
E-mail: redactia@agendaromaneasca.com        www.agendaromaneasca.com        Tel: 519-594-1712 sau 416-800-0832

ADRIAN’S PLUMBING & REPAIRS
AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

519-778-1413
 www.adrianswatersofteners.c o m 

CASH & CARRY (Installed)
SOFTENERS

CREMA PASTRY & BAKE SHOP

519-578-2760

DOBOŞ * COZONACI * PRĂJITURI 
DE CIOCOLATĂ CU CREME 

DIVERSE * PRODUSE GUSTOASE 
DE PATISERIE * FURSECURI * 

421 Greenbrook Dr., Kitchener, Unit 17
În spatele magazinului Giant Tiger

Distribuţia se face în Toronto,Mississauga,Oshawa,Newmarket,Aurora,Hamilton,Brantford,Milton,Kitchener,Waterloo,Cambridge,Guelph,London,Windsor,Niagara

1-888-528-52761-888-528-5276
1-888-5 ATLAS 61-888-5 ATLAS 6
www.atlasremus.comwww.atlasremus.com

42.90$+6% asigurare / 30lb

COLETE EXPRESSCOLETE EXPRESS
CANADA - ROCANADA - RO

livrate la domiciliulivrate la domiciliu

OTTAWA • Biserica "Sfanta Maria",  45 rue St Jean-Bosco, Gatineau - Hull (Québec) J8Y 3E8
TORONTO • 130 Le Page Court, Unit 27, M3J 3J1 CUTII REMBOX GRATUITE DATE DE COLECTARE:

4747 143143++ ==alte
costuri

alte
costuri TOT INCLUSTOT INCLUS

¢/lb¢/lb ¢/lb¢/lb

MAMANIANIA

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE 
Canada - România

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

Acceptăm pachete până la 70lb. Orar: 3pm - 10pm

* Vineri 26 sept. - Adormirea Sf. Ap. şi Ev. Ioan (Post) * Miercuri 1 oct. - Acoperământul Maicii Domnului (Post) * Luni 6 oct. - Sf. Ap. Toma *

$825

36 PROGRAME ROMÂNEŞTI

416-800-0832         519-594-1712
redactia@agendaromaneasca.com

Preţul începe de la $38 pe lună. Nu este nevoie de 
computer. Doar de internet şi TV.

Pentru instalări 
în Ontario

GRATUIT

BILUNAR
BI-WEEKLY

ZIARUL ROMÂNILOR DIN PROVINCIA ONTARIO - Ziar fondat în 4 octombrie 2007

11 şi 12 octombrie

VIDEO & PHOTO

416-800-0832     519-594-1712
Bluray, DVD, SlideShow, Transmisie LIVE

Wedding-$1500 Baptism-$900 Party-$500
Poze şi video incluse. Două locaţii.

519-781-2929

NOU!
EMISSION TEST - $30
Reparaţii pentru Emission Test
-vindem şi instalăm cauciucuri

Adresa: 76 Woolwich StreetN
(drumul spre aeroport) 
Breslau, Ontario.

Rom Car Automotive Service Center

ISSN 1918-5693
FREE

Următorul număr apare în
9 Octombrie 2014

Anul 8 - Nr.167
25 Septembrie 2014

Toronto:
A118-3351 Markham
Road, M1X 0A6

Kitchener:
4-111 Water Street
North, N2H 5B1

Toll Free:
1-844-627-4727
Fax:647-931-4410

www.masgraslaw.ca office@masgraslaw.ca

BIG SALE pentru 6 zile începând cu 22 Septembrie 2014. Detalii 
la Schlueter Hyundai  unde îl puteţi contacta pe Nicolae Raiciu

În perioada 10-18 octombrie 2014 
va avea loc ediţia cu numărul 46 a 

Festivalului
Kitchener-Waterloo Oktoberfest
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Cariera lui Rocky Floriano (din 
Toronto) în plină ascensiune.
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Pt fiecare pacient nou oferim tratament gratuit de albire a dinţilor cu 
fiecare examinare şi curăţire a dinţilor – ofertă pe timp limitat.
Urgenţele şi pacienţii noi sunt oricând bineveniţi. Vizitaţi-ne în Belmont 
Village! 665 Belmont Ave.W. - www.yoursmilecentre.com

THE VILLAGE DENTAL CENTRE - Dr.  S IMONA RUSU

519-745-6722, Kitchener, On, villagedental665@rogers.com

Cabinet stomatologic - oferim tratamente dentare variate şi de calitate pentru întreaga familie.
EMIL BALEA B.Sc. Financial Security Advisor                                        

Independent Broker, Membru ADVOCIS
INSURANCE                                      INVESTMENTS
- Life & Accidental Death                      - RRSP / RESP / TFSA
- Disability & Critical Illness                 - Segregated Funds 
- Mortgage & Credit Protection           BANKING 
- Health and Dental                                - Mortgages & Loans
- Travel / Visitor                                     - Lines of Credit 

519-781-2069

EmilBalea@insurefinancial.ca

TORONTO
Prima imagine a Bisericii Ortodoxe 
Române “Sfântul Gheorghe” din 
Toronto mi-a parvenit, acum mai 
bine de optsprezece ani, sub forma 
unei poze de la botezul copilului 
unor prieteni. Imaginea nu m-a putut 
ajuta să realizez dimensiunile acestei 
biserici; am putut distinge numai o 
frântură din iconostas.
La vremea aceea nu îmi închipuiam 
cât de mult urma să facă parte din viaţa 
mea acest lăcaş. Doi ani mai târziu, în 
a doua duminică după sosirea mea în 
Canada, păşeam în această biserică, 
pentru a reveni apoi duminică de 
duminică, sărbătoare de sărbătoare, 
de atunci şi până în prezent. Am 
fost astfel martoră la transformarea 
aceastei biserici, de la locaşul iniţial, 
la ceea ce este astăzi – un veritabil 
locaş ortodox – în pofida arhitecturii 
clădirii, de sorginte anglicană – plin 
de spiritualitate şi căldură, împodobit 
cu icoane şi iconostas în spiritul 
tradiţiei de acasă.
Cei şaisprezece ani scurşi de atunci 
au fost bogaţi în evenimente: de la 
săvârşirea sfintei liturghii duminică 
de duminică, la boteze, nunţi, după 
amieze cu caracter cultural în sala 
culturală “Dacia” a acestui locaş 
(comemorări ale unor evenimente 
importante din istoria României, 
concerte de Crăciun, serbări legate 
de păstrarea tradiţiilor româneşti, 
cum ar fi cele de Anul Nou sau Ziua 
Copilului, lansări de carte, spectacole 
teatrale, cenaclu, expoziţii de pictură 
etc.). 
Două dintre cele mai importante 
astfel de evenimente au fost 
celebrarea, în septembrie 2004, a 50 
de ani  de existenţă a acestei biserici, 
celebrare care a marcat, de altfel, şi 
naşterea bine cunoscutei Sărbători a 
Românilor din Toronto, precum şi cea 
mai recentă aniversare – cea de 60 de 
ani – eveniment marcat prin două 
zile consecutive de sărbătoare – 20 şi 
respectiv 21 septembrie a.c.
După amiaza zilei de 20 octombrie 
a fost marcata de sosirea unor 
înalţi oaspeţi – Înalt Prea Sfinţia Sa 
Arhiepiscopul Nathaniel şi Prea-
Sfinţia Sa Episcopul Irineu, însoţiţi 
de Părintele vicar Dan Hoarste, 
Parintele Vicar Arhidiacon David 
Oancea şi Părintele Arhidiacon 
Sebastian Dumitrascu, sosiţi de la 
Episcopia de la Vatra Românească 
pentru ceremonia de resfinţire a 
bisericii. Înalţilor oaspeţi şi Parintelui 
paroh Ioan Bunea, li s-au alăturat şi o 
parte din preoţii de la celelalte parohii 
ortodoxe româneşti din zona Toronto.

După vecernie şi slujba de pomenire a 
fondatorilor acestei biserici, a urmat o 
masă de obşte în incinta bisericii, şi un 
program în limba română pregătit de 
o parte dintre elevii şcolii duminicale 
a acestei biserici, alcătuit din poezii 
religioase,  pricesne creştin-ortodoxe, 
precum şi versuri ale unora dintre 
marii noştri poeţi. 
Ziua de duminică, începută sub 
semnul deluviului, s-a transformat 
– adevărat miracol - într-o superbă 
zi însorită de toamnă, atunci când 
credincioşii bisericii au ieşit în tinda 
acesteia pentru a asista la slujba de 
resfinţire a locaşului de credinţă, 
slujbă săvârşită de Înalt Prea Sfinţitul 
Nathaniel şi Prea Sfinţitul Irineu, 
alături de soborul de preoţi. 
După înălţătoarele ceasuri petrecute în 
rugăciune, credincioşii s-au îndreptat 
către sala de banchet, unde celebrarea 
s-a continuat în aceeaşi atmosferă 
de bucurie, şi în spiritul tradiţiilor 
de acasă, cu bucate tradiţionale, cu 
un spectacol de dansuri populare 
susţinut de Ansamblul de dansuri 
populare ARTA din Hamilton, şi 
cu un program muzical susţinut de 
formaţia TERRA.  
Ziua de duminică a beneficiat, pe 
lângă prezenţa înalţilor oaspeţi de la 
Episcopia Ortodoxă Română de la 
Vatra Românească (Detroit, Statele 
Unite), şi de prezenţa Excelenţei 
Sale, Consul General al României 
la Toronto, Doamna Antonella 
Marinescu, care a adresat felicitări 
cu ocazia acestui eveniment însemnat 
nu numai în istoria acestei parohii, 
ci şi în cea a comunităţii româneşti 
din Toronto şi din provincia Ontario. 
De asemenea, Domnul Corneliu 
Chişu, Membru al Parlamentului 
Federal al Canadei, care a onorat de 
numeroase ori cu prezenţa Domniei 
Sale şi Sărbătoarea Românilor în 
Toronto, a adresat felicitari din partea 
Parlamentului Canadian şi a Primului 
Ministru al Canadei. 
Participanţii la cele două zile de 
sărbătoare au rămas cu memoria 
bogatelor şi însemnatelor evenimente 
la care au asistat, cu sentimentul că 
au fost şi ei făuritori de istorie, şi 
cu dorinţa – dacă Cel de Sus le va 
îngădui – să se bucure din nou de 
asemenea momente de sărbătoare 
şi la următoarea aniversare – cea de 
şaptezeci şi cinci de ani, şi, de ce 
nu, cea de o sută de ani de existenţă 
a acestei biserici pe tărâmurile 
canadiene. 

Eliza Ghinea Zamrii
Toronto

Aniversarea de 60 de ani
a Bisericii Ortodoxe Române 

“Sfântul Gheorghe” din Toronto

continuare în pag.8
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Raul Dudnic

Reflecţii
Canadeze

Cred că am vorbit destul 
despre România în 
emisiunile trecute. Se apropie 
alegerile așa încât, vom 
mai povesti, cu siguranță. 
Dar luăm o pauză, taman 
acum cînd jurnalistul Robert 
Turcescu s-a autodescoperit 
a fi agent, evident acoperit. 
Dacă lucrurile stau atât de 
simplu și direct cum o spune 
Turcescu, treaba e pe cât de 
gravă, pe atât de lată. Azi voi 
atinge alt subiect, unul local, 
deși îmi face impresia că l-am 
mai atins în urmă cu ceva 
vreme, dar a rămas la fel de 
actual ca și atunci.  
 Conduc prin Toronto și 
atunci cînd nu înjur cu voce 
tare, înjur în gînd: șantiere 
peste șantiere, drumuri în 
lucru nesfîrşite în spațiu și 
timp, hîrtoape și trafic. Mult 
și interminabil trafic.   
 Problema cea mare însă 
constă în faptul că lucrările cu 
pricină, fie că sunt drumuri, 

linii de tramvai, găuri de 
metrou sau alte șantiere, nu 
se termină aproape niciodată 
la termenul prestabilit, și 
în limitele bugetului din 
contract.  
 Totul se termină mai tîrziu și 
mult mai scump.  Dacă firma 
X care repară autostrada 
QEW, să zicem, întârzie cu 
livrarea și cere bani mai 
mulți la final, firesc este ca 
în anul sau anii următori să 
nu mai fie angajată. Corect? 
Fals. Aceleași firme, primesc 
aceleași lucrări pe care le 
tratează în același fel. De ce? 
Pentru că se poate. Iar fraierii 
plătesc. Adică noi. Ei vedeți? 
Asta ne doare pe noi, românii-
canadieni. Acum mă duc să 
văd ce mai face Turcescu și 
ce mai urmează, și mai ales 
CINE mai urmează.   

Drumurile 
noastre poate

Emisiunea TV NOI ROMÂNII
 poate fi urmărită sâmbăta la prânz, ora 12, şi în reluare joi 

dimineaţa la 8:30,pe canalul OMNI 1, canal 4-Rogers

RAUL DUDNIC, Toronto
dudnic@rogers.com

SIMONA CATRINA redactor-şef adjunct la Adevărul (România)

Am fost recent la mare (aplauze), 
în sejurul de miere. Iniţial, am 
crezut că am nimerit într-o tabără 
de preşcolari. Am stat la un 
hotel de cinci stele, unde turiştii 
veniseră cu doi până la şase copii 
după ei. Asta ar fi fost frumos, 
teoretic, numai că majoritatea 
progeniturilor erau prost crescute.

La primul mic dejun, i-am 
spus soţului meu că ar trebui să 
închiriem un copil, pentru că 
eram singurii din restaurant care 
nu răcneam după vreo odraslă 
isterică. El mi-a răspuns că are 
doi copii din prima căsnicie (ceea 
ce, din fericire, ştiam), dar ei nu 
se califică pentru proba de tocat 
nervii vilegiaturiştilor, întrucât 
sunt prea bine educaţi, mii de 
scuze. Cum să vă spun, ştiu că 
nu mă credeţi, dar ador copiii. Cu 
minuscula pretenţie de a mirosi cei 
şapte ani de-acasă în portofoliul 

lor. În zilele noastre, o molimă 
enervantă face ravagii. Mulţi 
părinţi consideră că dovada 
cea mai sclipicioasă de 

dragoste este să laşi copilul să 
facă ce vrea el, indiferent că vrea 
să pape o gogoaşă sau vrea să 
arunce gogoaşa în supa unui turist 
nevinovat. În restaurant, o sută de 
copii urlau de zici că-i muşcase o 
viespe de fund. Nu e vina lor, ci 
a celor care se presupune că ar fi 
trebuit să-i dreseze de mici, dar 
au omis acest aspect. Un plod de 
vreo nouă ani alerga ca un zăbăuc, 
a intrat în coliziune frontală cu 
mine, era să-i scap farfuria cu 
salăţi în cap, n-a zis nici ”scuze”, 
nici ”du-te dracului”, a fugit la tac-
su, iar ăla a rânjit, l-a luat în braţe 
şi l-a pupat pe moţ, ca şi cum luase 
premiul întâi la aritmetică, nu 
speriase o doamnă (care-şi plătise 
vacanţa, ca şi familia lui). Eu şi 
generosul bărbat care m-a luat 
de nevastă ne-am continuat masa 
în acordurile line ale unor urlete 
de copii moderni. Indiferent că 

aveau un an sau doişpe, mlădiţele 
erau insuportabile. Mă uitam la 
părinţii lor. Cred că luau abuziv 
pastile antidepresive, îi durea-n 
cot că puii demolează localul. 
Discutam cu jumătatea mea mai 
bună (parcă aşa se spune acum): 
mă, pe vremea noastră, părinţii 
ne-ar fi lipit de pereţi dacă făceam 
aşa ceva. Păi m-am dus să-mi iau 
un pahar de suc, când o fetiţă de 
vreo zece ani fugea, cu râzgâiala 
de rigoare, şi mi-a turnat pe picior 
o cană cu ceai fierbinte. Am văzut 
stele verzi. Mă-sa era la un metru 
jumate de ea, iar tot ce-a putut să 
spună această femeie (era să zic 
vacă) a fost: ”Genoveva, hai cu 
mami la masă!”. Cu alte cuvinte, 
dă-o naibii pe cretina care s-a fript 
cu ceaiul tău de zmeură, aşa-i 
trebuie! Să pună mâna să-şi facă şi 
ea copiii ei, dacă vrea să înţeleagă 
nişte părinţi oropsiţi, care n-au 
timp să-şi educe cârlanii, fiind 
prea ocupaţi cu nesimţirea zilnică.

Simona Catrina

E-o lume minunată 
şi veţi înnebuni 
peeentru copii

ILIE BADINI
Auto Instructor

$650 Cursul de şcoală de şoferi redus la $448
         (taxe NU sunt incluse), vă asigură:
-10 ore în maşină
-20 ore în clasă
La terminarea cursului veţi obţine
certificatul recunoscut de firmele de asigurări.
11 ani experienţă ca şi instructor în Kitchener 
Waterloo.
Pentru urgenţe, examenele se pot susţine în 
Stratford unde nu este autostradă, Woodstok, 
Brantford sau Guelph.

519-635-7711
www.autodrivingschool.ca
MTO APPROVED

KITCHENER

AREC-SOC – SEMINAR LAW & ETHICS
Centrul Cultural Banatul, Kitchener; 2014/09/27, 10:30AM

Procesul obţinerii licenţei PEO presupune 
obligatoriu după trecerea interviului şi 
pentru toţi aplicanţii, indiferent de ţara în 
care a fost obţinută diploma inginerească, 
examenul de LAW & ETHICS. AREC-
SOC, doreşte să continue sprijinul pentru 
cei interesaţi cu detalii despre acest examen 
obligatoriu de LAW & ETHICS. Examenul 
nu este foarte uşor, nici imposibil de 
trecut, dar pentru a vă familiariza cu el 

vă invităm să participaţi cu încredere la 
seminarul nostru. Şi acest seminar, va avea 
un prezentator reputat (în limba engleză) 
în persoana d-lui Ramadoss Srinivasan, 
patronul companiei Focussed Consulting 
Inc. care are ca obiect de activitate tocmai 
pregătirea prealabilă a acestui examen. D-l 
Ramadoss nu este pentru prima dată invitatul 
filialei noastre pentru o asemena prezentare, 
iar cei prezenţi la precedenta întâlnire pot 

confirma profesionalismul, calitatea şi 
utilitatea informaţiilor recepţionate atunci. 
Suntem convinşi că prezenţa voastră la 
acest seminar vă va clarifica multe aspecte 
legate de cerinţele pentru acest examen şi 
cum trebuie el pregătit pentru a fi siguri de 
reuşită. Aşadar vă aşteptăm să vă informaţi:

Cine: Membrii AREC şi toţi ceilalţi 
interesaţi în licenţa PEO.

Când: 27 Septembrie, 2014, ora 10:30 AM 
Unde: Sala Mică de la Centrul Cultural 
Banatul, #2150 Bleams Rd. (Biserica 
Ortodoxă Română “Sfântul Ioan 
Botezătorul”), Kitchener, ON, N2E 3X9; 
Parcare gratuită. 
Cost de participare:
- Gratuit pentru membrii AREC;
- $10.00 pentru ne-membri (se plăteşte la 
intrarea în sală).
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FLAV şi TERESA ONSEN

www.onsenhomes.com
teresa@onsenhomes.com

519-578-7300
Cu multă grijă şi povaţă, şi-a aflat românu’ casă.

Case vechi, sau case noi, sunaţi pe unul dintre noi !
De vindeţi sau cumpăraţi, de la noi multe aflaţi !

Cu multă grijă şi povaţă, şi-a aflat românu’ casă.
Case vechi, sau case noi, sunaţi pe unul dintre noi !

De vindeţi sau cumpăraţi, de la noi multe aflaţi !

Vânzări şi
cumpărări de case

în
KITCHENER
WATERLOO

CAMBRIDGE

DESPRE ÎNCEPUTURILE
CREŞTINISMULUI LA ROMÂNI

Eroul de la Jiu, Generalul Ioan Drăgălina, 
a murit împuşcat în defileul Valea Jiului, 
nu departe de mănăstirea Lainici. Şi-a dat 
demisia din armata austro-ungară şi s-a 
înrolat voluntar în armata română. După 
moartea generalului lor, soldaţii plecau 
la luptă cu un cântec în care glorificau 
eroul: “Noi te-am dus precum se duc/
Toţi eroii noştri sfinţi/Şi te-am scris în 
cartea sfântă,/A eroilor părinţi.” Versurile 
se găsesc într-un manuscris din colecţia 
scriitorului N. Danciu Petniceanu, care 
a ales să trăiască la Mehadia, în sudul 
Banatului, unde se presupune, în opoziţie 
cu părerea marilor noştri istorici, că ar fi 
avut loc celebra bătălie de la Posada.
Pentru eroii credinţei creştine s-au scris 
martirologii. Numai  Scythia Minor 
(Dobrogea) a dat peste o sută de martiri. 
Se poate afirma, fără teama de a greşi, că 
primul gen literar manifestat în cultura 
spaţiului românesc este ceea ce se numeşte 
martirologiu. „Întâiele producţii literare 
documentate la proto-români, a scris 
Artur Silvestri, sunt un soi de naraţiuni cu 
obiectiv etic denumite ”Pătimiri”, de fapt 
nişte panegirice de martiri creştini supuşi 
persecuţiilor brutale ...”   Martirologiile 
s-au transmis prin copiere, încât „epica 
originală” a suferit oarecare influenţă, dar 
aspectele de cronică a vieţii în care s-au 
desfăşurat întâmplările nu şi-au pierdut 
autenticitatea în forma canonică păstrată. 
Inscripţiile descoperite de către arheologi 
confirmă informaţiile din martirologii 
(Emilian Popescu). 

Prima menţiune scrisă despre creştinii de 
aici este „o pătimire” care are în vedere pe 
Epictet şi Astion, ucişi în anul 290, când 
Imperiul Roman se afla sub cârmuirea 
lui Diocleţian. Un alt document literar 
şi eclesiastic este Martiriul lui Irineu de 
Sirmium, o adevărată „tragedie creştină” 
după acelaşi A. Silvestri. Pătimirea lui 
Montanus  de la Singidunum nu s-a 
păstrat, dar e menţionată în documentele 
vremii. Martiriul lui Dasius din Axiopolis 
sau Durostorum a fost scris în limba 
greacă, înfăţişând împotrivirea faţă de 
sărbătorile păgâne. Încetarea persecutării 
creştinilor limitează apariţia de „pătimiri” 
la cazuri izolate. Pe teritoriul României, 
genul acesta literar s-a păstrat şi mai 
târziu. Prigoana anticreştină vine de la 
păgâni. Aşa a apărut „Pătimirea lui Sava 
Gotul”  după anul 372. „Pătimire” este, 
într-un fel, şi balada populară Constantin 
Brâncoveanu, donul martir.
După încetarea manifestării acestui 
gen literar, se produce o schimbare de 
atitudine în formula canonică din „vieţile 
sfinţilor” prin care trebuie să înţelegem 
„pe acei creştini desăvârşiţi, care şi-au 
consacrat viaţa lui Hristos, au respectat 
poruncile Sale, au trăit în curăţie trupească 
şi sufletească, au făcut milostenie şi, cel 
puţin unii dintre ei, au fost învredniciţi cu 
darul facerii de minuni”(Cezar Vasiliu).

Constantin Teodorescu, Kitchener   
raspasusor@yahoo.com

EROII NEAMULUI ŞI 
CREDINŢA CREŞTINĂ

AGENTUL DUMNEAVOASTRA  
IN LONDON SI IMPREJURIMI  

Doriti sa cumparati, sa vindeti sau sa investiti in       
real estate? Nu mai vreti sa irositi banii dumneavoastra 
pe chirie?  Sunteti nesigur ce sa faceti?  
 
Apelati cu incredere la serviciile mele.  Pentru orice 
informatie sunati-ma oricind fara nici o obligatie.  

519-673-3390 

Erwin Niesner 
Sales Representative 

Each office is independently  
owned & operated 

Doriţi să cumpăraţi, să vindeţi sau să investiţi în real estate? 
Nu mai vreţi să irosiţi banii dumneavoastră pe chirie? Sunteţi 
nesigur ce să faceţi? Doriţi o evaluare a proprietăţii? Apelaţi 
cu încredere la serviciile mele care oferă cumpărătorilor o 
inspecţie gratuită şi vânzătorilor cele mai favorabile rate. 
Pentru orice informaţie sunaţi-mă oricând fără nici o obligaţie.

Tel: 1-877-672-6604
Cell: 519-902-1768

Carmen Sandu
M.Eng. SRES

Senior Real Estate Specialist
Cell: 519 567-5727 Office: 519 948-5300

http://carmensandu.point2agent.com
https://www.facebook.com/carmensandupropertieswindsor

REAL ESTATE SPECIALIST
Pentru vânzări/cumpărări de case în Windsor şi împrejurimi

A S I G U R Ă R I
* DE VIAŢĂ PE TERMEN SAU PERMANENTE
* MEDICALE VIZITATORI
* PENTRU BOLI CRITICE
* INCAPACITATE DE MUNCĂ TEMPORARĂ  
   SAU PERMANENTĂ
* ÎMPRUMUTURI BANCARE
   (MORTGAGE PROTECTION)

LIVIA CHIRA

GOLDEN L I FE Financial Corporation

519-743-3031

555 Burnarmthorpe Rd.W, #305
416-620-0615

KITCHENER

Biserica Ortodoxă Română “Sfinţii 
Apostoli Petru şi Pavel” din Kitchener, cu 
locaţia la nr.184 Madison Ave.S, vă invită 
să fim împreună-rugători la Sfintele Slujbe 
ce vor avea loc în perioada următoare, 
după următorul program:

SEPTEMBRIE -OCTOMBRIE
Sâmbătă 27 Septembrie - ora 6:00 PM
Slujba Sfântului Maslu.
Duminică 28 Septembrie - ora 9:00 AM
Utrenia, urmată de Sfânta şi Dumnezeiasca
Liturghie.
Duminică 5 Octombrie - ora 9:00 AM
Utrenia urmată de Sfânta şi Dumnezeiasca
Liturghie.
Sâmbătă 11 Octombrie - ora 6:00 PM
Slujba Sfântului Maslu cu participarea IPS 
Arhiepiscop Nicolae

Duminică 12 Octombrie
ora 9:00 Utrenia,
ora 10:00 Sfânta şi Dumnezeiasca 
Liturghie Arhierească.
ora 13:00 Agapa frăţească cu ocazia 
Thanksgiving Day
Sâmbătă 18 Octombrie - ora 6:00 PM
Acatist, urmat de Spovedanie şi Seară
Duhovnicească.
Duminică 19 Octombrie - ora 9:00 AM
Utrenia, urmată de Sfânta şi Dumnezeiasca
Liturghie.

Mulţumim pe această cale tuturor 
binefăcătorilor Parohiei noastre şi celor ce 
cu frăţească dragoste întru Hristos Domnul 
vor fi parte la Sfintele Slujbe.

Vă aşteptăm cu drag !

Programul Bisericii Ortodoxe
Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

din Kitchener
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Alternativa acestei situaţii este recepţia 
programelor româneşti prin internet, 
IPTV. Acest serviciu este activ şi 
funcţionează cu succes de mai bine 
de 5 ani de zile prin compania Global 
Connect care are sediul in Atlanta 
USA. Pentru Ontario, reprezentantul 
acestei companii este Radu Secăşan. 
Ce înseamnă un reprezentant oficial ? 
Înseamnă că instalarea este gratuită. 
Beneficiază de instalare gratuită toţi acei 
care locuiesc în zona GTA, Mississauga, 
Oakville, Burlington, Hamilton, Stoney 
Creek, Brantford, Cambridge, Milton, 
Kitchener, Brampton, Orangeville, 
Guelph, Waterloo, Woodstock şi London. 
Pentru alte localităţi se va percepe o taxă 
de deplasare.

Sistemul funcţionează în felul următor: 
reprezentantul nostru, se deplasează la 
client acasă, conectează aparatul STB 
de recepţie a programelor româneşti la 
internetul care il deţine clientul (conecţia 
se face WiFi sau prin fir la modemul/
routerul de internet) şi cu cablu HDMI 
sau AV la televizor. Aparatul STB 
vine cu o telecomandă şi din această 
telecomandă se pot selecta cele 32 de 
programe româneşti. Pe 4 din aceste 
programe se transmit câte 2 programe şi 
astfel fiecare client beneficiază practic de 
36 de programe româneşti transmise în 
direct din România. Datorită decalajului 
de fus orar, toate emisiunile acestor 
programe sunt înregistrate şi păstrate timp 
de 48 de ore, ceea ce oferă utilizatorului 
posibilitatea de a urmări în reluare oricare 
din emisiunile transmise. Mai exact dacă 
vă aflaţi la servici sau la cumpărături 
şi aţi pierdut o emisiune sau un meci de 
fotbal sau ştirile de la o anumită oră, doar 
trebuie să selectaţi emisiunea dorită din 
urmă cu până la 48 de ore şi puteţi urmări 
emisiunea, o puteţi derula, revedea, opri 
sau derula peste reclame, pentru că pe 
telecomandă există funcţiile de player 
video. NU TREBUIE COMPUTER!
Internetul High Speed trebuie să 

funcţioneze la un minim de 1,5Mbps şi o 
cantitate minimă aproximativă de 60Gb pe 
lună pentru cazul când utilizatorul doreşte 
un minim de vizionare. Au fost întâlnite 
situaţii când clienţii noştri deţineau un 
internet de 20Mbps promis de compania 
de internet, dar la computer când s-a 
făcut un test de viteză la www.speedtest.
net s-a constatat că viteza internetului 
era mult sub această limită sau în unele 
cazuri ajungea să fie chiar sub 1Mbps. 
În aceste situaţii există posibilitatea ca 
aparatul să nu funcţioneze. Ca o unitate de 
comparaţie, 5 ore de rulare a programelor 
româneşti pe zi, consumul de internet la 
final de lună este de 55Gb.

Pentru cei care deţin un modem 
de internet şi doresc să folosească 
programele româneşti în paralel cu un 
computer, este necesar conectarea unui 
router la modemul de internet. Aceste 
routere nu sunt necesare să facă parte 
din gama celor mai scumpe routere, dar 
trebuie menţionat faptul că există pe piaţă 
anumite routere care nu sunt compatibile 
cu aparatele noastre STB de recepţionare 
a programelor româneşti.

Preţurile sunt: $30 pe lună sau $300 pe 
an, aparatul STB se poate cumpăra cu $99 
sau închiria cu $8 pe lună sau $72 pe an, 
iar la început se plăteşte activarea $10 şi 
taxele poştale $35. Banii sunt USD.
Nu sunt taxe la aceste sume.
Programele difuzate sunt: TVR 
International, Antena International, ProTv 
International, Realitatea TV, The Money 
Channel, N 24, Speranţa TV, National TV, 
Favorit, Prima TV, Kiss TV, Kanal D, U 
TV, Party TV, Look TV, CredoTV, B1 TV, 
EtnoTv, Taraf TV, Trinitas TV, Neptun 
TV, TVR3, TVR2, RTN, GLOBAL 
SPORTS, GSP, RSC1, NaşulTV, Antena 
3, RomaniaTV, Transilvania Live, 
SportTv, MiniMax, Music Chanel, Travel 
Mix, Digi24. 
Pentru instalări sunaţi la telefoanele:
 416-800-0832 sau 519-594-1712

Programele româneşti transmise 
prin satelit pe teritoriul continentului 

american şi-au încetat activitatea 
începând cu 1 ianuarie 2014

INTERNET STB TV

KITCHENER

Ştiaţi că ?... 

EM
IL

 B
A

LE
A ASSURIS

Cine vă garantează contractul 
de asigurare personala?

În urma întrebărilor puse de un număr de 
clienţi, am hotărât să scriu câteva rânduri 
legate de acest subiect.
Assuris este o organizaţie non-profit, 
stabilită în 1990, care îi protejează pe 
posesorii de asigurări personale, în 
eventualitatea în care compania cu care 
sunt asiguraţi, dă faliment. Assuris este 
susţinută de industria de asigurări, şi este 
supevizată de guvern. Toate companiile 
autorizate să vândă asigurări de viaţă în 
Canada, sunt obligate prin reglementări 
naţionale şi provinciale să devină membri 
ASSURIS.
În eventualitatea unui transfer de contract 
de asigurări la o altă companie (din motive 
de insolvenţă), ASSURIS garantează 
deţinătorilor de contracte afectaţi, cel 
puţin 85% din beneficiile iniţiale. Totuşi, 
ASSURIS oferă 100% protecţie când 
beneficiile contractuale sunt sub o anumită 
limită. Exemplu:
-$200,000 beneficiu în caz de deces 
(asigurare de viaţă)
-$2,000 venit lunar în caz de dizabilitate 
(asigurare de dizabilitate)
-$60,000 cheltuieli de sănătate (asigurare 
de sănătate)
Garanţiile ASSURIS se referă la o 
multitudine de produse ale acestor companii 
de asigurări, cum ar fi:
-Asigurare de viaţă
-Asigurare de boli critice

-Asigurări de sănătate şi dentare
-Asigurare în caz de dizabilitate
-Asigurare Long-term care, etc.
Iată un exemplu: Asigurarea de viaţă pe 
terment limitat.
ASSURIS garanteaza deţinătorilor de 
poliţe până la $200,000 sau 85% - care 
valoare este mai mare -  din beneficiul în 
caz de deces, din contractul iniţial. 
Suma contractată iniţial / Suma garantată 
de ASSURIS
$190,000 / $190,000
$205,000 / $200,000 
$300,000 / $255,000
Sper că aceste câteva rânduri, au clarificat 
câtuşi de puţin acest subiect ce, uneori, 
creează nelinişti şi întrebări. Detalii puteţi 
găsi pe site-ul: www.assuris.ca

Pentru cei care doresc mai multe informaţii, 
sau să facă contracte de asigurări (de 
viaţă, dizabilitate, boli critice, de sănătate, 
dentare, de călătorie, vizitatori), fonduri 
de pensii (RRSP), fonduri de educaţie 
(RESP), investiţii, planificare financiară, le 
stau la dispozitie.
519-781-2069 sau
         EmilBalea@insurefinancial.ca

Emil Balea
Financial Security Advisor Independent 

Broker
Membru ADVOCIS

RICHMOND HILL

Dragi credincioşi,
Vă invităm să luaţi parte la Taina 
Sfântului Maslu care se va oficia vineri, 
3 octombrie 2014, la locaţia 526 Carrville 
Road, Richmond Hill, Ontario, L4C 6E6, 
începând cu ora 7:00 pm.

Vă aşteptăm cu drag!
Preot Paroh Viorel Tencaliuc

şi Consiliul Parohial
416.909.4429

contact@sfdumitru.com
www.sfdumitru.com

Biserica Ortodoxă “Sf.Dumitru” din Richmond Hill
TAINA SFÂNTULUI MASLU

3 octombrie 2014
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Cu Un Partener
De Încredere:

cu aproape 30 ani de experienţă Financiară Canadiană:
-Planificaţi pensionarea în Canada
-Revizuiţi investiţiile, planul de grup şi insurance periodic!
-Aveţi o a doua opinie să:
       - Reduceţi Taxe, şi
       - Maximizaţi Dobânda primită
Vă ajutăm Activ şi Înţelept să vă 
păstraţi Investit şi Protejat prin:
TFSA (plan de economii fără taxe),
RESP (plan de Educaţie), RRSP (plan 
de pensionare), RIF, RDSP (plan de 
Dizabilitate - Guvernul contribuie 
până la 300%), şi alte investiţii în 
fonduri mutuale.

Tel: (519) 886 7300 ext 5               
lmironescu@mcwaterloo.on.ca

IMPORTANT! Am ajutat familii de români cu plan de handicap. Exemplu: 
În 2012, Guvernul Canadian a adăugat $13,500 la o contribuţie de 
$3,000 pentru un plan de Disabilitate (Registered Disability Savings 
Plan)! Ne face plăcere să vă ajutăm şi pe Dumneavoastră!

PROTEJAŢI-VĂ FINANCIAR 
VIITORUL, CU UN PLAN

SIMPLU ŞI CU RISC REDUS!
OFERIM 

CONSULTANŢĂ 
FINANCIARĂ GRATUITĂ!

Michael Ellis,
President, Investia 
Financial -Waterloo

Lumi Mironescu, 
BA, CIM, CC, 

Account Executive

ACCOUNTING & TAX SERVICES
for Owner Managed Businesses & Individuals

JOE TOMLINSON, CGA

P: 519 884-4850
E: jtomlinson@pbskitchener.ca

-Monthly Bookkeeping

-Financial Statements/Tax Planning

-Electronic Payroll Services

-Personal & Corporate Tax Returns

Professional Accountant with
30 YEARS of Canadian EXPERTISE

Serviciu superior şi
Preţ Convenabil!

Suntem în partneriat cu experţi Canadieni 
pentru o asistenţă completă. Un exemplu 
concret este contabilul Joe Tomlinson.

CÂMPUL ROMÂNESC

Ca în fiecare an în luna Octombrie, A.C.R 
organizează un banchet cu ocazia închiderii 
Sezonului de Vară la Câmpul Românesc. 
Va fi o seară de sărbătoare românească 
într-o atmosferă de muzică şi voie bună, cu 
dansuri şi jocuri populare româneşti, care 
ne va încălzi sufletul şi ne va rămâne în 
amintire. 
Invitat special: DORU - OCTAVIAN 
DUMITRU într-un Spectacol de Excepţie
Trupa de dans HI TREND va fi prezentă cu 
un program deosebit.
Trupa de dansuri populare ARTA va fi 
prezentă cu  o suită de dansuri populare.
Programul muzical din repertoriul  
românesc şi internaţional va fi oferit de
ConneXRo Entertainment.
Costul biletului include un meniu bogat 

specific românesc, muzica, dansul, voia 
bună şi un spectacol de umor şi comedie 
de excepţie.
Un bar asortat va sta la dispoziţie contra 
cost.

INTRAREA: $40.00 /ADULT ;
                      $20.00/COPII (7-14 ani)
Locurile sunt limitate vă rugăm rezervaţi 
bilete din vreme. 
Pentru rezervări contactaţi:
În Hamilton: Alexandru Colceriu;  905 – 
265 - 9884 şi George Popa; 905-628-9045
În Toronto: Petre Dalea; 416–574–9664
Pentru informatii vizitaţi:
             www.campulromanesc.ca  

Vă aşteptăm cu drag şi voie bună!

ASOCIAŢIA CULTURALĂ ROMÂNĂ
HAMILTON, ONTARIO

Organizează

Banchetul de Închidere a Sezonului de Vară
al CÂMPULUI ROMÂNESC
18 Octombrie orele 6:00 pm

Rocky a primit o ofertă de 4.8 
milioane dolari de la una din cele 
mai mari companii de box din lume, 
pentru una din cele mai înalte funcţii 
întâlnite în lumea boxului: preşedinte 
al federaţiei de box mondiale, 
categoria WBC.
“...tot ce fac, fac cu stimă şi respect 
pentru toţi fanii mei” ne-a declarat 
Rocky.

Cariera lui
Rocky Floriano (din 

Toronto) în plină 
ascensiune

Ediţia cu numărul 9 a Festivalului 
Românesc a metropolei Detroit va avea loc 
în perioada 4 şi 5 octombrie 2014 la adresa 
bisericii “Sf.Gheorghe”, organizatorul 
acestui eveniment. 
În cadrul festivalului au fost pregătite: 
mâncare, dans,  muzică Live, bazar, 
prăjituri, expoziţie, vin şi bere, tur, 
tombolă, jocuri ptr copii, artă şi multe 
altele. 
Programul artistic va conţine: 
Ansamblul de dansuri DOINA, orchestra 

ACADEMIC, solista DIANA PANTEA, 
orchestra RAPSODIA CARPAŢILOR, 
solistul DAN FILIMON, DJ DAN, grupul 
sîrbesc de dansatori RASTKO, grupul 
ucrainean de dansuri KOLOMEYKA, 
parada costumelor populare, Regina 
Festivalului, şi multe altele.
Intrarea $5. Parcare gratuită.
Sâmbătă 4 octombrie orele 1pm-11pm.
Duminică 5 octombrie, orele 12pm-7pm.

Info la www.sgroc.org

Organizator: Catedrala Ortodoxă Română “Sf.Georghe”, 18405 W9 Mile, 
Southfield, Michigan, 48075
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BIG SALE 
pentru 6 zile 
începând cu

22 Septembrie

NICOLAE RAICIU
Sales Advisor

VELOSTER 2014

SANTA FE 2014

Tel:
519-886-2625
625 Davenport Road, Waterloo, N2V 2G2
nic@waterlooautomall.com

ani TOTUL INCLUS5HYUNDAI vă oferă cea mai bună garanţie din Canada

Schlueter Hyundai Waterloo
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TORONTO

Aniversarea de 60 de ani
a Bisericii Ortodoxe Române 

“Sfântul Gheorghe” din Toronto
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NEW
         Chevrolet, Buick,
         GMC, Corvette 
USED
       all makes & models

$300 Referral program – for each customer 
who buys from me and is recommended 

by you! Reduceri Speciale pentru Romanii 
care cumpara de la mine!   Contactati-ma. 

Voi fi deosebit de incantat sa va ajut!

GILMAR OPRISAN 
goprisan@eastsidegm.ca

905.475.7373 or 416.841.4226

Eastside Chevrolet
Buick GMC Limited
8435 Woodbine Ave. (At Hwy 7), 

Markham

905-475-7373

On any NEW 2014 models

Good or Poor Credit, we finance everybody!

Eastside

June enrollment in progress
1-866-602-9555   |   416-743-9222
www.allsaintsuniversity.org

MD Program is 8 months more than any 
B.Sc Programs in North America

2 Campuses: Dominica and St Vincent
Licensed Graduates in the USA, Canada, Europe & India
Upto 50% Tuition Fee Scholarship available
Accredited MD (MBBS) Degree Program
No MCAT required

INFORMATION
SEMINAR in 
TORONTO

July 26, 2014
at 7pm
Hampton Inn, Toronto 
Airport, 5515 Eglington 
Ave West, Toronto

Mention 
“GW2014” 

and get 
$25 OFF 

Application 
Fee!

Study MedicineStudy Medicine

ON ALL MODELS

Noi suntem aici ca să 
te ajutăm.  Taxele de 
şcolarizare sunt mult sub 
cele practicate de alte 
universităţi de medicină.
All Saints University are 
o serie de studenţi care 
au terminat cu succes 
universitatea, şi sunt 
rezidenţi în America, 
Canada, Anglia, Norvegia 
şi alte ţări din lume. 
Admiterile au loc de 3 ori 
pe an:

1)  Ianuarie 2015
2)  Mai 2015
3)  Septembrie 2015
Pentru studenţii care 
provin din familii cu 
venituri mici, noi le  
putem oferi burse de până 
la 50 % din cheltuielile 
(taxele) şcolare.
Pentru informaţii 
suplimentare în limba 
română, sunaţi la telefon: 
416 877 1044 (Dr. Florin 
Buhas).

January enrollment in progress

VREI SĂ PROFESEZI CA MEDIC ÎN 
CANADA SAU AMERICA ?

Come learn about our programs. 
Meet our Faculty. Realize your 
dream of becoming a great physician.

UPCOMING
SEMINAR

October 4, 2014 - Toronto
Call to Register

1-866-602-9555
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Ofer ore de limba 
FRANCEZĂ

la domiciliul elevului sau al meu, la preţ 
avantajos. Am 25 de ani experienţă în 
şcolile din Ontario, sunt membru al Ontario 
College of Teachers, am predat la nivel de 
French Immersion şi Core French. Posed 
materiale didactice moderne, cărţi pentru 
aprofundarea lecturii, jocuri în limba 
franceza, filme, etc. Pentru mai multe 
detalii sunaţi la 519-741-8395.

Go Pro Logistic

Căutăm ŞOFERI şi AJUTOR part time/full 
time, în timpul săptămânii sau weekend 
pentru LIVRARE de furniture, appliances, 
etc.
Oferim între $500-$1000/săptămână
Informaţii la 416-995-7006; 416-830-0968
Vorbim română, maghiară, engleză.

Home Delivery

KITCHENER

Multumim tuturor parintilor 
care si-au înscris copiii la 
scoala si i-au adus în clasa 
sa-si revada vechii prieteni, 
sa cunoasca altii noi, sa fie 
parte din familia scolii de 
limba româna! Multumim 
din suflet si doamnei Teresa 
Onsen care ne-a sprijinit, 
ca de fiecare data, în 
deschiderea anului scolar!

Prima zi de scoala a fost 
prilej de bucurie si emotie 
pentru parinti, copii si 
profesori! Ne-am întâlnit 
cu mici si mari,  ne-am 
împartasit impresii de 
vacanta, am participat în 
activitati si jocuri amuzante, 
am facut poze si ne-am 
simtit bine împreuna! In 
saptamânile urmatoare 
vom dezvalui mai mult din 
tainele si universul limbii 
române!

Nu uitati sa ne vizitati pe 
pagina de facebook a Scolii 
de Limba Româna!

Pentru mai multe informatii 
ne puteti contacta la 519-
749-2297 sau prin email la 
admscro@yahoo.com

Va asteptam cu drag la 
scoala sa vorbim româneste 
si sa descoperim frumusetea 
limbii române!

Colectivul Scolii Publice 
de Limba Româna

13 Septembrie 2014 - Prima zi de cursuri la
Şcoala Publică de Limba Română din Kitchener!



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Nu ai probleme de sănătate, din 
contră, eşti în formă şi debordezi de energie. 
Dragoste: Se apropie un moment tensionat 
care, daca nu este ţinut sub control, ar putea 
genera suferinţe. Financiar: Vei suferii 
unele pierderi dar nu dispera. 
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Vei avea probleme cauzate de 
funcţionarea defectuoasă a sistemului 
digestiv. Dragoste: Eşti critic, rezervat, 
închis în tine şi ai tendinţa de a-ţi judeca în 
permanenţă partenerul. Financiar: Te bazezi
pe rezervele mai vechi, pe veniturile 
familiei sau ale partenerului de viaţă.

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: O activitate sportivă cât de mică 
şi mai multă atenţie pentru organism îţi vor 
asigura o sănătate de invidiat. Dragoste: 
Este un moment de progres, totul pare să 
evolueze în direcţia sperată şi simţi că toate 
merg strună. Financiar: În cazul în care 
cauţi un împrumut, sunt şanse să îl obţii 
acum.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Nu se anunţă probleme deosebite 
de sănătate. Dragoste: Este o perioadă 
nefastă relaţiilor sentimentale, vei resimţi 
mai profund singurătatea sau dorul de 
persoana iubită. Financiar: Ai mai trecut 
probabil prin astfel de crize, deci nu ai 
motiv de panică.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Atenţie mai ales daca eşti hiper 
(peste medie ca tensiune, colesterol, 
greutate, etc.). Dragoste: Ştii să-ţi exprimi 
sentimentele într-o formă mai practică, fără
vorbe dulci şi promisiuni frumoase, ci prin
angajamente concrete, în beneficiul 
celuilalt. Financiar: Eşti OK cu banii.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Te simţi bine, nu ai niciun motiv 
de îngrijorare în privinţa sănătăţii. Dragoste: 
Venus în Fecioară îţi pune în valoare 
farmecul şi-ţi sporeşte sentimentalismul. 
Financiar: Eşti în aşteptarea unei schimbări. 
Poate ţi s-a promis un nou loc de muncă sau 
o creştere de salariu care întârzie, sporindu-
ţi nervozitatea.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Nişte dureri neaşteptate pot fi 
un semnal de alarmă. Dragoste: Cupidon 
nu te priveşte cu simpatie, săgeţile lui 
te cam ocolesc. Dacă totuşi te nimereşte 
vreuna, păzeşte-te, s-ar putea să fie otrăvită. 
Financiar: Starea financiară este una dintre 
cele mai precare din ultima perioadă.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Poţi avea dureri care ar avea 
la origine nesăbuinţa la care-ţi supui 
organismul, epuizându-te fizic. Dragoste: 
Dacă ai o relaţie cu vechime, este vremea 
comunicării, a consultării reciproce, a 
planurilor de viitor făcute în doi. Financiar:
E posibil să apară o şansa financiară nouă.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Atenţie la eforturi, probleme 
la coloană. Dragoste: Climatul amoros 
îţi este prielnic. Stăpânul casei cuplului, 
Mercur, e mereu în preajma seducătoarei 
Venus, iar iubirea pluteşte în aer. Financiar: 
Apare o şansă favorabilă, prin care starea ta 
materială se va îndrepta.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Nicio problemă la orizont în 
privinţa sănătăţii. Dragoste: Reacţiile tale 
emoţionale sunt exagerate, fără temei. Apar 
discuţii legate de sfera materială. Financiar:
Trebuie să fii cu ochii-n patru, pentru că 
poţi suferi pierderi financiare.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Fizic, nu se întrevăd probleme 
deosebite. Dragoste: Ceva nu merge tocmai 
bine, ori poate că persoana care îţi este 
dragă nu se află lângă tine. Depărtările par 
să aibă o legătură cu viaţa ta amoroasă. 
Financiar: Atenţie, există pericolul să fii 
înşelat într-o afacere.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Dacă e să apară un disconfort, 
acesta e mai degrabă de natură psihică decât 
fizică. Dragoste: Este timpul să-ţi priveşti 
cu realism şi responsabilitate relaţia, să 
tragi unele concluzii şi, poate, să iei unele 
decizii. Financiar: Faci cheltuieli inutile, 
din neatenţie sau
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ANI MICLĂUŞ office@prodrivingschool.ca MATILDA FĂRCAŞ
519 954 8541 www.prodrivingschool.ca 519 998 2481

PRO DRIVING SCHOOL Ore de clasă şi ore de conducere
108 King Str. North, Waterloo

Şcoala de şoferi PRO DRIVING 
SCHOOL, aprobată de MTO vă invită 
să vă înscrieţi la cursurile noastre:
- 20 ore pregătire în clasa, 10 ore 
instruire în maşină.
- certificat pentru obţinerea unei 
reduceri substanţiale, recunoscut de 
companiile de asigurări.
- pregătire pentru obţinerea permisului 
de conducere G2 şi G.
- servim centrele de examinare KITCHENER, GUELPH, STRATFORD şi BRANTFORD.
- vă oferim posibilitatea susţinerii examenului auto în maşina intructorului.
În componenţa personalului nostru, se află instructori cu vechime, cu pregătire temeinică,  
4 bărbaţi şi 2 femei.

A doua locaţie: Conestoga College, Doon 
Campus - 299 DOON VALEY DRIVE, 
KITCHENER, N2G 4M4, ROOM 3A509

KITCHENER

Dragi români creştin-ortodocşi din K-W, Cambridge, Guelph şi împrejurimi, vă invităm 
să veniţi cu mic, cu mare la Picnicul de Toamnă al parohiei noastre ce se va ţine la 
Centrul Cultural Român Banatul, duminică, 28 septembrie, imediat după terminarea 
Sfintei Liturghii (aprox. 12:30PM). Vă veţi putea delecta cu bunătăţi din bucătăria 
românească alături de ceilalţi enoriaşi ai parohiei noastre. Aduceţi cu dumneavoastră 
multă voie buna!

Comitetul Parohial

PICNICUL
DE

TOAMNĂ
la Biserica Ortodoxă Română

“Sf. Ioan Botezătorul”
din Kitchener



ÎNTÂLNIREA SENIORILOR
Vă aşteaptăm în fiecare zi de miercuri la amiază la ora 12pm la Kitchener Farmers Market. 

Adresa: 300 King St.E. Informaţii suplimentare la 519-594-1712.

Mulţumim sponsorilor noştri: Cristina Pekurar, Sorin Boeriu, Tina Niţu, Mariana Ţuţuianu, Adrian Toma, 
Luminiţa Mironescu şi Imola Ciobanu
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Kitchener
4B-607 King St. W., Kitchener, N2G 1C7

Travel Agency

Phone: 519-571-2888
Toll free: 1-888-501-4856

     Fax: 519-571-2228
SERVICII DE CALITATE PENTRU BUGETUL DUMNEAVOASTRĂ

Europe, Cuba, Caribbean, Mexico, and more
TICO # 4198099

London (vorbim româneşte şi maghiară)

41A-Oxford St. W., London, N6H 1R5 (Head Office)

Phone: 519-433-8800
Toll free: 1-800-263-5059

     Fax: 519-433-8808

PROLIGHTWINDOWS + DOORS
-Geamuri cu ramă din PVC de tipul Casement, Awning.
-Geamuri cu ramă de PVC de tip slider hung, double hung.
-Uşi de intrare din oţel sau fibră de sticlă cu o foarte bună izolaţie.
-Uşi Patio de 5FT, 6FT, 8 FT, iar la comandă se pot crea diferite 
  combinaţii de 3 sau 4 secţiuni de uşi Patio de diferite dimensiuni.

Viorel Ardelean
sales@prolightwd.com

www.prolightwd.com
519 575 0379
519 741 5155

New Location:
265 Breithaupt St, Kitchener

PRODUSE DE PATISERIE

519.222.2229 George519.222.2229 George

-Foi de cremeş (haioş)
-Croasante, Plăcinte
-Brânzoici cu brânză 
  dulce sau sărată
-Foi de plăcintă
-Burek
-Cookies
-Cinamon Buns
-Ştrudel, Muffines
-Strawbery cream chese 
  Danish
şi multe altele.
Informaţii şi comenzi la

Parada de Thanksgiving Day va avea loc Luni 13 octombrie 
2014. Va începe la ora 8:30am şi se va desfăşura pe King 
Street. Punctul de pornire va fi Erb Street  în Waterloo, iar 
punctul final Madison Street în Kitchener.

www.oktoberfest.ca

10 - 18 OCTOMBRIE 2014
- ediţia 46 -

AL DOILEA CA MĂRIME DIN LUME
DUPĂ CEL DIN GERMANIA

KITCHENER

Şcoala Românească - St. Louis Centres 
ofera cursuri gratuite în limba română 
pentru copiii comunităţii româneşti din 
zona Kitchener - Waterloo - Cambridge. 
Înscrierile sunt deschise pe întreg parcursul 
anului şcolar, acceptându-se elevi  cu 
vârste între 4 ani şi 14 ani (JK - GR.VIII). 
Cursurile şcolii noastre se desfăşoară în 
fiecare sâmbătă între 9:00am şi 11:30am în 
cadrul centrului - St. Louis Adult Learning 
and Continuing Education, 80 Young St. 
din Kitchener.

Activităţile şcolii noastre sunt diversificate, 
atractive şi interactive. Învăţând limba 
română oferim copiilor noştri şansa de 

a gândi creativ şi a se exprima mai uşor 
într-un mediu multilingvistic, încurajăm şi 
susţinem eforturile copiilor de a descoperi 
frumuseţea culturii româneşti şi totodata ne 
implicăm în valorificarea educaţiei lor.

Haideţi la şcoala noastră pentru a vă bucura 
de educaţie în limba română! Haideţi să 
descoperim împreună frumuseţea şi bogăţia 
limbii române, valorile literare, culturale şi 
istorice, precum şi varietatea tradiţiilor şi a 
obiceiurilor româneşti!

Vă aşteptăm cu drag!
Prof.coordonator,

Stela Mureşan

Şcoala Românească
St. Louis Centres

din Kitchener



Articolele publicate în ziarul AGENDA ROMÂNEASCĂ 
nu reflectă opinia redacţiei. Dreptul de copyright rămâne 
în exclusivitate autorilor.
Redacţia AGENDA ROMÂNEASCĂ nu răspunde de 
conţinutul reclamelor comerciale, al anunţurilor de Mică 
Publicitate şi al articolelor. Răspunderea privind textul, 
pozele şi grafica acestora revine în totalitate persoanelor 
care solicită acest gen de servicii oferite de redacţia ziaru-

lui. Articolele primite pe adresa redacţiei vor fi publicate 
în limita spaţiului disponibil alocat acestora.
Articolele din acest număr au fost “culese” din provincia 
Ontario şi editate de echipa redacţională. 

A fost folosită ca şi sursă de informaţii, revista Tango 
(www.revistatango.ro) şi publicaţia Accent Montreal 
(www.accentmontreal.com).

809-40 McGee Avenue, N2B 2T3, Kitchener, Ontario, Canada

REDACŢIA 
“AGENDA ROMÂNEASCĂ”

Sorin Boeriu
Raul Dudnic
Rodica Cociu
Mara Mohaupt
Diana Secăşan
Adrian Uturaş

Bianca Man
Benny Pelger
Simona Pogonat
Daniela Stefanovici
Emil Balea
Stela Muresan

Sandu Sindile
Viorel Rusu
Nicoleta Georgescu
Constantin 
                 Teodorescu

519-594-1712 sau 416-800-0832
Director: Radu Secăşan
Divertisment: Simona Catrina (revista Tango)
                       Valeriu Cercel
Învăţământ: Paulina Popescu
Webmaster: Alex Titeu
Foto: George Belu, Virgil Stănei

Aţi deschis 
un nou 

business? 
Publicaţia
AGENDA 

ROMÂNEASCĂ
vă oferă spaţiu GRATUIT 
pentru o singură apariţie 
să promovaţi business-
ul şi să faceţi cunoscut 
tuturor cititorilor oferta 

dumneavoastră.

redactia@agendaromaneasca.com
www.agendaromaneasca.com

Colaboratori:

Distribuţia este sponsorizată de Andrei Savan
(www.ropolplumbing.ca 519-220-9177)
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Tel: 519-781-2929

Rom Car oferă toată gama de servicii de mecanică, electronică, 
electrică, diagnoză pentru toate mărcile şi toate modelele de 
autoturisme.
Rom Car vă oferă cauciucuri Brigestone, Firestone, Hankook, 
Uniroyal, Infinity, Michelin, BF Goodrige plus instalare şi balansare 
la cele mai bune preţuri. 
În caz de accident facem reparaţii integrale, lucrăm cu orice companie 
de asigurări. Ne sunaţi şi noi ne ocupăm de tot.
Ne puteţi contacta de asemenea pentru schimarea uleiului de motor şi 
de transmisie şi pentru Safety Inspection.
Deasemenea antifonăm maşina împotriva ruginei cu ulei sau cu o 
pastă specială.
Pentru maşinile aflate în garanţie, asigurăm întreţinerea periodică.

Adresa:
76 Woolwich Street

(intersecţia străzilor 
Victoria şi Fontaine - 
drumul spre aeroport)

Rom Car Automotive Service Center

NOU !
Pentru o mare gamă de 

autovehicule, reprogramăm 
cheile de contact şi 

computerul de bord.

EVERY DAY GOURMET
Amplasat la parter în Kitchener Farmers’ Market, 300 King Street, aici puteţi servi mic 
dejun, clătite cu carne sau vegetariene, waffles, langoşi, cartofi prăjiţi şi poutine, chicken 
strips, haddock fillet, apple fritters, cafea, băuturi răcoritoare şi altele.
Oferim numai la comandă sarmale în foi de varză (cu carne sau de post/vegetarian), 
cozonac (cu nucă sau cu mac), prăjituri asortate, sărăţele, cornuleţe şi covrigei.
Pentru detalii, o puteţi contacta pe Mihaela Hozan la 519-744-2325 de marţea până 
sâmbăta între 8am şi 3pm.
Web: http://www.kitchenermarket.ca/en/vendors/International_Food_Court_vendors.asp

deschis in fiecare zi, cu exceptia 
zilelor de duminica si luni

Angajăm şoferi de companie categoria AZ pentru 
curse US/Canada:
- experienţa anterioară necesară
- angajăm şoferi din Europa noi veniţi în Canada
- CVOR şi abstractul să fie bun, nu mai mult de o amendă de viteza
- 3000+ miles pe săptămână, acasă în fiecare week-end, plata incepind de la 45 de 
cent/mile (echipament dedicat 2008-2011 Volvo 670)
Pentru mai multe informaţii: Dorel - tel: 519.896.3809 cell

ANGAJĂM ŞOFERI

*Bookkeeping   *Accounting-analyzing financial statements   *Personal, small business, 
and corporate taxes   *Help with business and marketing plans   *Preparing objection 
reports   *Help with appealing to CRA’s assessments and reassessments

Contact us at: 519.729.7252/zini@rbtwaterloo.com
If you want service in ROMANIAN language PLEASE contact Aurora at:

519.721.3728/aurora@rbtwaterloo.com

RBT offers bookkeeping, accounting and
taxation services in many Balkan languages
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Paulina Popescu
Kitchener
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Finger Lakes,
un paradis al iubitorilor naturii

În fiecare an explorez câte o regiune 
turistică din USA. Rareori vizitez acelaşi 
loc de două ori, viaţa este prea scurtă şi pe 
pământ atâtea locuri de văzut! Vara aceasta 
am optat pentru regiunea Finger Lakes din 
statul New York, un paradis al iubitorilor 
de natura, cu lacuri pristine, cascade şi sate 
tipic americane, situată numai la 5 ore de 
Ontario.
Regiunea Finger Lakes este o bioregiune (o 
regiune ecologică şi geografică protejată), 
cu 11 lacuri lungi şi înguste, de origine 
glaciară asemănătoare unor degete, de unde 
le vine şi numele, înconjurate de munţi. 
Cele mai lungi lacuri: Cayuga şi Seneca 
sunt printre cele mai adânci din America. 
Apa lacurilor este magică, clară şi curată. 
Poporul Iroquois asocia aceste lacuri cu 
Marele Spirit care ar fi pus mâinile peste 
această regiune în semn de binecuvântare. 
Acest pământ a aparţinut triburilor Iroquois 
şi Mohawk pentru care s-au jertfit să-l apere 
timp de 2 secole.
Bahus, zeul vinului, la rândul lui a 
binecuvântat fără îndoială şi el aceste 
ţinuturi, unde se găseşte cea mai mare 
regiune producătoare de vinuri din New 
York, cu peste 100 de podgorii şi vinării, cu 
800 de varietăţi de vin, care beneficiază de 
acest microclimat. Varietăţile de vită-de-vie 
sunt Chardonnay şi Riesling provenind din 
Alsacia, Franţa, Pinot noir, Cabernet franc, 
Vidal blanc şi Vitis Labrusca o varietate 
nativă din America. De asemena poţi 
degusta ice vine. Aproape toate vinăriile de 
aici au o vedere spectaculară spre lacuri.

Ne-am oprit la podgoria Luca, situată pe 
lacul Cayuga, rodul muncii a trei generaţii. 
Preţul vinului începe de la 10 dolari, ai o 
reducere de 10% daca cumperi 6 sticle de 
vin.  Pentru iubitorii de vinuri, aici este 
locul de degustat şi testat alte arome. Pentru 
o degustare la vinărie plăteşti 3 dolari de 
persoană în care intră 5 feluri de vin. Sunt 
şi unele vinării care îţi oferă vin gratuit la 
degustări dacă vei cumpăra de la ei soiuri ca 

Chateau Renaissance, Deer Run, Pleasant 
Valley, Senecca Shores, Lime Berry.

În această renumita zona viticolă are 
loc, în perioada 11-13 iulie Finger Lakes 
International Wine Competition, una din 
cele mai importante competiţii de prezentări 
de soiuri de vin din USA cu un juriu de 75 
experţi din 15 ţări. Lumea se îmbracă într-o 
togă şi participă chiar la o paradă a acestui 
gen de imbracaminte “togă”. Mi-aş dori să 
particip şi eu la un astfel de eveniment într-
un viitor apropriat.

De asemenea poţi cumpăra o croazieră 
relaxantă de o oră pe lacul Seneca în faţa 
unui un pahar de vin de prin podgoriile 
locale, care costa $15.

Acest ţinut este şi un paradis al iubitorilor 
de plimbări cu bicicleta, unde pot găsi 
piste cicliste agreabile, traversând păduri şi 
câmpii. În acelaşi timp vă puteţi opri pentru 
degustări de vinuri.

Pescuitul pe Finger Lakes este un 
hobby cu multe satisfacţii, unde se 
poate prinde bass (biban), păstrav şi 
somon.

Aici sunt numeroase campinguri situate 
în renumitele State Parks şi cu preţuri 
rezonabile, $20 pe noapte. Am găsit loc 
în campingul Robert H.Treman State 
Park, un camping mic cu o capacitate 
de 60 de locuri, care are însă nevoie 
umbră (mai mulţi copaci) şi acces la 
apă. Nu îl recomand pentru că loturile 
sunt mici, fără delimitări între turişti 
dar instalaţiile sanitare sunt curate şi 
bine întreţinute. Farmecul parcului 
este dat de cascada Lucifer şi lacul 
format lângă cascadă. Este minunat să 
poţi înnota la picioarele unei cascade 
naturale. Aici se poate vizita şi o moară 
de apă datând din 1839. Cu biletul de 

la acest camping am putut să vizităm gratuit 
toate celelalte campinguri din apropiere.

Una din surprizele pe care le-am avut a fost 

parcul Watkins Glen State Park, considerat 
ca unul din topul celor 100 de campinguri 
din America. Aici se poate vizita un canion 
cu 19 cascade captivante, spectaculoase, 
sculpate de gheţari. Pentru a parcurge 
tot traseul trebuie să urcaţi 800 de trepte. 
Iubitorii de drumeţii vor adora această 
plimbare prin parc. Puteţi înnopta în acest 
camping sau dacă nu, pentru a-l vizita, 
parcarea costă numai $8. Te simţi ca într-o 
altă lume, vezi formaţiunea rocilor, auzi 
cântecul apei.

În Taughannock Falls State Park  din 
apropiere se poate vizita o cascadă înaltă 
de 66 de metri, mai înaltă decât cascada 
Niagara, fiind una dintre cele mai înalte 
din estul muntilor Rocky, un mic colţ de 
paradis.
În apropriere, iubitorii de literatură pot 
să depună un mic omagiu la mormântul 
lui Mark Twain, îngropat în Elmira. Aici 
admiratorii scriitorului american lasă 
pe mormântul său ţigări, sticle goale cu 
Bourbonul său favorit. Mark Twain şi soţia 
sa au petrecut 20 de veri în această regiune 
de vis.  Aici se poate vizita şi o căsuţă din 

lemn în care se izola scriitorul în timpul 
vacanţei, mai ales că fuma non stop ţigări 
şi avea interdicţie de la familie să fumeze 
în casa.

La cinci minute de camping se află orăşelul 
universitar Ithaca, situat pe malul lacului 
Cayuga, cel mai mare dintre Finger Lakes. 
Aici am vizitat Herbert F. Johnson Museum 
of Art, care face parte din Universitatea 
Cornell. Muzeul este gratuit şi deschis de 
la 10 la 5, fiind considerat ca unul dintre 
cele mai importante muzee universitare 
din America. Însăşi clădirea este inovativă 
şi modernă fiind premiată în 1975. 
Muzeul adăposteşte 35.000 de opere de 
artă universală şi americană. La această 
universitate studiază peste 20.000 de 
studenţi din 120 de ţări.

Am stat în această regiune timp de 4 zile şi 
nu am fost dezamăgiţi. Ne-am întors acasă 
relaxaţi şi cu câteva sticle de vin de colecţie.
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SIMION  CIOBANU
Artist profesionist
Tel:  519-489-6748

simion.bassoon@gmail.com

Lecţii particulare de:

FAGOT, Taragot, Saxofon, 
Blockflote, Pian,
Teoria Muzicii

TARAGOTIST
PENTRU

 PETRECERI ŞI NUNŢI

ANUNŢURI - ŞTIRI PE SCURT - MICA PUBLICITATE WATERLOO 
DANCE

519-497-4878     www.waterloodance.com
info@waterloodance.com

Alexandra Sevastianova

Şcoala de Dans Sportiv 
WATERLOODANCE

face înscrieri la următoarele clase:
- COPII cu vârste între 4 - 16 ani
- Clasă pentru COPII 4-5 ani
- ADULŢI
   *Clasa “Exercise with Latin”
   *Oferim clasă de coreografie pentru “First 
     Dance” (Dansul Mirilor)

116 Queen st. North Kitchener

În business
de 15 ani

B
ef

or
e

A
ft

er

26 Elm St., Kitchener,
N2G 2G4

Din loc în loc stânjeneii
se urcă pe vârful degetelor
să o vadă mai aproape
pe regina nopţii Izvana.
Din basm îşi coboară spre ei
privirea peruzei de ape
din care-a băut doar cicoarea.

Cât de mult o fi cântat
privighetoarea
până când i-a terminat,
cu scris caligrafic sprânceana,
cu peniţă subţire ca visul?

Despre ce-o fi scrisul

regalelor rune?
Numai trandafirul sălbatic
tainei îi ştie descrisul,
dar poartă sigiliul de rouă.
Il tremură-n 
lumină
de trei ori,
dar nimic 
mai mult nu 
ne spune.

3 for 1 Glasses
Ochelari, Lentile, Ochelari de Protecţie, Ochelari de Soare.
Acceptăm orice companie de asigurări.
Magazinul este deschis în fiecare zi:
*Luni-Marţi 10am-5pm   *Miercuri-Vineri 10am-8pm
*Sâmbătă 10am-4pm       *Duminică 1pm-4pm
221 Woodlawn Rd.W., Unit C4, Guelph (Harvey’s Plazza), 
519.836.0232 (vorbim româneşte).

www.3for1glasses.co

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

GRATUIT Rotirea Roţilor sau Schimbul de Ulei pentru orice reparaţie peste $500.  Reparăm BUMPER-ele de plastic.

ONORĂM ORICE FEL DE REPARAŢII PRIMITE DE LA COMPANIILE DE ASIGURĂRI.

REGINA NOPŢII, IZVANA

Caut femeie la curăţenie. Zona Kitchener
Info la 519-465-2948

Campionul României la box, Rică Florescu (Rocky 
Floriano) face înscrieri pentru copii şi adulţi la propria 
sală de fitness şi box, situată în Mississauga, 4141 Dixie 
Rd, unde vă învaţă cum să vă aparati, să puneţi muşchi, să 
slăbiţi, să fiţi în cea mai bună formă.

                     416-875-5375

Lecţii de vioară
pentru începători

Ana-Lavinia Vlad studiază nivelul ARCT în 
cadrul Royal Conservatory of Music. Lavinia a 
câştigat numeroase premii la competiţii locale şi 
naţionale.
- studiază vioara de 10 ani
- a reprezentat de 2 ori Ontario la Canadian Music 
Competition unde s-a clasat în primele 3 locuri
- cântă de 5 ani în Orchestra de tineret din 
Kitchener având experienţă de concertmaster
- a cântat 2 ani muzică de cameră în quartet, 
obţinând locul 2 pe Ontario la Kiwanis Music 
Festival
Cei interesaţi puteţi să o contactaţi după ora 
3pm la numărul de tel.519-954-4485 sau e-mail 
annalvlad@yahoo.com.
Lecţiile au loc după şcoală, în Waterloo.

ORGANIZĂM 
PETRECERI 
ROMÂNEŞTI

Zile de Naştere, Aniversări, Botezuri, 
Nunţi, Onomastici, Baby & Bridal 
Showers, Corporation party, etc. Sunaţi la

416 841-4226 iar noi ne vom ocupa 
de toate celelalte (locaţie, meniu, scenă, 
muzică, ring de dans, lumini, entertainment, 
photo, video). Putem organiza petrecerile 
în restaurante şi banquet-hall-uri renumite 
din Toronto şi GTA area în functie de 
amploarea evenimentului. MUZICA LIVE 
şi partea de entertainment vor fi asigurate 
de GILMARO şi echipa de coregrafie. 
Calitate, Voie bună, Ring de dans plin, 
Momente de neuitat!

ANGAJĂM
Instalator cu licenţă
         LICENSED PLUMBER
Informaţii la: 519-220-9177

Lăsaţi mesaj, vă sunăm noi!

CAUT
Nanny Live In
                sau de luni până sâmbătă
în Toronto (intersecţia HWY 7 & WESTON RD).

Informaţii la: 647-500-0225
sau e-mail:      mariusona@yahoo.com

Servicii de emigrare pentru cei 
ce au nevoie de extensia statutului de şedere în 
Canada sau pentru cei care doresc să aducă pe cei 
dragi în Canada. Vă răspundem imediat solicitărilor 
dvs la tel:
1-647-855-2112 sau email:
               imigrationtocanada@bellnet.ca

www.cdimmigrationcanada.com



TINA NITU INSURANCE BROKERS

519-570-1117

AUTO * HOME * BUSINESS * VISITOR TO CANADA    
INSURANCE
SAU ORICE FEL DE ASIGURĂRI

Dorel’s Food
101 Whitney Place, Kitchener, ON, N2G 2X8

Creamy Feta
WHOLESALE
Pentru pizzerii şi restaurante sau 

magazine care deţin bucătării proprii dar 
şi pentru persoane fizice.

Pentru comenzi:

519-742-4670

Tel:519-569-8899
Cell: 519-212-3829

FREE HOME EVALUATION, IN HOUSE MORTGAGES
Your Neighbourhood Realtors, Working For Your Best Interest 

KW CASA REALTY
INC. BROKERAGE

3%Vă Oferim Serviciile Noastre 
Profesionale de Real Estate 

Pentru Un Comision de:

SINGURA COMPANIE ROMÂNEASCĂ
DE REAL ESTATE DIN TRIUNGHIUL DE AUR

www.kwCASArealty.com

CRISTINA PEKURAR SALES PERSON

Caşcaval românesc, toate tipurile de 
făină, iaurt, condimente, cartofi, ceapă, 
măsline, lămâi, tot felul de brânzeturi 

printre care renumita

100 Highland Road West, 
Kitchener, 

(în clădirea cu Riepert 
Pharmacy)

tnitu@pbnet.ca
www.tinanitu.com

Tina Niţu Jenny Bogdan

Vorbim:
Română, Maghiară şi Engleză

NATURAL STONE CITYNATURAL STONE CITY

VĂ OFERIM 
ŞI INSTALĂM 
CEL MAI BUN 
GRANIT DIN 
ONTARIO LA 
UN INCH ŞI 
UN SFERT 
GROSIME

www.naturalstonecity.com

u granite u marble u quartz u
136 Ottawa St.S., Kitchener, On

office 519.489.0441
fax 519.489.0466
sales@naturalstonecity.com

Office Hours
Mon-Fri: 8am-5pm
Sat: 8am-3pm

Sun: by appointment  
        only

Peste 1000 de plăci în stoc

Defining excellence in Implantology

Dentist Dr. Sorin Boeriu is a new 
member of Leading Implant Centers

Zug/Kitchener, 28thSeptember 2013 | 
Certified top-implantologists present 
themselves on our new flagship platform. 
The latest member in our elite group is 
Dr. Sorin Boeriu from Kitchener in 
Canada.

With Dr. Sorin Boeriu owner of the 
Boeriu Implant Dentistry, the Internet 
platform of Leading Implant Centers 
has won another high-quality member. 
With his award “Diplomate” issued 
by the International Congress of Oral 
Implantologists (ICOI), the top-class 
implantologist Dr. Sorin Boeriu has 
proven that he is not only highly engaged 
for his own further education but also 
equally conscientious of the qualification 
requirements of future implantologists. 
Extensive practice experience as well as 
profound know-how and many years of 
experience on the latest scientific level, 
complimented by constant participation 
in advanced training and education, as 
well as further training and continuous 
education, are the requirements that 
an implantologist needs to repeatedly 

demonstrate in order to gain this award 
at first, but then also to earn it anew again 
and again.

Leading Implant Centers solely 
incorporates implantologists on its 
platform who are on the highest 
education and certification level 
of scientific associations. Over the 
worldwide available multilingual portal, 
interested individuals and patients can 
find those implantologists who have been 
successfully certified. Thereby, Leading 
Implant Centers dissociates itself 
fundamentally from the in-transparent 
and exceedingly subjective assessment 
portals.

At Leading Implant Centers, all 
participating implantologists posses 
extensive practical knowledge as well as 
profound know-how and many years of 
experience on the latest scientific level 
complimented by constant participation 
in advanced training and education as 
well as further training and continuous 

education. 

For the patients concerned the herewith 
gained transparency is an important 
step and offers high quality guidance. 
At the same time, the growing market 
of implantology is saved from being 
negatively affected by individuals who are 
not willing to invest in their qualification 
as implantologist, but instead in cunning 
marketing tricks. With the collaboration 
of the national scientific associations and 
the international umbrella association we 
create a basis that provides orientation 
and offer a platform solely for those 
implantologists that invest in their 
abilities and provide input into the field 
of expertise. Furthermore, Leading 
Implant Centers understands itself to 
be a communication platform of its 
members for the patients. Participating 
implantologists and their practices will 
on the one hand be supported locally 
with public relations and marketing and 
on the other hand the global marketing 
activities will promote the image of 
certified implantologists internationally.

For many years, Dr. Sorin Boeriu has 
been an established dentist in Kitchener/ 
Canada. Next to implantology he also 
offers vast dental care in further fields 
of dentistry. With his membership, the 
Leading Implant Centers is enriched 
with another top implantologist. 
You will find his presentation at 
Leading Implant Centers under www.
LeadingImplantCenters.com

Kitchener office
866 Frederick Str.

For a consultation please call

519-578-7830
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