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watersofteners.c o m
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

* Duminică 14 iunie - a Sf. Români; Chemarea primilor Apostoli * Miercuri 24 iunie - Naşterea Sf. Ioan Botezătorul (Sânzienele) * 

$975

GRATUIT

BILUNAR
BI-WEEKLY

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

VIDEO & PHOTO

416-800-0832     519-594-1712
Bluray, DVD, Photo Booth

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

519-781-2929
NOU!
- Instalăm Remote Starter
- Tinted Windshield - Geamuri Fumurii 

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

Rom Car Automotive Service Center

ISSN 1918-5693
FREE

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

13 şi 14 iunie 2015

Următorul număr apare în
25 Iunie 2015

Sonia Mihalcea
Registered Insurance Broker

416 893-3531
toll free:1-800-405-2299 ext.340

- AUTO
- LOCUINŢE 
- CĂLĂTORII
- COMERCIALE

ASIGURĂRI

Asigurăm... liniştea dumneavoastră

sonia.mihalcea@brokerstrust.ca
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Raul Dudnic

Reflectii Canadeze

Se schimbă polii magnetici ai 
politicii; și aici în Canada, și prin 
alte locuri. În cea mai de dreapta 
și conservatoare provincie din 
toată Canada, leagănul actualilor 
guvernanți federali, în Alberta au 
cîștigat social-democrații. Și nu 
oricum, ci zdrobitor, de-a dreptul.
Partidul conservator a fost decimat, 
darnici liberalii Albertei nu au fost 
mai breji: un singur parlamentar 
liberal ales. Și în celelalte provincii 
se mișcă lucrurile, în cedirecție însă, 
nimeni nu poate spune. Alegerile 
federale sînt la cîteva luni distanță 
doar și pronosticurile sînt din cele 
mai variate. Se programează deja 
dezbaterile televizate, se pregătesc 
strategiile de campanie, se caută 
vechi și noi relații care ar putea 
aduce un procent-două în plus la 
socoteala finală. Nimeni nu poate 
ghici la această oră cum va arăta 
viitorul parlament și respectiv 
viitorul guvern. Speculații se fac 

pe toate canalele de presă iar 
analiștii politicii au în calcul toate 
combinațiile posibile. Octombrie 
este luna în care vor avea loc 
alegerile federale. Pînă atunci vom 
avea o vară fierbinte cu multe 
acuze, gafe, promisiuni și vorbe, 
vorbe, vorbe… În orice situație 
învingătorii nu trebuie invidiați. În 
capul lor se vor sparge toate oalele 
pentru promisiunile electorale 
neîndeplinite. Pentru că vor fi, din 
belșug, indiferent de cine va cîștiga 
meciul electoral. Cel mai cunoscut 
guru în înaltele sfere ale afacerilor 
canadiene, Kevin O’Leary spunea 
mai deunăzi că politicienii pot 
promite marea cu sarea, deoarece, 
chiar dacă vor fi cîștigători în 
alegeri, promisiunile lor curente 
se vor sparge în capul viitorului 
guvern, în 5, 10, 15 ani, și nu în cel 
al imediaților învingători.  
  

Iar despre 
alegeri?

RAUL DUDNIC, Toronto
dudnic@rogers.com

Trăim în ţara lui “Dă-mi şi mie o sută până la 
leafă”. Ăla care cere simte nevoia să explice de 
ce are nevoie de biştari: să-mi iau medicamente 
(a se citi “ţigări şi-o sticlă de busuioacă”), am 
nevoie pentru maică-mea, e bolnavă (mă-sa ia 
totul compensat, dar te faci că nu ştii asta), mi-
au furat portofelu-n autobuz (parcă aveai totuşi 
o rablă de Oltcit).
“Nu contează câţi bani ai, contează să ai 
sufletul curat!”, ne abureşte profesorul. După 
care el, dascălul cu capul plin şi traista goală, 
piteşte catalogul la subsuoară şi-o tunde la 
cancelarie, unde umblă cu sorcova de hârtie 
creponată prin lanul mănos de colegi: “Auzi, 
n-ai să-mi dai şi mie două sute pân’ la leafă?”.
Dacă ăla umflă obrajii a pagubă, pârţâie buza 
a jale şi rostogoleşte ochii ca la păcănele, e 
clar că nu-ţi dă nici un şfanţ. N-are nici el, 
că taman a plătit întreţinerea - de era să facă 
administratorul apoplexie de emoţie, nu mai 
primise bani de la dom’ profesor de vreo opt 
luni.
Constaţi că profesorimea e ruptă- n fund şi 
n-are nimeni să-ţi dea un chior. Treci la planul 
B. Care nu funcţionează. Aşa că, încet-încet 
(de fapt, repede-repede, că te aşteaptă acasă 
vreo trei gheme de maţe chiorăinde, care latră 
“mama”), ajungi la planul S.
Dai telefon la părinţii dobitocului dintr- a opta 
Haş - care încă e convins că unghiul fierbe la 

90 de grade. Dar tu o pupi în fund pe mă-sa, 
n-ai încotro, bărbatul ăleia e marinar şi are 
teşchereaua îndesată ca un cârnat: “Alooo? 
Deci doamna Zamfirache? Deci sunt doamna 
de fizică a băiatului, bună ziua, ha, ha, era 
să zic săru’ mâna! Aşa, deci cum să vă spun, 
doamnă scumpă, deci mi-e jenă, dar am o 
urgenţă... Deci mi-aţi putea da o sută de dolari 
până pe cinşpe? Aaa, apropo, Felixucă al 
dumneavoastră s-a descurcat foaaarte bine azi, 
deci data viitoare îi pun un zece, căci e absolut 
sclipitor, deci vă spun!”.
Doamna Mama-lu’-Felix e uşor de flatat, se 
rezolvă, o să-i dea valută lui fiu-său, s-o ducă 
la şcoală, pentru profa aia care trăncăneşte cu 
“deci”. Aşa se rezolvă şi cu zecele idiotului de 
plod, care-o ţine pe-a lui că “forţa centrifugă îi 
zice aşa deoarece e o forţă care fuge de noi”.
Am cunoscut chirurgi rezidenţi care, cu nasu-n 
tipsia de unelte, se milogeau de asistentă să 
le dea şi lor un bisturiu, o spatulă, precum şi 
o sută de lei până la chenzină. Şi se sfătuiau 
între ei, doctorii cu carte la căpăţână: “Mă 
tăntălăule, te-am văzut ieri din autobuzu’ 368 
că luai cartofi din Piaţa Moghioroş! Eşti prost 
de-ţi bubuie artera aortă descendentă, lovi-
te-ar enteroviroza! Du-te dracu’ la Matache, 
că de-aceiaşi bani îţi mai dă şi doi pătrunjei, 
nu mai cumpăra de-a-n pleasna, ca un bou cu 
amiloidoză renală!”.

Simona Catrina

N-aduce anul 
ce-aduce banul

Emisiunea TV NOI ROMÂNII se difuzează sâmbăta 
la ora 12 la prânz şi se reia luni la ora 12 şi miercuri la ora 

9:00 pe canalul OMNI 1 (4 Rogers si 206/1206 Bell)

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. SIMONA 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                                        

Insurance 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

SIMONA CATRINA redactor-şef adjunct la Adevărul (România)

KITCHENER

Dragi copii, părinţi şi bunici,
Pe data de 13 iunie, sfârşit de an şcolar, vom avea tradiţionalul 
Picnic al Şcolii Publice de Limba Română în Parcul Victoria 
(locaţia - zona pentru Picnic - lângă parcul de joacă pentru 
copii). Invităm întreaga comunitate românească să ni se alăture 
la acest fericit eveniment! 
Vom avea pizza, sucuri, jocuri şi voie bună. Ne vom întâlni 
în jur de ora 12, după terminarea cursurilor la şcoală. În caz 
de timp nefavorabil, vom rămâne pentru picnic la şcoală, în 
sala unde avem serbările din timpul anului ”Staff room” lângă 
secretariat.
Dacă aveţi întrebări sau nelămuriri vă rog să mă contactaţi.

Ramona Fitero
Romanian Public School Coordinator

519-749-2297
admscro@yahoo.com

Şcoala Publică de Limba Română din Kitchener
vă invită sâmbătă 13 iunie 2015 la

PICNIC

WINDSOR
Biserica “Sf.Gheorghe”
din Windsor vă invită la

Caruselul 
Românesc

             20 iunie 2015
Ca în fiecare an, vor avea 
loc dansuri populare cu 
copiii din Windsor, precum 
şi alte formaţii şi grupuri 
de dansatori ai altor 
naţionalităţi.
Bucătăria românească va 
fi ca de obicei compusă 
din mici, cârnaţi cu fasole, 
sarmale, prăjituri delicioase.
Vă aşteptăm!

Monia Maftei

KITCHENER

AREC-SOC are plăcerea să vă invite 
la PICNIC împreună cu familia la 
Emerald Lake!
CE: Picnic la iarba verde pe marginea 
lacului Emerald, cu mici, suc, şi 
voie bună. Agrement şi distracţie 
combinat cu networking, socializare, 
şi cunoaşterea membrilor din asociaţie 
şi a prietenilor asociaţiei…
CÂND: Sâmbătă 20 Iunie 2015, 
începând cu ora 10:30 AM.
UNDE: Emerald Lake, 7248 Gore Rd, 
Puslich, ON, N0B 2J0. Parcul se află la 
20 minute de Cambridge, detalii aici: 
http://www.emeraldlake.ca/
COST şi DETALII:  
1. Costul pentru partea de picnic care 
include închirierea copertinei şi meniul 
(mici şi băuturi răcoritoare) este 
GRATIS, acoperit integral de AREC-
SOC.

2.   Intrarea în parc se plăteşte 
individual, şi costă $14 de persoană 
pentru întreaga zi (cei sub 3 ani au 
intrarea gratuită, cei peste 65 plătesc 
$7). Zona de picnic este aproape de 
playground, câinii nu sunt admişi în 
parc.  Băuturile alcoolice şi recipientele 
din sticlă nu sunt permise, iar pescuitul 
e interzis. Veste de salvare trebuie 
purtate daca mergeti pe lac.
Dacă doriţi să contribuiţi cu ceva în 
plus la meniul ales de AREC-SOC, 
totul este binevenit.
Pentru a ne putea aproviziona adecvat, 
vă rugăm să ne confirmaţi prezenţa 
Dumneavoastră, şi numărul de 
participant (adulţi şi copii) la adresa de 
email arec.soc@gmail.com cel târziu 
până Marţi 16 Iunie 2015.
Vă aşteptăm cu mare drag!

Comitetul AREC-SOC

PICNIC
al Asociaţiei Inginerilor

AREC-SOC
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ILIE BADINIAuto Instructor
ŞCOALĂ DE ŞOFERI  vă asigură:
-curs întreg la sfârşitul căruia veţi beneficia de 
certificatul pentru asigurare.
-ore private în maşină
-cursuri de pregătire pentru cei în vârstă
-îndelungată experienţă în pregătirea celor cu 
dezabilităţi
Având 14 ani experienţă în domeniu, suntem 
specializaţi în a pregăti pe cei care nu au condus 
niciodată sau cei care au întâlni dificultăţi în a 
învăţa să conducă. Pentru urgenţe, examenele se 
pot susţine în Stratford unde nu este autostradă, 
Woodstok, Brantford sau Guelph.

519-635-7711
www.autodrivingschool.ca

MTO APPROVED

CÂMPUL ROMÂNESC

Vă anunţăm că vom organiza un nou 
Retreat de Sănătate cu Dr. Cristian 
Răchitan la Câmpul Românesc din 
Hamilton pe data de 27-28 Iunie, 
2015.
Ca şi la evenimentele precedente,  
fondurile obţinute din consultaţiile 
şi tratamentele oferite de Dr. 
Rachitan  vor fi donate Câmpului 
Românesc.
Programul se va desfăşura pe durata 
a două zile, calendarul activităţilor 
zilnice cuprinzând următoarele:

Consultaţii şi prescrieri de 
tratamente (câteva ore pe zi  – 
contactaţi-ne din vreme deoarece 
spaţiul este limitat)
Exercitii de gimnastică medicală/
terapeutica – exerciţii  specifice 
problemelor de sănătate ale 
participanţilor. (ex: importanţa 
respiraţiei pentru afecţiunile cardio-
pulmonare, întinderi musculare 
pentru afecţiunile legate de coloana 
vertebrală, etc)
Program de Conferinţe  (temele 
urmează să fie comunicate ulterior)

Dr. Cristian Răchitan este un medic 
Naturopat, de origine română , cu 
practica stabilita în New York , 
Statele Unite ale Americii.  Ca si 
doctor de Naturopatie, Dr. Răchitan 
este adeptul procesului de restaurare 
a sănătății prin metode naturale.
Specialitatea Dr-lui Răchitan este 
Osteopatia  (tratarea bolilor corpului 
tinand cont de relația cauză – efect; 
pastrarea sanatatii si prevenirea 
bolii, precum si îndepartarea 
cauzelor care au condus la pierderea 
starii de sanatate)  cu repere 
ca  leziuni la nivelul coloanei 
vertebrale, sistemului muscular sau 
osos, etc.

Doctorul Cristian Rachitan este 
cunoscut în toată lumea datorită 
succesului remarcabil pe care l-a 
avut în tratarea afecţiunilor prin 
manipulări, tratamente osteopatice 
și dincolo de orice tehnică, prin 
dăruire completă spre cei în 
suferință.
Printre pacientii Dr-lui Răchitan 
sunt nume care rezonează în întreaga 

lume din showbiz, figuri politice, 
sportivi de top din lume, campioni 
olimpici și de asemenea, oameni 
absolut obișnuiți care au venit la el 
pentru ajutor.

Mai jos puteti vizita următoarele 
website-uri pentru informaţii 
adiţionale despre Dr. Cristian 
Răchitan:
www.cranyhealth.com
w w w . y o u t u b e . c o m / u s e r /
DrCristianRachitan
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
cristianrachitan
www.soundcloud.com
http://bit.ly/KnGtWJ

Pentru mai multe informatii 
despre acest workshop, precum şi 
programări la consultaţii, şedinţe 
de gimnastică terapeutică sau 
participarea la conferinţe, ne puteţi 
contacta la tel:
             (905)-265-9884
sau email:
        info@campulromanesc.ca

RETREAT DE SĂNĂTATE
cu Dr. Cristian Răchitan

27-28 Iunie 2015
la Câmpul Românesc de la Hamilton

Contact Registrar Dr. Florin Buhas phone (416) 743-9222 or 1 (866) 602-9555

KITCHENER

HRAMUL 
BISERICII

20 şi 21 iunie 2015

Iubiţi credincioşi,
cu ocazia sărbătorii Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul 
(Sânzâienele), vă invităm să luaţi parte la Hramul Bisericii 
noastre, la care şi-au anunţat prezenţa din partea Episcopiei 
Ortodoxe Române din America şi Canada, Parintele Dan 
Hoarste, Vicarul pentru Canada şi Arhidiaconul David 
Oancea, unul din vicarii ortodocşi români din Statele Unite 
ale Americii, alături de numeroşi preoţi ortodocşi. Locatia 
bisericii este 2150 Bleams Road, Kitchener, ON, N2E 3Y1. 
Programul slujbelor este după cum urmează:
Sâmbătă, 20 iunie, ora 6:00pm - Slujba Vecerniei cu Litie 
la care vor participa un număr mare de preoţi din parohiile 
româneşti din Ontario;
Duminică, 21 iunie, ora 8:30am - Utrenia; ora 10:00am - 
Sfânta Liturghie urmată de un banchet festiv la sala mare a 
Centrului Cultural Român “Banatul”.
Vă aşteptăm pe toţi cu drag!
Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze!

Preot paroh Ionuţ Maerean
226.600.2911

sf.ioankitchener@gmail.com

Biserica Ortodoxă Română
Sf.Ioan Botezătorul din Kitchener
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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 LIFEFinancial Corporation

519-743-3031

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

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

CEL MAI BUN ELEV ROMÂN 
Concursul

la a şasea ediţie

KITCHENER

Ştefan Ticu este elev 
în clasa a 4-a la şcoala 
franceză Cardinal 
Léger din Kitchener. 
Materia sa preferată la 
şcoală este matematica 
dar excelează atât 
la franceză cât şi la 
engleză. Cântă la pian 

de la vârsta de 4 ani iar anul trecut a luat 
locul doi la festivalul Kiwanis. Îi place 
şi sportul, mai ales înnotul şi kung-fu, 
unde are deja centura verde. Este un băiat 
politicos şi serios care cunoaşte trei limbi: 
franceză, engleză şi română. În timpul liber 
îi place să se joace cu prietenii săi şi cu 
lego.

Roland  Szkokan este 
un elev conştiincios şi 
serios, în clasa a 5-a  
în programul French 
Immersion la şcoala 
Williamsburg din 
Kitchener.  
Îi place matematica 
şi participarea lui la 

concursul Caribou s-a materializat cu locul 
al doilea din şcoală. Îi mai place să filmeze 
scurte secvenţe haioase în care protagoniştii 
sunt el şi prietenii lui. Îşi doreşte să 
devina actor şi îi mai place să joace jocuri 
video dar numai când are compania altor 
persoane. Iubeşte lectura şi să compună 
benzi desenate.
 

Theodora Dragan elevă 
în clasa întâia la şcoala 
franceza Cardinal Léger 
din Kitchener, îi place 
să scrie, să citească şi 
să deseneze. Theodora 
participă la cursurile de 
artă şi ştiinţă organizate 

în cadrul şcolii. În timpul iernii Theodora 
merge la ski şi patinaj iar vara practica 
tenis şi înnot. O altă pasiune a ei este 
pianul şi improvizaţiile teatrale cu fratele 
ei. Theodora vorbeşte, scrie şi citeşte foarte 

bine în franceză, engleză şi româneşte.
Iubeşte natura şi să se joace cu prietenii ei.

  
Alex Ciobanu, elev în 
clasa a doua la şcoala 
catolică Canadian 
Martyrs din Kitchener, 
excelează academic 
având note numai 
de A, fiind mândria 
părinţilor şi a şcolii. 

În acelaşi timp este un artist, înzestrat cu 
multiple talente: cântă, dansează şi recită. 
În timpul liber frecventează cursurile şcolii 
de limba română, practică kung-fu, înoată 
şi participă la repetiţii la cor, punând multă 
pasiune în tot ceea ce face. Are una din 
cele mai frumoase voci şi face parte din 
Grand Philarmonic Children’s Choir din 
Kitchener.

Ryana Truta elevă 
în clasa întâia la 
şcoala Sandhills din 
Kitchener, în programul 
de French Immersion 
iubeşte lectura, 
desenul, exerciţiile de 
matematică online din 
programul Dreambox 

şi să cânte în corul şcolii. Merge la şcoala 
de limba română de la vârsta de 4 ani 
participând la serbările de Paşte şi de 
Crăciun, unde a recitat poezii şi a dansat 
(dansuri populare). Practică şi sportul mai 
ales gimnastica sportivă, baletul şi mersul 
pe bicicletă.

David şi Leonard 
Dragomirasi, gemenii 
noştri sunt elevi în 
clasa întâia la şcoala 
franceză Mère-
Elisabeth-Bruyère din 
Waterloo. Amândoi 
sunt strălucitori la 
şcoală şi fluenţi în trei 

limbi.  David a fost ales cu un alt coleg 
să reprezinte clasa la un concurs oratoriu 
în limba franceză.  Au promovat România 
la ziua multiculturală de la şcoală, prin 
costumele tradiţionale din Maramureş. 
Le place foarte mult să citească, mai ales 
cărţi de ştiinţă şi despre inventatori. Iubesc 
matematica şi sunt foarte competitivi. Sunt 
foarte deschişi la tot ce este nou şi vor 
să înveţe cât mai repede. În timpul liber 
joacă fotbal, ajută la grădinărit şi apreciază 
plimbările în natură.

Sarah Dragan, 
elevă în clasa 
întâia la programul 
French Immersion 
de la şcoala  J.W. 
Gerth din Kitchener 
îi place să citească 
în engleză, franceză 

şi româneşte. Matematica şi sportul 
sunt materiile ei preferate. În timpul 
liber joacă fotbal şi tenis de câmp. 
Sarah cântă de la vârsta de 4 ani la 
pian iar la şcoală face parte din cor, 
echipa de şah şi atletism. Povestea 
ei preferată în româneşte este “Ursul 
maron la Polul Nord”. Sarah vrea să 
devină asistentă medicală. Îi place 
să o ajute pe mama la curăţenie şi 
bucătărie.

Ervin Ungureanu 
este elev în clasa a 
5-a la şcoala Doon 
din Kitchener. 
Este pasionat după 
computer, aviaţie 
şi matematică 

visând să lucreze în IT şi să 

piloteze un avion. Speră ca într-o 
zi să fie capabil să descifreze şi să 
interpreteze cutiile negre pentru a 
preveni accidentele aviatice. Are o 
colecţie impresionantă de avioane. 
Este sportiv practică fotbal, dans, 
înot şi tenis. Este impresionat şi 
interesat de mediul înconjurător 
şi un cititor avid având numeroşi 
scriitori preferati. Cântă la ghitară 
de trei ani şi îi place muzica.

Concursul se 
adresează elevilor 
români din clasele 
1-12. Asociaţia ARTA 
din Kitchener va oferi 
trei premii în valoare 
de $50 celor mai buni 

elevi la învăţătură din comunitatea 
românească, din oraşele unde se 
distribuie ziarul Agenda Românească.
Obiectivele concursului:
Prin acest concurs dorim să evidenţiem 
pe cei mai buni elevi la învăţătură 
dintre tinerii noştri. Fiecare elev a 
trimis pentru acest concurs o copie 
electronică după report cardul de pe 
trimestrul I, un mic eseu despre ei şi 
o fotografie recentă. Data limită de 
înscriere a fost 1 iunie 2015. 
Premiile monetare vor fi expediate 
prin poştă.
Informaţii: Popescu.arta@rogers.com
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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 30 de programe româneşti. 
Pe 4 din aceste programe se transmit câte 2 
programe şi astfel fiecare client beneficiază 
practic de 34 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 2,5Mbps 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, 8 ore de rulare 
a programelor româneşti pe zi, consumul 
de internet la final de lună este de 168Gb.
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, GLOBAL SPORTS, GSP, 
LookPlus, NaşulTV, Antena 3, Digi Sport 
2, 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
- vă oferim 34 de programe prin internet -

INTERNET STB TV

OAKVILLE

Picnicul Copiilor
Organizat de Şcoala Noastră” din Oakville 

în 7 iunie 2015

Părinţi şi copii, înscrişi sau nu la Şcoala Noastră din Oakville, aţi reuşit să faceţi ca 
dimineaţa zilei de 7 iunie 2015 să fie mai plină de soare şi de bucurii. Aţi reuşit să umpleţi 
zona în care eram în parc cu tinereţe şi voie bună participând la fotbal, volei, badminton, 
înălţarea zmeelor, aruncatul discurilor, săritul corzii, jocuri cu panglici colorate, zborul, 
baloanelor de săpun, pictatul pietrelor, demonstraţia de percuţie.
Iar ca să nu facem toate acestea pe ‘stomacul gol’, sponsorii pe care i-am avut ne-au 
bucurat cu hot dogs, pizza, fructe, cafea, apa şi suc. Le mulţumim că au fost alături de noi!

Grupul de părinţi şi instructori ai Şcolii Noastre.
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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.

Alexandru Feier
Doctor of Chiropractic

•  dureri de spate şi de gât 
•  durere de cap sau migrenă 
•  accidente de maşină şi whiplash 
•  afecţiuni cauzate de munca repetitivă (RSI) 
•  accidente de muncă şi sportive 
•  alevierea simptomelor artritei 
•  câmp limitat de mişcare 
•  stare generală de sănătate şi relaxare

Lucrăm cu toate 
companiile de Extended 
Health Benefits.
Motor Vehicle Accident 
Insurance claims şi 
WSIB claims!

(519) 571-0544
278 Lawrence Avenue

Kitchener, ON, N2M 1Y4

TORONTO
Biserica “Sfântul Ioan Evanghelistul” din Toronto vă invita la

PICNIC
Sâmbătă 4 iulie 2015, de la ora 11:00 am

Va avea loc în Simeon Park, 13190 Woodbine Ave., Gormley, ON, L0H 1G0.
Vă aşteptăm să petrecem o zi împreună, într-o atmosfera românească, cu mici, bere si 
alte surprize. Parcul oferă facilităţi pentru toate vârstele: terenuri de tenis, fotbal, volei, 
baschet, piscină pentru copii şi adulţi, spaţii de joacă şi plimbări pe malul lacului.
Intrarea în parc costă $5/maşină.
Donaţiile dumneavoastră vor fi folosite pentru noul lăcaş al bisericii noastre.

KITCHENER
Parohia Ortodoxă Română “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Kitchener
184 Madison Avenue South
Kitchener, Ontario

                          Invitaţie la Hram
Cu drag vă invităm duminică, 28 iunie 2015, începând cu ora 10am, să fiţi alături de 
noi pentru a sărbători hramul bisericii noastre. Cu prilejul acestui moment vom avea în 
mijlocul nostru pe Înalt Prea Sfinţitul Nicolae, arhiepiscopul Arhiepiscopiei Ortodoxe 
Române din cele două Americi.
Vom marca această zi specială cu următorul program:
-Slujba Vecerniei, sâmbătă 27 iunie ora 6pm, oficiată de IPS Nicolae împreună cu un 
sobor de preoţi;
-Sfânta Liturghie arhierească, duminică ora 10am, prezidată de IPS Nicolae;
-Masa festivă de hram cu specific românesc, începând cu ora 1pm.
Vă aşteptăm cu drag să ne bucurăm împreună în această zi deosebită din viaţa parohiei 
noastre.

 Pr. Lucian Azoiţei

TORONTO
Consulate General of Romania in Toronto
555 Richmond St. West, unit 1108, Toronto, ON, M5V 3B1

INVITATION

You are invited to attend six year old Sophia’s Art Show – Childhood and Playful Art - 
on June 18, 2015 from 6pm to 8pm, at the Consulate General of Romania. Remarks at 
6:30pm.
Sophia began her career before turning three and enjoys discovering new and original 
ways to mix colours and shapes and transforming them with great facility into complex 
drawings and paintings which dazzle the eye!
Last August, Sophia’s mentor and dear uncle, the Romanian philosopher Vianu Muresan, 
published a lavishly illustrated book about her delightful art - Sophia Leopold, Artistic 
Play - (available in Romanian at the show).Vianu will present his book and explain 
Sophia’s formation and artistic development before the age of 3, when she was drawing 
her first “work of art”.

Antonella Marinescu
Consul General
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NICOLAE
RAICIU
Sales Advisor

VELOSTER 2015

SANTA FE 2015

ani TOTUL INCLUS5HYUNDAI vă oferă cea mai bună garanţie din Canada

Tel:

519-650-5080
1962 Eagle Street North | Cambridge, ON  | N3H 0A1
nraiciu@cambridgehyundai.com

HYUNDAI SONATA 2015



TORONTO

Sâmbătă 30 mai 2015, ORLA (Ontario Romanian 
Learning Association) şi Şcolile Româneşti din 
Toronto au organizat pentru toţi copiii un frumos 
spectacol de teatru de păpuşi cu Aliona Munteanu din 
Montreal şi Teodor Delciu marionetist din România. 
Păpuşile i-au atras pe cei mici, iar păpuşarii Aliona 
si Teodor i-au adus pe toţi copiii pe scenă alături de 
păpuşi şi a început astfel un dialog între păpuşi şi copii. 
Pentru copii a fost un spectacol unic deoarece nu au 
mai văzut  teatru de păpuşi, iar pentru organizatorul 
acestui eveniment, Viorel Rusu, a fost un alt eveniment 
creat special pentru toţi copiii familiilor de români din 
Toronto din acest an, pentru că vor urma taberele de 
vară atât în România cât şi aici în Ontario.

TEATRU DE PĂPUŞI la Şcoala Românească din Toronto



KITCHENER
Sâmbata, 30 mai 2015, Şcoala Românească 
“St. Louis Centres” din Kitchener a 
organizat în Waterloo Park un picnic pentru 
copiii şcolii, prilejuit de apropierea Zilei 
Internaţionale a Copilului. Ca în fiecare an 
Comitetul Părinţilor a decorat aria în culorile 
tricolorului românesc, iar spre încântarea 
copiilor a organizat şi tombola evenimentului 
- fiecare dintre aceştia primind câte o jucărie 
surpriză. La rândul lor, copiii au pregătit un 
scurt program artistic, răsplatit cu ropote de 
aplauze din partea tuturor celor prezenţi.
Colectivul şcolii, Comitetul Părinţilor, 
elevii, voluntarii, părinţii şi  bunicii urează 
pe aceasta cale o vară minunată tuturor 
românilor din comunitate, iar pentru cei 
interesaţi de înscrieri pentru anul şcolar 
2015-2016, le precizăm că acestea vor începe 
în septembrie în prima sâmbătă, după week-
end-ul de Labour Day. Vă aşteptăm cu drag!

Prof. coordonator,
Stela Mureşan

PICNIC  al Şcolii Româneşti “St.Louis Centres” 
din Kitchener
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POZE
VIDEO

PHOTO BOOTH
DJ

MUZICĂ LIVE

SERVICII PROFESIONALE

519-594-1712

O ECHIPĂ DE 
PROFESIONIŞTI 
LA DISPOZIŢIA 

DUMNEAVOASTRĂ

LONDON
Holy Cross Romanian Orthodox Parish of 
London and the Romanian Community has 
received an OTF grant and completed all 
renovations during2014
The London Romanian community came 
together in 1986, and since, it has grown and 
includes most Romanians residing in London.
As the Romanian community enlarged, it was 
imperative to establish a place to hold various 
events and gatherings.  The place is located 
on 47 Adelaide Street, London, ON, which 
currently serves as  The Romanian Orthodox 
Church ”Holy Cross”, and  cultural centre.
However, our current property needed to 
undergo major repairs and renovations to 
remain functional. Therefore, we applied for 
a financial help.
Finances for this renovation project were 
successfully obtained in April02,2014 from 
the Ontario government, through an OTF 
(Ontario Trillium Foundation) grant .The 
application for the grant was filled out and 
submitted by Marta Paladi, with the help 
of committee members  Cristian Urian and 
Remus Ciorba.
The amount granted was in the sum of 
$33,700 allocated to install an air conditioning 
system in the basement, replace the old 
windows, replace the old siding, soffits and 
eavestroughs, and to repair the foundation 
cracks at the back of the building.
Moreover, we were able to complete 
renovations outside the building beyond what 
the grant covered with the help of contractors. 
Thanks to their help and donations in kind, 
we fixed other things around building. 
Receiving the OTF grants,especially the one 
from year 2014 has enabled our community 
to have a functional  center that can be used 
to its full capacity. Furthermore, it was a 
beneficial incentive forour community, 
helping us to preserve and promote our 
cultural heritageamong other communities in 
London.
As a community we are grateful for the help 
received from OTF. Also, we are grateful 
to our volunteers who participated with 
dedication to complete our renovation project.

Marta Paladi

Biserica Ortodoxa Romana “Sfanta Cruce” 
si comunitatea romaneasca din London au 
primit un OTF grant (ajutor financiar) pentru 
renovari care s-au executat in anul 2014
Comunitatea romaneasca din London s-a 
constituit incepind cu anul 1986 si de atunci  
s-a marit si include cei mai multi romani 
care locuiesc in London. 
Simtindu-se nevoia unui locas in care sa se 
desfasoare serviciile religioase si activitatile 
culturale, s-a cumparat cladirea situata la 
nr. 47 Adelaide Street,  London, ON. care 
in prezent serveste ca Biserica Ortodoxa 
Romana din London si centru cultural.
Cladirea noastra veche necesita multe 
reparatii si renovari pentru a putea fi folosita 
la capacitatea normala. Pentru acest motiv 
s-a solicitat un ajutor financiar . 
In data de 2 aprilie, 2014 s-a obtinut de 
la OTF (Ontario Trillium Foundation) un 
nou grant in valoare de $33,700 in urma 
aplicatiei intocmite de Marta Paladi cu 
sprijinul membrilor consiliului, Cristian 
Urian si Remus Ciorba.
Destinatia acestui grant a fost instalarea 
aerului conditionat in basement,renovarea 
exteriorului cladirii, inlocuirea ferestrelor 
vechi, siding, burlane si repararea crapaturii 
fundatiei din spatele cladiri.
Sintem incantati pentru ca renovarile au 
fost terminate si ca s-au realizat si alte 
lucrari peste valoarea grantului cu ajutorul 
donatiilor oferite de unii contractori.
Acest grant primit de la OTF este un impuls 
deosebit pentru comunitatea romaneasca, 
creandu-ne cadrul necesar  organizarii mai 
multor activitati in scopul pastrarii credintei 
si culturii romanesti, transmiterii lor 
generatiile viitoare, precum si posibilitatea 
promovarii traditiilor romanesti in societatea 
canadiana multiculturala.
Membrii comunitatii romanesti din London 
sint entuziasmati de primirea acestui grant,si 
multumesc din inima intregului comitet 
al OTF.De asemenea aducem multumiri 
unor membrii ai comunitatii noastre 
care s-au dedicat si au voluntariat pentru 
indeplinireacu success a acestui proiect de 
renovare a cladirii noastre.

TORONTO

Copilaria este cea mai frumoasă perioadă a 
vieţii, plină de candoare şi puritate. Este o 
lume a poveştilor şi a viselor, o lume în care 
personajele basmelor prind viaţă. Copilaria este 
o vârstă a inocenţei şi a bucuriei în care orice 
este posibil: întâlniri cu Moş Crăciun, ouă de 
ciocolată primite de la iepurasul de Paşte şi 
bănuţi primiţi de la Zâna Dintelui. Copilăria, 
aşa cum zicea marele poet Lucian Blaga, este 
“inima tuturor vârstelor”.
Copiii, minunaţi şi inocenţi, îi sărbătorim 
cu drag în fiecare an de 1 Iunie – Ziua 
Internaţională a Copilului. Aşadar, copiii de la 
Şcoala Românească din Toronto au sărbătorit 
această zi a lor realizând frumoase desene pe 
tema “Ziua Copilului”.

Prof. Cristina Mareş

1 iunie la Şcoala Românească din Toronto



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Agitaţia, graba, excesul şi 
imprudenţa îţi pot cauza neplăceri 
neaşteptate. Dragoste: Conjuncţia dintre 
Venus şi stăpânul zodiei tale, Marte, îţi dă
mult farmec şi îţi accentuează 
predispoziţiile amoroase. Financiar: 
Situaţia financiara rămâne staţionară.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Sănătatea nu este terenul 
îngrijorărilor tale, ci dimpotrivă, te simți 
bine în pielea ta şi ești în formă maximă. 
Dragoste: Dragostea îți dă mari bătăi de cap 
pentru că ţi se pregătește o surpriză greu de 
interpretat. Financiar: Nu stai prea bine cu 
banii şi eşti predispus la pierderi financiare 
- posibilă excrocherie sau fraudă.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Încearcă să te calmezi la micile 
motive de stres care mai apar, certurile, 
conflictele sau tonul ridicat lasă urme asupra 
sănătății tale. Dragoste: Sentimentele sunt 
puse în balanță cu un spirit critic sporit, 
deci ai grijă ce spui sau ce faci în cuplu. 
Financiar: Ar fi bine să încerci să îţi 
drămuieşti banii şi să achiziţionezi numai 
lucruri absolut necesare.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Un singur aspect cere mai 
multă atenţie acum: regimul lichidelor 
în organism. Dragoste: Dragostea nu 
e întotdeauna un covor cu petale de 
trandafiri, câteodată te mai pune şi în faţa 
unor evenimente neplăcute. Financiar: 
Trebuie să înveţi să mai tai din cheltuieli şi 
să te rezumi la strictul necesar.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Degaji un aer proaspăt, 
primăvăratec, ceea ce demonstrează că eşti 
sănătos şi în plină formă. Dragoste: Ești 
mulțumit de gesturile concrete de afecțiune
care vin de la partenerul tău: îți inspiră 
fidelitate, încredere şi stabilitate. Financiar: 
Ţi-e greu să-ţi refuzi o plăcere, dar, decât 
să suferi mai târziu, mai bine iei măsuri 
drastice acum.
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Cu Jupiter în casa sănătăţii, nu 
ar trebui să-ţi faci griji. Dragoste: Ești 
încă foarte legat de trecut, de vremurile 
frumoase de început ale iubirii tale actuale. 
Financiar: Primeşti banii numai dacă iei 
măsuri mai drastice. 

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate:Moralul tău nu este chiar la cele 
mai înalte cote. Indiferent de situație însă, 
păstrează-ți simțul umorului. Dragoste: 
Dacă partenerul nu vine cu o propunere 
prin care relaţia voastră să capete un alt 
ritm, gândeşte-te tu ce trebuie modificat. 
Financiar: Stabileşti contacte utile, afli 
informaţii interesante şi atragi bani.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Fă mai mult sport, fugi de 
pasivitate şi lene. Dragoste: Faci ce vrei, 
când vrei, dar nu depăși totuși limita 
toleranţei celuilalt. Financiar: Primești mai 
mult ca de obicei sau reușești să acumulezi
o sumă ceva mai mare pentru un plan pe 
care îl ai în perspectivă.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Ţine cont de sfaturile pe care le 
primești de la lume, au scopul de a restabili 
starea normală a sănătății tale. Dragoste: 
Ești printre cei aleși pentru evenimente de 
top în amor. Financiar: Banii sunt făcuți 
pentru plăcerile vieții, așa gândești în 
această perioadă, pentru că nu te uiți pe ce 
se duc. 
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Riscuri de îmbolnăvire: viruși 
sau boli transmisibile care se pot instala 
confortabil şi în corpul tău. Dragoste: Ești 
cam bosumflat, nimic nu te mulțumește, 
iar dragostea pare să fie principala sursă a 
supărărilor tale. Financiar: Nu face planuri
prea mari, pentru că nu ai banii care să 
pună în aplicare aceste proiecte.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Deciziile de schimbare pe care le 
iei acum vor avea urmări şi asupra sănătății. 
Dragoste: Ridici tonul la partener fără să 
fie nevoie şi tensionezi inutil atmosfera 
din cuplu. Financiar: Banii sunt în strânsă 
legătură cu problemele de la serviciu, 
pentru că un eșec profesional atrage şi unul 
financiar.
PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Nu apare nimic nou în privința 
sănătății, te menții pe același nivel ca în 
lunile anterioare. Dragoste: Nu mai ești atât 
de orbit de amor, pui în prim plan rațiunea 
şi încerci să-ţi păstrezi mintea limpede 
pentru a nu greși. Financiar: Banii sunt ca 
un balsam, datorită lor îți poți îndeplini o 
mulțime de vise.

HOROSCOP
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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

ALINA TELESCU
Vânzări-cumpărări imobiliare Kitchener, Waterloo, 

Baden, Cambridge şi împrejurimi
Sales Representative
RoyalLePage, Wolle Realty, Brokerage, 842 Victoria St. N, 
Kitchener, N2B 3C1, office : 519-578-7300, cell : 519-504-2588

Competenţă & Confidenţialitate - 9 ani de experienţă

2005 FORD F150
4 Wheel Drive, 4.6 Engine
Power Doors, Power Windows
E-tested, Safety
Very good condition
Very well mentained
171.400 Km
No rust
$7000
Call: 519-781-2929

FOR SALE
Your Neighbourhood Realtor

Queenstone Retirement Home

www.queenstonretirement.com

Oferim All Inclusive Service, adică 3 mese pe 
zi, snack-uri, curăţenie, spălat rufe şi asigurăm 
tratamentul medicamentos. Avem doctor de 
familie care vine odată pe lună pentru consultaţii, 
sau de câte ori este nevoie. 905-549-2535346 Queenston Rd.

Hamilton

2009 Nissan Versa, S model
1.8 engine, AC, Power Doors, 
Power Windows, E-tested, 
Safety, Remote Starter, 
150.000Km, No rust,
$6400
Call: 519-781-2929



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, Mariana Ţuţuianu, Adrian Toma, Luminiţa Mironescu şi 
Patricia George-Cosh
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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 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

TORONTO
Duminica 7 iunie, 2015 a fost o zi frumoasă cu 
o sărbătoare a copilăriei la fel de frumoasă la 
Biserica “Sf. Gheorghe” din Toronto, când a avut 
loc Serbarea Şcolii Duminicale.
Copiii au prezentat un program special dedicat 
Zilei Copilului, încheierea anului şcolar şi celor 
25 de ani de la înfiinţarea Şcolii Duminicale la 
Biserica “Sf. Gheorghe”.
Profesorii au pregătit cu copiii un program 
deosebit de bogat anul acesta. Corul copiilor între 
4-10 ani au susţinut un program muzical intitulat 
“Cântecele copilăriei”, apoi “Sceneta florilor”; 
elevii între 11-16 ani au prezentat “Scrisori 
fictive” scenetă de Mircea Santimbeanu, Alina 
Pace a recitat “Luceafărul” de Mihai Eminescu 
tradus în limba engleză, apoi s-au jucat o scenetă 
prelucrată după “Harap Alb” de Ion Creanga şi 
adaptări dupa schiţele lui Caragiale “D-l Goe”, 
“Bubico”, şi “Five o’clock”.
Pe lângă aplauzele binemeritate, s-au oferit 
copiilor diplome şi cadouri.
Mulţumim profesorilor, părinţilor si copiilor 
pentru efortul depus, pentru participarea la Şcoala 
Duminicală, pentru ajutorul acordat pentru buna 
desfăşurare a activităţii Şcolii şi a serbării. Numai 
împreună se poate realiza ceva frumos şi durabil, 
iar la Biserica “Sf. Gheorghe” din Toronto s-a 
acordat în cei 25 de ani de funcţionare a Şcolii 
Duminicale o atenţie deosebită atât din partea 
preotului paroh, preotesei, Consiliului Parohial şi 
cadrului didactic. Anul acesta un aport deosebit 
l-au adus în pregătirea copiilor profesorii Cristian 
Zamrii, Eliza Ghinea, Alina Patra, Anca Popa şi 
Cristina Teoderascu.
Pentru copiii de peste 10 ani se va desfăşura, 
începând din 21 iunie până la sfârşitul lunii iulie, 
un program de “Summer class” în care se vor 
preda despre cele 7 taine ale credinţei creştin 
ortodoxe.
 În speranţa unui an şcolar şi mai fructuos 
începând din septembrie, celor mici  le dorim 
o vacanţă de vară frumoasă iar pentru liceeni le 
dorim succes la examene.

Comitetul Parohial

Biserica Ortodoxă Română “Sf. Gheorghe” din Toronto

Serbarea Şcolii Duminicale



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
Paulina Popescu
Mara Mohaupt
Diana Secăşan

Adrian Uturaş
Bianca Man
Benny Pelger
Simona Pogonat
Daniela Stefanovici

Emil Balea
Stela Muresan
Sandu Sindile
Viorel Rusu

519-594-1712 sau 416-800-0832
Director: Radu Secăşan
Divertisment: Simona Catrina (revista Tango)
Învăţământ: Paulina Popescu
Webmaster: Alex Titeu
Consultant: Stelian George-Cosh
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.

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

mcarabas@gmail.com

Sâmbătă, 27 iunie a.c., reprezentanţii 
Consulatului General al României din 
Toronto se vor deplasa in Windsor pentru 
a oferi servicii consulare românilor din 
această zona.
Persoanele care doresc sa beneficieze de 
aceste servicii au nevoie de o programare 
prealabilă.
Aceasta se poate face direct la Consulatul 
General al României din Toronto la adresa 

de e-mail:
toronto.cg@mae.ro

Locaţia unde se va desfăşura activitatea 
este :
- 3214 Sandwich Street West, Windsor, 
ON, N9C 1A8
Suportul pentru această activitate este 
asigurat de Romanian Cultural Association 
“Graiul Românesc “
Intervalul de lucru : 09.00 – 18.00

CONSULAT 
ITINERANT

la WINDSOR
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• Cumpărări şi vînzări de case
• Investiţii comerciale si residentiale
• Închirieri imobiliare
• MORTGAGE-uri la cele mai bune rate PEAK REALTY LTD.

www.peakrealestate.com

REMUS CÎMPAN BSc, BA
Sales Representative

Cell: 519-635-6555 Office:519-744-7133
RemusCimpan@gmail.com

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

KITCHENER
Duminică 31 mai, la Centrul Cultural Românesc BANATUL 
din Kitchener, a avut loc un spectacol pentru cei mici: Teatru 
de Păpuşi.
Aliona Munteanu din Montreal alături de marionetistul 
Teodor Delciu din România au ţinut mai bine de o oră pe 
cei mici prezenţi la spectacol, atenţi la păpuşile pe care le 
mânuiau cu mare măiestrie şi dăruire.
A fost un spectacol frumos, interactiv unde toţi copiii 
răspundeau Alionei sau dialogau cu păpuşile care făceau 
tot felul de năzbâtii. Felicitări Aliona şi Teodor pentru acest 
minunat cadou făcut celor mici cu ocazia Zilei Internaţionale 
a Copilului - 1 iunie.
Spectacolul a fost organizat de publicaţia Agenda 
Românească şi CmS Global Entertainment. Datorită 
sponsorilor deosebit de generoşi, intrarea la spectacol a fost 
gratuită atât pentru cei mici cât şi pentru părinţi, iar mai 
mult de atât, din partea sponsorilor au fost oferite copiilor 
tombolă gratuită cu peste 30 de obiecte. De la tabletă la 
jucării şi de la dulciuri la animale de pluş, toate obiectele 
de la tombola au fost primite cu mare entuziasm de către 
cei mici.
Intrarea gratuită şi tombola gratuită a fost posibilă datorită 
următorilor sponsori:
-Dorel Food (distribuitor de brânză şi alte produse 
alimentare)
- Cristina Pekurar (Real Estate, având propria companie 
KW Casa Realty)
- Tina Niţu (broker de asigurari auto, viaţă, călătorie)
- Alexandru Feier (singurul chiropractor român din Ontario 
cu diplomă universitară)
- Nelu Drăguşin (mecanic auto)
- Luminiţa Elena Mironescu (produse Arborne şi investiţii 
RRSP şi şcolare)
- Mike Cărăbaş (muzica LIVE şi DJ pentru diferite 
evenimente)
Sala a fost sponsorizată de Centrul Cultural Românesc 
BANATUL şi Biserica Sf.Ioan Botezătorul din Kitchener.
Mulţumim celor două şcoli româneşti din Kitchener (prin 
Ramona Fitero şi Stela Mureşan) cât şi celor două biserici 
ortodoxe din Kitchener care au promovat evenimentul. 
Deasemenea mulţumim lui Adi Florea pentru sprijinul 
acordat la derularea tombolei. Vă aşteptăm din nou la anul 
la un nou Teatru de Păpuşi!

Agenda Românească

TEATRU DE PĂPUŞI în Kitchener
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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
fte

r

26 Elm St., Kitchener,
N2G 2G4

“Ai pus un bob
și un pariu,
că de-o să moară o să fie viu,
că moartea-i doar murire,
un nițeluș, un pic,
iar vama trecerii pe punte
o să-mi ivească,
pe terezie, alt grăunte.
Dar mi-a adus un spic!”

“Așa-i regină,
ocrotitoarea copilașului de 
orz.
Ce-aș mai putea să-ți zic
din filigranul scris cu-argint și 
dorz?
Ți-am spus o poală plină

de nobilă grăunță, cu miezul 
de iubire,
da’n loc ca să răsară alt 
cuvânt,
lăuta se revarsă cu spuma-ți 
de-nflorire
a sânilor pândind prin 
borangic.

Crezi oare
că pariul l-am pierdut?
Buzele tac.
E setea de murire
din doru-nveșnicind care ne 
doare.
Le vezi întredeschisul,
înfiriparea-n floare și sărut?

Tăcerea lor...

De unde-o fi-nvățat caisul
văzduhul tău spre mine 
înflorind?”

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.

DE VEȘNICIE, SANHERIB PARIUL ȘI-L LEGĂ

Un grup de români pasionaţi de
baschet, jucăm săptămânal, joi,
între orele 20-22 într-o sală situată la intersecţia 
16th Avenue cu Leslie Street (Richmond Hill). 
Invităm alături de noi pe cei dornici de mişcare şi 
bună dispoziţie.
Pentru mai multe detalii scrieţi la emailul 
sebimas@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:
               immigrationtocanada@bellnet.ca

www.cdimmigrationcanada.com

The Apple Fritter vă oferă langoşi, cartofi prăjiţi, poutine şi 
renumitele apple fritter. Pentru comenzi sunaţi la Mariana, 
519-744-2325 de marţea până vineri între 9am şi 4pm, 
sâmbăta între 6am-3pm. Locaţia noastră este în Kitchener 
la parterul Kitchener Farmers’ Market, 300 King Street E. 
Deasemenea facem prăjituri la comandă.
www.kitchenermarket.ca

Domn văduv (61 ani,1.68m) doresc să cunosc o doamnă 
româncă cu rezidenţă canadiană, de vârstă apropiată, din 
zona Kitchener-Waterloo în vederea unei relaţii serioase.
Contact: danbarsan@hotmail.com

Renovări şi Finisări interioare:
- ceramică de la $2.84/sq, laminat $1.85/sq,
- vopsit $2.00/sq,
- renovare complecta comercial, case sau
 basementuri de la $35/sq, şi altele.
Informaţii la 519-778-0311 (Alex).

Locaţiile
Şcolilor de Limba Română

din Ontario
TORONTO
Şcoala Românească 
Milne Valley
(Lawrence & DVP)
100 Underhill Dr., Toronto

Şcoala Românească 
West Glen (Etobicoke)
47 Cowley Ave, Toronto

Şcoala Românească 
Charles H. Best
(Dufferin & Finch)
285 Wilmington Ave, Toronto

Şcoala Românească
Secord Public School
(East York)
101 Barrington Ave, Toronto

Clase de Liceu
(compulsory credits)
(Victoria Park/
Lawrence Ave)
Senator O’Connor P.S.
60 Rowena Dr, Toronto

Info ptr toate locaţiile din Toronto: 
posta@scoalaromaneasca.ca     sau
www.scoalaromaneasca.ca

OAKVILLE
Şcoala de Limba Română
West Oak Public School,
2071 Fourth Line, Oakville
scoalaoakville@gmail.com

KITCHENER
Şcoala Românească- St. Louis Centres
St. Louis Adult Learning and 
Continuing Education,
80 Young St. din Kitchener.
stlouisscoalaromaneasca@hotmail.
com  

Şcoala Publică de Limba Română
Forest Heights Institute,
255 Fischer Hallman Road, Kitchener. 
admscro@yahoo.com (519-749-2297)

MILTON
Şcoala de Limba Română
Irma Coulson Public School 
625 Sauve Street, Milton
vciceu@yahoo.com

HAMILTON
Şcoala de Limba Română
Casa Română 
20 Murray St W, Hamilton
covacigaby@gmail.com

Simply Delicious...
Situat la Kitchener Farmer’s Market în 
Kitchener, 300 King Street E, vă oferim:
- supe şi ciorbe calde
- şniţel de porc şi de pui
- pireu de cartofi, varză călită
- mici (producţie proprie), gulaş
- pierogis
- omletă cu slănină sau cîrnaţi
Primim comenzi la telefonul

519-590-6472
Program:
Marţi - Sâmbătă (la etaj).



TINA NITU INSURANCE BROKERS

519-570-1117

AUTO * HOME * BUSINESS * VISITOR TO CANADA    

INSURANCE
SAU ORICE FEL DE ASIGURĂRI

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

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

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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NATURAL STONE CITY

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

www.naturalstonecity.com

* granite * marble * quartz *
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
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.

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

printre care renumita

Pentru comenzi:

519-742-4670


