
E-mail: redactia@agendaromaneasca.com       www.agendaromaneasca.com          Tel: 416.800.0832 sau 519.594.1712

Watersofteners
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

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE 

Canada - România

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

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

* Luni 10 aprilie - Saptamana Patimilor * Vineri 14 aprilie - Vinerea Mare - moartea si ingroparea Domnului * Duminică 16 aprilie - Invierea Domnului (Sfintele Pasti) *

$1075

GRATUIT

BILUNAR
BI-WEEKLY

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

34 PROGRAME ROMÂNEŞTI

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 519-781-2929
  NOU !
   - Cauciucuri, Air Condition
   - 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:
595 King St. East

Toll Free:
1-844-627-4727

Fax:647-931-4410
www.masgraslaw.ca office@masgraslaw.ca

Următorul număr apare în
20 Aprilie 2017

Anul X - Nr.228
6 Aprilie 2017

TV Box Android
Sales, set up, maintenance

519-594-1712

Wedding-$1500
Baptism-$900

Party-$500
Pictures & video included

519-594-1712
Bluray, DVD, Photo Booth

VIDEO & PHOTO

SFINTELE PAŞTI
-9 aprilie
     Duminica Floriilor
-10 aprilie
     Săptămâna Patimilor
-15 aprilie
    Slujba Învierii 
-16 aprilie
    SFINTELE PAŞTI

“The embassy cafe and wine lounge” din Windsor vă oferă: pag.8

Unirea Basarabiei cu România.... 

la Câmpul Românesc pag.10

KITCHENER
8 aprilie ora 6:00pm

CONCERT
DE

PAŞTE
pag.2

TORONTO
23 aprilie ora 9:30am

HRAMUL
BISERICII

Sfântul
Gheorghe

pag.12

HAMILTON

HRAMUL
BISERICII
Învierea

Domnului
pag.12

9 aprilie ora 10:30am



AGENDA ROMÂNEASCĂ 6 Aprilie * Nr.228pag.2

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

IN MEMORIAM

SIMONA 
CATRINA ROMAN

1967 - 2017
Prietena şi colega noastră, Simona Catrina-
Roman a plecat dintre noi, joi 23 martie 2017 
în urma unui stop cardiac.  Anunţul făcut de 
soţul ei Doru Roman la 3 ore de la deces :
“Nu știu cum să vă spun asta. Nici nu v-aș 
fi spus dacă îngerul pe care l-am avut lângă 
mine nu ar fi fost Simona cea atât de iubită 
de toată lumea care a zâmbit măcar o dată 
la articolele ei poznașe. Dacă ar fi putut să 
anunțe chiar ea, ar fi făcut-o, cu siguranță, 
în stilu-i propriu, prin care să ne smulgă un 
ultim zâmbet în loc să o plângem.
23 martie 2017, ora 00.50. Ziua și ora la care 
zâmbetul a înghețat pentru noi. Ziua și ora la 
care Simona Catrina-Roman a plecat dintre 
noi.
Citiți în continuare comoara pe care ne-a 
lăsat-o și, dacă nu vă e prea greu, trimiteți 
o rugăciune pentru ea. Voi reveni să anunț 
data înmormântării și sper că veți înțelege 
tăcerea mea la mesajele pe care mi le 
trimiteți. Să nu vă supărați dacă nu vă voi 
răspunde.”

Redacţia Agenda Românească va relua seria 
articolelor scrise de Simona.

Bucuria Învierii Domnului, să vă 
aducă în suflet linişte şi pace! 
Hristos a înviat!

Dr. Sorin Boeriu

Linişte sufletească, belşug şi lumină 
să vă aducă Sărbătoarea Învierii 
Domnului. Paşte Fericit!

Cristina Pekurar

Sfintele sărbători să vă aducă numai 
gânduri senine, lumină în suflet şi 
multe bucurii alături de cei dragi. 
Paşte fericit! 

Agenda Românească

 23 octombrie         23 martie
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SCHOMBERG

Avem bucuria de a anunţa prezenţa în 
Parohia noastră a Inalt Prea Sfinţitului 
Părinte Nathaniel, pentru Sâmbăta şi 
Duminica de Florii (8 şi 9 Aprilie 2017) 
cu următorul program:

Sâmbătă 8 Aprilie (Sâmbăta lui Lazăr) 
- Ora 18:00 - Slujba Vecerniei urmată de 
Litie în sobor preoţesc.

Duminica Floriilor - 9 Aprilie - Ora 
10:00am primirea Ierarhului; 10:30am 
- Sfanta Liturghie arhiereasca în sobor.

După Sfânta Liturghie se vor sfinţi 
ramurile de salcie spre a fi împărţite 
credincioşilor, iar pe urmă vom avea 
pregătită “Agapa frăţească”.

Meniu:
Aperitiv de peşte
Ciorbă de peşte
Friptură de peste şi un pahar cu vin.

Donaţiile sunt lăsate la aprecierea 
dumneavoastră.

Vă aşteptăm cu drag să participaţi la 
programul Parohiei noastre atât Sâmbăta 
cât şi Duminica, prezenţa Ierarhului 
fiind o sărbătoare şi o binecuvântare 
pentru noi.

Cu deosebit respect,
Pr. Ciprian Paşca

416-835-1223

STONEY CREEK / HAMILTON

va avea loc la Biserica Ortodoxă Sfântul Nectarie din Stoney Creek (651 
Hwy 8, Stoney Creek, ON, L8E 5J7) în Vinerea Mare - 14 Aprilie începând 
cu ora 15.00 Taina Sfantului Maslu.

CÂMPUL ROMÂNESC

Programul de activităţi 2017 
la Câmpul Românesc

16 April  Intilnirea de Pasti       
  1:00 pm
 
6 Mai   Petrecere “Toate drumurile duc la... Campul Romanesc” cu 
                          DJConnexRo    6:30 pm

13 Mai  Amenajarea parcului pt. sezonul de vara  10:30 am

27-28  Mai  Parcul rezervat pt. Ziua Copilului

3 Iunie  Petrecere “Deschiderea sezonul de vara” cu DJConnexRo    
  6:30 pm
10 Iunie  Rezervat
17 Iunie  Rezervat
25 Iunie  Rezervat

8 Iulie  “Romanii nu dorm noaptea nici anul acesta”, a II-a editie cu 
                          DJConnexRo    11:00 am

10 - 15 Iulie Saptamina Culturala a Campului Romanesc
                          (conferinte  in fiecare seara) 6:30 pm

22 Iulie  Rezervat
29 Iulie  Rezervat

5 - 7 August Rezervat
19/20 August Sf. Maria - Sarbatoarea Hramului Capelei
                          “Adormirea Maicii Domnului” 9:30 am

9 Septembrie Petrecere cu cu DJConnexRo 6:30 am
7 Octombrie Omagierea a 60 de ani de la infiintarea
                          Asociatiei Culturale Romane

28 Octombrie Halloween Party cu DJConnexRo 6:30 am

31 Decembrie   Revelion

Vizita Înalt Prea Sfinţitului Părinte Nathaniel
în parohia Sf.Ilie Tesviteanul din Schomberg

Taina Sfântului Maslu
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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

Centrul Cultural Român Banatul de pe 2150 Bleams Road din Kitchener
OFERA SPRE INCHIRIERE spaţiu în cele două săli ale centrului pentru nunţi, 
logodne, botezuri, zile de naştere, aniversări, bridal shower, baby shower, pomeni, 
spectacole, strângeri de fonduri, întâlniri de afaceri, Christmas parties sau alte ocazii.
SALA MARE are o capacitate de
- 380 de persoane aşezate la mese şi
- 550 pe scaune pentru întâlniri sau spectacole.
SALA MICĂ poate acomoda
- 100 de persoane aşezate la mese şi
- 150 pe scaune pentru şedinţe sau prezentări.
Pentru mai multe informaţii sunaţi la:

519.570.0172

Centrul Cultural Român Banatul din Kitchener

OFERTĂ DE ÎNCHIRIERE

KITCHENER
Duminică, 26 Martie 2017, 
după Sfânta Liturghie, misiunea  
ortodoxă “Sfânta Maria şi Sfinţii 
Martiri Brâncoveni” a organizat 
din nou o frumoasă Agapă 
Frăţească.  Voluntarii misiunii 
noastre s-au întrecut din nou 
pe ei înşişi, pregătindu-ne 
mâncăruri gustoase, de data 
aceasta cu preparate din peşte. 
E motivul pentru care găsesc 
prilej pentru a le mulţumi 
din suflet pentru priceperea, 
devotamentul şi dăruirea cu care 
dumnealor sprijină activităţile 
misiunii noastre. Dumnezeu să 
le răsplătească!

Acum, la numai un an de la 
înfiinţare, suntem bucuroşi să 
vă mărturisim că prin donaţiile 
făcute parohiei noastre, 
DUMNEAVOASTRĂ aţi venit, 
de fapt, şi-n sprijinul unor fraţi 
aflaţi în necazuri sau în nevoi. 
Prin jertfelnicie şi generozitate, 
DUMNEAVOASTRĂ aţi 
oferit deopotrivă mângâiere 
şi speranţă. “Dar din dar se 
face rai” zice proverbul, iar 
darurile DUMNEAVOASTRĂ 
au fost şi vor fi răsplătite cu 
înmiite şi nepieritoare mulţumiri 
dumnezeieşti! Aceasta e 
investiţia, business-ul pe veci 
pe care Biserica ni-l propune! 

Adunând numai de dragul de-a 
strânge, nu vom face decat să 
risipim “hrană” pentru molii şi 
“rugină” pentru suflet. Însă-
mplinind testamentul de aur 
lăsat nouă pe veci de Domnul 
Hristos ,”IUBIŢI-VĂ UNII PE 
ALŢII, AŞA CUM EU V-AM 
IUBIT PE VOI!”(Ioan XIII, 34), 
vom descoperi adevărata, 
nepreţuita şi eterna comoară 
a răsplătirii supreme, anume 
Raiul Iubirii Dumnezeieşti. Aşa 
să vă răsplătească Hristos, cel 
pururi şi fără margini iubitor!

Din programul Misiunii:
- Duminica, 09 Aprilie 2017, 
după Sfănta Liturghie de 
Florii, vă aşteptam din nou să 
ne întâlnim pentru o AGAPĂ 
FRĂŢEASCĂ
- Miercuri, 12 Aprilie, 2017, ORA 
6:00 p.m. Taina Sfântului Maslu 
urmată de Denie.
- Programul de Paşti (vezi 
pagina 12)
   Vă reamintim adresa noastră: 
544 Bridgeport Road East, 
Kitchener, ON, N2K 1N7 (locaţia 
St. Paul’s Lutheran Church, 
aproape de Biserica Ortodoxă 
Greacă)

pr. Didel Furtună
Misiunea Sfânta Maria 

-Kitchener-

AGAPA FRĂŢEASCĂ la
Misiunea Ortodoxă “Sfânta Maria şi Sfinţii Martiri Brâncoveni”
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VOCAL MUSIC
& FOLK MUSIC

Classes

Canada Best Tax Return
- T1 personal şi small business tax return
- T2 corporation tax return
- T3 trust tax return
- GST/HST tax return
EFILE la cele mai rezonabile preturi, precum 
şi o a doua opinie gratis pentru unul din 
Income Tax Return-ul din anii precedenţi.

Contact: Sorin Atanasoaie
Income Tax Specialist

226-978-7499 sau
sorin.atanasoaie@sympatico.ca

TORONTO

...acestea au fost cele două mesaje pe care copiii şi tinerii de la Rainbow CC 
(clasele de Folk şi Vocal Music) le-au transmis mămicilor şi, în general, tuturor 
celor prezenţi la cele două evenimente din luna martie, care au avut loc la 
Biserica “Toţi Sfinţii”, respectiv Biserica “Sf. Ioan Evanghelistul” din Toronto. 
Mulţumesc gazdelor pentru primirea atât de caldă şi pentru ropotele de 
aplauze, mulţumesc copiilor şi tinerilor, care s-au prezentat în faţa publicului 
plini de emoţii dar şi de bucuria participării la aceste evenimente. 
Să aveţi o Primăvară plină de Binecuvântare şi Lumină!

Nathalie Gheorghiu

Că ne iubim Mamele
şi că ne dorim Primăvara



AGENDA ROMÂNEASCĂ 6 Aprilie * Nr.228pag.6

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.

Oferim toată gama de tratamente stomatologice, inclusiv implantologie şi orthodonţie. 
Veniţi să ne vizitaţi şi veţi experimenta o atmosferă caldă alături de o echipă de 
profesionişti. Vorbim româneşte şi avem program şi sâmbăta.
1529 Dundas St. West, Suite 3, Mississauga. 

Tel. 905-896-8116

MISSISSAUGA FAMILY DENTISTRY

KITCHENER

FĂRĂ ABONAMENT
- doar aparatul trebuie cumpărat -

TV BOX Android

Tv Box Android este un aparat (receiver) 
care se conectează la internet şi la televizor. 
Prin intermediul acestui aparat se pot 
accesa filme, seriale, transmisii sportive, 
ştiri, posturi de televiziune în direct 
din diferite ţări ale lumii. Reprogramez 
TvBox, instalez şi ofer postgaranţie.

Pretul unui aparat $150 sau $190.
Instalarea incepind cu $20.
Sunati din timp pentru ca sa va pregatim 
aparatul cu ceea ce doriti sa vizionati
Telefon: 416-800-0832 sau
           519-594-1712   Radu

PRÂNZ CU PEȘTE ȘI VIN de 
Florii la sala mare. Duminică, 9 
aprilie, creștinii ortodocși din întreaga 
lume sărbătoresc Intrarea triumfală 
a Domnului în Ierusalim înainte de 
patimi. Românii îi sărbătoresc în 
această zi pe toți cei care poartă nume 
de flori.Vă invităm alături de noi la o 
masă a dragostei frățești, a bucuriei și 
prieteniei! 
BAKESALE DE PAȘTI
Credincioasele bisericii noastre vor 
pregăti prăjituri pentru masa de Paști 
ce vor fi vândute sâmbătă, 15 aprilie, 
la ora 10:00AM în subsolul bisericii. 
Vă rugăm faceți comanda din timp, 
sunând la Maria Bojin 519.742.7502 
sau Maria Bolca 519.578.0315. Toate 
fondurile vor fi donate bisericii ! 
ANIVERSAREA A 50 DE ANI
Punem la dispoziție spațiu în Albumul 
aniversar tuturor enoriașilor care 
doresc să transmită mesaje de 
felicitare Bisericii, să prezinte povestea 

familiei lor în imagini/text sau să pună 
o fotografie în memoria unei persoane 
dragi care a trecut la Domnul. Fondurile 
strânse vor fi folosite pentru acoperirea 
costurilor de tipărire a albumuluisi și 
a festivităților ce se vor desfășura cu 
această ocazie. Orice donație către 
Biserică cu ocazia acestui eveniment 
este binevenită! 
Curățenia de primăvară a bisericii și 
a proprietății va avea loc sâmbătă, 
29 aprilie, începând cu ora 10:00 AM. 
Rugăm credincioșii noștri să ne acorde 
o mână de ajutor pentru a curăți 
”Casa Domnului ” și a o pregăti pentru 
Aniversarea de 50 de ani. Vă mulțumim 
mult! 
Fondul pentru flori în biserică. 
Mulțumim credincioșilor care donează 
constant pentru flori. Din acest fond 
vom impodobi biserica de Paști!

Pr. Ionut Maerean
226.600.2911

Biserica ortodoxă
Sf.Ioan Botezătorul din Kitchener 

vă invită la

34 PROGRAME
ROMÂNEŞTI

FĂRĂ COMPUTER
FĂRĂ SATELIT
DIRECT LA TELEVIZOR

416.800.0832 sau 519-594-1712

CONECŢIA SE FACE
PRIN INTERNET
2.5 Mbps minim
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LANCER 2017

MIRAGE G4 2017

ANI GARANŢIE10 MITSUBISHI
 vă oferă cea mai bună garanţie din Canada

519-954-5916
527 King Street North, Waterloo, ON N2L 5Z6

MITSUBISHI
OUTLANDER 
2017

www.K-WMITSUBISHI.com

NICOLAE RAICIU
Financial Manager

sau 160.000 Km
POWERTRAIN LTD WARRANTY





The Economical brand includes the following property and casualty insurance companies: Economical Mutual Insurance Company, Perth Insurance Company, Waterloo Insurance Company, The Missisquoi Insurance Company. Economical Select® is underwritten by 
Waterloo Insurance Company. Due to government insurance plans, Economical Select does not o� er auto insurance in British Columbia, Saskatchewan or Manitoba. Economical Select does not o� er insurance in Newfoundland and Labrador, Northwest Territories, Nunavut 
or Yukon. The agreement between Economical Select and your group sponsor may be terminated in accordance with its terms. Upon such termination, Economical Select will continue to provide the program to existing policyholders until their respective renewal dates. 
Discount rating is based on a standard auto and home insurance policy underwritten by Waterloo Insurance Company with no previous discounts applied and does not take into consideration other insurance provider policy rates. No purchase required. Contest closes March 
31, 2017 at 11:59 p.m. ET (earlier closing dates for some prizes). Skill testing question required. Limit 1 entry / 1 vehicle prize per person. For Sponsor’s privacy policy see: economicalselect.com/privacy. For full rules visit: selectsweepstakes.com/rules. ©2016 Economical 
Insurance. All rights reserved. All Economical intellectual property, including but not limited to Economical® and related trademarks, names and logos are the property of Economical Mutual Insurance Company and/or its subsidiaries and/or a�  liates and are registered and/
or used in Canada. All other intellectual property is the property of their respective owners.

S E L EC T SWEEPSTAKES

Call today. 
1-866-247-7700
Visit selectsweepstakes.com. Enter group discount code K1300.

SAVING ON
INSURANCE IS GREAT.

WINNING
IS BETTER.

Call today. 

IS BETTER.
Prizes may not be exactly as shown.

Exclusively for members of the 
Association of Romanian Engineers in Canada.
You’re eligible for exclusive group discounts on 
car and home insurance through your organization. 
Call for a quote and be entered for a chance to
win a $250 gas card or 1 of 6 new cars!
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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

Ca în fiecare an în luna Martie, 
Asociaţia Culturala Română - Hamilton 
comemorează unirea Basarabiei cu 
România. Şi anul acesta am avut invitaţi 
deosebiţi, la sărbătorirea evenimentului 
avându-i alături pe membrii  Cenaclului 
Literar “Grigore Vieru” din Toronto 
(fondator D-na Maria Tonu) şi grupul 
Basarabean de dansuri populare  
“Moldovioara” din Toronto. Acesta este 
un eveniment început cu multi ani în 
urmă în cadrul Asociaţiei noastre, când 
mulţi din membrii fondatori ai Asociaţiei 
erau fii ai acestui pământ înstrăinat de 
România fără voinţa Românilor. Aceşti 
fii ai Basarabiei, cei care au reuşit să 
se stabilească în lumea liberă, nu au 
vrut să uite acel mare eveniment al 
anului 1918 când România a devenit 
“România Mare”. 
Pe 26 martie 2017, Asociaţia  Culturală 
Română - Hamilton a organizat un 
banchet omagial unde s-a prezentat 
un program special despre Basarabia, 
urmat de un program de dans şi voie 
bună. 
Comemorarea evenimentului a 
început cu intonarea imnului Asociaţiei 
Culturale Romane – Hamilton, 
“Marşul Basarabiei” urmat de o scurta 
introducere a D-ului Alexandru Colceriu 
care a ţinut să menţioneze că ”Adevărul 
istoric despre Basarabia este atât de 
denaturat şi falsificat încât acceptarea 
unei polemici devine un nonsens. 
Putem afirma că din ordinul autorităţilor 
sovietice s-a practicat un genocid 
spiritual cu istoria moldovenilor dintre 
Prut şi Nistru. În perioada ce a urmat 
celui de-al doilea Război mondial, 
istoria - îndeosebi istoria poporului 
român - a suportat în învăţământ şi nu 
numai, distorsiuni, umbre, hiatusuri de 
toata nuanţele.
De un regim cu totul aparte “s-a 
bucurat” partea care se referă la istoria 
românilor de peste Prut, din Basarabia 
şi Bucovina, subiect tabu în orice formă 
sau nivel de învăţământ din România. 
Mai mult în bibliotecile din ţara, lucrurile 
care abordau elementele legate de 

istoria oamenilor acestui pământ 
românesc erau catalogate la fondul 
secret, la care aveau acces numai 
anumite categorii de cititori. 

A  urmata prezentarea Preşedintelui 
ACR - Hamilton, Dl. Dumitru Răchitan 
despre evnimentele premergătoare 
unirii, când intelectualii Basarabeni şi 
oameni politici ai vremii au decis actul 
unirii de la 27 Martie 1918 în ciuda 
opozitiei Ucrainei şi Rusiei.
Un moment emoţionant a fost susţinut 
de Dl. George Popa, care a recitat 
pozia “Prutul”.
 
D-na Maria Tonu, preşedinta Cenaclului 
“Grigore Vieru” din Toronto, a accentuat 
rolul fiecărui român din diaspora în a 
se implica în acţiunea de promovare a 
ideii de unirea Basarabiei cu România. 
Dânsa ne-a depănat amintirea trecerii 
Prutului, pe  podul de flori în 1991, 
lucru greu de imaginat de un român-
moldovean, trăitor pe malurile Prutului. 
Această imagine ar trebui să ne 
încurajeze şi să ne facă să perseverăm 
în acţiunile noastre de suport al unirii. 
Doamna Tatiana Drozdova a recitat 
poezia ”Prutul” a poetului Basarabean 
Grigiore Vieru. 
Pe tot cursul programului, echipa de 
dansuri Moldovioara, ne-a delectat 
cu un program minunat de dasuri 
populare, executate cu o măiestrie cum 
numai fetele frumoase din Basarabia 
ştiu să o facă.
S-a continuat cu  dans şi voie bună, 
muzica şi antrenul fiind susţinute de DJ 
Samir.  

Mulţumim tuturor participanţilor la acest 
evenimet cultural-istoric românesc, 
şi invităm pe toţi românii din zona 
metropolei Toronto, Kitchener-Waterloo 
şi Hamilton să ne fie alături şi la 
evenimentele viitoare organízate de 
Asociaţia noastră.

Comitetul ACR Hamilton

99 de ani de la Unirea Basarabiei cu România
la Câmpul Românesc
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BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Cât timp nu faci excese, totul 
se va menţine la un nivel satisfăcător. 
Dragoste: Dragostea nu ascultă de planuri. 
Lasă lucrurile să evolueze în legea lor, fără 
să exagerezi cu planificarea. Financiar: 
Banii sunt bine administrați, reușești să-i 
împarți în așa fel încât să nu lași nicio 
factură neachitată şi nicio datorie lunară în 
așteptare.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Nu stai prea bine la capitolul 
echilibru interior şi stare de spirit. 
Dragoste: Pasiunea poate răsări oricând în 
calea ta, iar chemarea aventurii te atrage 
către tot felul de ispite. Financiar: Când 
vă aduceţi cu toţii contribuţia, suma care 
reiese la final este suficientă pentru a vă 
achita toate facturile.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Tot ce faci în glumă, cu speranţa 
că nu te va afecta, e posibil să nu treacă 
neobservat. Dragoste: Iubirile secrete, 
ascunse, poate chiar adulterine, sunt în 
vizor, dar numai de tine depinde dacă le 
laşi să te cucerească sau îţi asculţi mintea.
Financiar: Veniturile tale pot fi ameninţate.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: În această perioadă nu se produc 
tranzite semnificative care să-ţi influenţeze 
starea de sănătate. Dragoste: Pot apărea 
schimbări surprinzătoare care îţi vor aduce 
multe satisfacţii sentimentale. Financiar: 
Este o perioadă delicată care va dura 
destul de mult dar măcar te va ajuta să-ţi 
restructurezi cheltuielile.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Energia negativă acumulată îşi 
lasă amprenta asupra sănătății tale, deci să 
nu te mire că tot acel stres te va imobiliza 
la pat. Dragoste: Te lași purtat pe valurile 
visării până departe, poate prea departe. 
Financiar: Faci un efort să scapi de o 
datorie mai veche pe care ai tot amânat-o, 
dar acum a venit vremea scadenţei finale.
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Cât timp nu faci niciun exces 
totul se va menţine la un nivel satisfăcător. 
Dragoste: Viaţa de cuplu nu îţi oferă prea 
multe satisfacţii, te întorci cu sufletul 
încărcat acasă, cu gândul la comunicarea 
greoaie pe care o ai cu partenerul. Financiar: 
Apar unele cheltuieli neprevăzute, dar ai 
parte și de beneficii suplimentare.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Ar fi bine să te fereşti de afecţiuni 
ale căilor respiratorii. Dragoste: Dacă nu ai 
încă pe cineva la suflet, aranjează-te frumos 
şi ieși în lume pentru că trece o șansă şi 
pentru tine undeva. Financiar: Devii mai 
econom, conştient că orice exces te poate 
costa câteva luni de acum încolo.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Există un pericol de îmbolnăvire 
prin contractarea unei răceli sau gripe. 
Dragoste: Relația de cuplu este ceva 
mai rece, s-a cam stins pasiunea care v-a 
apropiat la început. Tetentează să faci 
pasul spreo relație nouă. Financiar: Te vei 
descurca şi vei reuşi să achiţi toate facturile
restante.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Începi să descoperi urmările 
propriilor reguli de viaţă: dacă ai fost 
cumpătat, rezultatele sunt bune; dacă 
ai greşit cu organismul tău, începi să 
resimţi. Dragoste: E un moment bun 
pentru împăcări, explicaţii şi soluţionarea 
problemelor mai vechi. Financiar: Ce-ar 
fi să le faci cinste amicilor tăi găsind un 
motiv oarecare de sărbătorit?
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Aruncă o privire prin reţetele 
vechi sau fă-i o vizită medicului. Ai cam 
uitat de el. Dragoste: Îi propui celui drag 
diverse idei de înnoire a relaţiei, iar el se 
lasă total pe mâna ta. Financiar: Eşti un 
om chibzuit şi rezervele tale sunt suficiente 
pentru a face faţă problemelor economice.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Du-te la medic fără teamă, pentru 
că nu e nimic care să te sperie! Dragoste: 
Dacă stai şi aştepţi doar de la partener un 
miracol, aştepţi degeaba. Uneori e mai 
bine să treci la fapte şi să faci primul pas. 
Financiar: Mizează pe originalitate dacă 
vrei succes financiar.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Cu cât eşti mai prudent cu 
sănătatea ta, cu atât te simţi mai bine, dar 
nu transforma prudenţa în ipohondrie. 
Dragoste: Dacă vrei ceva serios, nu găseşti 
în perioada asta, pentru că acum eşti ca un
fluturaş din floare în floare. Financiar: 
Situaţia ta este în continuă creştere, dar nu 
va fi nimic spectaculos.

TORONTO

Luni, 10 aprilie – Miercuri, 12 aprilie
526 Carrville Rd., Richmond Hill, ON 
L4C 6E6
5:00pm Spovedanii, 7:00pm Denie

Joi, 13 aprilie - 526 Carrville Rd., 
Richmond Hill, ON L4C 6E6
9:00 am - Acatist
10:00 am - Sfanta Liturghie urmata de 
Slujba de Pomenire a Mortilor
5:00 pm - Spovedanii
7:00 pm - Denia celor 12 Evanghelii

Vineri, 14 aprilie - 2800 Don Mills Rd., 
North York, ON M2J 3B6
5:00 pm - Spovedanii
7:00 pm - Denia Prohodului Domnului 
urmata de procesiunea iesirii cu 
Sfantul Aer

Sambata, 15 aprilie - 526 Carrville Rd., 
Richmond Hill, ON L4C 6E6
9:00 am – Spovedanii; Trecerea pe 
sub Sfantul Aer
2800 Don Mills Rd., North York, ON 
M2J 3B6
11:20 pm - VENITI SA LUATI LUMINA!
12:00 pm - Slujba Invierii Domnului 
urmata de Sfanta Liturghie a Invierii si 
Agapa Pascala

Duminica, 16 aprilie (Invierea 
Domnului - Sfintele Pasti)
2800 Don Mills Rd., North York, ON 
M2J 3B6
10:30 am - Vecernia cu citirea Sfintei 
Evanghelii in 8 limbi

Luni, 17 aprilie (Sfintele Pasti)
526 Carrville Rd., Richmond Hill, ON 
L4C 6E6
10:00 am – Utrenia Invierii
10:30 am – Sfanta Liturghie

Marti, 17 aprilie (Sfintele Pasti)
526 Carrville Rd., Richmond Hill, ON 
L4C 6E6
10:00 am – Utrenia Invierii
10:30 am – Sfanta Liturghie

Vineri, 21 aprilie (Izvorul Tamaduirii)
526 Carrville Rd., Richmond Hill, ON 
L4C 6E6
9:00 am – Acatist
10:00 am – Sfanta Liturghie Sfanta 
Liturghie urmata de Sfintirea Apei

Preot Paroh: Viorel Tencaliuc
416.909.4429

Programul de Paşti a bisericii ortodoxe
Sf.Dumitru din Toronto

(cu cele 2 locaţii)

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
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Biserica Nasterea Maicii Domnului - Lowville (Milton)

Sambata 8 Aprilie - Sambata lui Lazar 
     11am - Pomenirea mortilor (Parastas)
Duminica 9 Aprilie – Floriile, ora 12pm - Sfanta Liturghie
Joi 13 Aprilie – Sfanta si Marea Joi  
    10am –  Sfanta Liturghie
      8pm –  Denia Celor 12 Evanghelii
     (Slujba se tine in sala mica de jos,  langa
      Banquet Hall)
Vineri 14 Aprilie – Sfanta si Marea Vineri
      7pm – Denia Prohodului Domnului
Invierea Domnului (Sfintele Pasti) 
Incepe  Sambata 15 Aprilie la ora 11:00pm cu Utrenia 
Invierii, Urmata imediat de Sfanta Liturghie incepand cu 
ora 12:15am Duminica 16 Aprilie
Vineri 21 Aprilie – Izvorul Tamaduirii
      7pm - Sfantul Maslu 
Duminica 23 Aprilie - NU se ţine slujbă
Vom sluji impreuna cu Ierarhul nostru, Episcopul 
Kyrillos, la Biserica Greaca “Three Hierarchs & St. 
George” din Mississauga cu ocazia Hramului bisericii. 
Va invitam sa va alaturati noua.  Sfanta Liturghie incepe 
la ora 10am.  Adresa bisericii este: 2190 Britannia Road 
West, Mississauga ON, L5M1R2  

Biserica Sfantul Nectarie - Stoney Creek
Joia Mare - 13 Aprilie ora 10.00
       Liturghia Sfantului Vasile cel Mare
       Ora 19.00 Denia celor 12 Evanghelii
Vinerea Mare - 14 Aprilie ora 15.00
       Taina Sfantului Maslu
       Ora 19.00 Prohodul Domnului
Sambata 15 Aprilie ora 23.30
       Slujba Invierii
       urmata de Sfanta Liturghie Pascala
Duminica 16 Aprilie nu este slujba!

Biserica Greco-Catolică - Toronto
Sâmbăta lui Lazăr, 8 aprilie 
Ora 9.00 - Sf. Liturghie, Pomenirea morților - 
Parastase
Ora 11.00 - Spovedanii
Duminica Floriilor, 9 aprilie
Ora 12.30 - Binecuvântarea ramurilor, Sf. Liturghie
Joia Mare, 13 aprilie 
Ora 19.30 - Sf. Liturghie “Cina cea de Taină”, celebrare 
ȋmpreună cu parohia romano-catolică OLPH (lb. 
engleză). 
Vinerea Mare, 14 aprilie
Ora  9.00 - Patimile Domnului (Denia celor 12 
Evanghelii)
Ora 19.00 - Prohodul Domnului
Sâmbăta Mare 15 aprilie
Ora 22.30 - Liturghia Sâmbetei Mari cu Slujba Ȋnvierii 
Domnului
Duminică 16 aprilie - Sfintele Paști 
Ora 12.30 - Sf. Liturghie a Ȋnvierii
Luni 17 aprilie a II-a zi de Paști 
Ora 19.00 - Sf. Liturghie

Biserica Sf.Ştefan cel Mare - Oshawa
Sambata 8 Aprilie - Sfanta Liturghie ora 10:00 a.m. 
urmata de pomenirea mortilor si Taina Spovedaniei.
Duminica 9 Aprilie – Floriile - 
Sfanta Liturghie de la ora 10:00 a.m. urmata de o 
Agapa Crestina cu peşte.
Luni - Miercuri - Denii 7:00pm
Joi 13 Aprilie - Denia Celor 12 Evanghelii 7pm
Vineri 14 Aprilie - Prohodul Domnului
          cu inconjurarea bisericii 7pm
Simbata 15 Aprilie - Invierea Domnului 11:30 pm
Duminica 16 Aprilie - A doua inviere 12:30pm
Luni 17 Aprilie - Sf.Liturghie  9:00am

Biserica Sf.Ioan Botezatorul - Kitchener

Vineri 7 aprilie, 7:00pm – Acatistul Sf. Ierarh Nectarie 
urmat de o Seară duhovnicească 
Sâmbătă 8 aprilie - Pomenirea morților 
9:00am – Sfânta Liturghie 
10:30am – Parastasul 
6:00pm – Vecernia urmată de Taina Spovedaniei 
Duminică 9 aprilie 10:00am – Sfânta Liturghie 
12:30pm – Prânz cu pește și vin de Florii la sala mare 
Lunea - Miercuri  7:00pm – Denie 
Joia mare 7:00pm – Denia celor 12 Evanghelii 
Vinerea mare 3:00pm - Vecernia Mare cu scoaterea 
Sfantului Epitaf (biserica va fi deschisa spre inchinare 
la Sf. Epitaf intre 3:00 si 7:00pm) 
7:00pm – Denia Prohodului Domnului nostru Iisus 
Hristos 

Sâmbăta Mare, 15 aprilie 
*biserica va fi deschisa credinciosilor pentru a cumpara 
lumanari pentru Inviere incepand cu ora 10:30pm 
11:30pm – Canonul Utreniei 
12:00am – Slujba Invierii 
12:30am – Canonul Invierii și Sfânta Liturghie 
2:30am - Binecuvantarea cărnurilor, brânzei și ouălor 
urmată de Agapa frățească cu ciocnirea ouălor 

Duminică, 16 aprilie Învierea Domnului (Sfintele Paști) 
11:00am - Vecernia (a doua Inviere) 
12:00pm – Sceneta “Invierea Domnului” prezentată de 
copiii de la Școala duminicală 

Sâmbătă, 22 aprilie, 5:00pm – Serbarea de Paști la sala 
mare a Centrului Cultural Românesc Banatul

Biserica Sf.Prooroc Ilie Tesviteanul - Schomberg

Joia Mare - Ora 19:00 Slujba celor 12 Evanghelii 
(Deniile)
Vinerea Mare  - Ora 19:00 Prohodul Domnului
La sfarsitul slujbei se va inconjura Biserica si se va 
intra pe sub Sfantul Epitaf.
Sambata - Invierea Domnului - Ora 24:00
Se va lua lumina dupa care vom inconjura Biserica.
Dupa intrarea in Biserica se va continua cu Sf. Liturghie, 
iar la sfarsitul slujbei vor fi sfintite cosurile cu bucate, 
astfel incat la ora 3:00 dimineata sa cobaram in sala de 
mese pentru a gusta din bucatele sfintite.
Duminica - Vecernia din ziua de Pasti sau a 2-a Inviere  
- Ora 13:00
Citirea evangheliei in limbi straine

Biserica Sf.Gheorghe - Toronto

Duminica,  9 Aprilie  - Floriile
Utrenia si Sf.Liturghie  orele 9:30am-12:00pm
JOI,13 Aprilie - Denia celor 12 Evanghelii - ora 7:00pm
VINERI, 14 Aprilie  - Spovediri si impartasiri - orele 
9:30 AM -12:00 PM
PROHODUL DOMNULUI - ora 7:00pm
Biserica va fi deschisa de la ora 5:00pm   
SAMBATA,  15 Aprilie - Spovediri si impartasiri - orele 
9:30am -12:00pm
DUMINICA, 16 Aprilie - SFINTELE PASTI
Utrenia Invierii orele11:30pm (Sambata noaptea)
SLUJBA INVIERII orele12:00 - 1:00am (noaptea)
Sf. Liturghie          orele  1:00 - 3:00am (noaptea)
Sfintirea bucatelor si a oualor rosii – 3:00am
DUMINICA, 16 Aprilie - SF. PASTI -Vecernia Mare  
    ora 12:00pm (la amiaza)
    Citirea Evangheliei in mai multe limbi.
LUNI si MARTI 17 & 18 Aprilie - Utrenia si Sf.Liturghie 
-  orele 9:30am -12:00pm

VINERI, 21 Aprilie - Intalnirea Seniorilor  - ora 4:00pm
     IZVORUL TAMADUIRILOR – slujba de seara
     Sfintirea Apei - Aghiasma mica - ora 6:30pm

DUMINICA, 23 Aprilie - SF. GHEORGHE – Hramul 
Bisericii, Utrenia si Sf. Liturghie -  orele 9:30am - 
12:00pm Masa festiva de Hram

Biserica Învierea Domnului - Hamilton

Duminică 9 aprilie - Floriile - Hramul Bisericii
Vizita Prea Sfințitului Episcop IOAN CASIAN în 
Parohie
10.30 Sf. LiturghieArhierească
12.30 Masă Festivă la Casa Română

13 si 14 aprilie – Joia Mare si Vinerea Mare
7.00 p.m. Denia celor 12 Evanghelii

Sâmbătă 15 aprilie
8.30 – 10.30  Mărturisire și Împărtășire

Duminică 16 aprilie – Învierea Domnului
12.00 a.m. Canonul Învierii, Sfințirea Paștilor, 
Sfânta Liturghie de Paști, Sfințirea Coșurilor cu 
Prinoase
1.00 p.m. VecerniaPaștilor
Luni 16 aprilie – A doua Zi de Paști
10.00 Sfânta Liturghie

Misiunea Ortodoxa “Sfanta Maria şi Sfintii Martiri 
Brancoveni” - Kitchener

Duminica, 09 Aprilie 2017, dupa Sfanta Liturghie de 
Florii, va asteptam din nou sa ne intalnim pentru o 
Agapa Frateasca

Miercuri, 12 Aprilie, 2017, ORA 6:00 p.m. la Taina 
Sfantului Maslu urmata de Denie.
Joi, 13 Aprilie 2017, ORA 6:00 p.m. Denia celor 12 
Evanghelii
Vineri, 14 Aprilie 2017, ORA 6:00 p.m. Vecernia 
Scoaterii Sfantului Epitaf urmat de Prohodul 
Mantuitorului Hristos
Sambata/ Duminica, 15/16 Aprilie 2017, ORA 11:30 
p.m. - VENITI DE LUATI LUMINA! HRISTOS A 
INVIAT!
- CANONUL PASTILOR
- SFANTA LITURGHIE A INVIERII
- SFINTIREA PASTILOR
- CIOCNIREA OUALELOR, MASA FESTIVA

Luni, 17 Aprilie 2017, in SAPTAMANA LUMINATA,  
ORA 10 a.m. - SFANTA LITURGHIE A INVIERII
   
Pentru Spovedanie va asteptam Miercuri, Joi si 
Vineri in Saptamana Mare de la ora 4:00 p.m. inainte 
de Denii. De asemenea, pot sa raman la dispozitia          
dumneavoastra si seara tarziu dupa savarsirea slujbei 
deniei. (pr. D. Furtuna)

Programul 
bisericilor 

româneşti din 
Ontario

în perioada 
Sfintelor Paşti
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ECUADOR
O călătorie la Mijlocul Lumii (a doua parte)

Paulina Popescu,
Kitchener

Mitad del Mundo este monumentul 
emblematic al Ecuadorului, construit de 
expediţia europeană condusă de cercetători 
francezi şi germani care au venit aici 
pentru a măsura circumferinţa Pământului, 
a calcula forţa gravitaţională şi a efectua 
cercetări ştiinţifice. Turiştii se fotografiază 
cu un picior în emisfera nordică şi cu altul în 
emisfera sudică. O altă experienţă de neuitat 
este să mergi drept pe linia ecuatorului, 
unde simţi forţa puternica a polilor. Linia 
ecuatorului se află la 35km la nord de Quito, 
aceaşi linie traversează Brazilia, Africa şi 
Indonezia.

În Quito mi-a plăcut în special Piaţa 
Independenţei, situată în faţa palatului 
guvernului. Palatul se poate vizita gratuit, 
dar trebuie să vă lăsaţi paşaportul la poartă,  
paşaport ce vi se restituie la sfârşitul vizitei. 
Pe parcursul vizitei grupul va fi însoţit de un 
ghid care prezintă informaţiile în spaniolă 
şi engleză. La sfârşitul vizitei, un fotograf 
profesionist vă va face o poză pe treptele 
palatului, pe care o primiţi gratuit, cadou 
din partea guvernului ecuadorian. În palat 
se pot vizita câteva săli şi o expoziţie cu 
cadourile primite de preşedintele Rafael 
Correa, pe care acesta le-a donat ţării, 
urmând a fi vândute în curând la licitaţie.  
Aveţi posibilitatea să vedeţi culisele puterii 
în Ecuador.

Simbolul oraşului este El Panecillo, unde 
se află o fecioară din aluminiu de 41 
metri, singura de acest gen din lume, care 
protejează oraşul.

Basilica del Voto Nacional are o talie 
impresionantă, 140 m lungime şi 115m 
înălţime. Construită în stil gotic este decorată 
de garguoilles reprezentând animale din 
Ecuador (iguane, broaşte ţestoase, tucani) 
peste tot pe faţadă.
Biserica Compania de Jesus este cea mai 
frumoasă şi mai venerată biserică din 
Ecuador, construită în stil baroc din roci 
vulcanice. Pentru incaşi aurul reprezenta 
soarele, divinitatea lor supremă şi pentru 
a-i converti, spaniolii au vrut ca Dumnezeu 
să fie vizibil în această biserică. Se pare că 
pentru decorarea bisericii au fost folosite 7 
tone de aur. Construcţia bisericii a durat 160 
de ani fiind inspirată de biserica Sf. Petru din 
Roma. 

Casa mareşalului Sucre (1795-1830) 
din Quito, o superbă locuinţă colonială, 
construită la sfârşitul secolului 17, are 
o importanţă deosebită pentru istoria 
ţării. Vizita este gratuită, ghidul oferind 
informaţii interesante şi în limba engleză. 
Moneda în Ecuador a fost sucre, numită 
în onoarea acestui mareşal care a eliberat 
ţara de ocupaţia spaniolă. El a fost totodată 
preşedintele Boliviei şi al Columbiei. 
Mareşalul Sucre s-a căsătorit cu Mariana 
Carcelen, marchiză, o femeie frumoasă şi 
cochetă. În muzeu se pot vizita camerele 
servitorilor şi diferite saloane. Clădirea este 
construită din trestii pentru a suporta mai 
uşor cutremurele. Este un fel de muzeu de 

istorie militară cu multe documente legate 
de viaţa mareşalului Sucre.

Din Quito se poate lua un teleferic care urcă 
pe muntele Pichincha, până la altitudinea de 
4000m, unde panorama este incredibilă şi 
ţi se taie răsuflarea (atât la propriu, cât şi la 
figurat).Telefericul costa 8,5$ dus şi întors.

Muzeul Guayasamin este localizat în 
vila în care a trăit celebrul artist Oswaldo 
Guayasamin (1919-1999). Considerat 
cel mai important pictor ecuadorian, 
Guayasamin a creat opere artistice ce reflectă 
aspecte importante cu care s-a confruntat 
societatea ecuadoriană: mizeria, exploatarea, 
opresiunea, dictatura şi rasismul.

Deşi am stat 5 nopţi la Quito nu am reuşit să 
vizităm toate muzeele şi atracţiile turistice. 
În drum spre Cuenca ne-am oprit la Banos. 
Am luat autobuzul care a costat $8.

Banos este capitala ecuatoriana a sporturilor 
exteme, pentru amatorii de peisaje şi 
aventură (parapante, canoying, rafting, 
zipline), şi al izvorelor termale, plin de 
discoteci, cel mai zgomotos noaptea, când 
petrecăreţii dansează până la ora 2 dimineaţa. 
Farmecul oraşului constă din peisajul 
extraordinar şi cele 70 de cascade, cum ar 
fi cascada Pailon del Diablo. Apa galbenă şi 
sulfuroasă de la Banos este renumită pentru 
virtuţile sale terapeutice, fiind bogată în 
fier şi magnesium, cu proprietăţi calmante, 
antiinflamatorii şi dermatologice. O legendă 
locala aminteşte că Fecioara Maria a apărut 
în acel loc şi de acea au numit apele termale 
Piscina Fecioarei. Preţul de intrare este 
$3US pentru un adult iar casca de baie este 
obligatorie.
În Ecuador se afla Cotopaxi, (5896m) 
vulcanul cel mai activ din lume pe care 
l-am zărit în drumul nostru precum şi Aleea 
Vulcanilor, nume dat de Alexander von 
Humboldt care a considerat această regiune 
ca cea mai interesantă din lume întrucât 20 
de vulcani fac parte din această alee, unii 
depăşind 5000 m, din care 8 sunt încă activi, 
scuipând cu ardoare gaze şi nori de cenuşă.
De aici drumul nostru a continuat spre 
Cuenca, unde ne rezervasem 5 nopţi într-un 
hotel comfortabil Casa de Lidice, pe care 
vi-l recomand.
Cuenca este numită “Florenţa Ecuadoriană” 
şi face parte din Patrimoniul mondial al 
umanităţii UNESCO.
Oraşul, mândria poporului ecuadorian, 
a fost fondat în 1557 după directivele 
urbanistice riguroase stabilite de regele 
Spaniei Charles Quint, fiind un exemplu 
excepţional de oraş colonial spaniol. Oraşul 
a respectat planul ortogonal oficial de acum 
400 de ani. Arhitectura datează din secolul 
XVIII şi a fost modernizată în sec XIX, 
când oraşul a devenit un mare exportator de 
chinină, pălării de paie şi alte produse. Situat 
în inima masivilor Anzi oraşul este irigat de 
patru râuri. Străzile sale pavate sunt largi şi 
însorite.
De fiecare dată când spaniolii au invadat 
un nou loc, au construit un edificiu 

religios. Cuenca este capitala pălăriilor 
Panama, celebra pălărie lucrată de mână de 
ecuadorieni şi purtată de celebrităţi precum 
Winston Churchill, Humphreey Bogart sau 
Frank Sinatra. Iniţial, pălăria a fost destinată 
muncitorilor care au lucrat la construirea 
canalului Panama.

Conchistadorii au fost uimiţi de frumuseţea 
oraşului, numeroase case aveau faţadele 
încrustate cu smaralde şi pietre preţioase, 
după cum a scris un cronicar al timpurilor, 
pereţii templului soarelui şi palatul regelui 
incaşilor era acoperit de foiţe de aur şi 
decorat cu statuete din metalul preţios.
Centrul istoric al oraşului este splendid cu 
străzi pavate, mici pieţe, faţade albe şi cu 
balcon din fier forjat.
Cuenca este oraşul preferat de americani 
şi canadieni care locuiesc temporar sau 
permanent (aproximativ 9000 de persoane). 
Americanii cu venituri mici se mută acolo 
pentru climatul blând şi viaţa mai ieftină.
Nu prea sunt multe muzee în oraş iar cele 
existente erau închise. Vreţi să vedeţi un 
muzeu bizar, vizitaţi muzeul medicinei, cu 
tot felul de instrumente medicale ciudate.
Noua catedrală (Catedral de la Inmaculada) 
este imensă şi poate primi 10.000 de 
credincioşi. Construită în stil neo gotic 
în marmură de Carara ar fi trebuit să aibă 
105m înălţime, fiind cea mai înaltă catedrală 
din America de Sud, dar arhitectul a făcut 
o greşeală şi a trebuit să se limiteze numai 
la 43 de metri. Catedrala se distinge prin 
cele 3 cupole în ceramică albastră. Oficiul 
de turism oferă vizitatorilor un tur de oraş 
gratuit de doua ore cu un ghid în limba 
enlgeză. Turul  porneşte din Piaţa centrală 
din Cuenca (Plaza Abdon Calderon) şi 
străbate centrul istoric. Informaţiile oferite 
de ghid fiind extrem de interesante.

De la Cuenca ne-am îndreptat spre 
Guayaquil, deşi am fost avertizaţi să îl evităm. 
Guayaquil, portul principal al Ecuadorului, 
numit “perla Pacificului” este oraşul meu 
preferat din Ecuador, unde aerul este 
respirabil. M-am plimbat pe impresionanta 
Malecon (faleza) Simon Bolivar, cel mai 
mare proiect de renovare de pe continentul 
sud american, un loc plin de monumente, 
muzee, grădini, fântâni, restaurante şi cu 
prima sală de cinema IMAX din America 
de Sud. Pe Malecon se găseşte Rotonda, 
un monument dedicat gloriei lui Jose de 
San Martin şi Simon Bolivar, cei doi mari 
liberatori ai Americii Latine. În Guayaquil 
se poate vizita pitorescul cartier “Las Penas” 
cu case din lemn, construit în stil neoclasic, 
plin de mici galerii de artă. Aici se află 
o mică grădină plină de zeci de iguane de 
diferite mărimi, cărora le place să stea să fie 
fotografiate, ca adevărate vedete. În centru 
se pot admira câteva clădiri coloniale cum 
ar fi biserica San Francisco şi La Merced. 
Tot aici se află muzee interesante cum ar fi 
Muzeul municipal cu exponate din epoca 
precolumbiană şi o impresionantă colecţie 
de capete de mici dimensiuni a indienilor 
Jivaros.
De la Guayaquil ne-am îndreptat spre Puerto 
Lopez (cu autobuzul bineînţeles). Aici ne-a 
izbit căldura de 38 de grade şi mizeria de pe 
plajă.
Din portul acestei localităţi am plecat cu 
şalupa rapidă într-o excursie de o zi la 
Isla de la Plata (poreclita “Galapagosul 
săracilor”), un paradis al păsărilor. Vedetele 

insulei sunt  păsările “boobies” cu picioare 
albastre. Numele insulei se traduce “Insula 
argintului”, posibil datorită legendei care 
povesteşte că piratul Francis Drake şi-
ar fi ascuns aici tezaurul. Ghidul oferă 
şi altă explicaţie pentru numele insulei: 
excrementelor miilor de păsări depuse 
pe stânci, dau reflexe argintii sub razele 
puternice ale soarelui. Călătoria durează 
o oră şi jumătate şi costa $30 de persoană. 
În costul biletului intră două sandwiches, 
un pahar de cola, câteva bucăţi de fructe. 
Insula este aridă şi stâncoasă, cu puţină 
vegetaţie şi mult soare. Trebuie neaparat 
să vă aproviziţionaţi cu apă la îmbarcare, 
să luaţi cu dvs o loţiune contra soarelui şi 
o pălărie. După vizitarea insulei urmează 
snorkeling în apele cristaline ale unei lagune 
din apropiere. Acolo am văzut broaşte 
ţestoase gigantice, precum şi bancuri de 
peşti multicolori, care erau atraşi de bucăţile 
de pâine aruncate de pe şalupă.
A doua zi ne-am îndreptat spre Agua Blanca, 
un mic sat aflat la 15 minute, cu taxiul, de 
la Puerto Lopez în care se poate vizita un 
mic muzeu arheologic cu o modestă colecţie 
reprezentând civilizaţia Mantena: arme, 
bijuteri, urne funerare. Pe teritoriul satului 
se află şi un lac cu apă sulfuroasă, în care 
poţi să te scalzi şi să te ungi cu nămol.
De la Puerto Lopez am oprit la Manta, un 
port cu o plaja modestă şi două muzee.

Din Ecuador am cumpărat cafea, ciocolată, 
un ceai care dubleaza energia şi se numeşte 
Guayusa Amazonica, mănuşi, căciuli din 
lână de lamă sau alpaca, confecţionate de 
indigeni.

Ecuadorul este o ţară fascinantă cu multe 
atracţii pentru toate gusturile dar dacă veţi 
face o astfel de excursie trebuie să aveţi 
câteva cunoştiinţe de limba spaniolă pentru 
că puţini cunosc limba enlgeză. Este bine să 
călătoriţi lejer, cu puţine bagaje mai ales că 
trebuie să alergaţi după taxiuri şi autobuze. 
Am avut cu noi trei ghiduri turistice despre 
Ecuador în limba engleza şi franceză. Cel 
în limba franceză prezenta corect realitatea 
prin cuvinte expresive. Hotelurile pe care 
le-am rezervat cu Expedia le-am ales după 
comentariile turiştilor şi acum ne dăm seama 
că au fost înşelătoare. Unele hoteluri cum ar 
fi Eruption din Banos ne-a dezamăgit foarte 
mult. Un alt hotel “boutique” din Puerto 
Lopez a fost pe departe la înălţimea acestor 
aşezăminte hoteliere de prestigiu.
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un nou 
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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
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Colaboratori:

Distribuţia este sponsorizată de Andrei Savan
(www.ropolplumbing.ca)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 N
(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:
- 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 48 de cents/mile 
- căutam şoferi AZ   pt munca în weekend aproximatix 1100 mile
- căutăm mecanici/apprentice pt camion şi remorcă; persoană care să spele camioanele/remorcile
Pentru mai multe informaţii: tel: 519.896.3809 (Dorel)

ANGAJĂM ŞOFERI

mcarabas@gmail.com

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, 
Patricia George-Cosh şi Toni Silberberg

Concursul se adreseaza elevilor români din clasele 1-12.
Asociaţia ARTA va oferi trei premii în valoare de $50 celor mai buni elevi la 
invăţătură 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. Aşteptăm de la elevii români o copie electronică după report cardul 
de pe trimestrul I, un mic eseu despre ei şi o fotografie recentă. Data limită de 
înscriere va fi 1 iunie 2017. Fotografiile şi eseurile vor fi publicate în ziarul local 
Agenda Românească. Elevii vor fii premiati în mod festiv pe 10 iunie 2017 cu 
ocazia Zilei Româno-Canadiene, care va avea loc la Kitchener.

Pentru mai multe detalii şi informaţii vă rog să scrieţi la
Popescu.arta@rogers.com

Concursul
Cel mai bun elev român

la a şaptea ediţie
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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

Întors, în prima fire, ce mi-o gândeai ca 
straie,
Visasem mers pe ape, dar fără îndoială.
Eram și nu din humă, și noapte și văpaie,
Când uită cercul ușa s-o-nchidă la spirală.

Cum fug îndrăgostiții, eu Te trăgeam de mână
Ca să scăpăm de vorba ce două chipuri 
poartă.
Că doare cumpănirea, chiar sfânta-i de 
fântână...
Și m-am trezit cu ora de alabastru spartă,

Era parcă-n Magdala, da’-n fund de ceruri 
Domnul.
Îmi mirosea veșmântul a mucegai și pâslă...
‘’Vegheați să nu vă prindă a doua oară 

somnul!’’
Uitasem mers pe ape și barca n-avea vâslă.

Cât încă-i noapte-n mine mai ceartă-o dată 
vântul,
Beați toată profeția, 
dar lasă-mi gol 
mormântul!

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.

PSALMUL MORMÂNTULUI GOL

34 PROGRAME 
ROMÂNEŞTI
Direct din România. Fără computer şi fără antenă 
satelit. Este necesar internet HighSpeed. 
Info la 519-594-1712

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

Transfer casete video VHS pe DVD
Copiez casete video Hi8, VHS si VHS-C pe DVD la preţul de 
$15 pentru primele 2 ore. Deasemenea copiez casete video din 
sistemul european pe DVD la pretul de $20.  Tel: 519-594-1712.

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
www.scoalaromaneasca.ca

HAMILTON
Şcoala de Limba Română

Casa Română 
20 Murray St W, Hamilton
apredescu08@gmail.com
OAKVILLE
Şcoala de Limba Română
SCOALA NOASTRA
Mother Teresa Catholic Elementary 
School, 1190 Westview Terrace
Oakville, scoalaoakville@gmail.com
OAKVILLE
Şcoala Romaneasca Oakville/
Burlington
Clasa de Liceu (compulsory credits)
Clase de Limba Romana (varsta 
4-14ani)
West Oak Public School
2071 Fourth Line, Oakville
scoalaromanaoakville@gmail.com
KITCHENER
Şcoala Românească- St. Louis Centres
St. Louis Adult Learning and 
Continuing Education,
80 Young St. din Kitchener.
stlouisscoalaromaneasca@hotmail.com  
KITCHENER
Şcoala Publică de Limba Română
Forest Heights Institute,
255 Fischer Hallman Road, Kitchener. 
admscro@yahoo.com (519-749-2297)
HAMILTON/STONEY CREEK
BISERICA SFANTUL NECTARIE 
(Wesley United Church building)
651Highway 8, Stoney Creek, L8E5J7
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).

TRADUCATOR - INTERPRET
Engleză-Română şi Română-Engleză
- pentru testul scris la permisul de conducere
- pentru poliţie, tribunal (court), diferite situaţii juridice
- pentru obţinerea de documente personale/oficiale
Informaţii şi programari 519-880-6650 (Diana).

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

The Apple Fritter, 300 King Street E, Kitchener, 
(Kitchener Market) vă oferă:
-Cozonac ardelenesc şi unguresc (Baigli)
-Langoş (Miercurea la ora 12:00 şi Sâmbăta de la 7:00am 
la 2:00 pm)
-prăjituri la comandă, renumitele apple fritter, poutine, 
cartofi prăjiţi cu pui sau peşte, salată grecească

Vă onorăm comenzile sunând de marţi până sâmbătă la: 
(226)791-7123

CAUT
să îngrijesc persoane în vârstă, bolnavi, copii sau să 
fac curăţenie, mâncare.
Vorbesc română, maghiară, ebraică, engleză.
Sunati la 647-763-4668.



HARRY KIHS 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)

harryk@pbnet.ca
www.harrykihs.com

HARRY KIHS

Jenny Bogdan
jbogdan@pbnet.ca

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.

Toate tipurile de făină, iaurt, 
condimente, cartofi, ceapă, măsline, 
lămâi, tot felul de brânzeturi printre 

care renumita

Pentru comenzi:

519-742-4670

NOU: Avem produse marca RÂURENI


