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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

* Joi 13 iulie - Soborul Sfantului Arhanghel Gavriil * Joi 20 iulie - Sfantul Prooroc Ilie Tesviteanul * Marţi 25 iulie- Adormirea Sfintei Ana *
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TV Box Android
Sales, set up, maintenance

416.800.0832

Wedding-$1500
Baptism-$900

Party-$500
Pictures & video included

519-594-1712
Bluray, DVD, Photo Booth

VIDEO & PHOTO

101 Whitney Place,
Kitchener, ON, N2G 2X8

Produse marca 
RÂURENI la

Pentru comenzi:

519-742-4670
Gemuri, dulceţuri, 

compoturi, zacuscă, 
muştar, murături, şi 

multe altele.Dorel’s Food519-781-2929
  Servicii AUTO
   - MECANIC
   - ELECTRICIAN
   - VOPSITORIE 

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

Rom Car Automotive Service Center

Aniversarea a 50 de ani 
de existență a Parohiei 

Ortodoxe Române Sf. Ioan 
Botezătorul din Kitchener
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Pt fiecare pacient nou oferim tratament gratuit de albire a dinţilor cu 
fiecare examinare şi curăţire a dinţilor – ofertă pe timp limitat.
Urgenţele şi pacienţii noi sunt oricând bineveniţi. Vizitaţi-ne în 
Belmont Village! 665 Belmont Ave.W. - www.yoursmilecentre.com

THE VILLAGE DENTAL CENTRE - Dr. 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 (1967-2017)

În această compunere este vorba despre 
cum mi-am petrecut eu cele mai frumoase 
– sau, mă rog, cele mai dubioase – 
Întâi Mai-uri din viața mea și din viața 
nefericiților mei foști iubiți. Căci nu i-am 
putut ridica la rang de bucuroși, atâta 
vreme cât și-au luat între timp câmpii 
și m-au părăsit de nu m-am văzut. Spre 
nefericirea mea cronică și spre fericirea 
acută a mamelor dumnealor.

Tiptil, febril, tactil…
Când eram eu mică și proastă, încă se mai 
purtau defilările de 1 Mai, similare cu 
alea de pe 23 August. Deci nu-mi plăcea 
unu-mai-muncitoresc, era plictisitor ca 
emisiunea Viața Satului. Mai târziu, 
când s-au mai tăiat bugetele inclusiv prin 
țarcurile de propagandă socialistă, se 
defila doar de 23 August, ziua eliberării 
de sub jugul fascist și a intrării sub jugul 
corigențelor – unde eu n-am ajuns, fiindcă 
m-a mâncat spinarea să învăț carte, 
crezându-i astfel pe cei ce-mi spuneau că 
elevii fruntași au noroc în viață.
Eram studentă când am priceput 
că minivacanța de 1 Mai putea fi 
transformată într-o distracție de neuitat 
pe însoritul litoral al Mării Negre. Prima 
dată când am ales varianta pescărușească 
a aventurii eram în anul întâi de facultate 
și, laolaltă cu Alice Năstase și cu încă 
două nebune, am plecat spre perla 
stațiunilor, Mamaia. Era pe vremea 
când credeam că la Costinești se duc 
numai frivolele cu sânii prea mari și 
creierii, după buget, prea mici. Pasămite 
nu ne spusese nimeni și nouă că numai 

băbăciu… ăsta… femeile cuminți, mature 
și calificate la locul de muncă merg către 
Eforie sau Mamaia. Studentele serioase și 
studenții neserioși se duc la Costinești, ca 
să devină complementari și să alcătuiască 
o aglomerație reciproc avantajoasă.
Aventura a început în Gara de Nord, 
unde a tras trenul la linie și am constatat 
instantaneu că n-aveam acces pe uși, din 
cauza unei îmbulzeli tovărășești. Deci ne-
au împins băieții pe geamuri, ocazie cu 
care ne-au pus mâna pe fund, din două 
motive foarte clare: catapultarea era mai 
eficientă și, în plus, credeau că știu pe 
ce se puteau baza după chefurile de mai 
târziu. Cum-necum, am pătruns în tren, 
claie peste erecțiile spontane ale colegilor 
care nu beneficiau în fiecare zi de câte-
un cap de studentă-n poală. Te mai fura 
somnul, asta e… În fine, am revenit la 
poziția bipedă și legală, după un pui de 
sforăială gingașă. Trenul a plecat șuierând 
a libertate, iar noi am desfăcut pachetul 
cu gogoși reci, luate din gară. Până la 
Ciulnița eram sătui, iar la Fetești deja 
ne era greață de la uleiul cam rânced în 
care prăjiseră ăștia mica noastră gustare. 
Dar eram tineri, aveam colecist, digeram 
orice – de la pufuleți și până la slana pe 
care-o aduceau în raniță colegii noștri din 
Ardeal.

Pofta de (trup) dulce
Multe colege de-ale noastre au ales, 
de bunăvoie și neșantajate sentimental 
de nimeni în afară de iubiții lor, să-și 
abandoneze virginitățile pe însoritul 
litoral al Mării Negre. Li se părea 
romantic, unic, cinematografic. Desigur, 

două săptămâni mai târziu, deziluzia 
și rupturile amoroase luau tiptil locul 
visurilor cu voal de mireasă și nașă cu 
flori în coc. Eu cred că văcănțicile de 1 
Mai au necinstit mai multe dudui decât 
toată golănimea Europei la un loc.
Foamea îți dădea idei interesante. Unora, 
le dădea ideea să-și cumpere un pachet de 
biscuiți Voinicel și să crape-n ele, până-și 
pun mațele la cale. Altora, le dădea ideea 
ca, în loc să se umfle de carbohidrați (chit 
că, pe vremea aia, nimeni nu știa ce-s ăia), 
mai bine se mai culcă o dată cu bădița, 
vorba bancului.
Cum sexul din tinerețe înlocuiește perfect 
zahărul din caramele și banii din portofel, 
e lesne de priceput cam cum zdrăngăneau 
hotelurile de atâta amor nebun, în vacanța 
de 1 Mai. Singura problemă era că, de 
bogați ce eram, ne cazam câte opt într-o 
cameră, fără știrea ălora de la recepție, 
care probabil ar fi avut mici amendamente 
la combinația asta deșucheată.

Bani puțini, libidou – după buget – 
mare
Dormeam pe jos, pe sus, pe unde apucam. 
Asta dacă dormeam, fiindcă, oricât de 
ciudat ar suna asta, există în viața unui 
om și perioade când n-are somn. Eu, care 
acum am ajuns să moțăi și dacă văd că 
mi-a luat casa foc, nu mai pot înțelege 
oamenii odihniți, îi cred infectați cu 
vreun virus african, ceva… Dar oricum 
am fi împărțit noi tarlaua camerei, tot 
două paturi și patru pături la opt capete 
erau, deci faceți calculul. Nu veți obține 
un rezultat aritmetic, ci unul (i)moral. 
Ne înghesuiam pe șest în camerele prea 
scumpe pentru teșchereaua noastră. Ne 
luam în brațe amical prin paturi, inițial 
ca să ne încălzim. După ce reglam astfel 
factorul termic, alături de iubiții noștri, ei 
aveau câte o idee ce li se părea genială: 
dar dacă nu ne-am mai păstra noi pentru 
noaptea nunții? Că doar nu suntem 
pe vremea lui mamaie. Nu mai eram 
pe vremea aia, ce-i drept, dar asta nu 
însemna că mamaie trebuia să afle ce se 

petrece sub acoperișul unui hotel tencuit 
cu morală socialistă.
Pe vremea aceea sublimă, nu te puteai 
decide ce era mai delicios: sexul sau 
dulciurile, ambele bombănite și confiscate 
de regimul comunist, într-un fel sau altul. 
Între erotismul cu glazură contraceptivă 
și bomboanele cu soia, alegeam de 
multe ori a doua variantă. Preferam să 
mâncăm rumeguș dulce decât bătaie de 
la părinți. După cum preferai să mănânci 
bătaie de la părinți decât să mănânci din 
păpița pruncului tău născut în anul doi de 
facultate – să vezi dacă nu-i prea opărită.
De ce nu ne era atât de somn când 
eram studenți? Puneau ăștia cofeină în 
vacanțele de 1 Mai? Soia din ciocolata 
Luminița ne ținea treji? De ce aveam mai 
mult curaj să facem sex atunci, rânjindu-i 
în nas decretului antiavort? Acum, cu 
toată contracepția elaborată și cu toate 
cabinetele de consiliere, ne pitim după 
ridicol de multe precauții, ca să nu ne 
mai trezim că suntem mame înainte de a 
pricepe în ce constă acest hobby nostim.
E uluitor câte se puteau întâmpla într-o 
văcănțică de 1 Mai. Copiii din noi 
deveneau brusc adulți și își făceau propiii 
copii. Jucăria mamei revenea din excursie 
cu altă jucărie în burtică. Se rupeau iubiri, 
se coseau altele. Era o cârpeală generală, 
cel mai frumos compromis al tinereților 
noastre bătute de restricții, de miez de 
lămâie folosit pe post de contraceptiv și 
de rugăciuni ca nu cumva Dumnezeu să fi 
remarcat această manevră citrică.

Dar amintirile erotico-socialiste nu dispar. 
Am mai uitat dictatorii, nu și iubirile mai 
mult sau mai puțin tactile. Dorința fizică 
neîmplinită de atunci ni se pare mai 
frumoasă decât libertatea erotică de azi. 
Presupun că nu suntem normali la cap. 
Dintre toate anomaliile, însă, nebunia 
dragostei mi se pare cea mai iubită.

Și ei azi 
sărbătoresc 

un amor prea 
studențesc

Simona Catrina

MOTOR              FREIGHT

519 498 0908 
602 566 4239 

Claudiu

ANGAJĂM şoferi 
şi owner operators pentru East 
Coast şi Mid West în USA. Cerem 
minim 2 ani de experienţă. 
Oferim salariu de top. Detalii la: 

AQUILAAdrian Florea
Real Estate Sales Representative

A Realtor - A Drone - A Home
Cell: 519-722-2545

Office: 519-744-7133
adrianflorea3@gmail.com

Oare de ce m-ai alege chiar pe mine din pleiada 
agenților imobiliari? Sună și te vei lămuri! Cei 
care au făcut-o știu deja răspunsul. Află și TU!
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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

Ştiaţi că ?... 
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Costul creşterii şi 
educării unui copil 

devine ceva personal şi conştientizat abia în 
momentul în care eşti direct implicat. Abia 
în acest moment, subiectul asigurărilor 
personale (de orice fel) devine şi mai 
important. Acesta poate face diferenţa între 
echilibru financiar şi dificultăţi deosebite în 
cazul unor situaţii neprevăzute şi nedorite. 
Să considerăm câteva:
Mortgage-ul: un stress financiar. Odată cu 
cumpărarea unei case, apare mortgage-ul 
deci,  cea mai mare datorie. A nu considera 
asigurarea personală de viaţă, pentru 
acoperirea acestei datorii, înseamnă a pune 
în pericol situaţia financiară a familei, în 
cazul unui deces prematur. Prin dispariţia 
celui ce a semnat pentru datorie, nu 
înseamnă că şi datoria în sine a dispărut.
Cheltuieli cu sănătatea. Planul de sănătate 
provincial este destul de cuprinzător 
dar, …reţetele medicale, unele servicii 
specializate, etc, nu sunt acoperite. Sumele 
necesare în astfel de situaţii, pot ajunge la 
valori ridicate. A avea un plan acoperitor 
înseamnă a reduce sau chiar elimina aceste 
cheltuieli neprevăzute.
Înlocuirea venitului ca protecţie a familei: 
Devenind părinte trezeşte în fiecare din 
noi, responsabilităţi mai mari şi dorinţa de 
a acoperi potenţiale riscuri pentru familia 
lărgită. Venitul necesar familiei, poate fi 

afectat de dispariţia prematură a unuia sau a 
ambilor părinţi sau, în situaţia în care unul 
sau ambii părinţi, din motive de boală sau 
accident pot deveni inapţi pentru a muncii. 
Asigurarea de viaţă sau de dizabilitate, 
poate face o mare diferenţă în aceste situaţii.
Asigurarea ambilor părinţi: Multe familii 
în care numai unul dintre soţi lucrează, 
consideră că numai soţul ce aduce venit ar 
trebui să fie asigurat. Adevărul este că şi 
celălalt părinte contribuie în mod însemnat 
la supravieţuirea şi bunăstarea familei deci, 
şi valoarea muncii sale e necesar să fie 
asigurată.
Toate cele de mai sus, cred că, vă pot face 
să regândiţi importanţa asigurărilor. Costul 
lor, fiind un preţ destul de mic în comparaţie 
cu liniştea, şi bunăstarea dorită familiei de 
către dvs.

Pentru mai multe informaţii privind securitatea 
dumneavoastră financiară, şi pentru contracte 
de asigurări (de viaţă, dizabilitate, boli critice, 
de sănătate, dentare, de călătorie, vizitatori), 
fonduri de pensii (RRSP), fonduri de educaţie 
(RESP), investiţii, planificare financiară, vă stau 
la dispoziţie la: 519-781-2069 sau
EmilBalea@insurefinancial.ca

Emil Balea, Financial Security Advisor
Insurance Broker

Riscul unui părinte 
neasigurat

OSHAWA

Cu dragoste frăţească, întru frica 
Domnului IiSUS HRISTOS, vă invităm 
la SĂRBĂTOAREA HRAMULUI 
BISERICII NOASTRE, când îl prăznuim 
pe Sfăntul Ştefan Cel Mare, împreună 
ocrotitor cu Sfăntul Ierarh Nectarie 
Taumaturgul, din 07 iulie 2017, vineri, ora 
19:00, se va oficia Taina Sfăntului Maslu 
în prezența unui sobor de preoți, iar pe 09 
Iulie 2017, Ziua Hramului Sfintei Bisericii - 
Duminică, de la ora 10:00 a.m. se va săvărși 
Sfănta Liturghie.

Ca mărturie peste veacuri a credințelor 
noastre ortodoxe, vă asteptăm cu drag, 
urmând a ne împărtăși de darul sfințitor şi 
tămăduitor al sfintelor moaște:

Orele 12:00 p.m. Agapă Creștină de Hram.

Dumnezeu să vă binecuvânteze cu lungime 
de zile, sănătate şi toate cele folositoare 
mântuirii sufletelor.

Preot paroh, Petre Busuioc
905 924 2324

SĂRBĂTOAREA
HRAMULUI

BISERICII NOASTRE

Biserica Sf.Ştefan cel Mare şi Nectarie din Oshawa
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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

TORONTO
Asociaţia Inginerilor Români în 
Canada (AREC) a reunit şi în 
acest an câteva sute de membri ai 
comunităţii la tradiţionalul picnic 
de vară. Ajuns de-acum la a patra 
ediţie, picnicul AREC este unul 
dintre evenimentele binecunoscute 
şi aşteptate în comunitatea 
profesională românească din 
Toronto şi împrejurimi.
Picnicul AREC este o sărbătoare 
a întregii familii. Copii, părinţi 
şi bunici au venit la Simeon Park 
pentru câteva ore de relaxare în aer 
liber alături de prieteni mai vechi sau 
mai noi. Şi a fost o ediţie cu adevărat 
memorabilă ! Nici furtuna cu ploaie 
puternica şi vânt nu i-a speriat pe 
participanţi. S-au adunat cu toţii sub 
un adăpost şi au continuat să cânte 
şi să se bucure până când a ieşit din 
nou soarele.
Ca şi în anii trecuţi, micii oferiţi de 
AREC au sfârâit pe grătar. Copiii 
s-au întrecut în diverse competiţii 
sportive şi toţi participanţii au plecat 
acasă cu diplome şi trofee.
Succesul picnicului este încurajator 
pentru AREC şi o motivaţie de a 
continua activităţile prin care oferă 
oportunităţi de networking pentru 
membrii săi, în cadru mai mult sau 
mai puţin formal. Pentru informaţii 
despre datele următoarelor 
evenimente, vizitati www.arec.ca.

Daniel Cheoreanu,
preşedinte AREC

PICNICUL asociaţiei AREC
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We offer specialized General Pediatric care for newborns and children ≤ 18 year-
old:
- Newborn care
- Pediatric consultations and follow-up visits for children and adolescents
- Annual check-up
- Vaccinations

Specialized Pediatric Rheumatology consultations and follow-ups for children and 
adolescents with the following conditions: 
- Juvenile idiopathic arthritis, spondylarthopathies, psoriatic arthritis etc
- Lupus, antiphospholipid syndrome, Raynaud’s
- Dermatomyositis, morfea, scleroderma, sarcoidosis, psoriasis and joints 
pain etc.
- Periodic fever syndromes (e.g. Familial Mediterranean Fever), recurrent 
pericarditis etc
- Inflammatory ocular diseases (uveitis) and of salivary glands (recurrent 
parotiditis, Sjogren), recurrent mouth ulcerations, chronic recurrent multifocal 
osteomyelitis etc
- Vasculitis (Henoch–Schönlein purpura, Bechet’s etc)
- Other musculoskeletal conditions (hypermobility syndromes, Ehlers-
Danlos, Marfan etc)

We welcome you at the new office located at 1807 Wonderland Road North in 
London, ON;
Phone: 519-433-2996 or 519-433-4300; Fax: 519-433-4332
WE SPEAK ROMANIAN

GENERAL PEDIATRICS AND 
PEDIATRIC RHEUMATOLOGY 

CLINIC
DANIELA ARDELEAN
MD, PhD, FRCPC

SCHOMBERG

HRAM
10:30am-12:30pm Sfânta Liturghie în 
prezenţa Părintelui Vicar Dan Hoarşte
Sarbatoarea va continua cu
- Muzică românească - Dj Gabi
- Mâncare şi băutură
- Tombola cu premii
- Jocuri pentru copii

Evenimentul va fi organizat in curtea 
bisericii, care va fi aranjata cu mese, 
scaune, umbrele de soare.
Mancarea va fi GRATUITĂ. Băuturile 
alcoolice, răcoritoarele şi Tombola, vor fi 
contra cost.

Donaţiile vor fi lăsate la aprecierea 
dumneavoastră.

Aşadar, vă aşteptăm cu toţii să luaţi parte la 
evenimentul Parohiei noastre, bucurându-
ne împreună de o Duminică binecuvântată 
şi de o vară mult aşteptată!

Consiliul Parohial alături de mine, vă 
aşteaptă cu drag!

Cu deosebit respect,
Pr. Ciprian Paşca 416-835-1223

www.bisericasfantulilie.com

Invitaţie la Hramul Parohiei Sf.Prooroc Ilie (din Schomberg), Duminică 23 Iulie 2017

Biserica “ Descent of the Holy Ghost Romanian Orthodox 
Church” (Windsor) angajeaza preot:

$22.44/h pentru 30h/saptamana. 
Cerinte: 

Experienta minimum 5 ani 
Absolvent de Master in Teologie

Vorbitor de limba Engleza
Pentru cei interesati ca rugam sa ne contactati la adresa de 

mai jos:
2895 Seminole St., Windsor, ON, N8Y 1Y2

Adresa de email: descenthgchurch@gmail.com
Nr. telefon: (519) 948-0818

Asistenţă legală pentru obţinerea:
Rezidenţa Permanentă în cazul în care aveţi 
educaţie şi experienţă de muncă pentru una 
din meseriile cerute în Canada, în una din 
Provincii, sau cu experienţă de muncă 
dobândită în Canada.
Rezidenţă Temporară - viză de muncă, 
studii, vizită
Obţinerea permisiunii de a angaja un 
lucrător străin - Labour Market Impact 
Assessment.
Servicii legale pentru familie – sponsorizări, 
aplicaţie umanitară, angajare de lucrători 
casnici.

Obţinerea cetăţeniei Canadiene.
Asistenţă legală în situaţii deosebite de 
refugiat, interdicţie de intrare, detenţie, 
aprobare de reintrare, reprezentare în 
instanţă.
Servim solicitanţi din: Ontario, Alberta, 
British Columbia, Quebec, Saskatchewan, 
Manitoba, New Brunswick, Newfoundland 
& Labrador, Nova Scotia, Prince Edward 
Island, Northwest Territories, Nunavut, and 
Yukon.
Vă economisim timp, şi fonduri!

www.cdimmigrationcanada.com
1-647-855-2112

CD IMMIGRATION & SETTLEMENT
vă oferă următoarele servicii:
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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: dbruce@padgettwaterloo.ca

-Monthly Bookkeeping

-Financial Statements/Tax Planning

-Electronic Payroll Services

-Personal & Corporate Tax Returns

Professional Accountant with
30 YEARS of Canadian EXPERTISE

Serviciu superior şi
Preţ Convenabil!

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

CÂMPUL ROMÂNESC

         Luni - 10 iulie 2017
Primirea oaspeților - Ora 19
1. Constantin Groza, Kitchener
Contribuția Cenaclului ‘’Florica Bațu 
Ichim’’ la succesul Săptămânii Culturale 
Internaționale din Hamilton 
2. Prof. Marieta Dincov, Toronto
Mihai Eminescu în eternitate.
3. Julian Theodor Ichim, Kitchener
Prințul Charles al Angliei și prezervarea 
valorilor naturale românești.
4. Actorul Vlad Vasiliu, Teatrul Dramatic 
‘’Fanny Tardini’’, Galați - ‘’Rezistența prin 
poezie’’.
5. Ioan Bruchental, etnograf, Cluj-Napoca 
- Expoziție de artizanat în lemn, expoziție 
de fotografii etnografice și prezentare cărți.
6. Film documentar - Palatul Culturii din 
Bistrița, România (30’) - Poezia bistrițeană 
în America și Malaezia (30’) în regia lui 
Dorel Cosma.
       Marți - 11 iulie 2017 
Ora 10 - Excursie la Cascada Niagara.
Ora 19 la Câmpul Românesc
1. Prof .dr. Rodica Gârleanu Costea, 
Oakville, Ontario - Constantin Noica sau 
aspirația spre universal a culturii române.
2. Mircea Ștefan, Cleveland, Ohio - 
Vasile Militaru - candela culturii românești.
3. Nocturnă Muzicală cu artistul  Sergiu 
Cioiu - medalion sorescian  Pe cine numim 
…eu ?                        
     Miercuri - 12 iulie 2017 
Ora 11 Pr. Dan Chirtu și pr.dr. Dumitru 
Ichim - Sf. Liturghie.
Ora 19
1. Prof. Elena M. Cîmpan, Colegiul 
“L.Rebreanu”, Bistrița-Tudor Arghezi și 
canonul literar.
2. Prof. univ. dr. Anca Sîrghie, 
Universitatea „Alma Mater” din Sibiu- 
Lucian Blaga, “fratele  lui mai mic” al lui 
Eminescu. 
3. Adrian Munteanu - Poezia românească 
între tradiție și modernitate. Proiect 
transdisciplinar.
4. Film documentar: Amintiri despre 
Lucian Blaga (partea a 2-a) realizat de 
Anca Sîrghie (60’)
         Joi 13 iulie 2017
Ora 10 - Excursie la St. Jacob, Ontario, cu 
vizitarea Bisericii Sf. Ioan Botezătorul 
Ora 16-18  Lansări de carte şi prezentări: 
1. Dorel Cosma, Bistrița - “Duminică în 
Manhatan”, “Flight”, “Biletul de călătorie”.
2. Ing. Constantin Răuță, Florida - 
“Condamnat la moarte”.
3. Alyssa Sîrghie - “Povestea celor 
trei cățeluși” - literatură pentru copii și 
adolescenți.
4. Cristian Medelean - “La Colibe”.
5. Moderator Maria Tonu - prezintă 
Cenaclul“Grigore Vieru” din Toronto - 
Lansări și nominalizări de cărți.
6. Publicații din țară și din diaspora: 
“Lumina slovei scrise”, vol. XVII-XVIII, 
Sibiu
“Destine literare”, Montreal.            
7. Lectură din creații recente: Alex 
Cetăţeanu, Dumitru Ichim.

Ora 19
1. Prof. dr.  Aurel Pop, redactor al revistei 
“Mărturii Culturale”, Satu Mare,-Literatura 
dizidenței sătmărene.
2. Menuț Maximinian, redactorul 
ziarului „Răsunetul”, Bistrița - George 
Coșbuc și Tudor Arghezi - aculturație și 
interculturalitate.
3. Leonard Ionuț Voicu, Montreal - Intrigă 
și conflict în romanul “Surorile”. 
4. Prof.dr. Aurel Pop - Mircea Ștefan-  50 
ani de poezie.
         Vineri, 14 iulie 2017
- Ora 16 -18 Masă rotundă 
1.Victor Roșca, Montreal - ‘’Flacăra 
literară aprinsă la Montreal’’ și lansarea 
cărții ‘’Experimentul Târgușor’’ 
(Închisoarea celor 800 de elevi).
2. Prof.univ.dr.Cezar Vasiliu, Montreal 
- 2000 de ani de la moartea Împăratului 
Traian.
Lansări de carte cu:
3. Dorel Cosma, Bistrița - antologiile: “Un 
deceniu de Conexiuni” și “Conexiuni de 
noiembrie”.
4. Elena M.Cîmpan, Bistrița - “Cinci 
poeți germani”.
5. Menuț Maximinian, Bistrița - “Muchia 
Malului”, “Povești din New York”.
6. Publicații din țară și din străinătate: 
Revista “Conexiuni”, „Revista Mondială 
de Folclor I.G.F.”
7. Lectură din creații recente: Mircea 
Ștefan, Leonard I. Voicu etc.
Ora 19 
1. Prof. univ. dr. Anca Sîrghie, 
Universitatea „Alma Mater” din Sibiu,-
Tudor Arghezi, psalmistul. 
2. Poetul Adrian Munteanu - Ce aduce 
nou sonetul lui Dumitru Ichim.
3. Prof. Sebastian Doreanu - Câmpul 
Românesc de la Hamilton între minunile 
exilului românesc.
4. Recitalul de sonete “Fluturele din 
fântână” de Adrian Munteanu, în 
interpretarea autorului 
- Moderator al Sesiunii științifice - prof. 
Sebastian Doreanu,   
- Mese rotunde cu lansări de carte și 
recitaluri poetice - moderate de prof.univ.
dr. Anca Sîrghie.

         Sâmbătă 15 iulie 2017
Ora 14. BANCHET JUBILIAR

CENACLUL LITERAR „NICĂ 
PETRE” din Toronto, patronat de Dumitru 
Popescu, Directorul ziarului “Observatorul” 
și CENACLUL ‘’GRIGORE VIERU’’ 
Director Maria Tonu, prezintă un program 
de muzică, dansuri populare, poezii şi 
lansări de carte.

PREŞEDINTELE 
Asociaţiei Culturale Române - Hamilton 

Ing. Dumitru Rachitan

DIRECTORUL
Săptămânii  Culturale 
Pr. Dr. Dumitru Ichim

SĂPTĂMÂNA INTERNAŢIONALĂ A CULTURII ROMÂNE
DE LA CÂMPUL ROMÂNESC, HAMILTON, CANADA

Ediţia a 50-a
PROGRAMUL  SEMICENTENARULUI
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KITCHENER

În zilele de 24 și 25 iunie, 2017 a avut loc la 
Kitchener aniversarea a 50 de ani de existență a 
Parohiei Ortodoxe Române Sf. Ioan Botezătorul, 
un eveniment important având în vedere faptul că 
50 de ani nu sunt de ici, de colo pentru o parohie 
românească pe pământ canadian. Festivitățile au 
început încă de vineri seara cu slujba acatistului 
închinată ocrotitorului bisericii noastre la care 
a participat ca și oaspete vicarul Episcopiei 
Ortodoxe Române de la Vatra Românească, 
părintele Dan Hoarște. 
Sâmbătă de dimineață, în ziua hramului bisericii,  
a avut loc slujba Sfintei Liturghii slujită de zece 
preoți de la mai multe parohii ortodoxe românești 
din Ontario. Cu această ocazie, s-a sfințit și 
pictura din cafasul bisericii, ce a fost finalizată 
recent.
Festivitățile au continuat sâmbătă seară cu slujba 
Vecerniei urmată de o seară socială în subsolul 
bisericii. Duminică, de dimineață, s-a slujit 
Sfânta Liturghie la care au participat peste 300 de 
credincioși. Sărbătoarea a fost înfrumusețată și 
de portul popular românesc din diferite zone ale 
țării în care au venit îmbrăcați numeroși enoriași 
ai bisericii. 
Ziua a continuat cu banchetul aniversar ținut 
la Centrul Cultural Român Banatul, la care au 
participat și oficialități locale, reprezentanți ai 
City of Kitchener și Region of Waterloo, precum 
și  un membru al Parlamentului de la Ottawa. 
De asemenea, s-a aflat în mijlocul românilor și 
Consulul General al României la Toronto, domnul 
Mugurel Stănescu. La sfârșitul banchetului, s-au 
împărțit souveniruri și albumul aniversar tuturor 
participanților. Cu această ocazie, s-a adus un 
omagiu fondatorilor acestei parohii, precum și 
ctitorilor bisericii de pe Bleams Road. Datorită 
lor comunitatea românească din această zonă se 
poate bucura astăzi de o frumoasă și încăpătoare 
biserică, precum și de sălile Centrului Cultural 
Român Banatul. Slavă lui Dumnezeu pentru 
toate!
                                                                                                                    participant

Aniversarea a 50 de ani de existență a Parohiei Ortodoxe 
Române Sf. Ioan Botezătorul din Kitchener
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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

TORONTO

În ultima vacanţă petrecută în Cuba am 
ajuns la o înţelegere cu soţia. Nu îmi iau 
ustensilele de pescuit dar pe parcursul 
sejurului pot merge o zi în largul oceanului 
la prins peşte. Şi cum porneam din Toronto 
trei familii, urmând să ne întâlnim în insulă 
cu alte două, aveam mari speranţe că o să 
îmi găsesc parteneri de barcă.
Plecam dis de dimineaţă din oraş,Toronto, 
de pe aeroportul Pearson. În patru ore 
ajungem în Holguin, capitala provinciei 
Oriente. Am mai fost în acea parte de nord 
est a insulei pe zona Guardalavaca. Acum 
resortul e plasat pe plaja Pesquero. Zonă 
vestită pentru ţărmul frumoas dar sălbatic şi 
totodată fiind locul ideal pentru debarcările 
armadei spaniole din timpul lui Cristofor 
Columb. Nisipul fin şi abundenţa de 
vegetaţie atrag o multitudine de vizitatori 
din toate colţurile mapamondului.
În resort, primele zile de tatonări trec 
repede. Trebuie să organizez pescuitul la 
ocean. Trec două zile. Apoi încă una. Apar 
familiile din Montreal şi Virginia. Reuşesc 
în sfârşit să găsesc un salvamar cubanez, pe 
plajă, care organizează ieşiri în larg. Exact 
ce îmi doresc. Pescuit cu localnicii. Rustic 
şi natural. Perfect. Cornel împreună cu 
Ciprian se arată dornici să vină. Elena vrea 
să guste şi ea din aventură. Gata echipajul 
e făcut. Punem la punct detaliile. Ghidul 
nostru cubanez, Isail, aranjează totul. Taxiu, 
itinerariu ba chiar şi un restaurant în partea 
de coastă unde vom ajunge.Din păcate 
nu vorbeşte engleza prea bine iar eu sunt 
începător în spaniolă. Noroc cu Ciprian. 
Munca lui din SUA l-a adus aproape de 
comunitatea mexicană aşa că înţelege 
spaniola. Localnicul ne arată o poză cu 
barca, pe telefonul mobil. Pare o copaie 
cu motor gata să se dezmembreze în orice 
clipă. Deja îmi place.
A doua zi cum răsare soarele ne suim în 
taxiu. Ernesto şoferul e proaspăt tuns, 
aranjat şi parfumat, cum sunt majoritatea 
oamenilor locului. Nu la fel şi taxiul, o 
bombă de Chevrolet, de prin anii cincizeci.

De atunci de când americanii fugeau de 
Fidel Castro şi lăsau totul în urmă. Mirosul 
de motorină ce ajunge în spate e groaznic 
cu toate că toate geamurile sunt deschise.
Cornel nu se simte bine. Oprim şi îl mutăm în 
faţă. Sunt vreo treizeci de kilometri până la 
satul de pescari, destinaţia noastră. Trecem 
prin câteva localităţi sărăcăcioase. Ferme, 
cooperative ori instituţii de stat cu gardurile 
vopsite în alb pe care tronează sloganurile 
revoluţiei comuniste. ”Patria o muerte” zisă 
de Che ori “Hasta la Victoria Siempre” a lui 
Fidel. Fidel Castro nu mai este preşedinte, 
a fost înmormântat la Santiago de Cuba 
însă comunismul continuă să fie politica 
de bază aici. Nimic nu s-a schimbat de la 
moartea lui el “maximo lider”, povestesc 
cunoştinţele noastre.
Ajungem. Ţinutul se cheamă Playa Blanca 
iar mai la sud alte două locaţii Playa las Jibas 
şi Playa Bariay. Le-am menţionat pentru 
că aici există un monument, dărăpănat, pe 
care stă inscripţionat numele lui Cristofor 
Columb. Conform istoricilor, a doua oprire 
a spaniolilor în America de Sud a avut loc în 
1492, Octombrie 28 în golful Bariay. Poziţia 
geografică, nisipul fin şi spaţiul deschis au 
permis construirea unui mic resort turistic, 
foarte cochet numit Villa Don Lino. În 
apropiere se află şi o tabără pionerească. 
Spre dreapta stânci colţuroase coboară 
abrupt spre ocean.Pe coastă s-a înfiripat un 
sat pescăresc iar localnicii au săpat culoare 
ce te duc la nivelul apei.Acolo suntem 
aşteptaţi. Trecem printre stânci şi ajungem 
la barcă. Doi pescari, unul bătrân, cu mâinile 
bătătorite de muncă iar celălalt foarte tânăr 
ne aşteaptă. Isail face prezentările şi plecăm 
în larg. Amicii mei se interesează de cât 
de sigură e barca. Totul e bine, suntem 
asiguraţi. Barca vopsită în albastru are un 
motor matusalemic care scoate un fum 
negru, urât mirositor. Au şi două perechi 
de vâsle în caz de avarie.Suntem “liniştiţi”. 
Pornim cu motorul turat la maxim. Sărim 
peste valuri spre primul loc de prins peşte. 
Până acolo aruncăm undiţele în apă având 

ca momeală cârlige rotative lucitoare ce 
taie apa în spatele nostru. Suntem atenţi 
dar nimic. Ancorăm.Schimbăm momeala 
artificială cu creveţi vii. Prind doi-trei peşti 
portocalii. Toţi prindem diferite animale 
colorate. Cel mai mare are în jur de un 
kilogram. Găleata se umple încet. Întreb de 
numele speciei pe care o prindem. Somon 
cubanez ni se spune. Între timp gazdele se 
pregătesc şi ei de pescuit.Am mai văzut 
cum o fac. Fără beţe, simplu acul legat 
de fir şi un plumb greu.Totul înfăşurat pe 
un mosor. Îl învârtesc deasupra capului şi 
îl aruncă aşa ca şi o piatră. Apoi ţin firul, 
întins, pe degetul arătător ca să simtă prada.
Jose, bătrânul lup de mare, ia un peşte micuţ 
din găleată şi îi taie coada. Înfige cărligul 
în spate şi îl azvârle în apă. Sunt curios să 
aflu de ce l-a ciontit. Să pară rănit când îl 
vede barracuda. Îl înhaţă mai repede. Orele 
trec pe nesimţitelea. Schimbăm locul.
Altă specie argintie, pare o scrumbie. Nu 
înţeleg ce e. Prind din ce în ce mai mulţi 
dar mă enervez că mi se pune momeală în 
ac şi îi cert. Săracii. Vreau doar să fie foarte 
serviabili. Îmi dau o mână de creveţi şi mă 
lasî în pace. Aud cum discută şi înţeleg un 
cuvânt: ”Pescador”. Adică ăsta-i pescar.
Peştii vin unul dupa altul. Prima găleată e 
plină. Trecem la următoarea. Dintr-o dată 
firul pentru barracuda se întinde. Stăm cu 
sufletul la gura. Jose încearcă să înţepe 
animalul. Din păcate dă greş. Mi-e ciudă, aş 
fi vrut să îmi fac o poza cu o barracuda. E o 
vietate impresionantă.
E amiază. Soare, căldură. Lui Cornel 
i se face sete şi deschide o bere. Apoi 
încă una. Şi dintr-o dată se înverzeşte.
Agitaţia oceanului pigmentată cu mirosul 
pestilenţial al motorinei arse din maşină şi 
ambarcaţiune plus berea din stomac îl fac să 
se pricopseasca cu un rau de mare groaznic.
Trebuie să tragem la mal. Dintr-o dată 
barca nu porneşte. Parcă nu vrea să plecăm.
Proprietarii ei se chinuie cu motorul vreo 
jumătate de oră. Învârt la manivelă până 
la epuizare. Când ne gândeam să folosim 

vâslele, motorul începe să duduie. Ajungem 
la mal. Pescarii spun să îl lăsăm pe bolnav la 
mal şi să plecăm înapoi în larg. Înţelegerea 
noastră fusese pentru o zi întreagă şi era de 
abia două după amiaza. Cinstiţi oamenii. 
Dar cum am venit împreună şi stăm 
împreună. Le mulţumim şi ne îndreptăm 
spre restaurant că ne-a apucat foamea.
Cornel începea să îşi revină, acum când 
simţea pământul sub picioare.
Ne aşezăm la masă în localul numit El 
Marlin Azul. Cum suntem într-o zonă 
pescărească comandăm o mixtură de fructe 
de mare. Ni se aduce o farfurie imensă 
conţinând patru cozi de homar, două hălci 
de peşte, jumă de kilogram de creveţi şi un 
bol de amestecătura format din carne de 
scoică cu bucăţi de caracatiţă şi ceva arici 
de mare. Pe masă tronează un castron plin 
de orez roşu, pigmentat cu fasole neagră şi 
ardei roşii. Apoi banane fripte (platanos).
Roşii, salată şi castraveţi. Fabulos de gustos. 
Cornel înghite în sec şi ne pare rău pentru 
el. Plecăm înapoi la hotel. În drum ne oprim 
la un localnic să cumpărăm trabuce Cohiba.
Merg bine cu romul Santiago sau Havana 
Club. Majoritatea sunt contrafăcute însă 
avem încredere în ghid.
A fost o excursie plină de peripeţii. Dar am 
avut o experienţă extraordinară cunoscând 
oamenii locului, felul în care încearcă să mai 
câştige un ban şi să supravieţuiască. Sunt 
fenomenal de prietenoşi şi foarte sociabili.
Din puţinul lor încearcă să te facă să te simţi 
bine. Probabil că în viitor foamea de bani şi 
averi îi va schimba. Şi poate că mâncarea 
atât de nearătoasă dar gustoasă şi naturală 
se va alinia normelor mondiale, arătoase dar 
înodore şi insipide. Deabia aştept să mă duc 
înapoi şi să mai gust din spiritul cubanez, 
revoluţionar sau nu, fără a băga de seamă 
asemănările cu reminescenţele comuniste 
din copilăria mea.

Cezar Popescu,
Toronto

Aventură pe Coasta Cubaneză
Cezar Popescu (din Toronto) iubeşte natura şi excursiile, iar 
pescuitul îl practică de ceva vreme. Povestea de mai jos este o 
întâmplare adevărată prin care a trecut în acest an 2017, în Cuba.
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BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Eşti într-o formă de invidiat, 
totuşi încearcă să ieşi mai mult în natură. 
Dragoste: Climatul este cam tensionat cu 
risc de dispută, fi mai calm. Financiar: Este 
necesar să-ţi păstrezi raţiunea şi simţul 
măsurii.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Ai nevoie de mult sport, iar vara 
te îmbie la o mulţime de activităţi care te 
vor energiza. Dragoste: Te eliberezi de 
nişte gânduri care nu faceau bine relaţiei 
voastre şi începi şi tu să vezi partea bună 
a lucrurilor. Financiar: Banii însă sunt pe 
nivelul cel mai fragil din ultima perioadă.

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Nu te preocupă sănătatea câtuşi 
de puţin, pentru că ai întotdeauna leac 
la orice problemă. Dragoste: Îndoiala 
intervine între tine şi persoana iubită şi 
ridică o mulţime de semne de întrebare 
cu privire la evoluţia relaţiei voastre. 
Financiar: Banii sunt pe un nivel destul 
de bun, dar deocamdată e bine să-i ţii la 
ciorap.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Ieşi cât mai mult în aer liber 
ca să respiri corect. Dragoste: Iulie este 
luna ta norocoasă în plan sentimental, dar 
nu acelaşi lucru se poate spune despre 
partenerul de viaţă, mai ales dacă între voi 
există o mare diferenţă de vârstă. Financiar: 
Banii nu sunt punctul forte acum.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Nu eşti prea mulţumit de tine, te 
simţi mai greoi, lipsit de vlagă iar o răceală 
te poate vizita. Dragoste: Eşti un pic mai 
distant în relaţia cu partenerul, care ţi-ar 
putea reproşa de multe ori atitudini reci 
sau indiferente. Financiar: Banii tăi sunt pe 
mâini bune.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Eventualul disconfort pe care îl 
ai are la bază mai degrabă o indispoziţie 
psihică decât una fizică. Dragoste: Nu 
sentimentele contează acum cel mai mult 
pentru tine şi partener, ci respectul dintre 
voi. Financiar: Nu eşti printre cei favorizaţi 
în privinţa banilor, deci încearcă să fii 
prudent şi echilibrat în cheltuieli. 

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Sănătatea este unul din atu-
urile lunii iulie pentru Balanțe. Dragoste: 
Apreciezi mai mult faptele, angajamentele, 
responsabilităţile asumate reciproc, decât 
vorbele dulci şi declaraţiile siropoase. 
Financiar: Fii cu ochii pe portofel şi nu te 
lăsa păcălit de promisiuni măreţe, mai ales 
dacă vin din partea familiei sau prietenilor.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Nu te lăsa păcălit de simptomele 
ciudate care îţi dau târcoale, sunt alarme
false. Dragoste: Ai parte de momente 
deosebite alături de persoana care te atrage,
cum ar fi întâlniri tandre şi senzuale. 
Financiar: Bani ar fi, dar prea puţini pentru
nevoile tale.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: De autocontrolul tău depinde şi 
o stare bună de sănătate. Dragoste: O duci
bine în plan sentimental, cu şansa de a te 
îndrăgosti din nou. Financiar: Banii sunt 
motivul celor mai acerbe discuţii, pentru că 
te lupţi pentru drepturile tale cu fermitate.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Mănânci prea multe dulciuri, 
leneveşti prea mult, ai o atitudine care, deşi
îţi face plăcere acum, nu are efecte 
benefice. Dragoste: Se resimte un oarecare 
dezechilibru în cuplu. Financiar: Ai grijă 
fiindcă pot apărea pagube.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Cum îţi aşterni, aşa vei dormi. Ai 
grijă la comportamentul tău faţă de factorii 
care îţi pot influenţa sănătatea. Dragoste: 
Dacă e să fie cineva sacrificatul în materie 
de amor, se pare că tu eşti acela. Financiar: 
Sunt banii tăi şi faci ce vrei cu ei, dar mai 
ţine-i un pic la saltea.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Starea sănătăţii tale se prezintă 
destul de bine, dar ai grijă la accidente, 
în special cu obiecte ascuțite. Dragoste: 
Soarele şiMercur îţi fac cu ochiul din casa
distracţiilor şi a sexualităţii. Financiar: 
Mâine nu va mai fi la fel, aşa că mai bine 
începi să mai scoţi din coş înainte de a 
ajunge la casă.

Sistemul de recepţionare a programelor 
româneşti prin internet se numeşte IPTV. 
Acest serviciu este activ şi funcţionează 
cu succes de mai bine de 7 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 pentru cei care comanda prin 
reprezentantul nostru. 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 
a p r o x i m a t i v ă 
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.
Preţurile sunt: $30 pe lună sau $300 pe an, 
aparatul STB se poate cumpăra cu $99 sau 
închiria cu $8 pe lună sau $96 pe an, iar la 
început se plăteşte activarea $10 şi taxele 
poştale $35. Banii sunt USD. Nu sunt taxe 
la aceste sume. Plata se face cu creditcard.
Pentru abonamentul lunar se începe 
obligatoriu cu plata anticipată a 3 luni.

Programele difuzate sunt: TVR 
International, Antena International, ProTv 
International, Realitatea TV, TvH, 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, SPORT 1, Digi Sport, 
LookPlus, NaşulTV, Antena 3, Digi Sport 
2, RomaniaTv, MiniMax, Music Chanel, 
Travel Mix, Digi24. 
Pentru instalări sunaţi la telefoanele:
                519-594-1712

34 de Programe Româneşti
recepţionate prin internet în 
Canada şi America

INTERNET STB TV
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KITCHENER
Sâmbătă 1 iulie 2017 a avut loc ediţia cu 
numărul 64 a Picnicului Petrovicenilor. 
Evenimentul a adunat în sala mare a Centrului 
Cultural Românesc BANATUL din Kitchener 
aproximatix 250 de participanţi care au sosit din 
Canada, USA, România şi Serbia.
Numele picnicului -PETROVICENI- provine de 
la grupul de români sosiţi din Banatul Sârbesc 
din localitatea Petrovasîla, români care au 
emigrat în număr mare în toate colţurile lumii, 
iar cei care s-au stabilit pe continentul american 
au dorit prin acest picnic să se întâlnească odată 
pe an şi să-şi mai aducă aminte de locurile şi 
obiceiurile natale.
De dimineaţă de când au sosit primele 
persoane, s-a servit aperitivul (Frushtuk, cum 
spun bănăţenii) compus din jumeri, ceapă 
verde, brânză, roşii şi slănină. După o serie de 
reprize muzicale cu formaţia live, s-a servit 
prânzul compus din purcel la rotisor, pui pane, 
cartofi, salată de varză, prăjituri, fructe. Înainte 
de rugăciunea pentru masă, Ghiţă Crîstăi, 
preşedintele picnicului şi secretar al acestui 
picnic de peste 40 de ani a dorit să reamintească 
pe sponsori şi pe cei care au ajutat la servire 
precum şi la pregătirea mesei. Deasemenea au 
fost menţionaţi fondatorii acestui picnic şi au 
fost amintite numele celor trecuţi la veşnicie 
în acest an, pentru care s-a ţinut un minut de 
reculegere. Mesajul preşedintelui Ghiţă Crîstăi 
s-a încheiat cu un mesaj emoţionant:
“Mulţumim bătrânilor noştri care au înfinţat 
acest picnic şi au muncit benevol 40-50 de ani 
să se ţină acest picnic care a devenit o adevărată 
sărbătoare a Petrovicenilor aici pe continentul 
american. Ne mândrim că ne păstrăm religia, 
limba şi obiceiurile străbune şi la picnic ne 
veselim cu doinele din Pusta Petrovasîli unde 
a fost cuibu doinelor, cum spunea vestitul 
acordeonist Pătru Vilimir. Iar noi ca respect, în 
fiecare an stăm un minut în memoria lor. Amin!”

Agenda Românească

PICNICUL PETROVICENILOR
a 64-a ediţie
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TORONTO
Zile de luminoasă sărbătoare la Biserica “Toţi Sfinţii” din 
Toronto. Am avut prilej de dublă bucurie: Sărbătorirea 
Hramului Bisericii în Duminica Pogorârii Sfântului Duh 
şi deasemenea Sărbătorirea Sfintei Treimi. În această 
perioadă l-am avut în mijlocul nostru pe proaspătul 
întronizat ca Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române 
a Canadei, Preasfinţia Sa, părintele nostru, Episcopul 
Ioan Casian. Debutul acestor slujbe a avut loc în data 
de 3 Iunie, sâmbătă seara cu Vecernia Mare şi Litia 
la care au participat un sobor de preoţi din Toronto şi 
împrejurimi. Tot în această seară Biserica Toţi Sfinţii 
a primit şi Sfântul Antimis nou care poartă Sfintele 
Moaşte ale Sfântului Teodosie de la Brazi şi semnătura 
PS Ioan Casian. Duminică, 4 Iunie am săvârşit 
Utrenia, Sfânta Liturghie urmată de Vecernia “Plecării 
Genunchilor”. În cuvântul de învăţătură Preasfinţia Sa 
a subliniat faptul că de două mii de ani Duhul Sfânt 
ne-a călăuzit necontenit. Începând cu Sinoadele 
Ecumenice unde expresia „Părutu-s-a Duhului Sfânt 
şi nouă” arată cât de reală este lucrarea Sfântului Duh 
în Biserică, şi până în ziua de astăzi când arhipăstorii 
noştri întâlnesc dificultăţi sociale, legislative, morale 
s.a.m.d., şi dacă  nu ar fi Sfântul Duh o prezenţă reală 
în viaţa noastră atunci situaţia Bisericii ar fi foarte 
dificilă.
În continuare copiii de la Şcoala Duminicală au 
prezentat un program de cântece şi poezii religioase 
în cinstea îndrăgitului nostru Ierarh. Programul s-a 
încheiat cu Imnul Arhieresc - Pre Stăpânul pe care l-au 
intonat toţi credincioşii din biserică, iar în acest timp 
Preasfinţia Sa a primit flori şi tradiţionalul colac şi sare.
A urmat masa de hram într-o atmosferă festivă, cu 
multe flori, cu creştini îmbrăcaţi în costume naţionale 
şi pe chipuri cu o bucurie de nedescris. N-au lipsit 
sarmalele, micii şi celelalte mâncăruri tradiţionale 
româneşti.
Preasfinţia Sa a înmânat o diplomă de merit 
Campioanei naţioanle a Canadei Ana Pădurariu 
din partea “ONTARIO ROMANIAN CANADIAN 
ASSOCIATION” şi i-a dăruit o carte de rugăciune 
bilingvă, româno-engleză.
Luni, 5 Iunie Preasfinţia Sa a săvârşit Sfânta Liturghie 
în cinstea Sfintei Treimi. Pe parcursul tuturor slujbelor 
Preasfinţia Sa a fost asistat de preotul paroh Vasile 
Aileni şi de cântăreţul bisericesc Cosmin Mardare. 
După Sfânta Liturghie de luni ne-am luat rămas bun şi 
binecuvântare de la Ierarhul nostru drag şi am rămas 
fredonând, aşa ca în şoaptă imnul “Pre Stăpânul şi 
Arhiereul nostru, Doamne îl păzeşte…”.
Îi mulţumim şi pe această cale pentru grija pe care 
o are pentru noi, pentru dragoste, pentru prezenţa în 
mijlocul nostru şi mai ales pentru rugăciuni. Să ne trăiţi 
şi să ne păstoriţi întru mulţi şi fericiţi ani Preasfinţite 
Stăpâne! 
Domnul Raul Dudnic a fost prezent la eveniment 
şi a luat câte un scurt interviu PS Ioan Casian şi p. 
Vasile Aileni pe care le puteţi viziona la emisiunea “Noi 
Românii”.
Dorim de asemenea să mulţumim sponsorului 
nostru principal, magazinul românesc “ABC Euro 
Delicatssen” care ne susţine la fiecare eveniment pe 
care îl pregătim cu produse alimentare proaspete şi de 
foarte bună calitate. Dorim să mulţumim Consulatului 
Român din Toronto care ne-a mijlocit închirierea sălii 
pentru masa de hram chiar în sala de conferinţe 
unde funcţionează Consulatul Român din Toronto. O 
dovadă în plus că românii din această comunitate se 
cunosc bine şi se ajută unul pe altul la nevoie.
Nu în ultimul rând dorim să mulţumim Consiliului 
Parohial, Comitetului Doamnelor, Organizaţiei de 
Tineret, membrilor parohiei noastre şi tuturor invitaţilor 
pentru strădanie şi prezentă la cel mai important 
eveniment din biserica noastră. 
Dumnezeu să vă răsplătească! Vă aşteptăm şi la anul 
cu aceaşi căldură şi dragoste!

Comitetul Parohial

 Sărbătorirea Hramului Bisericii

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

CÂMPUL ROMÂNESC

HAMILTON, ONTARIO
ORGANIZEAZĂ

“Banchetul de Închidere a Săptămânii Culturale” a
CÂMPULUI ROMÂNESC

pe data de 15 Iulie ora 1:00 pm

Săptămâna Culturală a Câmpului Românesc se va încheia cu un spectacol 
literar-artistic de muzică şi poezie, pregătit de cenaclul “Nicăpetre” de pe lângă 
ziarul ’’Observatorul’’ şi Cenaclul literar “Gigore Vieru” precum şi de invitaţii şi 

participanţii la Săptămâna Culturală.

 Din program:
- Cărţi şi autori ( prezentări şi recitări )
- Concert coral, muzică şi poezie 
- Expoziţie de cărţi, reviste şi ziare vechi româneşti
- Dansuri populare 

 Pentru Toronto, Mississauga, Brampton sunaţi: 905-265-9884
 Pentru Hamilton, Burlington, Kitchener sunaţi:  905-575-5048

Pentru informatii vizitaţi: www.campulromanesc.ca



6 Iulie * Nr.234 AGENDA ROMÂNEASCĂ pag.15

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

Omul care vede cu mâinile,
mi-a zis:
”Lasă-mă,
să-ți mai citesc încă o dată
fața ta.

Cu vârful degetelor,
mi se pare
că am atins
o lacrimă uscată,
sau poate
un cântec de dragoste
din propria-i cenușă reaprinsă.

Se face seară,
mi-a spus iarăși.
Simt în aer mirosul de fum

al trenului pierdut.”

Și-a ridicat apoi
toiagul alb
și cu el
a dat semnul plecării.

Nu știam
că omul care citea cu mâinile,
ca un gropar, ca un profet,
era șeful gării
în care se vânduse
ultimul bilet.

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.

Omul care vede cu mâinile

34 PROGRAME 
ROMÂNEŞTI
Direct din România. Fără computer şi fără antenă 
satelit. Este necesar internet HighSpeed. 
Info la 416.800.0832

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
Milne Valley (Lawrence & DVP)
100 Underhill Dr., Toronto

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

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
ETOBICOKE
West Glen
47 Cowley Ave, Toronto
nathaliemarga@gmail.com
HAMILTON
Şcoala de Limba Română
Casa Română 
20 Murray St W, Hamilton
apredescu08@gmail.com

OAKVILLE
Programul de Limba Română HCDSB 
(Vorbesc Româneşte)
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
OTTAWA
Şcoala Românească
Frank Ryan Catholic Intermediate 
School
128 Chesterton Drive, Nepean, 
Ontario, K2E 5T8
Profesoara: Doamna Rodica Costea

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

Instalez Tv BOX Android
Aparatele Tv Box se conectează la internet. Fără 
abonament sau alte cheltuieli suplimentare, se 
pot accesa filme noi, seriale, show-uri, muzică, 
documentare, canale de televiziune din toată 
lumea. Aparatul costă $150 sau $190 şi instalarea 
incepind cu $20. Info la 519-594-1712.

Doamnă serioasă îmi ofer serviciile pentru 
îngrijirea persoanelor în vârstă. Deasemenea pot prelua 
un copil de la şcoală şi să îl supraveghez până la venirea 
părinţilor. Uşor menaj (gătit). Pentru zona Toronto-
Mississauga. Informaţii la adresa de email:
paulab033@gmail.com



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


