
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 14 august - Prohodul Maicii Domnului * Marţi 15 august - Adormirea Maicii Domnului * Miercuri 16 august - Sf.Martiri Brâncoveni *

$1075

GRATUIT

BILUNAR
BI-WEEKLY

ZIARUL ROMÂNILOR DIN PROVINCIA ONTARIO, Canada - Ziar fondat în 4 octombrie 2007
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
24 August 2017

Anul X - Nr.236
10 august 2017

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

Consulatul Onorific al Moldovei în 
Ontario şi asociațiile Moldovenilor

din Toronto vă invită la 

PICNIC
FESTIVAL BĂNĂŢEAN

pag.2

pag.4

O SUPĂ 
CALDĂ 

PENTRU 
GRUPUL

DE SENIORI 
DIN 

KITCHENERpag.10
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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

SIMPLY ELEGANT
Flowers & More

1167 King Street East
Kitchener - N2G 2N3

ARANJAMENTE ŞI BUCHETE DE 
FLORI PENTRU DIFERITE OCAZII

Phone: 519-576-0306
MARIANA TUTUIANU

SIMONA CATRINA (1967-2017)

Pentru aceste lacrimi din ochii ingeresc de 
albastri ai Andei lui, n-am sa-l iert niciodata 
ca a admis sa moara. Dar, fiindca nu l-am 
vazut de patru ani, mie mi-e mai usor decat 
voua sa ma mint ca Florian Pittis n-a plecat, 
de fapt.
Era un decembrie agresiv in Toronto, in 
2003, cand Motu a venit intr-un turneu in 
Canada si ne-am intalnit si a doua zi dupa 
spectacol, la o bere. „Sa ma duci intr-un 
bar unde se fumeaza, altfel innebunesc”. 
Ningea stufos, fara simtul masurii. Si am 
cautat din ochi un bar cu fum. Tot el l-a 
vazut primul. Am stat la o masa langa geam, 
cadeau nebune zapezi si nebune povesti, 
am baut bere ceha si-a fumat el Carpati, iar 
eu am tras in nari fumul lui de Carpati, cu 
un straniu nesat. Mi-a vorbit de Radio3net 
si de sotia lui Anda, iubirea lui, prietena 
mea, rotundul tuturor formelor abstracte, 

povestea lui, inima lui, totalul lui. Intr-un 
final, l-am condus pe jos la hotel, a disparut 
pe scara in spirala si numai Dumnezeu putea 
sti ca n-am sa-l mai vad decat in oglinzile 
mintii, urcand pe alte spirale, spre cerurile 
din care-a nins asa de mult si-asa de bine.
I-am vorbit prima data in februarie 1998, 
la clubul Hard&Heavy din Bucuresti, unde 
in seara aia trupa Pasarea Colibri avea un 
concert scaparator. Alice m-a remorcat de-
un antebrat, intr-una dintre pauze – pentru 
ca nu bausem destul ca sa am un impuls 
curajos – si-am mers la masa lui Pittis, sa-i 
propunem un interviu cu toate Pasarile. O 
data cu noi, a mai picat in acest tablou un 
fan care i-a cerut autograf, iar el i-a raspuns 
cu un calm cadentat (pe acelasi ton cu care 
recita „ciobanul si-a luat pusca, a plecat in 
padure si spre seara s-a intors cu lupul mort“) 
urmatoarea stare de lucruri: „Imi pare rau, 

eu nu dau niciodata autografe“. Mi-a fost 
teama de frumusetea imprevizibila, letala, 
naucitoare a acestui modus vivendi. Era 
ca o harta cu multe, pietruite rascruci, nu 
stiai niciodata ce te-asteapta la curbura unei 
fraze de-a lui.
Ca sa culegem partea lui de confesiuni, 
pentru articolul pe care-l pregateam, ne-a 
invitat pe mine si pe Alice Nastase la „Carul 
cu bere“, cateva seri mai tarziu. A venit cu 
Anda, iar mie mi s-a parut instantaneu ca si 
daca si-ar fi plasmuit pe computer (pe unul 
dintre cele patru legate-n retea, pe care le 
avea atunci acasa) un prototip de femeie-
pereche, de iubire fara cusur, n-ar fi ajuns 
la formula asta, Anda-Florian. Erau superbi 
impreuna, ea pastreaza in toti porii aroma 
Flower-Power, e tulburator de linistita si 
frumoasa, cu voce care se lipeste de tine 
ca lana fularului, pe gerurile eseniene. 
Anda e genul de femeie care tine de cald, 
de dragoste si de vis. Clipeste molcom si 
priveste senina prin filtrul irisilor care par 
tot timpul unsi in lacrima.
Ne-am imprietenit frumos, ciudat, 
neasteptat, am iesit cu totii seara prin baruri 
pe Calea Victoriei, la Blues Café si la 
restaurante chinezesti cu dragoni minunati 
pe ziduri – iar azi, in amintirea suferinda, 
dragonii imi par cai de flacari, ca-n „Regele 
pescar“, cu coama de moarte si tropot de 

nemurire. 
El si Anda beau impreuna tequila, aveau 
acest ritual mexican combinat cu disciplina 
bizara a fructelor de mare. Motu voia mereu 
crevete si supa picanta, lacrima in chinul 
condimentului, dar stingea incendiul cu un 
vin bun, alb.    
Motu spunea cele mai bune bancuri din 
lume – sau poate pareau cele mai bune si 
pentru ca le spunea impecabil, hipnotizant 
– la un moment dat il banuiam ca sunt 
inventiile lui, fiindca niciodata nu le mai 
auzisem in alta parte.  
Dupa ultimul banc pe care ni l-a spus 
tuturor, unul bizar, in care actorul tacea si 
ascundea o boala si-un blestem – fiindca 
voia sa ne crute de tristeti tardive si 
remuscari patimase – si-n care razvratitul 
pleca pentru totdeauna catre lumi topite-n 
taina, n-am ras deloc insa, desi fata mi s-a 
contorsionat intr-o sfortare si-un ranjet gol. 
Si-am crezut ca am ceva la cap si la inima. 
Azi stau prostita, inerta, livida, inca ma 
uit in urma lui si astept poanta – si nu pot 
sa cred ca a plecat pe furis din ultima lui 
poveste si n-am sa-l iert niciodata pentru 
ca a lasat-o singura pe Anda, iubirea lui, 
povestea lui, totalul lui.

Nu-l iert pe 
PITTIS

Simona Catrina

Adrian 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!

TORONTO
Consulatul Onorific al Moldovei în Ontario

şi asociațiile Moldovenilor din Toronto vă invită la 

PICNIC
Duminică, 27 August 2017, de la ora 12 pm, cu ocazia a 26 de ani de independență 
a Republicii Moldova, vă invităm la picnic.
Locația: Simeon Park, 13190 Woodbine Ave., Gormley, ON, L0H 1G0(Exit Hwy 
404 at Stouffville).
Vă așteptăm să petrecem împreună într-o atmosferă tradițională moldovenească, 
purtând costume naționale dacă este posibil. Organizatorii oferă mititei,  băuturi 
răcoritoare şi muzică! Parcul permite consumul băuturilor alcoolice (BYOB). 
Puteți să vă aduceți mâncarea preferată (avem la dispoziție un grătar mare). 
Parcul oferă facilități pentru toate vârstele: terenuri de fotbal, tenis, volei, baschet, 
piscină pentru copii și adulți, spații de joacă, plimbări pe malul lacului şi chiar 
posibilitatea de a pescui. Intrarea în parc costă $5/mașină.
Vă rugăm să participați în număr cât mai mare, să onorăm şi să sărbătorim 
acest eveniment. Confirmați participarea şi numărul de persoane la info@
moldovacanadalink.ca până în 25 August, locurile fiind limitate.
Pentru detalii şi locație vizitați www.moldovaconsulate.ca

OAKVILLE

În această vară am stat in contact cu frumusețea limbii și culturii românești prin 
intermediul tabarei de vară, Oakville 2017.
Vom continua călătoria în anul școlar 2017-2018 care va începe (data care 
trebuie confirmată) în de 23 septembrie 2017.
Vă așteptăm cu proiecte noi care vor stimula creativitatea și vor stârni interesul 
copiilor.

Pentru a vă alătura acestei aventuri, scrieţi la scoalaoakville@gmail.com pentru 
a primi formularul de înscriere su vizitaţi website-ul

www.VorbescRomaneste.com

ÎNSCRIERI la Programul de Limba 
Română HCDSB Oakville 2017 - 2018,

şcoală românească afiliata Halton 
Catholic District School Board
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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

TORONTO

Jocurile Paralimpice Invictus, aflate sub patronajul printului Harry al Marii Britanii, 
reprezinta cea mai mare competitie sportiva internationala destinata militarilor 
raniti in operatiuni de lupta.
 
Editia 2017 va fi gazduita de Canada, competitiile urmand a se desfasura la 
Toronto, in perioada 23-30 septembrie 2017.
 
Va fi prima data cand la aceste eveniment este invitata sa participe si Romania.
 
Aveti mai jos cateva date si informatii pe care le-am preluat chiar de pe pagina de 
internet a echipei Romaniei: http://invictus.armataromaniei.ro/
 
COMPETITORI: 550 de militari raniti, din 17 tari
 
12 probe sportive, 1500 de voluntari
 
ROMANIA
Tara noastra va fi reprezentata, in premiera, de 15 luptatori raniti. Lotul este 
completat de rezerve, antrenori si un medic (cca. 35-40 de personae)
 
Militarii vor fi insotiti si de cate un membru al familiei.
 
Probe individuale alese: atletism, inot, tir cu arcul, ciclism, canotaj in sala. Sport 
de echipa: volei din sezut.
 
LOTUL care va reprezenta România la „Invictus Games Toronto 2017”:
 
Atletism
-        maior Laurențiu Șerban, rănit în anul 2006, în Afganistan;
-        plutonier Doru Hamza, rănit în anul 2008, în Afganistan;
-        sergent Bogdan Dragomir, rănit în anul 2016, în Afganistan.
 
Ciclism
-        plutonier adjutant principal Costel Stanciu, rănit în anul 2012, în Afganistan;
-        plutonier adjutant Costinel Slăniceanu, rănit în anul 2006, în Afganistan;
-        plutonier major Irinel Matei, rănit în anul 2008, în Afganistan.
 
Canotaj în sală (la simulator)
-        locotenent Ciprian Iriciuc, rănit în anul 2015, în Afganistan;
-        plutonier major Dumitru Paraschiva, rănit în anul 2009, în Afganistan.
     
Haltere
-        maior Nicolae Grigore, rănit în anul 2007, în Afganistan;
-        plutonier adjutant principal Eugen Mănăilă, rănit în anul 2010, în Afganistan.
     
Tir cu arcul
-        caporal Eugen Pătru,  rănit în anul 2014, în Afganistan;
-        plutonier Ionuț Butoi, rănit în anul 2008, în Afganistan;
-        colonel Augustin Pegulescu, rănit în anul 2009, în Afganistan;
-        colonel (rtr.) Dorin Petruț, rănit în anul 2007, în Irak.
     
Înot
-        plutonier major Ionel Eugen Bida, rănit în anul 2010, în Afganistan;
     
La disciplina de echipă „Volei din şezut” sunt înscrişi toţi cei 15 sportivi.
 
 
Sa ne pregatim totodata sa ii primim si sa ii incurajam la competitiile la care vor 
participa, aici in Toronto.
 
Succes Romania!

Mugurel Stanescu
Consul General

Jocurile paralimpice 
INVICTUS

(Toronto 23-30 sept. 2017)
participarea României

MISSISSAUGA

Biserica Sf.Apostol Andrei din Mississauga invită pe toţi cei care doresc să participe, 
pe data de 20 august 2017, la prăznuirea zilei de Adormirea Maicii Domnului (al doilea 
hram al Bisericii), ce va avea loc la adresa bisericii 4030 Dixie Rd, Mississauga.

Începând cu ora 9:45am se va oficia Sfânta Liturghie iar începând cu ora 12:30 pm toţi 
românii din zonă sunt invitaţi la agapa creştină, cu ocazia hramului, cu purcei şi miei la 
cuptor.

Vă aşteptăm cu drag!
Consiliul Parohial

Biserica Sf.Apostol Andrei din Mississauga vă invită la

HRAM



AGENDA ROMÂNEASCĂ 10 August * Nr.236pag.4

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

Vom începe cu o veste bună ca să 
trecem mai uşor peste aceea mai puţin 
îmbucurătoare.
Anul 2017 este statistic cel mai 
prodigios pentru sistemul de selecție al 
imigrației în Canada. Numarul mai mare 
de candidați invitați să aplice pentru 
rezidenţa permanentă se datorează şi 
punctajului de clasificare (CRS), necesar 
pentru ca un candidat să primească o 
Invitație pentru a depune Cererea (ITA), 
ajuns la un nivel mult mai acceptabil.
În plus, perioada de primăvară și 
de vară a fost un moment în care 
Departamentul de Imigratie (IRCC) 
a creat noi oportunităţi celor care au 
obținut puncte suplimentare pentru 
intrarea în sistemul Expres. Ele au fost 
menţionate în articolele trecute acum 
doar le reamintim:
”... mai multe puncte solicitanților care 
au fraţi în Canada, cât şi celor care au 
abilități puternice de limba franceză”, 
publicaţia a fost făcută de Ministrul 
imigrarii (IRCC) Ahmed Hussen în data 
de 5 iunie 2017, la centru de imigrare 
din Markham, Ont.
Ca urmare, începând cu data de 6 iunie 
2017, Sistemul Expres atribuie 15 
puncte candidaţilor care au fraţi şi surori 
cetăţeni, sau rezidenţi permanenţi în 
vârstă de 18 ani, sau peste această vârstă. 
Studiile au arătat că, deoarece noii veniți 
construiesc o nouă viață în Canada, 
cei cu frați beneficiază de o integrare 
îmbunătățită în societatea canadiană”, 
a declarat Immigration, Refugees and 
Citizenship Canada într-o actualizare 
făcuta recent. Anterior, nu s-au acordat 
puncte solicitanților cu frați în Canada.
De asemenea, programul acordă până la 
30 de puncte suplimentare candidaților 
cu abilități puternice în limba franceză, 
în funcție de rezultatele testelor 
lingvistice. Punctele suplimentare sunt 
acordate indiferent dacă candidatul are 
și abilități de limba engleză.
IRCC a mai elaborat şi noi strategii 
inovatoare pentru a invita anumiți 

candidați la obţinerea PR Card. 
Amănunte în acest sens vom furniza 
tuturor celor interesaţi în aceasta 
categorie, mai ales că acest grup a 
înregistrat în aprilie, mai și iunie 2017 
un numar de 26.653 solicitanţi acceptaţi 
de Immigration Canada, reprezentând 
dublul numărului de 13.202 de invitaţii 
emise în primul trimestru al anului 2017.

Acum şi vestea mai ăuţin bună:
De curând programul cunoscut cu 
numele de Live-In Caregiver s-a închis 
pentru noii solicitanți. Cei în nevoie de 
un ajutor permanent în casă pot angaja un 
Live-In Caregiver dacă persoană găsită 
are deja un permis de muncă obţinut 
înainte de expirarea programului și care 
caută un nou angajator. Dacă acest lucru 
nu este posibil puteți angaja un îngrijitor 
în condiţiile pe care le are de îndeplinit 
un lucrător străin în Canada.
Pe curând şi toate cele bune!

Stela Coldea
Legal Immigration & Consulting

59 Warner Avenue, Toronto, Ontario
M4A 1Z5, CANADA

Cell: +1 (647) 855-2112; Office Bus. 
Phone: +1 (647) 857-0851
       immigrationtocanada@bellnet.ca
http://cdimmigrationcanada.com/
Certified Canadian Immigration 
Consultant
Immigration Consultants of Canada 
Regulatory
Council License/Membership/ number 
iccrc R409231
Counsel For Refugee Tribunal

Stela Coldea:  (647) 855-2112

Totul Despre Imigrare
Serie de articole cu răspunsuri şi cazuri reale

oferite de doamna Stela Coldea  - Immigration Consultant

KITCHENER

Pe scena festivalului va avea loc un program 
artistic compus din dansuri folclorice cu:
- grupurile de dansatori “Banat” din Kitchener,
- “Banat” din New York,
- dansatorii de la asociaţia ARTA din Kitchener,
- Ansamblul Folcloric Mărţişor din Waterloo
- grupul Hi Trend
- invitaţi sunt grupurile Moldovioara din 
Toronto, Doina din Hamilton, Sfânta Cruce 
din Florida
Bineînţeles nu va lipsi tradiţionala competiţie  

Miss Banatul.
Muzica va fi asigurata de binecunoscutul DJ 
John Grnca.

care va avea loc la Centrul Cultural Românesc “BANATUL” - 2150 
Bleams Rd., Kitchener, Ontario, sâmbătă 2 Septembrie 2017.

Sâmbătă 2 Septembrie va avea loc un 
Program Sportiv urmat seara de un 
spectacol de dansuri populare alături de o 
cină deosebit de bogată (incluse în preţul 
biletului).

Biletele sunt $35 inclus este o cină 
bogată, salată, desert, iar barul este contra 
cost (cash bar).

Societatea Culturală Română “BANATUL”
din Kitchener vă invită la cel de al 49-lea

FESTIVAL BĂNĂŢEAN

Pentru BILETE sau cei ce vor să participe în program contactaţi pe George Ulman la 

telefon 519.570.0172 sau  gulman@sympatico.ca
Vă aşteptăm cu drag!
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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

KITCHENER

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!

immigrationtocanada@bellnet.ca
1-647-855-2112

CD IMMIGRATION & SETTLEMENT
vă oferă următoarele servicii:

TAINA SFÂNTULUI MASLU
se va sluji în acest post în biserica noastră sâmbătă, 12 august, ora 17:00.

AGAPĂ
INVITAȚIE Duminică, 20 august, va avea loc la biserica noastră o Agapă frățească 
cu ocazia sărbătorii Sfintei Marii. Vă așteptăm alături de noi pentru a sărbători 
Mariile si Marinii din parohia noastră!

Pr. Ionut Maerean - (226)600-2911

Biserica Ortodoxa Romana Sf. Ioan Botezatorul
2150 Bleams Rd., Kitchener,ON N2E 3Y1

vă invită la următoarele evenimente

TAINA SFÂNTULUI MASLU

AGAPĂ
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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.

KITCHENER

Duminică, 30 iulie, imediat după terminarea Sfintei Liturghii, a avut loc Picnicul de 
Vară al Parohiei Sf. Ioan Botezătorul din Kitchener pe terasa Centrului Cultural 
Român Banatul. La acest eveniment social au luat parte enoriaşii parohiei, 
precum şi oaspeţi aflaţi în vizită chiar din România. Meniul, din care nu au lipsit 
cunoscuţii mititei, a fost pregătit cu mare drag şi trudă de către voluntarii Bisericii 
noastre, care s-au ridicat la înălţimea aşteptărilor ca de fiecare dată. Le mulţumim 
pentru ajutor pe această cale voluntarilor noştri, precum și celor ce au participat 
la picnic. Vă aşteptăm la următorul picnic al parohiei noastre ce va avea loc pe 10 
septembrie, 2017!

Picnicul de Vară
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OAKVILLE
24-28 iulie 2017 o săptămână de neuitat 
pentru copiii, artiştii, instructorii şi voluntarii 
participanţi la Tabăra de Vară “Vorbesc 
Româneşte”, Oakville 2017, tabăra parte din 
proiectul “Artiști români pentru copii români”; 
proiect care beneficiază de o finanțare 
nerambursabilă din partea Ministerului 
pentru Românii de Pretutindeni în baza Legii 
nr 321/2006.
Am reuşit să oferim ceea ce am promis 
copiilor şi părinţilor: clase de artă fotografică 
cu Manuela Ştefan, clase de muzică cu 
Nathalie Gheorghiu (Cântecele de copii 
Cricricri), clase de artă cu Ramona Cristescu 
(decorbyramona), clase de dramă şi 
improvizaţie cu Alexandra Nicolescu.
Inspiraţi de sloganul tricourilor primite de 
toţi participanţii, “Învaţă, Visează, Crează”, 
artiştii şi instructorii i-au provocat pe copii să-
şi dezvolte creativitatea, imaginaţia, spiritul 
de lucru în echipă, capacitatea de rezolvare 
a problemelor, curajul de a vorbi în faţa 
celorlalţi în limba română.
Adulţii au învăţat de la copii iar copiii 
au beneficiat de experienţa adulţilor. Şi 
cu aceasta, cercul prietenilor “Vorbesc 
Româneşte” a mai crescut.
Vara încă e în toi şi activitatea noastră 
continuă cu înscrierile pentru anul şcolar 
2017-2018 la Programul de Limba Română 
HCDSB Oakville. Ne puteţi contacta la 
scoalaoakville@gmail.com 

Octavian Năstase

Tabăra de Vară “Vorbesc Româneşte” 
Artişti români pentru copii români 

Oakville, iulie 2017
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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

Sunteţi invitaţi să luaţi parte la cea 
mai mare adunare Românească din 
Ontario care va avea loc la Câmpul 
Românesc din Hamilton cu ocazia 
sărbătorii Hramului Capelei Adormirea 
Maicii Domnului
Evenimentul va începe la ora 10:00am 
cu Sfânta Liturghie oficiată de un sobor 
de preoti urmată de o Sărbătoare 
Câmpenească

Programul artistic este asigurat de:
• Flori Ţigău şi Dan Florea - Muzică de 
Petrecere
• Samir -  Muzică Dobrogeană şi 
Aromana
• Grupul de dansuri Moldovioara şi 
Doina

Un BBQ cu mici, fripturi, salate şi un 
bar cu băuturi asortate, pentru toate 
vărstele şi preferinţele vor fi puse 
contra la dispoziţia cost participanţilor.

Vă aşteptăm la Câmpul Românesc, 
care este dotat cu un minunat parc de 
recreere, cu mese pentru picnic, teren 

pentru jocuri sportive, un râu plin de 
peşti şi sala Centrului Cultural Nae 
Ionescu, în care ne putem retrage în 
caz de ploaie.

* Intrarea: $7.00 adult şi $3.00 copii 
(7-12 ani)
* NU ESTE PERMISĂ 
FOLOSIREA BBQ PESONAL
* Pentru orice eventualitate puteţi să 
vă aduceţi mese şi scaune pliante.

Vă aşteptăm cu drag şi voie bună!

Pentru informaţii vizitaţi:
           www.campulromanesc.ca
sau sunati la: 905-265-9884
                      905-575-5048

Pentru direcţie şi alte informaţii vizitaţi 
www.campulromanesc.ca
În numele Comitetului de organizare şi 
cu dragoste frăţească,

Preşedinte Dumitru Răchitan
Asociaţia Culturală Română

Câmpul Românesc - Hamilton

    Organizează Sărbătorirea
Hramului Capelei “Adormirea Maicii Domnului”

La CÂMPUL ROMÂNESC - 20 August 2017, ora 10:00am

Câmpul Românesc, Hamilton, Ontario

KITCHENER
O SUPĂ CALDĂ PENTRU GRUPUL

DE SENIORI DIN KITCHENER
De 8 ani de zile de când publicaţia 
Agenda Românească a organizat  
şi menţinut Grupul de Seniori din 
Kitchener, nu au încetat să apară 
surprizele legate de diferite mici 
sponsorizări cum ar fi cafeaua, 
langoş, tort pentru sărbătoriţi, etc. 
De această dată atât organizatorii 
cât şi pensionarii români participanţi 
au fost plăcut surprinşi de iniţiativa 
domnului Nelu Drăguşin, proprietarul 
atelierului auto din Kitchener 
ROMCAR AUTOMOTIVE, de a le oferi 
o supă caldă ÎN FIECARE MIERCURI 
începând cu luna august 2017. De altfel 
titlul acestui articol sunt exact vorbele 

lui cu care ne-a contactat la redacţie: 
“Vreau să ofer o supă sau ciorbă caldă 
la toţi pensionarii prezenţi la întâlnirile 
de miercuri de la piaţa din Kitchener”. 
Astfel am luat legătura cu businessul 
românesc Simply Delicious... de la 
aceiaşi piaţă şi împreună cu proprietara 
acestui business Denisa, am început să 
le oferim o supă caldă gătită ca acasă 
şi de casă cum numai gospodinele 
românce ştiu să facă. Mulţumim Nelu 
Drăguşin pentru iniţiativă, mulţumim 
Denisa pentru supa deosebit de 
gustoasă.

Agenda Românească
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BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Traversezi o perioadă solicitantă,
mai ales pentru sistemul nervos. Dragoste: 
Comunicarea este ușoară și simți o atracție 
pentru persoanele cu care rezonezi mental. 
Financiar: Cariera, prestigiul sau poziția 
ta sunt confruntate cu provocări legate de 
negocieri, călătorii, examene sau muncă 
intelectuală.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Perioada este bună pentru 
îngrijiri cosmetice și pentru tot ce este legat 
de ținută și de frumusețe. Dragoste: Dacă 
ai o relație bună, va merge și mai bine, iar 
dacă nu ai, poți intra într-o nouă relație 
fără mare efort. Financiar: Te mobilizezi 
pentru afaceri și tranzacții, pentru sporirea 
veniturilor.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Dacă ai probleme de sănătate mai 
vechi, ar fi bine, totuși, să te ferești de excese 
și tensiuni. Dragoste: Ai dezinvoltură, 
radiezi energie și atragi atenția imediat, 
oriunde te-ai duce. Financiar: Poți câștiga 
mult, dar este recomandat să nu te grăbești, 
să nu riști și să nu exagerezi.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Aparent ai foarte multă energie 
însă s-ar putea să fie mai mult vorba 
despre dinamism și agitație decât despre 
o bună formă fizică. Dragoste: Ai atracții 
instantanee, nevoi afective urgente și 
emoții pătimașe. Financiar: O perioadă 
foarte bună pentru inițiativă și acțiune în 
plan profesional.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: N-ar trebui să ai probleme în 
această perioadă, vara în general îți priește. 
Dragoste: Viața ta relațională ar putea să fie 
presărată cu contradicții, neconcordanțe, 
piedici sau întârzieri, ori să ai senzația că 
celălalt nu te înțelege, că are o atitudine 
mai distantă. Financiar: Conjunctura este 
de așa natură încât ai drumul netezit spre o 
reușită în plan financiar.
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Ești în plină activitate și ai un 
tonus fizic bun. Moralul este și el la cote 
ridicate. Dragoste: Viața ta sentimentală 
curge cam în aceeași direcție ca în ultimele 
luni. Din fericire sau din păcate, acum nu se 
întrevăd schimbări. Financiar: Traversezi 
o perioadă foarte propice pentru pentru 
succes, prestigiu și evidențiere.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Actuala perioadă nu prezintă 
indicii de boală, însă este una în care poți 
acumula foarte mult stres. Dragoste: În 
viața de cuplu subiectele de discuție se 
învârt în jurul banilor și al carierei. Dacă 
nu ești în cuplu, aceste subiecte te preocupă
mai mult decât afacerile inimii. Financiar: 
Banii vin greu, dar vin.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Nu se întrevăd probleme 
medicale. Dragoste: Relațiile intime devin 
mai vesele și mai armonioase, îți crește 
capacitatea de a vedea calitățile celuilalt 
și de a te bucura din plin de compania sa. 
Financiar: Munca în echipă, contractele, 
parteneriatele de afaceri și relațiile cu 
clienții sunt avantajate acum.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Dormi mai mult, evită excitantele, 
ia suplimente cu magneziu. Dragoste: 
Acum s-ar putea reactiva niște obsesii mai 
vechi sau ai putea fi tentat să încalci niște 
tabuuri. Financiar: Pot să apară noi alianțe 
sau propuneri de parteneriat, noi contracte,
noi clienți.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Se pot reactiva afecțiuni mai 
vechi sau se pot ivi unele noi. Se impune 
un regim de viață sănătos și vizitarea 
medicului la cele dintâi simptome de boală. 
Dragoste: Este o perioadă potrivită pentru 
a discuta sau studia subiecte legate de 
sexualitate şi reproducere. Financiar: Zona 
colaborărilor și a contractelor este foarte 
activă.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Plesnești de energie și de 
rezistență fizică! Dragoste: Traversezi 
o perioada incitantă, cu circumstanțe ce 
favorizează apariția iubirii și explorarea 
sexualității. Financiar: Se recomandă să 
negociezi pragmatic și să analizezi atent 
toate detealiile contractuale legate de bani.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Musai să te îngrijești cum trebuie, 
mai ales dacă suferi de afecțiuni mai vechi. 
Dragoste: Răspunzi rapid la provocări, 
îți place să provoci, dar uneori te joci cu 
focul. Este vremea avântului romantic și 
pasiunii. Financiar: Resimți o presiune în 
acest plan. Risipa și riscul trebuie reduse 
pe cât posibil.

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

Cezar Popescu, Toronto
TORONTO

  Mult timp am considerat golful ca find 
un joc ciobănesc.La fel ca şi baseballul.
Dai cu bâta. Mai apoi aici pe plaiuri 
canadiene am început să mă apropii 
de esenţa lor. Pentru că judecând 
la rece orice sport e cu înţelesurile 
şi plăcerile lui. Sportul rege-fotbalul-
douăzecişidoi de indivizi alergând 
după o sferă. Golf - lovituri puternice 
şi precise cu un baston. Exemplele ar 
putea continua. Orice competiţie are 
micime şi grandoare.
   Lumea nouă - America - a dat o altă 
turnură sportului. Care nu mai este 
doar exerciţiu fizic ori disciplină ci şi 
spectacol. Plătitorii urmăresc disputa 
cu multă voie bună stimulaţi de licori 
bahice nu se enervează, nu înjură.
Au venit să se relaxeze. Să petreacă 
timpul liber într-un mod plăcut. Destul 
de piperat ca preţ. M-a surprins buna 
dispoziţie cu care părăseau arena de 
fiecare dată când echipa favorită lua 
bătaie. 
  În schimb golful este combinaţia 
perfectă dintre natură şi sport. Pentru 
a-l practica îţi trebuie în primul rând 
o investiţie. Pe vremuri era imensă.
Acum găseşti crose pe toate gusturile 
şi preţuri accesibile. De la zeci de 
dolari bucata până la mii. Apoi faci o 
programare pentru un curs (parcursul)
şi inviţi doi-trei prieteni.
Am plecat la o astfel de înfruntare 
într-o zi însorită de duminică, sfârşit de 
octombrie. Cunoştinţele mele optaseră 

pentru o zona din nordvest aproape 
de Town of Erin. Un parcurs cu nouă 
găuri în care trebuiau introduse 
mingile fiecăruia. Plecarea se face 
de pe porţiuni drepte de iarbă (teeing 
ground). Cobori până la prima gaură.
Apoi urci. Treci peste un pod. Sub el 
un pârâiaş cu apă limpede. Tulburată 
de mingile care aterizează şi care 
sunt recuperate rapid cu ajutorul unor 
prăjini telescopice. În funcţie de câte 
lovituri dai primeşti punctaj. Bineînţeles 
folosind diferite crose: driver, putter 
sau irons.
Nu simţi cum trec patru ore. La 
jumătatea traseului ne hidratăm cu 
ceva bere. Continuăm urcuşul. Finalul 
jocului îl găseşte pe Dave în frunte.
Urmeaza Charlie un italian fost jucător 
de baseball apoi Richard. Cum sunt 
începător mă aleg cu locul patru. Capul 
îmi vâjâie de denumiri şi reguli. Jocul 
practicat pentru prima dată în Scoţia 
prin anii 1100 nu îmi este familiar. Dar 
m-am descurcat onorabil.
  Fără a sesiza pic de oboseală, m-am 
simţit foarte destins. Cu bateriile 
încărcate pentru o nouă săptămână de 
muncă. În România găseam relaxare 
prin lungi plimbări în pădurile dese. 
Urcând şi coborând dealuri. Aici am 
gasit golful. Iar vremea splendidă, 
coloritul extraordinar al frunzelor, 
adierea vântului - întregesc un tablou 
impresionant al naturii canadiene.

Cezar Popescu                                                                         

Activităţi duminicale

GOLFUL
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CANADA
OPINII & ANALIZE

De ce au canadienii mai puțini copii?

Potrivit rezultatelor 
recensământului din 
2016 date publicității 
la începutul acestei 
luni, 5,9 milioane de 
canadieni au peste 
65 de ani, depășind 
grupul celor sub 14 
ani (5,8 milioane). 

Statistique Canada explică, în parte, 
această situație datorită generației de baby 
boomers, care împlinind 65 de ani, au un 
impact disproporționat asupra demografiei 
canadiene. La aceasta se adaugă faptul 
că speranța de viață a crescut, iar rata 
fertilității a scăzut.
   Dacă aceste tendințe se mențin, în 2031 
aproape unu din patru canadieni va avea 
65 de ani sau peste, în vreme ce proporția 
copiilor sub 15 ani va rămâne similară celei 
din 2016. Cu alte cuvinte, în 15 ani, Canada 
se va confrunta cu problema care macină în 
prezent Japonia, unde 25% din populație 
este formată din persoane de vârsta a treia.
Situația este mai dramatică în estul țării: o 
persoană din cinci are peste 65 de ani, în 

vreme ce în preerii, în Alberta de exemplu, 
procentul seniorilor se ridică la doar 12,5%. 
Discrepanța se explică printro fertilitate 
scăzută în provinciile atlantice, printr-o 
imigrație redusă și prin pierderea unei 
părți din populație care migrează spre alte 
provincii. Dintre toți acești factori, cel mai 
important este rata fertilității.

Cum se explică faptul că, din anii ’70, 
fertilitatea este la cote scăzute, și nu 
numai în provinciile atlantice ci în Canada 
în general, sub nivelul de înlocuire al 
generațiilor?
Între fertilitate şi natalitate există o legătură 
directă, intensitatea fertilităţii determinând 
nivelul natalităţii. Numărul de copii pe care 
o femeie sau o familie se hotărăşte să îl aibă 
este rezultatul unei combinaţii complexe 
de factori, printre care şi costurile de 
creştere a copiilor, oportunităţile femeilor 
de a avea parte de o educaţie superioară 
şi o poziţie profesională cât mai bună, 
statutul economic al familiei şi gradul de 
compatibilitate al serviciului cu îngrijirea 
copiilor.

 Potrivit experților, factorii de natură 
economică ar explica, cel puțin în parte, 
situația în Canada. Explozia prețurilor la 
locuințe, cuplată cu o creștere anemică 
a salariilor și o diminuare a siguranței 
locurilor de muncă i-au determinat pe 
mulți să considere că pur și simplu nu își 
pot permite întemeierea unei familii. Piața 
muncii s-a schimbat în ultimele decenii, 
locurile de muncă temporare și la timp 
parțial înmulțindu-se, în detrimentul celor 
permanente și la timp plin, mult mai bine 
remunerate. Drept urmare, femeile au 
început să împingă maternitatea spre vârste 
cât mai înaintate și au mai puțini copii.
Potrivit Statistique Canada, rata medie a 
fertilității în Statele Unite a fost în 2016 de 
doi copii la fiecare femeie, în vreme ce în 
Canada ea s-a situat la 1,6.

  Costurile creșterii unui copil nu sunt 
deloc de neglijat și intră și ele în joc, mai 
cu seamă că în ziua de azi au devenit 
exorbitante. În America, U.S. Department 
of Agriculture estimează că o familie 
aparținând clasei de mijloc, cu un venit 

mediu, va cheltui 233,610$ (US) pentru 
a crește până la vârsta de 18 ani un copil 
născut în 2015 - adică aproximativ 12,900$ 
pe an. În Canada guvernul nu face publice 
asemenea statistici, însă un articol publicat 
de revista MoneySense în 2015 („The real 
cost of raising kids”) a calculat costul anual 
al creșterii unui copil la 13,366$ (CAD), 
ceea ce înseamnă că până la majoratul 
acestuia, suma se va ridica la peste 
240,000$.
  Pe lângă prețurile la case și salariile 
stagnante, alți doi factori importanți, de 
ordin societal, pot explica de ce femeile au 
mai puțini copii. Primul se referă la felul în 
care acestea se percep pe ele însele, precum 
și felul în care societatea le privește și le 
valorizează. Dacă în trecut femeile nu erau 
considerate „împlinite” decât dacă deveneau 
mame, în prezent această viziune nu mai 
este atât de pronunțată. Maternitatea nu 
este întotdeauna o prioritate pentru 
femei, ele identificându-se cu o largă 
paletă de roluri în societate, nu doar ca 
mame.
Al doilea factor se referă la faptul că din ce 
în ce mai mulți canadieni devin preocupați 
de impactul pe care umanitatea îl are asupra 
planetei și decid să aibă mai puțini copii. 
Cei care vor să fie părinți, dar care în 
același timp doresc să-și limiteze amprenta 
ecologică, au doar un copil, maxim doi.

Această tendință nu se manifestă doar în 
Canada, ci și în ansamblul țărilor dezvoltate,
membre G7, unde cetățenii sunt din ce în ce 
mai informați și prin urmare mai îngrijorați 
de efectele suprapopulării.

De altfel, fertilitatea scăzută este un 
fenomen comun țărilor industrializate, 
determinat de varii combinații între factori
economici și sociali. Ca și în Canada, 
se estimează că în 15 ani, toate țările 
industrializate vor avea o proporție mai 
mare de seniori decât de copii în rândul 
populațiilor lor. 

Simona Pogonat
www.accent montreal.com

* Pentru prima oară în istoria recensămintelor canadiene, populația țării este formată 
din mai mulți bătrâni decât copii, iar tendința nu pare să se inverseze prea curând.

Potrivit Statistique Canada, rata medie a fertilității în Statele Unite a fost în 2016 de doi copii la fiecare femeie, în 
vreme ce în Canada ea s-a situat la 1,6.

POZE, VIDEO
PHOTO BOOTH, DJ

MUZICĂ LIVE

SERVICII PROFESIONALE

519.594.1712 O ECHIPĂ DE PROFESIONIŞTI LA 
DISPOZIŢIA DUMNEAVOASTRĂ
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Nopţi albe de basm în Ţările Baltice (2)

Letonia o ţară cu 750 de ani de ocupaţie străină

Riga, numită şi Parisul Nordului, capitala 
Letoniei este cel mai mare şi mai cosmopolit 
oraş baltic ce se distinge de alte oraşe 
prin arhitectura sa în stil Art Nouveau- 
Jugenstil, care te îmbie să vi cu aparatul 
de fotografiat şi să o imortalizezi, fiind cea 
mai vizitată regiune din ţară. Înconjurată de 
apă, mai precis de 12.000 de râuri şi lacuri 
şi traversata de fluviul Lubans Daugava, 
acest colţ al Europei a constituit o zonă 
de circulaţie pentru vikingii din Norvegia 
spre Rusia şi Europa Centrală. Riga este un 
oraş compact, uşor de străbătut şi uşor de 
explorat pe jos. Noaptea, clădirile, podurile 
şi parcurile sunt luminate spectaculos. În 
trecut englezii veneau aici să îşi îngroape 
viaţa de burlac prin petreceri zgomotoase, 
sticle sparte. Oraşul este liniştit, curat, cu un 
trafic lejer nu sufocant ca la Bucureşti.
Riga a suferit de-a lungul timpului diferite 
ocupaţii cum ar fi suedeze, germane, ruseşti.

Populaţia oraşului depăşeşte 900.000 
locuitori, iar ca suprafaţă este considerat cel 
mai mare port de la Marea Baltică după St-
Petersbourg prin dimensiune şi trafic.

Străbătând oraşul pe jos puteţi savura şi 
descoperi diferite stiluri arhitecturale cum 
ar fi: roman, gotic, renascentist, baroc, 
clasic, constructivism şi modern. Vechiul 
oraş conţine 150 de monumente istorice şi 
arhitecturale în labirintul de străduţe care 
nu s-au schimbat din secolul XIII. Pentru a 
admira Art Nouveau plimbaţi-vă pe strada 
Alberta, o stradă muzeu, cu superbe imobile 
construite de Mikhail Eisentein, care a lăsat 
oraşului 15 clădiri în acest stil. Merită 
să vă aventuraţi şi pe străzile Gertrudes, 
Elizabetes.
Riga a întors pagina la trecutul sovietic 
debarasându-se de toate statuile lui Lenin 
care împodobeau oraşul în epoca sovietică.
Am vizitat Muzeul Naţional de Artă 
proaspăt renovat, ce adăposteşte picturi ale 
unor pictori ruşi şi letoni printre care Janis 
Rozentals.
Nu poţi să vizitezi Riga fără să te opreşti 

în faţa a trei case numite “Trei fraţi”, un 
ansamblu de clădiri datând din secolul XV, 
XVII şi XVIII (nr 17, 19, 21, str Maza Pils) 
fiecare cu o faţadă originală, care figurează 
printre cele mai vechi clădiri din oraş. Una 
dintre case se poate vizita gratuit. La parter 
era prăvălia, la etaj locuiau proprietarii iar 
la ultimul etaj era locul unde îşi depozitau 
mărfurile.
Principala arteră a oraşului str. Libertăţii 
te duce la Monumentul Libertăţii ridicat 
în memoria soldaţilor ucisi în timpul 
Războiului de Independenţă din 1918. 
Simbolul oraşului este o pisică neagră 
de la Casa Pisicii (Kaku maja) datând 
din 1909. Nu poţi să nu remarci o clădire 
galbenă cu două pisici negre din metal 
cocoţate pe acoperiş. Legenda spune că 
un leton foarte bogat care deţinea această 
casă monumentală a vrut să intre în breasla 
negustorilor, rezervată numai germanilor. 
Negustorul a plasat pisicile cu coada spre 
Casa Breslelor, înfuriindu-i pe germani. 
În final letonul a fost admis în breaslă cu 
condiţia ca pisicile să fie întoarse cu faţa 
spre breaslă.
În piaţa Primăriei se înalţă cea mai 
impunătoare clădire a oraşului - Casa 
Capetelor Negre (Melngalvju Nams).  A 
fost construită pentru a fi reşedinţa unor 
comercianţi necăsătoriţi, veniţi din alte ţări. 
Unul dintre patronii sprituali ai comunităţii 
a fost Sf. Mauritius, care era negru. Clădirea 
datând din sec XIV, a fost bombardată de 
nemţi, demolată de sovietici şi reconstruită 
din nou în 1995. Faţada este impresionantă, 
la intrare te întâmpină Madona cu pruncul 
şi Sf.Mauritus. Pe perete se distinge un 
orologiu minunat, cu cadran albastru-auriu.

Nu departe de Casa Capetelor Negre se 
arcuieşte clopotniţa Biserici Sf.Petru, 
construită în sec XIII (1209) şi singura care 
a rezistat marelui incendiu ce a devastat 
Riga în 1350.  În faţa Biserica Sf.Ioan 
(1234) se află statuia Muzicanţilor din 
Bremen, un cadou făcut de oraşul Bremen 
episcopului Albert. Turiştii se grăbesc să 
netezeasca botul purceluşului pentru a avea 
noroc. Punctul central al oraşului este fără 
indoială Catedrala Dome, care datează din 
sec XIII, având un turn de 15 metri şi o orgă 
cu 6500 tuburi.
Dacă ieşi din oraşul vechi poţi admira 
clădirea Operei, construită din donaţii 
private şi parcul Bastejkalns care abundă 
în statui şi poduri printre care şi podul 
dragostei, unde cuplurile căsătorite lasă un 
lacăt, simbolizând dragostea eternă. Mikhail 
Barychnikov, născut la Riga, a făcut primii 
săi paşi de balet pe scena Operei.
Vizitaţi Letonia în timpul verii, noi am fost 
în luna iune spre sfârşit şi tot timpul a fost 
înnorat şi răcoros, temperaturile nedepăşind 
17 grade. Am avut un hotel în oraşul vechi, 
ceea ce ne-a permis să fim în mijlocul 
acţiunii începând de dimineaţă. Punctul 
turistic oferă pliante şi hărţi precum şi un 
tur gratuit al oraşului, care durează două 
ore.

Trebuie să vizitati piaţa agroalimentară 
a oraşului Riga, una din cele mai mari şi 
animate din Europa, în care vând sute de 
producători dupa cum spun statisticile. 
Piaţa este formată din patru hangare imense 
care înainte de 1930 erau garaje pentru 
zepeline. Există secţiuni pentru carne, peşte 
şi legume. Vânzătorii sunt în majoritate ruşi 
care reprezintă 40% din populaţia oraşului. 
Poţi mânca bine cu câţiva euros.
Lumea stă la coadă pentru un lipioschka 
ouzbek, o specialitate ieşită caldă din cuptor. 
Tot aici Babuskas vând mănuşi tricotate din 
lână sau coliere din chihlimbar, mărgeluţele 
trebuie să aibă număr impar pentru a atrage 
norocul.
Ne-am urcat în tren cu un bilet de 1,20 euro 
pentru a ne deplasa la Jurmala, renumita 
rivieră sovietică unde marii bolşevici ca 
Stalin şi prietenii îşi petreceau vacanţele. 
Drumul a durat numai 45 de minute pentru 
a ajunge la mare.
Jurmala arată ca un litoral de ţară ex 
comunistă dar plaja este curată, fără reziduri 
şi nisipul fin, numai că afară este rece iar 
Marea Baltică este la fel de neagră ca Marea 
Neagră. Pe lângă litoral am răms surprinşi 
de frumuseţea caselor din lemn.
Riga a atras soldaţii sovietici în permisie în 
căutare de femei uşoare. De când a intrat în 
Comunitatea Europeana Letonia a devenit o 
destinaţie pentru turismul sexual, fiind ţara 
săracă a Europei după România. Turiştii din 
Anglia şi Irlanda vin aici pentru “Cheap 
beers and cheap girls”. Un masaj erotic 
costă numai 90 de euros. Exista 20.000 
de prostituate în ţară. Salariul mediu în 
Lituania este de 300 de euros.
În Letonia se poate savura şi degusta pateuri 
cu carne (Kotletes) supă de varză (skabu 
kapostu), patiserii cu căpşuni (Alexandr 
Torte) pâine neagră udate de mai multe 
sortimente de bere: blondă, brună, roşie şi 
Riga Black Balsam, un digestiv amărui.
Letonii, un mic popor de 2 milioane de 
locuitori sunt mari iubitori ai naturii. 
În Letonia am auzit vorbindu-se ruseşte, 
ruşii fiind o minoritate importantă. Diaspora 
letonă cea mai semnificativă se află în 
Statele Unite şi Canada.
“În 2030 ultimul leton va stinge lumina de 
la aeroportul din Riga” este un banc care 
circula în legătura cu diminuarea populaţiei 
locale. Cifrele sunt izbitoare, populaţia ţării 
a trecut de la 2,2 milione de locuitori la 2 

milioane. Dacă nu se iau măsuri, populaţia 
va ajunge la 1,6 milioane în anul 2030.
În toată istoria sa, Letonia nu a cunoscut 
decât 33 de ani de independenţă, 20 de 
ani între 1919-1939 şi 13 ani din 1991 în 
prezent. Înca din sec XII această ţară a 
cunoscut 750 de ani de ocupaţie străină, 
fie ea germană, suedeză, poloneză, rusă, 
nazistă sau sovietică.
Şi Letonia a fost o ţară păgână, cimitirele lor 
sunt situate în păduri şi lipsite de decoraţii. 
Letoni considerau că toţi sunt egali în faţa 
morţii şi este o datorie să vizitezi un cimitir 
unde se odihnesc străbunii lor.
Începind cu 15 octombrie 1991 
naţionalitatea letonă este atribuită celor 
care au fost cetăţeni letonieni între cele 
două războaie mondiale şi descendenţilor 
lor. În Letonia exista 300.000 de apatrizi, în 
majoritate de origine rusă.
În timpul ocupaţiei sovietice limba letonă 
nu era predată în şcoli, toţi fiind forţaţi să 
înveţe limba rusă. Prin dans şi cântec s-a 
manifestat rezistenţa culturala a letonilor. 
Cântecele tradiţionale, care erau interzise 
au fost învăţate de către tineri. De aceea se 
mai spune ca în Letonia a avut loc “revoluţia 
prin cântece”.
În anul 2011 în Letonia mai erau 
aproximativ 250 de persoane care vorbeau 
limba livoniană ca limbă maternă. Ultima 
persoana care a vorbit această limbă, 
Grizelda Kristina a murit în anul 2013 în 
Canada la vârsta de 103 ani. Limba livoniană, 
similara cu limba letonă şi finlandeză este 
considerată ca o limbă moartă. Limba este 
predată însă în universităţile din Letonia, 
Estonia şi Finlanda.
Nopţile albe au continuat să ne fascineze şi 
în Letonia, fermecaţi de acest fenomen.
(Va urma)

Paulina Popescu,
Kitchener
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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, Nelu Drăguşin şi Toni Silberberg

TORONTO

Sâmbătă, 26 August 2017, de la ora 11:00 am, Biserica “Sfântul 
Ioan Evanghelistul” din Toronto vă invită la PICNIC.Va avea loc 
în Simeon Park, 13190 Woodbine Ave., Gormley, ON, L0H 1G0. 
Intrarea este la vest de Woodbine Ave., între Bethesda Side Rd. și 
Cedar Ridge Rd.
Vă aşteptăm să petrecem o zi împreună, într-o atmosferă 
românească, cu mici, bere şi alte produse culinare. Oricine doreste 
sa completeze meniul cu produse preparate acasa, mai ales 
garnituri, salate sau dulciuri, este binevenit.
Parcul oferă facilităţi pentru toate vârstele: terenuri de tenis, fotbal, 
volei, baschet, piscină pentru copii şi adulţi, spaţii de joacă şi plimbări 
pe malul lacului. Intrarea în parc costă $5/maşină.
Donațiile dumneavoastră vor fi folosite pentru viitorul lăcaș al 
bisericii noastre.

Biserica “Sfântul Ioan 
Evanghelistul” vă invită la 

PICNIC



10 August * Nr.236 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

Alb duhului, subțire cum ochi n-a fost să știe,
Cu-aripa fulgerată, fără de gând stă gândul.
Cuvântul se-ncuvântă-n ison de chinovie
Primordialu-i lumen, pornit spre graiuri, 
bându-l.

Mi-ai risipit țărâna sub altă legiure -
Mireasmă luminoasă cum n-o visase nardul.
Nu-s razei Tale umbra? Oprește-Te Iubire
Să-Ți sorb dumnezeirea, cum zarea-și bea 
ghepardul.

Vecia își topește de-a dragostea secunda,
Aici, în vârf de doruri plimbi cerului grădina,
Că inima se-oprește și lasă numai unda
Luminii de Iubire, lumina sfântă, lina.

Cu flăcări răcoroase ca norul mă umbrește,
Mi-ai cunoscut adâncul, Tu știi cin’ Te 
iubește!

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 SCHIMBĂRII LA FAŢĂ

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

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

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

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


