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O POVESTE
NUMITĂ NADIA

Alpha Gymnastics Academy (Robert şi Ruxandra
Stănescu) din Windsor alături de NADIA COMĂNECI

Rom Car Automotive

Servicii AUTO

Service Center

MECANIC, ELECTRICIAN, VOPSITORIE

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

519-781-2929

CREMA PASTRY & BAKE SHOP
DOBOŞ * COZONACI * PRĂJITURI
DE CIOCOLATĂ CU CREME
DIVERSE * PRODUSE GUSTOASE
DE PATISERIE * FURSECURI *

519-578-2760
421 Greenbrook Dr., Kitchener, Unit 17
În spatele magazinului Giant Tiger

TV Box Android
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NOAPTEA SFÂNTĂ A ÎNVIERII
La bisericile româneşti din Ontario

Sales, set up, maintenance
416.800.0832

VIDEO & PHOTO
pag.13

Wedding-$1500
Baptism-$900
Party-$500
Pictures & video included

519-594-1712

Bluray, DVD, Photo Booth, USB

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE
Canada - România

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

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

Watersofteners

AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

SOFTENERS
$1095 CASH & CARRY

(Installed)

www.adrianswatersofteners.c o m

519-778-1413
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SIMONA CATRINA (1967-2017) In Memoriam

De bună voie şi nesilit de mine

Rabd cu vitejie un cliseu. In coltul rosu,
o puzderie de prietene maritate se satura
galopant de viata de familie in care s-au
varat cu faloasa lacomie, acum cativa ani. In
coltul albastru, celibatarele platesc acatiste
pentru dezlegarea cununiilor.
Am fost nevoita sa tac si sa inghit conferinte
intregi despre cat de fericita sunt eu, mi s-a
explicat in repetate randuri ca plesnesc de
noroc, fiindca n-am familie si fac tot cemi trece prin cap, n-am obligatii, urgente
casnice, rapoarte de dat, constrangeri
matrimoniale.
Nu indraznesc aproape niciodata sa ma

KITCHENER
Colectivul Şcolii a sărbătorit venirea
primăverii şi a Sărbătorilor de Paşti
printr-un program de poezii şi cântece,
pe care părinţii şi bunicii le-au ascultat
cu plăcere. După programul artistic
elevii au primit din partea şcolii iepuraşi
de ciocolată.
Evenimentul a continuat cu savurarea
bunătăţilor
culinare
tradiţionale
româneşti şi cu voie bună.
Mulţumim sponsorilor noştri dragi,
Teresa Onsen de la Royal LePage,
d-nei Violeta Sindile de la Vio Day
Care, d-nei Cristina Pavel de la Crema
Pastry, părinților și ziarului Agenda
Românească prin reprezentantul său
domnul Radu Secășan.
Vă dorim o primavară minunată alături
de cei dragi și vă aşteptăm cu drag la
școală!

lamentez in fata vreunei prietene casatorite
(in afara de Alice a mea, care ma intelege
orice-ar fi si e miraculos atipica), fiindca
primesc in nas o riposta standard despre
bafta mea chioara de a dormi pe diagonala
patului, de-a ma inveli cu toata plapuma si
de-a manca direct din conserva. Nu ca ele,
care indura sforaieli, mofturi gastronomice
pe tema sosului picant, vizite la soacre si
meciuri de fotbal stinse cu bere.
Desi admit ca relatiile neconcubinale sunt
cu mult mai aerisite, mai romantice si mai
interesante, de fiecare data cand flirtez cu
un tip (nu mai vorbim de indragosteli sau
relatii), creierii mei mai deschid un window
si cateva taburi, iar mintea desira un slideshow penibil. Ma vad mireasa (nu stiu pana
la ce varsta venerabila am sa mai delirez
ca flutur festiv in rochie bufanta), langa
un mire obligatoriu imbracat in costum

bleumarin, un barbat care nici macar nu
seamana cu cel din viata mea, dar e un
prototip pe care il oblig sa danseze valsuri
lesinate. Sigur, asta n-are nicio legatura cu
planurile mele concrete si rationale, e doar
un reflex. Cand scap din betia imaginatiei
tembele, reusesc sa traiesc cu voluptate
ceea ce am la momentul dat.
Am destule zile cand imi binecuvantez
celibatul si compatimesc stolurile de amice
care, atunci cand scapa pe poarta firmei,
se duc glont acasa – au de mers cu sotu’
la supermarket, au de gatit, au de carat
copiii spre si dinspre casa. Dupa ce le urez
o seara frumoasa in familie, incep s-o lalai
prin oras, sa ma intalnesc, vorba lor, cu
cine am eu chef, sa iau decizii impulsive
in materie de shopping, fara sa aiba nimeni
drept de veto. Ajung acasa placut obosita,
cumparata, cheltuita, intalnita, cafelita.

Ma trantesc pe ce fotoliu vreau, deschid
televizorul pe ce canal imi place, mananc in
pat, trancanesc un ceas la telefon, dorm in
pijama cu elefantei. Si cu sosete.
Apoi, cand mi-e lumea mai draga, ma
loveste in moalele capului cate-o zi cu
muguri pe care-i adulmec singura, cu ore
in care ma plictisesc de propriile ganduri,
cu pofta de dragoste sugrumata de temeri,
de tresariri, de adoratie desucheata, de
confesiuni domestice si tandreturi salbatice,
de mese in doi si vacante in patru, de grija
zilei de maine, de pijamaua de matase, de
pupaceli prostesti, de plimbari desuet de
calme, de cearta indragostita, de gelozie,
de hachite conjugale. Si-atunci, simt o
dorinta incontrolabila sa-mi complic superb
existenta.
Simona Catrina

ŞCOALA PUBLICĂ DE LIMBA ROMÂNĂ - Kitchener

SERBAREA DE PAŞTI

Colectivul Școlii Publice
de Limba Română
Kitchener 2018

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!

THE VILLAGE DENTAL CENTRE - Dr. SIMONA RUSU
Cabinet stomatologic - oferim tratamente dentare variate şi de calitate pentru întreaga familie.

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

519-745-6722, Kitchener, On, villagedental665@rogers.com
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TORONTO
BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ “SF. GHEORGHE” – TORONTO

HRAMUL
BISERICII

Vă invităm cu drag să participaţi la sărbătorirea Hramului Bisericii noastre în
zilele de 21 şi 22 Aprilie 2018.
La acest eveniment va participa şi Înalt Prea Sfinţia Sa Arhiepiscopul
NATHANIEL.
Programul este următorul:
- Sâmbătă 21 aprilie 2018 - VECERNIE - la ora 5:00 PM
Agapa frăţească la Sala “DACIA” ora 6:30 PM cu prezentări şi program de
Hram
- Duminica 22 aprilie 2018 – Utrenia şi Sf. Liturghie Arhierească
orele 9:30 AM - 12:00 PM
Primirea Ierarhului ora 10 AM
Sf. Liturghie
ora 10:30-12:00
Masa festivă
ora 1:00 PM la Sala “Dacia” cu program cultural
- Luni 23 aprilie 2018 - Utrenia şi Sf. Liturghie orele 9:30 AM – 12:00 PM
Vă aşteptăm cu drag!
Preot Ioan Bunea şi Consiliul Parohial
Biserica Ortodoxă Română “Sf. Gheorghe”
247 Rosethorn Avenue, M6M 3K9
Toronto, Ontario

MISSISSAUGA

PELERINAJ ÎN ASIA MICĂ ȘI PATMOS
1 – 10 MAI 2018
30/04/2018: Plecare din Toronto la 16;40
cu Air Canada escală la - Frankfurt
01/05/2018: Plecare din Frankfurt
09;50. Sosire la Istanbul 13;00. Transfer
la hotel - Istanbul. Se poate vizita în
centrul vechi palatul Topkapî – Biserica
românească Sf. Paraskevi – Patriarhia
Ecumenică de Constantinopol –
Biserica Vlaherne. Dinner & overnight
Zurich Hotel 4*.
02/05/2018: Breakfast. Se vor vizita
următoarele obiective: catedrala Sf.
Sofia – monument UNESCO; Biserica
Cisterne, Biserica Chora; Palatul
de Bumbac; Insula prinților, Centrul
vechi și zidurile cetății Constantinopol.
Timp liber în Marele Bazar; Dinner &
overnight Istanbul Zurich Hotel 4*.
03/05/2018:
Breakfast.
Istanbul.
Călătorie la Capadocia. Cina și cazare
în Capadocia, Selkuklu Evi Hotel 4*.
04/05/2018 – Breakfast. Travel to Visit
Capadocia. Dinner & overnight Lycus
Thermal Pamukkale hotel 4*.
05/05/2018 : Breakfast. Vedere
generală asupra ținutului Capadociei.
Se vizitează Pamukkale, băile termale

/ vechiul Hierapolis locul maritiriului Sf.
Ap. Filip, ruinele bisericii– Laodiceea.
Dinner & overnight
KUSADASI /
RAMADA RESORT HOTEL 5*.
06/05/2018 Breakfast. Se vizitează
cetatea Efes: Biblioteca lui Celsius
/ Mormântul Sf. Ap. și Evanghelist
Ioan / Casa Fecioarei Maria. Dinner &
overnight Kusadasy.
07/05/2018: Kusadasy – Dimineață
la 6,00 plecare cu feriboat spre Insula
Patmos. Se vizitează Mănăstirea Sf.
Ioan Evanghelistul. Grota Apocalipsei
/ Mănăstirea Evanghelismos. Opțional
prânzul pe malul mării. Return cu
ferryboat la Kusadasy. Dinner &
overnight Kusadasy.
08/05/2018: Breakfast. Călătorie spre
Demre / Antalya. Se vizitează biserica
din Myra Lychiei Sf. Ierarh Nicolae.
Cina și cazare Antalya Amos Gul Beach
Kemer Hotel 4*
09/05/2018: Breakfast. Transfer la
Istanbul. Dinner & overnight Zurich
Hotel
10/05/2018–
Breakfast.
Transfer
la airport Kemal Ataturk la 10,00

am.Plecare 13;55
Frankfurt 16;00
plecare 17;10 aterizare Toronto 19;25
SERVICII INCLUSE:
-transport cu autocarul
-preot insotitor
-cazare la hotel 4* 5* cu mic dejun si
cina
-ghid turc la locurile de interes; Efes,
Capadocia, Pamukkale.
-ghid roman permanent
NU SUNT INCLUSE:
-bilet avion Toronto – Istanbul si retur
( Biletul de Avion $1.397;32 cad taxes
incl)
-asigurarea medicala
-intrarea
la
obiectivele
turistice
(aprox.100 Euro)
-masa de pranz optional
-taxa de viza (75dolari CAD)cu pasapot
Canadian cu pasaport Romanesc nu se
plateste viza iar cu pasaport Canadian
sau American(US15$) viza se poate
cumpara de la aeroport
-excursie optionala Insula Patmos
(aprox 75 Euro).)
Ghid local 35 euro/pers.

Pret:
Grup 20 pers. = 810 Euro.
Grup 30 pers. = 785 Euro.
Cazarea la Hotel este de doua persoane
in camera
Single supliment la cazare = 140 Euro
extra
Biletele de avion se cumpara prin Travel
Expressions LTD tel 416 241 4654
Referitor la hoteluri si pret pe persoana,
sa incercat din partea companiei
Logic Tours din Kusadasy sa se
mareasca pretu cu aproximativ 150
euro de persoana extra (pentru ca
vii din Canada si America) dupa lungi
negocieri pretu ramine cum a fost afisat
in primul program 810Euro si 785Euro
Ultima zi pentru inscriere este 31 Martie
pentru 21 de locuri rezervate prin
agentie, 14 locuri sint ocupate. Dupa
01 Aprilie ori cine este bine venit, daca
vor mai gasi locuri in avion. Pentru mai
multe informatii sunati la 1 416 2774355 sau 1 519 925-5009 Pr Gheorghe.
Sau email preotgtiu@gmail.com
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KITCHENER

Asociaţia ARTA din Kitchener
vă informează

Asociatia ARTA lucrează la un nou
website mai modern şi mai eficient.
Avem o secţiune cu Businessuri
româneşti în care puteţi să vă afişaţi
businessul pe care îl aveţi, cu nr de
telefon şi alte detalii importante.
Vă facem publicitate la business
gratuit prin aderarea la membership
ARTA în valoare de $15 anual.
Dacă vreţi ca businessul dvs să apară,
vă rugăm să ne contactaţi la
popescu.arta@rogers.com

ARTA lansează un concurs literar
închinat Zilei Universale a iei.
Tema concursului: Povestea iei mele
Dragi copii, scrieţi o poveste adevărată
sau imaginară, nu mai mult de o pagină,
despre bluza românească. Premiul va
fi de $50 precum şi publicarea lucrării
în presa locală Agenda Românească
şi în Rpmânia, Jurnalul Bucureştiului.
Premiul va fi oferit câştigătorului(ei)
pe data de 24 iunie când sărbătorim
Ziua iei la Kitchener.
Trimiteţi lucrarea la
popescu.arta@rogers.com

MONO

MĂNĂSTIREA ORTODOXĂ SFÂNTA CRUCE
Holy Cross Monastery, 308328 Hockley Rd., Mono, ON
L9W 6N4, Canada, tel: (519) 942-3489

Cu aleasă bucurie duhovnicească, vă invităm să luați parte la cel de-al doilea
hram al mănăstirii noastre,”Sfântul Efrem cel Nou”, care va avea loc sâmbătă, 5
mai 2018, în prezența Preasfințitului Episcop Ioan Casian.
Programul va începe la ora 9.00 cu slujba Utreniei, urmată de Sfânta
Liturghie (ora 10.30).
Masa de Hram va avea loc în incinta mănăstirii, începând cu ora 12.00.
Vă așteptăm cu drag!
Ieromonah PAISIE BUHNILĂ

PRĂJITURI, TORTURI, PÂINE DE CASĂ, SARMALE,
COZONACI, PASCĂ, COLIVĂ, ŞI ALTELE

Prepar la comandă torturi, prăjituri de casă, pâine şi bucate tradiţionale: sarmale,
cozonaci, pască, colivă, etc. Seriozitate şi punctualitate maximă. Nu ezitaţi să
sunaţi şi să întrebaţi la numărul 416.356.3555 sau abartos2017@gmail.com

Centrul Cultural Român Banatul din Kitchener

OFERTĂ DE ÎNCHIRIERE
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

GOLDEN LIFE Financial Corporation

519-743-3031

ASIGURĂRI

* DE VIAŢĂ PE TERMEN SAU PERMANENTE
* MEDICALE VIZITATORI
* PENTRU BOLI CRITICE
* INCAPACITATE DE MUNCĂ TEMPORARĂ
SAU PERMANENTĂ
* ÎMPRUMUTURI BANCARE
(MORTGAGE PROTECTION)

LIVIA CHIRA

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

Violeta Day
Care

Grădiniţă cu Program Flexibil pentru copii de
la 1 an pâna la 4 ani.

Tel. 519 894 6039

Email: violeta_sindile@yahoo.com

FLAV şi TERESA ONSEN
Vânzări şi
cumpărări de
case în

KITCHENER
WATERLOO www.onsenhomes.com
CAMBRIDGE teresa@onsenhomes.com

519-578-7300

Cu multă
şi povaţă, şi-a
românu’
casă. casă.
Cu multă
grijăgrijă
şi povaţă,
şi-aaflat
aflat
românu’
Case vechi,
casenoi,
noi, sunaţi
pe unul
dintredintre
noi ! noi !
Case vechi,
sau sau
case
sunaţi
pe unul
De vindeţi
cumpăraţi, de
noinoi
multe
aflaţi !aflaţi !
De vindeţi
sau sau
cumpăraţi,
dela la
multe
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GENERAL PEDIATRICS AND
PEDIATRIC RHEUMATOLOGY
CLINIC
DANIELA ARDELEAN
MD, PhD, FRCPC
We offer specialized General Pediatric care for newborns and children ≤ 18 yearold:
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, EhlersDanlos, Marfan etc)
We welcome you at the new office located at 1807 Wonderland Road North in
London, ON;

Phone: 519-474-7007; Fax: 1-888-920-5251
WE SPEAK ROMANIAN

CD IMMIGRATION & SETTLEMENT
vă oferă următoarele servicii:
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

De la noi întotdeauna plecaţi cu o maşină
Vă prezentăm specialiştii de la Service Auto
Avem maşini noi şi uzate în stoc
Vă putem aduce maşina acasă
Suntem în business de peste 35 de ani
Avem sală de aşteptare
Oferim SHUTTLE local

34 PROGRAME
ROMÂNEŞTI
FĂRĂ COMPUTER
FĂRĂ SATELIT
DIRECT LA TELEVIZOR

CONECŢIA SE FACE
PRIN INTERNET
2.5 Mbps minim

416.800.0832 sau 519-594-1712
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PROTEJAŢI-VĂ FINANCIAR
VIITORUL, CU UN PLAN
SIMPLU ŞI CU RISC REDUS!

Cu Un Partener
De Încredere:
cu aproape 30 ani de experienţă Financiară Canadiană:

OFERIM
CONSULTANŢĂ
FINANCIARĂ GRATUITĂ!

DANSURI POPULARE
PENTRU COPII

Asociaţia ARTA din Kitchener organizează un curs gratuit de dansuri populare
pentru copii, de la 5 ani în sus, începând cu data de 23 martie, în fiecare vineri de
la ora 7:30 pm la şcoala franceză Cardinal Léger din Kitchener, 345 The Country
Way. Cursurile au loc până pe data de 22 iunie 2018. Haideţi să îi introducem de
mici pe copiii noştri în lumea tradiţiilor şi obiceiurilor străbune. Pentru mai multe
informaţii sunaţi la Paulina 519 741-8395.

TORONTO

Ca in fiecare an, la Școala
Româneasca locatia Milne Valley,
păstram vie tradiția vopsirii ouălor.
Elevii celor 7 clase au participat in
proiecte educaționale de menținere
a obiceiurilor pascale. S-a discutat
despre semnificatia si simbolistica
sărbătorii, despre obiceiurile de Paste
si importanta identității culturale.
Elevii, părinții si cadrele didactice de
la Școala Romaneasca locatia Milne
Valley va ureaza Sărbători pascale cu
pace si bucurie!
Sa aveți lumina in suflet!
Hristos a înviat!
prof.Minodora Grogorescu
Şcoala Milne Valley

-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

Michael Ellis,
President, Investia
Financial -Waterloo

Lumi Mironescu,
BA, CIM, CC,
Account Executive

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!

Şcoala Românească Milne Valley, Toronto
Tradiţiile de Paşti
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TORONTO

“Adevărat a Înviat!” s-au auzit glasurile
copiilor de la şcolile de limba română
Secord PS şi West Glen JS. Ouăle
s-au pus la fiert, în timp ce povestea
Învierii Lui Hristos era depănată de
doamna profesoară (Claudia Silea).
Asta la West Glen. La Secord, ouăle au
ajuns fierte de acasă, dar cu aceeaşi
bucurie s-au “lăsat” înroşite de copii.
Felicitări cu “Paşte fericit” şi coşuleţe
colorate, toate astea au ajuns acasă
la părinţii cărora le dorim: Lumină şi
Binecuvântare!
prof.Nathalie Gheorghiu
Şcoala Secord PS
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Şcolile Secord PS şi West Glen JS, Toronto
Tradiţiile de Paşti

WINDSOR

O poveste numita Nadia

Pentru mulți dintre copiii care intră
acum în sala de gimnastică, Nadia
Comăneci este doar o poveste.
O poveste spusă de părinți, de
youtube sau de cărți și filme create
despre ea. Dar o poveste vie. Vie
nu numai fiindcă a fost perpetuată
ci şi fiindcă Nadia a știut să se
reinventeze. Ea a devenit un rolmodel, un militant al sportului
frumos, al fair-playului şi al
compasiunii .
Alpha Gymnastics Academy din
Windsor este un loc în care ai
să auzi engleză, rusă, franceză,
chineză, spaniolă şi nu în ultimul
rând română. Dar indiferent de
limba vorbită, Nadia înseamnă
ceva. Istorie, poveste, vis sau
model.
Momentul în care s-a aflat că ea
va fi în Windsor, mai exact in 23
martie 2018, a creat emoţie şi
bucurie în rândul copiilor dar şi al
părinților. Invitația a venit din partea
organizaţiei “Windsor Essex Sports
Persons of the Year (WESPY)”
pentru a fi keynote speaker la gala
de decernare a premiilor. Anul
acesta, gimnastica a fost introdusă
pentru prima oară în această gală.
Iar numele Nadiei a venit în mintea
organizatorilor ca primă opţiune.
Lucru care ne onorează.
Elegantă ca întodeauna Nadia
a aceptat invitaţia şi probabil
entuziasmul ei a fost dublat de

faptul că în Windsor există o
academie de gimnastică creată şi
condusa de doi români : Robert şi
Ruxandra Stănescu. Aşa că prin
eforturile diplomatice ale celor de
la Alpha Gymnastics Academy şi
înţelegerea organizatorilor a fost
aranjată o întâlnire privată între
gimnaşti şi antrenori a clubului cu
Nadia Comăneci.
Probabil cel mai greu moment
pentru Robert Stănescu, el însuşi
olimpiac la Beijing 2008, a fost
alegerea copiilor. Eveident, prima
opţiune a fost Daniel Hodare,
nominalizatul clubului la categoria
gimnastică. Cunoştiinţele despre
Nadia au fost subiectul unui concurs
de antrenament şi cei mai buni au
fost aleşi. Printre ei s-au numărat
şi fetiţe românce care i-au vorbit
Nadiei în română încercând să-şi
înfrângă emoţiile. Emoţii atât de
mari încât uitau şi engleza pe care
o stăpânesc, evident, mai bine.
Nadia a fost fermecătoare şi
abordabila pentru ei, încercând să
le transmita încredere şi dorinţa
de a reuşi. Cele mai vânate trofee
de data asta nu erau medaliile ci
autografele Nadiei. Autografe luate
pe cărţi mai noi sau mai vechi depre
Nadia, pe fotografii sau costume.
Surprinzător, dar cărţi din 1977,
care au trecut oceanul în puţinul
bagaj pe care îl permite orice
companie de zbor, se aflau acum,

dupa 40 de ani, în mâinile Nadiei
pentru un autograf.
Vizita Nadiei s-a încheiat seara
la “Caboto Club“ într-o atmosferă
deosebită şi încredibilă. Iar apariţia
Nadiei a ridicat sala în picioare
pentru un lung şir de aplauze, ceea
ce, pentru cineva venit dinspre
gimnastică şi nu hochei este rar în
Canada.
Nadia a ştiut să fie încă odată o
promotoare excepţională a valorilor
sportive şi a bucuriei de a dărui. Şi
nu în ultimul rând, o promotoare
a valorilor româneşti. Şi făcut-o
simplu, elegant, fără ostentaţie.
Pentru Alpha Gymnastics Academy
acesta va fi un reper important în
istoria clubului, iar pentru copii
un motiv în plus pentru a înţelege
de ce efortul de acum înseamnă
reuşita pentru mâine indiferent că
vorbim de şcoală, sport sau artă.
Pentru
Robert
şi
Ruxandra
Stănescu, cei care au adus
gimnastica românească în Windsor
prin Alpha Gymnastics Academy,
înseamnă încă un moment în
care ştiu că ceea ce fac este
continuarea unui şir de poveşti
scrise cu transpiraţie şi inspiraţie
de oameni ca Nadia. Iar ei încearcă
doar să facă povestea să meargă
mai departe.
Elena Mihail,
23 martie 2018, Windsor
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Ansamblul de Dansuri Populare
ARTA
a împlinit 10 ani de la
înfiinţare, iar acest lucru trebuie
neaparat sărbătorit !
Vă invităm să fiţi alături de noi, sâmbătă 9 iunie
2018, începând cu ora 12 şi până pe înserat
în localitatea Drumbo, 935929 Blenheim Rd,
pe proprietatea familiei Cătană, sponsorul
evenimentului, la o serbare câmpenească Un Deceniu de Dans Popular.

Haideţi să sărbătoriţi împreună cu noi un
deceniu de existenţă al “Făloşilor de la
ARTA”, să participaţi la gala de prezentare
a dansatorilor ce au făcut parte din această
echipă formidabilă, şi să admiraţi costumele
şi stilurile de dansuri populare din diferite
părţi ale României.
Vom avea invitaţi speciali mai multe
ansambluri de dansuri populare şi etno,
din zona Kitchener-Waterloo, Hamilton şi
Toronto, precum şi un DJ şi un MC surpriză.

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.

MTO APPROVED
www.autodrivingschool.ca

519-635-7711

Businessurile din zonă interesate pot închiria
o masă pentru suma de $50. Pentru înscrieri
businessuri vă rugăm să contactati pe vice
preşedinta asociaţiei, dna Daniela Dicu la
danadicu@yahoo.com.
Puteţi cumpăra mâncare tradiţională
românească, mititei, sarmale, prăjituri
precum şi o bere rece.
Notaţi-vă în calendar acest eveniment
important !
Paulina Popescu, Preşedinte ARTA
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DIVERTISMENT

HOROSCOP

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Fii atent la coloană, pentru că o
mişcare mai bruscă ar putea avea efecte
nedorite. Dragoste: Ești la o răscruce de
drumuri, luând-o ferm spre ceva nou,
pentru că nu vrei să mai privești înapoi.
Financiar: Banii au ajuns într-un punct
decisiv, de parcă trebuie să spui clar ce
trebuie să faci cu ei de acum încolo.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Nu ai griji în privinţa sănătăţii, dar
nici nu trebuie să faci imprudenţe din prea
multă încredere. Dragoste: Eşti răsfăţat
de gesturi de tandreţe şi iubire, exact aşa
cum îţi place. Financiar: Te preocupă unele
investiţii prin care confortul tău de acasă
va creşte, dar ţine cont şi de aprobarea
familiei.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Munca în exces lasă urme şi
asupra sănătăţii. Poţi resimţi o oboseală
cronică, la care se mai adaugă şi astenia de
primăvară. Dragoste: Dacă e să fie cineva
norocosul astrelor, tu eşti acela, pentru că
apar şanse cu totul speciale de iubire în
calea ta. Financiar: Cu banii eşti OK.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Se accentuează stresul, aşa că
ar fi de dorit să faci ceva pentru a-ţi întări
sistemul nervos. Dragoste: Ţinteşti sus, iar
amorul doar de dragul amorului nu prea
intra în socotelile tale actuale. Financiar:
O colaborare mai veche sau o intenţie de
colaborare nefinalizată ar putea să revină
în actualitate.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Nu ocoli medicul şi fii cu
băgare de seamă dacă ai afecţiuni de tip
„hiper” (hipertensiune, hiperglicemie,
hipercolesterolemie
etc.).
Dragoste:
Pretențiile tale nu trebuie să ajungă într-o
zonă utopică, sperând floricele roz, Fețifrumoși şi Ilene Cosânzene, pentru că nu
le vei găsi. Financiar: Bani ar fi, deci nu ai
motive majore de îngrijorare.
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Evită excesele şi ai grijă de
siluetă. Dragoste: Pui mare preţ pe
intimitate, pe senzualitate, fiind şi excesiv
de romantic, de parcă ai fi la începutul
relaţiei. Financiar: Există riscul unei
afaceri proaste, a unui eşec major prin
buget, cauzat ori de ilegalităţi, ori de erori,
ori de intenţiile negative ale unui rival.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Nu eşti în cea mai bună formă,
riscul să te molipseşti de vreo boală e
cam mare, ai grijă pe unde mergi şi cu
cine intri în contact. Dragoste: Nimic nu
pare să dezechilibreze relaţia ta de cuplu.
Financiar: Dacă cineva îţi este dator, este
vremea să-l mai tragi de mânecă.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Ai ac de cojocul oricărei boli şi nu
te laşi doborât așa ușor. Dragoste: Soarele,
Mercur, Marte şi Uranus îi favorizează pe
plan sentimental în special pe celibatari.
Financiar: Banii sunt în trend ascendent, au
de unde veni şi se mai ivesc şi alte ocazii
bune de a-ţi mări veniturile în viitor.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Câteva nopţi de insomnie sau
migrenele care nu mai trec vor zdruncina
starea ta de sănătate. Dragoste: Ţii mult
la libertatea ta şi dacă partenerul nu ţi-o
respectă, vei face un pas în fată şi îţi vei
declara sus şi tare independenţa. Financiar:
Cumperi, vinzi, dai şi primeşti, iar ofertele
sunt generoase.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Abordezi o atitudine un pic
ușuratică în privința sănătății, ceea ce
poate avea două tăișuri. Dragoste: Nimic
nou în viata ta sentimentală, te mulţumeşti
cu ceea ce ai, fără prea multe pretenţii.
Financiar: Ţi se fac propuneri care vor
aduce venituri bune, merită să le dai curs
imediat, fără să stai pe gânduri.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Nu se pune problema de vitalitate,
ci de imprudenţă, excese şi acţiuni
nesăbuite. Dragoste: Nu prea e linişte în
cuplu, conflictele se încing de la te miri
ce, de parcă aţi fi amândoi în competiţie.
Întreabă-te exact ce vrei. La modul ăsta
nu poate dura mult timp. Financiar: Sunt
şanse în carieră şi afaceri, dar funcţionează
doar dacă ai măsură şi nu rişti.
PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Te simţi excelent în pielea ta,
degaji o anume energie care îşi trage seva
din starea ta bună de sănătate. Dragoste:
Dacă stai şi aştepţi, cuminte, ca celălalt
să te remarce, aştepţi degeaba. Financiar:
Banii vin, ba chiar te poţi trezi cu sume
restante de anul trecut, care abia acum
ajung la tine.

34 PROGRAME ROMÂNEŞTI
FĂRĂ COMPUTER
FĂRĂ SATELIT
DIRECT LA TELEVIZOR

CONECŢIA SE FACE
PRIN INTERNET
2.5 Mbps minim

416.800.0832 sau 519-594-1712
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SERVICII PROFESIONALE

POZE
VIDEO

PHOTO BOOTH

DJ
MUZICĂ LIVE

519.594.1712

O ECHIPĂ DE PROFESIONIŞTI LA
DISPOZIŢIA DUMNEAVOASTRĂ

EMIL BALEA B.Sc.

Financial Security Advisor
Insurance Broker, Membru ADVOCIS
EmilBalea@insurefinancial.ca
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
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ONTARIO

NOAPTEA SFÂNTĂ A ÎNVIERII
La bisericile româneşti din Ontario

Bis.Sf.Ioan Botezătorul - Kitchener

Bis.Sf.Nectarie - Stoney Creek

Misiunea Sf.Maria - Kitchener

Bis.Inălţarea Domnului - Hamilton

Bis.Sf.Gheorghe - Toronto

Bis.Sf.Apostoli Petru şi Pavel - Kitchener
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POZE şi VIDEO
PENTRU NUNŢI, PETRECERI, BOTEZ

416.800.0832
ACCOUNTING & TAX SERVICES
for Owner Managed Businesses & Individuals

Serviciu
superior şi
Preţ
Convenabil!

Concursul
Cel mai bun elev român
la a opta ediţie
Concursul se adreseaza elevilor români din clasele 1-12.
Asociaţia ARTA va oferi trei premii în valoare de $50 celor mai buni elevi la
invăţătură din comunitatea românească din Ontario.

-Monthly Bookkeeping
-Financial Statements/Tax Planning
-Electronic Payroll Services
-Personal & Corporate Tax Returns

519 884-4850
dbruce@padgettwaterloo.ca

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.

Obiectivele concursului:
Prin acest concurs dorim să evidenţiem pe cei mai buni elevi la învăţătură dintre
tinerii noştri. Aşteptăm de la elevii români o copie electronică după report cardul
de pe trimestrul I, un mic eseu despre ei şi o fotografie recentă. Data limită
de înscriere va fi 1 iunie 2018. Fotografiile şi eseurile vor fi publicate în ziarul
Agenda Românească. Elevii câştigători vor primi premiul pe scena SERBĂRII
CÂMPENEŞTI din 9 iunie 2018, din localitatea Drumbo.
Pentru mai multe detalii şi informaţii vă rog să scrieţi la
Popescu.arta@rogers.com
Mulţumim sponsorilor noştri: Cristina Pekurar, Mariana Ţuţuianu, Adrian Toma, Luminiţa Mironescu,
Patricia George-Cosh, asociaţia ARTA din Kitchener

Rom Car Automotive

Service Center

NOU !

Adresa:
76 Woolwich Street N
(intersecţia străzilor
Victoria şi Fontaine drumul spre aeroport)

Pentru o mare gamă de
autovehicule, reprogramăm
cheile de contact şi
computerul de bord.
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.

Tel: 519-781-2929

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

lui. Articolele primite pe adresa redacţiei vor fi publicate
în limita spaţiului disponibil alocat acestora.
Articolele din acest număr au fost “culese” din provincia
Ontario şi editate de echipa redacţională.
A fost folosită ca şi sursă de informaţii, revista Tango
(www.revistatango.ro) şi publicaţia Accent Montreal
(www.accentmontreal.com).

REDACŢIA

“AGENDA ROMÂNEASCĂ”
809-40 McGee Avenue, N2B 2T3, Kitchener, Ontario, Canada

redactia@agendaromaneasca.com
www.agendaromaneasca.com

416-800-0832 sau 519-594-1712
Director: Radu Secăşan
Divertisment: Simona Catrina
Webmaster: Alex Titeu
Consultant: Stelian George-Cosh
Logistica: Marius Mitrofan (www.mariusmitrofan.com)

Colaboratori:
Sorin Boeriu
Raul Dudnic
Paulina Popescu
Mara Mohaupt
Nathalie Gheorghiu

Nicoleta Burlea
Ramona Fitero
Pr.Dr.Dumitru Ichim
Simona Pogonat
Daniela Stefanovici

Emil Balea
Liliana Bagrin
Sandu Sindile
Viorel Rusu
Darius Secasan

Aţi deschis
un nou
business?
Publicaţia
AGENDA
ROMÂNEASCĂ
vă oferă spaţiu GRATUIT
pentru o singură apariţie
să promovaţi businessul şi să faceţi cunoscut
tuturor cititorilor oferta
dumneavoastră.
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ANUNŢURI - MICA PUBLICITATE
A-Z DRIVER

FIRMA DE CONSTRUCTII
IN TORONTO ANGAJEAZA:

ZIDARI $25-$32
NECALIFICATI $15-$25
STUCCO $25-$30

Angajăm urgent un şofer cu minimum 1 an experienţă,
pentru Windsor-Montreal-USA. Full Time job.
Possible salary 5000+.Pentru info: Danny 647-982-2404

Min 50 ore / saptamana.
Plata: transfer direct sau cash.
Lucru la inaltime, residenti sau noi veniti.
Vorbim romaneste, ungureste, sirbeste,
poloneza, rusa, franceza, engleza.
Zone de lucru în toata provincia Ontario.

The Apple Fritter, 300 King Street E, Kitchener,
(Kitchener Market) vă oferă:
-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:

Contactati-ne la:
angajamtoronto@gmail.com

Croitorie PAVEL JURCĂ

LD

SO

LD

SO

Locaţiile Şcolilor de Limba Română din Ontario

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
St. John Paul II Catholic
Elementary School
scoalaoakville@gmail.com

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

curse Canada- USA, plata 50 centi curse peste 1000
mile (dus/intors), 60 centi pentru curse intre 600-1000
mile (dus/intors) si 70 centi pentru curse pana in 600
mile (dus/intors). Contact; 716.560.0811 Marius

SO

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

WATERLOO
DANCE
116 Queen st. North Kitchener

Angajez AZ driver cu experienta pentru

LD

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

519.745.9695 sau 226.339.2076

- Costume la comandă, Pantaloni pentru bărbaţi şi
femei (stofe lână 100% de calitate superioară)
- Reparaţii stofă-piele, Modificări.47 ani experienţă.
Telefon 519.741.1888

AGENDA ROMÂNEASCĂ

2130 Kingsridge Dr,
Oakville, ON L6M 4Z2
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, Ottawa,
Profesoara: Doamna Rodica Costea
scoalaromaneascadinottawa@gmail.
com

THIS MONTH SPECIAL

2010 Kia Soul 4u,
Safety, E-test, Very
well
mentained,
Very clean, No rust,
Power
windows
doors
mirrors
sunroof,
Tinted
windows, Aluminium
rims,
Premium
brakes, 127000Km,
5999$

ROM CAR Automotive din
Kitchener aduce la comandă
orice maşină de la Auction.
Masini în stoc:
2012 Ford Focus
2010 Kia Soul
2008 Pontiac Montana
2008 Kia Rondo
2010 Kia Forte
2007 Honda Civic

519.781.2929

Cântecul Învierii

De-i mic, sau mare, cercul, nu golul lui contează,
Pelerinaj i-i firea cu toate-n punct egală.
Măsura nu stă-n umbră, ci-n izvodiri de rază,
Ca fluturul ce-și face mormântul catedrală.
Credința mută munții, de-ar fi în bob cât macul!
A mea nici chiar o stâncă, pietroiul îndoielii,
Dar mi-ai văzut iubirea, ca vița cu haracul;
Tu despre mine, Toma, grăiai prin evanghelii.

O, cum? Măcar cu-n deget să Te ating, credinței?!
Nu! Te-aș cuprinde-n brațe, foc adăpându-și scrumul,
Cu fiecare rază-nflorind circumferinței,
Chiar talpa - sărutare, au n-ai spus că ni-ești Drumul?
De stau pe cele șapte păcate, precum Roma,
Treci inimii prin ușă cu optul Tău spre Toma!

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).

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

Lecţii particulare de:
FAGOT, Taragot, Saxofon,
Blockflote, Pian,
Teoria Muzicii

TARAGOTIST

PENTRU
PETRECERI ŞI NUNŢI

SIMION CIOBANU
Artist profesionist
Tel: 519-489-6748
simion.bassoon@gmail.com
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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

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

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

Pentru comenzi:

519-742-4670

KW CASA REALTY
INC. BROKERAGE

SINGURA COMPANIE ROMÂNEASCĂ
DE REAL ESTATE DIN TRIUNGHIUL DE AUR
www.kwCASArealty.com

136 Ottawa St.S., Kitchener, On

office 519.489.0441
fax 519.489.0466
sales@naturalstonecity.com

CRISTINA PEKURAR SALES PERSON

For a consultation please call

519-578-7830

Peste 1000 de plăci în stoc

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

www.naturalstonecity.com

HARRY KIHS INSURANCE BROKERS
AUTO * HOME * BUSINESS * VISITOR TO CANADA

INSURANCE

3%
Tel:519-569-8899
FREE HOME EVALUATION, IN HOUSE MORTGAGES
Your Neighbourhood Realtors, Working For Your Best Interest

Kitchener office
866 Frederick Str.

* granite * marble * quartz *

SAU ORICE FEL DE ASIGURĂRI

Vă Oferim Serviciile Noastre
Profesionale de Real Estate
Pentru Un Comision de:

Cell:519-212-3829

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

NATURAL STONE CITY

Sun: by appointment
only

NOU: Avem produse marca RÂURENI
Pentru pizzerii şi restaurante sau
magazine care deţin bucătării proprii dar
şi pentru persoane fizice.

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.

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

Creamy Feta
WHOLESALE

education.

100 Highland Road West,
Kitchener,
(în clădirea cu Riepert
Pharmacy)
harryk@pbnet.ca
www.harrykihs.com
HARRY KIHS

Vorbim:
Română, Maghiară şi Engleză

519-570-1117

Jenny Bogdan

jbogdan@pbnet.ca

