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Watersofteners
AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

519-778-1413
 www.adrianswatersofteners.c o m 

CASH & CARRY (Installed)
SOFTENERS

Distribuţia se face în Toronto,Mississauga,Oshawa, Newmarket, Aurora, Hamilton,Brantford,Milton, Kitchener, Waterloo, Cambridge, Guelph, London, Windsor, Ottawa, Niagara

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE 

Canada - România

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

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

* Duminică 12 mai - Duminica Mironosiţelor * Marţi 21 mai - Sfintii Imparati Constantin si Elena  *  Sâmbătăi 25 mai - A treia aflare a Capului Sfantului Ioan Botezatorul * 

$1095

GRATUIT

BILUNAR
BI-WEEKLY

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

Masgras Professional Corporation 
PERSONAL INJURY LAW

GEORGIANA MASGRAS B.C.L, LL.B, JD. 647.772.5067 and  519.208.0251

YOU DON’T PAY UNLESS WE WIN !

ISSN 1918-5693
FREE

Următorul număr apare în
23 Mai 2019

Anul XII - Nr.275
9 Mai 2019

519-781-2929

Servicii AUTO
MECANIC, ELECTRICIAN, VOPSITORIE 

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

Rom Car Automotive Service Center

Office in Kitchener-Waterloo, Toronto and Mississauga.
www.masgraslaw.ca

Stomatologie generala pentru adulti si copii. 
Oferim intreaga gama de servicii dentare: 
diagnostic si tratatment complet, plombe 
culoarea dintilor, albirea dintilor-inlays, 
fatete, coroane si punti estetice (inclusiv 
pe implanturi), tratament orthodontic, 
tratamente de canal, etc. Urgente si 
pacientii noi sunt bineveniti. Sunati pentru 

programare la 519-578-9670.

Lancaster Dental Office
493 Lancaster St.West,
Kitchener, Suite #206
Dr.Paul Sofrone

MONTREAL • TORONTO • OTTAWA
www.atlasremus.comwww.atlasremus.com

Bilete de avion
Asig�rări 
voiaj
Vacan�e

514-799-7397Viorica

Titular permis de Quebec

REMBO
X

421 Greenbrook Dr., 
Kitchener, Unit 17

Our cakes are made from scratch
Tăvi cu prăjituri asortate ptr petreceri. 

Torturi gustoase, reţete de casă.
519.578.2760

SERBAREA DE PAȘTI A BISERICII
SF. IOAN BOTEZĂTORUL DIN KITCHENER
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HRAMUL bisericii 
din Windsor şi 

instalarea ca preot a 
părintelui

LUCIAN MOLDOVAN
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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.

SIMONA CATRINA (1967-2017) In Memoriam

Adrian Florea
Real Estate Sales Representative

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

adrianflorea3@gmail.com

ROM-CAR is looking to

HIRE A MECHANIC
WITH EXPERIENCE.

For info call 519.781.2929

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!

Aventuri 
(ortopedice şi 
amoroase) la 

schi

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

Ma încapaţânez sa scriu cum se scrie în 
limba româna, adica ”schi”, nicidecum 
”ski”. Dar nu despre asta voi vorbi în 
aceasta compunere. Schiez prost, n-am 
reuşit niciodata sa ma îndragostesc de 
sportul care, mai nou, te poate plasa 
într-o clasa sociala sau alta. În schimb, 
m-am îndragostit odata de un barbat 
care schia superb şi, evident, era sa-mi 
rup gâtul de dragul lui. La propriu şi la 
figurat.
Sportivul meu era cu 25 de ani mai mare 
ca mine şi asta ma scotea din puţinele-
mi minţi ramase întregi. La etatea lui, 
pe când alţii îşi ordonau taloanele de 
pensie în ordine cronologica, el schia 
cu o viteza umilitoare pentru tinereţea 
mea înca nemarcata de spaima, dorinţa 
de maritiş sau celulita.
Pentru ca trebuia sa-l urmez la munte, 
unde se savârşea pasiunea lui, am 
purces şi eu la a lua nişte lecţii de schi, 
sa nu mor proasta. În schimb, era sa 
mor deşteapta. Am cazut de câteva ori 
atât de concludent, încât n-am avut 
nevoie sa mi se arate ceva pe cer, gen 
minunea de la Maglavit, ca sa pricep 
ca n-am ce cauta acolo. De atunci, eu 
şi schiorul meu am trecut la diviziunea 
muncii: el schia, eu beam vin fiert şi-l 
aşteptam la cotitura telescaunului.
Acesta este motivul pentru care el are 
şi-n ziua de azi calitaţi locomotorii care 
mie-mi lipsesc, precum şi o amanta 
schioare, iar eu am o viaţa liniştita, în 
depravarea sedentarismului meu.
Totuşi, auzind zilnic (iar Facebook 
faciliteaza asta) câta lume buna îşi 
face vacanţa de iarna la schi, devin 

anxioasa şi tind sa parafrazez un adevar 
care iniţial a aparut tot pe reţelele de 
socializare: nu eşti în rândul lumii 
daca nu schiezi? Trebuie sa-mi sparg 
ţeasta într-un conifer austriac, spre a 
demonstra lumii ca sunt cool?
A nu se înţelege ca am ceva împotriva 
acestui sport, dimpotriva, admir 
deşanţat schiorii pricepuţi, curajoşi 
sau cum mai vor ei sa se prezinte. Dar 
daca ma simt exclusa din lumea buna 
fiindca nu merg la schi , atunci e ceva în 
neregula fie cu societatea, fie cu pârtia. 
Am batut Austria în lung şi-n lat, la 
viaţa mea, dar niciodata n-am fost la 
schi acolo, eu sunt specialista în Elveţii 
şi Austrii estivale, iarna ma arunca mai 
degraba sub plapuma decât sub zapezi.
La scurt timp dupa ce-am fost cu iubitul 
meu schior la Sinaia, el a fost din nou 
acolo, cu soţia lui. Ah, nu v-am spus 
ca era însurat? Mi-am pierdut harul 
naraţiunii. În fine, deci s-a dus acolo 
cu nevasta-sa, iar cabanierul, când l-a 
vazut, i-a licarit un beculeţ în cap, şi-a 
amintit de el (pe munte, se ştiu toţi între 
ei din vedere, deşi n-au habar de niciun 
detaliu legat de viaţa personala) şi l-a 
întrebat, ca sa faca şi el conversaţie: 
”Oooo, va salut, aţi revenit sa schiaţi la 
noi! Ce mai face fetiţa dumneavoastra, 
de ce n-aţi mai adus-o şi pe ea?”. 
Culoarea gri-balţat a feţei lui, culoarea 
gri-balţat a nevesti-sii, precum şi faptul 
ca ei n-aveau copii – iar cabanierul 
crezuse ca eu eram fiica-sa – sunt 
simple amanunte fara importanţa...

Simona Catrina

TORONTO

C O N S A C R A R E A
Bisericii inchinate “Sfinţilor Patruzeci de Mucenici din Sevastia” din Aurora

Cu aleasă bucurie duhovnicească vă invităm să luaţi parte la CONSACRAREA
Bisericii închinate “Sfinţilor Patruzeci de Mucenici din Sevastia”, 33 Mosley St., 
Aurora, ON, L4G 1G8

Înalt Preasfinţia Sa NATHANIEL, Arhiepiscop de Detroit şi al Episcopiei Ortodoxe 
Române din America, împreună cu un distins sobor de preoţi şi diaconi, vor 
săvârşi slujba de târnosire, moment solemn de invocare a Duhului Sfânt şi a 
binecuvântării lui Dumnezeu asupra bisericii şi asupra credincioşilor prezenţi.
Cu acest prilej, toţi cei de faţă, bărbaţi, femei şi copii, vor putea să intre şi să se 
închine în Sfântul Altar. Slujba de târnosire va fi urmată de Sfânta Liturghie şi de 
o Agapă frăţească.

Programul Liturgic:
Vineri, 24Mai: Ora 19:00 - Vecernia
Sambata, 25Mai
Ora 10:00 - Slujba Sfinţirii Bisericii şi Sfânta Liturghie Arhierească
Ora 15:00 - Agapă frăţească la TRINITY ANGLICAN CHURCH,
                   79 Victoria Street, Aurora, Ontario, L4G 1R3

Vă mulţumim şi vă aşteptăm cu drag!
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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

KITCHENER
Concursul “Cel Mai Bun Elev Român”

la a noua ediţie

TORONTO

Cautam soferi de companie:
1.regional to USA (radius 3-400 miles; aprox.3000/sapt.) – $0.6/mile + PU/DO, waiting
 2.local (Ontario), daytime only, $0.5/mile + switch
 3.city - $24

Preferabil 2 ani de experienta verificabila in N. America, family oriented, clean abstract 
and CVOR; angajam si soferi noi, fara experienta (training 6 sapt+contract 1an);
3-4 sapt. Concediu platit, Work and travel Insurance; camioane Peterbilt automate, 
Volvo manual pt. local/city

“Loialitatea este cea mai importanta motivatie pentru noi !”

Daca doriti sa ne onorati cu colaborarea Dumneavoastra,va rugam contactati-ne:
416.834.2628 – Iancu
Loyalty.logistic.2003@gmail.com

Loyalty Logistic
cu sediul în Guelph, Ontario

Concursul se adreseaza elevilor 
romani din clasele 1-12. Asociatia 
ARTA va oferi trei premii in valoare de 
$50 celor mai buni elevi la invatatura 
din comunitatea romaneasca, din 
orasele unde se distribuie ziarul 
Agenda romaneasca.

Obiectivele concursului:
Prin acest concurs dorim sa 
evidentiam pe cei mai buni elevi 
la invatatura dintre tinerii nostri. 
Asteptam de la elevii romani o copie 

electronica dupa report cardul de pe 
trimestrul I, un mic eseu despre ei 
si o fotografie recenta. Data limita 
de inscriere va fi 1 iunie 2019. 
Fotografiile si eseurile vor fi publicate 
in ziarul local Agenda Romaneasca. 
Elevii vor fii premiati in mod festiv pe 
8 iunie cu ocazia Serbarii Cimpenesti 
care va avea loc la Drumbo.
Pentru mai multe detalii si informatii 
va rog sa scrieti la
       Popescu.arta@rogers.com

Hristos a înviat!
Iubiti credincioși,
Anul acesta parohia “Sfântul Ioan 
Evanghelistul” îmbracă haine de 
sărbătoare. Se împlinesc 20 de ani de când 
cuvântul Evangheliei Domnului Hristos 
s-a auzit în comunitatea românească 
din această parte a Metropolei Toronto, 
prin eforturile neprecupețite a trei preoti 
slujitori. Sunt ani de multă rugăciune, de 
bucurie sau de întristare, de împliniri și 
de dorințe, după firescul vieții oricărui 
bun creștin.

Sufletele credincioșilor bisericii noastre, 
trecuți la Domnul, ctitori și binefăcători, 
stau la temelia durabilă a acestei parohii, 
spre mărturia Învierii  și spre călăuzirea 
și propășirea generațiilor viitoare ale 
bisericii ocrotite de Sfântul Apostol și 
Evanghelist Ioan.  

Ca martor al acestui frumos răstimp, 
Înaltpreasfințitul Părinte Nathaniel și-a 
exprimat bucuria sinceră de a participa 

și rememora, alături de ctitorii și bunii 
credincioși, istoria celor 20 de ani.

Așadar, în Duminica a cincea după 
Învierea Domnului, pe 26 Mai, la timpul 
binecunoscut (12pm), va fi oficiată Sfânta 
Liturghie Aniversară, odată cu prăznuirea 
Sfântului Ioan Evanghelistul, ocrotitorul 
bisericii, dar și slujba de pomenire a 
ctitorilor adormiți. Acestea toate vor fi 
încununate de masa festivă la care sunt 
invitați să participe toti credincioșii.
 
Dumnezeu să vă binecuvinteze!
 

Rev. Fr. Stefan Morariu
647-271-6161

Rev. Fr. Antonel Dumitru
416-953-5449

Biserica Sf. Ioan Evanghelistul / St. John 
the Evangelist Church
100 Old Orchard Grove, Toronto, ON, 
M5M 2E2
www.sfioanevanghelistul.ca

ANIVERSARE

20 de ANI
Biserica Sfântul Ioan Evanghelistul

WINDSOR

HRISTOS A INVIAT!
Iubiţi credincioşi,
cu mare bucurie în suflet vă invităm să 
participaţi alături de noi la Serbarea 
Hramului Catedralei “Sf. Gheorghe şi 
Andrei Şaguna” din Windsor, Ontario, 
precum şi instalarea ca preot paroh a 
părintelui Lucian Moldovan, la data de 
19 Mai 2019 începând cu orele 10:00am.
Un sobor de preoţi în frunte cu PS IOAN 
CASIAN, Episcop al Episcopiei Ortodoxe 
Române al Canadei, va sluji Sfânta 
Liturghie Arhierească, urmată de slujba 
de Parastas pentru pomenirea morţilor. 
După aceea ne vom aşeza împreună să 
gustam din bucatele pregătite la masa 
Hramului nostru.
Vă mulţumim şi vă aşteptăm cu drag 
să vă bucuraţi alături de noi de acest 
prilej de rugăciune, unitate şi comuniune 
sufletească şi împreună, cu credinţă şi 
smerenie, să slăvim pe Dumnezeu cel 
unit în Treime, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.

“Binecuvântarea Domnului să fie peste 
voi toţi cu al Său Har şi iubire de oameni, 
totdeauna, acum şi pururea, şi în vecii 
vecilor. Amin !”

Părintele Lucian Moldovan
Tel: 519 253 9333
Cell: 587 228 4094

HRAMUL BISERICII
şi INSTALAREA CA PREOT PAROH

la Catedrala “Sf. Gheorghe şi Andrei 
Şaguna” din Windsor
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A S I G U R Ă R I
* DE VIAŢĂ PE TERMEN SAU PERMANENTE
* MEDICALE VIZITATORI
* PENTRU BOLI CRITICE
* INCAPACITATE DE MUNCĂ TEMPORARĂ  
   SAU PERMANENTĂ
* ÎMPRUMUTURI BANCARE
   (MORTGAGE PROTECTION)

LIVIA CHIRA

GOLDEN LIFEFinancial Corporation

519-743-3031

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

FLAV şi TERESA ONSEN

www.onsenhomes.com
teresa@onsenhomes.com

519-578-7300
Cu multă grijă şi povaţă, şi-a aflat românu’ casă.

Case vechi, sau case noi, sunaţi pe unul dintre noi !
De vindeţi sau cumpăraţi, de la noi multe aflaţi !

Cu multă grijă şi povaţă, şi-a aflat românu’ casă.
Case vechi, sau case noi, sunaţi pe unul dintre noi !

De vindeţi sau cumpăraţi, de la noi multe aflaţi !

Vânzări şi
cumpărări de 

case în
KITCHENER
WATERLOO

CAMBRIDGE

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

519.570.0172

Centrul Cultural Român Banatul din Kitchener

OFERTĂ DE ÎNCHIRIERE

CÂMPUL ROMÂNESC
În vâltoarea şi aglomeraţia specifică 
oraşelor mari, se întâmplă să mai 
uităm care ne sunt tradiţiile de 
sărbători. Nu asta se întâmplă 
însă la Câmpul Românesc de la 
Hamilton, unde tradiţia începută de 
către membrii fondatori ai asociaţiei 
de a avea o masă de Paşte comună, 
împreună cu toţi românii, s-a 
sărbătorit şi anul acesta. 
Dumineca, de Sfintele Sărbători ale 
Paştelui, am venit cu toţii la Câmpul 
Românesc, dornici să ciocnim un 
ou vopsit şi un pahar de vin roşu, 
urându-ne unul altuia tradiţionalul 
“HRISTOS A ÎNVIAT”.
Preotul Dan Simion Chirtu ne-a 
vorbit depre sărbătoarea Paştelor, 
cea mai mare sărbătoare creştină, 
o zi de bucurie (bucuria Învierii 
Domnului), marele eveniment din 
istoria mântuirii noastre, care stă 
la temelia credinţei şi a Bisericii 
creştine. 
Ne-a vorbit despre învăţătura 
Domnului de a ne iubi unii pe 
alţii, despre adevărata dragoste 
care este Dumnezeu. Dânsul a 
binecuvântat pe românii prezenţi şi 
a binecuvântat bucatele aduse de 
participanţii la acest eveniment.   
Mesele au fost pline cu preparate 
româneşti, coşuri cu ouă viu colorate 
şi bucate tradiţionale de “Paşte”. Dar 
mai presus de această abundenţă 
gastronomică, la Câmpul Românesc 

prin calda ospitalitate şi bunacuviinţă 
a oamenilor ce sfinţesc locul, toţi 
s-au simţit că sunt acasă, deoarece 
aici regăseşti o pace neasemuită a 
sufletului, o împăcare deplină cu tine 
însuţi şi cu cei din jur.
Aici, eşti “acasă”, în poienile cu troiţe 
şi copaci înmuguriţi, lângă chipul lui 
Eminescu dăltuit în marmură albă, 
sub maiestuoasele sălcii de lângă 
râu, unde se oglindesc copacii de 
pe deal, ascunzând în căuşul lor 
Capela Sfânta Maria.
Am avut bucuria să-l avem în mijlocul 
nostru pe Mike Carabas (DJ CmS 
Global Entertainment) care ne-a 
oferit un program muzicaI deosebit, 
potrivit cu bucuria oaspeţilor şi cu 
dansurile care au ţinut până seara.
Deşi vremurile se schimbă, spiritul 
nostru românesc poate rămâne 
neschimbat. Putem transmite 
copiilor noştri dragostea şi respectul 
pentru Sărbătoare Pascală, putem 
să păstrăm un gând bun pentru noi 
înşine şi pentru fiecare om pe care îl 
întâlnim în această perioadă.
Vă aşteptăm cu drag la următoarele 
evenimente organizate de Asociatia  
nostră – şi nu uitaţi, sezonlu de 
vară începe cu amenajarea parcului 
pentru programul anului 2019.
Vă aşteptăm în număr cât mai mare!

Dumitru Răchitan
ACR Hamilton

Sărbătoare Pascală
la Câmpul Românesc

de la Hamilton
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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:

Structural Design and
                             Building Permit applications

Contact us for a free quote!

North Drafting and Design Inc.
                Nick Ichim, P. Eng.

              905 990 8700
         email: info@ndesign.ca

Drafting 
Design 

Home design
Interior alterations design
Multi unit addition
Additions of deck/ balcony/ garage
Basement legal apartments
Load bearing wall removals
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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

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

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

WINDSOR

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

mcarabas@gmail.com

Aveti rude, prieteni sau obligaţii şi nu aveţi timp, putere, sau 
maşină să îi plimbaţi la: Niagara, Blue Mountain, Wassaga 
Beach, Casinos, Kitchener, Windsor, 1000 Insule, Tobermory, 
Ottawa, Montreal, Quebec sau traseu personal ?
Putem noi să ne ocupam de ei în locul dvs. de la domiciliu, 
(max. 6 persoane). Peste 30 de ani şofer în Toronto, ghid 
profesional şi stopuri la cerere. Sunaţi la (1) 647-453-3003 sau 
email la: plimbari2000@yahoo.com

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

Una dintre primele asociaţii româneşti din Canada, Graiul Românesc din 
Windsor, Ontario, înfiinţată în anul 1929, şi care este în continuare un liant şi 
totodată factor important în dezvoltarea comunităţii româneşti din zona vestică a 
provinciei Ontario, şi-au stabilit evenimentele anuale pe care doresc să le facă 
cunoscute prin intermediul publicaţiei noastre. Deasemenea membrii asociaţiei 
participă la diferitele manifestări româneşti organizate de biserici şi persoane 
private, evenimente care se găsesc pe website-ul lor www.graiul.com sau pe 
facebook la Graiul Romanesc Windsor Canada.

1. Expozitia de pictura si fotografie “ ROART 2019”
    July 24 - August 14, 2019, locatia -  Mackenzie Hall Cultural Centre; 

2. Picnic Romanesc
    August 10, 2019 - Kingsville - ON; 

3. Halloyeen Party
    Oct 26, 2019 - locatia Macedonian Centre; 

4. Ziua Nationala a Romaniei
    Nov 30, 2019 - locatia Macedonian Centre; 

5. Revelion
    Dec 31, 2019 - locatia Ciociaro Club, Windsor-ON 

Asociaţia Graiul Românesc din Windsor

 KITCHENER

ŞcoalaRomânească St. Louis din Kitchener

funcţionează ȋn cadrul Programului de Limbi Internaţionale (International 
Languages Program) din cadrul Inspectoratului Şcolar Catolic (Waterloo Catholic 
District School Board). Cursurile ȋn limba romȃnă pentru copii cu vȃrste cuprinse 
ȋntre 4 şi 14 ani, se ţin ȋn fiecare SȂMBĂTĂ, ȋntre orele 9:00-11:30, cu o pauză de 
15 minute. Elevii studiază şi sunt ȋmpărţiţi ȋn funcţie de vȃrstă, ȋn cele două clase 
pe care şcoala le are formate. 
Ȋnscrierile se pot face pe tot parcursul anului şcolar, urmȃnd paşii necesari 
conform link-ului:
      https://survey.wcdsb.ca/2018-19-IL-ELEM-Romanian.aspx#

Adresa şcolii noastre este:
     St. Louis, Kitchener  Main Campus, 80 Young St., Kitchener, ON, N2H 4Z1

Vă aşteptăm cu drag! 
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O ECHIPĂ DE PROFESIONIŞTI LA 
DISPOZIŢIA DUMNEAVOASTRĂ



KITCHENER

De câțiva ani buni, s-a creat la Kitchener o 
tradiție de a se ține Serbarea de Paști a Bisericii 
Sf. Ioan Botezătorul în prima sâmbătă după 
Învierea Domnului pentru a se putea organiza 
un adevărat spectacol. Și anul acesta, enoriașii 
parohiei Sf. Ioan Botezătorul s-au adunat la 
sala mare a Centrului Cultural Român Banatul, 
sâmbătă, pe 4 mai. Voluntarii acestei biserici 
au pregătit din timp sala pentru spectacolul ce 
avea să fie oferit de copiii din această parohie. 
Timp de două luni, doamna Violeta Sindile i-a 
învățat pe copiii Școlii Duminicale cântece și 
poezii, precum și sceneta Învierea Domnului. 
La fel au făcut și Letiția Macovei, Simion 
Ciobanu și Mihaela Mihaiu, care i-au învățat pe 
copiii din parohie dansuri populare românești 
din diferite zone ale țării. Acești copii minunați 
au încântat publicul numeros în prima parte a 
spectacolului. 
La pauză, toți copiii din sală au primit din partea 
bisericii mâncare și băuturi răcoritoare.   
A doua parte a spectacolului a fost rezervată 
grupului A.R.O.Y., din care fac parte tinerii cu 
vârsta de peste 12 ani. Aceștia s-au întâlnit 
săptămânal pentru repetiții de la Anul Nou 
încoace sub îndrumarea instructorului Ioan 
Cornea și a lui Florin Bota, iar rezultatele bune 
nu s-au lăsat așteptate. Dansatorii au umplut 
inimile celor din sală de bucurie și au strâns 
mulțime de aplauze și aprecieri. La sfârșit, toți 
copiii au primit din partea bisericii iepurași și 
ouă de ciocolată. Toate acestea se datorează 
muncii asidue a voluntarilor acestei parohii, 
păstorită cu multă dragoste și jertfă de părintele 
Ionuț Maerean. Cu toții își doresc ca generația 
următoare, copiii și nepoții, să păstreze credința 
strămoșească, portul și dansul popular, limba, 
tradițiile și obiceiurile românești! Felicitări !

Agenda Românească

SERBAREA DE PAȘTI A BISERICII
SF. IOAN BOTEZĂTORUL DIN KITCHENER



Asociaţia ARTA din Kitchener vă invită la ediţia a doua a SERBĂRII 
CÂMPENEŞTI de la Drumbo, sâmbătă 8 iunie 2019, de la ora 12 până seara, 
la adresa 935929 Blenheim Rd, Drumbo, Ontario, la un program artistic 
variat, mâncăruri tradiţionale româneşti şi voie bună în magnificul decor 
al proprietăţii familiei Cătană.
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OTTAWA

Referitor la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019, va informăm 
asupra prevederilor legale aplicabile :
Au drept de vot cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani;
Cetățenii români aflați în străinătate (cu domiciliul în străinătate, cu 
reședința în străinătate sau aflați ocazional în străinătate) pot vota la 
orice secție organizată în străinătate, pe baza următoarelor documente 
de identitate românești, valabile:

• Pașaport simplu, pașaport simplu temporar, pașaport de serviciu, 
pașaport diplomatic;
• Carte de Identitate, Carte de Identitate electronică, Carte de Identitate 
provizorie, Buletin de Identitate;
• Nu se poate vota cu titlu de călătorie.

Recomandăm cetățenilor români care doresc să-și exercite dreptul de 
vot să verifice din timp valabilitatea actelor de identitate românești, iar în 
cazul în care acestea sunt expirate sau expiră înainte de scrutinul din 26 
mai, să facă demersurile necesare pentru reînnoirea lor.

Secțiile de votare vor fi deschise în intervalul orar 7.00-21.00, ora locală.
Conform legislației în vigoare nu este necesară înscrierea cetățenilor 
români în Registrul electoral.
Cetățenii români care votează la secțiile organizate în străinătate vor fi 
înscriși în listele electorale suplimentare.

Cetățenii români care sunt înscriși în listele electorale ale altui stat membru 
al Uniunii Europene, pot să-și exercite dreptul de vot numai după ce dau 
o declarație potrivit căreia nu și-au exercitat dreptul de vot pentru membrii 
Parlamentului European din statul membru în ale cărui liste electorale au 
fost înscriși.

Au drept de vot și cetățenii europeni din alt stat membru UE care s-au 
înscris în liste special pentru a vota reprezentanții României în Parlamentul 
European. Lista acestora este comunicată de Autoritatea Electorală 
Permanentă cel mai târziu cu 5 zile înainte de data alegerilor.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota Redacţiei Agenda Românească
Lista candidaţilor
http://europarlamentare2019.bec.ro/candidati/

Modul de votare:
https://www.alegerile-europene.eu/cum-votezi/romania

Alegerile pentru 
Parlamentul European

Ambasada României la Ottawa

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Fereşte-te de stres, fiindcă 
tandemul Soare-Marte în Capricorn 
te cam tensionează. Dragoste: Este o 
perioadă norocoasă în amor - şansele de a 
te îndrăgosti nu lipsesc! Financiar: Nu vin 
bani mai mulţi, dar cei de care dispui sunt 
suficienţi pentru a trăi decent.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Te simţi bine, arăţi bine, sănătatea 
ţi se citeşte pe chip. Dragoste: N-ai început 
sezonul prea bine, se resimt unele greutăţi 
în relaţia cu partenerul şi fiecare discuţie 
mai profundă aduce o anumită dificultate 
în comunicare. Financiar: Călătoriile de 
afaceri şi colaborările la distanţă sunt 
favorizate.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Fii mai exigent cu orice semn 
ciudat din organism şi nu-l trece cu vederea
ca şi cum nu s-ar manifesta. Dragoste: 
Relaţia cu partenerul de viaţă va funcţiona 
din ce în ce mai prost şi veţi avea multe 
momente critice. Financiar: Banii sunt pe 
un teren bun, primeşti banii care ţi se cuvin 
iar ceea ce ai deja în cont îţi inspiră un 
sentiment de siguranţă.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Nimic nou la acest capitol, te 
menţii pe aceeaşi stare de la sfârşitul lui 
2018. Dragoste: Joci pe două fronturi, 
iar dualitatea aceasta este trădată de 
dezinteresul cu care priveşti gesturile 
partenerului. Financiar: Planul financiar 
intră pe un trend ascendent, în care se vor 
regăsi în curând şi celelalte domenii ale 
vieţii tale.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Există o oarecare predispoziţie 
către accidentări, boli acute, infecţioase sau 
inflamatorii. Dragoste: Numai evenimente 
fericite în casa ta. Te bucuri de toate alături 
de cel drag. Financiar: Banii nu sunt punctul 
forte acum, parcă ai merge pe gheaţă subţire. 
Nesiguranţa îţi caracterizează veniturile şi 
cheltuielile.
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Dacă ai grijă de tine, totul va 
reveni la normal, dar nici nu trebuie să te 
izolezi sub un clopot de sticlă. Dragoste: 
Ce a fost a fost, şi în relaţia actuală, şi în 
relaţia încheiată. Priveşte deci spre viitor. 
Financiar: Aşteaptă-te la o redresare.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Ai un tonus de invidiat, atât fizic, 
cât şi psihic. Dragoste: Pasiunea s-a mai 
stins, atracţia s-a mai destrămat, dar asta nu 
înseamnă că nu formaţi încă un cuplu stabil 
şi de invidiat. Financiar: A venit vremea 
să-ţi achiţi nişte datorii mai vechi sau să 
intri în posesia unor bani pe care alţii ţi i-au 
promis cu ceva vreme în urmă.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Fii prudent şi evită pericolul 
îmbolnăvirii prin contractarea unei răceli 
de sezon. Dragoste: Noul intră în viaţa ta 
sentimentală, fie printr-un suflu proaspăt 
care te entuziasmează, fie prin şansa unei 
noi iubiri. Financiar: Stagnarea economică 
te afectează şi pe tine şi pe cei dragi. 
Refrenul va fi cel mai adesea „n-am”.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Sănătatea trebuie ţinută sub 
observaţie pe tot parcursul anului, dar cel 
puţin acum, nu-ţi dă de furcă. Dragoste: 
Dacă ai o relaţie la care ţii, ar fi de dorit 
să încerci să menţii armonia şi să nu dai 
curs oricarei provocari. Financiar: Deciziile 
financiare de acum vor avea efecte pe 
termen lung, de aceea nu trebuie să faci 
calcule de azi pe mâine.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Regimul lichidelor în organism 
atrage mai mult atenţia acum, deci ai 
grijă ce bei şi în ce cantităţi. Dragoste: Un 
moment de vârf vă apropie şi mai mult, încât 
puteţi spune amândoi cât de fericiţi sunteţi! 
Financiar: Banii sunt bine gestionaţi. Iei 
decizii mature şi bine chibzuite.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Ar fi bine să te protejezi, 
îmbunătăţirea vremii îţi poate afecta 
sănătatea. Dragoste: Pasivitatea, aşteptarea 
unui miracol, răbdarea nu sunt suficiente 
pentru a aduce noul în viaţa ta sentimentală. 
Nu cumva te-ai resemnat? Financiar:  
Această perioadă poate fi una de top în 
privinţa banilor.
PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Ai grijă la ce consumi, la ce bei, la 
ce mănânci, pentru că ai putea încerca ceva 
care nu-ţi face bine. Dragoste: E nevoie de 
mai multă iniţiativă din partea ta. Financiar: 
Situaţia este mulţumitoare, ba chiar se pot 
rezolva cu brio unele aspecte. Discreţia 
ajută.
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Articolele publicate în ziarul AGENDA ROMÂNEASCĂ 
nu reflectă opinia redacţiei. Dreptul de copyright rămâne 
în exclusivitate autorilor.
Redacţia AGENDA ROMÂNEASCĂ nu răspunde de 
conţinutul reclamelor comerciale, al anunţurilor de Mică 
Publicitate şi al articolelor. Răspunderea privind textul, 
pozele şi grafica acestora revine în totalitate persoanelor 
care solicită acest gen de servicii oferite de redacţia ziaru-

lui. Articolele primite pe adresa redacţiei vor fi publicate 
în limita spaţiului disponibil alocat acestora.
Articolele din acest număr au fost “culese” din provincia 
Ontario şi editate de echipa redacţională. 

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

809-40 McGee Avenue, N2B 2T3, Kitchener, Ontario, Canada
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Aţi deschis 
un nou 

business? 
Publicaţia
AGENDA 

ROMÂNEASCĂ
vă oferă spaţiu GRATUIT 
pentru o singură apariţie 
să promovaţi business-
ul şi să faceţi cunoscut 
tuturor cititorilor oferta 

dumneavoastră.

redactia@agendaromaneasca.com
www.agendaromaneasca.com

Colaboratori:

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.

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: Dr.Sorin Boeriu, Cristina Pekurar, Mariana Ţuţuianu, Adrian Toma, Luminiţa 
Mironescu, Patricia George-Cosh, asociaţia ARTA din Kitchener

POZE şi VIDEO
PENTRU NUNŢI, PETRECERI, BOTEZ

416.800.0832

416-800-0832 sau  519-594-1712

Asociaţia ARTA din 
Kitchener

face înscrieri pentru 
dansuri populare juniori

Un nou an, un nou început. 
Încep înscrierile pentru echipa 
de dansuri populare copii a 
Asociaţiei ARTA. Repeţiile vor 
avea loc vinerea de la ora 7:00 
la 7:30 la Şcoala franceză, 
345 The Country Way. Vă 
rugăm să ne contactaţi pentru 
înscrieri la 519 741-8395 sau 
prin email:
   popescu.arta@rogers.com

Cottage in Blue 
Mountain

Ofer spre închiriere cottage în Blue Mountain 
aproape de pârtiile de schii şi de Blue Mountain 
Village. Cottage-ul are patru dormitoare, trei 
băi, şi o bucătărie dotată. Oferim lenjerie de 
pat, prosoape, săpun, şampon, etc. Poate 
fi văzut pe airbnb: https://www.airbnb.ca/
rooms/31263082?location=The%20Blue%20
Mountains%2C%20ON%2C%20Canada&ad
ults=6&children=2&toddlers=0&home_collect
ion=1&guests=1&s=R6nw_7ZM.
Pentru rezervări vă rugăm să sunaţi la 416 
937 6152 sau să ne trimiteţi un email la:
               pic_bogdan@yahoo.ca

SIMPLY ELEGANT
Flowers & More

MARIANA TUTUIANU
1167 King Street East
Kitchener - N2G 2N3

ARANJAMENTE ŞI BUCHETE DE FLORI 
PENTRU DIFERITE OCAZII

Phone: 519-576-0306
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ANUNŢURI - 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

Cine oi fi
că n-am râvnit
privighetorii glasul,
nici lebedei
visul
de fulg în albă arcuire
cu izvodiri de opt
înscris pe pragul clipei,
nici pajurei
majesticul aripei,
nici curcubeul,
nălucindu-l zarea,
nu știu cum se îmbracă,
nici să-i închei culoarea
cu florile de mazăre.
Ce fel de pasăre

oi fi?
Că haina din stihiră mai săracă,
croită din cenușă de târziu,
nu ar putea să-ntraripeze.
nici ultimul cocor.
Să vă răspund? Nu 
știu.
Ce pot, și-s sigur să 
vă spun,
că îngerul meu 
păzitor,
nu-i cel ascuns
printre bujori de 
epitaf,
ci vrăbiuța ce se 
scaldă-n praf.

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

CURRICULUM VITAE

Servicii de 
             Emigrare
pentru cei ce au nevoie de extensia statutului de 
şedere în Canada sau pentru cei care doresc să aducă 
pe cei dragi în Canada. Vă răspundem imediat 
solicitărilor dvs la tel:

1-647-855-2112
sau email:
               immigrationtocanada@bellnet.ca

www.cdimmigrationcanada.com

Transfer casete video VHS pe DVD
Copiez casete video Hi8, VHS si VHS-C pe DVD/USB la 
preţul de $20/ora-inregistrata. Deasemenea copiez casete 
video din sistemul european pe DVD/USB la pretul de 
$40/ora-inregistrata.  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
St. John Paul II Catholic
Elementary School
scoalaoakville@gmail.com

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

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).

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

ANGAJĂM 2 ŞOFERI cu maşină proprie 
pentru a duce pacienţi la doctor şi înapoi acasă pentru zona 
Mississauga şi Brampton. Zilnic este nevoie de 7-9 ore, 
iar plata este de 16 dolari pe oră (aproximativ 2200-2400 
dolari pe lună)
 Pentru informaţii sunaţi la: 647.982.2404

ROM CAR 
Automotive 

din Kitchener
vă aduce la 
comandă 

orice maşină 
de la Auction.519.781.2929

2009 NISSAN 
MURANO SL

($ 6495)
Financing, Safety, 

E-Test, Certified, Dual 
A/C, Warranty, No 

Rust, Rust Proof, Very 
Well Maintained, AWD, 
Very Clean, Aluminum 
Rims, New All Season 

Tires, No Accident, Car 
Proof, Heated Seats.

THIS MONTH SPECIALNow we offering finance at very low 
interes,good credit or bad credit in 3 
hours you will be approved.

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)
-renumitele apple fritter, poutine, cartofi prăjiţi cu pui sau 
peşte, salată grecească
Vă onorăm comenzile sunând de marţi până sâmbătă la: 

519.745.9695  sau   226.339.2076

Oferim ore de artă: pictură, desen, 
modelaj (lut) sau pian pentru începători.
Cei interesaţi, ne pot contacta prin email la: 
artscenter101@yahoo.ca

Cautam soferi cu categoria A-Z
pentru curse locale in zona Hamilton si Toronto 
Pentru informatii mai detailate sunati la
647-834-3754 Grigore.



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 *

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.

Pentru comenzi:

519-742-4670

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

de brânzeturi printre care renumita

NOU: Avem produse marca RÂURENI
Avem PASTĂ DE MICI

NEW LOCATION
2188 SHIRLEY Dr.,

Kitchener, ON, N2B 0A6


