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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
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$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
25 Iulie 2019
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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

PICNIC AREC
17 August 2019
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PICNICUL 
DE VARĂ

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

THE VILLAGE DENTAL CENTRE - Dr. SIMONA RUSU

519-745-6722, Kitchener, On, villagedental665@rogers.com

Cabinet stomatologic - oferim tratamente dentare variate şi de calitate pentru întreaga familie.

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!

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

KITCHENER

Programul serii va mai cuprinde un spectacol 

folcloric cu Ansamblul AROY din 

Kitchener şi concursul Miss Banatul.

Intrarea este $30. Mâncarea (şniţel de 
porc, cârnaţi şi cotlet la grătar, cartofi prăjiţi, 
salată, prăjituri)  şi băutura vor fi oferite 
CONTRA COST (cash). Băutura variată va 
avea preţuri competitive. 
Locurile vor fi limitate. Vă invităm să vă 
rezervaţi biletele din timp.

care va avea loc la Centrul Cultural Românesc “BANATUL” - 2150 
Bleams Rd., Kitchener, Ontario, sâmbătă 31 August 2019.

Sâmbătă 31 august 2019 (Long 
Weekend - Labour Day) în cadrul 
Festivalului Bănăţean vor avea 
loc activiăţi sportive şi culturale. 
Tradiţionalul turneu de fotbal va 
începe dimineaţa, iar seara începând 
cu ora 7pm va avea loc o petrecere 
românească avându-l ca invitat pe 
binecunoscutul Ionică Ardeleanu 

Societatea Culturală Română “BANATUL”
din Kitchener vă invită la cel de al 51-lea

FESTIVAL BĂNĂŢEAN

Pentru rezervări vă rugăm să sunaţi la numărul de 
mai jos şi să lăsaţi mesaj, vă sunăm noi înapoi.

519.570.0172
Vă aşteptăm cu drag!

Ionică Ardeleanu

Pot foarte bine să-i sufăr pe oamenii 
care-mi fac rău. În schimb, nu pot să-i 
sufăr pe oamenii care mă plictisesc. 
Din nefericire, categoria a doua e 
ceva mai stufoasă. Nevorbiţii cărora 
le place la nebunie să se audă sunt 
câtă frunză, iarbă şi meliţă. Li se pare 
că toată lumea se învârteşte în jurul 
artritei lor, al nepotului lor genial sau 
al buletinului meteo. Mi-e ciudă că, 
în viaţa asta, m-am plictisit mai mult 
decât am trăit. Dacă aş fi în Parlament, 
aş propune să îndese în Codul Penal 
şi infracţiunea de a plictisi pe cineva 
până când ăla preferă să-şi taie 
venele decât să te asculte. A plictisi 
interlocutorul poate fi omor din culpă. 
Au fost multe persoane care au dorit 
să se împrietenească sincer cu mine. 
Cu mare plăcere aş fi fost de acord, 
doar că adormeam înainte de a sfârşi 
ei fraza şi eu cafeaua. Trăncăneau 
despre întâmplări derizorii. Le-aş zice 
să se pună în locul celor care ascultă, 
doar că nu sunt capabili, sunt prea 
ocupaţi să se autosavureze. Neveste 
pe care soţii nu le mai ascultă de 
vreo 28 de ani – stau cu ele doar ca 
să coroboreze pensiile - prind câte-o 
proastă ca mine şi povestesc fapte 
de vitejie de pe scara blocului. După 
aia, îmi oferă 244 de citate stupide 
din copilaşii lor şi perorează despre 
vreme – subiectul meu preferat, vă 
daţi seama. Azi a fost mai frig ca ieri, 
ai văzut? Au anunţat cu două grade 
mai cald ca ieri, nu ştiu de ce a fost 

cu o jumate de grad mai frig ca ieri, 
oricum aerul a fost mai umed decât au 
spus, care credeau că poate fi şi un pic 
uscat. Cine mi-a zis asta a mai turuit 
multe, potrivit martorilor oculari, dar 
eu nu ştiu, fiindcă sforăiam deja cu 
căpăţâna-n farfurie. Îmi pare rău că, 
dacă tot am aţipit în direct la masa 
groazei, măcar n-am băut mai mult, 
să am şi eu o satisfacţie vicioasă. Am 
avut un iubit pe care l-am concediat 
fiindcă mă plictisea de moarte. În rest, 
era partida perfectă: romantic, doctor, 
maşină, bani, glagorie, yoga, căţel 
cuminte. Doar că iubi vorbea numai 
despre calculatoare, despre hepatite 
şi despre mă-sa. Eu eram creativă, 
dezvoltam toate aceste trei minunate 
subiecte, doar că la un moment dat am 
rămas în pană de metafore şi, culmea, 
am ajuns să-l plictisesc eu pe el, cu 
îhîm-urile mele previzibile. Alarmant 
de mulţi oameni sunt plictisitori ca 
o mochetă bej. N-aveţi decât să mă 
înjuraţi, ştiu că toţi aţi trecut prin 
caznele unor conversaţii mai puţin 
captivante decât cotele apelor Dunării 
(de la radio). Pe această cale, îi 
mulţumesc din suflet unui tip cu care 
mă tot întâlneam acum zece ani. El 
a evitat monotonia şi plictiseala. În 
sensul că, deşi mă tortura cu poveşti 
din armată, m-a înviorat brusc, într-o 
seară: mi-a spus că, de fapt, el e cam 
însurat. 

Simona Catrina

Nu ne mai 
plictisiţi !
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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

MONTREAL

Metabolismul și greutatea corporală
SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE

Cum este afectat numărul kilogramelor de metabolism? Care este adevărul privind metabolismul lent? Există 
vreo posibilitate ca acest metabolism să poată fi activat pentru a arde mai multe calorii?

Ați auzit probabil de nenumărate ori că 
un metabolism leneș poate constitui 
cauza acelor detestate kilograme 
în plus. Ați auzit probabil și de o 
grămadă de trucuri de accelerare a 
metabolismului, pentru ca arderile 
să fie mai intense iar depunerile mai 
puține decât în mod normal. Care este 
adevărul?
Mai întâi, câteva lămuriri despre ce 
este metabolismul. Acesta reprezintă 
totalitatea reacțiilor biochimice care se 
produc în organismul nostru, incluzând 
și procesul prin care alimentele și 
lichidele pe care le consumăm sunt 
transformate în energie. Adesea 
metabolism și rată a metabolismului 
sunt confundate și folosite alternativ. 
Dacă metabolismul se referă la 
totalitatea proceselor prin care corpul 
foloseşte energia, rata metabolică 
este viteza metabolismului, adică 
rata la care organismul arde caloriile. 
Metabolismul și rata metabolică sunt 
determinate de mai mulți factori, de la 
gene, la glanda tiroidă (care secretă 
hormoni ce influențează ritmul arderii 
caloriilor, felul în care este stocată 
energia etc.), la stilul de viață (dietă și 
exerciții fizice). Principala componentă 
a metabolismului o constituie 
metabolismul bazal. Ce este acesta? 
Metabolismul bazal este o estimare a 
numărului de calorii pe care organismul 
le-ar consuma dacă am fi 24 de ore în 
stare de repaus, i.e. fără stres fizic și 
psihic, într-un mediu cu o temperatură 
confortabilă și în stare post-alimentară 
(atunci când procesul digestiei nu este 
activ). El reprezintă energia minimă 
necesară îndeplinirii funcțiilor de bază
ale organismului, precum respirația, 
circulația sângelui, reglarea 
temperaturii corpului, menținerea 
nivelelor hormonale sau creșterea și 
repararea celulelor. Metabolismul bazal 
reprezintă aproximativ 60-75% din 
cheltuielile energetice ale organismului, 

fiind determinat, la nivel individual, de 
mai mulți factori precum:
■ Mărimea și compoziția corpului: Un 
corp mai mare, mai solid, înseamnă mai 
multe celule care trebuie să fie menținute 
în funcțiune, ceea ce presupune mai 
multă energie. Compoziția corpului 
este, de asemenea, un factor important, 
deoarece țesutul muscular este un țesut 
metabolic foarte activ, aici având loc 
mare parte dintre procesele metabolice 
pe care le numim „arderi”, în timp ce 
țesutul adipos este un țesut aproape 
inert din punct de vedere metabolic. De 
aceea, chiar și în timpul repaosului, un 
corp mai musculos va arde mai multe 
calorii decât unul cu masa musculară 
redusă.
■ Genul: Pornind de la afirmația de mai 
sus, bărbații, care au masa musculară 
mai dezvoltată decât a femeilor, vor 
avea și o rată metabolică mai crescută. 
■ Vârsta: Pe măsură ce înaintăm 
în vârstă, masa musculară tinde să 
scadă iar grăsimea să reprezinte 
mai mult din greutate, ceea ce face 
ca rata metabolică să se diminueze. 
Se estimează că după pubertate, 
atunci când rata metabolismului 
atinge valoarea maximă, aceasta 
scade progresiv cu aproximativ 2% pe 
deceniu. Pe lângă acest metabolism 
de bază, alți doi factori determină 
cantitatea de calorii pe care le ardem 
zilnic:
■ Procesarea alimentelor 
(termogeneza): Digestia, absorbția, 
transportul și stocarea alimentelor 
necesită energie, adică ardere de 
calorii. De-a lungul vieții, necesarul 
de energie de care organismul nostru 
are nevoie pentru procesarea hranei 
rămâne relativ același și nu se schimbă 
prea ușor. În cifre, termogeneza poate 
consuma de la 100 până la 800 de 
calorii pe zi.
■ Activitatea și exercițiile fizice 
reprezintă restul caloriilor pe care 

organismul le folosește în fiecare zi. Cu 
cât suntem mai activi, cu atât ardem 
mai multe calorii. Exercițiile de întărire 
musculară, cum ar fi ridicarea de 
greutăți, sunt importante deoarece ajută 
la încetinirea pierderii masei musculare 
care se produce odată cu înaintarea în 
vârstă. Și cum țesutul muscular arde 
mai multe calorii decât cel adipos, 
masa musculară reprezintă un factor 
cheie în pierderea kilogramelor în 
plus. Orice mișcare în plus ajută însă 
la arderea caloriilor. Urcatul scărilor în 
locul folosirii liftului, parcarea mașinii 
la distanță de magazin, grădinăritul, 
treburile gospodărești - toate ard calorii 
și contribuie la scăderea ponderală.

CÂTEVA MODALITĂŢI DE A 
ACCELERA METABOLISMUL
■ Mâncați proteine la fiecare masă. 
Mâncatul crește metabolismul pentru 
câteva ore, datorită efectul termic al 
alimentelor (termogeneza de care am 
vorbit anterior), căci digestia, absorbția 
și procesarea nutrimentelor din 
mâncare necesită energie/calorii. Dintre 
toate grupele de alimente, proteinele 
provoacă cea mai mare creștere a 
efectului termic al alimentelor, sporind 
rata metabolică cu 15-30%, comparativ 
cu 5-10% pentru carbohidrați și cu 
0-3% pentru grăsimi. Un consum sporit 
de proteine poate, de asemenea, 
reduce scăderea ratei metabolismului 
asociată cu slăbitul. Aceasta deoarece 
minimizează pierderea masei 
musculare, un efect secundar comun 
al curelor de slăbire. În plus, proteinele 
sunt sățioase și de aceea pot împiedica 
mâncatul în exces.
■ Beți mai multă apă rece. Persoanele 
care beau apă în locul băuturilor 
alcoolice și băuturilor răcoritoare pline 
de zahăr sau îndulcitori au mai mult 
succes în ceea ce privește scăderea în 
greutate și păstrarea acesteia. Motivele 
sunt multiple: apa nu conține calorii, 

reduce senzația de foame, combate 
retenția de lichide în corp și poate 
accelera, temporar, rata metabolismului 
de repaus (RMR): impactul a 0,5 litri de 
apă este de 10-30%, timp de circa o oră. 
RMR este similară ratei metabolismului
bazal, însă ea include și caloriile arse 
în timpul digestiei și făcând diverse 
mici activități. Efectul de ardere a 
caloriilor poate fi chiar mai mare dacă 
beți apă rece, deoarece organismul 
va cheltui energie pentru a o încălzi la 
temperatura corpului. 
■ Incorporați antrenamente de 
rezistență în activitățile fizice pe care 
le faceți. Acestea pot fi executate cu 
greutatea propriului corp (genuflexiuni, 
flotări, tracțiuni cu priză inversă, sărituri 
pe un obiect etc.), cu greutăți precum 
gantere kettlebell sau mingi medicinale. 
Avantajul acestui tip de antrenament 
este că pe lângă arderea grăsimilor, 
el contribuie la dezvoltarea masei 
musculare. Așa cum am arătat anterior, 
musculatura este mai activă din punct 
de vedere metabolic decât țesutul 
adipos (grăsimea). Construindu-vă și 
menținându-vă mușchii veți arde mai 
multe calorii în fiecare zi, chiar și în 
repaus. 
■ Alte alimente cu efect asupra ratei 
metabolice. Ceaiul verde și Oolong, 
cafeaua și mâncărurile picante pot 
stimula metabolismul, însă pe lângă 
faptul că efectul este temporar, el este 
și minim, în jur de 4-5%. 

METABOLISMUL ȘI SLĂBITUL
Îngrășatul excesiv din cauza unei 
probleme medicale care afectează 
metabolismul - sindromul Cushing sau
hipotiroidismul - nu este chiar așa de 
frecvent pe cât ne închipuim. Sindromul 
Cushing, cunoscut și sub denumirea de
hipercortizolism, este o afecțiune 
cauzată de expunerea prelungită la 
hormonul cortizol.

....continuare în pag.4
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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

Este o boală foarte rară: 
incidența sa este de mai puțin 
de un caz anual la un milion de 
persoane.
În ceea ce privește 
hipotiroidismul - o insuficienţă 
a glandei tiroide - incidenţa 
acestuia, în cazul populaţiei 
generale, este de 1-2%, 
variind în funcţie de regiunea 
geografică şi fiind mai mare 
în locurile cu deficit de iod. 
În general, femeile sunt mai 
predispuse la a dezvolta 
hipotiroidie. Creșterea în 
greutate este un proces 
complicat, în care se combină 
mai mulți factori: ereditate, 
dezechilibre hormonale, 
alimentație, stil de viață - 
somn, activitate fizică, stres. 
Toți acești factori pot produce 
un dezechilibru în ecuația 
energiei. Principul de bază 
însă este că ne îngrășăm 
atunci când caloriile pe care 
le ingerăm excedează caloriile 
pe care le ardem.
Crearea acestui deficit se 
realizează fie prin ingerarea 

unei cantități mai mici de calorii, 
fie prin creșterea numărului de
calorii arse prin activitate fizică, 
fie prin ambele.
Când vine vorba de greutate 
corporală și de slăbit, realitatea, 
confirmată de mai multe studii 
în domeniu, este următoarea:
greutatea este controlată mai 
mult prin ceea ce mânăm 
decât prin cât exersăm.
Aceasta deoarece avem 
tendința să supraestimăm 
caloriile arse prin exerciții și 
să le subestimăm pe cele 
pe care le ingerăm. Pentru a 
arde o cantitate semnificativă 
de calorii este nevoie de o 
activitate fizică lungă și intensă, 
pe când o cantitate mare de 
calorii se poate mânca foarte 
repede și fără niciun efort.

ACCENT MONTREAL
www.accentmontreal.com

Acest articol a fost revizuit de 
dr. Alexandru Nicolescu-Zinca, 
director la Supercliniques
GMF-Réseau.

....continuare din pag.3

Metabolismul și 
greutatea corporală

MONTREAL

KITCHENER

Duminică, 21 iulie, ora 6:00pm - Seară de film creștin-ortodox la sala Banatul
Luni, 22 iulie, 4:00pm & 6:30pm - Împărțirea mâncării la săraci - Ray of Hope
Duminică, 28 iulie, 12:30pm - Picnic Românesc pe proprietatea bisericii noastre  

PICNICUL de VARĂ al parohiei noastre se va tine duminica, 28 iulie, incepand 
cu ora 12:30pm pe terasa Centrului Cultural Roman “Banatul”. In caz de vreme 
nefavorabila, picnicul se va tine in sala mica. In meniul picnicului puteti găsi: 
mititei, ceafa de porc la gratar, cartofi, salata de varza, desert, bere, vin, sucuri 
si cafea. Va asteptam sa petrecem un timp frumos impreuna!

Pr. Ionuț Maerean
Biserica Sf. Ioan Botezătorul, 2150 Bleams Rd., Kitchener, 226.600.2911

Biserica Sf.Ioan Botezătorul 
din Kitchener organizează:
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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

POZE, VIDEO
PHOTO BOOTH, DJ

MUZICĂ LIVE

SERVICII PROFESIONALE

519.594.1712 O ECHIPĂ DE PROFESIONIŞTI LA 
DISPOZIŢIA DUMNEAVOASTRĂ
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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

mcarabas@gmail.com

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

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

WINDSOR

TORONTO

Asociaţia Inginerilor Români din 
Canada (AREC)

vă invită la PICNIC

Va invitam cu mult drag sa participati la 
Editia a 6-a Picnicului de Vara!

Haideti sa petrecem impreuna o zi de 
neuitat, sa ne cunoastem mai bine, 
sa facem cunostinte noi, sa legam 
prietenii, sa participam in numar cat 
mai mare la diverse jocuri sportive si sa 
ne distram frumos.

Va invitam din nou cu intreaga familie: 
copii, parinti si bunici, chiar si stra-
bunici daca aveti, la traditionalul picnic 
care anul acesta se tine la Ballantrae 
Community Centre.

Va incurajam sa aduceti cu 
dumneavoastra sezlonguri, scaune 
pliante, mincare si bautura - dupa cum 
doriti sa consumati.

Va invitam sa va inscrieti la intrecerile 
sportive in parc. Intrecerile se vor face 
pe categorii de virsta.

Inscrieri la seminar@arec.ca cu 
mentiunea AREC Summer Picnic

Evenimentul e deschis tuturor, nu este 
doar pentru membri AREC ! 

Va asteptam cu mult drag!

 
Saturday, August 17, 2019
at 12 PM – 9 PM
 
Ballantrae Community Centre
5592 Aurora Road,
Whitchurch-Stouffville,
Ontario L4A 7X3

Datorita minunilor pe care Sfantul Ilie 
le-a savarsit in decursul vietii sale, 
acesta a fost trecut in randul sfintilor de 
Biserica Ortodoxa. Sfantul Ilie a venit 
pe lume cu peste 850 de anii Hr., in 
tinutul Tesvi din Galaad, intr-o familie 
de preoti, intr-o perioada in care iudeii 
se inchinau idolilor si zeilor straini, pe 
vremea imparatului Ahab. Se spune ca 
la nasterea sa tatal sau a vazut oameni 
imbracati in alb invelindu-l in scutece 
de foc si dandu-i numele, i-au dat sa 
manance o flacara, simbol al ravnei 
pentru Dumnezeu care l-a mistuit de-a 
lungul intregii sale vieti.
Legendele spun ca Sfantul Ilie a fost 
gospodar, dar cu o fire foarte iute. 
In traditia populara, Sfantul Ilie este 
prezentat ca mergand pe cer intr-un car 
cu roti de flacari, tunand si lovind diavolii 
cu biciul de foc. Se mai spune ca este 
aducator de ploaie si ca poate provoca 
furtuni puternice. Multe legende spun 
ca Sfantul Ilie nu si-a incheiat misiunea 
pe pamant, el ridicandu-se la cer si 
asteptand acolo sfarsitul lumii, pentru a 
se lupta cu capetenia diavolilor.
  De ziua Sfantului, oamenii nu lucrau, 
pentru a nu cadea grindina si nu 
mancau mere, pentru ca grindina sa 
nu fie de marimea acestora. Tot in 
aceasta zi, femeile mergeau la biserica 
si dadeau pomana pentru morti 
din roadele gospodariei. Apicultorii 
recoltau mierea albinelor, in haine de 
sarbatoare, numai de barbati, ajutati de 
catre un copil, femeile neavand voie sa 
intre in stupina. Dupa recoltarea mierii, 

cei din casa, impreuna cu rudele si 
vecinii invitati la acest moment festiv, 
gustau din mierea noua si se cinsteau 
cu tuica indulcita cu miere. 
Sânt-Ilie marcheaza si miezul verii 
pastorale, data la care le era permis 
ciobanilor sa coboare in sate, pentru 
prima data dupa urcarea oilor la stana.
 In vechime, se obisnuia ca, tot in 
aceasta zi, sa se organizeze intalniri 
ale comunitatilor satesti de pe 
ambii versanti ai Carpatilor, targuri, 
iarmaroace si balciuri, unele pastrate 
pana in zilele noastre. Ca divinitate 
solara si meteorologica, Sfantul 
Ilie provoaca tunete, trasnete, ploi 
torentiale si incendii, leaga si dezleaga 
ploile si hotareste unde si cand sa bata 
grindina.
Sarbatoarea proorocului Ilie Tesviteanul 
este si Ziua Aviatiei Romane, acest 
sfant fiind considerat din 1913 
ocrotitorul si patronul aviatorilor. 
Sfantul Ilie, mai mult decat toti ceilalti 
prooroci ai Vechiului Testamant, a ajuns 
sa fie un purtator de Har Dumnezeiesc. 
Cuvantul lui era egal cu fapta lui si asta 
este o chestiune rar intalnita. A fost cel 
care a purtat Cuvantul lui Dumnezeu, a 
fost si cel care si-a asumat ura celor din 
jur, mai ales a oamenilor puterii acelei 
vremi, dar in momentul in care el a fost 
prigonit, a avut din partea lui Dumnezeu 
o atentie speciala. Este singura fiinta 
umana din Vechiul Testament care, in 
final, a fost ridicat la ceruri cu trupul.

Preot  LUCIAN MOLDOVAN
Biserica Sf.Gheorghe, Windsor

SFÂNTUL ILIE
TRADITII SI SUPERSTITII
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LONDON
Activităţi sportive, muzică, dans, mici, bere, 
şi multă voie bună - picnicul organizat de 
Romanian Club of London duminică 7 iulie 
a fost încă un succes. Mii de mulţumiri 
organizatorilor, participanţilor, sponsorilor, 
DJului şi familiei Lachmaniucu pentru că 
ne-au pus la dispoziţie terenul. Următoarea 
activitate organizată de RCL va avea loc în 
luna august, detalii în curând...

PICNIC ROMÂNESC
organizat de Romanian Club of London



Râureni este una dintre cele mai cunoscute 
branduri româneşti, cu mai mult de 40 de 
ani de tradiţie în conservarea fructelor şi 
a legumelor după reţete autentice. Încă 
de la înfiinţarea fabricii de conserve 
Râureni, în 1968, producătorul a făcut 
o promisiune, aceea de a oferi “darurile 
preţioase ale naturii”, un logo aflat pe 
fiecare produs marca Râureni. În 2008, 
s-a investit în modernizarea utilajelor 
şi a infrastructurii, pentru a asigura 
un nivel ridicat de calitate, şi într-un 
depozit frigorific. Doi ani mai târziu, 
produsele Râureni apar pe piaţă într-o 
nouă prezentare, având o nouă identitate 
şi un ambalaj nou care vorbeşte despre 
pasiunea lor pentru conservarea fructelor 
şi legumelor, de la natura cu dragoste.
Iar acum, la Dorel’s Food suntem mândri 
să le urăm bun venit în inventarul 
nostru. Puteţi găsi aici o mare varietate 
de gemuri, legume murate, oţet, sucuri 
carbogazoase şi naturale, ceaiuri de 
plante, siropuri ... toate la cele mai bune 
preţuri din zona.
Fă-ne o vizită acum la 101 Whitney 
Place, Kitchener, ON; Luni - Vineri 
orele 9-17; (519) 742-4670.

Produse marca RÂURENI la
Dorel’s Food
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BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Te simţi în formă, arăţi excelent 
şi sănătatea ţi se citeşte pe chip. Dragoste: 
Treci dragostea prin prisma raţiunii, ceea 
ce este un lucru bun, căci comunicarea, 
claritatea și percepția sunt foarte evidente 
acum. Pentru cei fără partener: din eșecuri 
veți știi cum să abordați o persoană în 
vederea unei relații serioase. Financiar: 
Situaţia financiară va fi în creştere.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Dorința de a arăta bine te va 
motiva să faci alegeri mai bune în ceea ce 
privește dieta și stilul de viață. Dragoste: 
Perioada bună, relaţia cu partenerul de 
viaţă îți aduce multe satisfacţii. Financiar: 
Moment prielnic pentru a evalua felul în 
care știi să-ți bugetezi nevoile.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Cât timp nu te linişteşti şi nu o 
laşi mai moale cu stresul, nu se poate vorbi 
de o stare de sănătate acceptabilă. Dragoste: 
Consideră totul un flirt şi cam atât, fără să-
ţi faci prea multe iluzii. Financiar: Bugetul 
este destul de strâns acum, nu e cazul de 
achiziții majore.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Esti epuizat psihic iar acest lucru 
se oglindeste asupra stării geneale de 
sănătate. Dragoste: Eşti răsfăţat de gesturile 
de afecţiune ale sexului opus, iar numărul 
de admiratori creşte. Financiar: Cu banii nu 
eşti la fel de norocos, pentru că resursele pe 
care te-ai bazat se cam subţiază.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Excesele pot să te lase fără vlagă, 
deci nu cere de la tine mai mult decât poţi 
da. Dragoste: Te simţi bine cu persoana 
iubită alături, vă afişaţi cu mândrie în 
societate, nu mergeţi într-un loc decât 
împreună şi vă dedicaţi mai mult timp unul 
altuia. Financiar: Sezonul estival înseamnă 
cheltuieli mai multe, așa că banii sunt acum 
punctul sensibil.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Atenție la o predispoziție spre 
surescitare, așa că nu neglija odihna! 
Dragoste: Acolo unde lucrurile nu mai 
merg, e mai bine să recunoști acest lucru, 
față de tine mai întâi, și să pui punct. 
Financiar: Ai putea să primești un bonus ori 
o mărire de salariu.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Te încearcă un sentiment profund 
de neîmplinire.Mai multă mișcare, ieșiri 
în aer liber, ar putea ajuta. Dragoste: Dacă 
partenerul nu se implică la fel de serios, 
înseamnă că aveţi o problemă. Financiar: 
Scapi de o datorie care îţi stătea pe cap ca 
o povară.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Eşti în formă bună, radiezi de 
energie şi sănătate. Dragoste: În viaţa de 
cuplu, pe umerii tăi cade tot greul, deci nu te 
aştepta ca partenerul să vadă câte sacrificii 
faci. Financiar: Banii sunt motivul unor 
griji, deşi exagerezi gravitatea situaţiei.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Nu ezita să apelezi la sfaturile 
unui psiholog, dacă te simți copleșit de 
evenimente. Dragoste: Persoana care îţi stă 
alături îţi dăruieşte nu doar dragoste, ci şi 
siguranţă, prietenie şi sprijin. Financiar: 
Banii vin, dar cu întârzieri și cu eforturi și 
pot să provoace conflicte și nemulțumiri 
sufletești.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Ar fi potrivită o reevaluare a stării 
de sănătate, dacă ești sub tratament, sau 
o serie de analize de bază dacă nu ai mai 
fost de multă vreme la medic. Dragoste: 
Dragostea nu are numai momente frumoase
şi tandre în meniu, ci mai există şi  situaţii
dificile. Financiar: Bani ai, iar asta 
mai compensează puţin din celelalte 
insatisfacţii.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Te simți copleșit de 
responsabilitățile cotidiene. Dacă ai temeri 
mari legate de sănătate, mergi la medic și îți
va veni inima la loc! Dragoste: Dacă închizi 
orice portiţă care duce spre sufletul tău, 
cum vrei să scapi de singurătate? Financiar: 
Banii vin cu greu, deci dacă aștepți noi 
venituri sau plata unei datorii s-ar putea să 
fi dezamăgit o perioadă.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Eşti în formă maximă, nu se 
întrevede nicio problemă de sănătate. 
Dragoste: Viitorul e promiţător, speranţele 
sunt imense, pentru că ai pretenţii mari 
de la iubire. Financiar: Ești mai predispus 
la cheltuieli pe distracții. Fă-le totuși cu 
măsură!

KITCHENER

Ea este cauza cea mai mare pentru 
care suntem extenuați ani la rând.

Știm că oboseala suprarenală este 
cauzata de stresul cronic ceea ce duce 
la extenuare mentală și emoțională.
Majoritatea dintre femei gândesc că 
este din cauza a ceea ce fac de zi de 
zi, muncă , copii, sau chiar vârsta...
Însă cel mai mare declanșator al 
oboselii suprarenale este “Stresul a 
ceea ce o sa vina”.
Stresul ADEVĂRAT înseamnă sa 
fugi de un animal sălbatic, de război, 
temperaturi extreme, foamete sau 
trauma...
Aceasta NU este ceea ce cei mai multi 
dintre noi trăiesc.
Ne facem griji și avem anxietate.
80% din stresul nostru azi este stres 
mental și emoțional, provenind din 
gândire.
Dr. Robert Sapolsky este profesor 
de neurologie la Universitatea din 
Stanford, care a scris cartea “De ce 
zebrele nu fac ulcer”, numește aceasta 
un “răspuns de stres anticipat”.
Spre deosebire de zebre, noi ne putem 

stresa doar de la gândurile noastre.
Da, ați citit corect.
Răspundem la fel ca și zebrele când 
suntem atacați de un leu.
Iar atunci când răspunsul la stres 
devine cronic, “ne îmbolnăvim”.
Stresul anticipat înseamnă că 
prevedem stresul în moduri diferite.
Ceva ce este stresant pentru cineva 
s-ar putea să nu fie stresant pentru 
altcineva.
STAREA MENTALA este factorul cheie 
pentru a depăși oboseala suprarenală 
... și a trai viata la MAXIMUM, fără prea 
mult stres și copleșire.
Am văzut cum dieta, suplimentele  
împreuna cu o schimbare a felului de 
a gandi sunt de ajuns pentru a vindeca 
oboseala suprarenală și a deveni din 
nou cel mai bun ce poți fi.

Monica Laura Marin
519 635 0665
Integrative Nutrition Health Coach
Live Blood Cell Analyst
Metabolic Balance Coach
www.harmonicahealthcoaching.com
monica.laura.marin@gmail.com

OBOSEALA 
SUPRARENALĂ
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Sâmbătă 29 Iunie 2019, la Centrul Cultural 
Român “Banatul” din Kitchener, a avut loc 
aniversarea de 65 de ani a celui mai vechi 
picnic din comunitatea românească “Picnicul 
Petrovicenilor”. Acest eveniment a fost iniţiat în 
1954 de românii care au emigrat în Canada şi 
America încă din ani 1923-1927 din Petrovasila, 
Banatul Sârbesc. Ducând dorul satului natal 
şi a tradiţilor strămoşeşti, au hotărât să 
organizeze anual un picnic unde se pot întâlni 
toţi aceia care s-au stabilit pe continentul Nord 
American şi să îşi aducă aminte de satul lor 
natal - Petrovasila.
În prezent, copiii, nepoţii şi strănepoţii acelor 
emigranţi se bucură de faptul că pot duce tradiţia 
mai departe a limbii române cu regionalismele 
specifice locului, a obiceiurilor, a cântecelor 
şi dansurilor populare, şi mai ales a credinţei 
ortodoxe româneşti din Pusta Petrovasili.
Peste 200 de “Petroviceni” au fost prezenţi 
în acest an la picnic, unde au petrecut o zi 
frumoasă cu mâncăruri tradiţionale, băuturi şi 
veselie ca în Banat.
Orchestra profesionista venită tocmai din 
Petrovasila au contribuit la atmosfera de picnic 
cu cântece, jocuri şi doine duioase din Banat. 
Ca în fiecare an, şi anul acesta a fost o vreme 
frumoasă de vară. În toţi cei 65 de ani de când 
se organizează picnicul, doar o singura dată 
a plouat. Petrovicenii prezenţi la eveniment 
din Canada, California, Arizona, Costa Rica, 
Chicago, Detroit şi New York au mulţumit 
organizatorilor pentru buna organizare al 
picnicului, considerându-l ca fiind unul dintre 
cele mai frumoase şi reuşite de până acum, şi 
şi-au anunţat de pe acum prezenţa pentru cel 
care va urma la anul.

Ghita Crisai-Topala, Presedinte de Onoare
Marinel Mandres, Presedinte
Sorin Olar, Secretar

Picnicul Petrovicenilor
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(www.revistatango.ro) şi publicaţia Accent Montreal 
(www.accentmontreal.com).
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AGENDA 
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dumneavoastră.
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www.agendaromaneasca.com
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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

416-800-0832 sau  519-594-1712

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

FĂRĂ ABONAMENT
- doar aparatul trebuie cumpărat -

TV BOX Android

Telefon: 416-800-0832 sau  519-594-1712   Radu

34 PROGRAME ROMÂNEŞTI

FĂRĂ COMPUTER
FĂRĂ SATELIT
DIRECT LA TELEVIZOR

416.800.0832 sau 519-594-1712

CONECŢIA SE FACE
PRIN INTERNET
2.5 Mbps minim
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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

Cuvintele se-ascund în partea dreaptă...
Oare presimt spre jertfă Junghiatul,
De umbra lor cer inima-mi ca treaptă
Ca soarele din ape luminatul?

Când singur fără ele voi rămâne,
Ca frunza care și-a pierdut cuvântul,
N-ai să fii trist de pomul Tău, Stăpâne,
Că nu-l va mai găsi-n grădină vântul?

Întru adâncul Tău nu-i nici un dacă,
Măcar un licurici când scânteiază?

De poate pâinea-n Trup să se prefacă
Poți spune robul Tău că nu contează?

Iubire, tot cuprinzi, ca mozaicul,
Chiar însăși 
pleava mea e 
neam cu Spicul!

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

PSALM LA MOZAICUL BIZANTIN

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, VHS-C si casete 
video din sistemul european pe DVD sau USB la 
preţul de $20/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)
www.scoalaromana.ca
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

2011 HONDA CRV 
EX-L

($ 11780)
150000Km, Financing, 

Safety, E-Test, Certified, 
Warranty, Very Well 

Maintained, Very Clean, 
No Rust, Rust Proof, 

Car Proof, Heated  
Mirrors, A/C, Heated 

Seats, Winter Tires 
Extra On The Rims.

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

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

Ofer servicii de supraveghere a copiilor de scoala si 
gradinita atat in perioada scolii cit si in vacanta. Sunt 
disponibila in fiecare zi a saptamanii. Ma puteti contacta 
la nr de telefon 6475694367 sau email
cristinaleahu89@yahoo.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 *

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


