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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

* Joi 1 august - Scoaterea Sfintei Cruci * Marţi 6 august - Schimbarea la Faţă a Domnului * Joi 15 august - Adormirea Maicii Domnului *

$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
8 August 2019

Anul XII - Nr.280
25 Iulie 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

SIMONA HALEP şi BIANCA ANDREESCU
la Rogers Cup - Toronto, 3-11 august 2019
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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

Nu e vina reporterilor care slobozesc 
zilnic prostii în eter, ei sunt nişte 
îngeraşi. E vina celor care angajează 
reporteri proşti pe bani puţini, fiindcă 
zgârcenia a devenit o modă – nu numai 
în presă. Practic, la ora actuală, eşti 
considerat un patron cretin dacă nu 
eşti avar şi capitalist veros. ”Vă rog să 
ne explicaţi ce înseamnă acest centru 
de încărcare a buteliilor”, miaună o 
reportereasă de la Antena 3 în urechea 
bleagă a unui angajat la, nu-i aşa, 
Butelii. Oare ce-o putea însemna asta? 
O fi vreun nume conspirativ pentru 
vreo bază secretă de nave spaţiale? 
La RTV, un reporter a remarcat că 
la o piaţă din Ploieşti ”e o lipsă de 
dezinteres total”. Curat murdar, coane 
Fănică. Tot la RTV, un alt reporterică 
a făcut un scenariu thriller: ”Ceauşeştii 
dăduseră comandă pentru un mauzoleu 
unde, dacă n-ar fi murit, s-ar fi odihnit 
şi astăzi”. Ia uite, frate. Eu când am 
zis că vreau să trag un pui de somn 
la mauzoleul Mărăşeşti, când m-au 
făcut pionieră, tovarăşa învăţătoare 
mi-a spus că nu se poate, deoarece nu 
sunt decedată, precum eroii patriei. 
Abia acum am aflat de la televizor, 
deci, că şi oamenii vii au voie să facă 
nani prin măruntaiele monumentelor. 
La B1TV, arătau câţiva oameni care 
ocupaseră o piaţă ”scanzând” ceva, 
vorba reporterului. Vorbeşti serios, 
mă, ”scanzând”? Transmisânzând şi 
făcânzând. În timp ce, la Antena3, 
”fostul premier iată ceea ce încearcă 
să obţină este că” nu ştiu ce. O topică 

genială. Un poliţist filmat de Antena 
3 ne-a relatat, cu logica şi sufletul la 
gât, că ”autoturismul a întors vehiculul 
fără să se asigure”. Poate autoturismul 
vorbea la telefon, se certa cu nevastă-
sa, autoturisma, nu era atent la trafic. 
Prefectul de Braşov ne-a spus la 
Antena 3 că ”există un mort şi patru 
decedaţi” şi nu s-a corectat decât când 
moderatoarea i-a atras atenţia că mortul 
şi decedatul au ceva în comun, nu mai 
ştiu exact ce. Cârcotaşii de la PrimaTV 
ne-au dăruit-o pe duduia Tonciu, care 
ne-a lătrat ce-a păţit: ”Am parcat aici 
în urmă cu aproximativ ceva timp”. 
Bine, având în vedere că acum o lună şi 
ceva susţinea că delfinul e o pasăre, nu 
mă mai miră nimic. Insist să cred că e 
plătită să pară toantă, nimeni nu atât de 
prost, credeţi-mă că şi pisica părinţilor 
mei ştie că delfinul nu e pasăre. Am 
întrebat-o eu şi şi-a pus lăbuţa peste 
ochişor, exasperată. La Antena 1, 
Andreea Berecleanu ne-a mărturist 
că de Paşte ”s-au sacrificat miei vii”. 
Eu m-am bucurat sincer că nu s-au 
sacrificat miei gata sucombaţi. Iar la 
un post pe care nu-l mai reţin, fiindcă 
rămăsesem împăiată de uimire şi nu mă 
puteam concentra pe siglă, s-a anunţat 
că ”o maşină a intrat pe contrasens şi 
s-a lovit mortal de un copac”. Ce să 
zic, Dumnezeu s-o ierte, sper că era 
donatoare de piese, ca să salveze viaţa 
altor vehicule nevinovate, care aşteptau 
transplant de bujii. 

Simona Catrina

Proşti,
da’ mulţi
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ILIE BADINIAuto Instructor
ŞCOALĂ DE ŞOFERI  vă asigură:
-curs întreg la sfârşitul căruia veţi beneficia de 
certificatul pentru asigurare.
-ore private în maşină
-cursuri de pregătire pentru cei în vârstă
-îndelungată experienţă în pregătirea celor cu 
dezabilităţi
Având 14 ani experienţă în domeniu, suntem 
specializaţi în a pregăti pe cei care nu au condus 
niciodată sau cei care au întâlni dificultăţi în a 
învăţa să conducă. Pentru urgenţe, examenele se 
pot susţine în Stratford unde nu este autostradă, 
Woodstok, Brantford sau Guelph.

519-635-7711
www.autodrivingschool.ca

MTO APPROVED

TORONTO

SIMONA HALEP şi BIANCA ANDREESCU
la Rogers Cup

Între 3 şi 11 august, va avea loc campionatul de tenis Rogers Cup la 
Aviva Centre, lângă York University. Anul acesta, campionatul feminin 
va fi în Toronto, iar cel masculin la Montreal. La Rogers Cup veţi avea 
şansa să le vedeţi pe Simona Halep şi Bianca Andreescu.

SIMONA HALEP
Pe 13 iulie anul acesta, 
Simona a câştigat 
finala de la Wimbledon, 
cel mai prestigios 
turneu de tenis din 
lume, în numai 55 
minute. Este singura 
persoană din România 
care a câştigat acest 
Grand Slam din 
istorie. Anul trecut a 
căştigat Grand Slam-
ul Rolland Garros. 
Simona are o carieră 
impresionantă, clasându-se pe locul 1 
mondial în clasamentul WTA pentru 64 
de săptămâni, între 2017 şi 2019.
La întoarcerea de la Wimbledon, 
campioana a fost primită cu o 
deosebită onoare. În Bucureşti au avut 
loc festivităţi la Arena Naţională, în 
prezenţa a 30.000 oameni, iar în oraşul 
ei natal, Constanţa, înainte de a fi 
întâmpinată pe scenă, a făcut un tur de 
onoare la bordul unui autobuz etajat, în 
timp ce au fost aruncate petale de flori 
deasupra ei dintr-un elicopter.
După victoria de la Wimbledon, 
Preşedintele Klaus Iohannis i-a oferit 
ordinul naţional Steaua României. 
Următorul citat este de la Administraţia 
Prezidenţială:
“Ca urmare a performanței 
extraordinare obținute la Turneul de 
Tenis de la Wimbledon, precum și în 
semn de recunoaștere și apreciere 
pentru întreaga activitate, Președintele 
României, domnul Klaus Iohannis, a 

decis acordarea celei mai înalte distincții 
a statului român, Ordinul Național 
„Steaua României” în grad de Cavaler, 
sportivei Simona Halep. Prin dăruirea, 
devotamentul și profesionalismul 
său, demonstrate atât pe terenul de 
tenis, cât și în afara sa, Simona Halep 
a promovat numele țării noastre în 
întreaga lume. Simona Halep este un 
model pentru tânăra generație, iar 
implicarea sa în popularizarea tenisului 
în rândul copiilor reprezintă un uriaș 
câștig pentru sportul românesc”

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul 
Bisericii Otodoxe Române, i-a oferit 
Simonei Crucea Patriarhală pentru 
mireni, cea mai înaltă distincţie a 
Patriarhiei Române. Preafericitul 
Părinte Daniel a spus:
“Simona este pentru mulți tineri astăzi 
un simbol al hărniciei, perseverenței 
și speranței. Ne bucurăm să scoatem 
în evidență faptul că toate realizările 
domniei sale sunt expresia talentului 

cultivat prin efort susținut, prin efort 
constant.Pe lângă toate acestea însă, 
Biserica, dragă Simona, prețuiește 
foarte mult faptul că mărturisiți în public 
prin semnul Sfintei Cruci credința 
Creștină Ortodoxă, și prin aceasta 
arătați că reprezentați cu fidelitate 
poporul român credincios, jertfelnic 
și talentat. Vă dorim ani mulți, cu 
sănătate și bucurie și mult ajutor de la 
Dumnezeu!”
Campioana de la Wimbledon a mulţumit 
pentru distincţia primită, şi a declarat:
“Totdeauna îi mulțumesc lui Dumnezeu 
pentru tot ce mi-a oferit și pentru familia 
în care am crescut. Mă bucur că sunt 
româncă, mă bucur că sunt pe acest 
pământ și sper să bucur cât mai mulți 
oameni și copii, să-i inspir să reușească 
și ei ceea ce-și doresc. Slavă Domnului 
și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe 
toți!“
Simona a fost desemnată să poarte 
drapelul României la olimpiada de la 
Tokyo, în 2020.

BIANCA 
ANDREESCU
Bianca Andreescu este 
în prezent cea mai bună 
jucătoare de tenis a Canadei, 
situată la numărul 24 mondial, 
în clasamentul WTA. La numai 
18 ani, a câştigat turneul 
Indian Wells Open în martie 
2019. Bianca s-a născut în 
Mississauga şi locuieşte în 
Thornhill. Bianca a început 

să joace tenis la Piteşti, în timpul unei 
vacanţe. La îndemnul Simonei Halep, 
s-a mutat la senioare, şi în scurt timp a 
ajuns un nou star al tenisului mondial.

La Rogers Cup veţi avea deosebita 
ocazie să le urmăriţi evoluţiile pe teren 
ale Biancăi şi Simonei. În plus, în 
weekend-ul de dinaintea finalei, pe 3 
şi 4 august, şi posibil şi în zilele care 
urmează, le veţi putea întâlni personal 
după antrenamente, unde semnează 
autografe şi vorbesc cu fanii. 

Pentru datele şi orele exacte pentru 
aceasta, trebuie să întrebaţi la Rogers 
Cup. Site-ul oficial este https://www.
rogerscup.com/, iar biletele pot fi 
achizitionate la https://www.rogerscup.
com/rogers-cup-tickets-toronto/.

Tereza Nedelescu



AGENDA ROMÂNEASCĂ 25 Iulie * Nr.280pag.4

A S I G U R Ă R I
* DE VIAŢĂ PE TERMEN SAU PERMANENTE
* MEDICALE VIZITATORI
* PENTRU BOLI CRITICE
* INCAPACITATE DE MUNCĂ TEMPORARĂ  
   SAU PERMANENTĂ
* ÎMPRUMUTURI BANCARE
   (MORTGAGE PROTECTION)

LIVIA CHIRA

GOLDEN LIFEFinancial Corporation

519-743-3031

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

FLAV şi TERESA ONSEN

www.onsenhomes.com
teresa@onsenhomes.com

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

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

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

De vindeţi sau cumpăraţi, de la noi multe aflaţi !

Vânzări şi
cumpărări de 

case în
KITCHENER
WATERLOO

CAMBRIDGE

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

519.570.0172

Centrul Cultural Român Banatul din Kitchener

OFERTĂ DE ÎNCHIRIERE

ARTRITA
KITCHENER

KITCHENER

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

PICNIC

Artrita a existat 
din timpuri 
vechi. Mulți cred 
că se întâmplă 

din cauza îmbătrânirii, deci după o 
anumita vârstă nu mai poate fi evitată.

Artrita este o afecțiune care implică 
inflamația într-una sau mai multe 
încheieturi. Nu este doar o boală; sunt 
peste 100 de forme diferite de artrită cu 
simptome foarte distincte. Artrita poate 
afecta oameni în orice stadiu al vieții.
Cea mai obișnuită formă de artrită este 
osteoartrita, simptomele osteoartritei 
pot include durere şi înțepenire care 
se dezvoltă în mod treptat. Cele mai 
frecvent afectate articulații includ 
degetele, genunchii, șoldurile și coloana 
vertebrală. O altă formă comună de 
artrită este Artrita Reumatoidă și este 
denumită o tulburare autoimună.

Durerea de orice fel are rădăcini 
emoționale. Emoțiile asociate cu artrita 
sunt, de obicei, furia neexprimată, 
resentimente, agresivitate, critică (de 
sine și alții), lipsă de sprijin și frică. 
Experții sugerează că un motiv pentru 
care femeile sunt afectate de Artrita 

Reumatoidă de patru ori mai frecvent 
decât bărbații este faptul că femeile 
sunt învățate din copilărie să nu-și 
exprime furia.

De asemenea, nu este neobișnuit 
pentru persoanele cu Artrita 
Reumatoidă să fi suferit un traumatism 
emoțional, de obicei înainte de vârsta 
de 5 ani. Traumele care apar atunci 
când sunteți tineri vă pot împiedica 
dezvoltarea sistemului imunitar și vă 
pot lăsa sensibile la infecții, cum ar fi 
virusul Epstein-Barr, pe care Mediul 
Medical Anthony William spune ca o 
cauză fundamentală a simptomelor 
de Artrita Reumatoidă Iată cum puteți 
ajunge la rădăcina artritei, pentru a vă 
putea vindeca:
Localizați-vă durerea. Utilizați metoda 
lui Louise Hay din cartea “Vindecă-ți 
corpul” pentru a găsi partea corpului 
în care vă confruntați cu durere. De 
exemplu, Louise spune că durerea 
din gât este legată de incapacitatea 
individului de a vedea cealaltă parte a 
unei probleme. Durerea în genunchi 
- înseamnă că sunteți inflexibil 
sau încăpățânat. Durerea în mână 
reprezintă agățarea de ceva ce nu 

funcționează sau când se dorește 
controlarea a ceva ce este incontrolabil.
Recunoașteți-vă emoțiile artritei. 
Deoarece durerea este cauzată de 
artrită, s-ar putea să vă simțiți furioși 
sau să aveți resentimente cu privire la 
ceea de ce vă atașați.
Determinați care parte a corpului dvs. 
este afectată. De obicei, artrita din 
partea stângă a corpului dvs. va avea 
legătură cu relațiile, creativitatea și alte 
calități feminine sau cu femeile din viața 
ta. Artrita din partea dreaptă a corpului 
dvs. are legătură cu partea masculină, 
cum ar fi cariera și finanțele, sau cu 
bărbații din viața ta. Dacă este mâna 
stângă, este posibil să vă mențineți o 
relație care nu funcționează și care vă 
face să simțiți resentimente. Dacă este 
mâna ta dreaptă, poate simțiți frică să 
ajungeți la ceva, cum ar fi un loc de 
muncă. (Notă: Într-un procent foarte mic 
de persoane, aceste energii masculine 
și feminine pot fi inversate.)
Exprimați-vă emoțiile apoi eliberați-
le. După ce ați identificat locația și 
semnificația artritei, exprimați emoțiile 
asociate cu aceasta. Începeți să puneți 
o mână pe partea dureroasă corpului 
și spuneți: “Aceasta doare”. Dacă aveți 

durere în mai multe locuri, mutați mâna 
de la un loc la altul și pur și simplu 
repetați “Sunt rănit aici”. Spuneți: “Eu 
aleg să eliberez acest lucru” și numiți 
emoția sau evenimentul, puteți spune, 
Îmi eliberez acum furia, resentimentele 
și frica din articulațiile mele.” Acest 
proces vă va ajuta să îndepărtați 
straturile și să descoperiți cauza 
principală a artritei.
Amintiți-vă, chiar dacă ați fi întâmpinat 
un eveniment dureros, puteți alege 
cum interpretați și răspundeți la el. 
Când țineți la amintiri dureroase, 
corpul dumneavoastră reacționează 
cu dureri fizice, secreții hormonale și 
alte răspunsuri la stres. Apropriați-
vă emoțiile și apoi lăsați-le să plece. 
Acesta este echivalentul scoaterii 
gunoiului în fiecare zi. De asemenea, 
puteți cere ca Dragostea Divină să vă 
ajute în eliberarea emoțiilor. Fac asta în 
fiecare dimineață.

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

Monica Laura Marin
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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

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

Asociaţia ARTA din Kitchener 
organizează

SEARĂ DE FILM
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CÂMPUL ROMÂNESC
Evenimentul de sâmbătă 13 Iulie 2019, 
“Românii Vara Nu Dorm” a fost o reuşită 
şi un succes deosebit, nu numai prin 
participarea a 10 Ansambluri de dansuri 
populare, solişti vocali şi instumentali, 
2 televiziuni, dar şi prin seviciul oferit 
de voluntarii care au fost prezenţi fie la 
BBQ, la dirijarea maşinilor în parcare 
şi alte servicii care au ţinut de buna 
desfăşurare a acestui eveniment. Aş vrea 
să-i nominalizez pe toţi cei care nu au avut 
şansa să admire spectacolul care a durat 
peste 8 ore deoarece grija lor a fost ca 
oaspeţii să se simtă bine. 
La intrare şi la dirijarea maşinilor în parcare 
au fost: Aurica Olteanu, Doina Popa, 
George Popa, Nick Pop, Liviu Dragus, 
Daniel Olteanu, Liviu Maxim si Marian 
Costache (venit din Montreal).
La BBQ au fost: Emil Costea, Dan Predoi, 
Mihai Carali, Eugen si Nora Calciu, Eduard 
Rautu, Ion Vrabie, Cosmin Bosinceanu, 
Codrut Bosinceanu.
Mâncarea a fost pregătită şi servită de: 
Nela Cornea, Mihaela Moisin, Olivia 
Colceriu, Andrea Costache (din Montreal), 
Petra Macsim, Cristina Rachitan, Emilia 
Rachitan, Rodica Fatu, Anca Olteanu.
La Bar Alex Colceriu.
Mulţumim sponsorilor acestui eveniment 
Dl. Marius Mitrofan şi Liviu Bejan.
Le mulţumim voluntarilor pentru dedicaţia 
şi efortul care l-au depus ca participanţii la 
acest eveniment să se simtă foarte bine.

A consemnat  Dumitru Răchitan.

Românii Vara Nu Dorm - ediţia cu numărul 4



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: Nu trece cu vederea eventualele 
dureri severe care se simt prin corp. 
Dragoste: Pot apărea conflicte cu 
partenerul de viaţă. Ar fi bine să fii calm 
şi să eviţi provocările. Financiar: Fii 
prudent şi încearcă să reduci cheltuielile.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Prudență, pentru că ești 
mai predispus la accidentări diverse. 
Dragoste: Totul e monoton în doi, nu 
apare nimic special ca să poţi spune că 
această perioadă ar avea ceva nou pentru 
voi. Financiar: Succesul depinde mult de 
imaginea pe care o laşi lumii.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Oboseala acumulată poate 
genera lipsă de concentrare, ieșiri 
agresive și tendințe de îngrășare. 
Dragoste: Consideri că dragostea are 
nevoie de un dram de raţiune, însă 
partenerul te-ar putea acuza că tratezi 
totul cu răceală. Financiar: Vei beneficia 
de sume importante de bani.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Nu căuta vraci și diverși guru, 
apelează la sfatul unui adevărat specialist. 
Dragoste: E posibil să nu mai știi ce vrei 
în plan amoros și să ai nevoie de mai mult 
timp de gândire. Financiar: Rezumă-te la 
strictul necesar.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Ești un exemplu de regim de 
viață şi cine te va imita, va avea numai 
de câștigat. Dragoste: Un pic egocentric 
sau narcisist, aștepți de la cel drag tot 
ce poate da şi te complaci în postura de 
răsfățat. Financiar: Scapi de o datorie 
care te frământa.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Sănătatea nu e punctul forte, 
eşti nevoit să iei măsuri stricte cu privire 
la modul de viaţă. Dragoste: Uneori 
persoana de lângă tine nu se poartă aşa 
cum ai dori, ceea ce îţi dă motive de 
îndoială asupra bunelor sale intenţii. Nu 
exagera totuşi! Financiar: Banii sunt OK

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Excesul de zel are consecințe iar 
oboseala lasă urme. Dragoste: Presiunile 
externe conduc la o mai mare apropiere 
de partener/parteneră și pot contribui la 
consolidarea relației. Financiar: Este un 
moment decisiv pentru veniturile tale.
SCORPION (23 oct. - 21noi.)
Sănătate: Nu sunt elemente majore 
care să-ţi influenţeze starea de sănătate. 
Dragoste: Eşti privilegiatul astrelor în 
privinţa iubirii, dar nu e neapărat vorba 
de găsirea acelei jumătăţi mult sperate. 
Financiar: Ai idei noi, profitabile, care îţi 
pot mări bugetul.
SĂGETĂTOR (22 noi. - 21 dec.)
Sănătate: Nu te încăpăţâna să spui ca ai tu
leac la orice boală, depăşeşte-ţi frica de 
doctor. Dragoste: Dacă nu-ţi convine 
banalitatea, de ce nu schimbi tu cu ceva 
atmosfera? Financiar: Cu banii o duci 
bine, nimic nu pare să dezechilibreze 
bugetul.

CAPRICORN (22 dec. - 19 ian.)
Sănătate: Reevaluează-ţi starea dacă 
urmezi un tratament sau fă-ți analizele 
de bază dacă nu ai mai fost pe la medic. 
Dragoste: Ai tendinţa de a-ți critica 
excesiv partenerul sau de a găsi cusur 
potențialilor parteneri. Financiar:Ai şansa 
unui succes financiar important. Profită!

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Anxietatea, stresul și oboseala 
conduc la probleme de sănătate. 
Dragoste: Se rezolvă unele probleme în 
cuplu ce restabilesc armonia şi echilibrul 
după care tânjești. Financiar: Ai o situaţie 
bună, dar ar fi bine să exerciţi prudenţă 
deoarece se anunţă o creştere majoră a 
cheltuielilor.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Încearcă să ai o viață ordonată 
liniștită, fără niciun exces. Dragoste: Eşti 
dispus să joci pe două fronturi fără niciun 
proces de conştiinţă. Financiar: Răsfață-
te cu măsură și evită tentația speculațiilor 
financiare.

WINDSOR

Iubitorii de artă sunt invitaţi în perioada 24 
iulie - 13 august 2019 să participe la a 9-a 
ediţie a Romanian Art Connection organizată 
de asociaţia Graiul Românesc din Windsor. 
Timp de aproximativ trei săptămâni, 
optsprezece artişti cu origini româneşti îşi vor 
expune cu mare emoţie lucrările la Mackenzie 
Hall Cultural Center, adresa 3277 Sandwich St 
W, Windsor, Ontario N9C 1A9.
Vă aşteptăm cu drag!

Biserica Ortodoxă Română Învierea 
Domnului din Hamilton

vă invită la

PICNIC
în data de 28 iulie 2018 începând 
cu ora 12:30, imediat după 

Sfânta Liturghie 
oficiată în aer 
liber.
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 Taberele de Vară Oakville - 2019
organizate de asociaţia

Vorbesc Româneşte
Iată-ne în al 6-lea an de când “Vorbesc 
Româneşte” organizează Taberele de Vară, în 
Oakville Ontario.
Cea de a 2-a săptămână de tabără din luna 
iulie 2019 e în plină desfăşurare (se va încheia 
în week-endul 27-28 iulie 2019).
După cum i-am obişnuit pe copii, activităţile 
noastre sunt diverse: Jocuri (în clasă sau 
afară), ore de limba română, artă şi lucru 
manual, sport, cântece (în limba română) şi 
chiar mici piese de teatru (tot în limba română).
În prima săptămână am fost inspiraţi de 
cartea Luciei Munteanu “Povestea  prietenilor 
din pădure” pe care am pus-o în scenă cu 
scenografie şi costume.
Cântecele (atât pentru cei mici cât şi pentru cei 
mari) au venit din repertoriul românesc: ‘Asta-i 
vacanţa’ (Tralala) şi ‘Să-mi fie vara’ (Smiley).
În cea de a doua săptămână, am descoperit 
mai multe cântece pe care copiii vor să le 
interpreteze: ‘Duetul Vesel’ (CirCriCri), ‘Din 
Toata Inima’ (Voltaj) şi ‘De La Capăt’ (Voltaj).
Una din atracţii este activitatea de lucru manual, 
indiferent că sunt semne de carte cusute (în 
marea majoritate în roşu-galben-albastru), 
ţesut pe pânză sau ‘Ochiul Domnului’, copiii 
parcă nu se mai satură să lucreze la ele.
Orele trec repede şi copiii se întreabă cum să 
facă să îi întoarcă pe părinţi la servici, pentru 
că nu şi-au terminat lucrările.
Şi uite aşa, cele 2 săptămâni ale lunii iulie 
petrecute cu copiii români din Halton vor fi de 
neuitat.
Deja încep pregătirile pentru anul şcolar 
2019-2020 din cadrul Programului de Limba 
Română HCDSB.
Sunt serbări care trebuie puse la punct şi un alt 
Concert de Colinde în luna decembrie cu care 
încheiem pentru 2019 seria de activităţi de 
păstrare a tradiţiilor româneşti a Programelor 
de dramă din anul 2019 (care se finalizează 
cu mici piese de teatru) finanţate de Ministerul 
pentru Românii de Pretutindeni, căruia îi 
mulţumim pentru susţinere.

Octavian Nastase,
Oakville 2019
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 Taberele de Vară Oakville 2019, organizate de 
asociaţia Vorbesc Româneşte
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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

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

Mătreața și tărâța când le ignoră glava,
Poți dăscăli Iubirea cam cum se ține hățul,
Tămăduind amoruri ce le-a coclit gâlceava,
De când muierea-ți poartă clondirul și 
clăbățul.

Nu brațele-mi te cântă-n talaz cu ceruri 
crude?
Fior, sfințit de buze, fără de-aripi e zborul.
La ce folos voroava, c-oricum inima-aude,
Ca vinul, duhul strunei, când te adumbră 
dorul.

Biet cuget, rob al slovei, de tine gândul 
cernu-l,
Ca mâlul de borhotul ce lotusul slujește.

Fruct dragostei e focul ce-a prins a gust 
eternul.
Nu Dumnezeu e Mire când omu-I 
înflorește?

Îndrăgostită, -n 
flăcări, chiar inima 
Te știe!
Cândva a fost 
trăsură Profetului 
Ilie.

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

PSALMUL TRĂSURII CU ARIPI DE FOC

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


