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Watersofteners
AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

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

CASH & CARRY (Installed)
SOFTENERS

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

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE 

Canada - România

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

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

* Duminică 8 sept. - Naşterea Maicii Domnului * Sâmbătă 14 sept.- Înălţarea Sfintei Cruci * Duminică 15 sept. - Luarea Crucii şi urmarea lui Hristos*

$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
19 Septembrie 2019

Anul XII - Nr.283
5 Septembrie 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

Festivalul Bănăţean la ediţia 51
şi concursul Miss Banat

pag.12

ANTONIA CORNEA
Miss Banat 2019

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ
SF. GHEORGHE din Toronto

65 de ani de 
Ortodoxie 

Românească la 
Toronto

1954-2019
14 - 15 septembrie 2019

pag.3

BALUL
STRUGURILOR

pag.3

REVELIONUL 
PENSIONARILOR

Va avea loc sâmbătă 11 ianuarie 2020 la 
Centrul Cultural Românesc BANATUL 
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

Raul Dudnic

Reflectii Canadeze

Fuse o vară liniștită, cu chermeze și 
hore, cu grătare și iarbă verde. Dar 
odată cu începerea școlilor ni se 
mai potolește și avîntul văratic și ne 
gîndim cu groază la… Dar mai bine 
mă opresc înainte să vă indispun. 
Pentru a ne ridica cît de cît tonusul 
și a ne lua gîndul de la știm noi ce, 
să ne rîdem puțin (vorba regretatului 
Gyuri) de alegeri și catindați. Avem 
alegeri în România, avem alegeri 
în Canada, și dacă decența nu a 
murit de tot, și în Anglia, în curînd. 
Cele mai suculente întîmplări pre-
electorale vin din România, evident, 
întîmplări la care dacă mai adăugăm 
și numele candidaților am pus-o 
de o telenovelă în toată regula. Pe 
Klaus Iohannis îl cunoaște toată 
lumea, actualul președinte susținut 
de liberali care  are la această oră 
cea mai mare cotă în sondaje. La fel 
de bine îl cunoașteți, sînt convins 
pe alt candidat: Gheorghe Funar, 
fostul primar al Clujului. În continuă 
bătălie cu hunii de la apus, Funar ne 
întărește spiritul românesc cu faptele 
și strămoșilor și pre-strămoșilor 
noștri: piramidele au fost construite 
de geto-daci, după modelul celor 
din România; descoperirea Americii 
a fost o izbîndă a geto-dacilor; 
Einstein a furat teoria relativității de 

la Eminescu; Deutschland înseamnă, 
evident, ați ghicit, țara Dacilor.  Alt 
candidat cel puțin interesant este și 
actorul Mircea Diaconu propus de 
partidul lui Tăriceanu și cel al lui 
Ponta. Doi foști prim-miniștrii și-
au călcat pe orgolii și au renunțat 
la candidaturile proprii în favoarea 
unui docil actor pe care, speră, 
domniile lor, din postura de regizori, 
îl vor manipula precum în filme, cu 
un scenariu beton.   Miron Cozma, 
luceafărul huilei și-a pus și domnia 
sa numele pe lista candidaților la 
fotoliul de la Cotroceni, asta după ce 
a cugetat îndelung în pușcarie unde 
a zăcut ceva vreme pentru incitare la 
omor și violențe.  Doamna Ramona 
Bruynseels propulsată în alegeri 
de către Partidul Puterii Umaniste 
înființat de pușcăriabilul Dan 
Voiculescu declara în urmă cu cîteva 
zile la Digi 24 cu nonșalanță cum că, 
citez “Suntem împreună cu Rusia 
parte a NATO”.  Aceștia sînt doar 5 
dintre cei 23 de candidați la funcția 
de președinte a României. Pe lîngă 
domniile lor, candidații la funcția de 
prim ministru al Canadei, par niște 
bieți și nevinovați copii. Dar atenție, 
doar par… 

Emisiunea TV NOI ROMÂNII se difuzează duminica la ora 
11:30am şi se reia luni la 12pm, marţi la 10pm, joi la 7am, vineri la 4am.

pe canalul OMNI 1 (4 Rogers si 206/1206 Bell)

Fuse o vară 
liniştită

RAUL DUDNIC, Toronto
dudnic@rogers.com

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

Bogat cu sărac. Prost cu deştept. 
Frumos cu urât. Gras cu slab. 
Doctorand cu fiinţă bipedă care 
încă se mai opinteşte să ia bacul. 
Acestea sunt romanticele relaţii de 
compromis ale vieţii noastre ca-n 
filme.

Pe vremuri, mezalianţa era beţia 
aceea superbă în urma căreia feciorul 
boierului se trezea un pic mahmur. 
Aaa, şi un pic însurat cu ţărăncuţa 
din pătuceanul lui. Azi, numim 
mezalianţă orice nu ne convine la 
căsniciile copiilor noştri. Ceva de 
genul dialogului pe care l-am auzit 
în casa cuiva, odată: ”Dacă tu ai 
picioare de păianjen, cum dracu de 
ţi-ai luat o nevastă al cărei fund nu 
trece de Check-In şi i se pune veşnic 
în vedere că necesită două locuri în 
avion”? Arahnida nu ştia cum a ajuns 
la Starea Civilă, poate de la tequila, 
poate de la prostia cronică (e pe lista 
de aşteptare la transplant de cap, 
dar mai durează). Cert este că s-a 
trezit însurat cu sufletul lui pereche. 
Suflet care avea mai multe punguliţe 
adipoase decât circumvoluţiuni. Dar, 
desigur, cei şapte ani de-acasă şi cei 
doişpe ani de la şcoală ne-au învăţat 
să ne căsătorim în primul rând cu 
frumuseţea interioară, indiferent 
dacă are picioare de Barbie sau 
picioare de şifonier.

Bună ziua, aho, aho, primiţi cu 
amenda?
Georgiana era foarte proastă. Mihnea 
era foarte deştept. Printr-o reacţie 
chimică ratată, erau căsătoriţi unul 
cu altul. Ca un mărunt exemplu, el 
venea seara acasă şi o întreba „Ce 
faci, iubito?” (asta şi pentru că, dacă 
o întreba orice altceva, o băga într-o 
ceaţă din care n-o mai scotea nici 
turnul de control). Ea răspundea onest: 
”Mă uit la televizor”, deşi poziţia 
ei, pe fotoliu, în faţa televizorului, 
era destul de concludentă, adică era 
clar că bărbatu-său o întreba ce mai 
face în general, nu ce face în clipa 
în care se vedea cu ochiul liber 
că se holba într-un ecran pătrăţos. 
”La ce anume te uiţi?”, insista el, 
în paradoxala lui tâmpenie de om 

inteligent. ”La TVR!”, recunoştea 
ea, cu gura plină de seminţe şi alte 
produse oleaginoase. Desigur, el ştia 
şi asta, deoarece sigla postului se 
crăcăna pe un sfert de ecran. N-a fost 
chip să afle de la ea titlul emisiunii, 
era ultimul lucru care-i trecea ei prin 
coc. Într-o zi, cu nişte ani buni în 
urmă, el venea acasă şi o vecină l-a 
oprit la lift: ”Vedeţi, domnu’ Mihnea, 
că vine ăştia cu controlu’, vrea să 
vadă dacă aveţi televizoare, dacă le-
aţi declarat!”. Mihnea nu declarase 
nimic, aşa cum nu declaram nici 
unul dintre noi televizoarele, mai 
mult de lene decât de zgârcenie. Aşa 
că, în disperare de cauză, a pătruns în 
locuinţa-i, a înşfăcat televizorul şi l-a 
îngrămădit într-un dulap de haine, cu 
cabluri, cu maţe, cu tot. Apoi a plecat, 
fiindcă trebuia să ajungă undeva şi 
n-avea timp s-o aştepte pe nevastă-
sa, să-i deseneze ce şi cum a săvârşit 
el. La o jumătate de oră după asta, 
a venit Georgiana acasă. S-a repezit 
mai întâi la baie, că făcea pipi urgent, 
ca orice femeie, normal. Când a ieşit 
de-acolo, cioc-cioc, a bătut cineva la 
uşă (nu ştiu de ce, bugetarii preferă 
să bată, nu sună niciodată, cred că 
nu văd butonul). Ea a deschis cu 
un zâmbet cât o crăpătură de seism. 
”Bună ziua, doamnă, suntem de 
la Televiziunea Română, deţineţi 
televizor?”. Georgiana a clipit 
inocentă: ”Sigur că da!”. Agenţii au 
pătruns în apartament, strecurându-
se cu greu pe lângă pieptul ei 
opulent, cu un rânjet victorios. În 
sfârşit, cărcăleau o amendă pentru 
cineva care are televizor nedeclarat 
anterior. Doar că Georgiana, în 
drumul ei spre sufragerie, a constatat 
lipsa: ”Avem televizor, pe cuvânt 
de onoare că avem, dar nu ştiu unde 
este!”. Această femeie a fost primul 
exemplar uman care a încasat o 
amendă numai pe cuvânt de onoare 
că a făcut-o lată. E ca şi cum te-ar 
opri poliţia fiindcă n-ai centură de 
siguranţă, iar tu te juri că aveai şi 145 
la oră, deşi poliţiştilor li se părea că 
aveai vreo 68. 

Simona Catrina

Hai la nunta cea 
mare, prost cu 

prost să ne unim

Din seria

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

519-635-7711
www.autodrivingschool.ca

MTO APPROVED

KITCHENER
FESTIVALUL şi

BALUL
STRUGURILOR

Asociația “Vulturul” din Kitchener vă invită Sâmbătă, 
5 Octombrie 2019, la FESTIVALUL si BALUL 
STRUGURILOR.
Începând cu ora 7:00 PM, vă așteptăm cu drag să 
petrecem momente de voie bună și să degustăm din 
preparatele culinare și mustul, specifice începutului de 
toamnă:
·  ciorbă țărănească
·  mititei
·  friptură de pui și șnițel
·  garnitură și salată
·  desert cu dulciuri și, bineînțeles, struguri

Programul artistic va fi asigurat de CmS Global 
Entertainment.

Costul biletelor:
$55 pentru adulți, $25 pentru copiii pâna la 12 ani.

Vă așteptăm la POLISH LEGION, 601 Wellington St. N, 
KITCHENER.
Pentru bilete sunaţi la:
- Doru Cremenescu          226.972.2952
- Peter Scopu                   647.884.3315
- Nicu Boboc                    226.647.6572
- Costin Ograda-Bratu     519.569.8972

TORONTO

Anul acesta, 2019, este un an deosebit 
când vom sărbători cea de a 65-a 
aniversare a Bisericii “Sf. Gheorghe” – 
prima comunitate românească înfiinţată în 
Toronto.
O nouă filă în istoria acestei sfinte 
biserici se va scrie Sâmbătă şi Duminică 
respectiv 14 şi 15 septembrie, 2019, când  
Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop NATHANIEL, 
Părintele Vicar DAN HOARSTE şi 
Sobor de preoţi vor sluji împreună şi vor 
binecuvânta eforturile membrilor Parohiei 
în cei 65 de ani de existenţă 1954 - 2019, 
mărturie vie de trăire a credinţei, culturii 
şi tradiţiilor noastre strămoşeşti aduse 
din România la Toronto, formând o nouă 
VATRĂ românească.
Sunteţi INVITAŢI cu toţii să participaţi la 
slujbele de Binecuvântare şi programul 
organizat cu ocazia sărbătoririi acestui 
deosebit eveniment din viaţa Parohiei 
noastre.
Pentru mulţi dintre noi, Biserica “Sf. 
Gheorghe” din Toronto reprezintă locul 
spiritual şi Centrul comunitar românesc, 
“picior de plai şi gură de rai” unde ne simţim 
ca acasă, am fost sau suntem ajutaţi, ne-
am botezat copiii, cununat cu bucurie sau 
plâns ca între fraţi pe cei dragi ai noştri, 
sau am petrecut momente de neuitat la 
Sala “Dacia”. 
Să mulţumim împreună lui Dumnezeu 
pentru revărsarea Harului Său binefăcător 
şi ajutător, de împlinire a vieţii noastre 
pe aceste meleaguri, prin participarea la 

aniversarea celor 65 de ani de existenţă la 
Toronto a Bisericii “SF. Gheorghe” conform 
programului următor:

SÂMBĂTĂ 14 SEPTEMBRIE 2019
- Utrenia   9:30-10:00 AM
- Primirea ierarhului  10:00 AM
- Sf. LITURGHIE ARHIEREASCĂ
                                 10:00 AM -12:00 PM 
- VECERNIE şi Slujba de pomenire a
        fondatorilor bisericii  -  6:00 PM 
- Dinner la Sala “DACIA”  -  7:30 PM 
- Întâlnirea Ierarhului cu fondatorii, membrii
  susţinători şi tinerii

DUMINICĂ  15 SEPTEMBRIE 2019 
- Utrenia 9:00-10:00 AM
- Primirea Ierarhului 10:00 AM  
- Sf. LITURGHIE ARHIEREASCA
                                 10:30 - 1:00 PM
- BANCHET festiv la Sala “DACIA” 
                                 2:00 PM
Rezervati din timp biletele: $ 65.00 de 
persoană.
Sunaţi la: 905-881-2238 sau 905-770-
8529                          
- Meniu bogat şi cash bar   
- Cuvântări ale distinşilor oaspeţi               
- Program cultural
Vă aşteptăm cu drag să veniţi şi să ne 
bucurăm împreună de acest moment 
aniversar!
 
Preot Paroh Ioan Bunea
şi Consiliul Parohial

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ
SF. GHEORGHE din Toronto

65 de ani de 
ortodoxie 

românească la 
Toronto

1954-2019

Saturday, October 26, 
2019 at 6 PM

Riviera Events & Convention Centre Inc.
2800 Highway 7, Vaughan, Ontario L4K 1W8
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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
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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

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 ARTA din Kitchener 
organizează

SEARĂ DE FILM

Iubiți pelerini întru Hristos Domnul,
Cu binecuvântarea și din încredințarea 
Preasfințitului Episcop Ioan Casian, 
avem bucuria de a vă invita să 
participaţi Sâmbătă, 14 septembrie 
2019 la  hramul Mănăstirii noastre 
Înălțarea Sfintei Cruci și Sf. Efrem cel 
Nou. Slujba va fi oficiată de Preasfințitul 
Pãrinte Ioan Casian, Episcopul Ortodox 
Român al Canadei împreună cu un 
sobor de preoţi. 
Vă aşteptăm cu drag să vă bucuraţi 
alături de noi la acest prilej de 
rugăciune, unitate şi comuniune 
sufletească cu credinţă, smerenie și 
pace în Hristos Domnul.

Programul Liturgic pentru Hram:

 Vineri, 13 Septembrie 2019:
·      19:00 – Slujba Vecerniei cu Litie

 Sâmbătă, 14 Septembrie 2019:
·      09:00  – Slujba Utreniei
·      10:30  – Sfânta și Dumnezeiasca 
                      Liturghie
·      12:00  – Agapa frãțeascã

Adresa mãnãstirii:
308328 Hockley Rd., Mono, Ontario 
L9W 6N4

Informaţii se pot obţine la email: 
holycrossorthodoxmonastery@gmail.
com și telefon +1(519) 942-3489

Dumnezeu să ne binecuvinteze!

Invitație la Hramul Mănăstirii Ortodoxe
Înălțarea Sfintei Cruci și

Sf. Efrem cel Nou 
Sâmbătă, 14 Septembrie 2019

ANUNȚ IMPORTANT:
Încă te mai poți alătura grupului nostru vocal

RAINBOW CHILDREN’S CLUB
care are onoarea de a fi invitat să cânte în deschiderea

concertului PHOENIX, alături de Paul Panait.
Vă anunțăm pe această cale că prima repetiție are loc

JOI, 12 Septembrie, de la 7:30 la 8:30 pm.
unde așteptăm copii cu vârste între 7 și 11 ani,
interesați de participarea la acest eveniment

Adresa: 1 Laurentide Dr., North York
în interiorul bisericii “The Church of Our Saviour”.

Vă rog să sunați la 647-888-6262
pentru întrebări și pentru detalii.

Vă așteptăm cu mult drag,
Echipa RCC
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                  Sâmbătă 11 ianuarie 2019, ora 4pm la
       CENTRUL CULTURAL BANATUL din Kitchener
                 (2150 Bleams Rd, Kitchener, ON, N2E 3Y1)

Publicaţia “Agenda Românească”, Biserica Sf.Ioan Botezătorul, Asociaţia Inginerilor AREC-SOC, 
CmS Global Entertainment, alături de businessurile româneşti din zona Kitchener-Waterloo-

Cambridge şi Guelph vă invită la:

Ediţ
ia

 a 
VIX

-a

REVELIONUL
PENSIONARILOR

Capacitatea sălii pentru acest 
eveniment este de 200 de locuri.

PREŢ:
- 30 dolari pentru pensionari
(persoane aflate in vizită din 
România cu vârsta de minim 50 de 
ani, pensionari de boala, anticipat, iar 
dacă unul din familie este pensionar, 
şi soţul/soţia plăteşte $30)
- 200 dolari cine NU este pensionar

DIN PROGRAM:

-muzică LIVE cu  GRIGORE 
ZANFIR
                            
MENIU:
-supă, friptură, salată, cafea, 
prăjituri.

Tombola inclusă în preţul biletului.
Multe surprize.
Pensionarilor din Kitchener si 
Waterloo care nu au cu ce ajunge la 
eveniment li se vor asigura gratuit 
transportul.

Prezentator: Vas Anton.

Partener media:
           emisiunea Noi Românii

Deoarece preţul de intrare este 
simbolic, rugăm toate businessurile 
care pot susţine acest eveniment să 
ne sprijine cu sponsorizări. Pentru 
o sponsorizare de peste 300 dolari 
oferim, pe lângă spaţiu de reclamă, 
şi 2 locuri la masă. Pentru informaţii 
suplimentare şi rezervări de bilete:

Biletele se plătesc la uşă. Vă rugăm 
inscrieţi-vă din timp deoarece numai 
persoanele înscrise pot intra în sală.
Locurile se pot rezerva atât la 
numerele de telefon de mai sus, sau 
la adresa de email.

519-749-8664
519-594-1712
416-800-0832
redactia@agendaromaneasca.com





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: Dinamismul te ajută să 
depășești cu ușurință dificultățile, însă nu 
te suprasolicita. Dragoste: Deși situația 
e stabilă, e loc și de mai bine. Financiar: 
Simți nevoia să pui un ban deoparte, în 
scopuri personale, pentru a-ţi proteja 
situația.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Schimbarea pe care o faci va 
redresa categoric situația. Dragoste: Nu 
trebuie să te cramponezi de trecut, totul se 
schimbă. Financiar: Nu te simți bine când 
portofelul e gol - ești genul care apreciază 
viața în funcție de bunăstarea materială.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Nu te aștepta să scapi peste 
noapte de problema care te deranjează, 
vindecarea durează. Dragoste: Nu de 
vorbe dulci ai nevoie, ci de dovezi 
concrete că își dorește ceva serios şi de 
durată. Financiar: Norocul planează peste 
muncă şi bani. Dar atenţie la investiţii pe 
termen lung!
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Poți să te tratezi cu leacuri 
băbești, dar pentru chestiuni serioase, 
consultă medicul. Dragoste: Vrei mai 
multă implicare din partea partenerului, 
dar pentru asta trebuie să găsești o 
formă prin care să-l motivezi. Financiar: 
Ai nevoie de o analiză amănunțită a 
finanțelor. Întreabă-te ce vrei!
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Alimente alterate sau contactul 
cu factori de risc din locuri pe care nu 
le poți controla îți pot crea neplăceri. 
Dragoste: Ești oricând dispus pentru o 
escapadă care să-ți aducă aminte ce bine 
te simți când te îndrăgostești. Financiar: 
Primești puțin, sub așteptări, dar de dat, 
dai ca întotdeauna.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Dacă ții sub control alimentația, 
te vei menține în formă bună. Dragoste: 
Deși nu ești genul care să-și piardă 
mințile din amor, perioada aceasta este 
periculoasă pentru inima ta. Financiar: 
N-ar fi rău să mai tai de pe lista dorințelor 
personale scumpe.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Extenuarea fizică datorată unui 
program de muncă excesiv îți poate strica 
tot cheful. Dragoste: Dacă sentimentele 
dintre voi sunt puternice şi sincere, totul 
va reveni repede la normal, dar undeva un 
ghimpe tot rămâne. Financiar: Ai grijă pe 
unde-ţi lași banii şi în cine ai încredere!
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Starea ta generală depinde 
mult de strictețea cu care respecți un 
stil de viață cumpătat. Dragoste: Ești 
mai degrabă atras de flirt, de aventuri 
trecătoare, din plăcerea de a seduce... şi 
a abandona. Financiar: Perioada aceasta 
este una fragilă, dar situația se va schimba 
în curând.
SĂGETĂTOR (22 noi. - 21 dec.)
Sănătate: Când toate merg deficitar, de ce 
ar merge mai bine sănătatea? Dragoste: 
Dacă iubirea nu te satisface sau te simți 
singur, îți găsești refugiul perfect în 
deliciile vieții sau în muncă. Financiar: 
Grijile se aglomerează şi poți întâmpina 
dificultăți pentru facturile curente.
CAPRICORN (22 dec. - 19 ian.)
Sănătate: Fă multă mișcare pentru a evita 
problemele. Stresul de la serviciu îți poate 
cauza tulburări de sănătate, în special 
insomnii. Dragoste: Relația cu partenerul 
de viață se va derula pașnic şi liniștit. 
Financiar: Nu prea iei în seamă necesitatea 
imperioasă de a face economii.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Cât timp nu iei o pauză să îți 
odihnești mintea şi gândurile, nu se poate 
vorbi de o sănătate bună. Dragoste: Nu te 
lăsa pradă nervilor și emoțiilor negative, 
iubirea poate deveni un haos. Financiar: 
Banii vin la momentul potrivit pentru a-ţi 
achita datoriile. Ba chiar îți poți permite o 
plăcere personală!

PEŞTI (19 feb. - 20 martie)
Sănătate: Sănătatea suferă din cauza 
stresului. Dragoste: Uneori imaginația 
înlocuiește realitatea care nu e prea 
ofertantă, dar nu poți trăi la nesfârșit din 
vise. Financiar: Bazează-te numai pe 
ceea ce dispui, ca să nu te împovărezi de 
datorii.

D & G
Skin Care
and Laser

106B-525 Belmont Ave W
Kitchener, ON N2M 5E2

clinic@dgskincarelaser.com
(519)-208-1523

dgskincarelaser.com

TEN CU TULBURĂRI DE KERANITIZARE
PIGMENTAȚIE
TEN SENSIBIL ȘI IRITAT
CUPEROZĂ
ACNEE

TRATAMENTE PENTRU ÎNDEPĂRTAREAVERUCILOR
ȘI LEZIUNILOR BENIGNEALE PIELII

EPILARE DEFINITIVĂ

LEZIUNI VASCULARE
REGENERARE CUTANATĂ

ÎNDEPĂRTAREARIDURILOR SUPERFICIALE

TRATAMENTE FACIALE:

TRATAMENT RIDURI - BOTOX

TRATAMENTE CU TEHNOLOGIE
LASER DE ULTIMĂ GENERAȚIE:

ROM-CAR is looking to

HIRE A
MECHANIC

WITH EXPERIENCE.
For info call 519.781.2929

Pentru informaţii şi rezervări:
https://www.facebook.com/graiulromanescwindsor.canada/
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Societatea Culturală Română “BANATUL”
FESTIVALUL BĂNĂŢEAN - Ediţia 51

Sâmbătă 31 august 2019 a avut loc în Kitchener 
la Centrul Cultural Românesc BANATUL ediţia cu 
numărul 51 a Festivalului Bănăţean. Ansamblul 
de dansuri AROY de pe lângă Biserica Ortodoxă 
Sfântul Ioan Botezătorul din Kitchener, a susţinut 
un program folcloric de excepţie, cu dansuri din 
toate zonele României, sub îndrumarea directă a 
instructorului Ion Cornea. Programul serii a fost 
susţinut de Ionică Ardeleanu cu o varietate de 
stiluri de melodii populare şi usoare din repertoriul 
românesc şi din repertoriul propriu. Câştigătoarea 
din acest an al concursului Miss Banat 2019 a fost 
Antonia Cornea.
Felicitări organizatorilor !
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FESTIVALUL BĂNĂŢEAN - Ediţia 51
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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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Contabilitate: Veronica Luca
Consultant: Stelian George-Cosh
Logistica: Marius Mitrofan (www.mariusmitrofan.com)

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

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

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

De prin pădurile mele,
într-o scăfiță de brad,
ți-am adus fragii sălbatici
și un fluier.

“Pe rotundul acesta
pui buzele,
închizi ochii 
și te gândești la mine,
iar cântecul va curge de la sine’’,
ți-am spus întru-nceput.

Ce fel de cântec o fi fost?
Că unul altui fluierul schimbând, 
ideea ne-a venit
că n-ar fi rău

să nu mai irosim pe lemn
sărut după sărut...
Și fragii au urmat la rând
amirosind ca trupul tău
din fluierul pierdut...

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

ÎNTOARCEREA DIN VACANȚĂ

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
Instalez Tv BOX Android
Aparatele Tv Box se conectează la internet. Fără 
abonament sau alte cheltuieli suplimentare, se pot accesa 
filme noi, seriale, show-uri, muzică, documentare, canale 
de televiziune din toată lumea. Aparatul costă $170, 
instalarea incepind cu $20. Info la 519-594-1712.

ROM CAR 
Automotive 

din Kitchener
vă aduce la 
comandă 

orice maşină 
de la Auction.519.781.2929

2010 HONDA FIT LX
($ 5690)

190000Km, Safety, 
Very Well Maintained,  

E-Test, Certified, 
Warranty, Very Clean, 

Car Proof, A/C, Safety, 
No Accident, No Rust, 

Rust Proof, Winter 
Tires On The Rims 

Extra, Aluminum 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.



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

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
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Office Hours
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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


