
E-mail: redactia@agendaromaneasca.com       www.agendaromaneasca.com          Tel: 416.800.0832 sau 519.594.1712

Watersofteners
AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

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

CASH & CARRY (Installed)
SOFTENERS

CREMA PASTRY & BAKE SHOP

519-578-2760

DOBOŞ * COZONACI * PRĂJITURI 
DE CIOCOLATĂ CU CREME 

DIVERSE * PRODUSE GUSTOASE 
DE PATISERIE * FURSECURI * 

421 Greenbrook Dr., Kitchener, Unit 17
În spatele magazinului Giant Tiger

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

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE 

Canada - România

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

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

*Duminică 18 iunie - Cemarea primilor Apostoli * Sâmbătă 24 iunie - Naşterea Sf. Ioan Botezătorul (Sânzienele) * Joi 29 iunie - Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel *

$1075

GRATUIT

BILUNAR
BI-WEEKLY

ZIARUL ROMÂNILOR DIN PROVINCIA ONTARIO, Canada - Ziar fondat în 4 octombrie 2007
ISSN 1918-5693

FREE

Toronto:
A118-3351 Markham
Road, M1X 0A6

Kitchener:
595 King St. East

Toll Free:
1-844-627-4727

Fax:647-931-4410
www.masgraslaw.ca office@masgraslaw.ca

Următorul număr apare în
22 Iunie 2017

Anul X - Nr.232
6 Iunie 2017

TV Box Android
Sales, set up, maintenance

416.800.0832

Wedding-$1500
Baptism-$900

Party-$500
Pictures & video included

519-594-1712
Bluray, DVD, Photo Booth

VIDEO & PHOTO

101 Whitney Place,
Kitchener, ON, N2G 2X8

Produse marca 
RÂURENI la

Pentru comenzi:

519-742-4670
Gemuri, dulceţuri, 

compoturi, zacuscă, 
muştar, murături, şi 

multe altele.Dorel’s Food

RĂDĂCINI
ROMÂNEŞTI

Parteneriat Cultural între Agenda Românească şi Centrul Judeţean 
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj

519-781-2929
  Servicii AUTO
   - MECANIC
   - ELECTRICIAN
   - VOPSITORIE 

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

Rom Car Automotive Service Center

pag.5

SERBAREA ŞCOLII
“VORBESC ROMÂNEŞTE” - Oakville

Picnicul anual al şcolii
“SAINT LOUIS” - Kitchener

BIANCA
GEORGESCU

din Windsor

Multiplă campioană 
la numai 8 ani
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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.
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

SIMONA CATRINA (1967-2017)

Oamenii mari m-au învățat, de când eram 
cât o păpușă din aia construită la fabrica 
Arădeanca, să nu-mi fie frică de chibrituri, 
de strugurii nespălați, de câinii mari și de 
cuvintele care pot schimba totul. Deși par 
capie câteodată, rareori am scăpat din plisc 
vorbe pe care să vreau, apoi, să le înghit la loc. 
Și, totuși, s-au mai întâmplat și de-astea. Și, 
pentru că eu scobeam în minte după termenii 
cei mai potriviți cu contextul, am avut aceeași 
umilă pretenție și la interlocutori. Am rămas 
cu speranța, însă. Și cu încurcăturile.

Am ales ca el să nu aibă de ales
Scena unu. Eram în clasa a unșpea. Iubitul 
meu era foarte mulțumit de mine, cu excepția 
unui pârdalnic amănunt: nu voiam să fac 
sex cu el. Sau „dragoste”, cum îi spuneau 
fetele, pe atunci. În pledoaria lui perpetuă 
pentru plasarea relației noastre într-un alt 
plan (de preferință, orizontal), a făcut uz 
de toate argumentele care i-au sfârâit prin 
minte. La un moment dat, când a isprăvit 
cu dragostea nemăsurată și alte bla-bla-uri 
necesare, l-am auzit articulând următorul 
enunț: „Asta e, dacă nu vrei, nu am de ales. 
E dreptul tău!”. Voi ce înțelegeți din asta? Că 
omul a acceptat situația și că se pregătea de 
o lungă și frumoasă castitate de câțiva ani, 
până în noaptea în care, nu-i așa, eu am să 
mă las decojită de rochița de mireasă. Ei, 
bine, aveam să descopăr că sensul acelui „nu 
am de ales” era cu totul altul. M-a păstrat 
în continuare și mă tot remorca de-o mână, 
în lungi plimbări diurne, iar noaptea parca 
neregulamentar în patul unei eleve cu vederi 
mai late decât ale mele. Nu m-ar fi zgâlțâit 
mai tare nici dacă mi-ar fi spus că, de când e 
cu mine, a început să fie incontrolabil ispitit 
de bărbații gay.

În facultate, timp de vreun an, eram convinsă 
că mă logodisem. Iubitul meu de atunci nu 
mă ceruse în mod explicit de nevastă, dar 
eu încă mai deliram în lumile mele ridicol 
de frumoase, unde fetele renunță la feciorie 
pentru modicul preț al unei cununii cu cât de 
cât acte. Nu știu ce înțelegea el prin „vom 
rămâne împreună”, presupun că voia să 
spună că rămânem gravizi împreună, că alte 
tentative de cooperare n-a manifestat. Abia 
după vreo cinci ani de prietenie trainică și 
erotism fragil, mi-a căzut în țeastă revelația că 
nunta nu intra în planul de lucru pe următorul 
cincinal. Mă-sa mă voia de noră, dar nu se 
înțelegea cu nebunul. Poate și pentru că tac-
su îi băgase în cap să nu se însoare până la 
30 de ani, deoarece își va pierde drepturile 
și libertățile. Că muierile atâta așteaptă, să 
arunce năvodul pe un biet băiat abia ieșit din 
ou.

Hai să scriem niște articole la tine în pat!
De atunci, viața mi-a tot fost treierată de 
malentendu-uri fatale. Așa se făcu de, în 
clipita în care actualul meu soț m-a cerut 
în căsătorie, eu n-am răspuns imediat. Mai 
întâi, m-am asigurat, punând douăzeci de 
întrebări imbecile și ajutătoare, că am înțeles 
bine despre ce era vorba în propoziție și ce-a 
vrut autorul să spună în această bucată de 
lectură suprarealistă.
Dar, în ciuda faptului că numele meu a 
ajuns sinonim cu încurcăturile amoroase, 
sarcasmul soartei nu s-a manifestat numai 
în această arie. Încă nu m-am copt suficient 
cât să intuiesc sensul fiecărei pălăvrăgeli. 
„Mi-ar plăcea să colaborăm!”, mi-a spus 
odată un șef de ziar. Iar eu aveam deja pipota 
extaziată de noua oportunitate profesională. 
Am scos CV-ul din sarsana și i l-am 
înmânat, cu limba încrețită de emoții. El 
a zâmbit condescendent, apoi mi-a spus că 

se aștepta la mai multă perspicacitate de la 
o femeie ca mine. Am dilatat o pupilă către 
el și, văzându-mă buimacă, s-a îndurat de 
mine și m-a lămurit: voia să fim amanți, pe 
considerentul că eu eram singură cuc, iar el 
era însurat praștie. Cu alte cuvinte, nici unul, 
nici altul nu prea făceam sex, așa că de ce 
nu ne-am fi unit disperările într-o serie de 
întâlniri conspirative? Urma să vină el la 
mine, de preferință, întrucât mi-a explicat 
omul pe îndelete cum că acasă la el era mai 
greu, deoarece nevastă-sa nu prea era de 
acord cu asemenea conduită sexuală.

Un sportiv pe care pianul nu putea să-l 
mai încapă
Încă n-am înțeles care e avantajul condiției de 
om – adică o ființă care mai scoate din gâtlej 
și altceva decât tuse și onomatopee. În fond, 
dacă ne-a fost dată comunicarea verbală, de 
ce am ajuns la caraghiosul paradox de a ne 
înțelege doar prin mutre, semne, strâmbături, 
pufnituri sau țopăială de sprâncene?
„Nu e nevoie să iei numai note de zece la 
matematică și nici să tocești toți paramecii 
și euglenele verzi, la biologie!”, m-a potolit 
mama odată, exasperată inclusiv de faptul că 
încercam să rezolv mental sisteme de ecuații 
cu trei necunoscute. Sau cu opt sau ceva de 
genul ăsta. Eu am luat-o ad litteram, însă. 
Cu prima ocazie, am împușcat un cinci la 
geografie și un șase la zoologie. Am venit 
acasă plesnind de semeție, căci trecusem în 
liga elevilor moderni și scăpasem de mirosul 
de tocilar care îmi tot intra în haine. Atunci, 
m-am temut o clipă că am s-o pierd pe mama, 
deși era tânără ca o primăvară. S-a făcut 
bleu la față, îi tremurau buzele alea rujate 
impecabil, părea că o sufocă lănțișorul de 
la gât. Și-a dat seama că încă nu stăpâneam 
codul figurilor de stil și că mă prăbușeam 
într-un hău al erorilor de comunicare.
Pe urmă, am trecut în extrema cealaltă. 
Foloseam atâtea nuanțe și înțelesuri, încât 
ajunsesem să nu mai știe nimeni ce vreau să 
spun, de fapt. Nici măcar când sughițam sau 
ceream un pahar cu sifon. Odată, eram cu 
un băiat, umblam ca tâmpiții prin oraș – că 
n-aveam ce altceva să facem, eram în ultimul 
an de liceu, adică prea devreme pentru sex 
și prea târziu pentru cofetărie. Părea un băiat 
brici de isteț. Dar, într-o zi nefastă, când 

l-am întrebat hodoronc-tronc dacă îi place 
Rahmaninov, mi-a spus că nu prea l-a văzut 
(?!), că nu obișnuiește să caște gura la patinaj 
artistic. În rest, era olimpic la matematică, 
avea simțul umorului, arăta competitiv, era 
odrasla unor intelectuali bogați.
La ora aia, gogomănia cu Rahmaninov mi-a 
pus capac. L-am părăsit, dar n-am avut nici 
tăria, nici bunul simț să-i spun de ce. Nu 
beam vodcă pe vremea aia, ca să-mi storc 
oleacă de curaj în vene. Iar el nu știe nici 
în ziua de azi ce m-a apucat. Deci, Cornele, 
dacă citești aceste rânduri, află despre mine 
că sunt bine, sănătoasă, și că era cât p-aci 
să te iubesc, doar că un rus a stat în calea 
fericirii noastre.

Dragă soață, te implor să mă dai afară!
O neînțelegere mi-a făcut viața rumeguș 
și atunci când iubitul meu a spus că e „ca 
și despărțit” de soția lui. Dădea de înțeles 
că el nici nu mai stă acasă, că-și petrece 
nopțile la un alt beț… la un prieten. L-am 
invitat să-și aducă boccelele la mine, dar 
a refuzat politicos, a zis să mai așteptăm, 
căci îi este rușine de copiii lui, care ar fi 
aflat penibila tărășenie. Făcea planuri peste 
planuri, iar mintea mea le procesa cu ceva 
erori, pasămite. Eu înțelesesem că, într-o 
bună și lucioasă zi, el va fi un om liber și 
în acte. După care ne vom cununa de mama 
focului și vom exploda într-o nuntă mare și 
gălăgios-siropoasă, în ciuda tuturor proștilor 
care pariaseră altfel. El a plecat de-acasă (în 
sensul că l-a dat aia afară, că altfel nu cuteza 
s-o lase), a venit la mine, apoi s-a așternut 
liniștea. Nici divorț de aia, nici nuntă cu 
mine, nici nimic.
Ciudat e faptul că a început să-mi placă să fiu 
tâmpită. Zilele când nu pricep ce se petrece 
sunt cele mai fericite din viața mea. Ignoranța 
suavă e un drog. Când aflu un adevăr otrăvit, 
mor înainte de a-l digera. La autopsie, mi se 
găsesc în stomac bucăți întregi de speranțe 
toxice. Constat că viața e ticsită de erori, de 
neînțelegeri, de bătăi de câmpi și bătăi de 
cap, minciuni superbe și adevăruri oribile. 
Mintea mea arată ca o pizza, are din toate 
câte ceva. Are crustă de zâmbet și umplutură 
de lacrimi. Și tot ce-am cerut, vreodată, a fost 
să iubesc și să fiu iubită. Dar, mai ales, să 
înțeleg și să fiu înțeleasă.

Mi s-a părut că m-ai 
cerut de nevastă. 
Ți s-a părut că am 
zis „nu”

Simona Catrina

MOTOR              FREIGHT

519 498 0908 
602 566 4239 

Claudiu

ANGAJĂM şoferi 
şi owner operators pentru East 
Coast şi Mid West în USA. Cerem 
minim 2 ani de experienţă. 
Oferim salariu de top. Detalii la: 

AQUILAAdrian Florea
Real Estate Sales Representative

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

Office: 519-744-7133
adrianflorea3@gmail.com

Oare de ce m-ai alege chiar pe mine din pleiada 
agenților imobiliari? Sună și te vei lămuri! Cei 
care au făcut-o știu deja răspunsul. Află și TU!
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Poate înlocui cablu TV, Netflix, satelit, etc

FĂRĂ ABONAMENT
-doar aparatul trebuie cumpărat-

TV BOX Android

Tv Box Android este un aparat (receiver) 
care se conectează la internet şi la televizor. 
Prin intermediul acestui aparat se pot 
accesa filme, ştiri, posturi de televiziune în 
direct din diferite ţări ale lumii. 
Avem 2 aparate în stoc:
- $150 plus $20/h instalare
- $190 plus $20/h instalare
Pentru deplasare se va percepe o taxă de 
$40 pentru fiecare 100 Km.
Primii 100 Km sunt incluşi în preţ.
Diferenţa dintre aparate este doar de 

memorie. Mai precis se pot instala pe 
ecran mai multe aplicaţii fără a se incărca 
prea mult memoria aparatul. Există 
pentru aproape toate filmele sau serialele 
subtitrare în limba română, engleză sau 
alte limbi.

Reprogramez TvBox si ofer postgarantie.

Pentru instalari: 416-800-0832 sau
                       519-594-1712 Radu

Oferim toată gama de tratamente stomatologice, inclusiv implantologie şi orthodonţie. 
Veniţi să ne vizitaţi şi veţi experimenta o atmosferă caldă alături de o echipă de 
profesionişti. Vorbim româneşte şi avem program şi sâmbăta.
1529 Dundas St. West, Suite 3, Mississauga. 

Tel. 905-896-8116

MISSISSAUGA FAMILY DENTISTRY AGENTUL DUMNEAVOASTRA  
IN LONDON SI IMPREJURIMI  

Doriti sa cumparati, sa vindeti sau sa investiti in       
real estate? Nu mai vreti sa irositi banii dumneavoastra 
pe chirie?  Sunteti nesigur ce sa faceti?  
 
Apelati cu incredere la serviciile mele.  Pentru orice 
informatie sunati-ma oricind fara nici o obligatie.  

519-673-3390 

Erwin Niesner 
Sales Representative 

Each office is independently  
owned & operated 

Doriţi să cumpăraţi, să vindeţi sau să investiţi în real estate? 
Nu mai vreţi să irosiţi banii dumneavoastră pe chirie? Sunteţi 
nesigur ce să faceţi? Doriţi o evaluare a proprietăţii? Apelaţi 
cu încredere la serviciile mele care oferă cumpărătorilor o 
inspecţie gratuită şi vânzătorilor cele mai favorabile rate. 
Pentru orice informaţie sunaţi-mă oricând fără nici o obligaţie.

Tel: 1-877-672-6604
Cell: 519-902-1768

Sâmbătă, 3 iunie 2017 pe o vreme 
minunată în Parcul Victoria - Kitchener, 
familiile Şcolii Româneşti, St. Louis 
au sărbătorit Ziua Internaţională a 
Copilului, marcând în acelaşi timp 
şi sfârşitul anului şcolar. Simbolurile 
româneşti cum ar fi bluzele de ie, steagul 
românesc, îmbrăcămintea cu embleme 
româneşti, şi alte variate obiecte în roşu, 
galben şi albastru au definit atmosfera 
românească a picnicului nostru. Elevi, 
profesori, părinţi, bunici şi dragi invitaţi 
s-au bucurat împreună să stea la o 
vorba românească! Timpul mereu ne 
goneşte, iar să fim împreună câteva 
ore în parc a fost o reală bucurie pentru 
fiecare participant. 
După ce elevii au prezentat un scurt 
program de cântece îndrumaţi de 
profesorii lor, d-na Bianca Man şi d-nul 
Simon Ciobanu, aceştia s-au bucurat 
să participe la o tombolă organizată de 

către Comitetul de Părinţi. Mulţumim 
inimoaselor doamne din Comitetul de 
Părinţi! 
Şcoala Românescă, St. Louis vă 
aşteaptă să vă înscrieţi copiii la 
Summer Program Camp, - un program 
GRATUIT! Pentru informaţii, vă rugăm 
să contactaţi profesorii şcolii la adresele 
de email Bianca.Man@wcdsb.ca şi 
Simion.Ciobanu@wcdsb.ca 

Ultima zi de şcoală este sâmbătă, 
17 iunie. Colectivul şcolii vă doreşte 
VACANŢĂ PLĂCUTĂ ! 

Şcoala îşi redeschide porţile pentru 
anul şcolar 2017-2018, sâmbătă 9 
septembrie 2017 pentru Meet and Greet 
“Să ne cunoaştem !”, iar sâmbătă, 16 
septembrie va fi prima zi de şcoală. 

Colectivul de Conducere 

Şcoala Românească, St. Louis - Kitchener

PICNIC
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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

OAKVILLE

3 iunie 2017 – o zi obişnuită pentru mulţi 
dar nu şi pentru elevii, părinţii, bunicii şi 
instructoarele Programului de Limba Română-
HCDSB, Oakville. Această zi a marcat pentru 
noi sfârşitul anului şcolar 2016-2017 – an plin 
de succes şi mari speranţe pentru viitor. 
Am avut bucuria, anul acesta, de a lucra 
împărţiţi în 4 clase ceea ce ne-a uşurat cu 
mult procesul de învăţare, copiii fiind plasaţi 
în grupe de vârstă mult mai omogene. 
Mulţumim echipei de instructoare care au 
muncit întregul an pentru a pregăti activităţi 
interesante, pentru a crea fişe de lucru, jocuri 
didactice, decoruri şi pentru a adapta piese 
de teatru. 
Echipa noastră a crescut: suntem acum 4 
instructoare şi două suplinitoare de nădejde (Roxana 
Popa şi Mihaela Dragalin). Pe parcursul anului şi-au 
oferit ajutorul voluntari, atât din rândul elevilor de liceu 
(mulţumim Luca, Adrian şi Alex), precum şi din rândul 
părinţilor (Viktor Ardeljan şi Petronela Vasilencu, vă 
rămânem recunoscători). 
Serbarea de sfârşit de an a fost un prilej de a vedea 
copiii cântând, recitând şi interpretând scenete în 
limba română. 
• Grupa 4-5 ani sub îndrumarea Danielei 
Bodnariuc împreună cu Grupa 6-7 ani condusă de 
Dana Udvar au prezentat sceneta “Abecedarul”.
• Grupa 8-9 ani, a cărei instructoare este 
Mihaela Năstase, gata pregatită de vacanţă a încercat 
să rezolve o mare dilemă. În culise copiii au intrat 
într-o discuție aprinsă despre locul cel mai potrivit 
de a-ţi petrece vacanţa: la mare sau la munte. După 

dezbateri aprinse pe scenă, ne-au convins că cea 
mai bună soluţie e să mergem şi la mare şi la munte. 
Suntem de acord cu ei.
• Copiii din grupa 10-13 ani, condusă de Oana 
Dragalin, au prezentat schiţa: “Un amănunt” de Mircea 
Sântimbreanu şi scenetele: La cirese şi Pupăza din 
tei, adaptate dupa Amintirile din Copilarie ale lui Ion 
Creangă.
Cu mare emoţie ne-am luat rămas bun de la absolvenţii 
clasei a VIII-a, dar îi aşteptăm cu drag la toamnă ca 
voluntari.
În incheierea serbării copiii au fost răsplătiţi pentru 
munca depusa de-a lungul anului şi au primit diplome 
şi cărţi în limba română oferite de Vorbesc Româneşte 
cu suportul Biroului pentru Relatii cu Diaspora al 
Republicii Moldova.
Aducem mulţumirile noastre lui Grigore Tonu – 
operatorul nostru de sunet. Microfoanele fără 

fir folosite de grupa 10-13 ani au fost 
achiziţionate din bugetul pus la dispoziţie 
de BRD Moldova.
Mulţumim tuturor părinţilor care au contribuit 
la succesul acestei serbări oferind copiilor 
gustări şi băuturi răcoritoare sau implicându-
se în partea organizatorică şi asigurând 
buna desfăşurare a evenimentului.
La final, atât copiii cât şi adulţii au fost 
invitaţi să se bucure în aer liber de vremea 
minunată şi să sărbătorească Ziua Copilului 
prin activităţi organizate de Vorbesc 
Româneşte. Pictura pe faţă, lecţii de dans, 
concursuri şi jocuri distractive au fost doar 
câteva din punctele de atracţie ale zilei. Ne-
am amuzat cu mic cu mare de alergarea 

cu saci, de X si O propus de data aceasta într-o 
formă mai dinamică, de volei, de fotbal şi “frisbee”, 
de panglici, cercuri, mingi şi baloane colorate. Nu a 
lipsit nici tombola ce a avut diverse premii pe toate 
gusturile şi care a culminat cu Premiul cel mare, 
oferit cu generozitate de Gym Magic Gymnastics 
Burlington: un “Birthday Party Coupon” pentru 12 
persoane. Băuturile răcoritoare, crenvurştii, pizza şi 
fursecurile au astâmpărat foamea participanţilor şi ne-
au dat un plus de energie. 
Într-un cuvânt a fost o zi de care ne vom aminti cu 
drag.
Vă aşteptăm la următorul eveniment, în 17 iunie 2017, 
în Oakville, la Sărbătoarea Iei, organizat în regim de 
şezătoare, unde oricine este binevenit. Detalii pe 
website-ul www.VorbescRomaneste.com/ia.

Comitetul Părinţilor

Serbarea de sfârşit de an şcolar a elevilor Programului de Limba Română HCDSB 
din Oakville şi Picnicul Copiilor 2017, organizat de Vorbesc Româneşte
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We offer specialized General Pediatric care for newborns and children ≤ 18 year-
old:
- Newborn care
- Pediatric consultations and follow-up visits for children and adolescents
- Annual check-up
- Vaccinations

Specialized Pediatric Rheumatology consultations and follow-ups for children and 
adolescents with the following conditions: 
- Juvenile idiopathic arthritis, spondylarthopathies, psoriatic arthritis etc
- Lupus, antiphospholipid syndrome, Raynaud’s
- Dermatomyositis, morfea, scleroderma, sarcoidosis, psoriasis and joints 
pain etc.
- Periodic fever syndromes (e.g. Familial Mediterranean Fever), recurrent 
pericarditis etc
- Inflammatory ocular diseases (uveitis) and of salivary glands (recurrent 
parotiditis, Sjogren), recurrent mouth ulcerations, chronic recurrent multifocal 
osteomyelitis etc
- Vasculitis (Henoch–Schönlein purpura, Bechet’s etc)
- Other musculoskeletal conditions (hypermobility syndromes, Ehlers-
Danlos, Marfan etc)

We welcome you at the new office located at 1807 Wonderland Road North in 
London, ON;
Phone: 519-433-2996 or 519-433-4300; Fax: 519-433-4332
WE SPEAK ROMANIAN

GENERAL PEDIATRICS AND 
PEDIATRIC RHEUMATOLOGY 

CLINIC
DANIELA ARDELEAN
MD, PhD, FRCPC

Publicaţia AGENDA ROMÂNEASCĂ în colaborare cu Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj, în baza parteneriatului 
“Rădăcini Românești – reprezentarea culturii tradiționale specifice în comunitatea 
românească din Canada”, organizează şi participă la o serie de manifestări 
culturale ce vor avea loc în provincia Ontario în perioada 10-17 iunie 2017.  
Marinela Zegrean Istici, Ioan Bruchental alături de Ceterasii de la Gherla (Gavril 
Bunea, Marcel Costea şi IoanTigoan) vor susţine un program folcloric şi vor face 
o prezentare a obiceiurilor şi tradiţiilor românesti, a portului popular tradiţional în 
următoarele locaţii:

RĂDĂCINI
ROMÂNEŞTI

Parteneriat Cultural între Agenda 
Românească şi Centrul Judeţean 
pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Cluj

KITCHENER 10 iunie
Ziua Româno Canadiană

OSHAWA 11 iunie
Festivalul iei

NIAGARA 15 iunie
Seară Culturală

LONDON 16 iunie
Seară Culturală

OAKVILLE 17 iunie
Sărbătoarea iei

WINDSOR

La 4 ani şi jumătate, Bianca Georgescu a  
intrat prima dată într-o sală de gimnastică 
(Alpha Gymnastics Academy  - the Home 
of Olympian - din Windsor condusă de 
Ruxandra şi Robert Stănescu) unde şi-a 
început cariera ei sportivă, şi unde în 
prezent continuă să uimească pe cei din 
jur cu performanţele ei.
Anul acesta, în urma competiţiilor, 
sportivii clubului au câştigat peste 350 
medalii, 310 menţiuni, trofee şi premii. 
Pe baza progreselor rapide făcute 
de Bianca, la scurt timp, antrenorul 
ei Ruxandra Stănescu a avansat-o la 
nivel competiţional, iar de pregătirea ei 
a început să se ocupe Celeste Tabone 
sub îndrumarea lui Ruxandra si Robert  
Stănescu. Dacă în anul 2016 Bianca a 
intrat timid în circuitul pre-competiţional,  
având succese deosebite, anul 2017 a 
fost unul senzaţional, iar toata munca ei 
a fost încununată cu calificarea pe locul 
11 din 200 la Ontario Championships 
categoria Juniori (level 4 age 9).
Palmaresul medaliilor din 2017 este 
impresionant: 16 medalii (5 aur, 5 argint, 
6 bronz) şi 4 menţiuni (pentru locurile 4-8)  
şi de 3 ori All Around Champion. 
Aceste medalii au fost câştigate la 
competiţiile la care a participat în Ontario:  
London, Woodbridge, St. Catherine şi 
Blenheim.
Felicitări Bianca!
Alpha Gymnastics Academy are uşile 
deschise pentru toata lumea. Programele 
oferite de club sunt diferite: program pre-
competitional, program competiţional, 
program recreaţional cât şi Summer 
Camp.
Pentru inscrieri sunaţi la: 519-968-3545.

Agenda Românească

BIANCA GEORGESCU din Windsor
Multiplă campioană la numai 8 ani

ANIVERSAREA A 50 DE ANI DE EXISTENŢĂ A PAROHIEI 
Sf.Ioan Botezătorul din Kitchener

Sâmbătă 24 iunie ora 10 am - HRAMUL BISERICII
                                     6 pm - VECERNIA
                                     7 pm - Întâlnirea enoriaşilor cu Arhiepiscopul Nathaniel
                                                se va ţine în subsolul bisericii
Duminică 25 iunie ora 9:30 a.m. – Întâmpinarea ierarhului şi îmbrăcarea lui
                                  10:00 a.m. – Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie urmataă de
                                                       poza de grup (în faţa bisericii)
                       1:00 p.m. – Banchetul aniversar cu invitaţi de onoare la Sala Mare
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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

ACCOUNTING & TAX SERVICES
for Owner Managed Businesses & Individuals

JOE TOMLINSON, CGA

P: 519 884-4850
E: dbruce@padgettwaterloo.ca

-Monthly Bookkeeping

-Financial Statements/Tax Planning

-Electronic Payroll Services

-Personal & Corporate Tax Returns

Professional Accountant with
30 YEARS of Canadian EXPERTISE

Serviciu superior şi
Preţ Convenabil!

Suntem în partneriat cu experţi Canadieni 
pentru o asistenţă completă. Un exemplu 
concret este contabilul Joe Tomlinson.

CÂMPUL ROMÂNESC

Luni - 10 iulie 2017
Primirea oaspeților - Ora 19
1. Constantin Groza, Kitchener
Contribuția Cenaclului ‘’Florica Bațu 
Ichim’’ la succesul Săptămânii Culturale 
Internaționale din Hamilton 
2. Prof. Marieta Dincov, Toronto
Mihai Eminescu în eternitate.
3. Daniel Olteanu, student la University 
of Western Ontario 
Crearea unui instrument biologic pentru 
editarea genomului.
4. Julian Theodor Ichim, Kitchener
Prințul Charles al Angliei și prezervarea 
valorilor naturale românești.

Film documentar - Palatul Culturii din 
Bistrița, România (30’) - Poezia bistrițeană 
în America și Malaezia (30’) în regia lui 
Dorel Cosma.
 
Marți - 11 iulie 2017 
Ora 10 - Excursie la Cascada Niagara.
Ora 19 la Câmpul Românesc
1.Actorul Vlad Vasiliu, Teatrul Dramatic 
“Fanny Tardini”, Galați, - Rezistența prin 
poezie. 
2. Prof .dr. Rodica Gârleanu Costea, 
Oakville, Ontario - Constantin Noica sau 
aspirația spre universal a culturii române.
3. Mircea Ștefan Bartan, Cleveland, 
Ohio - Vasile Militaru - candela culturii 
românești.
Artistul  Sergiu Cioiu - medalion sorescian  
Pe cine numim …eu ?                        
 
Miercuri - 12 iulie 2017 
Ora 11 Pr. Dan Chirtu și pr.dr. Dumitru 
Ichim - Sf. Liturghie.
Ora 19
1. Prof. Elena M. Cîmpan, Colegiul 
“L.Rebreanu”, Bistrița-Tudor Arghezi și 
canonul literar.
2. Prof. univ. dr. Anca Sîrghie, 
Universitatea „Alma Mater” din Sibiu- 
Lucian Blaga, “fratele  lui mai mic” al lui 
Eminescu. 
3. Adrian Munteanu - Poezia românească 
între tradiție și modernitate. Proiect 
transdisciplinar.
Film documentar: Amintiri despre Lucian 
Blaga (partea a 2-a) realizat de Anca 
Sîrghie (60’)
 
Joi 13 iulie 2017
Ora 10 - Excursie la St. Jacob, Ontario, cu 
vizitarea Bisericii Sf. Ioan Botezătorul 
Ora 16-18  Lansare de carte cu: 
-Dorel Cosma - Duminică în Manhatan, 
Flight, Biletul de călătorie
-Al. Francisc- Ecuații lirice- Rolul poetului
-Cristian Medelean - La Colibe.
-Alyssa Sîrghie - Povestea celor trei 
cățeluși-literatură pentru copii și 
adolescenți.
-Maria Tonu-prezintă Cenaclul “Grigore 
Vieru” din Toronto.
 
Publicații din țară și din străinătate: 
“Lumina slovei scrise”, vol. XVII-XVIII, 

Sibiu
“Destine literare”, Montreal.             
 Lectură din creații recente: Alex Cetăţeanu, 
Dumitru Ichim.
Ora 19
1. Prof. dr.  Aurel Pop, redactor al revistei 
“Mărturii Culturale”, Satu Mare,-Literatura 
dizidenței sătmărene.
2. Menuț Maximinian, redactorul 
ziarului „Răsunetul”, Bistrița - George 
Coșbuc și Tudor Arghezi - aculturație și 
interculturalitate.
3. Leonard Ionuț Voicu, Montreal - Intrigă 
și conflict în romanul “Surorile”. 
4. Prof.dr. Aurel Pop - Mircea Ștefan-  50 
ani de poezie.
 
Vineri, 14 iulie 2017
- Ora 16 -18 Masă rotundă 
Lansare de carte cu:
-Dorel Cosma - antologiile: Un deceniu de 
Conexiuni și Conexiuni de noiembrie.
-Elena M.Cîmpan - Cinci poeți germani
-Menuț Maximinian - Muchia Malului, 
Povești din New York.
Publicații din țară și din străinătate: 
Revista “Conexiuni”, „Revista Mondială 
de Folclor I.G.F.” 
Lectură din creații recente: Mircea Ștefan, 
Leonard I. Voicu etc.
-Prof,univ.dr. Cezar Vasiliu - 2000 de ani 
de la moartea Împăratului Traian
Ora 19 
1. Prof. univ. dr. Anca Sîrghie, 
Universitatea „Alma Mater” din Sibiu,-
Tudor Arghezi, psalmistul. 
2. Actor Adrian Munteanu - Ce aduce 
nou sonetul lui Dumitru Ichim.
3. Prof. Sebastian Doreanu - Câmpul 
Românesc de la Hamilton între minunile 
exilului românesc.
4.Recitalul Fluturele din Fântână în 
interpretarea actorului Adrian Munteanu
- Moderator al Sesiunii științifice - prof. 
Sebastian Doreanu,   
- Mese rotunde cu lansări de carte și 
recitaluri poetice  - moderate de prof. univ.  
dr. Anca Sîrghie

Sâmbătă 15 iulie 2017
Ora 14. BANCHET JUBILIAR
SĂPTĂMÂNA INTERNAȚIONALĂ  
A CULTURII ROMÂNE LA 
SEMICENTENAR
CENACLUL LITERAR „NICĂPETRE”  
din Toronto, patronat de Dumitru Popescu, 
Directorul ziarului “Observatorul” și 
CENACLUL ‘’GRIGORE VIERU’’ 
Director Maria Tonu, prezintă un program 
de muzică, dansuri populare, poezii şi 
lansări de carte.

PREŞEDINTELE
Asociaţiei Culturale Române - Hamilton 

Ing. Dumitru Rachitan

DIRECTORUL
Săptămânii  Culturale

 Pr. Dr. Dumitru Ichim

SĂPTĂMÂNA INTERNAŢIONALĂ A CULTURII ROMÂNE
DE LA CÂMPUL ROMÂNESC, HAMILTON, CANADA

Ediţia a 50-a
PROGRAMUL  SEMICENTENARULUI
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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

TORONTO
Ziua Copilului s-a sărbătorit şi la 
Consulatul General al României din 
Toronto. În avans, pentru că ziua de 
1 Iunie e, de anul acesta, sărbătoare 
naţională şi, deci, zi liberă. Aşadar, 
prin amabilitatea domnului Consul 
General, Mugurel Stănescu, cei 
mici de la Clubul Copiilor Rainbow, 
alături de adolescenţii celei mai noi 
clase a clubului cu acelaşi nume, au 
prezentat un minirecital. Grupul vocal 
a topit inimile audienţei cu momente 
dedicate primăverii, iar tinerii au 
luat-o în serios, punând “Punctul 
pe I”. La finalul minirecitalului, prin 
tragere la sorţi, a fost ales un copil 
care a avut privilegiul să intre în biroul 
domnului consul general, să stea pe 
scaunul dânsului, să “semneze şi 
ştampileze documente” şi bineînţeles 
să beneficieze de o poză alături de 
domnul consul general, poză pe care 
o puteţi regăsi alături de celelalte.
Clubul Copiilor RAINBOW este condus 
(şi înfiinţat) de Nathalie Gheorghiu, iar 
următoarea reprezentaţie va fi în data 
de 10 Iunie, un spectacol de sfârşit 
de an, prezentat pe scena teatrului 
pentru copii Solar Stage (4950 Yonge 
St., North York), începând cu orele 
5 pm. Iar pentru acei copii  (vârsta 
9-16 ani) care doresc să rămână în 
continuare în lumea poveştilor şi a 
jocului, Nathalie va organiza o tabără 
pentru ei, o tabără de Arte (Over Night 
Art Camp), la Mono în Ontario. Aici, 
copiii vor avea în perioada 8-15 iulie 
asigurată cazare, mâncare, diferite 
cursuri de teatru şi film, muzică folk, şi 
multă multă distracţie. Pentru detalii 
şi înscrieri sunaţi la telefonul 647-
888-6262 (Nathalie).

Agenda Românească

1 IUNIE - Ziua Copilului la consulatul din Toronto
organizat de RAINBOW Children’s Club
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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

Articol Publicitar

Sistemul de recepţionare a programelor 
româneşti prin internet se numeşte IPTV. 
Acest serviciu este activ şi funcţionează 
cu succes de mai bine de 7 ani de zile 
prin compania Global Connect care are 
sediul in Atlanta USA. Pentru Ontario, 
reprezentantul acestei companii este Radu 
Secăşan. Ce înseamnă un reprezentant 
oficial ? Înseamnă că instalarea este 
gratuită pentru cei care comanda prin 
reprezentantul nostru. Beneficiază de 
instalare gratuită toţi acei care locuiesc 
în zona GTA, Mississauga, Oakville, 
Burlington, Hamilton, Stoney Creek, 
Brantford, Cambridge, Milton, Kitchener, 
Brampton, Orangeville, Guelph, Waterloo, 
Woodstock şi London. Pentru alte localităţi 
se va percepe o taxă de deplasare.
Sistemul funcţionează în felul următor: 
reprezentantul nostru, se deplasează la 
client acasă, conectează aparatul STB 
de recepţie a programelor româneşti la 
internetul care il deţine clientul (conecţia 
se face WiFi sau prin fir la modemul/
routerul de internet) şi cu cablu HDMI sau 
AV la televizor. Aparatul STB vine cu o 
telecomandă şi din această telecomandă se 
pot selecta cele 30 de programe româneşti. 
Pe 4 din aceste programe se transmit câte 2 
programe şi astfel fiecare client beneficiază 
practic de 34 de programe româneşti 
transmise în direct din România. Datorită 
decalajului de fus orar, toate emisiunile 
acestor programe sunt înregistrate şi 
păstrate timp de 48 de ore, ceea ce oferă 
utilizatorului posibilitatea de a urmări în 
reluare oricare din emisiunile transmise. 
Mai exact dacă vă aflaţi la servici sau 
la cumpărături şi aţi pierdut o emisiune 
sau un meci de fotbal sau ştirile de la o 
anumită oră, doar trebuie să selectaţi 
emisiunea dorită din urmă cu până la 48 
de ore şi puteţi urmări emisiunea, o puteţi 
derula, revedea, opri sau derula peste 
reclame, pentru că pe telecomandă există 
funcţiile de player video. NU TREBUIE 
COMPUTER!
Internetul High Speed trebuie să 

funcţioneze la 
un minim de 
2,5Mbps şi o 
cantitate minimă 
a p r o x i m a t i v ă 
de 60Gb pe lună pentru cazul când 
utilizatorul doreşte un minim de vizionare. 
Au fost întâlnite situaţii când clienţii 
noştri deţineau un internet de 20Mbps 
promis de compania de internet, dar la 
computer când s-a făcut un test de viteză 
la www.speedtest.net s-a constatat că 
viteza internetului era mult sub această 
limită sau în unele cazuri ajungea să fie 
chiar sub 1Mbps. În aceste situaţii există 
posibilitatea ca aparatul să nu funcţioneze. 
Ca o unitate de comparaţie, 8 ore de rulare 
a programelor româneşti pe zi, consumul 
de internet la final de lună este de 168Gb.
Pentru cei care deţin un modem de internet 
şi doresc să folosească programele 
româneşti în paralel cu un computer, 
este necesar conectarea unui router la 
modemul de internet. Aceste routere nu 
sunt necesare să facă parte din gama celor 
mai scumpe routere.
Preţurile sunt: $30 pe lună sau $300 pe an, 
aparatul STB se poate cumpăra cu $99 sau 
închiria cu $8 pe lună sau $96 pe an, iar la 
început se plăteşte activarea $10 şi taxele 
poştale $35. Banii sunt USD. Nu sunt taxe 
la aceste sume. Plata se face cu creditcard.
Pentru abonamentul lunar se începe 
obligatoriu cu plata anticipată a 3 luni.

Programele difuzate sunt: TVR 
International, Antena International, ProTv 
International, Realitatea TV, TvH, N 
24, Speranţa TV, National TV, Favorit, 
Prima TV, Kiss TV, Kanal D, U TV, 
Party TV, Look TV, CredoTV, B1 TV, 
EtnoTv, Taraf TV, Trinitas TV, Neptun 
TV, TVR3, TVR2, SPORT 1, Digi Sport, 
LookPlus, NaşulTV, Antena 3, Digi Sport 
2, RomaniaTv, MiniMax, Music Chanel, 
Travel Mix, Digi24. 
Pentru instalări sunaţi la telefoanele:
                519-594-1712

34 de Programe Româneşti
recepţionate prin internet în 
Canada şi America

INTERNET STB TV

În acest articol 
voi discuta despre 
d e z a v a n t a j e l e 
vinderii unei 
case fără agent 
imobiliar, prin 
sistemul FSBO 
(For Sale By The 
Owner). 

Toate statisticile arată că listările de case 
prin FSBO se vând foarte greu (doar 60%-
70% dintre ele), într-un timp îndelungat 
iar prețul obținut este cu 15% - 20% mai 
mic decât prețul de listing. Casele listate 
de către agenții imobiliari se vând într-
un timp mult mai scurt (indiferent de 
tendințele marketului), la o sumă apropiată 
de prețul de listing iar în această perioadă 
cu mult peste prețul de listing datorită 
supra-ofertelor. La toate  aceste calcule mai 
trebuie adăugate câteva aspecte esențiale. 
În primul rând efortul open house-urilor 
cade în sarcina agentului imobiliar nu în al 
d-voastră ca în cazul vânzărilor prin FSBO. 
La fel și montarea semnelor de reclamă la 
colțurile străzilor și a intersecțiilor. Partea de 
cosmetizare a casei (staging) este rezolvată 
tot de către agent (în cele mai multe cazuri) 
pe când în situația în care vreți să vindeți 
singur trebuie să vă ocupați de toate.
Și ar mai fi ceva: potențialii clienți care vin 
să vă viziteze casa nu au agenți imobiliari. 
De aici rezultă faptul că nimeni nu-i asistă 
la pregătirea actelor. Unii nu cunosc home 
inspectors, mortgage brokers sau avocați. 
Un agent imobiliar are grijă de d-voastră 
din primul moment al colaborării până după 
semnarea actelor și încasarea cecului.
Iar cum exemplul personal este cel mai 
concludent vreau să vă povestesc cum am 
procedat eu cu opt ani în urmă când am 
intenționat să-mi vând casa. Considerând 
că mă pricep foarte bine la așa ceva (doar 
am fost agent imobiliar în România iar apoi 
am condus propria-mi firmă imobiliară timp 
de zece ani, coordonând activitatea a peste 
25 de agenți) și pentru a nu plăti comision 
am decis să-mi vând singur casa. Nu mică 
mi-a fost mirarea când după eforturi asidue 
de cosmetizare a casei, acel staging de 
care aminteam mai sus, nenumărate open 
houses, vizite și întrebări diverse cu privire 
la proprietatea ce-o scosesem la vânzare, 
nu am reușit s-o vând. Lunile treceau și 
nimic! Am insistat. Am ținut open house în 
fiecare sâmbătă și duminică. Tot nimic! Nici 
un agent imobiliar nu aducea clienți și asta 

pentru simplul motiv că nu aveau de câștigat 
nici un comision de la mine. Puteam foarte 
elegant să apelez la serviciile unui agent și 
să nu-mi mai irosesc timpul și efortul, lăsând 
totul în seama lui. Dar m-am încăpățânat și 
am continuat pe aceeași cale. 
În fine, după luni de zile, da – LUNI de zile, 
s-a văzut luminița de la capătul tunelului. 
O persoană între două vârste părea foarte 
interesată de ceea ce-i ofeream spre vânzare. 
După trei vizite plus una cu un home 
inspector mi-a făcut o ofertă dar și aceea 
cu condiția ca să închidem tranzacția într-o 
lună. Am acceptat deși suma oferită nu se 
ridica nici pe departe la nivelul așteptărilor 
mele. Fiecare dintre noi a luat legătura cu 
avocatul personal și după exact o lună de la 
ofertă și șase luni de la scoaterea la vânzare a 
casei, am reușit să-mi încasez cecul. Ulterior 
am aflat că persoana în cauză era presată de 
timp; își vânduse townhouse-ul și trebuia să 
elibereze într-o lună. Dacă n-ar fi fost puțin 
grăbit și disperat, cine știe... Mai stăteam cu 
casa pe market câteva luni bune. Oricum mi-
au ajuns șase luni.
Un exercițiu simplu de matematică m-a dus 
la rezultatul clar că prețul obținut de către 
un agent imobiliar minus comisionul ar 
fi fost mult mai mare decât am obținut eu 
prin vânzarea directă. Asta fără să mai pun 
în calcul mia de dolari plătită website-ului 
FSBO plus deranjul cu nenumăratele open 
houses ținute în fiecare weekend.
Atunci nu am știu și nu am realizat 
diferențele. Acum știu! Și din acest motiv 
am preferat ca și de această dată să fac 
un efort, de natură financiară evident și 
să vin cu acest articol în fața d-voastră și 
să am oportunitatea de a vă informa. Un 
om informat este un om protejat, un om 
care poate economisi apreciabile sume de  
bani. Îmi pare bine dacă am lămurit câteva 
aspecte, pentru mulți, necunoscute, ale 
domeniului imobiliar.

Pentru sfaturi suplimentare, statistici, 
analize comparative de market, informații de 
orice fel din domeniul imobiliar (rezidențial 
sau comercial) sau dacă doriți să apelați la 
serviciile mele, mă puteți contacta pe mobil 
la nr.519-722-2545 sau la office: 519-744-
7133. E-mailul meu este adrianflorea3@
gmail.com. Sunt al d-voastră Adrian Florea 
-A Realtor – A Drone – A Home și vă stau 
oricând la dispoziție cu mare plăcere ca să 
ne ocupăm de-o casă.

A Realtor – A Drone – A Home

Sfaturi imobiliare de la Adrian Florea
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BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Acordă-ți mai mult timp de odihnă 
şi nu lucra peste program, altfel vei da 
semne de extenuare. Dragoste: Fii curajos, 
îndrăzneţ, tupeist, dacă e nevoie, numai așa 
poți obține ce vrei! Financiar: Dacă te bate 
gândul să faci un credit, acum îl poți obține, 
dar trebuie să calculezi foarte bine resursele 
pe care te poți baza de acum înainte.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Sănătatea ţi se citește pe chip. 
Dragoste: Poate apărea șansa unei relații 
care să-ţi dea toată viața peste cap, dar nu 
neapărat aducătoare de fericire. Financiar: 
Vei fi mândru de investiția făcută, ea 
reprezintă împlinirea unui vis pentru care
ai făcut mari eforturi.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Ca să scapi de boală, în primul 
rând trebuie să lupți psihic cu ea, pentru că 
de acolo pornesc multe probleme. Dragoste: 
Recunoaște că ai greșit şi cere-ţi iertare și fii 
dispus şi tu să ierți, dacă e nevoie. Financiar: 
Vei avea de făcut faţă multor cheltuieli şi te 
vei descurca cu dificultate.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Prezenţa lui Pluto în casa a 8-a 
indică risc de accident, așa că ar fi bine să fii 
prudent. Dragoste: Înarmează-te cu multă 
răbdare şi putere ca să depășești cu bine 
problemele ce apar. Financiar: Tranzitul 
lui Marte pe intervalul casei a 2-a va 
favoriza diminuarea veniturilor şi creșterea 
cheltuielilor.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Dacă faci mișcare și ții sub 
control dieta, starea sănătății tale se poate 
îmbunătății vizibil. Dragoste: Dacă ţi-au 
căzut ochii pe cineva anume, ajunge doar 
să străluceşti în stilul tău caracteristic şi 
victima este doborâtă la picioarele tale. Dar 
atenţie, se poate şi invers! Financiar: Banii 
vor veni în perioada imediat următoare, deci 
răbdare !

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Scapi de o grijă în privinţa unei 
probleme de sănătate, ca şi cum ai ajuns 
la capătul unui tratament şi eşti mulţumit 
de felul cum te prezinţi. Dragoste: Eşti 
mult mai tandru şi mai sensibil, se vede că 
te-a cuprins şi pe tine aerul primăvăratec. 
Financiar: Vei avea mai mulţi bani şi vei 
reuşi să faci faţă tuturor cheltuielilor.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Dacă psihic sau mental nu ești în 
cea mai bună formă, nici latura fizică nu 
stă mai bine. Dragoste: Poți primi oferte 
generoase, te poți îndrăgosti, poți fi cerut în 
căsătorie, deci ce-ţi poți dori mai frumos? 
Financiar: Dacă dai iama prin bani, cu greu 
îi vei pune la loc. 
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Starea de sănătate depinde mult 
de energia pe care o consumi în beneficiul 
tău. Cu cât ai o viață mai dinamică şi mai 
animată, cu atât te simți mai bine în pielea ta. 
Dragoste: Ţii mult la libertatea ta. Ca atare, 
vei aprecia mult o relație independentă, 
în care nimeni să nu-l sufoce pe celalalt. 
Financiar: Banii sunt în creștere.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Stresul, neglijarea unei igiene 
adecvate de viață sau pur şi simplu 
ghinionul îți pot aduce unele neplăceri 
de sănătate. Dragoste: Este una din cele 
mai bune perioade în plan sentimental 
sau familial, deci profită de auspiciile 
norocoase. Financiar: Eşti ceva mai relaxat 
iar cumpărăturile au un impact bun asupra 
psihicului.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Ferește-te de accidente şi infecții și 
ia suplimente cu magneziu şi alte minerale. 
Dragoste: Mai dă-i o șansă persoanei de 
lângă tine, pentru că sentimentele sale 
sunt sincere. Financiar: Dacă te angajezi în 
investiții care au la bază promisiuni deșarte, 
te vei trezi în faţa unei situații penibile de 
incapacitate de plată.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Ai grijă la alegerile pe care le faci 
în momentul de față, ele vor avea consecințe 
îndepărtate. Dragoste: Dacă tensiunea 
ajunge la un nivel periculos, poți
transforma viața de cuplu într-un război de 
orgolii şi o luptă pentru putere. Financiar: 
La nivel financiar situaţia se prezintă nu 
foarte strălucit.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Sănătatea ta este în strânsă 
dependenţă de sănătatea oamenilor alături 
de care trăieşti. Dragoste: Nu se poate să 
fiţi amândoi la fel de orbiţi de dragoste, în 
acelaşi timp. Unul din voi trebuie să rămână 
lucid, ca să nu faceţi greşeli din prea multă 
pasiune. Financiar: Situaţia ta financiară se 
prezintă bine.

NIAGARA

Comunitatea Română din Niagara în colaborare cu Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj, prin reprezentantul 
său în Canada, Radu Secăşan în baza parteneriatului “Rădăcini Românești 
– reprezentarea culturii tradiționale”, organizează Seară Culturală 
Românească “Memorii şi Rădăcini Româneşti” Joi 15 iunie 2017 – 
ora 18:30 în sala socială a Bisericii Ortodoxe Române din Niagara Falls (4992 
Huron Street).
Ne bucurăm să-i avem ca oaspeţi în Niagara pe Marinela Zegrean Istici şi Ioan 
Bruchental alături de membrii Formaţiei “Ceteraşii de la Gherla” (Gavril Bunea, 
Marcel Costea şi IoanTigoan) care vor sustine un program folcloric instrumental 
si vocal şi vor face o prezentare a obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti, a portului 
popular tradiţional precum şi o mica expozitie de artizanat-sculptură.

Vă aşteptăm cu drag!                 Intrarea gratuită.

Comunitatea
Română

din Niagara

Seară Culturală

LONDON

Biserica Ortodoxă Sf.Cruce din London în colaborare cu Centrul Județean 
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj, prin reprezentantul 
său în Canada, Radu Secăşan în baza parteneriatului “Rădăcini Românești 
– reprezentarea culturii tradiționale”, organizează Seară Culturală 
Românească “Memorii şi Rădăcini Româneşti” Vineri 16 iunie 2017 – 
ora 19:00 în sala socială a bisericii (47 Adelaide St.S, London, N5Z 3K1).

Marinela Zegrean Istici şi Ioan Bruchental alături de membrii Formaţiei “Ceteraşii 
de la Gherla” (Gavril Bunea, Marcel Costea şi IoanTigoan) vor sustine un 
program folcloric instrumental si vocal şi vor face o prezentare a obiceiurilor şi 
tradiţiilor româneşti, a portului popular tradiţional precum şi o mica expozitie de 
artizanat-sculptură.
Eveniment sponsorizat de Dr.Daniela Ardelean şi familia.
Vă aşteptăm cu drag!                                                   Intrarea gratuită.

organizată de biserica Sf.Cruce 
din London

Seară 
Culturală
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TORONTO

Guvernul Canadei Elimină Rezidenţa 
Permanentă Condiționată
Din data de 28 aprilie 2017 avem noi 
direcţii din partea Guvernului Canadei cu 
privire la obligaţiile celor care au primit 
Rezidenţa Permanentă în baza actului de 
sponsorizare a soţului sau soţiei. Aceste noi 
direcţii elimină condiția aplicată anumitor 
soți sponsorizați sau parteneri ai cetățenilor 
canadieni și rezidenților permanenți de a 
locui împreună cu sponsorul lor pentru a-și 
păstra statutul de rezident permanent.
În conformitate cu regulamentul vechi, a 
trebuit să locuiți împreună cu sponsorul 
dvs. timp de doi ani dacă, în momentul în 
care ați aplicat:
Relația dvs. a fost mai mică de doi ani; și
Nu ai avut copii în comun.
Condiția a fost introdusă ca mijloc de 
descurajare a oamenilor de a căuta să 
emigreze în Canada prin intermediul 
relațiilor neoriginale.
Prin eliminarea acestei condiţii, Guvernul 
recunoaşte că, în timp ce există cazuri de 
fraudă de căsătorie, majoritatea relaţiilor 
sunt adevărate şi majoritatea cererilor de 
sponsorizare sunt făcute cu bună-credinţă.
Eliminarea rezidenței permanente 
condiționate susține angajamentul 
Guvernului de reunificare a familiei și 
sprijină egalitatea de gen și combaterea 
violenței de gen.
Ca urmare a cerinței ca soțul sau partenerul 
sponsor să locuiască împreună cu sponsorul, 

ar putea fi creat un dezechilibru între 
sponsor și soțul sau partenerul sponsorizat, 
ceea ce ar putea face ca soțul sau partenerul 
sponsorizat să fie mai vulnerabil.
Dacă primiți confirmarea dvs. de ședere 
permanentă la sau după 18 aprilie 2017 
și indică faptul că “trebuie să coincidă 
într-o relație conjugală cu sponsorul sau 
partenerul dvs. pentru o perioadă continuă 
de 2 ani după ziua în care ați devenit PR” 
Această cerință nu vi se mai aplică.
Dacă ați fost în curs de investigare pentru 
nerespectarea cerinței de a trăi împreună cu 
soțul sau partenerul dvs, în prezent nu mai 
sunteți în curs de investigare.
Pentru a menține integritatea sistemului 
de imigrație, Guvernul va continua 
să investigheze acuzațiile de fraudă a 
căsătoriei. Pentru a raporta frauda, inclusiv 
frauda de căsătorie, contactați Agenția 
pentru servicii de frontieră din Canada

Mai multe amanunte, de specialitate, 
puteti obţine la: CD IMMIGRATION & 
SETTLEMENT Immigration-Legal & 
Consulting, 59 Warner Avenue, Toronto, 
Ontario, M4A 1Z5, Immigration Expert, 
Registered Canadian Immigration 
Consultant LICENSE/CERTIFICATION 
NUMBER iccrc R409231
Email: immigrationtocanada@bellnet.ca  
            http://cdimmigrationcanada.com
Stela Coldea:  (647) 855-2112

Totul Despre Imigrare
Serie de articole cu răspunsuri şi cazuri reale

oferite de doamna Stela Coldea  - Immigration Consultant

A patra ediție a Festivalului iei aduce în prim plan folclorul, portul și 
tradițiile românești de la interferenţa judeţelor Mureş, Cluj şi Bistriţa 
Năsăud.
În colaborare cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale Cluj, prin reprezentantul său în Canada, Radu 
Secășan în baza parteneriatului ,,Rădăcini Românești – reprezentarea 
culturii tradiționale”, în cadrul festivalului va fi organizat evenimentul 
”Bucuroși de oaspeți?” eveniment ce va avea loc la Centrul Comunitar 
Românesc de pe lângă Biserica Sf. Ștefan cel Mare și Nectarie din 
Oshawa.
Ne vom bucura să-i avem ca oaspeți în Oshawa pe membrii grupului 
instrumental ”Ceterașii de la Gherla” în componența: Gavril Bunea, 
Marcel Costea și Ioan Tigoan care vor susține un program instrumental 
și o vor acompania pe îndrăgita interpretă de folclor, Marinela Zegrean 
Istici.

Meșterul popular Ioan Bruchental va face o prezentare a obiceiurilor și 
tradițiilor românești și a portului popular tradițional. O mini expoziție 
de artizanat și sculptură împreună cu o expoziție de fotografie având ca 
tematică tradiția, folclorul, satul și obiceiurile românești vor completa 
programul evenimentului.

Evenimentul va avea loc în data de 11 iunie 2017 începând cu ora 1 
pm la Centrul Comunitar Românesc, 261 Bloor Street East, Oshawa. 
Informații la telefon 416-606-9402.

KITCHENER

SOPHIA LEOPOLD-MURESAN este elevă în 
clasa a 3-a la şcoala franceză Sainte-Marguerite-
D’Youville, Etobicoke. În timpul liber îi place să 
picteze, a început acest lucru înainte de vârsta de 3 
ani, iar până în prezent a avut 8 expoziţii personale 
şi de grup, în Toronto şi în Cluj-Napoca, România.
La şcoalã, unde are rezultate excelente, îi place 
ora de matematică, de limba francezã şi de ştiinţe. 
În ultimul număr al revistei Pour parler profession, 
Ontario College of Teachers i-a publicat un desen 
din care reiese pasiunea sa pentru ştiinţe. Pe lângă 
activităţile şcolare, înoată, cântă la pian şi studiază 
teoria muzicii, face karate. În anii care urmează, îşi 

doreşte să creeze un proiect prin care să salveze animalele planetei.

RACHEL BRINZAN este elevă în clasa a şasea 
la şcoala St.Luke Catholic School din Waterloo.
Pe lângă a fi o eleva silitoare şi conştiincioasă, 
cu rezultate excelente la învăţătură, Rachel  
voluntariaza în timpul recreaţiilor la clasele JK  
având grijă de copilaşii mai mici, care o iubesc şi 
o îndrăgesc. În timpul liber îi place să citească, 
să scrie poezii, să picteze, să încerce noi reţete 
culinare şi să facă croitorie  Acum doi ani şi-a 
donat părul la Fundaţia “A Child’s Voice Angel Hair 
for Kids program“ şi de atunci şi-l lasă să crească 
din nou ca să-l poată dona anul viitor.  Are grijă 
de fratele ei mai mic, îl meditează la matematică 

şi este un exemplu bun pentru el. Activităţile sportive pe care le practică sunt 
înotul, taekwondo precum tenis şi baschet. În vara acesta va participa la un curs 
de actorie.

CONCURSUL
Cel Mai Bun Elev - ARTA 2017
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MISSISSAUGA
Prezenţa României pentru a doua oară 
consecutiv la Festivalul Culturilor Carassauga 
din Mississauga, Canada, desfăşurat între 26 
şi 28 mai, a fost un mare succes. Frumoasele 
costume populare, obiceiurile şi tradiţiile 
româneşti prezentate prin programele artistice, 
precum şi bunătăţile culinare tradiţionale au 
atras un număr ridicat de vizitatori de diferite 
naţionalităţi.
Aflat la cea de-a 32 a ediţie, Carassauga este 
cel mai mare festival multicultural din provincia 
Ontario şi al doilea ca mărime în Canada, în 
cadrul căruia peste 70 de ţări din toată lumea 
îşi conjugă eforturile pentru promovarea şi 
păstrarea culturilor tradiţionale. Motto-ul acestui 
an: “Travel the World în One Week-end!”, în 
traducere “călătoriţi în întreaga lume într-un 
singur sfârşit de săptămână” este o deschidere 
spre multiculturalism, prin explorarea culturilor 
şi obiceiurilor altor popoare, precum şi o 
invitaţie la toleranţă şi acceptare a diversităţii.
Pe lângă un program artistic variat, vizitatorii 
pavilionului România, au putut afla din panourile 
expuse, informaţii utile referitoare la istoria, 
geografia şi atracţiile turistice de referinţă ale 
României. Nu au lipsit nici reprezentanţi ai unor 
companii sau asociaţii româneşti, sponsori, 
artişti, scriitori. S-au degustat din delicioasele 
produse de patiserie: cozonaci, langoşi, 
plăcinte poale’n brâu, fursecuri, plăcinte 
ţărăneşti şi alte bunătăţi tradiţionale, iubitorii 
de literatură, au putut achiziţiona cărţi în limba 
română, de la standul de cărţi.
Organizatorul pavilionului românesc, Ana 
Maria Scordescu, preşedinta companiei non-
profit, Diamond Community Events, a povestit 
pe scurt cum a ajuns România să aibă pavilion 
în cadrul acestui festival: „În anul 2015, la cea 
de-a 30-a ediţie a Festivalului multicultural 
Carassauga, am participat ca susţinătoare 
a unui grup românesc de dansuri etno, care 
a performat la festivitatea de deschidere a 
evenimentului. Sloganul festivalului din acel 
an a fost “The world had come to Mississauga” 
în traducere “Întreaga lume a venit în 
Mississauga”. M-a marcat până la lacrimi: la 
parada naţiunilor, România lipsea.
Am simţit imboldul civic şi moral ca, data 
viitoare când ţările lumii vor fi din nou prezente 
în Mississauga sub umbrela celui mai mare 
festival al culturilor din provincia Ontario, 
România să fie inclusă. Am dorit şi promis 
ca la anul să fim mai mult decât un număr în 
programul de deschidere şi să avem pavilionul 
nostru. Ca organizator de evenimente în 
comunitatea româno-canadiană, am avut 
plăcerea să colaborez cu diverse grupuri 
artistice locale. Am fost convinsă că aceşti 
oameni minunaţi, mândri de rădăcinile lor, vor 
reprezenta şi promova cu cinste tradiţiile şi 
valorile culturale ale naţiei române.
Dorinţele au devenit realitate în 2016 când am 
scris istorie. Faptul că România a participat 
pentru prima oară la acest prestigios festival, 
a fost remarcat de însuşi cabinetul primului 
ministru Justin Trudeau, printr-o scrisoare 
oficială de bun venit.
Acum, la cea de-a doua ediţie, ne-am bucurat 
de susţinerea, participarea şi entuziasmul 
ridicat al membrilor din comunitate. Pentru trei 
zile, în pavilionul românesc s-a cântat, dansat 
şi simţit româneşte. Energia şi dinamica din 
sală a dovedit pe deplin că, chiar dacă am 
plecat din ţară, ţara nu a plecat din noi.”

Text şi poze:
Maria Matyiku / The Epoch Times

Festivalul Culturilor CARASSAUGA - Pavilionul Românesc
Diamond Community Events
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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:

Distribuţia este sponsorizată de Andrei Savan
(www.ropolplumbing.ca)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.

Angajăm şoferi de companie categoria AZ pentru curse US/
Canada:
- angajăm şoferi din Europa noi veniţi în Canada
- CVOR şi abstractul să fie bun, nu mai mult de o amendă de viteza
- 3000+ miles pe săptămână, acasă în fiecare week-end, plata incepind de la 48 de cents/mile 
- căutam şoferi AZ   pt munca în weekend aproximatix 1100 mile
- căutăm mecanici/apprentice pt camion şi remorcă; persoană care să spele camioanele/remorcile
Pentru mai multe informaţii: tel: 519.896.3809 (Dorel)

ANGAJĂM ŞOFERI

mcarabas@gmail.com

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: Cristina Pekurar, Mariana Ţuţuianu, Adrian Toma, Luminiţa Mironescu, 
Patricia George-Cosh şi Toni Silberberg
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ANUNŢURI - ŞTIRI PE SCURT - 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

În business
de 15 ani

B
ef

or
e

A
fte

r

26 Elm St., Kitchener,
N2G 2G4

Cel-Al-Toatelor-Unul
a uitat ușa întredeschisă
la piatră.
Se vede până-n odaia
de dincolo a ei.
Perdelele-s trase.
Cineva se-aude plângând.
Ca văpaia.
Știți voi ce mult
doare-nceputul,
scânteia, focul, sărutul?
Cel-Al-Toatelor-Unul
a uitat ușa întredeschisă
la apă.
Se vede până dincolo
de pâlpâirea
celor ce vor veni
pe-a valului coamă.
Numele lor speranță
se cheamă,
dar nu înseamnă nimic

lacrămilor,
când miroase rânced
a-nserare.
Știți voi ce mult doare
când nu rostești durutul,
scânteia, speranța, sărutul?
Cel-Al-Toatelor-Unul
a uitat larg deschisă ușa
inimii lui.
Trecutu-au trei nopți peste noapte.
Femeile pescarilor
deja în straiele nopții
și-ale văduvirii intrară.
Nimeni nu-i închide ușa.
Nimeni nu privește-nlăuntru.
Cel-Al-Toatelor-Unul
e singur.
N-are om să-i aprindă opaița
și peste frică să-l treacă.
Doar inima lui se aude,
dis-de-dimineață, cum toacă:

dar dacă... nisipul răspunde,
dar dacă... valul răspunde,
dar dacă... noaptea răspunde.
Știți voi luminii
ce mult îi doare-nceputul,
scânteia, iubirea, sărutul?

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

GRATUIT Rotirea Roţilor sau Schimbul de Ulei pentru orice reparaţie peste $500.  Reparăm BUMPER-ele de plastic.

ONORĂM ORICE FEL DE REPARAŢII PRIMITE DE LA COMPANIILE DE ASIGURĂRI.

DIS-DE-DIMINEAȚĂ

34 PROGRAME 
ROMÂNEŞTI
Direct din România. Fără computer şi fără antenă 
satelit. Este necesar internet HighSpeed. 
Info la 416.800.0832

Servicii de emigrare pentru 
cei ce au nevoie de extensia statutului de şedere în 
Canada sau pentru cei care doresc să aducă pe cei 
dragi în Canada. Vă răspundem imediat solicitărilor 
dvs la tel:
1-647-855-2112 sau email:
               immigrationtocanada@bellnet.ca

www.cdimmigrationcanada.com

Transfer casete video VHS pe DVD
Copiez casete video Hi8, VHS si VHS-C pe DVD la preţul de 
$15 pentru primele 2 ore. Deasemenea copiez casete video din 
sistemul european pe DVD la pretul de $20.  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
Programul de Limba Română HCDSB 
(Vorbesc Româneşte)
Mother Teresa Catholic Elementary 

School, 1190 Westview Terrace
Oakville, scoalaoakville@gmail.com
OAKVILLE
Şcoala Romaneasca Oakville/
Burlington
Clasa de Liceu (compulsory credits)
Clase de Limba Romana (varsta 
4-14ani)
West Oak Public School
2071 Fourth Line, Oakville
scoalaromanaoakville@gmail.com
KITCHENER
Şcoala Românească- St. Louis Centres
St. Louis Adult Learning and 
Continuing Education,
80 Young St. din Kitchener.
stlouisscoalaromaneasca@hotmail.com  
KITCHENER
Şcoala Publică de Limba Română
Forest Heights Institute,
255 Fischer Hallman Road, Kitchener. 
admscro@yahoo.com (519-749-2297)
HAMILTON/STONEY CREEK
BISERICA SFANTUL NECTARIE 
(Wesley United Church building)
651Highway 8, Stoney Creek, L8E5J7
covacigaby@gmail.com
OTTAWA
Şcoala Românească
Frank Ryan Catholic Intermediate 
School
128 Chesterton Drive, Nepean, 
Ontario, K2E 5T8
Profesoara: Doamna Rodica Costea

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).

TRADUCATOR - INTERPRET
Engleză-Română şi Română-Engleză
- pentru testul scris la permisul de conducere
- pentru poliţie, tribunal (court), diferite situaţii juridice
- pentru obţinerea de documente personale/oficiale
Informaţii şi programari 519-880-6650 (Diana).

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

The Apple Fritter, 300 King Street E, Kitchener, 
(Kitchener Market) vă oferă:
-Cozonac ardelenesc şi unguresc (Baigli)
-Langoş (Miercurea la ora 12:00 şi Sâmbăta de la 7:00am 
la 2:00 pm)
-prăjituri la comandă, renumitele apple fritter, poutine, 
cartofi prăjiţi cu pui sau peşte, salată grecească

Vă onorăm comenzile sunând de marţi până sâmbătă la: 
(226)791-7123

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 $150 sau $190 şi instalarea 
incepind cu $20. Info la 519-594-1712.



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 *
136 Ottawa St.S., Kitchener, On

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.

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

care renumita

Pentru comenzi:

519-742-4670

NOU: Avem produse marca RÂURENI


