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Acţiunea de amenajare şi curăţire a
Câmpului Românesc va avea loc pe data
de 12 Mai 2018 la ora 10:30 am
pag.3

Rom Car Automotive

Service Center

Servicii AUTO

MECANIC, ELECTRICIAN, VOPSITORIE

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

519-781-2929

CREMA PASTRY & BAKE SHOP
DOBOŞ * COZONACI * PRĂJITURI
DE CIOCOLATĂ CU CREME
DIVERSE * PRODUSE GUSTOASE
DE PATISERIE * FURSECURI *

519-578-2760
421 Greenbrook Dr., Kitchener, Unit 17
În spatele magazinului Giant Tiger

pag.7

TV Box Android

Sales, set up, maintenance
416.800.0832
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VIDEO & PHOTO
Wedding-$1500
Baptism-$900
Party-$500
Pictures & video included

519-594-1712

Bluray, DVD, Photo Booth, USB

ROCARGO EXPRESS
ZIUA
MAMEI
Biserica Sfantul Nectarie
TRANSPORT COLETE
pag.5

din Stoney Creek/Hamilton
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Canada - România

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

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

Watersofteners

AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

SOFTENERS
$1095 CASH & CARRY

(Installed)

www.adrianswatersofteners.c o m

519-778-1413
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SIMONA CATRINA (1967-2017) In Memoriam

Fundul de investiţii

Se vorbeste maladiv de mult, peste tot, de
fundul cumnatei princiare Pippa Middleton.
Eu, ca sa fiu sincera, am aflat de fundul
acestei fatuci mai intai din texte si abia apoi
am cautat-o pe Google Images, ca sa nu mor
proasta. Ma rog, un fund ca toate fundurile
frumoase. Deci n-am scapat bine de fixatia
mondiala cu fundul lui J.Lo, ca a venit
alta, cu alt fund-manifest. Macar am scapat
de ipocrizia ca fundurile mari sunt mai
atractive, asa cum reiesea in epoca Lopez.
Acum, reveniram vasazica la fundurile mici
(asta ne mai lipsea).
O data cu faima, fundul duduiei Pippa a
atras teoriile conspiratiei. Presa a innebunit
(mai ales la noi, unde mai era si canicula).
“Fundul Pippei Middleton, un fals?” (aluzie
ca ar putea fi rascroit prin operatii estetice).
Ca mda, ca mnu, in fine, chirurgii s-au

NIAGARA

abtinut de la verdicte clare. Mai departe:
“Fundul Pippei Middleton are 42.000
de fani pe Facebook” (atatia avea la ora
inchiderii editiei, acum cred ca are dublu),
semn ca pe Facebook se mai petrec si alte
fenomene decat vacutele baltate, like-uri,
link-uri, bancuri si cauze. “Fundul Pippei
face victime: o tanara geloasa i-a vandalizat
masina”. Eu cred ca i-a vandalizat-o fiindca
avea ceva la cap, dar asa-i cand ai un fund
frumos: tot ce ti se intampla e consecinta
nefasta a unor fese perfecte. “Fundul Pippei
Middleton are serial pe YouTube” (nici nu
ma gandeam sa stea un fund pe Facebook si
sa nu se lateasca si pe YouTube). Ma intreb
daca fundul Pippei Middleton nu e cumva
si server de e-mail-uri, ca Yahoo. Sa ai o
adresa gen johnsmith@fundulpippei.com.
O sa verific.
Mai nou, o revista straina i-a micsorat
fundul Pippei in Photoshop, cica fara sa
vrea (yeah, right…). Si-au cerut scuze
public, fiindca i-au ingustat acest fund

care, nu-i asa, era oricum destul de mic.
Altii spun ca Pippa purta la nunta sora-sii,
de fapt, un chilot-minune, din astea cum se
vand pe la teleshopping-uri, facut special ca
sa-ti cocoate fesele.
Cert este ca, de cate ori ne place cate
ceva la altii, realizam ca mutra, banii sau
noroacele lor nu fac decat sa ne traga cate-o
palma peste ochii gogonati. Si sa ne aduca
aminte ca noi n-avem aceeasi bafta. Si ca
lumea nu e dreapta, deci universul n-are
forma de cristal, cum zic astia, iar de-aici
batem campii, starmocind pe tema soartei
ingrate. Lumea a aflat o veste buna (a mai
aparut o celebritate cu fund misto) si un
milion de vesti proaste (e operat, e trucat,
e incorsetat etc). Oamenii isi demonteaza
propriile revelatii, fiindca n-au chef sa
admita virtutile naturale. N-am zis o data
despre Cher ca arata trasnet la varsta ei fara
sa mi se raspunda ca din arbaleta: daaa,
ma, da-i operata din cap pana-n picioare!

Ok, asa era si Michael Jackson, fie-i argila
usoara, dar nu plesnea de frumusete, hai s-o
soptim p-aia dreapta. As putea sa spun chiar
“dimpotriva”, dar nu spun, ca mi-e frica de
fanii lui.
Lumea gaseste imediat explicatii pentru
“prea frumos sa fie adevarat”. Nu spun ca
e ceva rau, cred ca asa facem toti, fiindca
perfectiunea (altora) ne deprima, ne aduce
in prim plan cusururile noastre. Ceea ce
vedem nu-i adevarat, n-are nimeni fund
frumos, fundurile frumoase nu sunt reale,
nu exista asa ceva. Parafrazand, nu exista
funduri urate, exista doar oameni saraci.
Cine are bani isi face fundul frumos. Si cu
asta ne luam de-o grija, dormim linistiti,
razbunati ca toti suntem la fel de sexy, de
fapt, chiar daca numai la unii se vede cu
ochiul liber.
In acest text, am folosit cuvantul “fund” de
26 de ori. Este cel mai puternic tag pe care
il am pe blog, pana acum.
Simona Catrina

Niagara Folks
Art Festival

Evenimentul anual “Niagara Folks Art
Festival” este o frumoasă mărturie a
multiculturalismului Canadian care
face această ţară de invidiat. În cadrul
festivalului toate comunităţile locale
îşi deschid inima şi porţile pentru a
întâmpina oaspeţi de pretutindeni şi îi
invită să experimenteze individualitatea
şi frumuseţile culturii şi tradiţiilor
lor printr-o serie de evenimente,
spectacole, vernisaje, seri culturale şi
culinare, muzică, dans şi multe altele.
Comunitatea Română din Niagara nu se
va lăsa nici ea mai prejos, mai ales că
anul acesta festivalul împlineşte 50 de
ani şi va atrage multă atenţie din partea

autorităţilor şi a vizitatorilor şi sunt
programate evenimente de amploare.
Pe lângă participarea la evenimentele
de deschidere, defilare cu steaguri,
numirea unui tânăr reprezentant ca
amabasador care participă la toate
evenimentele organizatorilor (anul
acesta vom fi reprezentaţi de frumoasa
Annalynn
Plopp),
comunitatea
românească va avea o zi specială. Open
House-ul românesc este pe 19 mai de
la 10am la 6pm la Knits of Columbus
Hall, 6101 North Street, Niagara Falls,
ON, L2G 1J7.
O să fie mâncare din belşug, ateliere cu
meşteşuguri româneşti şi am invitat şi

Adrian 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!

o suită de vendori (sau cum îi numim
noi “friendori”) cu produse româneşti
de vânzare ale căror donaţii vor ajuta
la continuarea renovării sălii sociale a
bisericii din Niagara Falls.
Invitaţi speciali: Ansamblul de dansuri
DOINA din Hamilton.
Le mulţumim tuturor invitaţilor şi
participanţilor
în
avans
pentru
deschidere şi colaborare.
Intrarea este gratuită. Îi invităm cu
această ocazie pe toţi românii din GTA
şi prietenii lor să ne viziteze şi să ne
bucurăm împreună de un weekend
lung şi de o tradiţie mai veche, căci,
profităm de ocazie să o spunem, noi

numai continuăm o tradiţie foarte
frumoasă începută cu mulţi ani în urmă
de membrii comunităţii româneşti din
Niagara, o tradiţie care ne onorează şi
un standard pe care nu avem voie să îl
uităm şi să îl diminuăm.
Vă aşteptăm cu drag !
Ruxandra Nicolescu
Preşedinte Comunitatea Română
din Niagara
şi
Florin Largeanu
Preşedintele Consiliului Parohial –
Biserica Ortodoxă Română
din Niagara Falls

THE VILLAGE DENTAL CENTRE - Dr. SIMONA RUSU
Cabinet stomatologic - oferim tratamente dentare variate şi de calitate pentru întreaga familie.

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

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

Deja vu, vin
alegerile

Raul Dudnic
Iarasi vin alegerile in provincia
noastra, cea mai cea din toata Canada,
iarasi dezbatem si de-abia de razbatem
prin hatisul de promisiuni electorale.
Situatia curenta pare cumva suspect
de asemanatorare cu cea de la sud de
granita: un oarecum respectabil domn
de afaceri conservator de nevoie si de
conjunctura, candideaza impotriva
unei doamne care insa, datorita unor
miscari nefericite a devenit extrem de
nepopulara, chiar si printre suporterii
liberal hard-core. De ce ziceam de
domnul Ford ca este conservator
de nevoie? Pai sa vedem: liderul
conservator de pina acum 2-3 luni
era Patrick Brown – un conservator
de-adevaratelea, cu o cariera cladita
pas cu pas, doar ca pasii acestia au
mai calcat si pe alaturi si brusc pina
mai deunazi liderul, s-a trezit cu doua
suspecte acuzatii de hartuire sexuala;
asta cu doua luni inainte de alegeri.
Gurile rele spun ca taman colegii lui
de partid au lansat in presa zvonurile
cu hartuirea. Patrick Brown a dat in
judecata postul TV CTV care a venit cu
stirea, insa adevarata, sau pe jumatate
adevarata, misiunea a fost indeplinita:
Brown a fost descaunat. Au urmat
alegeri de lider de partid, nu si ele
lipsite de controverse si, outsiderul
Doug Ford, fratele decedatului Rob

Ford, fostul primar torontez, a cistigat
alegerile de lider de partid. Ideea a
fost - oricine care poate sa o invinga
pe doamna Wynne, actualul premier
este bun de lider. Doug Ford, precum
Trump se bate cu “elitele”. Care or
fi alea, cred ca nici domnia sa nu are
idee, dar da bine la mase. Asta pentru
ca se poarta populismul, si prinde la
bobor. Kathleen Wynne pe de alta
parte a mostenit o incurcatura de
probleme de la precedentul premier
liberal, Dalton McGuinty, probleme
care s-au adincit pe timpul mandatului
doamnei Wynne si care au generat
nemultumirea ontarienilor. Ramine
de vazut daca aceasta nemultumire
e suficienta pentru a deschide calea
populistului Doug Ford catrescaunul
de premier. Dar, contrar alegerilor
din State, ontarienii au la dispozitie
varianta a treia: Andrea Horvath,
liderul partidului Noilor Democrati,
NDP. Problema mare este ca dinsa,
si partidul ei sint catalogti drept
comunisti, desi cei care o fac habar nu
au ce e ala comunism, sau, cei care au
trait in comunism, habar nu au ce e, ce
face si ce vrea NDP-ul. Ehe, sa fi avut
noi in Romania “comunismul” NDPului eram o tara ca afara.
RAUL DUDNIC, Toronto
dudnic@rogers.com

Emisiunea TV NOI ROMÂNII se difuzează duminica la ora
11:30am şi se reia luni la 12 la prînz şi joi dimineaţa la ora 7
pe canalul OMNI 1 (4 Rogers si 206/1206 Bell)

Asociaţia Culturală Română - Câpul Românesc, Hamilton
DRAGI PRIETENI !
a venit momentul să vă cerem sprijinul pentru acţiunea de curăţare a frunzelor
din zona de picnic şi pregătirea Parcului pentru sezonul de vară. Vă rugăm pe
dvs, cei care aţi petrecut atâtea seri minunate în această locaţie, să luaţi parte
alături de noi, organizatorii, la o acţiune voluntară Sâmbătă 12 Mai începând cu
ora 10:30 am la Câmpul Românesc.

Acţiunea de amenajare şi
curăţire a Câmpului Românesc
va avea loc pe data de
12 Mai 2018 la ora 10:30 am
Avem nevoie de participarea dumneavoastră la petreceri, discoteci sau picnicuri
dar şi la acţiuni de întreţinere/păstrare a acestui loc românesc, unic în America
de Nord.
Într-o atmosferă de clacă rurală sau umor citadin, care ne va aminti pentru câteva
ore de acelaşi tip de activitate desfăşurată de rudele noastre mai în etate în
locurile de obârşie, vom aduna frunzele/crengile căzute, vom muta băncile de
picnic lângă copaci iar la sfârşit vom avea un lunch copios.
Deoarece gazdele vor fi ospitaliere şi recunoscătoare, ca de obicei. Dacă aveţi
cumva şi puteţi aduce o grebla ar fi excelent. Un blower de frunze ar fi un vis.
Pentru mai multe informaţii vă rugam sunati la 905-265-9884 (Dumitru Rachitan).
Mulţumim anticipat pentru înţelegere şi sprijin !
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OWNER-OPS
NEEDED

We are seeking experienced dedicated operators with cross
border Reefer experience. In exchange we provide 24 hour
catered dispatching, a tailored owner-op service where you
finally earn what you rightly deserve.
We currently operate within a 500 miles radius of Toronto,
hauling with an average round trip rate of over $3.00/mile.
We accept any truck from any year, so long as your able to
properly maintain your equipment, and provide solid uptime.
Bring your own truck and trailer and earn 87% of gross.
Bring your truck and use our trailer and earn 75% of gross.
Company Fuel Cards Provided.

10 Mai * Nr.254

34 PROGRAME ROMÂNEŞTI
FĂRĂ COMPUTER
FĂRĂ SATELIT
DIRECT LA TELEVIZOR

CONECŢIA SE FACE
PRIN INTERNET
2.5 Mbps minim

519-594-1712

redactia@agendaromaneasca.com

Please contact George 647-539-1814

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

Prepar la comandă torturi, prăjituri de casă, pâine şi bucate tradiţionale: sarmale,
cozonaci, pască, colivă, etc. Seriozitate şi punctualitate maximă. Nu ezitaţi să
sunaţi şi să întrebaţi la numărul 416.356.3555 sau abartos2017@gmail.com

Centrul Cultural Român Banatul din Kitchener

OFERTĂ DE ÎNCHIRIERE
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

GOLDEN LIFE Financial Corporation

519-743-3031

ASIGURĂRI

* DE VIAŢĂ PE TERMEN SAU PERMANENTE
* MEDICALE VIZITATORI
* PENTRU BOLI CRITICE
* INCAPACITATE DE MUNCĂ TEMPORARĂ
SAU PERMANENTĂ
* ÎMPRUMUTURI BANCARE
(MORTGAGE PROTECTION)

LIVIA CHIRA

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

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

FLAV şi TERESA ONSEN
Vânzări şi
cumpărări de
case în

KITCHENER
WATERLOO www.onsenhomes.com
CAMBRIDGE teresa@onsenhomes.com

519-578-7300

Cu multă
şi povaţă, şi-a
românu’
casă. casă.
Cu multă
grijăgrijă
şi povaţă,
şi-aaflat
aflat
românu’
Case vechi,
casenoi,
noi, sunaţi
pe unul
dintredintre
noi ! noi !
Case vechi,
sau sau
case
sunaţi
pe unul
De vindeţi
cumpăraţi, de
noinoi
multe
aflaţi !aflaţi !
De vindeţi
sau sau
cumpăraţi,
dela la
multe
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GENERAL PEDIATRICS AND
PEDIATRIC RHEUMATOLOGY
CLINIC
DANIELA ARDELEAN
MD, PhD, FRCPC
We offer specialized General Pediatric care for newborns and children ≤ 18 yearold:
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, EhlersDanlos, Marfan etc)
We welcome you at the new office located at 1807 Wonderland Road North in
London, ON;

Phone: 519-474-7007; Fax: 1-888-920-5251
WE SPEAK ROMANIAN

CD IMMIGRATION & SETTLEMENT
vă oferă următoarele servicii:
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

De la noi întotdeauna plecaţi cu o maşină
Vă prezentăm specialiştii de la Service Auto
Avem maşini noi şi uzate în stoc
Vă putem aduce maşina acasă
Suntem în business de peste 35 de ani
Avem sală de aşteptare
Oferim SHUTTLE local

Doamnelor, domnisoarelor si domnilor
Magic Moments & DJ ConneXRO au placerea de a va invita Sambata 26 Mai ora
6.00 pm la “Nuit Blanche reloaded - MASQUERADE”, eveniment care va avea
loc in aceeasi ospitaliera locatie, Maple Banquet Hall (1325 Eglinton Ave East,
Mississauga)
Invitatii sunt rugati sa se “imbrace cat mai mult in alb” pentru a beneficia de
efectele vizuale marca DJ ConneXRO.
Cina care se va servi de-a lungul serii va fi alcatuita din 3 feluri (Gulyas soup,
spring chicken breast with side dish, vegetables and salad, profiterole with ice
cream), Chef-ul locatiei avand aceeasi inclinare spre detaliile gastronomice esteuropene cu care ne-a rasfatat la ultimele petreceri. Cash bar cu aceeasi varietate
de tipuri de bere, vin si spirtoase si acelasi pret decent.
Rezervarea biletelor se pot face NUMAI telefonic la (647)861-7843, Daniel Predoi,
la pretul de 62$ + HST/adult respectiv 40$ + HST/copil sub 18 ani.
Multumim frumos pentru interesul acordat si va asteptam cu aceeasi curtoazie
pentru a petrece inca o seara Magica alaturi de noi !
Sponsor : VIOREL RUSU (416)877-6341, vrusu.realtor@gmail.com
“Din pasiune pentru oameni !” - Agentul dvs imobiliar in Toronto si GTA
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PROTEJAŢI-VĂ FINANCIAR
VIITORUL, CU UN PLAN
SIMPLU ŞI CU RISC REDUS!

Cu Un Partener
De Încredere:
cu aproape 30 ani de experienţă Financiară Canadiană:

OFERIM
CONSULTANŢĂ
FINANCIARĂ GRATUITĂ!

DANSURI POPULARE
PENTRU COPII

Asociaţia ARTA din Kitchener organizează un curs gratuit de dansuri populare
pentru copii, de la 5 ani în sus, începând cu data de 23 martie, în fiecare vineri de
la ora 7:30 pm la şcoala franceză Cardinal Léger din Kitchener, 345 The Country
Way. Cursurile au loc până pe data de 22 iunie 2018. Haideţi să îi introducem de
mici pe copiii noştri în lumea tradiţiilor şi obiceiurilor străbune. Pentru mai multe
informaţii sunaţi la Paulina 519 741-8395.

-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

Michael Ellis,
President, Investia
Financial -Waterloo

Lumi Mironescu,
BA, CIM, CC,
Account Executive

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!

Articol Publicitar

A Realtor – A Drone – A Home

Sfaturi imobiliare de la Adrian Florea

Proprietarii, de
regulă,
nu
se
gândesc
ce
implică vânzarea
primei case până
nu se decid să-și
cumpere o alta
în schimb. Mai mare sau mai nouă, mai
aproape de noul serviciu, iată doar câteva
motive ce te determină să-ți cumperi o
altă casă și implicit să-ți vinzi casa în
care locuiești. Vânzarea unei case este un
proces complet diferit față de cumpărarea
ei. În timp ce cumpăratul unei proprietăți
implică sentimente și emoții, vânzarea ei se
concentrează pe ceea ce agenții de listing
numesc maximizarea profitului. Iată 9 pași
ce imperativ trebuie urmați pentru a avea
succes:
1.
Determinați cu acuratețe prețul
casei. Pentru aceasta folosiți-vă de
serviciile unui agent imobiliar. Agentul pe
care-l angajați va face pentru d-voastră o
analiză comparativă de market (CMA) în
urma căreia va determina prețul corect al
proprietății pe care o dețineți. El va alege
din sistemul intern de MLS la care are
acces, proprietăți similare sau aproape
similare cu cea pe care o dețineți. Se va axa
pe 3 segmente: case ce s-au vândut recent;
ele ne arată cât au fost dispuși cumpărătorii
să plătească pentru o astfel de casă, în zona
respectivă, în această perioadă de timp.
Apoi agentul imobiliar va studia lista cu
case similare care sunt de vânzare în acest
moment. Acest segment ne va spune care ne
este competiția și la ce preț se vând casele
similare cu a noastră. În final, agentul va

trece în revistă casele similare care au fost
retrase de pe piață sau la care li s-a scăzut
prețul. Acest ultim segment este la fel de
important ca și celelalte două deoarece
ne arată prețul pe care cumpărătorii nu au
fost dispuși să plătească pentru acest tip
de casă. După ce vedem cu cât s-au vândut
case similare cu a noastră, apoi cu cât nu
s-au putut vinde iar în final care ne este
concurența, putem stabili prețul corect cu
care se poate lista proprietatea.
Din păcate, de foarte multe ori, proprietarii
au impresia că valoarea casei lor este mult
mai mare decât cea indicată de agentul
imobiliar profesionist și de obicei preferă săși listeze casa cu agentul care este de acord
să o listeze cu prețul cel mai mare, chiar
dacă acesta nu este conform cu realitatea
pieței. Feriți-vă de agenți imobiliari de
acest gen! În speranța de a obține un listing,
ei acceptă din partea proprietarilor acest
mare compromis, gândindu-se că în foarte
scurt timp, veți fi de acord să scădeți prețul
și în acest fel vor avea șansa de a-și duce
listingul până-n faza finală – vânzarea
casei. Problema este mult mai gravă. O
proprietate care stă prea mult pe market din
cauza unui preț mare și nejustificat face ca
după un timp să primească un stigmat iar
după câteva săptămâni sau luni de zile,
chiar dacă prețul ei va fi modificat, agenții
de cumpărare pot vedea acest lucru, își
informează clienții și de multe ori renunță
la a o mai vedea.
2.
Pregătirea casei (acel Home
Staging) mărește șansele vânzării ei.
Discutați cu agentul d-voastră și cereți-i
sfaturi în acest sens. Multe case arată

mult mai bine cu aproape o jumătate din
mobilier scos și depozitat în altă parte.
Când un potențial cumpărător intră pe
ușă și se întreabă dacă locuiește cineva în
această casă înseamnă că ați făcut o treabă
extraordinar de bună.
În numărul viitor voi dedica un articol
separat cu privire la îmbunătățirile ce merită
făcute pentru a vinde mai repede, mai ușor
și cu un preț mai bun proprietatea pe care
o dețineți, pentru că, ține-ți cont, nu toate
îmbunătățirile aduse casei pot aduce extraprofit. Altele, din contră.
Un agent imobiliar profesionist vă poate
oferi toate aceste sfaturi și se poate implica
personal la partea de staging.
3.
Cea mai bună zi sau perioadă
pentru a pune casala vânzare pe market.
Alegeți, din nou la sfatul agentului
d-voastră, cel mai bun timp pentru a lista
casa. Aici trebuie luate în considerare
multe aspecte: perioada anului, dacă este
vacanță sau nu, dacă e vară sau iarnă, dacă
e frig sau cald, dacă plouă toată săptămâna
ce urmează sau va fi soare, dacă sunt
evenimente importante în oraș sau nu,
dacă plecați o săptămână în concediu sau
din contră. Probabil că la multe dintre ele
nici nu v-ați gândit, dar de aceea nu sunteți
singuri atunci când demarați acest proces
de vânzare și sunteți secondați pas cu pas
de către agentul d-voastră de listing.
4.
Insistați pe fotografii profesionale.
Bineînțeles, dacă angajați un agent
imobiliar profesionist, acesta vă satisface
această cerință într-o măsură poate
mai mare decât vă așteptați. Lentilele
unghiulare care fac să arate totul mai

mare și mai somptuos constituie doar unul
dintre trucurile agenților. Apoi se poate
excela cu fotografii și filmulețe aeriene
realizate cu drone și prelucrate cu cele mai
moderne programe de editare. Dronele de
ultimă generație au instalate camere superperformante care fotografiază și filmează
în 4 k. Acest 4 k este de patru ori mai
mult decât full HD. Cumpărătorul, când
este interesat de o anumită casă, dorește
să cunoască și cartierul, zona în care este
ea localizată. Drona satisface pe deplin
această curiozitate și cerință modernă a
potențialului cumpărător. Ea surprinde de
la înălțime împrejurimile (prin fotografii
și mici filmulețe) și creează în mintea
cumpărătorului o imagine de ansamblu. O
statistică spune că 85% dintre potențialii
cumpărători doresc întâi să vadă de acasă,
pe computer, fotografiile și filmulețele, iar
abia apoi se pornesc pe teren în inspecția
amănunțită a proprietății vizate. Listingurile
care, pe lângă fotografii, au atașate și
filmulețe, primesc un plus de greutate și au
întâietate la showing-uri.
...continuare in numarul urmator
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: 519-7447133. 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.
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PETRECERE ROMÂNEASCĂ
12 mai 2018

Centrul Cultural Român Banatul din Kitchener.
Cu mici și ceafă la grătar, muzică live și dans.
Invităm toți membrii comunității românești
pentru a fi împreună într-o seară cu multă
voie bună la o Petrecere Românească,
organizată cu ocazia redeschiderii
Centrului Cultural Român Banatul după
renovările ce au avut loc în ultimile luni.

Spectacol cu participarea grupurilor
de dans: Hi Trend, A.R.O.Y. Kitchener,
Doina din Hamilton și ARTA.

SÂMBĂTĂ, 12 MAI, de la 4:00pm la
11:00pm, la adresa 2150 Bleams Road,
Kitchener.

Atmosfera de dans și voie bună va fi
întreținută de D.J. Chica.

SCHOMBERG
Biserica Sfântul Ilie, din Schomberg

Picnic EFT Recognition
Sâmbătă 19 Mai, ora 11:00

Hristos a Înviat!
Biserica noastră invită pentru data mai sus menţionată,
pe toate familiile care au făcut sau fac parte din acest
program EFT, în semn de apreciere şi recunoştinţă pentru
credibilitatea şi suportul acordat Bisericii noastre de-a lungul
anilor. (detalii program EFT la rubrica Donatii).
În prezent, acest program depune în contul Bisericii noastre
suma de 1,700.00 CAD lunar şi pe această cale aduc alese
mulţumiri şi binecuvântare tuturor!
PROGRAMUL DE SÂMBĂTĂ:
11:00-11:20 Slujba de mulţumire
14:00 Tombola
Mâncarea şi băutura specifică picnicului va fi suportată
de către Biserică, iar în acest sens doresc să confirmaţi
prezenţa dumneavoastră pentru a putea stabili bugetul
pentru cumpărături şi setarea curţii cu mese şi scaune.
Tombola va cuprinde: “Placa gravată EFT 2018”
1 bilet -5.00
5 bilete -$20.00
Vă aşteptăm cu drag să ne bucurăm de această
binecuvântată zi de primăvară în ambientul muzicii
româneşti şi cu toate cele pregătite în acest scop!
Cu deosebit respect,
Pr. Ciprian Pasca 416-835-1223
www.bisericasfantulilie.com

Muzică românească live cu formația
TERRA din Toronto.

Intrarea: $10/persoană și $5/copii (între
6 și 12 ani). Sub 6 ani, intrarea gratuită
(fără loc la masă). Veți putea cumpăra
mâncare și băuturi alcoolice si nonalcoolice din sală. Pentru rezervări bilete
lăsați mesaj la (519) 745-5951 sau
trimiteți e-mail la
sf.ioankitchener@gmail.com.

TORONTO
Bună Seara, Prieteni!
Concertul IRIS în Canada, desfăşurat la
Toronto, în data de 6 mai, la Japanese
Canadian Cultural Centre - Kobayashi
Hall, a fost un adevărat tzunami canadian!
Dupa 15 ani, timp de 2 ore aţi cântat
alături de IRIS! Cristi Minculescu (voce),
Doru Borobeica (chitara bass), Valter Popa
(chitara) şi Mihai Dumitrescu (tobe) neau încântat cu hit-urile lor precum: Somn
Bizar, Eu şi cu Tine, Cine mă strigă în
noapte, Pe Ape, Baby, Manifest, Maxima,
Casino, Strada Ta, şi bineînţeles Floare de
IRIS. Voi aţi stat în picioare timp de 2 ore
şi i-aţi chemat la 2 bis-uri! Aţi fost minunaţi!
Vă mulţumim că aţi fost alături de noi! Fără
voi, spectatorii, acest spectacol nu ar fi fost
posibil!
De asemenea doresc să îi multumesc lui
Constantin Dutescu de la JCCC pentru
tot sprijinul său, tuturor celor care ne-au
promovat în mass-media din comunitatea
românească din GTA, fotografului nostru
excepţional, Daniel Predoi şi nu în ultimul
rând companiei canadiene Apex Sound
and Light, responsabili cu sonorizarea
şi luminile, pentru ca au livrat un produs
demn de Naţionala de Rock a României!
Primăvara a început cu IRIS!
Anix Events,
organizator turneu IRIS în Canada

Floare de IRIS

Produse marca RÂURENI
la
Dorel’s Food

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.

Maricela şi George
Vasilache

Prietenii apropiaţi anunţă cu mare bucurie aniversarea a 25
de ani de la căsătorie a mirilor Maricela şi George Vasilache!
Sărbătoare minunată, încununată de o super petrecere marca
George şi Lumi! Dragii noştri, vă urăm multă sănătate, fericire şi
cât mai multe împliniri în continuare şi să sărbătorim împreună şi
la 50 de ani! Hai cu toţii!
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TORONTO
Dragi români din Toronto, GTA și Niagara,
Minunații copii din ansamblul artistic ANDANTINO
din București-România, au un “obicei” tare
frumos, ce este primit cu bucurie în toată lumea:
în fiecare an merg în turnee de spectacole într-o
altă țară, să ducă vestea PRIETENIEI.După ce
au cântat și s-au plimbat până acum, în peste 20
de țări din trei continente (Europa, Africa și Asia)
urmează cel de-al IV-lea continent, cel American,
aici la noi, în frumoasa și ospitaliera CANADA.
Aici vor susține CONCERTE absolut GRATUIT
pentru românii din diaspora. Îi veți putea vedea la
“lucru”, îi veți putea onora cu prezența voastră și
aplauda la : TORONTO, OAKVILLE şi NIAGARA
(n.r. vom reveni cu amănunte legate de adresele
locațiilor și orele când vor avea loc aceste
concerte, dar mai aproape de eveniment).
Mulțumim în avans copiilor și profesorilor lor
Mihaela și Ștefan IORDACHE, pentru faptul că
s-au gândit să aducă PRIETENIA și aici la noi,
peste ocean.
Mulțumim sponsorilor, care fac posibile plimbările
copiilor în Toronto, Oakville și Niagara (și în alte
puncte de interes turistic):

ANDANTINO
MICII AMBASADORI AI PRIETENIEI
vor fi în Toronto în August 2018

Domnului Dr. Radu Elias – Dentistry Professional
Cor Dr / Doctor in Dental Surgery
Domnului Cosmin Ardelean - York Reno Pro
Domnului Nicolae Zorzoman – ZoZZo
Development
Menționăm că aceste turnee nu sunt ușoare,
având în vedere că sunt susținute din banii
proprii ai părinților copiilor și ai celor doi inimoși
profesori, care au plătit cazarea și transportul
copiilor din România în Canada).
Vă anunțăm și totodată vă rugăm pe această
cale, dacă știți companii dornice să susțină
prin sponsorizare un așa valoros ansamblu
artistic, ce face cinste României și Europei, că în
îndeplinirea acestui nobil scop, mai avem nevoie
de susținere financiară.
Mulțumim organizatorilor din Toronto (Rainbow
Children’s Club – Nathalie Gheorghiu), celor din
Oakville (Vorbesc Româneşte), celor din Niagara
(Romanian Community of Niagara – Ruxandra
Nicolescu) și în avans copiilor care vor participa
împreună cu ANDANTINO, la tabăra din August,
organizată de Clubul de copii mai sus menționat.
Momente din activitatea Ansamblului Artistic de
copii ANDANTINO din București – ROMÂNIA,
găsiți pe www.andantino.ro ; youtube, la rubricile:
andantino turnee; andantino spectacole, sau pe
fb/andantino4you.

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.

MTO APPROVED
www.autodrivingschool.ca

519-635-7711
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DIVERTISMENT

HOROSCOP

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sanatate: Te cam joci cu sanatatea ta, fara
sa acorzi atentie lucrurilor importante.
Dragoste: Analizeaza la rece ce nu merge
între voi si repara acolo unde se mai poate.
Financiar: O tranzactie poate sa cada sau
sa întârzie si nu te poti baza pe banii care
depind de altii.

BALANTA (23 sept. - 22 oct.)
Sanatate: Câteva nopti de insomnie te vor
obliga totusi sa te gândesti serios la o vizita
la medic. Dragoste: Încarcatura emotionala
fiind foarte puternica, micile neîntelegeri
pot lesne capata proportii. Financiar: Lasa
orice capriciu personal pentru alta data,
când poate vei sta mai bine cu banii.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sanatate: Toate merg bine în privinta
sanatatii, dar fara exagerari de niciun fel.
Dragoste: Totul e sa nu faci din banale
neîntelegeri între îndragostiti o adevarata
drama. Financiar: Nu este o perioada
propice pentru a achizitiona proprietati sau
bunuri de folosinta îndelungata.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Puteţi avea o sensibilitate
pronunţată a sistemului nervos şi stări de
nervozitate. Dragoste: Venus tranziteaza
zodia Berbecului, ceea ce indica o perioada
foarte dinamica. Financiar: Ai atât cât sa te
descurci bine.

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sanatate: Las-o mai moale cu cafelele,
condimentele si alte excitante. Dragoste:
Nu simti neaparat nevoia de a-ti petrece
timpul alaturi de pereche, ci mai degraba
alaturi de prieteni sau chiar în solitudine.
Financiar: Daca partenerul pune banii la
un loc cu tine, atunci va veti descurca fara
probleme amândoi.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sanatate: Esti în forma, ai foarte multa
energie, dar îti cam lipseste moderatia.
Dragoste: Daca traiesti o pasiune aprinsa,
fereste-te de situatiile compromitatoare.
Financiar: Desi vei avea parte de bani mai
multi, va trebui sa fii atent deoarece si
facturile cotidiene vor fi mai multe.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sanatate: Dormi mai mult, evita excitantele
şi ia suplimente cu magneziu. Dragoste:
De la o prima întâlnire cu cineva care te
atrage, tu deja visezi departe. Nu cumva te
lasi iar furat de iluzii? Financiar: Parca te
simti mai relaxat cu banii.
FECIOARA (23 aug. - 22 sept.)
Sanatate: Daca ai putea recupera orele de
nesomn sau stresul cotidian prin odihna
pasiva, ai recâstiga ceva din rezervele de
energie consumate în ultima perioada.
Dragoste: Astepti, rabdator, o minune.
Financiar: Conjunctia Venus-Marte din
casa finantelor face ca perioada sa fie
interesanta pentru afaceri.

SAGETATOR (22 noi.- 21 dec.)
Sanatate: Cu sanatatea nu vei avea
probleme. Dragoste: Tinzi sa exagerezi
si sa amplifici tot ce e legat de relatii,
atât exprimarea afectiunii cât si cea a
nemulţumirilor. Financiar: Evita sa faci
afaceri cu amici sau cu rude pentru ca ai
şanse foarte mari sa te pacaleşti.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sanatate: Activitatea fizica intensa de
tip sportiv este favorizata, te mentine în
forma. Dragoste: Este o perioada potrivita
pentru a discuta sau studia subiecte legate
de sex si reproducere. Financiar: Lucrul la
domiciliu nu este exclus.
VARSATOR (20 ian. - 18 feb.)
Sanatate: Poti avea indispozitii, toane,
scaderi de vitalitate, episoade de
iritabilitate, insomnie sau pesimism.
Dragoste: Nevoia de afectiune este foarte
mare, dar numai cu greu îsi afla împlinirea.
Financiar: De la culmile succesului la
prapastia esecului nu e decât un pas.
PESTI (19 februarie - 20 martie)
Sanatate: Nimeresti într-un mediu în care
tropaie virusii si bineînteles ca o sa te
viziteze si pe tine.
Dragoste: Pui accent pe ratiune, respect,
fidelitate si mai putin pe emotii si pasiune
oarba. Încearca sa fii mai înţelegator şi
totul o sa fie nemaipomenit.
Financiar: Ai tendinta de a cheltui impulsiv,
controleaza-te!

34 PROGRAME ROMÂNEŞTI
FĂRĂ COMPUTER
FĂRĂ SATELIT
DIRECT LA TELEVIZOR

CONECŢIA SE FACE
PRIN INTERNET
2.5 Mbps minim

416.800.0832 sau 519-594-1712
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STONEY CREEK
Duminică 6 mai 2018, a avut loc Sfânta Liturghie urmata de
masa comunitară oferită de domnii din consiliul parohial cu
ocazia Zilei Mamei! Mulţumim tuturor celor care au pregătit
bucatele atât de gustoase cât şi celor care au participat la
acest frumos eveniment şi care prin donaţiile lor sprijină
frumoasa comunitate spirituală de la Biserica Sfântul
Nectarie din Stoney Creek/Hamilton.

ZIUA MAMEI
Biserica Sfantul Nectarie, din Stoney Creek/Hamilton

EMIL BALEA B.Sc.

Financial Security Advisor
Insurance Broker, Membru ADVOCIS
EmilBalea@insurefinancial.ca
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
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POZE şi VIDEO
PENTRU NUNŢI, PETRECERI, BOTEZ

416.800.0832
ACCOUNTING & TAX SERVICES
for Owner Managed Businesses & Individuals

Serviciu
superior şi
Preţ
Convenabil!

Concursul
Cel mai bun elev român
la a opta ediţie
Concursul se adreseaza elevilor români din clasele 1-12.
Asociaţia ARTA va oferi trei premii în valoare de $50 celor mai buni elevi la
invăţătură din comunitatea românească din Ontario.

-Monthly Bookkeeping
-Financial Statements/Tax Planning
-Electronic Payroll Services
-Personal & Corporate Tax Returns

519 884-4850
dbruce@padgettwaterloo.ca

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.

Obiectivele concursului:
Prin acest concurs dorim să evidenţiem pe cei mai buni elevi la învăţătură dintre
tinerii noştri. Aşteptăm de la elevii români o copie electronică după report cardul
de pe trimestrul I, un mic eseu despre ei şi o fotografie recentă. Data limită
de înscriere va fi 1 iunie 2018. Fotografiile şi eseurile vor fi publicate în ziarul
Agenda Românească. Elevii câştigători vor primi premiul pe scena SERBĂRII
CÂMPENEŞTI din 9 iunie 2018, din localitatea Drumbo.
Pentru mai multe detalii şi informaţii vă rog să scrieţi la
Popescu.arta@rogers.com
Mulţumim sponsorilor noştri: Cristina Pekurar, Mariana Ţuţuianu, Adrian Toma, Luminiţa Mironescu,
Patricia George-Cosh, asociaţia ARTA din Kitchener

Rom Car Automotive

Service Center

NOU !

Adresa:
76 Woolwich Street N
(intersecţia străzilor
Victoria şi Fontaine drumul spre aeroport)

Pentru o mare gamă de
autovehicule, reprogramăm
cheile de contact şi
computerul de bord.
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.

Tel: 519-781-2929

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).
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Aţi deschis
un nou
business?
Publicaţia
AGENDA
ROMÂNEASCĂ
vă oferă spaţiu GRATUIT
pentru o singură apariţie
să promovaţi businessul şi să faceţi cunoscut
tuturor cititorilor oferta
dumneavoastră.

10 Mai * Nr.254

ANUNŢURI - MICA PUBLICITATE
CAUT JOB

FIRMA DE CONSTRUCTII
IN TORONTO ANGAJEAZA:

ZIDARI $25-$32
NECALIFICATI $15-$25
STUCCO $25-$30

Am experienţă în renovări interioare, în landscape şi peste
15 ani de experienţă ca eletrician.
Pentru info: Ghiţă 289-244-4148

Min 50 ore / saptamana.
Plata: transfer direct sau cash.
Lucru la inaltime, residenti sau noi veniti.
Vorbim romaneste, ungureste, sirbeste,
poloneza, rusa, franceza, engleza.
Zone de lucru în toata provincia Ontario.

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

Contactati-ne la:
angajamtoronto@gmail.com

Croitorie PAVEL JURCĂ

SO

LD

SO

LD

SO

Locaţiile Şcolilor de Limba Română din Ontario

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

519-497-4878 www.waterloodance.com
info@waterloodance.com

curse Canada- USA, plata 50 centi curse peste 1000
mile (dus/intors), 60 centi pentru curse intre 600-1000
mile (dus/intors) si 70 centi pentru curse pana in 600
mile (dus/intors). Contact; 716.560.0811 Marius

LD

Charles H. Best (Dufferin & Finch)
285 Wilmington Ave, Toronto

WATERLOO
DANCE
116 Queen st. North Kitchener

Angajez AZ driver cu experienta pentru

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

TORONTO
Milne Valley (Lawrence & DVP)
100 Underhill Dr., Toronto
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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)
Alexandra Sevastianova

519.745.9695 sau 226.339.2076

- Costume la comandă, Pantaloni pentru bărbaţi şi
femei (stofe lână 100% de calitate superioară)
- Reparaţii stofă-piele, Modificări.47 ani experienţă.
Telefon 519.741.1888

AGENDA ROMÂNEASCĂ

2130 Kingsridge Dr,
Oakville, ON L6M 4Z2
OAKVILLE
Şcoala
Romaneasca
Oakville/
Burlington
Clasa de Liceu (compulsory credits)
Clase de Limba Romana (varsta
4-14ani)
West Oak Public School
2071 Fourth Line, Oakville
scoalaromanaoakville@gmail.com
KITCHENER
Şcoala Românească- St. Louis Centres
St. Louis Adult Learning and
Continuing Education,
80 Young St. din Kitchener.
stlouisscoalaromaneasca@hotmail.com

KITCHENER
Şcoala Publică de Limba Română
Forest Heights Institute,
255 Fischer Hallman Road, Kitchener.
admscro@yahoo.com (519-749-2297)
HAMILTON/STONEY CREEK
BISERICA SFANTUL NECTARIE
(Wesley United Church building)
651Highway 8, Stoney Creek, L8E5J7
covacigaby@gmail.com
OTTAWA
Şcoala Românească
Frank Ryan Catholic Intermediate
School, 128 Chesterton Drive, Ottawa,
Profesoara: Doamna Rodica Costea
scoalaromaneascadinottawa@gmail.
com

THIS MONTH SPECIAL

2010 Kia Soul 4u,
Safety, E-test, Very
well
mentained,
Very clean, No rust,
Power
windows
doors
mirrors
sunroof,
Tinted
windows, Aluminium
rims,
Premium
brakes, 127000Km,
5999$

ROM CAR Automotive din
Kitchener aduce la comandă
orice maşină de la Auction.
Masini în stoc:
2012 Ford Focus
2010 Kia Soul
2008 Pontiac Montana
2008 Kia Rondo
2010 Kia Forte
2007 Honda Civic

519.781.2929

OCHIUL NEGRU AL FLĂCĂRII
Pentru cei care știu să plângă,
drumul Muntelui
se oprește până la nori.
Fericiți cei care pot să plângă...
Pentru cei care iubesc,
vârful de Munte
e dincolo de cuvinte.
Acolo se vorbește
numai în graiul nou,
așa cum ochiul negru
al flăcării
atât de adânc își hrănește
întreaga-i lumină din jur!
Fericiți nefericiții care
știu lacrima să-și ardă

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).

și să privească prin ea
în tot ce ați fost!
Numai aceia,
fiii copilului vostru
vă vor face pre voi,
doar pentru o
singură zi
neînserată,
vistiernicii
vârfului de Munte.
Fericiți
nefericiții cu inimă
curată...
Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

Lecţii particulare de:
FAGOT, Taragot, Saxofon,
Blockflote, Pian,
Teoria Muzicii

TARAGOTIST

PENTRU
PETRECERI ŞI NUNŢI

SIMION CIOBANU
Artist profesionist
Tel: 519-489-6748
simion.bassoon@gmail.com
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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

Dorel’s Food
101 Whitney Place, Kitchener, ON, N2G 2X8

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

Pentru comenzi:

519-742-4670

KW CASA REALTY
INC. BROKERAGE

SINGURA COMPANIE ROMÂNEASCĂ
DE REAL ESTATE DIN TRIUNGHIUL DE AUR
www.kwCASArealty.com

136 Ottawa St.S., Kitchener, On

office 519.489.0441
fax 519.489.0466
sales@naturalstonecity.com

CRISTINA PEKURAR SALES PERSON

For a consultation please call

519-578-7830

Peste 1000 de plăci în stoc

VĂ OFERIM
ŞI INSTALĂM
CEL MAI BUN
GRANIT DIN
ONTARIO LA
UN INCH ŞI
UN SFERT
GROSIME

www.naturalstonecity.com

HARRY KIHS INSURANCE BROKERS
AUTO * HOME * BUSINESS * VISITOR TO CANADA

INSURANCE

3%
Tel:519-569-8899
FREE HOME EVALUATION, IN HOUSE MORTGAGES
Your Neighbourhood Realtors, Working For Your Best Interest

Kitchener office
866 Frederick Str.

* granite * marble * quartz *

SAU ORICE FEL DE ASIGURĂRI

Vă Oferim Serviciile Noastre
Profesionale de Real Estate
Pentru Un Comision de:

Cell:519-212-3829

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

NATURAL STONE CITY

Sun: by appointment
only

NOU: Avem produse marca RÂURENI
Pentru pizzerii şi restaurante sau
magazine care deţin bucătării proprii dar
şi pentru persoane fizice.

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.

Office Hours
Mon-Fri: 8am-5pm
Sat: 8am-3pm

Creamy Feta
WHOLESALE

education.

100 Highland Road West,
Kitchener,
(în clădirea cu Riepert
Pharmacy)
harryk@pbnet.ca
www.harrykihs.com
HARRY KIHS

Vorbim:
Română, Maghiară şi Engleză

519-570-1117

Jenny Bogdan

jbogdan@pbnet.ca

