
PRIMUL ZIAR LOCAL AL COMUNITĂŢII ROMÂNEŞTI DIN KITCHENER, WATERLOO, CAMBRIDGE, GUELPH şi LONDON
E-mail: redactia@agendaromaneasca.com        www.agendaromaneasca.com        Tel: 519-594-1712 sau 416-800-0832

ISSN 1918-5693
Următorul număr apare în

5 septembrie 2013

ADRIAN’S PLUMBING & REPAIRS
AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

519-778-1413
 w w w . a d r i a n s p l u m b i n g . 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

7 şi 8 Septembrie 

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE 
Canada - România

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

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

Tel: 519-781-2929

Free Auto Air Diagnostics
-instalăm plăcuţe frâne cu garanţie LIFETIME
-Reparaţii pentru AER CONDIŢIONAT
-La un schimb de ulei = gratuit rotirea roţilor

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

Rom Car Automotive Service Center

*Duminică 1 sept.-Începutul Anului Bisericesc*Joi 5 sept.-Sf.Prooroc Zaharia şi Sf.Elisabeta,Părinţii Sf.Ioan Botezătorul*Duminică 8 sept.-Naşterea Maicii Domnului *

VIDEO ŞI POZE

416-800-0832     519-594-1712
Bluray, DVD, SlideShow, Transmisie LIVE

Wedding-$900 Baptism-$500 Party-$200
Poze şi video incluse. Discount.

$799
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ŞOFERI “AZ” 
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TEXAS şi 
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Maşinile Hyundai 
cele mai bine 

vândute maşini în 
america de nord

LIVIU BEREHOI
România
prezintă

VASILACHE şi MĂRIOARA
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Un spectacol 
cu păpuşi şi 
marionete.
Un spectacol 
pentru copii, 
părinţi, bunici 
şi străbunici.

Sâmbătă - 24 august 2013 începând cu ora 
12:00pm, la sala Centennial a bibliotecii 
BURLINGTON CENTRAL, 2331 New Street, 
Burlington, ON, L7R 1J4. Informaţii şi rezervări 
la:

Gabriela Covaci – 905-802-4476

Vă invităm la

PICNIC
25 august 2013

în Ancaster

organizat de biserica
“Învierea 

Domnului”
din Hamilton

15 septembrie 2013
în London

organizat de biserica
“Sfânta Cruce”

Aniversarea a 15 
ani de la înfiinţarea 

bisericii
pag.2

8 septembrie 2013
în Oshawa

organizat de 
biserica

“Sfinţii Ştefan cel 
Mare şi Nectarie”

pag.2pag.11

FESTIVALUL BĂNĂŢEAN
31 august şi 1 septembrie - Kitchener

SĂRBĂTOAREA ROMÂNILOR
7 septembrie - Toronto

pag.4

pag.6
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CLEVELAND

Firma DamaReno angajează

www.damareno.com

în domeniul construcţiilor 
(renovări în zona GTA).
Vorbim româneşte.
Pentru informaţii 647-409-1517

GRUPUL DE DANSATORI DIN KITCHENER 
LA FESTIVALUL ROMÂNESC DIN 

CLEVELAND

Un grup de dansatori ai Clubului Banatul şi ai 
bisericii “Sf.Ioan Botezătorul” din Kitchener, au 
participat sâmbătă 17 august 2013 la Festivalul 
Românesc din Cleveland, Ohio, festival organizat 
anual de către biserica “Sf.Maria” din Cleveland.
Toţi cei prezenţi la festival au avut ocazia să 
urmărească evoluţia pe scenă a dansatorilor din 
Kitchener cu o suită de 5 dansuri populare din 
diferite regiuni ale româniei.
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Raul Dudnic

Reflecţii
Canadeze

După aproape 20 de 
ani în Canada încă 
nu vorbesc precum 
localnicii, şi nici nu 
voi vorbi prea curând. 
Şi asta nu pentru că 
nu cunosc suficiente 
cuvinte, ci pentru 
că localnicii vorbesc 
exclusiv în tipare. Am 
întâlnit prea puţin 
canadieni neaoşi care 
să vorbească creativ. 
Se vorbeşte automat, 
în funcţie de mediul 
vorbitorului şi al 
ascultătorilor. Există un 
lingo al ziariştilor, unul 
al fanilor de hochei, altul 
al băutorilor constanţi 
de bere, altul la servici. 
Şi e musai a le şti, dacă 
vrei să fii considerat 
drept localnic. În caz 
contrar ţi se va vorbi 
rar şi apăsat pe fiecare 
silabă, de parcă ai avea 
imprimat în frunte 
semnul handicapaţilor. 
Spun asta deoarece noi, 
românii, încă posedăm 
acea vorbire creativă, 
avem tone de sinonime 
din care să alegem 
în funcţie de situaţie. 
Avem nevoie să ne 
exprimăm, nu numai 
să comunicăm. Iar 
exprimarea ideilor şi a 
emoţiilor se poate face 

şi în puţine cuvinte, 
puţine dar la locul lor. 
Poate aţi observat cum 
unii localnici anglofoni 
vorbesc mult, inundă 
conversaţia cu cuvinte, 
le varsă în acel tipar 
căruia îi aparţine 
vorbitorul în speranţa 
că din sute de vorbe se 
va contura o idee clară. 
Dacă vreţi să verificaţi 
acest fapt, ascultaţi-i 
pe politicieni şi vă veţi 
convinge. Aceştia, şi nu 
numai ei, sunt maeştri 
în jocul cu cuvintele, 
în aşezarea acestora 
în rama tiparelor 
pomenite.Nu ne rămâne 
decât să învăţăm pe de 
rost tiparele, chiar mai 
mult decât cuvintele ce 
le alcătuiesc.
Probabil că aceste tipare 
sunt absolut necesare 
pentru comunicare 
într-o societate atât de 
mozaicată etnic precum 
cea canadiană. Cât 
despre exprimare şi 
expresie, avem o limbă 
bogată, vie şi colorată 
pe care trebuie să o 
păstrăm cu orice preţ, 
chiar şi la un ocean şi 
ceva distanţă de casă.

A vorbi,
vorbire

ILIE BADINI
Auto Instructor

$650 Cursul de şcoală de şoferi redus la $448 (taxe 
NU sunt incluse), vă asigură:
-10 ore în maşină
-20 ore în clasă
La terminarea cursului veţi obţine
certificatul recunoscut de firmele de asigurări.
11 ani experienţă ca şi instructor în Kitchener 
Waterloo.
Pentru urgenţe, examenele se pot susţine în Stratford 
unde nu este autostradă, Woodstok, Brantford sau 
Guelph.

519-635-7711

www.autodrivingschool.ca
MTO APPROVED

Emisiunea TV NOI ROMÂNII
 poate fi urmărită sâmbăta la prânz, ora 12,şi în reluare joi 

dimineaţa la 8:30,pe canalul OMNI 1, canal 4-Rogers

RAUL DUDNIC,
Toronto

SIMONA CATRINA redactor-şef adjunct la Adevărul (România)

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

Bună ziua, aho, aho, primiţi 
cu amenda?

Georgiana era foarte proastă. 
Mihnea era foarte deştept. 

Printr-o reacţie chimică ratată, 
erau căsătoriţi unul cu altul. Ca 
un mărunt exemplu, el venea 
seara acasă şi o întreba „Ce faci, 
iubito?” (asta şi pentru că, dacă 
o întreba orice altceva, o băga 
într-o ceaţă din care n-o mai 
scotea nici turnul de control). 
Ea răspundea onest: ”Mă uit la 
televizor”, deşi poziţia ei, pe 
fotoliu, în faţa televizorului, era 
destul de concludentă, adică era 
clar că bărbatu-său o întreba ce 
mai face în general, nu ce face în 
clipa în care se vedea cu ochiul 
liber că se holba într-un ecran 
pătrăţos. ”La ce anume te uiţi?”, 
insista el, în paradoxala lui 
tâmpenie de om inteligent. ”La 
TVR!”, recunoştea ea, cu gura 
plină de seminţe şi alte produse 
oleaginoase. Desigur, el ştia şi 
asta, deoarece sigla postului se 
crăcăna pe un sfert de ecran. 
N-a fost chip să afle de la ea 
titlul emisiunii, era ultimul lucru 
care-i trecea ei prin coc. Într-o 
zi, cu nişte ani buni în urmă, el 
venea acasă şi o vecină l-a oprit 
la lift: ”Vedeţi, domnu’ Mihnea, 
că vine ăştia cu controlu’, vrea 
să vadă dacă aveţi televizoare, 
dacă le-aţi declarat!”. Mihnea 
nu declarase nimic, aşa cum nu 
declaram nici unul dintre noi 
televizoarele, mai mult de lene 
decât de zgârcenie. Aşa că, în 
disperare de cauză, a pătruns în 
locuinţa-i, a înşfăcat televizorul 

şi l-a îngrămădit într-un dulap 
de haine, cu cabluri, cu maţe, cu 
tot. Apoi a plecat, fiindcă trebuia 
să ajungă undeva şi n-avea timp 
s-o aştepte pe nevastă-sa, să-i 
deseneze ce şi cum a săvârşit el. 
La o jumătate de oră după asta, 
a venit Georgiana acasă. S-a 
repezit mai întâi la baie, că făcea 
pipi urgent, ca orice femeie, 
normal. Când a ieşit de-acolo, 
cioc-cioc, a bătut cineva la uşă 
(nu ştiu de ce, bugetarii preferă 
să bată, nu sună niciodată, cred 
că nu văd butonul). Ea a deschis 
cu un zâmbet cât o crăpătură 
de seism. ”Bună ziua, doamnă, 
suntem de la Televiziunea 
Română, deţineţi televizor?”. 
Georgiana a clipit inocentă: 
”Sigur că da!”. Agenţii 
au pătruns în apartament, 
strecurându-se cu greu pe lângă 
pieptul ei opulent, cu un rânjet 
victorios. În sfârşit, cărcăleau o 
amendă pentru cineva care are 
televizor nedeclarat anterior. 
Doar că Georgiana, în drumul ei 
spre sufragerie, a constatat lipsa: 
”Avem televizor, pe cuvânt de 
onoare că avem, dar nu ştiu 
unde este!”. Această femeie a 
fost primul exemplar uman care 
a încasat o amendă numai pe 
cuvânt de onoare că a făcut-o 
lată. E ca şi cum te-ar opri 
poliţia fiindcă n-ai centură de 
siguranţă, iar tu te juri că aveai 
şi 145 la oră, deşi poliţiştilor li 
se părea că aveai vreo 68. 

Simona Catrina

Hai la nunta cea mare,
prost cu prost

să ne unim
partea I-a
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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

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

DESPRE ÎNCEPUTURILE
CREŞTINISMULUI LA ROMÂNI

“Cine eşti tu, cel care eşti?” se întreba 
poetul Nichita Stănescu cu un ecou biblic. 
Fiecare român ar trebui să ştie să răspundă 
la această întrebare mai mult decât lirică. 
Când un prieten de altă naţionalitate m-a 
întrebat „Voi de unde aţi venit?”, am 
înţeles că sentimentul istoric se cultivă. Şi 
sentimentul religios are nevoie de lumina 
vechimii din care vine. Orice mişcare 
religioasă de tip creştin se revendică din 
trecut şi consideră că adevărul începe cu ea. 
Adevărul creştin a fost atras mereu în sfera 
intereselor particulare. Fiind universală, 
mântuirea nu e şi obligatorie. Harul nu e 
pomană. E însă la îndemâna fiecăruia. 
Dumnezeu întinde mâna. Cine o apucă îşi 
asumă crucea. Drumul lui Iisus se parcurge 
invers într-un proces de curăţire. Imaginea 
lui Cristos ca bun păstor nu avea cum să 
nu atragă strămoşii noştri care trăiau într-
un mediu pastoral. Mi-e imposibil să nu 
accept că, în propovăduirea Evangheliei, 
călugării sciţi să nu fi folosit comparaţia cu 
oierul. Nu e de mirare că în balada Mioriţa 
există un răsunet creştin altoit pe un trunchi 
mitic: jertfa Bunului Păstor. Se poate uşor 
observa că “moartea e jertfa supremă, e 
un mister prin care omul se desăvârşeşte, 
dobândind un mod superior de a fi în 
lume” (M. Eliade). Idealizarea motivului 
mioritic cu ideea resemnării ca trăsătură a 
naţiunii noastre este o concepţie departe de 
realitate. Pot crede aceasta numai cei care 
n-au păzit o turmă de oi. Viaţa de oier nu 
a fost vreodată uşoară, ci o luptă continuă 
pentru apărarea avutului. Ochi prădalnici 

de vrăjmaş n-au lipsit pe drumul turmelor. 
Romanul Baltagul nu e doar imaginaţia lui 
M. Sadoveanu.
Nu trebuie un efort mare să ne amintim 
de cuvinte din mediul păstoresc devenite 
vocabular religios. Viaţa patriarhilor de 
unde se trage cultura evreiască nu era ceva 
străin strămoşilor noştri. Transhumanţa 
(a nu se confunda cu nomadismul) e un 
fenomen care se poate observa chiar azi la 
români.
Din ce-mi amintesc (oricine poate consulta 
un dicţionar), notez: a abate, acasă, a adăpa, 
cale, colibă, curând, a dărâma, a despărţi, 
dreptar, dulce, a face, făcător, faptă etc. 
Creştinismul românesc arhaic nu are nevoie 
de documente scrise. El se vede în limbă. 
Ţesute în proverbe şi zicători, cuvintele 
înţelepciunii există ca evangheliar popular, 
nescris. Ajunşi aici e bine să amintesc că la 
Alba Iulia, la Biblioteca Batthyaneum, se 
găseşte prima parte din Evangheliarul din 
Lorsch, cel mai vechi manuscris în spaţiul 
românesc. Fragmentul de evangheliar latin, 
prima parte a codexului (Codex Aureus of 
Lorsch), păstrat pe pergament, cu cerneală 
de aur, cu elemente de artă bizantină în 
exprimare, achiziţionat din Viena, a fost 
proprietatea episcopului ce dă numele 
Bibliotecii şi face parte din seria de şapte 
evangheliare cerute de regele Carol cel 
Mare (768-814). De ce este contestată 
datarea manuscrisului românesc de la Ieud? 
Începutul scrisului la noi ar fi prea vechi!

Constantin Teodorescu, Kitchener   
raspasusor@yahoo.com

ANI MICLĂUŞ office@prodrivingschool.ca MATILDA FĂRCAŞ
519 954 8541 www.prodrivingschool.ca 519 998 2481

PRO DRIVING SCHOOL
Şcoală de Şoferi: 
Aprobată de MTO 
şi recunoscută  de 
companiile de asigurări. 
Oferim:
* curs întreg 20 ore în 
clasă şi 10 ore în maşină, 
reducere substanţială la asigurare. Orele în clasă se ţin la 
adresa şcolii din Waterloo iar orele în maşină sunt flexibile.
* pregătire pentru obţinerea carnetului de conducere G2 
şi G cu posibiliataea de a alege între centrele de examinre 
din Kitchener, Stratford şi Guelph
* folosirea maşinii instructorului în examen, echipată cu 
dublă comandă.

Ore de clasă şi ore de conducere
108 King Str. North, Waterloo

Pentru noi, cea mai mare 
realizare sunt clienţii 
mulţumiţi. Ne bucurăm 
foarte mult când aceştia ne 
recomandă şi altor persoane.
Vă mulţumim pentru 
recomandările făcute!

ÎNCEPUTUL SCRISULUI
LA ROMÂNI

TORONTO

“SĂRBĂTOAREA ROMÂNILOR LA TORONTO”
Festival anual în aer liber ediţia a X-a 7 SEPTEMBRIE 2013 la Mel Lastman Square

Stimaţi membri ai Comunităţii Româneşti,
Vă INVITĂM să participaţi împreună cu 
noi la cea de a zecea ediţie a tradiţionalului 
festival “Sărbătoarea românilor la 
Toronto”, sâmbătă, 7 septembrie 2013 la 
MEL LASTMAN SQUARE,  5100 Yonge 
Street, Toronto, între orele 12:00 – 8:00 
PM.
Pentru reuşita acestei manifestări este 
nevoie de sprijinul tuturor şi sperăm ca şi 
de data aceasta să participaţi la Festival 
împreună cu toţi românii.
Scopul acestei manifestări este, ca cel puţin 
odată pe an, toate organizaţiile româneşti 
să se manifeste împreună, în unitate, pentru 
a se face cunoscute societăţii româno-
canadiene.
Festivalul nu este o manifestare 
sau activitate numai a Bisericii “Sf. 
Gheorghe” din Toronto, ci a tuturor 
organizaţiilor şi comunităţilor româneşti 
din sudul provinciei Ontario.   Biserica 
“Sf. Gheorghe” este doar iniţiatoarea şi 
sponsorul/organizatorul principal de până 
acum al acestui Festival de care beneficiază 
întreaga populaţie românească făcându-
se cunoscută societăţii canadiene. Vom fi 
bucuroşi să participaţi şi să primim ajutor 
şi din partea dumneavoastră.
Facem astfel apel la toate parohiile 
româneşti, la asociaţiile cultural-artistice 
româneşti, la firmele şi oamenii de afaceri 
români din Toronto şi împrejurimi, la 
mijloacele mass-media româneşti din 
Canada, la toţi românii stabiliţi în provincia 
Ontario să susţina material acest eveniment 
de care suntem cu toţii mandri.  Susţinerea 
financiară se poate realiza prin contribuţii 
băneşti în calitate de:
-sponsor principal/colaborator/organizator
reclamă gratuită în timpul acestei 
manifestări (furnizarea materialelor 

publicitare precum şi folosirea lor în 
activitaţile de promovare premergătoare 
manifestării sunt responsabilitatea 
sponsorului)  $1,000 - $ 2,000
-sponsor din partea unei comunităţi/parohii      
    $ 1,000
-sponsor din partea unei misiuni bisericeşti 
    $ 500
-sponsor şi participant commercial /
magazine -  $ 500
-sponsor cu stand comercial / publicitar 
propriu  $ 300 
-susţinător – pentru orice donaţie 
Trimiteţi CEC-ul dumneavoastra pe adresa: 
St. George Romanian Orthodox Church, 
247 Rosethorn Ave., M6M 3K9, Toronto, 
Ontario, adresându-l astfel:
“Pay to: St. George Romanian Orthodox 
Church” pentru “Romanian Festival 2013”.
Toate donaţiile primite vor fi folosite numai 
pentru finanţarea acestui eveniment şi veţi 
primi chitanţă pentru incometax.

Pentru toţi cei ce doresc să afle detalii 
referitoare la organizarea şi modalităţile de a 
susţine financiar şi moral SĂRBĂTOAREA 
ROMÂNILOR în Toronto, va rugăm să 
contactaţi  pe  reprezentanţii  comitetului  
de organizare : 
- Preot  Paroh  IOAN BUNEA
  la 905-770-8529; ( ibunea@rogers.com) 
- domnul  CRISTIAN ZAMRII
  la 416-590-0612  ( dupa ora 6:30 PM )
- domnul  IOAN HABA
  la 905-303-5125  ( dupa ora 6:30 PM )
- doamna ELIZA GHINEA
  la 416-590-0612  ( dupa ora 6:30 PM ) 
VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG PE TOŢI!

Preot  Ioan Bunea
în numele Comitetului de Organizare

Biserica “Sf. Gheorghe” - Toronto
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Angajăm şoferi de companie categoria AZ pentru 
curse US/Canada:
- experienţa anterioară necesară
- 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
- echipament dedicat 2008-2011 Volvo 670
Pentru mai multe informaţii: Dorel - tel: 519.896.3809 cell: 513.335.4402

ANGAJĂM ŞOFERI

519 240 1061

SMART Auto Parts
-  Audio DVD Monitor repair & install
-  Car Detailing (Washing, Cleaning, Vaccuming & Waxing)

10 % off
with every 

coupon

76 WOOLWICH St.N, Unit 2, Breslau, On, N0B 1M0

PROLIGHTWINDOWS + DOORS
-Geamuri cu ramă din PVC de tipul Casement, Awning.
-Geamuri cu ramă de PVC de tip slider hung, double hung.
-Uşi de intrare din oţel sau fibră de sticlă cu o foarte bună izolaţie.
-Uşi Patio de 5FT, 6FT, 8 FT, iar la comandă se pot crea diferite 
  combinaţii de 3 sau 4 secţiuni de uşi Patio de diferite dimensiuni.

Viorel Ardelean
sales@prolightwd.com

www.prolightwd.com
519 575 0379
519 741 5155

Piaţa Imobiliară

GILMARO vă oferă calitatea petrecerii !

Atmosfera, ringul de dans plin şi voia bună  
GARANTATE !

MUZICĂ LIVE pentru toate gusturile şi 
ocaziile (nunţi; botezuri; aniversări; bridal 
& baby shower; bachelor, corporation and 
B-day parties; Christmas & New Year 
parties).
Bogat repertoriu Românesc din toate zonele 
ţării, majoritatea stilurilor muzicale precum 
şi un vast repertoriu internaţional !

GILMARO
un adevărat tonomat muzical viu !

www.gilmaro.ca                    416 841-4226
http://www.facebook.com/gilmar.oprisan

ANGAJĂM
Personal pentru renovări interioare. Plata se face la oră sau la lucrare, 
în funcţie de experienţă. Acceptăm subcontractori. Lucrările sunt în 
zona Kitchener-Waterloo. Pentru informaţii: 647-229-1974

KITCHENER

Căldurile caniculare şi ploile 
torenţiale din iulie păreau să ţină 
cumpărătorii în casă. Tocmai 
când vremea a revenit la normal, 
au început anunţurile fără sfârşit 
despre naşterea Prinţului George.  
Dar toate acestea n-au oprit 
activitatea pieţei, vânzările de case 
înregistrând o creştere de 5.6%, 
faţă de iulie 2012.  De remarcat 
este saltul semnificativ la vânzările 
de condominiuri, fiind mai mare cu 
25.4% decât în aceeaşi perioadă a 
anului trecut. 
Doug Pedlar, preşedintele asociaţiei 
de agenţi imobiliari din London şi 
St. Thomas (LSTAR) anticipează 
o piaţă balansată şi în continuare, 
fenomen care avantajează şi pe 
cumpărător şi pe vânzător. 
De la începutul anului până acum, 
preţul mediu la case detaşate 
este de $262,627, reprezentând o 
creştere de 3.5% iar preţul mediu 
la condominiuri este de $178,848, 
ceea ce reprezintă o creştere de 
4.3%. Preţul mediu la sfârşitul lui 
iulie:
- Canada $372,341
- London şi St. Thomas $247,274
- Ottawa $352,667
- Kitchener şi Waterloo 336,085
- Toronto $525,987

- Vancouver $756,134
Piaţa de case de vacanţă
Casele de vacanţă din Mount 
Tremblant, Whistler şi Fernie 
atrag un număr tot mai mare de 
cumpărători străini, dornici să 
investească într-o regiune intens 
frecventată de turişti, atraşi de 
peisajele cu munţi şi lacuri. 
Comparativ cu anul trecut, de la 
începutul anului şi până acum în 
Muskoka vânzarile s-au redus 
cu 15%. În timp ce vânzările la 
proprietăţile cu preţul mai mic 
s-au încetinit, casele de lux au 
înregistrat vânzările cele mai mari.  
Anul trecut, s-au vândut 21 de case 
între 1 milion – 3 milioane, în timp 
ce anul acesta până la data curentă 
s-au vândut 35 de case.  

Numărul cumpărătorilor care 
folosesc o casă de brokerage a 
crescut.
Daca în 2001 numai 69% din 
cumpărători foloseau un agent în 
procesul de cumpărare al unei case, 
în 2012  acest procent s-a ridicat la 
89% (sondaj efectuat de National 
Association of Realtors®).  
Cum tot mai mulţi cumpărători 
folosesc internetul la cumpărarea 
unei locuinţe, necesitatea de a 

consulta un expert a devenit şi 
mai evidentă, cumpărătorii găsind 
dificil să interpreteze masa haotică 
de informaţii de pe internet.  În 
special “Millennials” consideraţi 
în general cei născuţi după 1982 
demonstrează o familiaritate fără 
precedent cu tehnologia digitală, 
având atitudini şi valori diferite 
faţă de generaţiile trecute. Dacă 
noi, cei care am emigrat în Canada 
cu ani în urma ne-am străduit să ne 
integrăm cât mai repede în cultura 
canadiană, generaţia Millennials 
sunt hotărâţi să-şi apere şi menţină 
dreptul de a-şi avea identitatea 
culturală recunoscută şi respectată, 
una din trăsăturile pentru care li se 
mai spune şi “GenerationMe”.

Mara Mohaupt 
este agentă 
i m o b i l i a r ă 
afiliată cu 
Royal LePage 
Triland din 
London şi poate 
fi contactată 
la 519-672-
9880, e-mail: 
harryandmara@yahoo.ca. Pentru 
mai multe informaţii, vizitaţi www.
HomesByMohaupt.com.

Sâmbătă 31 august şi duminică 1 septembrie 2013, va avea loc 
Festivalul Bănăţean, ediţia cu numărul 45. În fiecare an la acest 
mare eveniment aşteptat de toţi românii din Ontario au loc 
evenimente sportive, culturale şi multă muzică şi voie bună. 
Bănăţenii Centrului Cultural Românesc din Kitchener pregătesc 
cele mai bune preparate culinare pentru care vin românii de la 
mari distanţe ştiind că în acest loc vor petrece româneşte 2 zile de 
neuitat. În prima zi vor avea loc întreceri sportive în cursul zilei iar 
spre seară toţi participanţii se vor întâlni la un alt gen de mişcare, 
jocuri româneşti şi hore ca în Banat.
Muzica Live cu Orchestra Transilvania şi solistul Bogdan Filimon 
va întreţine atmosfera celor doua zile de festival. Cum este de 
aşteptat, şi după cum s-au desfăşurat toate celelalte ediţii ale 
Festivalului Bănăţean, toata lumea care va participa la ediţia din 
acest an va trebui să se pregătească foarte bine sufleteşte, pentru 
că va fi o petrecere care va ţine până dimineaţa.
Grătare, mici, salate, prăjituri şi alte bunătăţi româneşti nu vor 
lipsi de pe masa românilor prezenţi, iar programul artistic care 
va evolua pe scena festivalului va fi unul de calitate şi foarte bine 
pregatit. Mai multe amănunte veţi putea găsi la pagina 6.

Vă aşteptăm!
Geoge Ulman,

Preşedintele Centrului Cultural Banatul

NOUTĂŢI 
DE PE PIAŢA 
IMOBILIARĂ
Piaţa imobiliară în London la sfârşit de iulie

Mara Mohaupt

FESTIVALUL BĂNĂŢEAN
cel mai vechi festival românesc din Ontario
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PRODUSE DE PATISERIE

519.222.2229 George519.222.2229 George

-Foi de cremeş (haioş)
-Croasante, Plăcinte
-Brânzoici cu brânză 
  dulce sau sărată
-Foi de plăcintă
-Burek
-Cookies
-Cinamon Buns
-Ştrudel, Muffines
-Strawbery cream chese 
  Danish
şi multe altele.
Informaţii şi comenzi la

KITCHENER
Societatea Culturală Română “BANATUL” din 

Kitchener
vă invită la cel de al 45-lea

care va avea loc la Centrul Cultural Românesc “BANATUL” - 2150 Bleams Rd., 
Kitchener, Ontario pe data de 31 august şi 1 Septembrie 2013.
Programul de Sâmbătă şi Duminică va cuprinde întreceri sportive, dansuri folclorice, 
solişti vocali şi instrumentali, parada costumului Bănăţean şi Miss Banatul 2013-2014.

Sâmbătă ora 9am
Va avea loc deschiderea Festivalului cu 
competiţiile tradiţionale de fotbal, tenis de 
masă, şah, etc., iar seara la 7pm vă invităm 
la petrecere şi dans alături de Orchestra 
Transilvania şi solistul  Bogdan Filimon. 
Se vor pregăti carne de porc, mici, cârnaţi, 
Hot dog, cartofi, salată de roşii cu ceapă, 
macaroane şi salată de cartofi. Barul va oferă o 
gamă largă de băuturi alcoolice şi răcoritoare. 
Intrarea $10.
Duminică ora 3pm
Pe scena festivalului va avea loc un program 
artistic compus din dansuri folclorice, 
parada costumului Bănăţean, interpreţi de 
muzică populară, Miss Banat şi Orchstra 
Transilvania alături de solistul Bogdan 
Filimon. Biletele sunt $40 inclus este cina.
Pentru informaţii şi rezervări sunaţi la 
(519)570-0172 - George Ulman.

Vă aşteptăm cu toată dragostea !

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 L I FE Financial Corporation

519-743-3031

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

FESTIVAL
BĂNĂŢEAN

În perioda 14-18 August, Windsor a 
fost gazda Jocurilor Internaţionale 
ale Copiilor. Tinerii participanţi 
de pe întreg mapamondul şi-au dat 
întâlnire în oraşul nostru pentru a 
duce mai departe spiritul olimpic a 
lui Pierre de Coubertin “ ... cel mai 
important lucru nu este să câştigi, ci 
să participi, la fel cum în viaţă cel 
mai important lucru nu este triumful, 
ci lupta.”
Delegaţia României a fost 
reprezentată de oraşul Medias (judeţul 
Sibiu), 6 sportivi şi 3 antrenori, care 
au fost primiţi cu braţele deschise 
miercuri seara, târziu în noapte de 
un grup inimos de români prezent la 

micuţul aeroport din Windsor. Despre 
competiţia in sine rămâne doar lupta, 
reprezentanţii României făcând 
cinste tricolorului românesc prezent 
în tribune la toate concursurile la care 
sportivii români au luat parte.
Oraşul Windsor s-a dovedit a 
fi o gazdă excelentă iar spiritul 
Canadian de fair play a impresionat 
toţi participanţii. Dar peste toate a 
fost comunitatea românească din 
Windsor, care cu mic cu mare au fost 
alături de tinerii sportivi români. În 
afara competiţiilor sportive, românii 
din Windsor au luat pe tinerii sportivi 
la cumpărături, au făcut donaţii 
ad hoc, le-au făcut cadouri, le-au 

închiriat maşini şi i-au dus la Niagara 
Falls, le-au plătit biletele şi masa 
acolo, i-au îmbrăţişat şi s-au pozat cu 
ei şi steagul românesc. Pentru câteva 
zile aceşti copii s-au simţit adevăraţi 
campioni, ambasadori ai României
Va multumim din suflet dragi 
medieşeni pentru tot ce aţi făcut 
pentru noi, românii din Windsor. 
Mulţumesc din suflet comunităţii 
româneşti din Windsor, tuturor celor 
care cu gândul, fapta şi prezenţa 
voastra i-aţi susţinut şi aţi făcut aceşti 
copii fericiţi dovedind încă o dată că 
“ Tot ce-i românesc nu piere, Şi nici 
nu v-a pieri”

Beni Pelger, Windsor

WINDSOR
Jocurile Internaţionale ale copiilor

Windsor 2013
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$0 DEPOZIT

NICOLAE RAICIU
Sales Advisor

VELOSTER

SANTA FE 2013

Tel:
519-650-5080
1962 Eagle Street North | Cambridge, ON  | N3H 0A1
nraiciu@cambridgehyundai.com

După ce am negociat cu Cambridge Hyundai, am obţinut 
aprobarea lor de a oferi un discount special pentru 
toţi Românii care vor cumpăra de la acest dealership. 
Indiferent de unde locuiţi în Ontario puteţi beneficia de 
acest special discount aici la Cambridge Hyundai. Pentru 
service puteţi veni la Cambridge, or la orice alt Hyundai 
service din Ontario.  

GARANTAT VEŢI OBŢINE CELE MAI 
JOASE PREŢURI

ani GARANŢIE5 TOTUL INCLUS

Numai la HYUNDAI CAMBRIDGE beneficiaţi de
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LONDON

Pe 18 august  s-a desfăşurat o zi de picnic  
la parcul de vara al Bisericii Ortodoxe 
Române “Sf. Cruce” din London, de 
pe Dingman Dr. În acelaşi timp, s-au 
sărbătorit şi 15 ani de la înfiinţarea 
Bisericii Sf. Cruce. Numeroşi români au 
participat la Sfânta Liturghie săvârşită de 
preotul Mihai Cociu şi Diacon Dan Simion 
Chirtu, după care a urmat o masă la iarbă 
verde, cu preparate la grătar şi friptură 
de purcel. Copiii din comunitate ne-au 
impresionat cu un program de muzică 
şi poezie, aplaudaţi îndelung de toţi cei 
prezenţi. În continuarea programului, 
un grup de doamne au executat o suită 
de dansuri populare, amintindu-ne de 
bogăţia şi frumuseţea tradiţiilor şi a 
tezaurului folcloric românesc. Mulţumiri 
tuturor care au participat la această zi 
de picnic, voluntarilor care s-au ocupat 
cu organizarea activităţilor şi pregătirea 
preparatelor. Mulţumiri Comitetului 
Doamnelor care au organizat programul 
artistic şi copiilor care s-au pregătit 
cu sârg să ne delecteze cu talentele lor 
artistice.

Comitetul Parohial

ZI DE PICNIC ÎN LONDON
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Încă odată picnicul Graiului Românesc a reuşit să 
adune împreună în jur de 60-70 de români într-o 
după amiază frumoasă de vară. Cei prezenţi au 
avut plăcerea să savureze din preparatele la gratar, 
iar cel mai căutat preparat a fost porumbul copt 
pregătit de Adrian Deaconu. Printre cei care au 
participat la jocurile de bridge, table şi volei pe 
plaja au putut fi observaţi membri ai familiei 
Sarghie şi Doina Popa, vajnici promotori ai culturii 
române pe tărâm nord-american. Iar în paralel, la o 
“poveste” sub umbra răcoritoare a copacilor, Mitch 
Oncea cu familia, Letiţia Stanciu cu Tanti Tia, au 
depănat amintiri din istoria Graiului Românesc 
apreciate de toţi cei prezenţi. Înfiinţat în 1929, 
asociaţia Graiul Ramânesc continuă să promoveze 
tradiţiile româneşti în comunitatea din Windsor 
datorită voluntarilor cărora se cuvin mulţumiri 
pentru efortul depus precum şi celor care implicit 
contribuie la promovarea acţiunilor româneşti în 
această zonă (aici am dori să amintim magazinul 
Euro Deli Transylvania, care ne susţin toate 
acţiunile noastre şi care ne sprijină din tot sufletul 
- adevăraţi români!). Următoarele evenimente 
organizate de Graiul Românesc sau evenimente la 
care asociaţia participă cu membrii săi în cadrul 
Comunităţii Româneşti din Windsor, sunt:
-Balul Strugurilor
   la Parohia Ortodoxă “Sfântul Gheorghe”
   din Windsor - în 5 octombrie
-Halloween Party organizat de Graiul Romanesc
  26 octombrie la Croatian Centre
-Ziua Naţională a României
  organizată de Graiul Romanesc

Vă aşteptăm!

Comitetul de Organizare al asociaţiei

WINDSOR

PICNIC ANUAL
ÎN WINDSOR
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Tel:519-885-1818

CABINET STOMATOLOGIC
oferim toata gama de servicii.

Toţi pacienţii primesc GRATUIT un dispozitiv 
pentru albirea dinţilor la domiciliu ($400 valoare), 
pentru fiecare programare cu examinare şi cleaning. 
Avem program cu pacienţii până seara târziu 
inclusiv sâmbăta. Clădire modernă cu posibilitatea 
de radiografie digitală. Vorbim româneşte.

“Creating Beautiful Smiles”

400-655 Erb Street W,
Waterloo, ON, N2J3Z4
Fax: 519-885-9637
Website: www.dentistryonerb.com

Servicii complete gratuite de mortgage pentru toate situaţiile: 
pre-calificări, zero downpayment, refinanţări şi transferuri, 
consolidări, construire credit pentru noii veniţi, reparări credit. 
Contactaţi-mă pentru un sfat competent şi confidenţial.

289.237.1975 zona Hamilton - 1.855.337.8748 gratuit 
eciobanu@newbridgecanada.com

EDWARD CIOBANU
Mortgage Agent - Licenta FSCO # M11002192/10185

Noii şoferi vor face parte din echipele pe care le avem în prezent, unde se vorbeşte româna, 
maghiara, sîrba şi engleza. Job permanent, bine plătit, brokeri excelenţi şi camioane 
noi. Sunaţi pentru a începe lucrul imediat la 1-214-770-3666 (sediul companiei este în 
Kitchener, On).

“AZ Drivers needed. Solo to Texas and teams to California” partners needed for current 
romanian, hungarian and serbian speaking drivers. Lots of work, good pay, good broker 
with new to newer equipment. Call and start ASAP. Call  214 770 3666.

ANGAJĂM ŞOFERI AZ “SOLO” PENTRU TEXAS
ŞI “TEAMS” PENTRU CALIFORNIAGUELPH PLACE

BANQUET HALL & RESTAURANT
492 Michener Rd., Guelph, Ontario, N1K 1C6 www.guelphplacebanquethall.com

Nick Sutter 519-821-3813, Fax:519-821-3692

WEDDINGS * CONFERENCES * BANQUETS

Restaurantul deţine 2 săli cu bar şi intrări separate. Sala mare are 700 de locuri şi sala 
mică are 100 de locuri. Parcare mare gratuită şi meniuri excelente (bucătari profesionişti).

ALINA TELESCU
Vânzări-cumpărări 
imobiliare Kitchener, 
Waterloo, Baden, 
Cambridge şi 
împrejurimi

Sales Representative
RoyalLePage, Wolle Realty, Brokerage
842 Victoria St. N, Kitchener, N2B 3C1
office : 519-578-7300, cell : 519-504-2588

Competenţă & Confidenţialitate
OFERTĂ CU ACEST CUPON:

Pentru vânzători:

comision la vânzare 3%
Pentru cumpărători:

cash-back $300
sau inspecţia gratuită

KITCHENER
La începutul lunii august a fost organizată 
o zi de curăţenie pe proprietatea parohiei 
“Sf. Ion Botezătorul” din Kitchener.
La apelul făcut de pr. Ichim şi de consiliul 
parohial au răspuns cu entuziasm mulţi 
voluntari. În timp ce unii dintre voluntari 
au muncit să cureţe proprietatea din jurul 
bisericii, alţii au muncit la “surpriza” pe 
care parohia o face tuturor membrilor 
noştri: instalarea unei porţi la intrarea pe 
proprietate. Porţile sunt frumoase, bine 
făcute şi de valoare şi sperăm să vă placă.
Ideea instalării de porţi nu este noua ci a 
fost făcută şi însuşita de la bun început 
când a fost cumpărată aceasta proprietate.
Instalarea lor acum a fost înlesnită de 
domnul Cornel Cosma proprietarul 
companiei NEW AGE ROBOTICS care 
a făcut aceste porţi impresionante şi 
de domnul Nelu Drăguşin proprietarul 
atelierului auto Rom Car Automotive care 
a fost sufletul echipei care le-a instalat. 

Porţile au fost sudate şi asamblate de 
Nicu Constantin, iar la faţa locului, adică 
pe proprietatea bisericii, Nelu Drăguşin 
împreună cu comitetul parohial şi alţi 
voluntari au fixat pe poziţie aceste porţi.
Mulţumim tuturor celor care au răspuns 
la apelul pr. Ichim şi vă invităm pe toţi ca 
atunci când puteţi să răspundeţi la astfel de 
apeluri pe viitor.
Tot ce se face este pentru noi, să întreţinem 
şi să înfrumuseţăm proprietatea noastră. 
O notă specială de mulţumire domnului 
Banda Sr. care de când a fost cumpărată 
proprietatea a muncit an de an la ridicarea 
bisericii şi a Sălii de Banchete şi la 
menţinerea lor şi a întregii proprietăţi şi 
acum, când are peste 80 de ani, nu se dă la 
o parte de la aceste îndatoriri, chiar dacă, 
după cum se vede din fotografia alăturată 
munceşte din cărucior.

Comitetul Parohial

INSTALAREA DE PORŢI



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Eşti în formă fizică şi psihică 
destul de bună, dar ai ceva probleme cu 
somnul. Dragoste: Nu te mai amăgi, ştii 
clar că ceva s-a schimbat în viaţa de cuplu. 
Financiar: Nu eşti prea sigur de tine pentru 
că veniturile se duc imediat pe plăţile 
lunare.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Dacă ai grijă de forţele tale, 
şi starea ta fizică va fi în condiţii bune. 
Dragoste: Timiditatea pare să fie principalul 
duşman al inimii tale, pentru că nu reuşeşti 
să-i arăţi persoanei iubite ce simţi cu 
adevărat. Financiar: Nu vine nimic în plus, 
dar veniturile sunt suficient de bune pentru
a trăi decent.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Poţi avea probleme cu organele 
genitale sau rinichii. Dragoste: Visul tău cel 
mai mare în plan sentimental poate deveni 
realitate deoarece acum este o perioadă 
specială pentru sufletul tău. Financiar: Tot 
ce ai trebuie calculat cu grijă ca să-ţi poţi 
plăti facturile.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Ar trebui să-ţi menajezi aparatul 
respirator deoarece eşti predispus la 
afecţiuni generate de prezenţa lui Marte 
în Gemeni în casa 12-a. Dragoste: Ceva 
te trage înapoi şi blochează evoluţia 
relaţiei. Financiar: E nevoie de mai multă 
cumpătare, prudenţă şi planificare atentă 
pentru a face faţă tuturor cheltuielilor.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Nu ai niciun motiv de îngrijorare, 
eşti în formă excelentă! Dragoste: 
Comunici foarte bine cu persoana iubită, 
vă oferiţi unul altuia mai multă afecţiune 
pentru că aveţi şi ceva mai mult timp liber 
pentru a sta împreună. Financiar: Cu banii 
nu se poate spune că ai prea multe motive 
de satisfacţie, deci trebuie să te descurci cu 
puţin.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate:Ai grijă la gesturi bruşte, la 
obiecte tăioase, la situaţii cu factor mare de 
risc. Dragoste: Eşti tandreţea întruchipată, 
un exemplu de afecţiune şi dăruire pentru 
oricine. Financiar: Banii sunt pe un nivel 
liniştit, ba chiar îţi poţi oferi şi unele capricii 
personale.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Doar persoanele trecute de prima 
tinereţe ar putea acuza unele probleme, 
mai ales boli mai demult instalate, cu care 
s-au obişnuit deja. Dragoste: Pot apărea 
discuţii şi certuri, datorită tendinţelor tale 
de dominare. Financiar: Jupiter se menţine 
în mişcare retrogradă şi-ţi aduce probleme
financiare.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Stresul acumulat naşte reacţii 
agresive din partea ta şi se poate lăsa 
cu efecte negative şi asupra sănătăţii. 
Dragoste: Dragostea poate veni de departe 
sau este mai împlinită la drum. Financiar: E 
posibil să ai pierderi sau cheltuieli mărite.

SĂGETĂTOR (22 noi. - 21 dec.)
Sănătate: Pluteşte un pericol de accidentare, 
aşa că... prudenţă! Dragoste: Nu prea ai cu 
ce te lauda în amor. Ai vrea o schimbare, 
dar nu ştii de unde să începi. Ar fi bine să 
îţi spui totuşi că trecutul e trecut. Financiar: 
Banii sunt pe un nivel just, meritat, deci ai 
atât cât ţi se cuvine de drept.

CAPRICORN (22 dec. - 19 ian.)
Sănătate: Efortul fizic te repune, practic, pe 
picioare. Dragoste: Dacă nu ai încă o relaţie 
stabilă, te vei ocupa cu numeroasele tale 
aventuri, care de care mai exotice sau mai 
extravagante. În cuplu, dacă viaţa în doi ţi 
se pare prea liniştită, poţi s-o pigmentezi cu 
puţină fantezie. Financiar: Eforturile tale 
sunt puse serios în balanţă cu scopul de a 
fi remunerate.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: În aceasta perioadă, poţi avea 
unele probleme cu bazinul, coapsele şi cu 
aparatul respirator. Dragoste: Dacă nu ţi-ai 
găsit încă perechea sau dacă suspini în taină 
după cineva, acum este momentul să ieşi la 
atac! Financiar: Ai încurcături financiare 
ori cheltuieşti mai mult decât produci.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Excesele îţi afectează sănătatea 
şi silueta iar bolile de natură hiper se 
accentuează. Dragoste: Nu da cioara din 
mână pe vrabia de pe gard! Financiar: 
Jupiter se menţine în mişcare retrogradă 
ceea ce îţi provoacă probleme financiare.
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We don’t cut corners, we clean them!
Professional Environment Friendly
Commercial Office Cleaning
Janitorial Services

Kitchener-Waterloo-Guelph-Cambridge

519.502.4430
M_N@hotmail.ca

M & N
Cleaning 
Company

OSHAWA

TORONTO - Şcoala de Română

Şcoala Românească din Toronto participă 
şi anul acesta la Sărbătoarea Românilor, 
din data de 7 Septembrie 2013, cu un 
program artistic ce va deschide cea de-a 
zecea ediţie a evenimentului. Vă invităm 
să ne urmăriţi şi să aplaudaţi eforturile 
micilor şcolari. Informaţii despre şcoală şi 
contactul cu o parte din profesori le puteţi 
afla vizitând masa domnului Viorel Rusu 
- agent imobiliar, care a avut amabilitatea 
să ne găzduiască şi sponsorizeze şi în acest 
an. În anul şcolar 2012-2013 peste 200 de 
elevi au fost înscrişi la cele trei locaţii din 
Toronto:
1. Milne Valley Public School
    (Lawrence Ave / Don Valley Pkw)
2. West Glen Public School
    (Rathburn Rd./ East Mall)
3. Secord Public School
    (Main St. / Danforth Rd.)

În funcţie de numărul cererile de înscriere 
se pot deschide chiar şi noi locaţii.

Scopul Şcolii Româneşti este de a promova 
cultura şi limba română. Folosind manuale 
şcolare pregătite special de către profesorii 
programului, copiii învaţă să vorbească, să 
citească şi să scrie corect româneşte, într-
un mediu atractiv, interactiv şi lipsit de 
stres.
Vă aşteptăm să ne vizitaţi la Sărbătoarea 
Românilor din 7 Septembrie 2013 care va 
avea loc la Mel Lastman Square (Yonge 
nord de Sheppard).
Ne puteţi găsi deasemenea pe pagina de 
internet www.ScoalaRomaneasca.ca, sau 
pe pagina de Facebook: https://www.
facebook.com/ScoalaRomaneascaToronto

Comitetul Părinţilor
Şcoala Românească Toronto

ÎNSCRIERI PENTRU 
ŞCOLILE DE ROMÂNĂ 

DIN TORONTO

Picnicul se va desfăşura începănd cu ora 
12:00 pm., după oficierea Sfintei Liturghi. 
Veţi avea ocazia de a gusta dintre 
binecunoscutele preparate culinare 
româneşti, delicioşii mititei, cărnaţi, salate 
cât şi din prăjiturile noastre tradiţionale.
Berea, vinurile româneşti şi băuturile 
răcoritoare vor însoţi gustoasele preparate 
culinare.
Locatia:       

Biserica Ortodoxă Romănă “Sfinţii Ştefan 
cel Mare şi Nectarie”,261 Bloor Street 
East, Oshawa, L1H 3M3
Pentru mai multe detalii, rugăm contactaţi:
     biserica@sfstefancelmare.com
Acest eveniment va fi dedicat strângerii de 
fonduri pentru Biserica Ortodoxă Romănă           
“Sfinţii Ştefan cel Mare şi Nectarie”
Vă aşteptăm!

Comitetul Parohial

Biserica Ortodoxă Romănă “Sfinţii Ştefan cel Mare şi Nectarie”
   Vă invită la 

Picnic Românesc
Duminică, 8 Septembrie 2013 - Naşterea Maicii Domnului



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.
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VESNA SUKARA

4B-607 King St. W., Kitchener, N2G 1C7

Travel Consultant

Phone: 519-571-2888
Toll free: 1-888-501-4856

     Fax: 519-571-2228
vesnas@poshtravelltd.com SERVICII DE CALITATE PENTRU BUGETUL DUMNEAVOASTRĂ

Europe
Cuba

Caribbean
Mexico

and more CUBA
CAYO COCO, SANTA LUCIA, 

HOLGUIN, VARADERO......

TICO nr. 50012912

Mulţumim sponsorilor noştri: Cristina Pekurar, Sorin Boeriu, Tina Niţu, Mariana Ţuţuianu, Adrian Toma, 
Luminiţa Mironescu şi Imola Ciobanu

EVERY DAY GOURMET
Amplasat la parter în Kitchener Farmers’ Market, 300 King Street, aici puteţi servi mic 
dejun, clătite cu carne sau vegetariene, waffles, langoşi, cartofi prăjiţi şi poutine, chicken 
strips, haddock fillet, apple fritters, cafea, băuturi răcoritoare şi altele.
Oferim numai la comandă sarmale în foi de varză (cu carne sau de post/vegetarian), 
cozonac (cu nucă sau cu mac), prăjituri asortate, sărăţele, cornuleţe şi covrigei.
Pentru detalii, o puteţi contacta pe Mihaela Hozan la 519-744-2325 de marţea până 
sâmbăta între 8am şi 3pm.
Web: http://www.kitchenermarket.ca/en/vendors/International_Food_Court_vendors.asp

deschis in fiecare zi, cu exceptia 
zilelor de duminica si luni

Sistemul Şcolar Canadian

Toronto PRO Moving & Storage

MIHAI IACOBUT
647-970-8853

Service offered: MOVING, CLEANING, PACKING, UNPACKING, 
TRUCK RENTAL with DRIVERS.

www.torontopromovingandstorage.ca

office@torontopromovingandstorage.ca

We make moving easier!

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.  S IMONA RUSU

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

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

Acest articol se adresează atât părinţilor cât şi elevilor. Subiectele abordate acoperă un 
spectru larg al învăţământului canadian, de la grădiniţă până la liceu, pentru provincia 
Ontario. Puteţi trimite întrebările dumneavoastră la: Popescu.arta@rogers.com.

Rubrică realizată de Paulina Popescu

1. Ce este bursa Loran şi cine poate 
aplica?

...ne întreabă un cititor din London
Bursa Loran este una din cele mai 
prestigioase burse din Canada, care se 
adresează elevilor care au terminat liceul. 
Sunt două categorii pentru această bursă: 
pentru elevii excepţionali cu medii foarte 
mari şi elevii cu calităţi atletice deosebite. 
Există şi ajutor financiar pentru elevii care 
au calităţi de leadership. Canadian Merit 
Scholarship Foundation este o organizaţie 
independentă de caritate care colaborează 
cu 25 de universităţi canadiene. Elevii pot 
depune aplicaţii începând cu 1 septembrie 
până pe 16 octombrie 2013.
Fiecare liceu din Canada sponsorizează 3 
studenţi pentru această bursă. Se poate aplica 
şi individual. Completaţi aplicaţia, la care 
ataşaţi notele în original şi două fotografii. 
Trebuie să aveţi o medie de minimum 85%.  
Un număr de 300 de elevi vor fi selecţionaţi 
pentru interviuri. Chiar dacă nu sunteţi 
finalişti puteţi obţine un premiu în valoare 
de $2000. 30 dintre cei selectaţi pot obţine 
până la $80.000. Este bine să încercaţi, nu se 
ştie niciodată! Pentru mai multe informaţii 
consultaţi acest link: http://loranscholar.ca.

2. Băiatul meu este în clasa a 7-a este 
foarte ocupat cu sportul şi nu îşi prea face 
temele. Este important să îşi facă temele? 
Au temele un rol în determinarea mediei?

...ne întreabă un cititor din Mississauga
Temele sunt foarte importante mai ales 

pentru elevii din clasele 7-12. Elevii au o 
dată limită pentru a-şi finaliza tema sau 
proiectul. În cazul când elevul aduce tema 
cu întârziere şi mii de scuze (uneori scuzele 
sunt: mi-a mâncat tema câinele, pisica, etc), 
acesta este trimis la director sau la profesorul 
de ESL, pentru a descrie motivul pentru 
care nu a putut să lucreze. I se poate da o 
zi două în plus în acest scop. În orice caz 
nu se dă nota zero pentru un proiect nefăcut 
sau predat cu întârziere. Se poate primi nota 
I (insuficient data).
Dar profesorul are dreptul să menţioneze 
în Report Card în secţiunea aptitudini de 
învăţare şi abilităţi de muncă, că elevul 
respectiv nu îşi face temele sau le predă cu 
întârziere, la care primeşte un calificativ 
negativ.

3. Prietenul meu a copiat la un examen şi 
a fost prins de profesor. Este grav?

...ne întreabă un cititor din Hamilton
La nivel liceal cei care copiază sau plagiază 
sunt pedepsiţi cu asprime. Consecinţele sunt 
progresive depinzând de clasă, maturitatea 
elevului, numărul de incidente. În acest caz 
elevul trebuie să refacă proiectul. În cazul 
când a fost prins plagiind, i se poate da o altă 
temă, dar cel mai grav este că elevul nu are 
dreptul să aplice la burse, awards.
Elevii pot primi suspensii, detentions şi 
acest incident va apărea în Report Cardul 
elevului. La nivel de universitate va fi exclus 
pentru 1-2 ani.

Pa
ul

in
a 

Po
pe

sc
u Întreabă un

 PROFESOR

EXCURSIE LA MUSKOKA
- PENTRU O ZI -

Pentru a doua jumătate a lunii septembrie 2013, membrii 
grupului de Seniori din Kitchener au planificat o excursie de 
o zi la Muskoka cu autocarul. Este inclusă o mică croazieră 

pe lac şi masa. Pentru informaţii 519.954.1958 - vorbim 
româneşte (după ora 8pm). Mai sunt locuri disponibile.



Articolele publicate în ziarul AGENDA ROMÂNEASCĂ 
nu reflectă opinia redacţiei. Dreptul de copyright rămâne 
în exclusivitate autorilor.
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Publicitate şi al articolelor. Răspunderea privind textul, 
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Ontario şi editate de echipa redacţională. 
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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 519-220-9177)
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Tel: 519-781-2929

Rom Car oferă toată gama de servicii de mecanică, electronică, 
electrică, diagnoză pentru toate mărcile şi toate modelele de 
autoturisme.
Rom Car vă oferă cauciucuri Brigestone, Firestone, Hankook, 
Uniroyal, Infinity, Michelin, BF Goodrige plus instalare şi balansare 
la cele mai bune preţuri. 
În caz de accident facem reparaţii integrale, lucrăm cu orice companie 
de asigurări. Ne sunaţi şi noi ne ocupăm de tot.
Ne puteţi contacta de asemenea pentru schimarea uleiului de motor şi 
de transmisie şi pentru Safety Inspection.
Deasemenea antifonăm maşina împotriva ruginei cu ulei sau cu o 
pastă specială.
Pentru maşinile aflate în garanţie, asigurăm întreţinerea periodică.

Adresa:
76 Woolwich Street

(intersecţia străzilor 
Victoria şi Fontaine - 
drumul spre aeroport)

Rom Car Automotive Service Center

NOU !
Sunteţi în timpul serviciului şi nu aveţi 

posibilitatea să ajungeţi la noi pentru diferite 
reparaţii sau schimb de cauciucuri sau ulei ?

VENIM NOI DUPĂ MAŞINA 
DUMNEAVOASTRĂ, O ADUCEM LA 

ATELIER, EFECTUĂM REPARAŢIILE
ŞI O DUCEM ÎNAPOI.

Anunţ Publicitar

Hyundai se află pe o treaptă superioară 
în ierarhia valorilor automobilistice, este 
un nume care inspiră încredere, oferă 
vehicole echipate cu cele mai multe 
opţiuni având o garanţie respectabilă de 5 
ani cu totul inclus.
Toate vehicolele au fost înlocuite cu 
prototipuri noi, acestea fiind create de 
aceeaşi persoană care făcea în trecut 
designul pentru BMW. Din ce în ce mai 
des, aceste maşini sunt tot mai căutate. 
Dacă vă uitaţi pe stradă veţi realiza 
că sunt foarte multe maşini Hyundai, 
acest lucru arată că sunt bine făcute, 
că lumea le agreează. Au un consum 
minim de benzină, fiecare maşină din 
gama  Hyundai are un randament maxim 
folosind benzină regular. 
Santa Fe este cel mai vândut SUV în 
Nord America, are un preţ mai mic 
decât celelalte vehicole din aceeaşi 
clasa. Modelul de bază Santa Fe este 
echipat cu toate opţiunile (geamuri, 
oglinzi automate, telecomandă, scaune 
încălzite, cruise control, bluetooth pentru 
cell phone, USB şi Ipad), pentru stradă 
este echipat cu stabilitate electronică, 
distribuţie electronică pentru frâne, ABS 
şi tracţiune controlată.
Datorită faptului că are injecţie directă 
de benzină are forţa unui vehicol cu şase 
cilindri, iar consumul de benzină este mai 
bun.
Tucson este un SUV puţin mai mic, 
foarte uşor de manevrat, un vehicol care 
a obţinut multe premii în Nord America, 
este primul SUV creat de fostul designer 
de la BMW, care de altfel a reînnoit 
întreaga gamă de maşini Hyundai. La 
fel ca Santa Fe, acest vehicol are toate 
opţiunile în interior şi exterior.

Sonata se clasifică pe locul întâi în clasa 
ei, având cinci stele de la Safety Institut. 
Este un sedan încăpător, având trăsăturile 
caracteristice sculpturii fluidice de care 
beneficiază de fapt toate vehicolele 
Hyundai. Această sculptură fluidică 
este inspirată din natură dând o alură 
aerodinamică şi foarte modernă. Sonata 
se evidenţează prin: design de excepţie,  
cel mai mic consum de benzina pentru 
clasa ei, stabilitate excelentă la drum, 
confort deosebit. Este o maşină care se 
comportă deosebit de bine în călătoriile 
făcute în oraş cât şi în afară.
Elantra este declarată maşina numărul 
unu al anului 2013, ceea ce o pune în 
faţa Hondei, Toyotei şi Mazdei. Este un 
pic mai mică decât Sonata, dar este la 
fel de bine echipată în interior şi exterior, 
este foarte uşor de manevrat la viraje,  
având direcţie electronică. Consumul de 
benzină este foarte bun şi are o stabilitate 
de excepţie. În momentul de faţă preţul 
este cel mai mic şi se poate cumpăra cu o 
dabândă de 0%.
Genesis Coupe este o maşină sport care 
şi ea a dobândit premii bine meritate în 
Nord America, vine în două variante – 
prima este în patru cilindri cu turbo având 
275 de cai putere, iar a doua are 6 cilindri 
şi 350 de cai putere. Este o maşină de 
sport bine făcută cu suspensii adecvate, 
se comportă foarte bine la viraje şi are un 
demaraj foarte puternic. Preţul este foarte 
jos pentru o maşină sport şi bineînţeles că 
garanţia este de 5 ani totul inclus.
Accent este cea mai mică maşina din linia 
Hyundai, care oferă totuşi un interior mărit 
faţă de automobilele din aceeaşi clasă 
şi este echipată şi ea cu toate opţiunile, 
având până şi stabilitate electronică şi 

distribuţie electronică la frâne. Ca toate 
celelalte vehicole Hyundai, Accent are 
discuri de frână pentru toate cele patru 
roţi. Consumul de benzină este foarte 
bun.
Veloster apare pe piaţa mondiala ca o 
surpriză, cel puţin în Nord America nu 
există un vehicol similar cu Veloster. 
Este o maşină mică, sport,  cu cel mai bun 
consum de benzina. Veloster vine în două 
variante, prima are un motor de 1,6L şi 
138 cai putere, a doua variantă este tot 
cu un motor de 1,6 L, dar turbo ceea ce-i 
măreşte puterea la 200 cai putere, maşina 
are trei uşi, a treia uşă este în spate în 
partea dreaptă, având mânerul în aşa fel 
conceput încât de afară nu puteţi sesiza că 
exista o a treia uşă.
Toate vehicolele Hyundai beneficiază de 
preţuri mult scăzute, dobânzi foarte joase 
şi chiar zero % - garanţia este de cinci 
ani şi pe deasupra vă oferim şi asistenţă 
tehnica de drum pentru trei ani nelimitată.
Chiar daca nu doriţi să cumpăraţi acum, 
puteţi să veniţi la Cambridge Hyundai 
pentru a încerca o maşină sau un SUV, 
vă pot da mai multe informaţii şi veţi 
putea afla mai mult despre avantajele 
care Hyundai vi le oferă. Aici la Hyundai 
în Cambridge am obţinut aprobarea 
dealarului principal de a oferi un discount 
special pentru toţi cumpărătorii Români.
Dacă îmi puteţi acorda câteva minute din 
timpul d-voastra voi fi foarte bucuros 
să vă cunosc şi voi face tot ce îmi stă în 
putere să găsesc împreuna cu d-voastra 
vehicolul de care aveţi nevoie la cel mai 
bun pret. Pentru contact vedeti pagina 7.

Nicolae Raiciu,
Cambridge

Maşinile Hyundai - un design modern
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Recomandat pentru:
•    Tratamentul reumatismului cronic, osteoartrite, artrită, dureri 
ale ligamentelor musculare, suferinţe ale încheieturilor, eczeme, 
psoriazis, boli neuro-dermatice, acnee, dureri de cap, nevralgii, 
stres, insomnie;
•    Curăţă în profunzime pielea minimalizând apariţia ridurilor, 
elimină toxinele, reduce apariţia celulitei, purifică, catifelează şi 
readuce culoare şi strălucire pielii;
•   Stimulează sistemul imunitar, accelerează metabolismul,

Împachetarile cu nămol se pot face atât vara cât şi iarna. 

NĂMOLUL DE TECHIRGHIOL
ÎN CANADA

519.575.0224
MARIANA MUNTEAN

mariana.muntean@gmail.com            www.blackseamud.ca

Pachetele de nămol 
sunt comercializate 
la pungi de 400 de 
grame.

ŞTIINŢĂ

O tulburare de învăţare este o deteriorare 
selectivă a performanţei. O persoană cu 
o tulburare de învăţare se poate descurca 
foarte bine în toate ariile şcolare cu o 
singură excepţie. În acel domeniu, aceasta 
pare că nu poate învăţa.
Şi asta în ciuda strădaniilor sale şi a 
oportunităţilor de care dispune. De obicei, 
o tulburare de învăţare vizează un tip 
distinct de prelucrare a informaţiilor, 
cum ar fi memorarea, calculul matematic, 
abilităţile motorii, învăţarea limbilor străine 
sau citirea. O excepţie o reprezintă ADD 
(tulburarea de deficit de atenţie), tulburarea 
de învăţare diagnosticată cel mai frecvent şi 
variaţia comună numită ADHD (tulburarea 
de deficit de atenţie/hiperactivitate).

ADD şi ADHD
Hiperactivitatea a cunoscut o varietate de 
denumiri de-a lungul anilor: sindromul 
Strauss, sindromul copilului hiperactiv, 
sindromul hiperkinetic şi deficitul de 
atenţie - toate sunt etichete care au fost puse 
acestui sindrom. DSM-IV clasifică acest 
sindrom familiar ca tulburare de deficit de 
atenţie/ hiperactivitate. Când simptomele 
respective nu sunt însoţite de o activitate 
excesivă şi agitată, afecţiunea se numeşte 
tulburare de deficit de atenţie sau ADD.

Cum este explicat sindromul ADHD în 
DSM-IV?
Deficitul de atenţie cu hiperactivitate este 
problema cea mai frecventă care aduce 
copiii în atenţia psihologilor.
Prezentăm aici un studiu de caz tipic pentru 
un copil diagnosticat cu tulburare de deficit 
de atenţie/hiperactivitate (ADHD).

Stanley a fost trimis la psihologul clinician 
pentru copii, la cererea profesorului său, 
care, conform spuselor sale, “făcuse 
destule”. La vârsta de 7 ani, Stan necesita 
o supraveghere aproape constantă pentru 

a fi împiedicat să-i deranjeze pe ceilalţi 
copii din clasa lui. Profesorul spunea că 
Stan nu era în măsură să se concentreze pe 
activitatea de la clasă mai mult de câteva 
minute, la un moment dat şi că părea a fi 
mereu în mişcare. Chiar şi atunci când 
stătea la locul lui, se agita suficient în jurul 
său încât să-şi deranjeze vecinii.
Din relatările mamei lui Stan reieşea că 
el era foarte activ şi acasă. El nu părea să 
se concentreze pe vreo sarcină oarecare, 
oricât de puţin. Mama lui Stan a mai arătat 
faptul că judecăţile sale  erau foarte precare. 
Deseori pleca şi hoinărea fără să spună 
unde se duce şi de cele mai multe ori nu 
reuşea să se întoarcă la timp acasă şi nu se 
putea baza pe el pentru treburile mărunte 
atribuite lui în gospodărie (sau pentru orice 
altă sarcină). Stan avea un frate mai mare 
şi unul mai mic, dar nu era în stare să se 
joace cu ei pentru că el nu putea respecta 
regulile unui joc şi nu se putea concentra 
pe perioade foarte lungi. Stan deranja 
conversaţiile şi jocurile celorlaţi şi părea 
incapabil să-şi inhibe impulsurile. El avea, 
de asemenea, ieşiri temperamentale, care 
apăreau şi dispăreau rapid.
În timpul evaluării psihologice, Stan a putut 
să rămână la locul său, dar nu a putut să-şi 
menţină atenţia concentrată. El a renunţat 
cu uşurinţă la sarcina testului IQ care i 
s-a dat şi a schimbat frecvent subiectul 
conversaţiei iniţiate de examinator. Deşi 
recunoştea că nu se descurcă bine la şcoală, 
el nu simţea că acest lucru era dependent de 
comportamentul său. (Schwartz & Johnson, 
1985, p.. 164)

Care sunt simptomele tipice pentru 
ADHD?
Un copil cu ADHD prezintă de obicei 
aceste simptome: lipsă de concentrare 
(“de multe ori nu reuşeşte să finalizeze 
lucrurile pe care le începe, deseori nu pare 
că ascultă, e uşor de distras, are dificultăţi 
de concentrare în sarcinile şcolare sau 

de alt tip”), impulsivitate (“de multe ori 
acţionează înainte să gândească, trece foarte 
repede de la o sarcină la alta, are dificultăţi 
în a-şi aştepta rândul la jocuri sau în situaţii 
de grup”); şi hiperactivitate (agitaţie 
excesivă, dificultate de a rămâne aşezat, 
se mişcă excesiv în timpul somnului, este 
mereu “pe picior de plecare” sau acţionează 
ca şi cum ar fi “pus în mişcare de un 
motor”).

Care a fost efectul paradoxal al 
amfetaminei la copiii hiperactivi?
În anii ‘60, cercetătorii au descoperit că 
amfetaminele, drogurile stimulatoare, au un 
efect neaşteptat sau paradoxal asupra unor 
astfel de copii: îi calmează, le permit să se 
concentreze şi, uneori, atenuează în mod 
semnificativ problemele de comportament 
ale acestora. Însă amfetaminele creează 
dependenţă, iar indivizii au nevoie de doze 
tot mai mari pentru a obţine acelaşi efect. 
Amfetaminele au, de asemenea, unele 
efecte secundare negative, mai ales la 
majorarea dozei. Din aceste motive, medicii 
au apelat la un produs chimic înrudit cu 
amfetamina, Ritalin, care are mai puţine 
efecte secundare.

Ce efecte uimitoare a avut uneori 
Ritalinul? Ce probleme au apărut?
Ritalinul are ocazional efecte uimitoare la 
copiii hiperactivi. Părinţii observă imediat 
diferenţa. Dintr-o dată copilul capată 
interes pentru şcoală, respectă regulile, se 
alătură celorlalţi în sarcini comune. Nu e 
de mirare că terapia cu Ritalin pentru copiii 
hiperactivi a devenit mai frecventă. În 
cele din urmă poveştile despre “abuzul de 
Ritalin” au început să iasă la suprafaţă. Unii 
şcolari au început a ofere tablete prietenilor 
şi drogurile au început să fie folosite în 
mod recreaţional de către adolescenţi. 
Numărul de prescripţii cu Ritalin a scăzut 
puţin după publicitatea negativă şi după  
ce un alt medicament, Adderol, a ajuns să 

fie prescris în mod uzual pentru ADHD. 
Totuşi, Ritalinul a rămas unul dintre 
medicamentele psihiatrice cel mai frecvent 
prescrise pentru copii şi adolescenţi şi, în 
anumite cazuri, a fost de mare ajutor.

Ce efect a avut Ritalinul asupra unui 
student de colegiu diagnosticat de curând 
cu ADD?
Spre exemplificare, prezentăm un eseu al 
unui student de colegiu:
Recent, am fost diagnosticat cu ADD 
(tulburarea de deficit de atenţie). Pe tot 
parcursul liceului m-am străduit mult pentru 
notele mele. Se pare că pur şi simplu nu am 
niciun “simţ al cărţii,” deşi am avut mai 
mult bun simţ decât v-aţi putea imagina. 
Apoi am venit la colegiu unde mi-a fost 
foarte greu să iau note de trecere. Am fost 
pus în perioada de probă academică pentru 
3 trimestre şi m-am străduit mult să-mi ridic 
media generală. Mama mea în cele din urmă 
a sugerat că am deficit de atenţie deoarece 
studiam tot timpul, dar nu păream să înţeleg 
ceva... creierul meu părea să hoinărească şi 
să se gândească la lucruri mai plăcute, în 
locul studiilor mele.
În final am fost diagnosticat cu ADD şi am 
consultat un medic pentru asta. Medicul a 
prescris o doză mică a unui medicament 
numit Ritalin, care stimulează o parte a 
creierului ce te ajută să te concentrezi. În 
prima săptămână am luat acest medicament, 
neştiind la ce să mă aştept, dar am văzut 
cum capacitatea mea de studiu părea să 
se îmbunătăţească. Am mers la bibliotecă, 
m-am aşezat pe scaun pe la 6:30 p.m. şi 
încă mai eram acolo, 4 sau 5 ore mai târziu, 
abia observând cum a trecut timpul. Am 
fost uimit că am putut studia atât de mult 
într-o singură sesiune. Medicamentul a 
părut să mă ajute să reţin ceea ce am citit şi 
să înţeleg mai bine materialul.

Sursa: www.scientia.ro

Tulburările de învăţare (ADD şi ADHD)
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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

ANUNŢURI - ŞTIRI PE SCURT - MICA PUBLICITATE WATERLOO 
DANCE

519-497-4878     www.waterloodance.com
info@waterloodance.com
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va Şcoala de Dans Sportiv WATERLOODANCE face 
înscrieri la următoarele clase:

- COPII cu vârste între 6 - 18 ani

- ADULŢI
   *Clasa “Exercise with Latin”
   *Oferim clasă de coreografie pentru “First 
     Dance” (Dansul Mirilor)

105 Randall drive, Waterloo

LIVIU O. CANANAU
     (Barrister & Solicitor)
Wishes to advise that he has taken a sabbatical from 
private legal practice in order to act as solicitor 
for The Regional Municipality of Waterloo in 
connection with the proposed Rapid Transit 
infrastructure project.  Liviu can be reached by 
email at:  Lcananau@gmail.com

În business
de 15 ani

B
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er

26 Elm St., Kitchener,
N2G 2G4

‘’Nici glorie, nici aur, nici ţarină, nici turmă?’’
Diacul iar insistă: ‘’dar ce-ai să laşi în urmă?
Inele, giuvaiere,safire prin sertare?’’
‘’O, nu! Doar acest cântec din tot ce-a strâns penelul.
Sunt mai bogat ca râul, cu pietre de tot felul;
daţi fiecărui una ( când voi pleca din luncă) -
atât de-ndemânatic, la fix când se aruncă,
poemul să nu-mi spurce cumva vreo bocitoare!’’ 

Doctorul Kenedy Vo este un specialist în medicina 
naturistă, acupunctură, chiropractor, reflexologie. 
Este recomandat tuturor celor care au probleme 
cu: Dureri de spate, umeri, gât, genunchi, mâini, 
picioare, fiere, esofag, stomac, intestine, artrita, 
colesterol, constipatie, digestie, tensiune arterială, 
sciatica.

Dr.Kendy Vo
Certified Natural Medicine practitioner (Natural 
Medicine Practitioner, Chiropractor & Therapy, 

Acupressure, Acupuncture & Reflexology)
261 Hespeler Rd., Unit 2, upstairs,Cambridge  

ON, N1R 3H8
Tel: 519-741-1366 (Maria)

3 for 1 Glasses
Ochelari, Lentile, Ochelari de Protecţie, Ochelari de Soare.
Acceptăm orice companie de asigurări.
Magazinul este deschis în fiecare zi:
*Luni-Marţi 10am-5pm   *Miercuri-Vineri 10am-8pm
*Sâmbătă 10am-4pm       *Duminică 1pm-4pm
565 Woodlawn Rd.W.-Unit 3, Guelph (lângă Galaxy 
Theatre), 519.836.0232 (vorbim româneşte).

www.3for1glasses.co

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.

CAUT O PERSOANĂ
Pentru menaj, întreţinerea casei, gătit, ridicat copilul de la 
şcoală. Persoana selectată trebuie sa fie rezident canadian 
şi să nu fie alergică la pisici. Deţinerea unei maşini sau 
a permisului de conducere este un avantaj. Info la 226-
868-3599 sau e-mail:     catacovalcic@yahoo.com

DOAR PIETRE PENTRU CRITICI, EU ŞI RÂUL...

Oferim flori pentru toate ocaziile:  
Nuntă, Botez, Crăciun, Valentine,
Onomastică, Zile de naştere, Ziua 

Femeii, Înmormântări, ocazii 
speciale. Împodobim lumânări de

nuntă şi botez în stil specific
românesc.

Avem preţuri foarte competitive.

Flowers by Catalina
Catalina Pitica

- Floral Designer -
Tel: 647-886-2493

designcatalina@yahoo.com
order@flowersbycatalina.com

http://www.facebook.com/
FlowersbyCatalina

www.FlowersbyCatalina.com

ANIVERSARe

Profesor certificat în Ontario cu peste 15 ani de experienţă 
ofer meditaţii la Matematică la orice nivel.
Pentru detalii sunaţi la 519-745-0671 sau scrieţi la
cata4k@yahoo.com

Maria
Blaga

La mulţi ani ! Multă sănătate şi bucurii alături de 
cei dragi cu ocazia aniversării celor 93 de ani.



TINA NITU INSURANCE BROKERS

519-570-1117

AUTO * HOME * BUSINESS * VISITOR TO CANADA    
INSURANCE
SAU ORICE FEL DE ASIGURĂRI
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Dorel’s Food
101 Whitney Place, Kitchener, ON, N2G 2X8

Creamy Feta
WHOLESALE
Pentru pizzerii şi restaurante sau 

magazine care deţin bucătării proprii dar 
şi pentru persoane fizice.

Pentru comenzi:

519-742-4670

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

Caşcaval românesc, toate tipurile de 
făină, iaurt, condimente, cartofi, ceapă, 
măsline, lămâi, tot felul de brânzeturi 

printre care renumita

100 Highland Road West, 
Kitchener, 

(în clădirea cu Riepert 
Pharmacy)

tnitu@pbnet.ca
www.tinanitu.com

NATURAL STONE CITYNATURAL STONE CITY

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

www.naturalstonecity.com

u granite u marble u quartz u
136 Ottawa St.S., Kitchener, On

office 519.489.0441
fax 519.489.0466
sales@naturalstonecity.com

Office Hours
Mon-Fri: 8am-6pm
Sat: 8am-3pm

Sun: by appointment  
        only

Peste 1000 de plăci în stoc

Tina Niţu Jenny Bogdan

Vorbim:
Română, Maghiară şi Engleză


