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Jurnalistă, romancieră și
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hali este o personalitate
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Vine vara, cu riscuri sporite
pentru anumite afecțiuni
Perioada estivală este
una în care sănătatea
este greu încercată.
Vremea caldă permite
dezvoltarea multor mi-
croorganisme și ne ex-
pune la practici care ne
fac vulnerabili în fața
unor afecțiuni.
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Servicii în drept matrimonial (divorț),
comercial, civil, al imigrației sau al

muncii, precum și reprezentare la litigii
în România și la CEDO. 

DETALII ÎN INTERIOR

Citiți ediția online Accent Montreal la:
«««««« www.accentmontreal.com »»»»»»
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Corina Luca: Când ați pășit pentru prima
oară pe pământ canadian și care au fost
impresiile la început?
Ioana German: Am fost entuziasmată de
Canada de la prima vedere. Am venit aici
cu o mare dorință de a cuceri tot ce este de
cucerit, înlăuntrul meu cât și în afară, prin
oportunitățile ce se ofereau. Am fost și
rămân foarte fericită de alegerea de a veni
aici. Pentru mine este unul din locurile
unde mi-am desfăcut aripile și visele mi s-
au împlinit. Sigur că totul a fost supus unui
proces de muncă intensă din partea mea,
însă a avut loc în cadrul oportunităților
oferite aici și asta apreciez mult și păstrez
cu drag în suflet.  

CL: Care a fost primul dvs. contact cu co-
munitatea de limbă română și cine v-a
acordat primul ajutor?
IG: Am venit aici la prieteni români, pe
care i-am cunoscut în Belgia cu ani în
urmă și care, rând pe rând, au emigrat în
Canada. Poveștile lor despre Canada și,
mai ales, despre posibilitatea de a studia la
universitate, facilitățile oferite studenților
prin împrumuturi și burse, mi-au influențat
foarte puternic alegerea de a veni și eu aici,
cu familia. Am fost primiți cu tot sufletul,
ajutați ca la început și apoi ne-am clădit
bazele proprii în cadrul aspirațiilor per-
sonale. 

CL: Care sunt trei lucruri realizate de
dvs. în Canada de care sunteți mândră?
IG: În primul rând, desigur, este profesia
mea de psiholog. Este o împlinire, o bu-
curie și o imensă pasiune. Faptul că am
acest privilegiu de a colabora cu oamenii
la un nivel atât de intim și delicat îmi
dăruiește, în fiecare zi, minunate expe-
riențe. 

În al doilea rând, Muzica - această
Muză care mă inspiră încă din copilărie,
alături de părinții mei, cărora le datorez
mult în acest sens. Alături de ei am fost
mereu înconjurată de muzică, așa că a-i
urma cursul a fost un lucru foarte firesc.
Sunt fericită că tot ceea ce fac în activi-
tățile mele muzicale este o muncă de
benevolat, este felul meu de a dărui vieții,
așa cum și viața mi-a dăruit mie
înțelegerea și motivația pentru acest dome-
niu, prin părinții mei, prin familia mea în-
treagă. 

În ultimul, dar nu cel de pe urmă rând,
sunt prieteniile, conecțiile cu oamenii din
care mereu învăț și pentru care sunt re-
cunoscătoare, cu toate bune și mai puțin
bune. Sunt experiențe de viață care ne dau
posibilitatea de a ne depăși. Alegerea fiind
un proces intim, personal fiecăruia. 

CL: Dacă ar fi să aduceți trei critici co-
munității române din Montreal, care ar fi
acestea? 
IG: Ca orice comunitate din orice cultură,
însăilată în marea tapiserie a imigrației, ne
putem pierde uneori reperele valorilor
reale. De asemenea, uneori sunt
neînțelegeri care duc la scindări, există
opinii diferite care în loc să ducă la
evoluție, duc la dezintegrare. Am încredere
însă că se va găsi mereu puterea de a reîn-
noi, de a reveni și de a repara. 

CL: Care ar fi trei sugestii (urări) pe care
le-ați adresa comunității noastre? 
IG: Doresc comunității române din Mon-
treal să reușească să își prețuiască mereu
valorile, să se bucure de orice lucru bun și
frumos care se ivește, să înțeleagă și să
susțină diferențele, să integreze ceea ce
este interesant pentru viitor în aceeași

măsură în care dorește să păstreze valorile
culturii românești. Mai mult ca orice, aș
dori să văd prezentă mereu dorința de  îm-
bunătățire a comunicării și a colaborării. În
opinia mea, acestea sunt baze ale
supraviețuirii culturilor dar și a evoluției
lor într-un mod creativ. 

Corina Luca este de profesie farmacist, cu
o pasiune pentru scris și pictat. Ea este
președinta Asociației Culturale Române și
secretară de redacție la revista Candela de
Montreal.

Ioana German: „Muzica, această Muză
care mă inspiră încă din copilărie”

În acest an al Centenarului Unirii, mai
multe asociații de limba română din
Montreal au decis să sărbătorească îm-
preună acest eveniment istoric, orga-
nizând o serie de conferințe și
evenimente și creând o Medalie a Cente-
narului specifică comunității noastre. Iată
asociațiile participante: Asociația Cultu-
rală Română, Comunitatea Moldovenilor
din Quebec, Asociația Română din
Canada, Comunitatea Română din Mon-
térégie, Asociația Scriitorilor de Limba
Română din Quebec, Cenaclul literar
Eminescu, Asociația Canadiană a Scriito-
rilor Români, Asociația Artizana, Asoci-
ația Dor, Academia Educativă de
Montreal, revista Pici Voinici, Asociația
Tricolor,  Asociația Română din Laval. 
Medalia Centenarului este menită să
omagieze acei români-canadieni care
prin activitățile lor contribuie la buna
reputație a comunității, se remarcă în so-
cietatea canadiană și promovează cultura
română. Medalia a fost creată de artistul
grafician Iulian Gherștoagă. Ea este ro-
tundă, de culoare aurie, fiind prevăzută
cu o panglică roșie. Medalia înfățișează
logo-ul Centenarului specific Montrealu-
lui, cu conturul României Mari, frunza
de arțar și inscripția „Centenarul Unirii
1918-2018, Montréal, Canada”. 
Medalia Centenarului a fost și va fi de-
cernată pe parcursul acestui an, iar ziarul
Accent Montreal vă va prezenta o serie
de interviuri cu câteva personalități re-
compensate cu această medalie jubiliară.
În această ediție: Ioana German, fonda-
toarea Corului La Muse și a asociației La
Muse Héritage Musical. 

Repere biografice
Născută și crescută la Brașov, într-o
familie de muzicieni care se întinde pe
mai multe generații, Ioana German
poartă mai departe darul familiei sale și
pasiunea de a face cunoscută valoarea
muzicii clasice românești. A urmat
Școala de Muzică din Braşov, unde a în-
văţat să cânte la pian şi la flaut. Stabilită
la Montreal, a obținut o diplomă în Psi-
hologie de la Universitatea Concordia și
ulterior un master în Consiliere psiho-
logică de la Universitatea McGill.
Asociația La Muse Héritage Musical și
corul La Muse, pe care le-a înființat în
2009, urmăresc promovarea muzicii
clasice, în special românești. Asociația
colaborează atât cu artiști români, cât și
canadieni, pe care îi pune în valoare în
cadrul evenimentelor sale.
Familia din care descinde este una renu-
mită: este vorba de familia Mureșianu,
care a avut printre membrii ei persona-
lităţi culturale precum poetul Andrei
Mureşianu, autorul imnului României,
publicistul Iacob Mureşianu, fiului său
Aurel Mureşianu, gazetar şi publicist,
continuatorul tatălui la conducerea
Gazetei de Transilvania, și compozi-
torul Iacob Mureşianu. De la revista
creată de acesta din urmă, Musa
română, prima revistă muzicală din
România, Ioana German s-a inspirat
pentru a-și denumi asociația culturală. 

Ioana German.

FOTO: Anatol Ciobanu.
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MUL�UMIRI
Mulțumim dlui Wladimir Paskievici pen-
tru generoasa sa donație de 200$. Accent
Montreal este o publicație independentă,
gratuită, care există grație antrepreno-
rilor, lucrătorilor autonomi și profesio-
niștilor ce aleg să-și facă reclamă în
paginile ziarului, precum și celor care
aleg să ne susțină făcându-și un abona-
ment. Nu am primit niciodată subvenții
din România sau Canada (și nici nu am
făcut vreo cerere în acest sens).
Această donație este prima pe care o
primim în decursul existenței noastre de
mai bine de un deceniu. Gestul dlui
Paskievici, personalitate marcantă a co-
munității noastre, ne onorează și ne dă
avânt. Vă mulțumim pentru susținere!

GALA MERITAS 2018 A ȘCOLII JUNIMEA
Gala Meritas 2018 a Școlii Junimea
Română din Montreal va avea loc sâm-
bătă, 9 iunie, ora 12.00, în sala La
Chapelle a Colegiului Brébeuf (5625
avenue Decelles, Montreal, H3T 1W4,
etaj 3). Pe lângă înmânarea de premii,
coronițe și diplome, gala cuprinde un
spectacol, intitulat „Privire de copil”.
Persoanele din comunitate care doresc să

sponsorizeze premiul unui elev pot
obține mai multe detalii pe site-ul școlii,
la www.junimearomana.com.

PICNICURILE SEZONULUI 2018 LA
CÂMPUL ROMÂNESC DE LA VAL-DAVID
■ 26 mai: Deschiderea câmpului
■ 23 iunie: Quebec, mon amour
■ 7 iulie: l Love Canada
■ 21 iulie: Vă așteptăm cu veselie să-l
serbăm pe Sfânt Ilie
■ 18 august: Mărie, Mărie, te cinstim cu
bucurie
■ 25 august: Ziua Limbii Române
■ 8 septembrie: Ziua Recoltei - Emoție
de toamnă
■ 29 septembrie: Șezătoare „Unire-n
cuget și-n simțiri”
■ 13 octombrie: Închiderea sezonului
Câmpul românesc este situat la 2220
Montée Predeal-Trudeau, Val David, J0T
2N0. Intrare: 5$ / mașină (parcarea in-
clusă). Plata pentru intrare sau pentru
cumpararea produselor de la chioscul ali-
mentar se poate face doar în monedă.
Cardul de debit / credit nu este acceptat.
Mai multe detalii pe site-ul ARC, la
www.arcanada.org, sau pe pagina Face-
book a asociației.

DDiinn  ccoommuunniittaattee
PE SCURT

551144--446633--99666688
433 Chabanel, Suite 111, Mtl, H2N 2J3

514-388-1588 
Rezervati cu

SkyLawn Travel
► Bilete de avion - orice destinatie
► Asigurari de voiaj
► Tururi si croaziere
► Pachete turistice all inclusive

Va garantam cel mai mic pret si
cele mai bune servicii!www.skylawn.net

CRISTINA ARABADJI
Travel consultant

caskylawn@gmail.com

AVOCAT & MEDIATOR
Civil: responsabilitate civilă, vicii ascunse,
acțiuni imobiliare
Familial: divorț, separare, încredințare copii,
pensie alimentară, DPG
Dreptul muncii: concediere, CSST, hărțuire
psihologică
Drept fiscal: contestare avize de cotizație -
federale și provinciale

Divorț amiabil 

Testamente și mandate
Contracte

1555 boul de l'Avenir, birou 306, Laval, H7S 2N5 Montmorency
450-687-3204 • calina.bala@balalegal.ca

REFLECII CANADEZE

LLaa  vvrreemmee  ddee  cceenntteennaarr

RAUL DUDNIC
Noi Românii TV

Din cauza interacțiu-
nii mai mult sau mai
puțin voluntare cu
ceilalți producători
TV etnici de la tele-
viziunea OMNI unde

ne producem și Noi Românii, reușim să
luăm pulsul celorlalte comunități și să
comparăm ce avem noi cu ce au sau nu
au ceilalți. 

Mai deunăzi povesteam cu producă-
torul maghiar despre pornirile emoțional-
naționaliste ce se întâmplă în
comunitățile maghiare locale, aidoma
celor din comunitățile noastre. Întâmplă-
tor, momentul-centenar 1918 este o piatră
de hotar marcantă pentru mai multe nații
est și central europene: fericit pentru
unele, mai puțin pentru altele. Cehoslo-
vacia născută în acel an, ca și Iugoslavia,
nu mai există. Ungaria a pierdut teritorii
la est, la vest, la nord și la sud. Noi,
românii, stăm cel mai bine. Ne-am unit și
ne-am extins. 

La toate națiile implicate în acest mo-
ment aniversar există o mică, mare pro-
blemă: naționalismul cu de-a sila.

Referindu-ne numai la ai noștri, bag de
seamă o nevoie de autovalidare și acum,
după o sută de ani, de parcă ar vrea
cineva - recte Soros - să ne răpească
Ardealul, Moldova și Țara Românească,
vorba poetului stelar, iar noi suntem
apărătorii granițelor super istorice. Dacă
am săpa mai adânc o țâră în momentul
postbelic Paris, am vedea că Marea Unire
nu a fost chiar atât de spumoasă cum ne-
o prezentau cărțile de istorie comuniste.
România și provinciile așa-zise istorice
reprezentau o fărâmitură pe masa ne-
gocierilor în care marii jucători tăiau Eu-
ropa în felii și feliuțe. 

Nu trebuie să cădem nici în latura
cealaltă, nihilistă și anti-românească, în
care ne schimbăm numele, „uităm” să
vorbim românește și mâncăm doar la
restaurante grecești și italiene… Româ-
nia stă bine în granițele curente, cu sau
fără puseurile noastre naționaliste, așa
cum Zoltan, prietenul meu de la emisi-
unea TV în limba maghiară, mă aprobă.  

Raul Dudnic este realizatorul emisiunii TV
NOI ROMÂNII, difuzată în toată Canada
pe canalul OMNI 1 (4 Rogers și 206/1206
Bell), în fiecare duminică la ora 11:30 am,
luni la 12.00 pm și joi la ora 7.00 am.
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EVA HALUS: Felicia Mihali, ne-am
cunoscut sub semnul poeziei, la Festivalul
Internațional al Scriitorilor și Artiștilor de
la Val-David. Acolo ați prezentat, nu de
mult, un capitol dintr-un „Ghid pentru
Imigranți”, în care dați sfaturi practice
noilor veniți, într-un stil umoristic care
dezvăluie realitățile uneori dure ale adap-
tării la noua viață. Cum de v-a venit ideea
să scrieți despre imigrație în acești termeni
și ce le puteți spune cititorilor despre
peripețiile prin care trec noii veniți?
FELICIA MIHALI: Istoria acestui ghid
este puțin ciudată. El s-a născut mai întâi la
îndemnul editoarei mele Linda Leith, care
conduce și o revistă culturală online. Ea mi-
a propus să fac un fel de foileton săptămâ-
nal despre orice subiect mă interesează, cu

condiția să fie în engleză. Așa s-au născut
aceste reflecții despre experiența mea de
imigrant și despre erorile de parcurs. De
multe ori, obstacolele unui imigrant se
leagă de prieteniile pe care ți le faci în
primele săptămâni și care uneori pot fi de-
cisive. La venire, ai tendința să iei de bun
tot ce ți se spune și, în lipsă de altceva mai
bun, urmezi sfaturile celor care par să fi
reușit în noua viață.

Norocul meu a fost să întâlnesc la timp
indivizi ale căror sfaturi mi-au fost de
oarece folos. Dacă mă uit în urmă, însă, mă
gândesc dacă nu cumva exista și o altă va-
riantă, mai bună. În același timp există posi-
bilitatea să fi fost mai rău.

Prietenii însă nu sunt totul. Eșecurile
sau reușitele noastre depind mult de propri-

ile noastre aspirații și așteptări, de propria
înzestrare intelectuală și perseverență.
Ghidul acesta e mai ales umoristic pentru
că nu există sfaturi general valabile de dat
unui imigrant. Fiecare își are parcursul
unic. De aceea le-am și dat o tentă umoris-
tică, pentru că aș vrea ca sfaturile mele să
nu fie luate drept literă de lege. Deși cred
că ele ascund multe adevăruri. Mai ales
acela de a nu cădea pradă consumerismului
și de a trăi deasupra propriilor resurse. Cred
că cel mai mare pericol care pândește un
imigrant este de a crede că în America totul
este permis și că fericirea se poate cumpăra
la Walmart.

EH: În România ați publicat cartea „Țara
brânzei”, reeditată mai târziu și la Editura
XYZ din Montreal, în 2002. Înțeleg că ați
scris această carte chiar înainte să veniți
în Quebec.
FM: Da, cartea a apărut în mai 1999, un an
înainte de plecare mea. Cartea a avut însă o
geneză mai lungă, doi ani de creație. Dar,
în general, a fost cartea la care am lucrat cel
mai puțin în materie de timp. Cei doi ani au
fost de fapt o pauză între primul jet de o
lună și al doilea jet de corecturi. Este o carte
spontană, fără remanieri majore. O carte
care putea continua la nesfârșit sau care
putea să fie și mai scurtă. O carte sinceră și
care încă impresionează, cred, tocmai da-
torită acestei sincerități. Nu aș vrea să mă
apuc să povestesc subiectul, oricum nu este
foarte complex. Pe scurt, este vorba despre
o femeie care se retrage cu băiatul ei în casa
părăsită a părinților să-și trăiască dispe-
rarea de a fi fost înșelată de soțul ei. Ceea ce
a impresionat cel mai mult nu e povestea,
banală ca formulă, ci mai ales decorul în

care se petrece: un sat românesc din mij-
locul Bărăganului, jefuit de identitatea și de
valorile lui de cei 50 de ani de comunism.
Este o imagine care a lăsat neconsolați
mulți nostalgici ai satului românesc, pri-
zonieri ai filozofiei lui Blaga, aceea că
veșnicia s-a născut la sat. Părerea mea e că
dacă veșnicia s-a născut acolo, ar face bine
să se mute în altă parte cât mai repede.

EH: Debutul dumneavoastră literar în
limba engleză, din anul 2012 cu romanul
„The Darling of Kandahar”, a impre-
sionat multă lume. Cum ați ales subiectul
cărții?
FM: Pe vremea când am scris cartea, în
2007, eram încă studentă la departamentul
de studii engleze de la Université de Mon-
treal. Pe vremea aceea scriam în engleză ca
o practică pentru seminariile de literatură.
Subiectele trebuiau să fie simple, fără multe
înflorituri, datorită limitărilor mele în noua
limbă. Așa am căzut peste o poveste de ziar
despre o fată, româncă de origine, de care
se îndrăgostește un soldat canadian postat
în Kandahar, în timpul războiului din
Afghanistan. Povestea care durează numai
câteva săptămâni, se termină brusc cu
moartea soldatului. Romanul l-am scris în
2007, dar numai în 2012 am găsit un editor,
cu totul întâmplător. Eram perfect resem-
nată că romanul a fost un fel de proiect de
sesiune. Linda Leith l-a citit într-o seară și
l-a plăcut mult. De aici totul a fost o mare
aventură pentru mine. Mai mult decât o
carte, romanul a fost o aventură lingvistică
- și identitară, dacă vrei. Până atunci, eram
asociată cu comunitatea literară francofonă.
Dintr-o dată, m-am văzut propulsată în
tabăra adversă. Cred că nu e un secret pen-
tru nimeni adversitatea dintre cele două co-
munități în Quebec. Nu degeaba un scriitor
canadian a lansat celebra formulă de „două
singurătăți”.

Ei bine, în ce mă privește, noua aven-
tură are și avantaje și dezavantaje. Pe de-o
parte, am câștigat noi prieteni de partea en-
gleză, dar pe de altă parte, unii francofoni
au fost dezamăgiți de trădarea mea. Nu e
nevoie să spun că pentru mine, o nouă
limbă nu e o trădare. Dimpotrivă. Ele ar tre-
bui să se pună în valoare reciproc. Cred că
puțini apreciază acest mare privilegiu de a
trăi simultan în două culturi.

DOLLARD-DES-ORMEAUX. Proprie-
tate superbă, renovată 100%, 6 dormi-
toare, 3 băi, 2 bucătării granit, 4.200 pi2,
teren de 9.000 pi2. Preţ: 520.000$.

VÂND REPEDE, PROFESIONAL,
ÎN CONDI�IILE DORITE DE DVS.

Oriunde în Montreal, Laval și Rive Sud

Curtier Imobiliar

514-683-3003
Premiat?
CLUB

100% OR

Les Immeubles Charisma
AGEN�IE IMOBILIARĂ

PPRROOMMOOȚȚIIEE
►La vânzarea unei proprietă(i cu mine,
plătesc o vacan(ă până la 11..550000$$ în Sud,
la soare!
►La cumpărarea unei proprietă(i cu
mine plătesc notarul!

Felicia Mihali: Romancierul 
Jurnalistă, romancieră și profesoară, Felicia Mihali este o perso-

nalitate complexă, fascinată de extreme. Poliglotă - franceză, chineză,
olandeză și engleză - ea este specializată în literatură post-colonială, în
istoria artei și literatură engleză. A terminat un masterat în istorie,
având ca zonă de interes istoria SUA. Autoare a 13 romane în trei
limbi, Felicia Mihali poate fi considerată o scriitoare aparținând la
trei culturi diferite. Recent, ea a acordat un interviu poetei și pictoriței
Eva Halus, care a fost inclus în volumul II „Convorbiri cu persona-
lități românești din Montreal”, volum realizat de Eva Halus și Vero-
nica Balaj. Publicăm aici un fragment din acest interviu. 

►

CONVORBIRI CU PERSONALITĂ�I
DIN MONTREAL

Volumul II „Convorbiri cu persona-
lități din Montreal” va fi prezentat în
cadrul unei întâlniri a Asociației Scri-
itorilor de Limba Română din Quebec
(ASLRQ) ce va avea loc sâmbătă, pe
23 iunie, la Centrul comunitar 6767
Côte-des-Neiges, între orele 14.00 și
17.00.

Felicia Mihali (stânga), împreună cu editoarea Linda Leith din Montreal. Editura Linda
Leith a publicat trei dintre romanele Feliciei Mihali: „The Darling of Kandahar” (2012),
„A Second Chance” (2014)”, „La bien-aimée de Kandahar” (2016). FOTO: Calinic Toropu.
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Administrator agreat, Consultant certificat in Management

EH: Din 1999, ați publicat 13 ro-
mane (primele trei în românește),
în care ați luat întâmplări sau
locuri reale pe care apoi le-ați tre-
cut printr-o fabrică personală de
creativitate. Care este motorul care
stă în spatele acestor creații lite-
rare?
FM: Cred că experiența de jurnalist
și-a spus cuvântul în cariera mea de
până acum. În general sunt un autor
care scrie repede povestea, dar care
lâncezește din ce în ce mai mult pe
corecturi. Nu îmi place să mă opresc
și să revizuiesc în timpul creației, ci
numai după ce personajele au murit
sau s-a prăbușit casa pe ele. În alte
cuvinte, când s-a ajuns la dez-
nodământul final.

Ca orice jurnalist, cred că reali-
tatea joacă un rol important în
alegerea unei povești, în stabilirea
tonului și a decorului. Cu puține ex-
cepții, cărțile mele poartă marca
epocii în care au fost create. Primele
romane vorbesc despre România, ul-
timele vorbesc din ce în ce mai mult
despre Quebec și Canada. 15 ani de
viață pe acest continent îmi dau
dreptul de a spune că încep să
cunosc locul și moravurile suficient
de bine ca să mă pronunț asupra lor.
Ca cititor, de asemenea sunt foarte
atrasă de fresce sociale, de cotidian,
de lumea noastră așa cum o vedem.
Citesc mai puțin romane istorice, SF,
cărți polițiste sau utopii. În schimb,
am un apetit nemărginit pentru cro-
nica vieții de zi cu zi. Consider că
marea aventură umană nu ține de
mari descoperiri, ci de lupta cu co-
tidianul, cu sarcina enormă de a
relua în fiecare zi aceleași gesturi
monotone și de a reuși perfomanța
să găsești mereu ceva surpinzător în
ele.

EH: Ce ne puteți spune despre ex-
periența dumneavoastră ca profe-
soară de istorie?
FM: Când am început să predau
aici, în 2005, am început mai întâi ca
profesor de engleză. Apoi am fost
profesor de franceză. Iar acum, de

patru ani, predau istoria. Vreau să fiu
un profesor bun, unul din cei care
fac o diferență în viața elevilor. Cred
că e o meserie cu multe responsabi-
lități, mai multe decât cineva din
afară își poate imagina. În final nu
pot decât să menționez zisele unei
autoare canadiene, Martha Ostenso:
„A teacher: the salt of the Earth.”
(Un profesor este sarea Pământului).
Cu toată modestia, dă-mi voie să
aspir că într-o zi și eu voi fi sarea
pământului.

EH: ...Sarea pământului, adică un
mineral esențial pentru planetă. Ați
devenit deja izvorul de cunoaștere
din care sorb cu nesaț copiii: ultima
dumneavoastră destinație vorbește
de la sine despre dedicația și pasi-
unea pe care o aveți ca profesoară -
în Marele Nord, acolo unde învăță-
tura se obține cu adevărate eforturi
și, poate și de aceea, experiența de
predat-învățat se desfășoară într-o
stare mai pură, în care și relațiile
umane devin mai proeminente, am-
plificate desigur de frig, de izolare.
Povestiți-ne cum v-ați hotărât să
părăsiți confortul din Montreal
pentru a vă regăsi într-un teritoriu
îndepărtat al Canadei. Cum v-a
venit ideea să predați în Nunavut?
FM: Întâmplarea face să am o

meserie care îmi permite o mare mo-
bilitate teritorială, și ar fi păcat să nu
profit de acest avantaj. Ca profesor
de limbi străine (franceză, engleză)
și un Brevet d’enseignement du
Quebéc, pot preda oriunde în lume,
ceea ce permite un dublu avantaj:
acela de a vizita și de a munci în ace-
lași timp. Se zice că dacă vrei să
cunoști un loc, trebuie să trăiești
acolo măcar șase luni. Este motivul
pentru care am fost în China și mo-
tivul pentru care sunt acum în
Marele Nord. Sunt două locuri ale
extremelor pentru care am o fasci-
nație specială.

Teritoriul Nunavut a fost creat în
1999, iar Iqaluit, devenit capitală,
cunoaște în acest moment un ade-
vărat boom economic. Cei care își
imaginează că Inuiții locuiesc încă
în igloo, că își continuă practicile
tradiționale de vânătoare și de loco-
moție cu câini și sănii se înșală. De
fapt, Iqaluit este la fel de multicul-
tural ca și Montrealul.

EH: Lucrați și la un alt proiect în
afară de cursurile dumneavoastră?
FM: Da, lucrez la o nouă carte. Unul
din motivele pentru care am venit
este să scriu o continuare a romanu-
lui „The Darling of Kandahar” care
are un final deschis. Aș vrea să
imaginez o poveste despre perso-
najul feminin principal, Irina, după
10 ani. Dat fiind că mediul în care
mă învârt este majoritar anglofon,
îmi e mai la îndemână să o fac în en-
gleză. Dar jobul nu mă prea lasă să
mă concentrez. Încerc să profit de
sfârșiturile de săptămână și de zilele
de blizzard (n.a. furtună de zăpadă),
care ne închide definitiv în casă. Pe
timp de furtună nu poți ieși nici pen-
tru a cumpăra mâncare, de aceea tre-
buie să prevezi tot timpul ceva în
cămară pentru câteva zile. Mi-ar
plăcea să pot surprinde într-o carte
această stare permanentă de asediu,
de supraviețuire, de prudență și
parcimonie. În fața condițiilor atât
de vitrege, oamenii redevin precauți,
economi, solidari și recunoscători.

cosmopolit

În luna aprilie a acestui an, Felicia Mihali, alături de alte
două scriitoare de origine română - Mirella Țărmure Vădean
și Miruna Tarcău - cărora li s-a alăturat și ilustratorul Daniel
Ursache, au înființat o editură pe care au numit-o Hashtag.

Nou înființata editură se definește prin hashtagurile #lite-
raturămondială #diversitate #incluziune. Ea vizează publi-
carea unor opere literare care circulă dincolo de cultura și
limba lor de origine, promovarea literaturii canadiene în
România și a literaturii române în Canada, și lansarea unor
autori de excepție, care nu se regăsesc neapărat sub lumina re-
flectoarelor.

Primele două cărți ce vor fi publicate sunt „Une deuxième
chance pour Adam” (apărută mai întâi în engleză în 2014 sub
titlul „A Second Chance”) de Felicia Mihali și „L’appren-
tissage du silence” de Miruna Tarcău.

Felicia Mihali este un nume recunoscut în lumea literară
din Quebec și Canada. Succesul său se măsoară prin cele opt
romane în franceză - „La bien-aimée de Kandahar” (2016),
„L’enlèvement de Sabina” (2011), „Confession pour un or-
dinateur” (2009), „Dina” (2008), „Sweet, sweet China”
(2007), „La reine et le soldat” (2005), „Luc, le Chinois et
moi” (2004), „Le pays du fromage” (2002) - și două în
engleză - „A Second Chance” (2014) și „The Darling of Kan-
dahar” (2012) - publicate la edituri prestigioase precum XYZ
și Linda Leith, și prin criticile pozitive apărute în Le Devoir,
The Globe and Mail, Maclean’s și multe altele.

Mirella Țărmure Vădean este doctor în Științe umane și
Artă cu o carieră universitară de zece ani ca profesor și
cercetător interdisciplinar. Ea este autoarea a două cărți:
„Pourquoi inventer encore des mythes? Le Seigneur des an-
neaux de J.R.R. Tolkien comme mythe-en-invention” (Édi-
tions du Cygne, Paris, 2018) și „Le Véritable don de soi.
Pourquoi donner?” (Éditions pour tous, Brossard, 2017).

Miruna Tarcău, scriitoare, jurnalistă și critic literar, s-a
bucurat de un real succes încă de la debutul său, la doar 16
ani, cu romanul polițist „L’Île du Diable” (2006). Au urmat
apoi volumele „Le choix de Selenae”, „La naissance de
l’élu” și trilogia „The Rise to Power”, toate în genul roma-
nului de fantezie eroică. În prezent ea face un doctorat la Uni-
versitatea McGill în literatură franceză și publică frecvent
cronici literare în reviste de specialitate.

Daniel Ursache, absolvent al Facultății de arte plastice,
a lucrat ca grafist, ilustrator, pictor. Lucrările sale au fost
expuse în galerii din Timișoara, București, Brașov, Arad,
Maastricht, Amsterdam, Mannheim, Belgrad și Veneția. Din
2010, după o perioadă de doi ani petrecută în White-
horse,Yukon, ca grafician, Daniel s-a instalat la Montreal
unde trăiește și creează în prezent.

www.editionshashtag.com

Felicia Mihali. FOTO: Martin
Doyon.
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ȘTEFAN MAIER
info@accentmontreal.com

Cultura română, am
realizat în timp, poate
fi bună pentru cei care
trăiesc în România, dar
valoarea ei tinde către
zero pentru toţi cei care

ne-am desprins cândva de mediul de acolo
şi am ales să trăim pe alte meleaguri. Tot
ce am realizat mai deosebit în anii de când
am plecat s-a bazat pe modele de gândire
şi acţiune contrare modelelor pentru pro-
bleme similare, încetăţenite în România.

În loc să utilizez canale coruptibile
pentru rezolvarea problemelor de orice fel
(formă de neadaptare pentru care, de alt-
fel, n-am realizat mare lucru în patria-
mumă) am avut plăcerea să nu mitui
niciodată vreun funcţionar, medic sau an-
gajat în uniformă. De altfel dacă aş fi vrut
cu orice preţ să am o tinichea de coadă, nu
aveam decât să încerc…

În loc să aplic standarde duble, să dis-
criminez şi să accept discriminarea, am
folosit un singur standard şi am mârâit, cu
siguranţa pe care ţi-o dă un spate asigurat

de lege, ori de câte ori mi s-a părut că se
merge pe o pantă a discriminării mele. Dis-
cutăm de la fapte şi până la limbaj, într-un
context în care în România chiar şi în
zilele noastre intelectuali „de vază” folo-
sesc pejorative şi stereotipuri etnice
derogatorii în cercurile intime, fără nicio
jenă, perpetuând modele de gândire xeno-
fobă în mintea celor tineri.

În loc să utilizez o simbolistică
echivocă în comunicare, „condimentată”
eventual cu innuendo-uri la fiecare a două
frază, am fost preocupat să fiu înţeles cât
mai corect şi să mă exprim cât mai simplu.
Poate şi din cauza unei temeri că
nevorbind limba maternă şi având un ac-
cent, interlocutorii mei sunt distraţi şi con-
trariaţi din start, dar nu este vorba numai
de cuvinte ci şi de ton, de limbajul non-
verbal, de context. Cel puţin din acest
punct de vedere am ajuns atât de diferit de
cel care am fost, încât ori de câte ori
vorbesc cu câte cineva din România mă
străduiesc să înţeleg „în Româneşte” ceea
ce spune persoană respectivă, ce vrea de
fapt. Evident, nu e vorba de înţelesul cu-
vintelor (nu am uitat limba, dimpotrivă,
citesc şi scriu în continuare binişor în
română) ci de modul adesea abscons de

exprimare al românilor - nu cred că sunt
singurul care are această părere.

Am învăţat să evit originalitatea cu
orice preţ şi să mărşăluiesc alături de toţi
plătitorii de taxe în mod elegant şi decent,
constatând că un astfel de comportament
(coroborat cu respectarea mediului, a
curăţeniei, a regulilor de circulaţie
ş.a.m.d.) îmi oferă mult mai multă libertate
decât dacă mi-aş face de cap.

M-am obişnuit repede să nu mai
proiectez cu căruţa înaintea boilor pentru
că nu „cumpără” nimeni idei care nu aduc
o formă de profit sau de confort.
„Cartierele” ideilor mele încep cu străzile
şi infrastructura şi apoi adaug clădirile, nu
invers. Demn de remarcat, în toţi aceşti ani
nu mi-a fost nicio clipă dor de misticismul
şi fatalismul mioritic, pe care nu le aveam
oricum din start, dar cu atât mai bine că n-
a trebuit să am de-a face cu ele la fiecare al
doilea pas.

Mă simt bine departe de miturile şi
crizele identitare româneşti, şi nu ascund
niciodată provenienţa noastră atunci când
cineva, curios de accent sau chiar de limba
necunoscută pe care o aude, ne întreabă de
unde suntem. Informaţia că suntem din
România vine însă întotdeauna după in-
formaţia că suntem din zona Washington
D.C. - şi este oferită ca un fapt - un pic
exotic dacă vreţi - dar fără cea mai mică
urmă de ruşine sau de mândrie. În realitate
e un fapt pe care chiar şi eu îl privesc ca
pe un fel de filă dintr-un muzeu al
amintirilor.

Anii dificili de supravieţuire sub un
regim totalitar şi represiv au creat în noi
cei plecaţi definitiv, paradoxal, şi calităţi
ieşite din comun pe baza cărora de fapt am
reuşit! Între acestea: creativitatea, adap-
tabilitatea, curajul de a o rupe cu rutina,
motivaţia pentru excepţionalism şi pentru
lucrul bine făcut, cheful nebun de fapt, de
a face ceva bine, capacitatea de intros-
pecţie şi de a o lua de la început în faţa ad-
versităţii. Acestea sunt tot atâtea avantaje
de „antrenament” pe care cei crescuţi în

locuri „călduţe” le dobândesc mai greu.
Dar sunt oare aceste calităţi, care ţin mai
degrabă de supravieţuire şi selecţie natu-
rală, specific româneşti? Mă îndoiesc
foarte serios.

Mi s-ar putea atrage atenţia, pe bună
dreptate, că în acest eseu vorbesc mai mult
despre mentalitate decât despre cultură.
Adevărul este însă că în anul 2018 nu mai
putem vorbi despre civilizaţie decât în ter-
meni de Civilizaţie Umană, iar Cultura
care produce această civilizaţie nu mai
poate fi nici ea atribuită unei naţiuni sau
alteia. Ceea ce ne deosebeşte (de multe ori
în cadrul aceluiaşi stat) sunt mentalităţile.
Ei bine, schimbarea mentalităţilor se pro-
duce în cicluri care pot depăşi durata vieţii
unui om sau cât a mai rămas din această
viaţă, la un moment dat.

Eu nu mai sper că mentalităţile
româneşti de fond, care m-au făcut să caut
un alt loc pe pământ unde să trăiesc, se vor
mai schimba în timp util pentru mine. Cel
mult pot să sper că mă aflu în grupul celor
care folosesc orice prilej pentru a încuraja
aducerea acestor mentalităţi pe o traiecto-
rie cu viitor pentru români. Dar pentru a
spera aceasta, trebuie azi să-mi iau rămas
bun definitiv de la o cultură care nu descu-
rajează mentalităţile pe care le dispreţu-
iesc.

Aş vrea foarte mult să greşesc şi vă
provoc să mă contraziceţi. Dar am
rugămintea să nu se vină cu stiloul lui Pe-
trache Poenaru, Poarta Sărutului, sărmăluţe
cu mămăliguţă, Enescu sau alte exemple
simpliste, naive. Aş vrea să aud motive noi,
din anul 2000 încoace dacă se poate, se-
rioase şi autentice, pentru care n-ar trebui
să spun „Good Bye, Romanian culture!” -
motive care reprezintă aspiraţii ale unei
culturi către implacabila universalitate şi
civilizaţie globală, nu căi de închidere în
sine şi moarte prin autosufocare şi autosu-
ficienţă

Ștefan Maier trăiește și lucrează în Statele
Unite ca project manager și scrie la revista
online Acum.tv, unde îndeplinește rolul de
redactor-șef.

Good bye, Romanian culture!
ROMÂNIA | MENTALITATE

Experienţa vieţii în afara ţării în care m-am născut şi am trăit mai bine
de 40 de ani m-a adus în cele din urmă să exclam: “Good Bye, Roma-
nian culture! Ciao! Au revoir! Auf wiedersehen! Da svidania! Adiós!”.

service la domiciliul dvs. sau la atelier
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În SUA, cele mai recente date privind
căsătoria (un sondaj întreprins de Pew Re-
search în 2014) arată că peste două treimi
din americani consideră că aceasta este im-
portantă, aproape jumătate (47%) afirmând
că ea este foarte importantă.

În Canada, importanța acordată căsăto-
riei este considerabil mai scăzută, așa cum
a relevat un sondaj de la Angus Reid Insti-
tute, efectuat pe un eșantion de 1,520 de
persoane. Peste jumătate dintre canadieni,
53%, sunt de părere că „nu este chiar atât
de important” sau „deloc important” dacă
două persoane care vor să-și petreacă viața
împreună se căsătoresc sau nu.

FACTORII VÂRSTĂ ȘI RELIGIE
Schimbarea de opinie privind rolul

căsătoriei în societatea canadiană pe care
sondajul Angus Reid a relevat-o se reflectă

în statutul marital al respondenților:
aproape trei sferturi (73%) din cei cu vârste
cuprinse între 18 și 34 de ani nu au fost
niciodată căsătoriți, iar unu din șase afirmă
că nici nu este foarte atras de opțiunea
mariajului.

Canadienii, în general, se căsătoresc
mai târziu, iar această tendință a fost deja
semnalată și bine documentată de multiple
alte anchete sociale. Recensământul pe care
Statistique Canada l-a condus în 2016 a ară-
tat că 28,2% din populația adultă a țării
trăiește singură - cel mai mare procentaj din
ultimii 150 de ani!

În ceea ce privește religia, o majoritate
solidă de canadieni, 76%, par să respingă
noțiunea că o nuntă religioasă e mai „legi-
timă” decât una civilă. Vârsta joacă și în
acest caz un rol important, milenialii și
tinerii în general fiind mai lipsiți de

prejudecăți și mai puțin atașați de tradiții.
Altfel spus, viziunea tinerilor asupra căsă-
toriei rezultă din felul în care aceștia privesc
tradițiile.

UNIUNILE CONSENSUALE
Potrivit Statistique Canada, cuplurile

căsătorite constituie majoritatea cuplurilor
canadiene, însă uniunile consensuale (eng.
common-law relationships) au devenit din
ce în ce mai frecvente în toate provinciile și
teritoriile canadiene. Datele de la recen-
sământul din 2016 au arătat că 21,1% din-
tre canadieni sunt într-o astfel de uniune, un
procentaj ce a crescut considerabil față de
6,3% cât era cu 35 de ani în urmă, în 1981.

Ca și în cazul căsătoriei, sondajul Angus
Reid s-a oprit asupra atitudinilor populației
vizavi de uniunile consensuale. A reieșit că
o majoritate dintre canadieni sunt de părere

că uniunile consensuale și căsătoriile tre-
buie tratate la fel când vine vorba de taxare
și bunuri; 59% consideră că persoanele care
se căsătoresc n-are trebui să beneficieze de
avantaje fiscale iar 58% sunt de părere că
cei aflați într-o uniune consensuală ar tre-
bui să-și partajeze în mod egal bunurile
atunci când relația se sfârșește. Ca o paran-
teză, acest lucru este posibil în British
Columbia, însă nu și în Quebec, deși aici se
găsesc cele mai multe astfel de uniuni din
întreaga țară, peste un milion de quebechezi
alegând genul acesta de relație. Saska-
tchewan și Manitoba au la rândul lor legis-
lații ce acordă multe drepturi partenerilor
dintr-o uniune consensuală, însă situația e
diferită în provinciile aflate la est de Mani-
toba.

CE ÎI DETERMINĂ PE CANADIENI SĂ EVITE
CĂSĂTORIA?

Potrivit sondajului, cea mai frecventă
cauză este că nu au găsit încă persoana
potrivită, însă finanțele joacă și ele un rol
important. În cazul femeilor, acest aspect se
manifestă prin faptul că în ziua de azi au
mult mai multe posibilități să-și dobân-
dească independența financiară și deci nu
au nevoie de un partener pentru a-și asigura
traiul. La bărbați, aproape jumătate din cei
necăsătoriți (47%) listează instabilitatea fi-
nanciară ca un factor major pentru statutul
lor marital.

În plus, costul unei nunți a devenit în ul-
tima vreme astronomic și mulți pur și sim-
plu nu-și permit o astfel de ceremonie. Ar
fi oare canadienii mai tentați să se căsă-
torească dacă prețul nu ar fi atât de exorbi-
tant? Se pare că da, căci 61% dintre
respondenții sondajului s-au declarat de
acord cu următoarea afirmație: „majoritatea
oamenilor s-ar căsători dacă nunțile n-ar fi
atât de scumpe și stresante”.

În 2017, canadienii au cheltuit, în
medie, 8,937$ pe nuntă, conform unui son-
daj Ipsos pentru Global News, însă pre-
siunea ca evenimentul să fie unul
personalizat și special face ca multe cupluri
să cheltuie între 30,000$ și 100,000$.

ACCENT MONTREAL

Căsătoria, o instituție desuetă?
CANADA | SONDAJ

Vreți mai mulți clienți?

Publicitate care funcționează!
www.accentmontreal.com | info@accentmontreal.com | 514 690.8831

Suntem aici să vă ajutăm!

Print și online

Potrivit unei recente anchete sociale condusă de Angus Reid Institute, 47% dinte canadi-
eni sunt de părere că instituția căsătoriei este importantă pentru cuplurile aflate în relații de
lungă durată, însă o majoritate dintre aceștia, 53%, nu consideră căsătoria ca fiind necesară.

►
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SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

MIȘCAREA SUFRAGETELOR
Mișcarea pentru drep-

turile civice ale femeilor își
are originile în Anglia
jumătății de secol XIX, unde
cele care militau pentru

dreptul de vot au fost peiorativ numite
„sufragete”. Mișcarea a îmbrățișat însă
această denumire și a transformat-o în
sursă de mândrie.

În Canada, prima organizație de acest
tip a fost Toronto Women's Literary Club,
fondată în 1876 de Emily Stowe, prima fe-
meie medic a acestei țări. Dreptul de vot
este cerut în numele aptitudinii femeilor de
a fi „mame bune” nu numai în familie, ci și
la nivel de societate și este acompaniat de
lupta pentru reforme sociale pentru a com-
bate efectele negative ale unei industria-
lizări sălbatice: sărăcie, exploatarea
copiilor, alcoolism. Pe 24 mai 1918, fe-
meilor de peste 21 de ani le este acordat
dreptul de vot la alegerile federale.
Sufragetele obțin astfel câștig de cauză
într-o luptă ce le-a mobilizat eforturile
timp de decenii.

La nivel de provincii, prima unde
sufragiul feminin este adoptat de parla-
ment este Manitoba, în ianuarie 1916. La

câteva luni după, Saskatchewan și Alberta
acordă dreptul de vot femeilor, urmate de
Columbia Britanică și Ontario în 1917.
Între 1918 și 1922, este rândul Maritimelor
să facă acest pas spre modernitate. Que-
becul însă, dominat de forțe politice con-
servatoare și de biserică, rămâne timp de
decenii o societate ce nu-și poate imagina
femeile în sfera publică, întârziind pe acest
drum al modernității. Abia în 1940 que-
bechezele obțin dreptul de a vota la
alegerile provinciale.

IMIGRAN�II
Actul alegerilor federale din 1920

stipula că restricțiile provinciale privind
votul pe motiv de rasă se aplică și la nivel
federal. O singură provincie excludea
cetățeni de la vot în virtutea acestui criteriu:
Columbia Britanică. Măsura viza în princi-
pal imigranții de origine chineză, spre care
se canalizau majoritatea tensiunilor rasiale,
dar nici cei care veneau din Japonia și sub-
continentul indian nu se bucurau de acest
drept, și asta de când Columbia Britanică a
intrat în confederație, în 1871. Nici măcar
serviciul militar nu le deschide acestora
calea spre sufragiu, parlamentul provincial
refuzând după Primul Război Mondial să
acorde dreptul de vot foștilor combatanți
de origine japoneză. De notat că personalul
militar în serviciu activ a obținut dreptul de

vot în timpul Primul Război Mondial, când
guvernul Borden a adoptat (septembrie
1917) Legea electorilor militari și Legea
alegerilor în timp de război. Acestea au ex-
tins dreptul de vot tuturor membrilor activi
sau în rezervă ai forțelor armate, bărbați,
femei, autohtoni, persoane sub 21 de ani,
dar și soțiilor, văduvelor, mamelor, suro-
rilor sau fetelor acestora.

Situația canadienilor de origine
japoneză se înrăutățește după atacul de la
Pearl Harbor când sunt trimiși în campuri,
toate provinciile retrăgându-le dreptul de
vot. Abia în 1948 această măsură de dis-
criminare rasială va dispărea din legea elec-
torală.

AUTOHTONII
Autohtonii au drept de vot încă de la

constituirea Confederației, însă pentru a-l
exercita aceștia au fost obligați, timp de
aproape un secol, să renunțe la statul de in-
dian. După terminarea celui de-al Doilea
Război Mondial, un comitet parlamentar re-
comandă ridicarea acestei condiționări, în
special în lumina implicării Primelor Nați-
uni în efortul de război. Rezultatul se con-
cretizează în martie 1960, sub guvernul
Diefenbaker, când Camera comunelor
acordă dreptul de vot necondiționat „indie-
nilor înscriși ce trăiesc în rezervații”. John
Diefenbaker este totodată și cel care

numește primul autohton din istoria
Canadei în Senat, pe James Gladstone.

Odată cu suprimarea măsurilor discri-
minatorii împotriva autohtonilor (după ce
în 1948 fuseseră abolite cele care vizau
cetățenii de origine japoneză), alegerile fe-
derale din 1963 sunt primele în care dreptul
de vot este veritabil universal, iar după
adoptarea, în 1982, a Cartei canadiene de
drepturi și libertăți, drepturile electorale
devin protejate de Constituție.

VOTUL, ACCESIBIL TUTUROR
În octombrie 1988, Curtea federală a

Canadei declară anticonstituțională dispo-
ziția legii electorale care interzice dreptul
de vot unei persoane „private de gestiunea
propriilor bunuri pe motiv de boală men-
tală”. Articolul a fost găsit împotriva Cartei
canadiene de drepturi și libertăți, ce garan-
tează dreptul de vot tuturor cetățenilor, și a
reprezentat o victorie pentru numeroase
grupuri de apărare a persoanelor cu handi-
cap care au contestat în repetate rânduri res-
pectiva prevedere.

Lupta acestora a contribuit de altfel la
adoptarea unor schimbări privind legea
electorală, cu scopul de a o face mai acce-
sibilă. Astfel, începând cu 1992, toate
birourile de scrutin sunt prevăzute cu rampă
de acces pentru persoanele în scaun rulat;
cei care au deficiențe vizuale au la dispo-
ziție lupe sau buletine de vot cu caracterele
în relief, imprimate în Braille și decupate;
birouri itinerante de vot sunt instalate în
edificiile unde se află persoane cu mobili-
tate redusă.

În 1993, o nouă măsură a permis elec-
torilor canadieni să poată vota prin buletin
special. Persoanele cu handicap, spita-
lizate, aflate în vacanță sau la studii peste
hotare pot vota prin poștă.

Tot în 1993, Parlamentul acordă dreptul
de vot deținuților care au de ispășit pedepse
mai mici de doi ani, menținând excluderea
celorlalți. În 2002 însă, în urma contestării
acestei decizii de către un deținut con-
damnat pe viață pentru crimă, Curtea
supremă a Canadei invalidează dispozițiile
care interziceau deținuților aflați în peni-
tenciare federale să voteze la alegerile pan-
canadiene. Decizia a stârnit numeroase
controverse însă Curtea s-a bazat pe faptul
că retragerea dreptului de vot este „incom-
patibilă cu respectarea demnității umane, ce
se regăsește în centrul democrației canadi-
ene.” Ca o consecință, și restricțiile privind
votul deținuților la nivel provincial au fost
eliminate (acolo unde nu fuseseră deja).

În concluzie, dacă azi ne bucurăm de un
drept de vot universal în Canada este pentru
că timp de decenii, numeroase categorii de
excluși - de la femei, la imigranți, la abori-
geni, la persoane cu handicap - s-au luptat
ca să îl avem. În doar câteva zile (7 iunie)
canadienii ontarieni își vor alege partidul de
guvernământ și primul-ministru; Quebecul
o va face în câteva luni (1 octombrie). Este
bine deci să ne amintim de lungul drum al
votului de la privilegiu la drept.

Votul în Canada: de la privilegiu la drept
Acum 100 de ani (24 mai 1918), Canada acorda în mod formal femeilor dreptul de a vota la alegerile federale.
La cele provinciale, accesul femeilor la urnele de vot a variat foarte mult. Manitoba a fost prima provincie, în
1916, care a adoptat o lege în sens, grație mișcării feministe conduse de scriitoarea Nellie McClung. 24 de ani
mai târziu, în aprilie 1940, Quebecul a fost cea din urmă jurisdicție provincială care și-a modificat legislația
electorală pentru ca femeile să poată vota și candida ca deputate la Assemblée nationale. Însă nu doar femeile
canadiene s-au luptat pentru a obține dreptul de vot. Mult timp acesta a fost considerat un privilegiu rezervat
doar unei anumite categorii de cetățeni. Treptat, el a fost extins iar restricțiile bazate pe avere, sex, religie sau
origine etnică au fost abolite. În rândurile de mai jos vă prezentăm un scurt istoric al felului în care votul în
Canada a evoluat de la privilegiu la drept.

accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa
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Disponibilitate maxima, preturi deosebit de avantajoase.
Deplasari la client. Servicii personalizate.

Pregatire profesionala de exceptie, o vasta experienta
canadiana pentru ORICE domeniu de activitate!Member of Canadian Bookkeepers Association

Gabriela Bucsa
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• Declara#i de IMPOZIT: persoane fizice 
si companii

• Declara#i TPS/TVQ, Salarii, Simulari 
REER

• Rapoarte IFTA, Rapoarte CCQ, CSST

www.arcade-accounting.com • 551144..550088..88888800 • info@arcade-accounting.com

• Incorporari si lichidari de companii
• Reprezentare in fata autorita#lor 
guvernamentale

• Consiliere fiscala op#ma pentru rambursari     
maxime

3333 boul. Cavendish, suite 435, Montreal, H4B 2M5
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ANCA TISMĂNARIU
Consultant în imigrație

Unul dintre cititori ne-a
prezentat situația urmă-
toare: a vrut să rămână
mai mult de șase luni în
Canada și a făcut o cerere
de prelungire a șederii.
Cererea i-a fost aprobată,

dar a primit și o scrisoare prin care i se in-
dică să facă verificarea medicală în termen
de 30 de zile.

Întrebarea cititorului este dacă mai tre-
buie să facă verificarea medicală și de ce
CIC (Citizenship and Immigration Canada)
îi cere această procedură, având în vedere
că i-a dat deja aprobarea pentru prelungirea
șederii. Răspunsul este că da, verificarea
trebuie făcută.

În general, vizitatorii care sunt consi-
derați rezidenți temporari nu trebuie să se
supună unei verificări medicale. Agenții de

imigrație au însă dreptul să o ceară în anu-
mite circumstanțe:
■ Dacă vizitatorul intenționează să rămână
în Canada mai mult de șase luni și dacă a
locuit în timpul ultimului an într-o țară de-
semnată, adică o zonă geografică în care
sunt semnalate anumite boli transmisibile.
Detalii despre definiția termenului de țara
desemnata găsiți pe site-ul guvernului cana-
dian (www.canada.ca), Immigration and
citizenship și apoi My immigration or citi-
zenship application/ Medical exams and po-
lice checks.
■ Dacă vizitatorul rămâne în Canada șase
luni sau mai puțin sau dacă vine din țări
care nu sunt pe lista țărilor desemnate, veri-
ficarea medicală nu este de obicei cerută,
cu excepția situațiilor în care agentul de
imigrație are motive să creadă că persoana
respectivă ar putea fi inadmisibilă în
Canada din motive medicale.

Tot rezidenți temporari sunt considerați
și cei ce au permise de muncă sau permise

de studii, situație în care șederea lor va fi
mai lungă de șase luni. Pentru această ca-
tegorie, agenții de imigrație vor cere o ve-
rificare medicală dacă persoanele provin
dintr-o țară desemnată și dacă vor lucra sau
studia într-un domeniu în care sănătatea
publică este un aspect important (sănătate,
alimentație, educație sau cei care au grijă
de persoane în vârstă sau bolnave).

O altă situație posibilă: CIC poate cere
o verificare medicală dacă cei ce fac de-
mersurile sunt în vârstă sau dacă aceștia in-
tenționează să stea o perioadă mai lungă de
timp, să zicem un an - cum poate fi cazul
când se face o cerere pentru superviza pen-
tru părinți și bunici.

În situația cititorului nostru este un pic
surprinzător ca aprobarea prelungirii să
vină atât de repede după ce i s-a cerut exa-
menul medical și fără să aibă timp să facă
acest examen. Am mai remarcat însă
această procedură și în tratarea altor cereri

și credem că ofițerul de imigrație nu a vrut
să întârzie finalizarea aplicației, pentru că
așa cum indică site-ul CIC, timpul de tratare
a verificărilor medicale poate lua până la 2-
3 luni.

Trebuie citită fișa de vizitator cu atenție,
căci în josul paginii, cu litere mici, poate fi
specificată efectuarea examenului medical
ca o condiție a prelungirii șederii.

Ofițerii de imigrație au autoritatea de a
decide:
■ Perioada acordată pentru prelungirea
șederii;
■ Momentul și locul când vizitatorul tre-
buie să anunțe că a făcut examenul medical
sau dacă a respectat condițiile de suprave-
ghere medicală sau de tratament;
■ Dacă vizitatorul trebuie să prezinte
dovezi că a respectat condițiile indicate
(dovada plății examenului medical, a pro-
gramării la medic etc.)

În cele din urmă, chiar dacă agentul de
imigrație nu a specificat condiția efectuării
verificării medicale pe fișa de vizitator, este
mai bine ca rezidentul temporar să o facă,
dacă așa i s-a cerut.

Reprezentantul CIC are puterea de a
reveni și de a modifica fișa de vizitator dacă
după termenul prevăzut (de obicei de 30 de
zile) nu i-a parvenit rezultatul verificării
medicale. În această situație, este mai
costisitor și mai stresant pentru călător să
conteste decizia agentului de imigrație de
a-i cere verificarea medicala decât să res-
pecte pur și simplu hotărârea lui.

În final, mai aducem în atenția dum-
neavoastră două elemente:
■ Verificarea medicală este validă 12 luni;
■ Acest control nu poate fi efectuat de orice
medic. Există o listă de medici recunoscuți
de CIC, numiți medici desemnați, care sunt
autorizați să facă evaluarea medicală.
Lista acestora este disponibilă la:
www.cic.gc.ca/pp-md/pp-list.aspx

Vă dorim să începeți cu proiecte fru-
moase acest sezon de vară care s-a cam
lăsat așteptat și să auzim numai de bine.

Anca Tismanariu este consultant în imi-
grație, membru ICCRC/CRCIC, OIQ r. In-
formații suplimentare: 514-489-2769 |
agti_recrutement@sympatico.ca.

Prelungirea șederii în Canada în câteva cuvinte

UTILE

IMIGRA�IE

Fiind sezonul vacanțelor, ne-am gândit să vă prezentăm câteva aspecte ale demersurilor
pe lângă autoritățile de imigrație pe care oricine le poate întâlni: cererea de extindere a
șederii în Canada și verificarea medicală.

►
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TTooaattee  pprroodduusseellee  nnooaassttrree  ssuunntt  pprreeppaarraattee  ssiiaaffuummaattee  iinn  mmaaggaazziinnuull  ddiinn  LLaavvaall..  RReetteettee  aarrddeelleenneessttii..GGuussttoossiiii  mmiiccii  ddee  BBaallkkaanniiCarnati oltenestiCarnati afumatiCiolane afumateCostita afumataTelemea de oaie GhiudemBabic+ multe alte produse traditionale romanesti
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3833 boul. St-Laurent
Montreal, H2W 1X9
514.288.8046

LA NOI GASITI SAVORILELA NOI GASITI SAVORILE
DE ACASA!DE ACASA!

Mititei proaspeti
Carnati proaspeti
Carne marinata

CChhaarrccuutteerriieeFFaaiirrmmoouunntt

CChhaarrccuutteerriieeFFaaiirrmmoouunntt
LA NOI GASITI SAVORILE DE ACASA!LA NOI GASITI SAVORILE DE ACASA!

►►Mezeluri 
pregatite in
propriul 
laborator 
►►Produse 
de cofetarie 

SPECIALITATI SPECIALITATI 
ROMANESTIROMANESTI

www.accentmontreal.com
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ȘERBAN MIHAI TISMĂNARIU
& ASOCIAŢII

CABINET DE AVOCATURĂ

DREPT CIVIL,
COMERCIAL
ȘI AL MUNCII

DREPT
MATRIMONIAL

DREPTUL
IMIGRAȚIEI

Vă protejăm drepturile
și interesele

Peste 25 de ani de experienţă în Baroul din Montreal

Cabinetul nostru de avocatură oferă asistenţă, consultanţă și
reprezentare juridică în procese de

divorţ, partaj matrimonial, custodie minor, pensie alimentară,
în procese de moștenire, succesiune, înfiinţare firme.

Vă punem la dispoziţie o experienţă de peste două decenii, cu
rezolvarea unor cazuri dificile, ce au făcut jurisprudenţă la Curtea

Federală și Curtea Superioară.
Oferim, de asemenea, reprezentare la litigii în România și la CEDO.

Onorarii rezonabile. Cărţile de debit și credit sunt acceptate

Birourile noastre sunt situate la
500 Place d’Armes, Suite 1841, Vieux-Montréal, H2Y 2W2

tismanariu@sympatico.ca

514-285-0052

Charcuterie Bourret
PRODUSE DE CEA MAI BUNA CALITATE LA

MAGAZIN ROMANESC

5771 AVENUE VICTORIA, MONTREAL, H3W 2R3

Pastrama ● Mici ● Carnati ● Mezeluri fara nitrati ● Branzeturi
COLACI ● COZONACI ● SARMALE ● COLIVA

SUNATI PENTRU COMENZI LA 514-733-8462

Luni: 9.30-18.30 | Sambata: 9.00-18.00
Marti ● Vineri: 9.00-19.00 | Duminica: 9.00-16.00

NOU!
Magiun cu

si fara
zahar

www.accentmontreal.com

R e s t a u r a n t

200 DE LOCURI
• Specialitati romanesti
• Parcare gratuita

MENIU VARIAT
10 feluri calde • Fructe de mare

• Peste • Saslic (pui, porc)
• Carnati • Salata • Desert

Info & rezervari: 514.277.4787 • 514.679.4583
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Asteroidul interstelar care se ascunde în
galaxia noastră

CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Jupiter, cea mai mare
planetă din sistemul
nostru solar, este în-
soțită în orbita sa în
jurul Soarelui de un
număr impresionant
de asteroizi: circa
6.000. În întreg sis-

temul solar există mii și mii de asteroizi și
doar 95 dintre aceștia au un sens de rotație
contrar planetelor. Direcția de rotație este
determinată de modalitatea în care sis-
temul solar a luat naștere: din nori de gaz
și praf. Nu este deci de mirare că toate or-
bitează în același sens.

Iată însă că astronomii au descoperit
un asteroid care, foarte probabil, a luat
naștere într-un alt sistem solar, fiind un
„emigrant” în al nostru. Este vorba despre
asteroidul 2015 BZ509, denumit și Bee-
Zed. Studiul care a ajuns la această con-
cluzie a fost publicat recent în revista
Montlhy Notices al Royal Astronomical
Society: Letters.

Bee-Zed are o direcție de rotație în
jurul Soarelui contrară lui Jupiter, însă par-
tajează aceeași orbită ca giganta planetă.
În ciuda faptului că Bee-Zed a fost identi-
ficat în 2014, doar în 2017 s-a ajuns la
concluzia, în urma observațiilor astro-
nomice dedicate, că acest asteroid ar putea

proveni din spațiul interstelar. De aceea i
se mai spune și Oumuamua, care în limba
hawaiană înseamnă „mesagerul ce a sosit
primul din depărtare”.

Specific asteroidului Bee-Zed este fap-
tul că are o orbită extrem de stabilă, fiind
ceea ce se cheamă un asteroid troian
(ocupă aceeași orbită cu Jupiter, dar nu
intră în coliziune cu acesta). Jupiter, cu
forța de gravitație pe care o exercită, ar fi
putut atrage spre sine asteroidul sau ar fi
putut să-l proiecteze, precum o praștie
gravitațională, spre Soare sau în spațiul in-
terstelar. În realitate însă, orbita lui Bee-
Zed este foarte de stabilă și se pare că
această stabilitate este tocmai rezultatul in-
teracțiunii gravitaționale norocoase (pen-
tru Bee-Zed) care îl menține pe această
traiectorie. Jupiter se învârte în jurul
Soarelui cu o rotație completă la fiecare
circa 12 ani. La fel și Bee-Zed. Cele două
corpuri cerești se încrucișează deci o dată
la șase ani, fără însă vreun pericol pentru
micul asteroid, care nu riscă să „cadă” pe
Jupiter.

Cercetătorii au efectuat o simulare pe
calculator pentru a înțelege trecutul aces-
tui bizar asteroid. Ei au ajuns la concluzia
că Bee-Zed ar putea fi în actuala sa orbită
de miliarde de ani - practic imediat după
formarea sistemului nostru solar. El nu
este totuși un obiect care s-a format în sis-
temul solar, întrucât, dacă aici ar fi luat
naștere, ar fi trebuit să aibă același sens de
rotație ca Jupiter.

Unde a luat deci naștere acest asteroid
troian? Este întrebarea la care cercetătorii
încearcă să răspundă în acest moment.
Dacă într-adevăr el a fost „capturat” din
exterior, atunci ipoteza cea mai probabilă
este că s-a format într-un sistem solar ce a
luat naștere în aceeași perioadă cu al nos-
tru, într-o epocă a universului în care se
formau multe sisteme solare în aceeași
regiune a spațiului. Forța gravitațională
exercitată de sistemul nostru solar și de
către planetele în formare ar fi atras acest
asteroid, care a fost capturat în orbita sta-
bilă actuală. S-ar putea ca situația să nu
rămână la fel în următoarele miliarde de
ani, întrucât mici fluctuații gravitaționale
ar putea destabiliza sistemul, având drept
consecință căderea lui Bee-Zed pe Jupiter
sau, dimpotrivă, aruncarea lui în afara or-
bitei stabile, spre Soare sau înspre perife-
ria galaxiei.

Bee-Zed este primul asteroid interste-
lar descoperit. Ar putea exista și alții, iar
astronomii încearcă să-i descopere. Acești
mesageri ai altor lumi ne-ar putea ajuta să
înțelegem mai bine procesul care dă
naștere sistemelor solare, inclusiv al celui
în care ne aflăm.

Cătălina Curceanu este prim cercetător în
domeniul fizicii particulelor elementare şi al
fizicii nucleare, Laboratori Nazionali di Fras-
cati, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
(Roma, Italia) şi colaborator Scientia.ro.

ASTRONOMIE

Despre asteroizi
Asteroizii, numiți și mici planete, sunt
obiecte rămase de la formarea sistemu-
lui solar, de acum 4,6 miliarde de ani.
Se rotesc în jurul Soarelui pe orbite si-
tuate la depărtări diverse față de acesta.
Majoritatea asteroizilor se află în zone
stabile din punct de vedere gravitațional
(unde perturbațiile planetelor sunt mi-
nime) ca centura principală, punctele
lagrange, orbite exterioare orbitei
planetei Neptun (centura lui Kuiper).

Un anumit număr de asteroizi au orbite
perturbate de gravitația planetelor,
ajungând să traverseze orbitele aces-
tora. Din această categorie avem aste-
roizii ale căror orbite traversază sitemul
solar interior, din apropierea planetei
Jupiter până la Mercur. Există și astero-
izii „centauri”, ale căror orbite le tra-
versează pe cele ale planetelor
îndepărtate.

Majoritatea acestor fragmente se găsesc
între Marte și Jupiter, în zona numită
centura principală, între 2,1 și 3,3
Unităţi Astronomice (345 milioane -
495 milioane km) depărtare de Soare.
În centura principală s-au descoperit
peste 600.000 de asteroizi, dintre care
aproape 10.000 se pot apropia de pla-
neta noastră (asteroizi NEA - Near
Earth Asteroid).
Mărimea asteroizilor variază de la
câțiva metri la maxim cateva sute de
km, cel mai mare fiind asteroidul
2 Pallas, care are 571x525x482 km. Cel
mai mare obiect din centura principală
este 1 Ceres (950 km în diametru), con-
siderat din 2006 planetă pitică. Cel mai
mare asteroid observat îndeaproape este
4 Vesta.
Estimări recente arată că în centura
principală s-ar afla între 1,1 și 1,9 mi-
lioane de asteroizi mai mari de 1 km,
dar majoritatea lor sunt mici, ajungând
și la câteva zeci de metri. În ciuda
numărului mare de obiecte, masa aces-
tora adunată ar fi doar 5% din masa
Lunii și 0,06% din masa Pământului.

În vecinătatea planetei Neptun există o
altă centură de asteroizi, numită cen-
tura lui Kuiper, ce se întinde de la 30
la 50 de Unități Astronomice depărtare
de Soare și conține aproape 1000 de
obiecte. Asteroizii din centura lui
Kuiper au diametre mari, de la zeci
până la mii de km, cei mai mari nu-
mindu-se „plutoizi”.
Sursa: www.astro-urseanu.ro, Observa-
torului Astronomic „Amiral Vasile
Urseanu”.

Bee-Zed este un asteroid care orbitează în direcție contrară planetelor din sistemul nostru
solar, pe aceeași orbită ca Jupiter. Cercetătorii susțin că acest interesant asteroid a fost
capturat dintr-un sistem solar vecin, fiind deci un „emigrant” interstelar.

►
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Combustia umană spontană nu este un
fenomen recunoscut medical, iar pentru
majoritatea presupuselor cazuri nu există
nicio explicaţie rezonabilă. Astfel, şi-a
găsit locul în lumea bizarului, acea sub-
diviziune a fenomenelor pământeşti studi-
ată şi promovată doar de puţini cercetători
de graniţă şi outsideri. Aceasta nu
înseamnă totuşi că este greşită; aşa că ne
vom uita la ea cât de atent putem.

Combustia umană spontană este în-
trucâtva diferită de majoritatea
fenomenelor paranormale, în sensul că
susţine că nu există nicio sursă externă a
focului. Că oamenii au ars cu adevărat nu
este un fapt contestat; ce trebuie investi-
gat este ce i-a făcut să ardă. În acest caz,
cei ce cred în combustia umană spontană
susţin că nu a existat nicio cauză, nu în
sensul convenţional. Sarcina lor este, în

definitiv, să demonstreze un negativ.
Demonstrarea unui negativ e diferită de
demonstrarea unei ipoteze nule. O ipoteză
nulă pentru un foc neexplicat ar fi că nu
este cunoscută cauza, ceea ce nu este ace-
laşi lucru cu a declara că nu există o
cauză. Astfel, greutatea dovedirii cade tot
pe cel ce emite ipoteza.

Ştiinţa nu ne permite să sărim de la
„cauza focului este necunoscută” la
„cauza este cunoscută şi este combustia
umană spontană.” Ştiinţa permite între-
bările fără răspuns; de fapt, ştiinţa există
datorită întrebărilor fără răspuns.
Lipsa unui răspuns dovedeşte doar că
există ceva ce nu cunoaştem încă, nu
dovedeşte existenţa paranormalului.

Poveştile despre combustia umană
spontană se împart în două categorii. În
prima intră descoperirea corpurilor ce au

ars fără martori, de obicei aproape până la
scrum, dar rămânând câteva bucăţi pre-
cum mâini sau picioare. Până şi oasele
sunt arse. În a doua categorie găsim pe-
treceri sau alte evenimente, unde mulţi
martori văd o persoană izbucnind în
flăcări deodată, fără vreun motiv aparent,
iar flăcările sunt de obicei stinse, persoana
în cauză supravieţuind. Pentru fiecare din-
tre aceste două tipuri, există câteva exem-
ple vizibil repetate ce pot fi găsite pe
internet sau în cărţi. Vom da două exemple
din fiecare.

Combustia umană spontană de
primul tip este când nu există martori.
Cel mai faimos astfel de caz este cel al lui
Mary Reeser, o femeie în vârstă de 67 de
ani, ale cărei rămăşiţe au fost găsite de un
prieten în casa sa din St. Petersburg,
Florida, în 1951. Doar unul dintre picioare
i-a rămas, încă încălţat, restul corpului
transformându-se în scrum, deopotrivă cu
scaunul pe care se afla. Se face uneori
referire la ea drept femeia de scrum. Un
alt exemplu pe care este foarte probabil
să-l găsiţi în cărţi este al lui John Bentley,
92 de ani. Un cititor de contoare a găsit pi-
ciorul din faţă, cadrul folosit la mers dea-
supra unei găuri din baia bătrânului şi
cenuşa lui Bentley pe podeaua pivniţei de
dedesubt.

Majoritatea surselor citează în jur de
300 de astfel de cazuri şi toate urmăresc
acelaşi model. O persoană, cel mai adesea
în vârstă şi supraponderală, adesea cu de-
ficienţe locomotorii, este găsită arsă
aproape complet, cu oase cu tot. Împre-
jurimile lor prezintă de obicei urme de ar-
suri, dar nu sunt arse.

În ultimii ani, o teorie destul de bună a
fost publicată, teorie ce explică toate (sau
majoritatea) cazurilor documentate din
prima categorie şi anume efectul fitilului,
lumânările reprezentând cel mai bun
exemplu pentru acest efect. Flacăra fitilu-
lui de lumânare este mică, dar are o tem-
peratură extrem de ridicată; astfel are un
efect de topire puternic în sfera sa minus-
culă de influenţă. Aceasta topeşte ceara în

lichid, ce tinde către fitil, unde se vapori-
zează şi arde. Fitilul în sine nu arde da-
torită efectului de răcire al vaporizării; dar
o dată ce ceara se duce, fitilul arde şi el.

Efectul fitilului asupra corpurilor
omeneşti nu este o supoziţie, ci un fapt
dovedit. În 2011, în Journal of Forensic
Sciences a fost publicată prezentarea unui
test efectuat la Bureau of Forensic Ser-
vices al Statului California în care o car-
casă de porc a fost înfăşurată într-o pătură
şi i s-a adăugat o sursă de aprindere. După
un număr de ore, focul mocnit a fost stins
şi a fost descoperit că partea porcului ce
arsese până în acel moment, cu tot cu
oase, se transformase în scrum. Experi-
mentul a fost repetat în cadrul programu-
lui QED de pe canalul de televiziune
BBC. Corpul arde foarte încet, cu o
flacără minusculă sau chiar fără vreo
flacără vizibilă; şi, precum la o lumânare,
căldura este atât de izolată, încât mai
nimic din vecinătate nu e afectat.

În 1991, în statul Oregon, nişte excur-
sionişti au dat peste corpul unei femei
ucise în care efectul fitilului era încă în
desfăşurare. Partea de mijloc a corpului
său fusese complet arsă, incluzând pelvi-
sul şi şira spinării, în timp ce focul mocnit
ardea încă ambele picioare şi partea de sus
a corpului. Criminalul a fost capturat şi a
mărturisit ulterior că aprinsese cadavrul
utilizând lichid de brichetă. Precum cele-
lalte victime, femeia era supraponderală,
având un nivel mare de grăsimi ce, se
crede, înseamnă condiţiile ideale pentru
apariției efectului fitilului. Mary Reeser şi
John Bentley erau ambii supraponderali,
purtau haine inflamabile (excepţional de
inflamabile în cazul femeii) şi amândoi
fumau în momentul morţii. Starea ambe-
lor cadavre şi a camerelor în care au fost
găsite erau perfect în conformitate cu ce
te-ai aştepta să găseşti în cazul acţiunii
efectului fitilului.

Dar nu toată lumea acceptă această
explicaţie. Autorul Larry Arnold este unul
din cei mai vocali critici. Cartea sa din
1995 „În flăcări! Misterioasele Focuri ale
Combustiei umane spontane” susţine că
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Cel mai faimos caz de combustie umană spontană fără martori este cel al lui Mary Reeser,
o femeie în vârstă de 67 de ani, ale cărei rămăşiţe au fost găsite în casa sa din St. Petersburg,
Florida, în 1951.
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unul dintre pilonii paranormalului
cele două cazuri menţionate anterior, pre-
cum şi altele, nu au nicio explicaţie natu-
rală. Arnold a mai scris alte două cărţi,
„Manualul Reiki” despre vindecarea prin
energie şi un raport asupra a ceea ce el
crede că au fost cauzele accidentului nu-
clear de pe Insula Three Mile.

Explicaţia sa asupra combustiei umane
spontane urmăreşte acelaşi raţionament
supranatural. Arnold propune teoria con-
form căreia o particulă, numită de el
pyrotron, loveşte corpul victimei şi îl
aprinde de dinăuntru. Pyrotronul său este
necunoscut ştiinţei, de origine misterioasă,
nedetectabil şi nu are nicio proprietate
descriptibilă, exceptând faptul că pare a
avea ceva de-a face cu yoga kundalini.
Deşi publicarea cărţii l-a făcut pe Larry
Arnold un fel de expert în combustia
umană spontană, explicaţia sa este în mod
clar inacceptabilă din orice perspectivă
ştiinţifică rezonabilă. Ştiinţa nu permite
inventarea unei particule subatomice şi
desemnarea ei ca fiind responsabilă pen-
tru diverse fenomene.

Alţi cercetători au propus o varietate
de alte explicaţii, incluzând metanul, care
este unul din produsele secundare ale acţi-
unii bacteriene din intestine. După cum
ştie orice student, acesta este inflamabil.
O problemă cu ipoteza metanului este că

vacile produc chiar mai mult gaz decât oa-
menii, şi, dacă ar fi adevărată, ar fi de
aşteptat să fim martori la multe combustii
spontane ale vacilor. Dar nu există
rapoarte care să susţină aşa ceva. O expli-
caţie pentru această discrepanţă ar fi că
vacile nu poartă prea multe cămăși de
noapte din fibre inflamabile, iar locul lor
de odihnă nu este un scaun extrem de
pufos, în faţa unui şemineu. Petrec mult
mai puţin timp fumând decât oamenii, iar
copitelor lor le lipseşte dexteritatea de a
folosi o brichetă.

Combustia umană spontană de al
doilea tip este aceea când există martori
oculari şi avem date despre ce s-a întâm-
plat. Aceste cazuri sunt destul de diferite
faţă de primul tip. Focurile încete şi moc-
nite nu apar niciodată; este vorba întot-
deauna de o aprindere bruscă cu flăcări
active. Când victimele supravieţuiesc, ar-
surile (care pot fi serioase) sunt la nivelul
pielii, fără reducerea la scrum întâlnită în
primul tip.

În anul 1982, în Londra, Jeannie Saf-
fin, o femeie în vârstă cu handicap mental
sever, stătea la masă cu familia ei, când
partea de sus a corpului său s-a aprins
brusc. Flăcările au fost stinse şi para-
medicii au transportat-o la un centru pen-
tru îngrijirea arsurilor, unde a murit opt

zile mai târziu din cauza problemelor la
plămâni provocate de inhalarea fumului.

În 1938, tot în Londra, rochia unei
anume Phyllis Newcombe, în vârstă de 22
de ani, s-a aprins brusc în timp ce cobora
scările la un dans. Alţi participanţi au stins
focul, dar şi ea a murit la spiral din cauza
arsurilor sale.

Nu e un lucru ieşit din comun ca oa-
menii să ia foc. Se întâmplă tot timpul.
Singurul lucru ce diferenţiază cazurile
clasificate drept combustie umană spon-
tană este că nu a fost găsită nicio sursă de
igniţie; se susţine deci că focurile au fost
spontane. În afară de acest aspect, nimic
altceva nu este remarcabil în legătură cu
fenomenul. Dar chiar şi cazurile de al
doilea tip sunt rare; probabil mai rare
decât cele de primul tip. Motivul este că
acestea sunt nerezolvate, pe când cele din
primul sunt de obicei rezolvate, cel puţin
la un nivel la care investigatorii să fie sa-
tisfăcuţi. Cazurile Saffin și Newcombe
sunt faimoase pentru că nu a fost găsită
nicio sursă de aprindere. Nicio ţigară,
flăcări sau scântei nu au fost găsite lângă
cele două femei. Nu este permis însă din
punct de vedere ştiinţific să se tragă con-
cluzia că arderile lor au fost spontane.
Poate că au fost; dar doar pentru că nu a
fost găsită o cauză nu însemnă că nu

există una.
Incendiile de clădiri sau păduri rămân,

de asemenea, nerezolvate câteodată, dar
este destul de dificil să găsim vreun in-
vestigator care să inventeze termenul
combustie structurală spontană, ca şi cum
lipsa unei cauze determinate ar însemna
că nu a existat una. Combustiei umane
spontane de al doilea tip nu ar trebui să-i
fie permis să existe ca şi categorie. În
schimb, ar trebui să fie numite drept ceea
ce şi sunt, de fapt: decese nerezolvate
cauzate de foc. În mod asemănător, com-
bustia umană spontană de primul timp nu
a fost dovedită a fi spontană. E vorba pur
şi simplu de cazurile rare când moartea
naturală fără martori a fost urmată de o
ardere înceată datorată unei surse apropi-
ate de aprindere.

www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol intitu-
lată „Spontaneous Human Combustion” de
Brian Dunning a fost publicată pe site-ul
skeptoid.com. Scientia.ro este un site de
popularizare a științei și de demontare a
miturilor pseudoștiințifice. Scientia.ro pre-
zintă zilnic articole și știri, are o secțiune
de bloguri și una destinată întrebărilor din
partea cititorilor. Cei care doresc să spri-
jine acest demers de transmitere a infor-
mației științifice pe înțelesul tuturor pot
dona la: www.scientia.ro.

SCEPTICUS
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Vine vara, cu riscuri crescute pentru anumite
afecțiuni

■ Arsurile solare. Vara este anotimpul sta-
tului la soare, însă cei cu multe alunițe sau
cu pielea albă trebuie să evite acest lucru.
Nu doar plaja este locul de expunere la ra-
diațiile ultraviolete, ci și plimbările în aer
liber. Se recomandă ca ziua la amiază să
purtați haine care să vă acopere corpul, dar
lejere, din materiale ușoare.

Între 12:00 și 17:00, chiar și o oră de
plajă poate provoca arsuri serioase, indife-
rent de tipul pielii. Studii de specialitate au
arătat faptul că riscul de cancer de piele
crește cu 20% pentru persoanele care au
avut cel puțin două arsuri solare de gradul 2
(cele cu bășici) până la vârsta de 16 ani, ul-
terior riscul crescând cu fiecare arsură so-
lară. Așadar, folosiți creme de protecție cu
factor de cel puțin 30.

■Deshidratarea. Căldura ne deshidratea-
ză puternic, mai ales dacă mergem sau
facem efort fizic. Pentru a evita
deshidratările severe, leșinul și debutul unor

șocuri de natură cardiovasculară, este reco-
mandat să aveți o sticlă cu apă din care să
beți des, din 10 în 10 minute, în special
dacă desfășurați activități în aer liber sau în
spații cu temperaturi ridicate.

■ Toxiinfecții alimentare. Acestea apar cu
precădere în anotimpul cald pentru că bac-
teriile se dezvoltă foarte bine la temperaturi
mai ridicate. Așadar, aveți grijă ce alimente
consumați - citiți cu atenție eticheta și ter-
menul de valabilitate. Și mai ales, aveți
grijă de cum preparați carnea. Atunci când
e crudă, evitați contactul cu alte alimente și
spălați suprafețele de contact înainte de a le
folosi pentru a tăia legumele de salată, de
exemplu. În plus, pentru a omorî bacteri-
ile, carnea trebuie gătită la o anumi-
tă temperatură. Santé Canada -
www.canada.ca/fr/sante-canada - oferă o
serie de sfaturi legate de cum se pot preveni
toxiinfecțiile alimentare (la rubricile „Ali-
ments et nutrition/ Salubrité des aliments”),

inclusiv temperaturile la care trebuie
preparate diverse tipuri de carne.

■ Conjunctivita. Pentru că vara este se-
zonul băilor la piscină, riscul de conjunc-
tivită este ridicat, mai ales dacă vă scăldați
în cele publice. Conjunctivita de piscină are
o contagiozitate foarte mare și se dezvoltă
în apa insuficient clorinată. Perioada de in-
cubaţie este de 8-10 zile iar simptomele
sunt roşeaţa ochiului, edemul pleoapei,
fotofobie, lăcrimare excesivă, secreţie con-
junctivală purulentă. Tratamentul este de
lungă durată şi trebuie iniţiat de un oftal-
molog.

■ Otitele externe. Sunt inflamații ale con-
ductului auditiv extern, ce pot fi difuze sau
localizate, acute sau cronice, al căror număr
crește vara, fiind asociate cu scăldatul în-
delungat în piscine și lacuri. Ca măsură de
protecție este foarte indicat să folosiți do-
puri de urechi ori de câte ori intrați în

bazine sau lacuri. Vizita la medicul orelist
este absolut necesară pentru diagnosticarea
corectă a afecțiunii și tratarea ei.

■ Boli de piele. Vara este cunoscută ca fiind
un sezon cu incidență ridicată a bolilor de
piele. Vremea caldă ne determină să ne
îmbrăcăm sumar, expunându-ne astfel
pielea. Mijloacele de transport în comun,
joaca cu animalele sau mediile de muncă ce
presupun interacțiunea cu mulți oameni fac
ca riscul de atingere a unor suprafețe sau
persoane contaminate să fie mare.

Una dintre cele mai frecvente - și ines-
tetice - boli de piele ale verii este pitiriazisul
versicolor. Această micoză (ciupercă) este
caracterizată prin erupția pe piept și pe
spate a unor mici pete rotunde, brune sau
decolorate (când pielea este bronzată), care
se descuamează. În condiții de căldură,
umiditate și transpirație se înregistrează
veritabile explozii de pitiriazis versicolor,
mai ales în rândul populației tinere. Odată
cu înaintarea în vârstă, pielea devine mai
uscată, iar riscurile acestei boli se reduc. Nu
este considerată contagioasă deoarece ciu-
perca respectivă este un „locuitor” normal
al pielii. Persoanele care au avut cel puțin
o dată această afecțiune trebuie să respecte
anumite reguli de igienă: să poarte îm-
brăcăminte din bumbac, să evite saunele și
piscinele și să aplice un tratament preventiv
cu soluții antifungice în perioadele căl-
duroase.

■ Afecțiuni de la aerul condiționat. În
zilele caniculare aerul condiționat are multe
beneficii dar și câteva dezavantaje. Trecerea
rapidă de la atmosfera supraîncălzită de
afară la răcoarea aerului condiționat are
potențialul de a afecta sistemul imunitar.
Astfel, pot apărea dureri de cap, tulburări
digestive, tulburări nervoase și un risc cres-
cut de contractare a unor viruși și bacterii.
Printre afecțiunile corelate cu utilizarea
aparatelor de aer condiționat se numără și
infecțiile respiratorii, alergiile (în special la
mucegai), inflamația sinusurilor, pneu-
mopatiile și chiar astmul. Este foarte im-
portant deci ca filtrul aerului condiţionat să
fie curăţat periodic.

ACCENT MONTREAL

Acest articol a fost revizuit de dr. Alexan-
dru Nicolescu-Zinca, șef la Clinique
Réseau Diamant.

SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE

Perioada estivală este, contrar aşteptărilor, una în care sănătatea este cel mai greu încer-
cată. Vremea caldă permite dezvoltarea multor microorganisme și totodată ne expune la
practici care ne fac vulnerabili în fața unor afecțiuni. Iată ce boli ne pândesc vara şi cum ne
putem proteja.

►

Accent Montreal vă oferă
spaţiu GRATUIT pentru o
singură apariţie, în format
carte de vizită alb-negru,
pentru a vă promova afa-
cerea şi a vă face cunoscută
tuturor cititorilor oferta
dumneavoastră.

Contactați-ne la
info@accentmontreal.com

AȚI DESCHIS UN NOU
BUSINESS? Dr. Marius Damian D.M.D.

CHIRURGIEN DENTISTE

Centre dentaire Papineau-Villeray

Tel: (514) 376 3371 Fax: (514) 376 3377

7715 Papineau, suite 100
Montreal H2E 2H4

Specialist in climatizare
ROMAIR

termopompe
furneze de orice tip
schimbatoare de caldura

climatizoare de perete
umidificatoare

ventilatie

TOTUL
PENTRU

CASA
DVS.

Constantin Ene 450-671-9936
cel: 514-318-1717

ESTIMARE GRATUITA

RBQ: 5737-1437



1717

Companie de TRANSPORT de VRAC
angajează la timp plin (zi/noapte, cu sau
fără experiență): Mecanic de camion,
plata în funcție de experiență, de la
20$/oră până la 30$/oră. Garaj în Mirabel,
Laval și Montreal; Șofer local clasa 1 și
3, în transport vrac, camione recente cu
transmisie automată și manuală, salariu de
22$/oră angajat și 24 /oră incorporat.
Căutăm persone serioase și competente.
Contact: Liviu | liviu@klmainville.com |
514-816-1576.

Căutăm șoferi clasa 1 incorporați,
Canada și SUA, cu sau fără experiență.
Oferim 0,48$/milă. Tel: 438-403-6081.

Companie de transport angajează șoferi
de camion cu experiență de minim 2 ani
sau cu CFTR pentru USA și Canada.
Salariu între 55 și 60 cenți pe milă în
funcție de experiență. Tel: 438-391-5810.

Companie situată în Saint-Laurent, spe-
cializată en cablaj electronic, caută
muncitori (asamblori) în electronică.
Exigențe: franceză sau engleză, cunoștinte
obligatorii în electronică, capacitate de a
citi și înțelege planuri technice, minuțio-
zitate, experiență minimă de 1-2 ani.
Program la timp plin, 40 ore pe săp-
tămână, salariu de discutat. CV-ul poate fi
trimis la biroul de resurse humane:
tania@rfmtl.com.

Angajăm URGENT șoferi profesioniști
cl 1, incorporați, pentru serviciu local, de
zi, timp plin, minim 50 ore/săpt. Sunați la:
514-821-8595.

Post de portar la un bloc de condominiu-
muri în cartierul Côte-St-Luc. Cerințe:
Experiență și bilingvism. Trimiteți CV-ul
la: sdcvicompte@gmail.com.

Angajăm concierge (sau cuplu) pentru

curățenie și lucrări minore de întreținere a
instalațiilor într-un imobil de 64 aparta-
mente (condo). Persoanele interesate pot
trimite CV-ul la: condoelysee@gmail com.

Caut ajutor în instalare geamuri și uși.
Persoane serioase și cu experiență de
minim un an. Plată avantajoasă. Tel: 514-
591-3339, Eugen.

Caut croitoreasă timp plin sau parțial pen-
tru cusut perdele, în zona Laval. Tel: 514-
409-4526.

Contabilitate pentru toate categoriile de în-
treprideri. Declarații TPS/TVQ, salarii, im-
pozite la sfârșit de an, analiză contabilă.
Calitate și prețuri exceptionale. 438-931-
5510 | irinaenachi@yahoo.com.

3½ și 4½ de închiriat în zonele NDG și
Hampstead pentru lunile aprilie, mai și
iulie. Apartamente mari, luminoase și re-
novate după cerințele viitorului locatar.
Concierge român. Detalii: 514-839-6450.

De închiriat, un foarte frumos apartament
în Ile de Soeurs, cartier foarte bun și secu-
ritar, bloc nou, toate elctromenajerele,
mașină de spalat și uscat în apartament, aer
condiționat. Blocul are piscină, gym, sală
de cinema. Chiria include garaj, electrici-
tate, încălzire, apă caldă. Apartamentul e
de subînchiriat pâna pe 30 iunie, prin
cedare de contract. Chiria e de discutat,
până la 30 iunie, și revine la aproximativ
950$ pe lună. Pentru mai multe detalii:

mjemna@yahoo.com | 514-257-9749.

Superb apartament 2½ de închiriat,
demisol într-un duplex în Laval, zona Des
Laurentides/St-Martin, atmosferă calmă,
familială, ideal pentru o persoană singură,
liniștită și nefumătoare. 495$/lună. Mobilă,
electricitate, căldură, apă caldă incluse.
Sunați la 514-663-3179.

Apartamente 1½ și 2½ în bloc de beton,
3420 Ste-Famille (colț cu Sherbrooke), la
doi pași de metroul Place des Arts, com-
plet renovate, totul inclus: încălzire, apă
caldă, electricitate, frigider și aragaz.
Spălătorie și ascensor în imobil. Concierge
român. Chirii de la 650$/lună, bail de 12
luni. Tel: 450-465-9360.

Bărbat înalt, prezentabil, 42 ani, serviciu
stabil la guvern, iubitor de frumos, călă-
torii, muzică, literatură, arte, cinema și
multe altele doresc cunoștință cu o
doamnă cu vârsta între 30 și 49 ani, cu sau
fără obligații, pentru o relație bazată pe co-
municare, tandrețe, respect și pasiuni
comune. mihai.calinescu18@gmail.com.

www.accentmontreal.com

OFERTE DE MUNCĂ

Vineri 1 iunie 2018Vineri 1 iunie 2018 ■ PAG. 17PAG. 17

ANUNȚURI BISERICI

VACANȚĂ LA
MYRTLE BEACH

Petreceți zile de neuitat la Myrtle Beach,
South Carolina, cu o cazare în vile com-
plet renovate, situate la 150 de metri de
plajă, la 5 min. de aeroport și foarte
aproape de multe puncte de atracție
(acvariu, terenuri de golf, centre de
amuzament) și centre comerciale.

www.myrtlebeachvacations.ca
514.993.6508 | 514.354.9943

Biserica Ortodoxă Română Sfântul Nicolae
anunţă că sfintele slujbe au loc în fiecare
duminică şi de sărbători mari la orele
10:30 a.m. Adresa bisericii este: 1690 Ave-
nue De l'Église, Montreal, H4E 1G5.
www.sfnicolaemtl.com.

Parohia Ortodoxă Sf. Gheorghe (Rive Sud)
vă invită la următorul program de slujbe:
duminica între 9:30-12:30, utrenia şi Sfânta
Liturghie; miercuri ora 20:00, slujba Sfân-
tului Maslu; sâmbăta ora 16:00, slujba ve-
cerniei. 2000 boul. Marie, Longueuil, J4T
2B1. www.sfgheorghe.com.

Biserica Ortodoxă Română Înălţarea Dom-
nului Montreal, 5845 Upper Lachine,
N.D.G., H4A 2B6. Sfânta Liturghie se des-
fășoară duminica şi sărbătorile din săp-
tămână la 10:30. Preot dr. Nicolae Stoleru,
paroh, tel: 514-748-6730,

Biserica Ortodoxă Română Sf. Dimitrie cel
Nou, 10120 av. d'Auteuil, Mtl, H3L 2K1.
Sfintele slujbe au loc: duminica - orele
12:00; sărbătorile din săptămână - orele
10:00. Preot Ion Ceauşu: 514-358-5121.

Biserica Ortodoxă Română Sfântul Prooroc
Ilie Tesviteanul (Anjou) are următorul pro-
gram: în fiecare duminică sau sărbătoare cu
cruce roșie între orele 10.45-13.00 (Acatist
și Sfânta Liturghie). 5055 rue Joffre, H1K
2T7. Preot paroh Ioan Cotrigășanu, 514-
475-1399 sau www.sfantulilie.org.

Programul obișnuit al Bisericii Ortodoxe
Sfântul Mare Mucenic Pantelimon din St-
Eustache: slujba are loc duminica, ora
11:15. Adresa: 367 rue Godard, St-Eu-
stache, J7P 3V2. Preot Vasile Trif, 450-
435-1097. www.bisericamontreal.org

Biserica ortodoxă română Sfinții Martiri
Brâncoveanu vă invită la săvârșirea Sfintei
Liturghii în fiecare duminică începând cu
orele 10:30, în Lachine, 1400 boul. Saint-
Joseph, H8S 2M8. Preot Dumitru Proca.
Info: 514-586-6100 sau 514-743-2622.

Biserica Ortodoxă Română Acoperământul
Maicii Domnului Pierrefonds & West Island
vă invită să participaţi la Sfânta Liturghie şi
școala duminicală pentru copii, duminica,
începând cu ora 11:15. Preot paroh: Ioan
Felicean Zinca. Tel. 514-714-2762; Adresă:
Chapel of Archangel Michael, 17132 rue
Parker, etajul III, Pierrefonds, H9J 1C7.
www.ortodoxwestisland.ca.

Biserica Greco-Catolică Parohia Naşterea
Maicii Domnului celebrează Sfânta Li-
turghie în fiecare duminică la ora 10:30.
2310 Denonville, Ville-Emard (Mtl), H4E
1M8 (metrou Monk, autobuz 36 direcţia
nord, a 4-a staţie). Pr. Gheorghe Avram, tel:
514-745-7565, www.sfantamariamica.org.

MICA PUBLICITATE în este GRATUITĂ. Profitaţi!

Pentru rubricile oferte de muncă, închirieri, vânzări, cumpărări, decese, matrimoniale

Ofertele de servicii sunt publicate contra cost. Trimiteți anunțurile la info@accentmontreal.com.
Nu se primesc anunțuri prin telefon.

MATRIMONIALE

IMOBILIARE

50.00

Firmă de fabricație situată în Laval
caută persoane pentru următoarele
posturi:

STRUNGAR
Strung convențional. Lucrări de pre-

cizie pe strung, mașină de găurit
radială și asamblaj de paliere

prelucrate pe strung.

SUDOR-ASAMBLOR MIG
Sudură de table de oțel de la 2 mm

până la 32 mm.

CUSTOMER SERVICE
Persoană bilingvă engleză-franceză

pentru relații cu clienții, luat comenzi
de piese, pregătit expedieri de piese și
alte activități conexe. Sunt necesare

aptitudini și cunoștințe tehnice.
Contactați Olivian

450 686 7422 | oec@corniver.com.

SERVICII
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RReessttrriiccțțiiii  șșii  
iinntteerrddiiccțțiiii  llaa  CCMM
22001188  ddiinn  RRuussiiaa

FIFA World Cup Russia 2018 se va desfăşura în 11
oraşe, în perioada 14 iunie - 15 iulie 2018, scrie Mediafax.
Invocând nevoia de a spori securitatea, autorităţile in-
tenționează să interzică următoarele lucruri: 
■ Alcoolul în recipiente de sticlă. Nu se va putea cumpăra
alcool în sticle din apropierea stadioanelor, ci doar bere în
pahare de plastic, de la barurile din zonă. De asemenea, nu
se va putea cumpăra alcool din magazinele situate pe o
rază de 2 km faţă de stadioane şi din gări. În Moscova, cu
o zi înaintea meciurilor - şi în timpul zilei de desfăşurare
a unui meci - băuturile răcoritoare în recipiente din sticlă
vor fi interzise. În alte zone, restricţiile nu vor fi atât de
dure. În Ekaterinburg, vânzarea de alcool va fi interzisă
timp de trei ore înaintea meciului şi o oră după fluierul
final. 

■ Adunările neautorizate. Toate adunările şi procesiunile
dedicate oricărei cauze, cu excepţia fotbalului, vor fi in-
terzise. În Ekaterinburg, orice adunare va fi ţinută în afara
oraşului şi doar între orele 14.00-16.00. Volgogradul res-
tricţionează numărul participanţilor la mitinguri la 150 de
persoane, iar acestea trebuie ţinute între 9.00 dimineaţa şi
17.00 după amiaza.

■ Dronele. Pe durata campionatului vor fi instaurate zone
de restricţie pentru drone. În St. Petersburg, zona va
acoperi 100 km pătraţi şi cerul de deasupra Moscovei va fi
de asemenea monitorizat. Pentru a combate raidurile unor
drone ostile, unităţile speciale ale Ministerului Apărării vor
folosi o adevărată „baricadă electronică”, tehnici specifice
de combatere a acestor aparate. Dronele sunt interzise, de
asemenea, șipe stadione, alături de selfie stick-uri, umbrele
lungi, petarde, arme, biciclete și droguri, acestea fiind in-
terzise în Rusia.

Echipa Jotaikido își continuă ac-
tivitatea competițională, participând
în data de de 26 mai la IAM Martial
Arts Challenge. Condusă de an-
trenorii Shihan Ioan Opruț (gradul 7
Dan WKU) și Renshi Liliana Opruț
(gradul 5 Dan WKU), echipa, formată
din adulți și copii, a obținut rezultate
foarte frumoase la această competiție,
desfășurată în Laval, Quebec. Iată
rezultatele:

■ Oana Maria Opruț - Locul I Kata
Tradițional, categoria Copii - Centuri
Avansate;  Locul I - Kata Arme, cate-
goria Copii - Centuri Avansate.
■ Adnane Lamrhari - Locul I Kata
Open, categoria Copii - începători;
Locul III - Kata Tradițional, categoria
Copii - Începători.
■ Michael Lupu - Locul III Point
Fight, categoria Copii/Băieți - În-
cepători; Locul III Kata Tradițional,

categoria Copii - Începători.
■ Clara Douki - Locul III Point
Fight, cat. Copii/Fete - Începători.
■ Ioan Opruț - Locul I Kata Arme,
categoria Adulți - Centuri Negre.

Institutul de arte marțiale (IAM), a
cărui școală principală se află în Ste-
Dorothée, Laval, organizează turnee
de arte marțiale care includ competiții
de Kata și lupte. Următorul turneu va
avea loc în noiembrie 2018.          AM  

FOTBAL | CM 2018 ARTE MAR�IALE

Noi succese pentru Ioan Opruț
și echipa Jotaikido

COTE-DES-NEIGES/NDG/CSL 
Plaza Côte-des-Neiges; Centrul comuni-
tar 6767 CDN; Magazine: Bourret, Frui-
terie Anka, Pharmaprix (Complex
Wilderton),  Marché Épicure - 5252 Paré,
Marché Epicure - 5555 Westminister N;
Cabinete: Dr. Buracu, Dr. Cristache, Dr.
Zinca; Contabilitate: Arcade Accounting
(3333 Cavendish), DFD Comptables
Généraux Accredités; Biserici: Înălţarea
Domnului.
MONTREAL CENTRU/SUD 
Consulat; Magazine: Charcuterie Fair-
mount (3833 St-Laurent); Cabinete: Dr.
Fârșirotu; Biserici: Sf. Nicolae.
MONTREAL EST/NORD 
Magazine: Adonis (Sauvé), Balkani

Montreal, Île des Gourmands; Restaurante:
Bravo; Biserici: Buna Vestire, Sf. Ioan
Botezătorul.
VILLE SAINT-LAURENT
Magazine: Adonis (Place Vertu), Place du
Vin;  Coletărie: World Line Cargo. 
WEST ISLAND
Magazine: Mourelatos, Adonis, Charcuterie
M.D., Marché Épicure Pointe-Claire.
RIVE SUD 
Magazine: Balkani, Cracovia, Fruiterie 440,
Marché Village; Biserici: Sf. Gheorghe.
LAVAL/ST-EUSTACHE 
Magazine: Balkani Laval, Transilvania,
Adonis, Marché Balkan; Cabinete: Dr.
Bîrcă;  Biserici: Sf. Pantelimon.

PUNCTE DE DISTRIBUŢIEPUBLICAŢIE BILUNARĂ
5122 Côte-des-Neiges 

C.P. 45680
Montréal, QC  H3T 2A5

www.accentmontreal.com

(514) 690-8831
info@accentmontreal.com

Articolele şi fotografiile
apărute în Accent Montreal
nu reflectă în mod necesar
opi niile re dac ţiei. Ele implică
direct răspun derea legală
şi/sau morală a autorilor.
Accent Montreal nu își asumă
responsabilitatea pentru
conținutul reclamelor și al
anunțurilor de la mica
publicitate.

Scanați acest cod cu smart-phone-ul dvs.! 

Comunitate: Eva HALUS, Corina LUCA; Reflecții
canadeze: Raul DUDNIC; Știință & Tehnologie:
Cătălina CURCEANU, Adrian BUZATU; Specia-
liști: Gabriela BUCȘA (contabilitate), Șerban
TISMĂNARIU (juridic), Alexandru NICOLESCU-
ZINCA (sfatul medicului); Redactor şef: Dan
GEORGESCU; Editor: Simona POGONAT

MMoouurraattoogglloouu::  SSiimmoonnaa  HHaalleepp  nnuu  aarree  uunn
sseerrvviicciiuu  ffooaarrttee  bbuunn

Analizând finala de anul trecut
de la Roland Garros, Patrick
Mouratoglou, strategul francez care
este și antrenorul Serenei Williams,
a ajuns la concluzia că Simona
Halep are mult de pierdut din cauza
ineficienţei primului serviciu, capi-
tol la care Halep şi Cahill lucrează
de mai multă vreme, scrie Mediafax. 

„Fiecare campion care se află la
un pas de victorie simte presiunea.
Atunci te bazezi pe primul serviciu

ca să treci peste asta. Din păcate, Si-
mona nu are un serviciu foarte bun.
În finala de anul trecut cu
Ostapenko, în setul al doilea, la
scorul de 3-0 în favoarea ei, Simona
a pierdut 77% dintre mingile jucate
cu primul serviciu. Apoi, în setul de-
cisiv, Ostapenko a câştigat 79% din-
tre mingile jucate pe primul serviciu
al româncei”, a spus Mouratoglou,
potivit aceleiași surse citate. 

Dacă Chris Evert consideră că

Simona va reuşi să câştige un Mare
Şlem în momentul în care va reuşi să
gestioneze aşa cum trebuie mo-
mentele importante din plan psihic,
Mouratoglou crede că cheia stă în
capacitatea Simonei de a deveni mai
agresivă şi de a închide ceva mai re-
pede punctele: „Simona trebuie să
fie mai îndrăzneaţă pentru a câştiga
primul Grand Slam din carieră. Pare
că lucrează din greu la capitolul
acesta”, a completat Mouratoglou. 

TENIS

Shihan Ioan Opruț

Ioan Opruț , alături de copiii echipei
Jotaikido și Maestrul Hervé Mo-
rency, fondatorul IAM. Oana Maria Opruț
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BERBEC (21 martie - 19
aprilie). Sănătate: Nu ai
probleme deosebite de

sănătate. Treci însă printr-o perioadă
solicitantă, care te oboseşte. Dragoste:
Cu puţină îndrăzneală ai putea să-ţi
declari sentimentele. Financiar: Cu banii
eşti OK.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Nu exagera cu
alcoolul, mai ales dacă ai

supărări cu stomacul. Dragoste: Resimţi
nevoia de a împărtăşi aceleaşi concepţii cu
fiinţa iubită sau de a descoperi lumea
alături de aceasta Financiar: Ajungi la un
ţel de mult visat şi succesul îţi inspiră în-
credere. 

GEMENI (21 mai - 21
iunie). Sănătate: Consu-
mul nervos sporit pare să
reclame administrarea

unor suplimente cu magneziu. Dragoste:
La orice petrecere, sindrofie sau adunare
te-ai afla, atragi privirile ca un magnet.
Financiar: O intenţie de viitor îşi
modifică dinamica, mergând mai repede
spre realizare.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Încearcă să
adopţi un comportament

ponderat, fără excese. Dragoste: Dacă e
să se petreacă ceva, cel mai probabil va fi
vorba de o pasiune secretă sau ilicită.
Financiar: Faci mari eforturi ca să-ți
gestionezi resursele financiare așa cum
se cuvine, fără a declanșa niciun fel
de dezechilibru.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Orice abuz, orice
abatere de la principiile pe

care ţi le-ai impus în ceea ce privește
regimul de viață, poate lăsa urme.
Dragoste: O relaţie prinde contur din ce
în ce mai puternic şi te îndrepţi spre ceva
serios. Financiar: Ai şansa să atingi ceva
la care ai tot visat în ultima vreme.

FECIOARĂ (23 aug. - 22
sept.) Sănătate: Bea doi
litri de lichide pe zi:
apă, ceai, lapte, sucuri.

Dragoste: Dragostea cere multe eforturi,
nimic nu evoluează de la sine. Doar de tine
depinde reușita relației. Financiar: Vei fi
în faţa unei afaceri noi, a unei investiții de
succes, a unor achiziții pe care le pregătești
de multă vreme.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: O cură de ver-
dețuri și vitamine nu ar
strica. Dragoste: Nu este

exclus să-ţi reapară în cale o fostă iubire
sau să trăieşti o întâmplare care-ţi reînvie
amintirile. Financiar: Banii sunt motivul
multor conflicte, pentru că obții până la
urmă ceea ce vrei, dar numai după o
luptă serioasă cu obstacolele. 

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Nu ai de ce să te
plângi. Astrele îţi protejează
sănătatea şi îţi dau putere de

muncă. Dragoste: Gelozia sau egoismul
nu te lasă în pace iar atitudinea ostilă pe
care o abordezi în iubire strică atmosfera
de cuplu. Financiar: Banii nu sunt acum
una din preocupările tale de bază.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21
dec.). Sănătate: Acordă
atenție sănătății și ascultă
cu atenție semnalele pe

care organimul ți le transmite. Dragoste:
Aflate la apogeu, pornirile erotice vor să
se manifeste în voie, drept pentru care
răspunzi imediat la chemarea aventurii. Fi-
nanciar: Ai suficiente rezerve pentru a te
simţi bine şi a-ţi permite ce îţi doreşti.

CAPRICORN (22 dec.- 19
ian.) Sănătate: Nu sunt
elemente majore care să
influenţeze starea ta de

sănătate. Dragoste: Cerul se înseninează,
atmosfera se destinde, totul devine mai
simplu şi mai plăcut. Financiar: Aştepţi
de undeva să apară nişte bani sau nişte
oferte noi de colaborare.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18
feb.) Sănătate: Nicio pro-
blemă majoră, eşti în formă,

energic, plin de viaţă. Dragoste: Pre-
ocupările amoroase predomină în această
perioadă, iar pasiunea pluteşte în aer. De-
pinde de tine dacă se va concretiza sau nu.
Financiar: Atenţie, poţi ajunge într-o situ-
aţie foarte dificilă!

PEŞTI (19 februarie - 20
martie) Sănătate: Știi că că
stresul se reflectă asupra
stării fizice. Evită  alimen-

tele foarte acide. Dragoste: Ești predispus
la suspiciuni şi gelozie și pot apărea și
probleme de comunicare în cuplu. Atenție
la cum te exprimi, cuvintele pot ieși
anapoda. Financiar: Fii precaut! 

☺Fata îl sună pe iubitul ei plângând.
Băiatul îngrijorat întreabă:
- Ce s-a întâmplat, de ce plângi?
Fata, fără a se opri din plâns:
- Părinţii nu-mi permit să mă căsătoresc cu
tine.
Băiatul, pe un ton liniştitor:
- Hai nu mai plânge, lasă că îmi găsesc eu
altă soţie!

☺Un tip merge la un restaurant cu o tipă
mult mai tânără ca el. Intră în restaurant, se
aşează la masă şi cheamă chelnerul:
- Aș vrea un aperitiv şi unul  dintre cele mai
bune vinuri pe care le aveți.
- Şi soţiei dvs.?, întreabă chelnerul.
- Soţiei mele trimiteţi-i un e-mail şi spuneţi-
i că mă distrez de minune!

☺Două blonde se întâlnesc pe holurile
facultăţii şi încep să discute. Prima blondă
o întreabă pe cealaltă:
– Tu în ce an eşti?
– 2018, tu!?

☺Un poliţist ajunge la locul unui accident
unde o maşină în care se afla un cuplu
ieșise de pe autostradă, omorâse mai multe
animale şi dărâmase un hambar. Polițistul
îl ia deoparte pe șofer, care abia se mai
ţinea pe picioare, şi îl întreabă:
- Fii sincer, cât ai băut?
- Am băut zece beri şi patru sticle de vin.
Sunt beat, ce mai! 
- Ştiu că eşti beat, zice poliţistul nervos, dar

ăsta nu e un motiv să o laşi pe nevastă-ta să
conducă!

☺La psihiatru:
- Dom' doctor, este aici un pacient care se
crede invizibil.
- Spune-i că nu pot să-l văd acum.

☺Ardeleanu’ merge cu fiu-su la birt cere
două „cinzeci” şi îşi îndeamnă fecioru’:
- No, be’!
Ăla micu’ trage o gură de tărie, se îneacă,
tuşeşte zdravăn şi după ce-şi mai revine în-
treabă: 
- Apăi, tată, cum poţi tu be’ asta, că tare-i
rea? 
- Vezi, băiete… Şi mă-ta crede că noi aici
ne distrăm!

☺O blondă la farmacie:
- Puteţi să-mi daţi un test de sarcină?
- De care?
- Negativ, dacă se poate!

☺La o petrecere:
- Nu ţi-a fost ruşine să te duci de trei ori cu
farfuria după mâncare?
- Nu, fiindcă de fiecare dată spuneam că
este pentru tine!

O tipă se urcă în taxi şi îi spune şoferului:
- Vă rog să conduceţi preventiv, că sunt
mamă a opt copii.
Taximetristul se întoarce şi îi răspunde:
- Dvs. vorbiţi despre prevenţie?

AARRTTAA  CCUULLIINNAARRAA Chili vegetarian
INGREDIENTE 
1 ceapă roșie medie
1 ardei gras roșu
Cca 8 morcovi mici (baby carrots) sau
2 morcovi de dimensiuni medii
2 fire de celeri
2 roșii mari, bine coapte
500 ml de bulion de roșii  (se pot
folosi roșii în conservă, cu sucul lor)
2 conserve de fasole neagră
1 conservă de fasole pinto
4-5 căței de usturoi
Cca 2 linguri de cilantro proaspăt,
tocat
500 ml zeamă de legume (broth) sau
apă
Cca 2 linguri de ulei

Ierburi și mirodenii
2 linguri de pudră de chili
1 lingură de oregano uscat
2 lingurițe de cumin măcinat
2 lingurițe de paprika afumată
2 foi de dafin
Un sfert de linguriță de scorțișoară
Una sau două lingurițe de suc de lime,
după gust
Sare și piper de cayenne, după gust
Pentru garnisit
Cilantro, ceapă verde, felii de avo-
cado, tortilla chips, smântână , brânză
cheddar rasă etc.

MOD DE PREPARARE
1. Căliți într-o oală ceapa, ardeiul

gras, morcovii și celeri, adăugând sare
după gust, circa 7-10 minute, până
când ceapa devine translucidă.
2. Adăugați usturoiul, dat prin presă
sau tocat, pudra de chili, oregano, pa-
prika afumată, scorțișoara și ameste-
cați constant, timp de 1 minut.
3. Adăugați roșiile tocate, bulionul de
roșii, zeama de legume, fasolea nea-
gră și pinto, clătite în prealabil, și foile
de dafin. Lasați-le să dea în clocot, la
foc mediu, apoi reduceți-l la minim și
fierbeți-le timp de 30 de minute. După
ce ați luat oala de pe foc, adăugați
cilantro, sucul de lime, piperul de
cayenne și sare dacă mai e nevoie.
3. Serviți-l cu garniturile preferate.
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