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■ Peste 25 de ani de experienţă în Baroul din Montreal, cu
rezolvarea unor cazuri dificile ce au creat jurisprudenţă la
Curtea Federală şi Curtea Superioară.
■ În colaborare cu 12 avocați, vă asigură servicii în
drept matrimonial (divorț), comercial, civil, al imigrației
sau al muncii, precum și reprezentare la litigii în România
și la CEDO.
■ Onorarii rezonabile. Cărți de credit/debit sunt acceptate.
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Bilunar GRATUIT

514-285-0052
tismanariu@sympatico.ca

500 Place d’Armes, Suite 1841, Montréal, H2Y 2W2
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C ON TABILITATE
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Gabriela Bucsa
Member of Canadian
Bookkeepers Association

514.508.8880

www.arcade-accounting.com
Preturi deosebit de avantajoase si o vasta
experienta canadiana pentru ORICE
domeniu de acvitate! Detalii in interior

„România 100” la L’ARTelier du
Village
Până la sfârșitul lunii
noiembrie L’ARTelier du
Village găzduiește expoziția „România 100”
în care patru artiste de
origine română își înfățișează talentul publicului quebechez.
COMUNITATE ► P a g . 3

C e n tr e d 'I m pl a nt s e t d 'E s t h é t iq u e D e n t ai re
de Mo nt r éa l

Virgil Șerban: Un gangster pe
micile ecrane din Quebec
Actorul de origine română Virgil Șerban s-a
făcut remarcat pe micile
ecrane quebecheze jucând în al doilea sezon
al serialul polițist de
mare succes Faits
Divers, difuzat de Radio-Canada. INTERVIU ► P a g . 6 , 7

SE RVIC II
I m pl a nt u r i d e nt a r e
E s t et i că d e n t a r ă
R e g e n e r a r e a o s o a s ă ș i a s i n us u l ui m a x i l a r
D R. SO RI N F Â RȘ I R O TU , D D S , F I C O I
A l b i r e a d i n -i lo r
20 de ani de experien-ă în implanturi Coroan e î nt r-o or ă c u aju t orul CER EC,
t e hn o lo g i e d e v â r f î n 3D

514-393-3915

Les Immeubles Charisma
Agentie Imobiliara

««« www.accentmontreal.com »»»

dcata@videotron.ca
carmendan.com

Curtier imobiliar

super

Promoție

esthe#quedentaire.com

Citiți ediția online Accent Montreal la:

8

cell: 514.823.8772
birou: 514.683.3003
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Vania Atudorei: „Să fim o comunitate
curajoasă”
România - Mircea cel Bătrân din Constanța
și cel de Științele Naturii din Botoșani - cu
trei colegii din Montreal - André-Grasset,
Gérald-Godin și Vanier, și faptul că sunt
profesor fondator al Colegiului GéraldGodin din Montreal, numărul meu de angajat fiind 001, unde am creat primul
program tehnic din Canada de tehnologii
de fabricare a medicamentelor.

FOTO: Anatol Ciobanu.

În acest an al Centenarului Unirii, mai
multe asociații de limba română din
Montreal au decis să sărbătorească împreună acest eveniment istoric, organizând o serie de conferințe și
evenimente și creând o Medalie a Centenarului specifică comunității noastre. Iată
asociațiile participante: Asociația Culturală Română, Comunitatea Moldovenilor
din Quebec, Asociația Română din
Canada, Comunitatea Română din Montérégie, Asociația Scriitorilor de Limba
Română din Quebec, Cenaclul literar
Eminescu, Asociația Canadiană a Scriitorilor Români, Asociația Artizana, Asociația Dor, Academia Educativă din
Montreal, revista Pici Voinici, Asociația
Tricolor, Asociația Românilor din Laval.
Medalia Centenarului este menită să
omagieze acei români-canadieni care
prin activitățile lor contribuie la buna
reputație a comunității, se remarcă în societatea canadiană și promovează cultura
română. Medalia a fost creată de artistul
grafician Iulian Gherștoagă. Ea este rotundă, de culoare aurie, fiind prevăzută
cu o panglică roșie. Medalia înfățișează
logo-ul Centenarului specific Montrealului, cu conturul României Mari, frunza
de arțar și inscripția „Centenarul Unirii
1918-2018, Montréal, Canada”.
Medalia va fi decernată până la sfârșitul
acestui an, iar ziarul Accent Montreal vă
va prezenta o serie de interviuri cu câteva
din personalitățile recompensate cu
această medalie jubiliară. În această
ediție: profesorul Vania Atudorei, unul
din fondatorii Colegiului GéraldGodin din Montreal.

Prof. Vania Atudorei.

Corina Luca: Când ați pășit pentru prima
oară pe pământ canadian și care au fost
impresiile la început?
Vania Atudorei: Am ajuns în Canada în
ianuarie 1992. Afară erau munți de zăpadă.
Nu e de sosit în Canada iarna, nu a fost o
decizie bună. Așa cum nu a fost o decizie
bună să mergem la Quebec, nu la Montreal.
Quebecul este un oraș de funcționari, majoritatea separatiști, care văd în imigranți o
mână de lucru mai ieftină, cel puțin la început. Locuințele disponibile acolo erau
sinistre. Eu veneam din Elveția unde
locuisem și lucrasem trei ani. Ori, diferența
dintre Elveția și Canada a fost șocantă.

CL: Care a fost primul dvs. contact cu comunitatea de limbă română și cine v-a
acordat primul ajutor?
VA: În orașul Quebec exista la începutul
anilor '90 o mică comunitate de români numită Association Roumaine de Québec,
care îl avea președinte pe d-l Anton Florea.
Ei m-au căutat la hotelul unde stăteam cu
familia, deoarece nu cunoșteam pe nimeni
în Canada. Ajutorul lor a constat în găsirea
unei locuințe și sfaturi pentru înscrierea
copiilor la școală, CV etc.
CL: Care sunt trei lucruri realizate de dvs.
în Canada de care sunteți mândru?
VA: Am să mă opresc la: medaliile și distincțiile primite, înfrățirile orașului Laval
cu orașul Botoșani și a două licee din

CL: Dacă ar fi să aduceți trei critici comunității române din Montreal, care ar fi
acestea?
VA: Comunitatea este prea divizată și prea
stratificată. Există generația celor de 80, 90
de ani veniți aici după instalarea regimului
comunist în România, care nu s-a debarasat
de fantomele trecutului, văzând spioni comuniști în fiecare nou venit. A urmat generația celor fugiți în anii comunismului.
Apoi generația venită după căderea lui
Ceaușescu și, în sfârșit, generația tânără,
dezinteresată de viața comunitară. Aceste
patru generații sunt prea îndepărtate între
ele. Unele asociații au lideri care se împăunează cu titluri onorifice de președinți
uitând că mulți români au oroare de a fi înregimentați; unele activități sunt de slabă
calitate, mercantile, superficiale și se
adresează unui public restrâns de „prieteni”.
CL: Care ar fi trei sugestii (urări) pe care
le-ați adresa comunității noastre?
VA: Să fie o comunitate curajoasă care să
se afirme prin luări de poziții oficiale. Să
recunoască meritele compatrioților care fac
lucruri frumoase nu pentru ei ci pentru semenii lor. Să aibă inițiative de schimburi și
colaborări între România și Canada și să nu
se jeneze să contacteze Președinția și guvernele român și canadian. Știți că nu avem
un ambasador al României în Canada de
doi ani și jumătate, de la plecarea d-nei
Maria Ligor? Știți că de 14 ani Guvernul
României nu a mai decorat pe niciun român
din Canada? De ce? Nimeni nu propune pe
nimeni. Știți că deputatul nostru în Parlamentul român, pastor penticostal în SUA,
aflat la al doilea mandat, nu a făcut nimic
din promisiunile sale de campanie electorală, când a promis, de exemplu, abolirea

Repere biografice

Vania Atudorei este microbiolog, profesor fondator la Colegiul Gerald-Godin
din Montreal. Are studii în microbiologie
și farmacie în România, Elveția și
Canada. Experiența sa se întinde și în
domeniile agroalimentar și de protecție a
mediului, lucrând în Elveția la Oficiul
Apelor și a Protecției Naturii din cantonul Jura (1990-1992), și ca profesor la
Universitatea Guelph (Ontario), unde a
predat timp de șase ani. A lucrat și la
nivel internațional în Africa de Vest, în
Maroc, Mauritania și Senegal. Are colaborări cu Franța în domeniul microbiologiei, pedagogiei și industriei
farmaceutice, fiind membru al Societății
de Microbiologie din Franța (1991)
De-a lungul carierei sale a fost distins cu
numeroase premii și medalii, dintre care
amintim: Diploma de Onoare a Asociației de Pedagogie Colegială din Quebec
(2011), Medalia Jubileului de Diamant a
Reginei Elisabeta a II-a a Angliei (2012),
Cavaler al Ordinului „Palmes Academiques” al Franței (2014), Medalia de
Argint pentru Benevolat a Reginei Elisabeta a II-a a Angliei (2016).
Vania Atudorei este fondatorul și președintele Asociației Românilor din Laval
(ARL), sub egida căreia a organizat multiple activități de promovare a artei și excelenței românești în Canada.
vizelor pentru românii care călătoresc în
SUA? Noi nu suntem uniți, nu avem inițiative, nu facem propuneri și nu mergem să
votăm. Dar ne lamentăm ca ciobanul din
Miorița și ne consolăm cu proverbe fataliste de genul „rău cu rău dar mai rău fără
rău” sau „mai bun nu avem, mai rău nu ne
trebuie”. Să luăm exemplu de la comunitățile greacă, libaneză, italiană și altele ca
ele, care sunt puternice și se afirmă și în
țara de adopție, și în cea de origine.

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.

Po r t e & Fe n e t re I m p e r i a l I n c
Manufac tură de uși și ferestre din P VC și al umini u
MONTREAL

FERESTRE DE CEA MAI
BUNĂ CALITATE

NUMĂRUL 1 ÎN CANADA
(BOREAL PHTECH)

GARANȚIE 25 DE ANI

ESTIMARE GRATUITĂ

PREȚURI COMPETITIVE

&

TO R ON TO

ADRIAN ȘEICA
Tel: 514-807-5139
Fax: 514-807-9878

Cel: 514-993-6508

Toll free: 1-866-995-5139
R.B.Q. 8323-5051-33

8531 Delmeade, suite 101
Mont-Royal, H4T 1M1
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EXPOZIIE | CENTENAR

„România 100” la L’ARTelier du
Village

Până la sfârșitul lunii noiembrie L’ARTelier du Village găzduiește expoziția „România
100” în care patru artiste de origine română își înfățișează talentul publicului quebechez.
►

Expoziția cu tematică românească
„România 100” de la buticul L’ARTtelier du Village din Pointe-Claire reunește
lucrările a patru artiste plastice - Daniela
Crețu, Eva Halus, Stanca Lonean și
Roxana Stoleru - și este dedicată Centenarului Unirii. Roxana Stoleru, proprietara buticului și cea care nu demult a
acordat un interviu publicației Accent
Montreal, a reușit să creeze aici un spațiu
original, unde moda se îmbină cu artele
plastice. L’ARTelier du Village promovează artiștii locali, iar cu această expoziție magazinul pune în valoare
exclusiv artiste de origine română care
trăiesc și creează în regiunea Montrealului.
Expoziția propune așadar o incursiune pe meleaguri românești, în diferite
timpuri, prin intermediul istoriilor personale sau celei colective. Arta populară
românească, interpretată în parametri
contemporani, ocupă un loc central. Veți
descoperi acuarele, acrilice, tehnici
mixte, țesături de mână sau creații din
fetru semnate de cele patru artiste care,
cu toate că provin din diferite regiuni ale
României, își dau mâna aici, în Canada,
animate de aceeași dragoste și dorință de
a perpetua tradițiile românești prin arta
contemporană.
Daniela Crețu, pictoriță autodidactă
care folosește culori acrilice, acuarele,
dar și tehnici mixte în care integrează
desenul în cărbune, pastel sau colajul,
propune în această expoziție picturi ce
înfățișează zona Vrancei, locul copilăriei
ce îi populează memoria cu amintiri frumoase, redate în imagini prin arta sa. Picturile înfățișează dealurile vrâncene la
sfârșitul iernii și începutul primăverii,
precum și fructele și florile copilăriei ce
o leagă de bunici. Alături de aceste
tablouri, Daniela Crețu expune și o

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

Expoziția „România 100” reunește lucrările a patru artiste plastice: Daniela Crețu,
Eva Halus, Stanca Lonean și Roxana Stoleru.

colecție de semne de carte și o lucrare inspirată din folclorul românesc.
Eva Halus, pictoriță și poetă, readuce în atenția publicului tehnica împâslirii
lânii (tehnică veche de peste 2000 de ani,
atestată în zona Balcanilor) prin două lucrări: „Simboluri” (12”x16”), inspirată
din țesăturile covoarelor din Oltenia,
cuprinzând forme vegetale și zoomorfe,
și „Epifanie de primăvară” (16”x12”),
tablou realizat cu ocazia sărbătorii
Paștelui în 2017.
Stanca Lonean, profesoară de peste
20 de ani și artist autodidact care
pictează de la o vârstă fragedă, expune
trei tablouri de format mare: „Hora”
(Dansul unirii, 24”x 18”), realizat în
acrilic, „Istorie fără sfârșit” (20”x10”),
în faux vitrail și acrilic, și „Nicolae
Ceaușescu” (20”x16”), o pictură clarobscură în care figura dictatorului este
luminată de năzuințele epocii de aur.
Artista subliniază prin acest tablou diferența între „beneficiile” epocii comuniste
enunțate de propaganda acelor timpuri și

realitatea sumbră în care era cufundată
România. Stanca Lonean expune, de
asemenea, și două panouri brodate de
mână, care evocă mărțișoarele.
Roxana Stoleru este o artistă multidisciplinară ce se exprimă prin pictură,
sculptură, fotografie de artă și țesătură de
mână. Ea expune o serie de lucrări care
ilustrează femei purtând celebra bluză
românească, ia, din diferite regiuni ale
țării, realizate în acuarelă și cerneală (cu
dimensiuni între 10”x10” și 10”x8”), și o
serie de mici opere de artă țesute de
mână, reinterpretări moderne ale
covoarelor tradiționale create în zonele
rurale din România.
„România 100”
Expoziție dedicată Centenarului Unirii
Până pe 30 noiembrie 2018
Vernisaj: 16 noiembrie, între orele 19.00
și 21.00.
L’Artelier du Village, 314 Lakeshore Dr,
Pointe-Claire, H9S 4L5

ACCENT MONTREAL

Orchestra Philarmonia Mundi din Montreal,
sub bagheta dirijorului Jean-Pascal Hamelin, va
susţine tradiţionalul său concert de Crăciun pe
data de 9 decembrie, la sala Oscar Peterson din
Montreal. Programul concertului este unul
variat, alcătuit din compoziții romantice foarte
cunoscute și îndrăgite de public, și include și
piesa „Ma vie”, un poem simfonic autobiografic
compus de Cristache Zorzor, care timp de peste
17 ani a fost violonist în cadrul acestei orchestre.
Născut în 1928, Cristache Zorzor trăiește la
Montreal de 45 de ani. Având studii administrative și juridice (la București), el a lucrat pentru
SNC-Lavalin în gestionarea lucrărilor de construcție a două mari centrale hidroelectrice la
Baie James și a uzinei de aluminiu și magneziu
de la Bécancour, precum și în cadrul unui proiect
în Camerun, finanțat de Banca Mondială.
La pensie s-a dedicat pasiunii sale de-o viață,
muzica, înscriindu-se, la vârsta de 70 de ani, la
cursuri intensive de armonie, orchestrație și
vioară la Université de Montréal. A activat în
Orchestra Simfonică CAMMAC (Canadian
Amateurs Musicians/ Musiciens Amaterus du
Canada), devenită ulterior Orchestra Philharmonia Mundi.
Este autorul a peste 25 de piese simfonice,
interpretate în concert sau înregistrate, multe inspirate de folclorul și motivele muzicale
tradiționale românești, precum suita simfonică
„Noël Roumain”, fantezia „Joie des Fêtes”,
piesa pentru voce și orchestră „Amour”, compoziția pentru o orchestră cu coarde „Danse
roumaine” sau rapsodia „Pastorale”.
În 2011, concertul de Crăciun al OPM a inclus „Souvenirs” o altă compoziție a violonistului Cristache Zorzor. Piesa este o poveste de
dragoste pe note muzicale dedicată Lyei Zorzor,
soția compozitorului.
Concertul de Crăciun de anul acesta este programat pentru ora 15.00. Sala Oscar Peterson
este situată la 7141 Sherbrooke O, Montreal.
Biletele: www.philharmoniamundimontreal.com
sau direct de la sală în ziua concertului. Preț:
20$/persoană; copiii sub 16 ani: 5$.
AM

AVOCAT & MEDIATOR

Divorț amiabil
Testamente și mandate
Contracte

„ Ma vie”
d e C r i s t a ch e
Z o rzor

CONCERT DE CRĂCIUN AL OPM

450-687-3204 • calina.bala@balalegal.ca

1555 boul de l'Avenir, birou 306, Laval, H7S 2N5

Montmorency
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D i n c o m u n i t ate Târgul de Crăciun Artizana 2018
EVENIMENT

PE SCURT

SPECTACOL DEDICAT CENTENARULUI LA
ȘCOALA JUNIMEA ROMÂNĂ DIN MONTREAL
Sâmbătă, 24 noiembrie, între orele 14.00 și
15.30, școala Junimea Română vă invită la un
spectacol pluridisciplinar (teatru, poezie, muzică, istorie), dedicat Centenarului Unirii, intitulat „Unire-n cuget și-n simțiri”, interpretat de
Trupa de Teatru Popular a Ansamblului Datina
și de micii artiști ai școlii, membri ai Ansamblul Dorulețul. Spectacolul va fi secondat de
expoziția Lansare de visuri!, inspirată de
pitorescul folclorului și candoarea copilăriei.
Intrarea este gratuită. Cod vestimentar: costum
popular, simboluri românești. Școala Junimea
este situată la 5625 avenue Decelles, Montreal,
H3T 1W4 (metrou Côte-des-Neiges). Parcare
gratuită.

PIESA DE TEATRU „UNIRE-N CUGET ȘI-N
SIMIRI”, ÎNCĂ DOUĂ REPREZENTAII
Pe lângă reprezentația din cadrul spectacolului
din 24 noiembrie de la școala Junimea
Română, piesa „Unire-n cuget și-n simțiri”,
dedicată Centenarului Unirii, va mai fi jucată și
în data de 18 noiembrie, la biserica Înălțarea
Domnului (5845 Upper Lachine, Montreal),
după liturghie, și pe 25 noiembrie, ora 14.00, la
Casa Română (8060 boul. Cristophe-Colomb,
Montreal). Aici spectacolul va fi urmat de un
concert cu formația Arimii (muzică populară și
ușoară). Un bufet și un vin d'honneur vor fi
servite. Preț intrare: 20$/persoană; copiii sub
14 ani intră gratuit. Info: 514-887-8956.
Piesa „Unire-n cuget și-n simțiri” a fost concepută de George Rusu, cel care semnează și
regia sa. Ea reunește poezii de Mihai Eminescu, Aron Cotruș, Grigore Vieru, Aurel
Manolescu și alții, care se împletesc cu melodii
înregistrate și interpretate de diferiți cântăreți.
Prima sa reprezentație a avut loc în luna iunie
a.c. Piesa este jucată de Trupa de Teatru Popular a Ansamblului Datina.
CONFERINĂ PE TEMA UNIRII
Duminică, 25 noiembrie 2018, orele 13:30, cu
ocazia Centenarului Unirii, dr. Constantin
Nedea va prezenta la Casa Română de pe lângă
biserica Buna Vestire (8060 boul. ChristopheColomb, Montreal) conferința intitulată
„Unirea Transilvaniei cu țara mamă - Unire
fără condiții”.

Les Immeubles Charisma
AGENIE IMOBILIARĂ

Premiat?
CLUB
100% OR

PROMOȚIE

Duminică, 25 noiembrie, între orele 10.00-18.00, în Sala Mare a Centrului comunitar
6767 Côte-des-Neiges din Montreal va avea loc Târgul de Crăciun Artizana 2018.
►

Ce puteți găsi la Artizana 2018? Bijuterii făcute de mână, costume populare,
poșete din diverse materiale (textile,
piele), aranjamente florale de hârtie,
goblenuri/tablouri cu „perle” brodate,
cutii decorative, felicitări, artizanat nativ,
sculpturi în lemn, produse cosmetice,
produse parfumate pentru casă și multe
altele.

Decorații marca Miora Fibers. FOTO:
Facebook @Miora Fibers.

Artizanii care doresc să participe la
acest târg se pot înscrie trimițând un
email la lsurugiu9@gmail.com până pe
data de 20 noiembrie, cu următoarele informații: nume și coordonate (email,

telefon); numele companiei, site
web/pagină Facebook; categoria de produse oferite: ceramică, lemn, produse
pentru copii, cosmetice și îngrijire a

L’ARTelier du Village, un magazin
care și-a deschis porțile acum aproape
opt ani și care prezintă arta în diferitele
sale forme, oferă publicului o serie de
evenimente și ateliere. Iată care sunt
acestea pe parcursul lunilor noiembrie și
decembrie:
■ În fiecare zi de mați, între orele 15:30
și 17:30, și în fiecare sâmbătă de la 9:30
la 11:00, la buticul L’ARTelier du Village are loc un atelier liber, la care
poate participa oricine dorește și are un
proiect de țesut/tricotat/cusut. Costul este
de 10$. Roxana Stoleru este coordonatoarea și îndrumătoarea atelierului.

■ Duminică, 25 noiembrie, între orele
9:00 și 16:00: atelier de sculptură cu
Paverpol, nivel începător (statuetă
șezând). Paverpolul este o substanță fluidă, pe bază de apă, folosită ca întăritor
pentru materiale textile, conferindu-le
formă. Costul atelierului este de
110$/persoană și include toate produsele
de Paverpol, tricouri de bumbac și materialele pentru armatură. Participanții sunt
rugați să își aducă un șorț, baza pe care
va sta lucrarea realizată (lemn, piatră,
metal sau orice alt material preferat),
precum și orice altă țesătură specială sau
dantelă pe care doresc să o incorporeze

Asociația Artizana a fost înființată în
2016 de Marina Stavilă Josu. Acesta este
al patrulea târg prezentat de această asociație, după cele din mai 2016 și mai și
decembrie 2017. Edițiile precedente s-au
bucurat de o largă participare, atât din
partea expozanților cât și a publicului,
care a putut admira și cumpăra creațiile
unor artizani locali originari din România, Republica Moldova, Rusia, Ucraina
dar și din Quebec.
Ediția de anul acesta este organizată
în colaborare cu Asociația Culturală
Română și Comunitatea Moldovenilor
din Quebec și se înscrie în seria evenimentelor dedicate Centenarului Unirii.
Info: 514-342-2982 - Liliana Surugiu,
președinta asociației Artizana, sau pagina Facebook @Association Artizana.

A te l i e r e d e a r tă și a r t i z a n at l a
L’A RTe l i e r d u V i l l a g e

514-683-3003
Curtier Imobiliar

VÂND REPEDE, PROFESIONAL,
ÎN CONDIIILE DORITE DE DVS.
Oriunde în Montreal, Laval și Rive Sud

vânzarea unei proprietă+i cu mine,
plătesc o vacan+ă până la 1.500$ în Sud,
la soare!
►La cumpărarea unei proprietă+i cu
mine plătesc notarul!

pielii, textile, bijuterii etc.; o fotografie
ilustrativă cu respectivele produse. Taxa
de participare este de 20$ (masă și
scaune incluse).

Scopul acestui eveniment este de a
aduce în atenția comunității artizani
români și de diverse alte culturi care trăiesc și creează la Montreal, și de a vă inspira și oferi posibile sugestii de cadouri
pentru sezonul de sărbători. Veți putea
astfel descoperi o serie de obiecte
inedite, de o frumusețe rară, lucrate cu
migală de artizanii noștri.

►La

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

ACCENT MONTREAL

în sculptură. Atelierul este coordonat de
Roxana Stoleru.

■ Sâmbătă, 1 decembrie, între orele
16:00 și 20:00: șezătoare de cusut ii, coordonată de Tatiana Rusu. Această activitate are loc de obicei la Centrul
comunitar 6767 Côte-des-Neiges.
Buticul L’ARTelier du Village este
situat la 314 Lakeshore Dr, PointeClaire, H9S 4L5. Info suplimentare despre aceste ateliere: 514-505-1375 |
lartelier.duvillage@gmail.com.
ACCENT MONTREAL
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CONCERT | FESTIVALUL DIVERSITATE CULTURALĂ | MANOLIANA, ÂMES DE LÉGENDE

Tenorul Liviu Iftene revine pentru a treia oară
în Canada

Sâmbătă, 24 noiembrie, asociația culturală La Muse Héritage Musical din Montreal prezintă a doua ediție a evenimentului bienal Festivalul Diversității Culturale, cu participarea tenorului Liviu Iftene, solist al Operei din Brașov.
►

Tenorul Liviu Iftene.

Interpretând rolul lui Leonaș din opereta Crai Nou de Ciprian Porumbescu, Montreal,
octombrie 2016. FOTO: Ioana Vanessa Bezman.

Tenorul Liviu Iftene s-a născut în orașul
de la poalele Tâmpei la data de 13 mai
1985. Deși primele semne ce îi confirmau
talentul muzical s-au manifestat încă din
gimnaziu, primii săi pași s-au îndreptat spre
învățământul teologic, urmâmd cursurile
Seminarului Teologic Ortodox Dumitru
Stăniloae din Brașov. Atracția muzicală s-a
consumat în această perioadă prin descoperirea primelor taine ale artei cântului
sub îndrumarea profesoarei Constanța
Câmpeanu, la Școala Populară de Artă
Brașov. Fascinat de lumea operei, Liviu
Iftene a hotărât să-și îmbunătățească abilitățile de canto și actorie în cadrul Facultății de Muzică din Brașov, ale cărei studii
le-a absolvit în 2009 ca șef de promoție, și
unde în prezent este profesor asociat. În
2011 a obținut un master în Muzică la Universitatea Națională de Muzică din București, în cadrul căreia își desăvârșește în

prezent studiile doctorale, sub îndrumarea
ilustrului compozitor, pianist și profesor
Dan Dediu. Mariana Nicolesco, Leontina
Văduva, Viorica Cortez, Rockwell Blake,
Laura Niculescu, Cristina Soreanu sunt
doar câteva dintre alte nume sonore care au
contribuit la modelarea vocală și a personalității sale.
Debutul scenic l-a susținut în ianuarie
2009 la Opera din Brașov în dificilul rol al
lui Tonio din La Figlia del Reggimento de
Gaetano Donizetti. Acest rol, ocolit de majoritatea tenorilor datorită exigenței cerințelor vocale, a marcat și debutul său
internațional, pe scena Großes Festspielhaus din Salzburg. Aici, în fața a peste
2.000 de spectatori, Liviu Iftene „a adus
publicul în stare de uluire. La doar 23 de
ani, în al patrulea an de pregătire muzicală
îndrăznește să debuteze cu Tonio a cărui
arie inspiră frică. Respect!”, scria ziarul

german OVB la scurt timp după spectacol.
Abordarea rolurilor dificile din punct de
vedere vocal a rămas unul dintre atributele
sale definitorii ca artist liric. Interpretând cu
aceeași plăcere și trăire artistică atât roluri
de factură lirică cât și dramatică, tânărul
tenor a reușit o performanță demnă de invidiat în ce privește bogăția repertoriul său
vocal, format din aproximativ 30 de roluri
de operă la care se adaugă rolurile de operetă și musical, precum și părțile muzicale
din creația vocal-simfonică sau de cameră.
Mozart, Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi,
Gounod, Puccini sunt doar câțiva dintre
compozitorii săi preferați.
Scena Operei din Brașov, acolo unde lucrează de peste unsprezece ani, nu este singurul punct cultural de reper unde Liviu
Iftene este aplaudat de melomanii
brașoveni. Aceștia îl pot urmări adesea în
diverse recitaluri sau concerte la Sala Pa-

Administrator agreat, Consultant certificat in Management

tria, Muzeul Casa Mureșenilor, Piața Sfatului sau Aula Magna a Universității Transilvania din Brașov. Pe plan național, el a fost
primit mereu cu aplauze intense de publicul
unor instituții prestigioase de cultură ale
României precum: Opera Națională București, Teatrul Național de Operă și Balet
Oleg Danovski din Constanța, Opera
Națională Cluj Napoca, Teatrul Național de
Operă și Operetă Nae Leonard Galați,
Ateneul Român, Filarmonica de Stat Târgu
Mureș, Filarmonica Paul Constantinescu
Ploiești, Filarmonica Sibiu, ș.a.m.d.
Cei treisprezece ani de activitate solistică i-au adus numeroase satisfacții și pe
plan internațional, prin participarea în mai
multe turnee europene, în țări precum Germania, Austria, Elveția, Spania, Franța,
Italia, Polonia.
Întâlnirea în 2013 cu Ioana Gherman,
ambițioasa coordonatoare și dirijoare a
corului La Muse din Montreal și președinta
asociației La Muse Héritage Musical, a pus
bazele unei strânse colaborări artistice, concretizate în cadrul unor turnee în Europa și
concerte în Canada.
Luna aceasta, într-o nouă colaborare cu
asociația La Muse Héritage Musical și cu
sprijinul oferit de Institutul Cultural
Român, tenorul Liviu Iftene revine pentru
a treia oară în Canada, pentru a încânta urechile comunității române, și nu numai, cu
rolul Manole din balada-oratoriu Mânăstirea Argeșului de Iacob Mureșianu. El a interpretat acest rol și în 2014 în cadrul
primului concert Manoliana, âmes de légende, iar în 2016 a urcat pe scenă la Montreal și Ottawa în rolul lui Leonaș din
opereta Crai Nou de Ciprian Porumbescu.
Festival Diversité Culturelle
Manoliana, âmes de légende
24 noiembrie, ora 19.00
Biserica St-Édouard, St-Denis colț cu
Beaubien (metrou Beaubien)
Bilete: 25$ în pre-vânzare, 35$ la ușă;
www.eventbrite.com Manoliana
Rezervări: 450-448-0797
ACCENT MONTREAL
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Actorul Virgil Șerban: Un gangster pe
Actorul de origine română Virgil Șerban (născut în 1979 la Vaslui) s-a făcut remarcat pe micile ecrane
quebecheze jucând în al doilea sezon al serialul polițist de succes Faits Divers, difuzat de Radio-Canada. Alături de Roman Pagliaro (Bobby), el a interpretat rolul unuia din frații Orsini (Valentino), doi gangsteri,
acoliți ai clanului mafiot condus de Tony Cozzolino. Ultimul episod al serialului, al zecelea, a fost difuzat în
data de 13 noiembrie 2018. Întregul serial se poate urmări pe site-ul Radio-Canada.
►

(serialele Mensonges, Trauma - n.r.).

EH: Dacă ar fi să-ți alegi rolurile, ce țiar plăcea să joci și în ce fel de film?
VȘ: M-ar încânta foarte mult să joc într-un
film de ficțiune stil Star Wars, într-un rol
de jedi.

EH: Joci însă personaje negative ca cel
din al doilea sezon al serialului de succes Faits Divers datorită fizicului solid și
aparenței macho. Personajul din film,
Valentino Orsini, și persoana reală Virgil Șerban sunt însă la o mare distanță
unul de celălalt.
VȘ: Normal, este o diferență imensă între
ficțiune și realitate. În realitate sunt un
pocăit de 20 de ani. Încerc să respect și să
aplic legile divine în viața de zi cu zi. Dar
în fața camerei și a realizatorilor distribuirea mea în roluri negative este mai
evidentă. Asta înseamnă figura, accentul
și felul de a vorbi - gesturile sunt mult mai
grăitoare pe plan cinematografic decât
castingul de pocăit. Bine, că mi-ar plăcea
să reușesc în toate rolurile, este de la sine
înțeles și nu aș ezita vreo secundă să joc în
roluri pozitive. Dar a trebuit să încep cu
ce este mai evident pentru camera de filmat.
Virgil Șerban în rolul lui Valentino Orsini din serialul Faits Divers 2. FOTO (curtoazie): Véro Boncompagnie/ Les Productions Sovimage.

Hair: Black. Eyes: Brown-Green. Height:
5ft 8in. Weight: 180 lbs. Spoken languages: English, French, Romanian. Iată
cum este prezentat Virgil Șerban, în câteva
cuvinte, pe listele de actori ai agenției
Ginette Achim, una dintre cele mai reputate agenții de artiști din Montreal. Castingul lui cuprinde interpretarea de personaje
negative, „adică personaje care exprimă
corupția la toate nivelurile. Personaje cu
boli psihice, posedați de spirite rele și
vrăjitori. Personaje din Europa de Est, precum spioni, dar, oarecum paradoxal, și

personaje religioase, preoți și înțelepți”,
explică Virgil Șerban.
Facem o mică incursiune în viața acestui actor quebechez de origine română,
pentru a cunoaște un pic omul ce nu se
sfiește să întruchipeze pe peliculă caractere nefaste, de bad boys.
Eva Halus: Virgil Șerban, de când ești în
Canada?
Virgil Șerban: Am ajuns în Canada pe 4
August 2004 alături de soția mea însărcinată pe atunci cu fetița noastră Coleen

* Al dvs.z

42 DE ANI - IMPORT

Lea, și de băiețelul de patru ani, Raphaël.

EH: Înainte de Canada ai petrecut câțiva
ani în Franța. În fiecare din țările în
care ai trăit te-ai pregătit pentru diverse
meserii, foarte diferite unele de altele.
VȘ: În România am terminat liceul de 12
clase cu diplomă de bacalaureat. În Franța
- școala profesională de sudor de înaltă
presiune. În Canada am obținut o diplomă
de agent imobiliar și ipotecar și apoi am
urmat ateliere intensive de actorie cu binecunoscutul actor Jean Pierre Bergeron

10 - 17

10 - 17

EH: Publicul te-ar putea cunoaște mai
bine citindu-ți cartea autobiografică „Le
chemin d’un immigrant roumain”,
apărută în septembrie 2015 la editura
Québec Livres. Cum a fost drumul de la
scris la actorie?
VȘ: „Le chemin d’un immigrant roumain
- La clé vers un succès parfait” s-a născut
după ce la vârsta de 38 de ani am avut o
revelație divină, o viziune spirituală în
care m-am văzut scriind o carte cu istoria
mea personală, transformând-o apoi întrun scenariu de film în care să fiu actor și
regizor. La început am avut dubii, dar
fiind obișnuit cu principiul revelațiilor divine, am decis să scriu cartea. Mi-am spus
că dacă va fi publicată într-un timp relativ

10 - 17

Tip ROSU - ALB - ROZE

si plus

Preturi incepand de la * Detalii in magazin

accentmontreal.com
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Într-un Quebec plin de accente

face diferenţa
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micile ecrane din Quebec
actor! Sper din tot sufletul ca aventura să
continue până la sfârșitul vieții.

EH: Care sunt planurile de viitor?
VȘ: Să obțin cât mai multe roluri, atât pe
micul cât și pe marele ecran quebechez.
Vreau să învăț foarte bine limba engleză
și să reușesc să intru în cinemaul american. Prin intermediul agenției Ginette
Achim aș vrea să reușesc și în filmul
francez și, dacă este posibil, și în cel
românesc.
Intenționez să scriu o trilogie pentru
ecrane, după cartea mea. În momentul de
față am scris primul episod și l-am început
pe al doilea. Lucrez, de asemenea, și la un
proiect personal de a scrie o carte cu istoria strămoșilor noștri geto-dacii, dedicată
copiilor mei. Doresc să las o moștenire
descendenților mei și anume istoria familiei și a strămoșilor.

Virgil Șerban (dreapta), în rolul lui Valentino Orsini, pe platoul de filmare al serialului Faits Divers 2, alături de Roman Pagliaro, în rolul
fratelui său, Bobby Orsini. FOTO (curtoazie): Véro Boncompagnie/ Les Productions Sovimage.

scurt, aceasta va constitui un semn suficient de puternic ca să cred și în restul viziunii.
Încurajat de rapiditatea cu care cartea
s-a concretizat - la două zile după ce am
trimis-o prin e-mail la patru edituri, am
primit răspunsuri pozitive pentru publicare de la toate patru - am decis să devin
actor și între timp să scriu și scenariul de
film.
Așa am început să particip, în vara
anului 2014, la două ateliere „joc în fața
camerei”, oferite de actorul Jean-Pierre
Bergeron. Două evenimente dramatice,
moartea părinților mei la intervale scurte,
m-au îndepărtat pentru un timp de dorința
de a fi actor, însă odată ce furtuna încercărilor s-a potolit, am revenit cu o forță și

o determinare extraordinară de a continua.
Din ianuarie 2015 și până în ziua de azi,
am participat la toate atelierele și am progresat rapid, de la nivelul începător la cel
de avansat. La majoritatea cursurilor am
avut privilegiul să întâlnesc invitați speciali, ca regizori și directori de casting.
Jocul meu nu a trecut neobservat și în
2017, regizorul Eric Tessier mi-a oferit
două roluri secundare, în serialul
Fugueuse și filmul Junior Majeur.
La sfârșitul lui 2017 i-am întâlnit, în
cadrul unui atelier, pe directorii de casting
Pierre Pageau și Daniel Poisson, precum
și pe regizorul Stephane Lapointe. Impresionați de potențialul meu, m-au chemat
la o audiție pentru serialul Faits Divers 2,
cerându-mi să interpretez rolul gangsteru-

lui italian Valentino Orsini. Audiția a fost
un succes și în martie 2018 am început
filmările, care au durat până în august
2018.
În vara acestui an am reușit la alte
două audiții. Prima pentru un rol în serialul L’Échapée, în care joc rolul unui
român (Le roumain), iar a doua pentru un
rol în filmul Jouliks realizat de regizoarea
Mariloup Wolfe, ce va ieși în cinematografe în 2019, după ce va fi prezentat
la diverse festivaluri de film.
Toate platourile de filmare unde am lucrat au fost extraordinare. Ce spirit, ce pasiune și dragoste pentru crearea unui film!
Ce ambianță plăcută creată de toate
echipele! Nu mi-am imaginat cât de frumoasă și pasionantă poate fi viața de

EH: Ai un cuvânt pentru cei ce te
privesc?
VȘ: Da. Experiența personală m-a învățat
că în toate domeniile cheia succesului
este revelația divină. Comunicarea conștientă cu marele creator ne permite să
avansăm în viață cu o încredere absolută
pentru a realiza potențialul divin ce se ascunde în interiorul nostru. Această comunicare se produce în mintea noastră și este
confirmată prin sentimentul de pace și bucurie. Este motorul de acțiune în viața
unei persoane. Cu cât mai rapidă este
conștientizarea principiului de revelație,
cu atât mai repede viața noastră capătă
sens și devine un succes inevitabil.
Pictoriță și poetă, Eva
Halus se definește ca o
artistă Zen, întotdeauna
în ritm cu natura. În
paralel cu o bogată activitate expozițională, ea
a publicat patru volume
de poezii și două de interviuri cu personalități românești din Montreal.

Vreți mai mulți clienți?
Suntem aici să vă ajutăm!
Print și online

Publicitate care funcționează!
www.accentmontreal.com | info@accentmontreal.com | 514 690.8831
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S-au săturat canadienii de liberali? Când DA=NU
CANADA | SONDAJE | POLITICĂ

REFLECII CANADEZE

Pentru a marca trei ani de guvernare liberală la Ottawa și pentru a semnala cele 12 luni
care au mai rămas până la următoarele alegeri federale, mai multe case de sondare a opiniei
publice s-au aplecat asupra intențiilor de vot ale canadienilor. Mai jos, un sumar al rezultatelor
acestor sondaje.
►

Premierul Justin Trudeau.
SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accenmontreal.com

Răspunsul la întrebarea
din titlu este: nu chiar. Liberalii lui Justin Trudeau au
multe șanse să câștige un al
doilea mandat. Desigur, un
an reprezintă enorm de mult
în politică și multe se pot schimba până la
21 octombrie 2019, dată la care vor avea loc
următoarele alegeri federale canadiene. Totuși, mai multe sondaje efectuate recent
confirmă că PLC pare în bună formă pentru
2019, fiecare dintre acestea aducând diverse
nuanțe și scrutând diverse aspecte ale intențiilor de vot din acest moment ale canadienilor.
Mai întâi sondajul Mainstreet efectuat
pentru Groupe Capitales Médias în perioada 30 octombrie - 7 noiembrie și dat
publicității pe 14 noiembrie, care arată că
dacă alegerile ar avea loc acum, liberalii lear câștiga cu 39,3% (41,4% în Quebec).
Conservatorii lui Andrew Scheer ar forma
Opoziția oficială cu 34,6% din voturi.
Noii democrați (NPD), partidul care în
2015 avea șanse reale să formeze guvernul,
se află acum într-o perioadă de căutări și redefiniri, iar acest lucru se reflectă în intențiile de vot: doar 10,8% dintre canadieni
(12,1% dintre quebechezi) le acordă votul
în momentul de față.
People’s Party, cel mai nou partid federal al Canadei, înființat în septembrie a.c.
de către Maxime Bernier, fost deputat conservator, obține un surprinzător 3,8% la
nivel național și 4,1% în Quebec. Acest procentaj se poate explica (și) prin faptul că
Bernier s-a aflat mereu în atenția presei în
ultimele luni datorită controversatelor sale
accentmontreal.com

declarații privind imigrația („multiculturalism extrem”) sau mediul înconjurător (negaționism al schimbărilor climatice).

Procentajele de mai sus se aliniază cu o
serie de alte sondaje realizate în ultimele
săptămâni. În septembrie, Abacus Data a
relevat că populația Canadei înclină tot spre
PLC: 38% ar vota cu liberalii lui Justin
Trudeau, 34% cu conservatorii și 17% cu
NPD. Cu excepția Preeriilor, unde conservatorii sunt în frunte, liberalii domină peste
tot intențiile de vot. În British Columbia
nivelul lor de popularitate este similar celui
înregistrat la alegerile precedente, din 2015,
în ciuda controversatei dezbateri privind
conducta Trans Mountain, în Quebec continuă să fie solid, iar în Ontario este în
creștere față de acum câteva luni – lucru ce
se reflectă și în faptul că în această provincie aprecierea față de performanța guvernului liberal este cea mai pronunțată: 47%
față de 44% la nivel național. Totuși, este
important de notat că cifrele de la Abacus
Data arată că partidul condus de Andrew
Scheer, PCC, este mult mai competitiv
decât anul trecut.

La rândul său, cea mai recentă anchetă
săptămânală furnizată de Nanos (săptămâna
încheiată în data de 9 noiembrie) confirmă
sprijinul popular de care se bucură liberalii:
39,4%. Ei sunt urmați de conservatori cu
27,5% și de NDP cu 19.8% (Blocul québecois - 2%, verzii - 6,1% și People’s Party of
Canada (PPC) - 1.4%). Trudeau conduce
detașat din punct de vedere al preferințelor
populației pentru prim-ministru, cu 41,7%,
urmat la mare distanță de Andrew Scheer
(20%) și Jagmeet Singh (8.6%). Aproape 6
din 10 canadieni consideră că Trudeau în-

trunește calitățile unui bun lider politic
(58.7%), în vreme ce doar 40,4% cred acest
lucru despre Scheer și 33.8% despre Singh.

Nu în ultimul rând, compilația de date a
CBS (Poll Tracker), actualizată în permanență în urma tuturor sondajelor de opinie
publicate, prezintă următorul tablou al intențiilor de vot: liberali - 38,2%, conservatori - 32,4%, NPD - 15,9%. Bazându-se pe
aceste cifre, CBC Poll Tracker estimează că
Partidul liberal canadian are două din trei
șanse să formeze un guvern majoritar.
Nivelul actual de suport popular în favoarea
liberalilor ar produce în jurul a 182 de
locuri în Parlament, mult peste cele
169 necesare majorității. Potrivit aceleiași
previziuni, conservatorii ar câștiga 127
de locuri, NPD 19, Bloc québécois 8, iar
verzii 2.
Reamintim că în 2015 PLC a câștigat
alegerile cu 39,47% din voturi, obținând
184 de fotolii parlamentare. Conservatorii
au întrunit 31,89% din sufragii (99 de locuri
în Parlament), iar NPD 19,71%, alegând 44
de deputați.
Cât de relevante sunt aceste procentaje
la un an distanță față de alegeri? Intențiile
de vot ale canadienilor s-au schimbat semnificativ în cursul acestui an. În decembrie
2017 liberalii aveau 8 procente avans în fața
conservatorilor, în martie conservatorii devansau liberalii cu 4 procente (Poll
Tracker). Lucrurile se pot schimba deci
până în octombrie 2019. Totuși, istoric
vorbind, în mai bine de trei sferturi dintre
alegerile ținute de la sfârșitul celui de-al
Doilea Război Mondial încoace, partidul
care conducea în sondaje cu 12 luni înaintea
scrutinului, l-a câștigat 12 luni mai târziu.

Într-un Quebec plin de accente

face diferenţa

RAUL DUDNIC
Noi Românii TV

De când cu internetul și accesoriile
lui, informația circulă mai ca banul
rău. Informația în
general, zic. Dintro parte, volumul informațiilor ce
curge prin conductele internetului
este uriaș. Din cealaltă parte, TV-ul,
radioul și ziarele, ne bombardează cu
știri zi și noapte.
Intervine însă o chestiune majoră:
credibilitatea. Și nu neapărat acea
credibilitate beton cu care ne
obișnuiau crainicii știrilor în perioada ante-internet, ci existența ambiguității mai degrabă.
Iată despre ce este vorba: aceeași
știre poate fi scrisă cu un miez de
obiectivitate, după care, în funcție de
culoarea sau interesele canalului
media respectiv, știrea se împachetează cu ambalajul propriu, după
nevoi. Și mai concret: economia
Canadei este stabilă. Da, și foarte
puternică, mai ales în comparație cu
economiile altor țări - vor spune
canalele media pro-guvernamentale.
Da, dar ce ne facem cu deficitul de
19 miliarde de dolari sau cu creșterea
costului vieții? - va întreba cealaltă
parte a presei.
Încălzirea globală - presa de dreapta
și suporterii acesteia, fie ei conservatori (Canada) sau republicani (SUA),
vor spune: aiurea, o farsă cu intenția
de a stoarce bani publici pentru
proiecte verzi fantasmagorice. Da,
vor spune ceilalți, dar topirea calotei
polare e o realitate: de câțiva ani,
vapoarele pot trece frumos și bine
de-a dreptul pe lângă polul nordului.
Urmare a acestei ambiguități voite,
consumatorul de știri a dezvoltat
două noi caracteristici: scepticism și
cinism.
În concluzie, pentru a susține cele
spuse anterior, vă pun câteva întrebări: benzina - scumpă sau accesibilă? monarhia - actuală sau
depășită? parada gay-lor - frivolă sau
decentă? Toate aceste întrebări au în
presă și pe internet răspunsuri de
toate culorile și din toate direcțiile.
Culmea este că toate pot fi perfect
valabile.

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, joi la ora 7.00 am. și vineri
la 4 am.

www.accentmontreal.com
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Va asteptam cu comenzi de Sarbatori!
COZONACI PROASPETI, facuti in laboratorul propriu
SARMALE, TOBA, CALTABOS, LEBAR, PIFTIE
Toate produsele noastre sunt preparate si afumate
in magazinul din Laval - Retete ardelenesti!

Vineri 16 noiembrie 2018 ■ PAG. 9

L
E
V
A
P
A
L

Gustosii mici de Balkani

Carnati oltenesti
Carnati afumati
Costita si ciolane afumate
Salata de vinete
Salata beuf
Icre
Telemea de oaie
si numeroase alte
produse traditionale
romanesti

LAVAL
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Charcuterie

LA NOI GASITI SAVORILE
DE ACASA!

3833 boul. St-Laurent
Montreal, H2W 1X9
514.288.8046

Fairmount

SPECIALITATI
ROMANESTI

Mezeluri
pregatite in
propriul
laborator
► Produse
de cofetarie
►

Charcuterie
Fairmount

LA NOI GASITI SAVORILE DE ACASA!

Mititei proaspeti
Carnati proaspeti
Carne marinata

Craciun & Revelion

R E S T AU R AN T B R AV O

24-25

60$
Decembrie
Party de
Craciun
20:00

A D U C E T I B AU T U R A DV S . P R E F E R ATA

135$

31

Decembrie
Revelion
22:00

REZERVATI PANA LA
1 DECEMBRIE 2018
DUPA 1 DECEMBRIE PRETUL
ESTE 145$

MENIU

Muzica
live
Spectacole
Mos
Craciun

BUFET SPECIAL DE SARBATORI
CU MENIU PRINCIPAL (MANCARE CALDA) SI DESERT
O STICLA DE SAMPANIE LA 5 PERSOANE DIN PARTEA CASEI

6925 av du Parc, Montreal, H3N 1X7 | 514-277-4787 | 514-679-4583
www.bravoresto.ca | bravoresto@gmail.com | PARCARE GRATUITA
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BROSSARD

BALKANI
ww w . ba l k an i b r o s s a rd . co m

Branza
de vaci
Biscuiti
Eugenia
6 sortimente
Seminte de
floarea
soarelui

Jambon
feliat
Parizer

2

99
$

S T- H U B E R T

5552 Grande-Allée, J4Z 3G1

45 0.676. 66 54

Orar prelungit! Deschis si
lunea, pana la ora 18.00.

•Cele mai bune mezeluri

pentru sanvisuri si mancare
gatita pentru pranz

Halva
in vrac

•Cea mai mare varietate de

Salam
de vara

Malai
Boromir
Special Brossard

Pastrama
de porc
Mici
Traditionali
Extra carne de miel
Domnesti
Snitele
si chiftele

Branza de
burduf
Ceafa
afumata

G u s t u l Tr a d i t i e i

Zacusca
Raureni

mezeluri si preparate de casa:
peste 70 de produse artizanale
•Sarmale, Salata beuf, Ciorba de
burta, Salata de vinete, Icre,
Chiftele proaspete
•Produse fara gluten
•Produse afumate
natural cu lemn de artar
MO NT REAL

Piata Jean Talon
7070 Henri-Julien, H2S 3S3

51 4 . 8 0 7 . 1 6 2 6

Deschis in fiecare zi
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ATRONOMIE

Micuța stea care s-a născut imediat după
Big Bang
O stea foarte mică în comparație cu Soarele, situată la circa 2000 ani-lumină față de noi, are incredibila
vârstă de 13.5 miliarde de ani. Asta înseamnă că ea s-a născut imediat după Big Bang. Studiul ei i-ar putea
ajuta pe astronomi să cunoască mai bine istoria și evoluția Universului nostru.
►

Cu ajutorul telescoapelor Magellan și Very Large Telescope din Chile a fost descoperită una dintre cele mai vechi stele din Univers, de
circa 13,5 miliarde ani, fapt dovedit de compoziţia sa extrem de redusă în metale. FOTO: GMTO Corporation.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

În Univers există sute
de miliarde de galaxii,
care conțin, la rândul
lor, miliarde și miliarde
de stele. Stelele, adevărați „atomi” ai materiei din galaxii, iau
naștere în continuu.
Mari sau mici, ele se formează din praful și
gazul interstelar, se „aprind”, rămân strălucitoare pe cer un număr de ani, după care,
atunci când au epuizat combustibilul ce stă
la baza proceselor nucleare ce au loc în
inima lor, mor.
Durata de viață a unei stele depinde în
mod direct de masa ei: stelele foarte mari
trăiesc puțin și mor în mod spectaculos,
dând naștere la supernove care împrăștie în
Univers mare parte din materia stelei; ceea
ce rămâne colapsează, în funcție de masa
stelei, într-o gaură neagră sau o stea de neutroni. Stelele mici pot trăi însă zeci de miliarde de ani. Ele „ard” combustibilul
nuclear cu viteze mult mai lente, fapt ce le
permite să aibă o viață îndelungată.
Studiul stelelor este extrem de important, întrucât ele reprezintă laboratoarele în
care iau naștere nucleele atomilor majorității elementelor chimice. De la carbon

la fier, de la oxigen la siliciu, elementele
chimice există datorită proceselor de fuziune nucleară care au loc în stele. Aceste
reacții nucleare generează o presiune ce se
opune atracției gravitaționale. Atâta vreme
cât efectele proceselor nucleare și ale gravitației se compensează, steaua rămâne în
viață. Când nu mai au loc procesele de fuziune nucleară, steaua moare și împrăștie în
Univers elementele chimice pe care le-a
generat. Noi stele se formează din gazul și
praful interstelar care pe măsură ce trece
timpul este îmbogățit cu elemente chimice
generate în urma exploziei stelelor ce mor.
Ceea ce înseamnă că studiul compoziției
chimice a unei stele ne poate spune cât de
veche este aceasta: dacă în interiorul ei se
găsește o cantitate importantă de elemente
precum carbon sau fier, steaua este recentă;
dacă, dimpotrivă, în interiorul ei se află
doar hidrogen, heliu și mici cantități de
litiu, elemente care s-au format imediat
după Big Bang în urma nucleosintezei,
atunci steaua respectivă s-a format, la rândul ei, în primele momente de viață ale Universului.
O astfel de stea, numită 2MASS
J18082002-5104378, a fost descoperită recent, la 1950 de ani lumină față de noi, în
constelația Altarul. Aceasta este o constelație vizibilă pe cerul austral, situată între
Scorpion și Triunghiul Austral, fiind una

dintre cele 48 de constelații catalogate de
astronomul Ptolemeu încă din al doilea
secol.
Această stea are o vârstă de circa 13.5
miliarde de ani și o masă de doar 14% din
cea a Soarelui, ceea ce explică viața sa îndelungată. Ea a fost studiată de un grup de
cercetători de la John Hopkins University
care a analizat spectrele stelei, obținute cu
telescoapele Magellan și Very Large
Telescope din Chile. Rezultatele acestui
studiu au fost publicate în arXiv și vor
apărea în curand și în revista Astrophysical
Journal.
Stele atât de vechi se găsesc cam una la
zece milioane din cele catalogate. Ele permit studiul condițiilor existente în Univers
imediat după Big Bang, când încă nu existau elementele chimice pe care le avem la
ora actuală. 2MASS J18082002-5104378
are o cantitate de elemente chimice grele
mai mică decât orice altă stea cunoscută în
momentul de față. Descoperirea sa i-a surprins pe astronomi, întrucât se credea că la
începutul Universului s-au format doar stele
foarte masive, care ar fi murit până în
prezent. Micuța stea demonstrează că ar
putea exista un grup de stele care încă
supraviețuiesc, martori ai istoriei evoluției
Universului. Aceste stele vor continua să
trăiască și după ce Soarele nostru va dispărea.

Câteva explicații

Acum 13,8 miliarde de ani, Universul a
apărut dintr-un punct de energie infinit
de mic, denumit Big Bang. Știm că
acest eveniment s-a întâmplat, întrucât
Universul se extinde constant și galaxiile se îndepărtează de noi. Cu cât privim
mai mult în trecut, cu atât Universul este
mai mic - așa știm că trebuie să fi fost
odată infinit de mic și că trebuie să fi
fost un început.
Soarele este o stea de vârstă medie
comparativ cu restul stelelor din
Univers. Cercetătorii presupun că vârsta
sa aproximativă este de 4,5 miliarde de
ani. Când Soarele va atinge vârsta de
circa 7 miliarde de ani va deveni mai
mare, dar mai rece. Când va împlini
aproximativ 10 miliarde de ani, se va
transforma într-o stea din clasa gigantelor roşii, iar atmosfera sa se va extinde
atât de mult încât va ajunge în
apropierea Terrei. Spre sfârşitul existenţei sale, Soarele va ajunge o stea din
clasa piticelor albe. În prezent, steaua
noastră este de aproximativ 300 de ori
mai fierbinte şi cu 6% mai mare decât
era la momentul apariţiei sale.
Soarele este cel mai mare și mai masiv
obiect din sistemul solar. Conform oamenilor de știință, este nevoie de 109
planete Pământ pentru a acoperi complet
discul solar. Însă, prin comparație cu
celelalte sute de miliarde de stele din
Calea Lactee, Soarele este un obiect
cosmic de clasă medie.
Conceptul de an-lumină nu este unul
legat de măsurarea timpului, ci a distanţei. Distanţa pe care lumina o parcurge într-un an dă măsura unui
an-lumină. Aceasta este de 9,46 trilioane de kilometri.
Lumina Soarelui ajunge pe Terra, în
medie, în 8 minute şi 20 de secunde,
având de parcurs distanţa de aproximativ 150 de milioane de kilometri.
Cea mai apropiată stea de sistemul nostru solar, Proxima Centauri, se află la o
distanţă de 4,22 ani-lumină de noi, adică
aproximativ 40 de mii de miliarde de
kilometri - de 250.000 de ori mai departe decât Soarele, motiv pentru care
călătoriile interstelare sunt, în contextul
înţelegerii curente a legilor fizicii, doar
subiect al filmelor de anticipaţie.
Cătălina Curceanu este prim-cercetător în
domeniul fizicii particulelor elementare şi al
fizicii nucleare, Laboratori Nazionali di Frascati, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
(Roma, Italia) şi colaborator Scientia.ro.
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Ipoteza timpului
Ne vom întoarce în timp până la momentul în care... nu suntem prea
siguri până când, deoarece, potrivit unora, mari fragmente din ceea
ce credem că reprezintă istoria noastră, de fapt nu au avut loc.
►

aprig susţinută, extinsă şi publicată pe scară
largă de către matematicianul rus Anatoly
Fomenko începând cu anii 1980. Fomenko
a folosit analiza statistică a textelor antice
şi propriile sale noţiuni matematice despre
observaţii astronomice pentru a arăta că
Hardouin nu a săpat destul de adânc şi că
iezuiţii au falsificat toată istoria greacă, romană, egipteană, chineză şi arabă, introducând aproape o mie de ani de istorie
contrafăcută în calendar. După cronologia
revizuită a lui Fomenko, ar trebui să ne întoarcem doar cu 900 de ani înapoi în timp
pentru a-l întâlni pe Isus Hristos.
O teorie a timpului fantomă, mai specifică, vine din partea a doi teoreticieni ai
conspiraţiei germani, Heribert Illig şi HansUlrich Niemitz, care cred că actualul calendar a fost expandat cu 297 de ani printr-o
serie de erori şi acţiuni deliberate ale Bisericii Catolice. Potrivit lui Illig şi Niemitz,
atunci când ne gândim că anul este 2018, de
fapt este doar 1721.
Sistemul calendaristic pe care îl folosim
astăzi se numeşte calendarul Gregorian,

Ipoteza sau teoria timpului fantomă este
compusă din câteva fire cronologice alternative cu privire la istoria ultimelor milenii,
în care secole întregi de istorie falsă au fost
introduse în calendar ex post facto de către
elita conducătoare. Un ev mediu aici, un
secol sau două dincolo - acestea nu s-au întâmplat în realitate, ci au fost inventate,
întinzând artificial istoria modernă până la
cele două mii de ani pe care în ziua de azi,
eronat, credem că au existat începând cu
anul 1.
La ora actuală, cel mai mare suport pentru această ipoteză vine din Europa de Est,
o parte a lumii unde gândirea conspiraționistă a înflorit. Ideile au fost pentru prima
dată publicate la scară largă în jurul anului
1700 de către iezuitul şi bibliotecarul
francez Jean Hardouin, care credea că majoritatea artei şi literaturii din Grecia antică
şi Roma erau falsuri din secolul al XIII-lea
și că mult din ceea ce considerăm a fi istoria greacă și romană nu s-a întâmplat cu
adevărat. Munca sa a fost continuată de alţi
iezuiţi francezi. A fost în cele din urmă

Voyages Tam
Permis de Quebec

1118 Ste-Catherine O, suite 504, Montreal, H3B 1H5, tel: 514-345-1121

DANIEL

● Bilete direct
de la companiile aeriene
● Asigurări de voiaj pentru
canadieni
și vizitatori

Peste 20 de ani de experiență cel:
cu clientela română

GABRIELA

PROMOTIE SPECIALA
Zbor DIRECT Mtl-Bucuresti
Incepand din iunie 2018

SPECIAL

514-824-0908

care specifică prezenţa unui an bisect la
fiecare patru ani, cu excepţia anilor divizibili la 100, însă incluzându-i pe cei divizibili la 400. Acest calendar ne ţine pe drumul cel bun. Adoptarea sa în 1582 a fost
motivată în mare măsură de nevoia de a
păstra Paştele în locul corect în calendar,
lucru important pentru Biserică, dată care
deviase cu 10 zile folosind precedentul sistem calendaristic Iulian. Sistemul Iulian era
mai simplu: avea un an bisect la fiecare
patru ani, fără excepţii, ceea ce-l făcea mai
puţin precis. Corecţia a fost ordonată de
Papa Gregoriu al XIII-lea şi a fost făcută
trecând de la data de 4 octombrie 1582 direct la 15 octombrie 1582 şi continuând din
acel punct cu metoda gregoriană.
Uitându-se la cei 1582 de ani şi
numărând anii bisecţi, Heribert Illig a descoperit că eroarea de 10 zile era prea mică
şi că, de fapt, eroarea reală era de treisprezece zile. Illig s-a gândit la o singură
posibilă explicaţie privind motivele pentru
care astronomii Papei au venit cu ideea unei
erori mai mici: numărul de secole scurse era
mai mic decât Papa lăsase să se creadă. Illig
a concluzionat că aproape trei secole de istorie au fost falsificate şi nu au avut niciodată loc.
Partea interesantă a întregii poveşti este
că Illig a avut parţial dreptate: o simplă
numărătoare arată că metoda calendaristică
Iuliană ar fi acumulat 13 zile de eroare în
ultimii 1582 de ani, nu 10. Însă a existat un
motiv pentru care au fost folosite 10, altul
decât secolele fantomă. Când schimbarea
de calendar s-a făcut în 1582, ideea a fost
nu să corecteze eroarea calendarului Iulian
acumulată de la anul 1, ci mai degrabă pentru a sincroniza calendaristic Paștele cu perioada în care acesta a fost fixat: Consiliul
de la Niceea. Când a avut loc consiliul de
la Niceea? Aţi ghicit, în anul 325; 1257 de
ani înainte de schimbare, destul pentru a
devia cu 10 zile. Ipoteza timpului fantomă
a lui Illig a fost bazată pe o greşită interpretare a unei observaţii valide.
Totuși, plecând din același punct, Illig
şi Niemitz au ajuns la multe din aceleaşi
concluzii ca şi Fomenko. Ambele sugerează
o lipsă de dovezi arheologice şi documentare pentru ultimele secole din primul

AȚI DESCHIS UN NOU
BUSINESS?
Accent Montreal vă oferă
spaţiu GRATUIT pentru o
singură apariţie, în format
carte de vizită alb-negru,
pentru a vă promova afacerea şi a vă face cunoscută
tuturor cititorilor oferta
dumneavoastră.
Contactați-ne la
info@accentmontreal.com

mileniu. Illig, Niemitz și Fomenko cred că
aceste secole nu au avut loc, în timp ce istoria explică această lipsă drept Evul
Mediu european, când s-a înregistrat, de
fapt, foarte puţină activitate în construcţii
şi literatură. Ambele ipoteze ale timpului
fantomă neagă existenţa lui Carol cel
Mare (Charlemagne), piesa centrală a
dovezilor existente din acea perioadă, ca
pe o înscenare creată de Biserică pentru a
explica existenţa falselor secole.
Lucrul cu adevărat interesant despre diversele ipoteze ale timpului fantomă nu este
reprezentat de presupunerile în sine, ci de
ştiinţa care le invalidează. Nimeni dintre cei
care citesc acest articol n-a trăit în anul 900
pentru a afirma cu siguranţă că numărătoarea anilor nu a fost modificată. Putem
data radiometric o bucată de lemn ca fiind
veche de 500 de ani, însă nu putem ști dacă
oamenii de acum 500 de ani îşi numeau
anul 1500, 1200, 1041 ori 666. Există
așadar vreun mod în care putem da înapoi
istoria reală fizică pentru a o alinia cu istoria calendaristică înregistrată? Există vreun
mijloc pentru a dovedi că un eveniment
semnalat în cărţile de istorie ca având loc în
anul 300, chiar s-a întâmplat acum 1700 şi
ceva ani?
Se pare că răspunsul este da. Datarea radiometrică ne poate oferi vârstele multor
tipuri de obiecte asociate unor evenimente
istorice: bătălii, funeralii, proiecte de construcţii. Evenimente astronomice, precum
supernovele menţionate în diverse documente vechi, pot stabili cu exactitate datele
respectivelor documente. Alte evenimente,
precum eclipse, vizitele lui Halley sau ale
altor comete, au fost consemnate de astronomi de pe cel puţin trei continente
diferite, însemnări care încă există,
oferindu-ne o istorie neîntreruptă şi canonică pentru ultimii aproape 3000 de ani. Să
ne oprim însă la dendrocronologie, știința
care se ocupă cu determinarea vârstei arborilor pe baza studiului inelelor lor.
Deşi arborii individuali au o vârstă
de cel mult câteva mii de ani şi de obicei
mult mai puţin, avem în prezent o bază
cronologică de peste 12000 de ani. Această
cronologie este realizată prin potrivirea

Charcuterie Bourret

5771 av Victoria, Mtl, H3W 2R3 | 514.733.8462

Va asteapta cu produse de cea mai
buna calitate!

Pastrama, Mici si Mezeluri fara nitrati
Colive, Sarmale, Cozonaci - cu comanda
Luni: 9:30-18:30
| Sambata: 9-18
Marti ● Vineri:
Vineri 9-19 | Duminica: 9-16
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fantomă
tiparului suprapus al inelelor din lemnul
provenit dintr-o regiune anume. Aceste
cronologii regionale pot fi apoi verificate cu
scări de calibrare de radiocarbon, precum
actuala IntCal04, ce combină datele globale de la inelele de arbori, corali şi scoici
găsite în sedimentele marine care ajung
până la 26000 de ani în trecut. Aceste calibrări sunt confirmate şi de alte surse independente solide, precum nucleele de gheaţă.
Prin urmare, când găsim o bucată de lemn
dintr-un obiect antic, avem la dispoziţie mai
multe moduri de a o data. Datarea cu radiocarbon ne oferă informații pentru mostre de
până la 60000 de ani vechime şi dacă acestea se încadrează în ultimii 11000 de ani
(practic, istoria înregistrată), această datare
poate fi susţinută independent și de dendrocronologie.
În cazul ipotezei timpului fantomă,
Fomenko combate cel mai direct criticile ce
îi sunt aduse. Răspunsul său pentru dendrocronologia care-i contrazice teoria este că
nu există de fapt nimic de genul unei
cronologii de bază. El insistă asupra
golurilor din anumite cronologii regionale,
care bineînţeles există, ignorând vederea de
ansamblu a tuturor scărilor care includ
acele cronologii. Aversiunea lui faţă de dendrocronologie se aseamănă cu găsirea unui
os fosilizat şi afirmația că nu se poate şti
nimic despre el, ceea ce desigur este ade-

vărat dacă ignorăm unde a fost găsit, în ce
strat geologic (de o anumită vechime) şi
alături de ce alte obiecte.

Fomenko respinge datarea cu radiocarbon folosind unele dintre limitările scoase
în evidenţă de adepţii creaţionişti ai Pământului Tânăr. Unele tipuri de datări radiometrice pot fi folosite doar pentru obiecte
de o anumită vârstă, datorită timpului de înjumătăţire al diferiţilor izotopi şi al proporţiei relative de izotopi necesară pentru
măsurători valide. Fomenko a luat aceste
realități și le-a transformat într-o conspiraţie între tehnicieni şi arheologi, care aleg
înadins o metodă greşită cu scopul de a produce o anumită dată, una care să se
potrivească cronologiei „oficiale” globale.
Pentru a folosi cum trebuie datarea cu radiocarbon, trebuie să alegi metoda potrivită fiecărui proces de datare în parte, însă
Fomenko şi adepții ideii Pământului Tânăr
consideră această nevoie de selectare a
metodei ca fiind cea care invalidează procesul științific și-l face inutil.
Răspunsurile lui Fomenko la obiecţiile
de natură astronomică vizavi de teoriile lui
se bazează pe acceptarea astrologiei şi a
Bibliei ad literam. Spre exemplu, în anul
1054, astronomii din India, lumea arabă,
China şi Japonia au consemnat observarea
unei supernove pe care acum o numim
Nebuloasa Crabului. Măsurătorile moderne

ne spun că aceasta a explodat acum puțin
peste 950 de ani, iar documentele istorice
ne arată că ea a fost văzută în anul 1054.
Eclipse totale de soare au întunecat Europa
şi Marea Mediterană în 1079, 1086 şi 1098.
Fomenko afirmă că supernova a fost Steaua
din Betleem şi că, prin urmare, una dintre
eclipse a fost întunericul care s-a coborât
după crucificarea lui Isus. Această teorie ar
sta în picioare în cazul în care calendarul
nostru modern ar fi greşit cu 10 sau 11 secole şi dacă Biblia ar reprezenta o sursă istorică fidelă. Aşa că mai întâi trebuie să
acceptăm aceste ipoteze nefondate înainte
de a putea începe să luăm în considerare
presupunerea lui Fomenko. Numai că
aceasta este o metodologie fundamental
neştiinţifică.
De-a lungul secolelor pe care Illig,
Niemitz şi Fomenko le consideră false,
există însemnări istorice despre cometa
Halley care ancorează cronologia istorică la
datele când a fost observată. De un interes
aparte sunt însemnările chinezeşti, care
folosesc date complet diferite de calendarele Iulian şi Gregorian şi care pot fi, totuşi, precis aliniate la calendarele noastre
folosind aceste evenimente astronomice.
Avem multiple și independente dovezi că
Halley a fost văzută de europeni în anii calendaristici 760, 837, 912, 989, 1066, 1145
- de fapt în fiecare secol pe care susţinătorii
teoriilor timpului fantomă pretind că nu

s-au întâmplat. Pentru a răspunde la acest
argument, Fomenko susține că însemnările
din Europa sunt falsuri şi că istoriile
chinezeşti sau de altă natură nu sunt credibile.

În concluzie, veridicitatea ipotezelor
timpului fantomă nu poate fi contrazisă.
Toate dovezile oferite pentru a arăta că ele
sunt eronate sunt considerate false sau nefiabile. Nicio dovadă - indiferent cât de bine
este susţinută științific - nu este suficient de
bună. Dacă îi întrebăm pe susținătorii acestor ipoteze ce dovezi ar accepta că istoria
este aşa cum o ştim noi, vor cere exact ceea
ce le-a fost oferit și ceea ce au respins deja.
Ipotezele lor nu sunt falsificabile, ceea ce
le scoate în afara domeniului științific. Dacă
este științifică, o teorie trebuie să poată fi
falsificabilă, adică testată pentru a i se verifica validitatea. Iar teoria timpului fantomă
nu este una ştiinţifică.
www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol intitulată „The Phantom Time Hypothesis” 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. Cei care doresc să
sprijine acest demers de transmitere a informației științifice pe înțelesul tuturor pot
dona la: www.scientia.ro.
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SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE

Alimente pentru combaterea depresiei
Din ce în ce mai multe cercetări se apleacă asupra felului în care factorii nutriționali influențează cogniția umană, comportamentele și emoțiile noastre, nutriția și neuroștiința fiind la
ora actuală bazele unei discipline emergente.
►

Deși majoritatea oamenilor sunt conștienți de conexiunea dintre deficiențele nutriționale și diverse boli fizice, puțini fac
legătura între nutriție și depresie. Aceasta
din urmă este considerată ca având o bază
biochimică și rădăcini emoționale. Realitatea este însă că nutriția poate juca un rol
important în instalarea, severitatea și durata
depresiei. Multe din obiceiurile alimentare
care preced depresia se manifestă și în timpul acesteia - apetit scăzut, mese dezordonate, poftă dominantă de dulce.
Cele mai frecvente deficiențe nutriționale observate la pacienții care suferă
de depresie și tulburări mentale sunt acizii
grași omega-3, complexul de vitamine B,
unele minerale, precum și aminoacizii care
sunt precursori ai neurotransmițătorilor
(substanțe chimice care transmit și amplifică impulsurile nervoase de la un neuron la
altul). Mai jos câteva alimente care joacă un
rol important în combaterea depresiei.
Acizii graşi omega-3 ajută celulele creierului să comunice între ele şi sporesc concentraţia de dopamină şi serotonină - două
neurostransmiţătoare ce ajută la regularizarea stărilor de spirit. Fructele de mare
şi peştele sunt foarte bogate în omega-3, aşa
cum sunt şi nucile şi seminţele de in (eng.
flaxseed).

Ţinând cont de nivelul de contaminare
cu substanţe nocive (mercur sau PCB),
aportul de omega-3 şi felul în care sunt pescuiţi (dacă este sustenabil sau nu), cei mai
buni peşti de consumat sunt: ton albacore
din SUA sau British Columbia - cel mai des
folosit pentru conserve; păstrăvul curcubeu,
de crescătorie, somonul de Alaska, pescuit
în natură, sardinele de Pacific, pescuite în
natură. De evitat, ţinând cont de aceleaşi
trei criterii de mai sus: ton bluefin, chilean
sea bass (denumit şi patagonian toothfish),
biban (grouper), monkfish (cunoscut ca
peşte pescar, peşte undiţar, diavol de mare),
pion roşu (orange roughy), somonul de
crescătorie - îl găsiţi etichetat ca Atlantic
salmon şi este, din păcate, cel mai frecvent
în magazine.

Proteinele. Sunt compuse din aminoacizi,
12 produși de propriul nostru organism, opt
pe care trebuie să ni-i procurăm din mâncare. Aceștia se numesc aminoacizi esențiali și se găsesc în ceea ce numim proteine
de calitate - ouă, carne, produse lactate.
Proteinele vegetale, ca cele din fasole,
mazăre sau cereale, pot avea o cantitatea redusă a unuia sau altuia dintre cei opt
aminoacizi esențiali. Mulți dintre neurotransmițătorii din creier sunt alcătuiți din
aminoacizi. Dopamina, de exemplu, este

Dr. Marius Damian D.M.D.
CHIRURGIEN DENTISTE
Centre dentaire Papineau-Villeray
7715 Papineau, suite 100
Montreal H2E 2H4

Tel: (514) 376 3371

Fax: (514) 376 3377
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formată din tirozină, iar serotonina din
triptofan.

Carbohidraţii. Eliminarea carbohidraţilor
din dietă - pentru motive de slăbit cel mai
adesea - are un efect secundar nedorit: o
stare de spirit proastă. Aceasta s-ar datora,
se pare, producţiei scăzute de serotonină datorată lipsei de alimentele bogate în carbohidrați. Într-un studiu publicat în Archives
of Internal Medicine, persoanele care timp
de un an au ţinut un regim sărac în carbohidraţi - circa 20-30 de grame pe zi - au experimentat mai multe stări depresive,
anxietate şi furie decât cei care au urmat o
dietă în care carbohidrații sănătoși precum
verdețurile, legumele, leguminoasele, fructele și cereale integrale, au fost incluși.
Complexul B este compus din opt vitamine: vitamina B1 (tiamină), vitamina B2 (riboflavină), vitamina B3 (niacină), vitamina
B5 (acid pantotenic), vitamina B6 (piridoxină), Vitamina B7 (biotină), vitamina B9
(acid folic) și vitamina B12 (cianocobalamină). Acestea au un impact direct asupra
nivelului nostru de energie, funcționării
creierului și metabolismului celular.
Una dintre cele mai bune surse pentru
complexul de vitamine B este drojdia nutritivă (eng. nutritional yeast). După cum îi
10 - 18
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spune numele, această drojdie este plină de
substanțe nutritive, căci pe lângă vitaminele
B ea conține și seleniu, zinc și proteine. O
puteți întâlni și sub denumirea de drojdie
inactivă, deoarece ea este spălată și uscată
cu căldură pentru a fi dezactivată, motiv
pentru care nu are puterea de a crește și deci
nu este folosită în patiserie sau în produsele
de panificație. Se găsește în magazinele naturiste sub formă de fulgi sau pudră de culoare gălbuie iar gustul său este adesea
comparat cu al parmezanului (de aceea se
mai numește și „parmezanul veganilor”).
Drojdia nutritivă nu conține în mod natural vitamina B12 - o formă sintetică a
acesteia îi este de cele mai multe ori adăugată. Vitamina B12 este produsă de bacterii,
în special cele anaerobe, în organismul unor
animale. Nu există nicio sursă vegetală notabilă pentru această vitamină.
Vitaminele B se găsesc și în multe alte
alimente, ca de exemplu în carne (roșie, de
pui), ouă, lactate, pește (somon, macrou,
ton), verdețuri cu frunze închise la culoare
(kale, spanac), legume (sfeclă, avocado,
cartofi), leguminoase (fasole neagră, fasole
albă, năut), nuci și semințe, fructe (citrice,
banane, pepene roșu), cereale integrale etc.
Zinc și seleniu. Zincul este un mineral care
contribuie, printre alte elemente, la percepția gustului. În urma cercetărilor recente
s-a constat că persoanele cu depresie clinică
sunt deficitare în zinc, că acest mineral
poate influența eficacitatea terapiilor antidepresive și că el protejează celule creierului împotriva radicalilor liberi. Cele mai
bune (dar nu singurele) surse alimentare de
zinc sunt stridiile, carnea de pui și carnea
roșie.
Un nivel scăzut de seleniu a fost de
asemenea asociat cu o stare de spirit
proastă. Acest mineral este asociat în genere
cu reducerea anxietății. Cea mai bună sursă
alimentară (dar nu singura) pentru seleniu
o reprezintă nucile braziliene.
Vedem deci că o dietă cât mai variată și
bogată în alimente integrală este benefică
sănătății mentale și că regimurile foarte
restrictive privind carbohidrații și alimentele de origine animală pot crea deficiențe nutriționale cu un impact asupra
instalării, severității și duratei depresiei.
ACCENT MONTREAL

Acest articol a fost revizuit de dr. Alexandru Nicolescu-Zinca, director la Supercliniques GMF-Réseau.
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ANUNȚURI BISERICI

OFERTE DE MUNCĂ

Familie care locuiește în New York
(Queens), SUA, caută doamnă de origine
română cu rezidență canadiană, serioasă, nefumătoare, îndemânatică și iubitoare de copii pentru îngrijirea unei
fetițe de 3 ani, 4 zile pe săptămână (3 zile
merge la grădiniță) și ajutor la treburile
casnice (curățenie, spălat, gătit etc). Perioada este de aproximativ 6 luni, cu posibilitate de prelungire. Oferim un salariu de
1,700$ CAD pe lună, mâncare, cazare și
transport dus-întors Montreal-New York.
Ne puteți contacta la: 514-605-9420.
Rugăm seriozitate.

Căutăm doamnă de companie vorbitoare
de limba română și franceză sau engleză,
pentru o doamnă de 87 de ani, rezidentă în
Lachine, Residences Les Floralies, 650-32
avenue. Nu este necesar menaj, gătit,
spălat etc., doar supraveghere și acompaniere. Program de lucru flexibil: de luni
până sâmbătă, 8 ore/săptămână repartizate
în 4 ședințe a 2 ore. Salariu bilunar:
chèque emploi service 15$/oră. Aprox.
100$/săpt. net. Telefon: 514-731-6138.
Firmă cu experiența de peste 10 ani, caută
personal în domeniul contrucțiilor și renovărilor. Pentru mai multe detalii, nu
ezitați să ne contactați la 514-979-5726
sau la cdb@live.ca.

Caut ajutor de constructor și constructori pentru costrucție de casă și amenajări
exterioare. Tel: 514-231-2090 sau 514649-6920.

Companie de transport caută șofer incorporat clasa 1. Candidatul trebuie să aibă
permisul de conducere valabil, 3 ani de experiență, pașaport valabil, cazier judiciar
alb, minim 3 puncte de inaptitudine pierdute, engleză nivel funcțional. Oferim
camion Volvo 2018 nou, cu transmisie automată, trailer nou 2019 dry box, plata de
0,54$ milă pentru tot milajul, plata săptămânală, pickup/delivery 30$ fiecare,
timp de asteptare 20$/oră după 2 ore, layover 100$, bonus milaj 200$ după 10.000
mile. Contact: 438-491-9630.
Compania de mutări DOMUS angajează
șoferi clasa a V-a. Salariu foarte bun.
Contact: Robert, 514-915-4588.

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, camioane recente cu
transmisie automată și manuală, salariu de
22$/oră angajat și 24$/oră incorporat.
Contact: Liviu | liviu@klmainville.com |
514-816-1576.
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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, specializată în cablaj electronic, caută muncitori (asamblori) în electronică. Exigențe:
franceză sau engleză, cunoștinte obligatorii
în electronică, capacitate de a citi și
înțelege planuri technice, minuțiozitate,
experiență minimă de 1-2 ani. Program la
timp plin, 40 ore pe săptămână, salariu de
discutat. CV-ul poate fi trimis la:
tania@rfmtl.com (biroul de resurse
umane).

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 condominiumuri 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 bloc de 64 apartamente
(condo). Persoanele interesate pot trimite
CV-ul la: condoelysee@gmail com.

VÂNZĂRI

Vând diverse obiecte de birou: masă pentru ordinator cu sertare - 80$, masă cu sticlă - 40$, două birouri cu sertare - 60$

50

.00

fiecare, scaun de birou - 40$, cuptor cu microunde Denby - 40$ și mic frigider Denby
- 80$, toate în condiție foarte bună. Sunați
(engl. sau fr.) la: 514-627-6193 (Waliti).

ÎNCHIRIERI

Superb apartament 5 ½ de închiriat, etajul
2 într-un duplex din Laval, zona Des Laurentides/St. Martin. Aproape de școală, autobuz, metrou. Căutăm persoane liniștite,
ideal cuplu, nefumători. 890$/lună. Sunați
la 514-465-4877.

VACANȚĂ LA
MYRTLE BEACH

Petreceți zile de neuitat la Myrtle Beach,
South Carolina, cu o cazare în vile complet 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

Superb 2½ de închiriat, la demisol într-un
duplex în Laval, zona Des Laurentides/StMartin, atmosferă calmă, familială, ideal
pentru o persoană singură, liniștită și nefumătoare. 495$/lună. Mobilă, electricitate, căldură, apă caldă incluse. Sunați la
514-663-3179.
Apartamente 1½ și 2½ în bloc de beton,
3420 Ste-Famille (colț cu Sherbrooke), la
doi pași de metroul Place des Arts, complet renovate, totul inclus: încălzire, apă
caldă, electricitate, frigider și aragaz.
Spălătorie și ascensor în imobil. Concierge
român. Chirii de la 650$/lună, bail de 12
luni. Tel: 450-465-9360.

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 Avenue 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 Sfântului Maslu; sâmbăta ora 16:00, slujba vecerniei. 2000 boul. Marie, Longueuil, J4T
2B1. www.sfgheorghe.com.
Biserica Ortodoxă Română Înălţarea Domnului Montreal, 5845 Upper Lachine,
N.D.G., H4A 2B6. Sfânta Liturghie se desfășoară duminica şi sărbătorile din săptămână 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 program: 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, 514475-1399 sau www.sfantulilie.org.
Programul obișnuit al Bisericii Ortodoxe
Sfântul Mare Mucenic Pantelimon din StEustache: slujba are loc duminica, ora
11:15. Adresa: 367 rue Godard, St-Eustache, J7P 3V2. Preot Vasile Trif, 450435-1097. 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. SaintJoseph, 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 Liturghie 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.

Pentru rubricile oferte de muncă, închirieri, vânzări, cumpărări, decese, matrimoniale
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Simona Halep: „Nu
ex i s t ă u n p l a n B ”

TENIS

Simona Halep este în prezent fără antrenor,
despărțirea dintre ea și Darren Cahill fiind
anunțată de australian pe rețetele de socializare
în data de 9 noiembrie 2018. Liderul mondial a
precizat, potrivit Hotnews.ro, care este situația
la ora actuală, ea afirmând că nu a discutat nimic
cu nimeni și că nu există un plan B.
Despre despărțirea de Cahill: „Nu ştiam mai
demult, dar bănuiam pentru că am mai avut discuţii. Ştiam că băiatul lui este în an final şi trebuie să meargă la Universitate, ştiam că trebuie
să fie alături de familie mai mult. A avut atâţia
ani în circuit, am înţeles şi am respectat decizia.
Familia întotdeauna este pe primul plan”, a spus
Halep, conform aceleiași surse citate.
Nu există nicio variantă de înlocuire în acest
moment: „În momentul de faţă nu am vorbit cu
nimeni, nu am un plan B ca să zic aşa. Nu este
uşor să-mi aleg un alt antrenor. A fost o perioadă
extraordinară cu Daren şi îi mulţumesc pentru
tot ceea ce a făcut pentru mine. Nu ştiam că vom
încheia colaborarea, dar bănuiam, pentru că
ştiam că băiatul lui este în anul final şi trebuie
să meargă la universitate. Ştiam că trebuie să fie
alături de familie mai mult. A avut atât de mulţi
ani în circuit şi familia trebuie să fie pe primul
plan. Momentan nu am niciun nume să vă dau şi
nu am vorbit cu nimeni. Atunci când voi şti mai
multe voi spune”, a mai precizat Simona Halep.
Despre ce va urma: „Dacă problema la spate
se va rezolva atunci voi avea posibilitatea să
muncesc, am încredere că va fi bine. Îmi doresc
un nou trofeu de Grand Slam, este un ţel de
fiecare an. Roland Garros-ul l-am câştigat, acum
aş alege Wimbledonul. E greu să spun acum cum
mă voi simţi la începutul anului competiţional.
Am încredere că va fi un an bun deşi poate va fi
mai greu la început pentru că nu am avut foarte
multe meciuri la acest sfârşit de sezon. E cam
greu să spun că va fi mai bun decât anul acesta,
dar cu încredere meregem înainte. Acum sunt
gata să o iau de la capăt, să-mi setez un nou
obiectiv”, a completat aceasta.
Simona Halep va termina al doilea an consecutiv pe locul I WTA. Ea a urcat în fruntea
clasamentului la 9 octombrie 2017 şi de atunci
s-a menţinut pe această poziţie, cu excepţia unei
scurte perioade după Australian Open, când a
pierdut finala şi poziţia de lider în favoarea
Carolinei Wozniacki.

Scanați acest cod cu smart-phone-ul dvs.!
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Campionatul Mondial WKU:
14 medalii obținute de familia
Opruț

Ioan Opruț, Liliana Opruț și Oana Maria Opruț au obținut un total de 14 medalii la Campionatul Mondial WKU (World Kickboxing
and Karate Union), desfășurat în Grecia, la Atena, în perioada 25 octombrie - 1 noiembrie 2018.

În perioada 25 octombrie - 1 noiembrie 2018, echipa Jotaikido Jutsu a participat la Campionatul Mondial WKU
(World Kickboxing and Karate Union),
care s-a desfășurat la Atena, Grecia.
Echipa Jotaikido a fost compusă din familia Opruț - Ioan Opruț, Liliana Opruț
și Oana Maria Opruț - cei trei fiind singurii membri ai echipei Jotaikido care
s-au calificat în primăvara acestui an în
primele patru locuri ale Campionatului
Național WKU, unde s-a făcut selecția
pentru Mondialele din Grecia.
Ioan, Liliana și Maria Opruț s-au
alăturat celorlalți sportivi care compun
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lotul reprezentativ canadian WKU,
concurând la mai multe probe de Kata
(Forms), atât cu arme tradiționale cât și
cu mâna liberă, și obținând nu mai
puțin de 14 medalii. Acestea au contribuit din plin la plasarea echipei
naționale a Canadei pe locul 4 în clasamentul mondial pe medalii.
Iată rezultatele obținute de familia
Opruț:
■ OANA MARIA K. OPRUȚ - Campioană mondială la Kata Weapons, la
categoria de vârstă copii sub 12 ani;
locul III la: Kata Kung Fu-Soft Style și
Hard Style, Kata Coreean, Kata Karate

Tradițional, Kata Creativ - Free Style,
Kata Creativ - Musical Free Style și
Kata Arme Tradiționale.
■ LILIANA M. OPRUȚ - Campioană
mondială la Kata Tradițional, la categoria de vârstă peste 45 de ani; vicecampioană la: Kata Arme Tradiționale
(+45 de ani) și la Kata Creativ Arme
(+35 de ani); locul III la Kata
Tradițional Japonez (+35 de ani).
■ IOAN OPRUȚ - Locul III la: Kata
Tradițional (+35 de ani), Kata Arme
(+35de ani), Kata Creativ All Styles
(+35 de ani).
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BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Instalarea iernii te face
să nu prea fi în apele tale, ba chiar
sunt posibile unele stări depresive. Dragoste: Ar
fi bine să fii prudent şi să eviţi provocările. Există
pericolul ca certurile cele mai banale să degenereze. Financiar: Economiile şi prudenţa trebuie să rămână preocupările tale principale.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Încearcă să te relaxezi
prin masaj, reflexoterapie ori băi
cu săruri aromatizate. Dragoste: Relaţia cu
partenerul evoluează lent dar sigur spre un viitor
stabil. Financiar: Treci printr-o perioadă bună,
ar fi păcat să nu o exploatezi din plin.

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Stând şi aşteptând ca
problema să treacă de la sine, nu
vei rezolva nimic. Dragoste: Lucrurile se vor îmbunătăţi şi vei cunoaște momente
de satisfacţie sentimentală. Financiar: Poţi primi
un ajutor neaşteptat, surprinzător și foarte binevenit din partea unor persoane la care nici nu te
gândeşti.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Ai nevoie de odihnă.
Pleacă urechea la sfaturile despre
un regim de viață cât mai echlibrat. Dragoste: Este o perioadă cam riscantă
pentru inima ta, ai grijă cui îi oferi iubirea şi încrederea. Financiar: Din acest punct de vedere,
nu se produc schimbări semnificative care să-ți
afecteze situația materială.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Unele probleme vechi
pot cunoaşte acum o lentă revenire
la normal. Dragoste: Vă faceţi unul altuia promisiuni care vă inspiră încredere că relaţia voastră
va merge şi mai bine de acum încolo. Financiar:
E un stres fiecare factură nouă şi fiecare plată
lunară, pentru că ai fi dorit să pui acei bani
deoparte.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Soluţia este odihna, o
alimentaţie echilibrată şi fără
excese. Dragoste: Chiar dacă îl ai
pe cel drag alături, tot singur te simţi, şi vei căuta
refugiu în alte planuri ale vieţii, dar din păcate
deocamdată nici acolo nu ai prea multe motive
de bucurie. Financiar: Vei avea de făcut faţă
multor cheltuieli, dar vei reuşi să te descurci.
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BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Medicul te aşteaptă
pentru o consultaţie aprofundată, şi
ce bine te vei simţi după ce vei afla
rezultatele! Dragoste: Astrele promit să te
susţină, aşa că ar trebui să profiţi din plin de atuurile pe care ţi le furnizează. Financiar: Banii nu
sunt pe un nivel foarte bun, dar, atât cât sunt, eşti
mulţumit şi liniştit.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Abordezi o atitudine un
pic ușuratică în privința sănătății,
ceea ce poate avea două tăișuri.
Dragoste: Dacă eşti celibatar, în ochii admiratorilor joci rolul inaccesibilului, dar lasă şi câteva
portiţe pentru a nu-ți izgoni pretendenţii. Financiar: Trebuie să iei măsuri mai drastice în privinţa bugetului personal şi să treci la economii.

SĂGETĂTOR (22 noi. - 21 dec.)
Sănătate: Problemele de sănătate
apar mai ales în timpul unor deplasări, deci ai grijă dacă pleci la
drum. Dragoste: Nu se petrece nimic extraordinar la prima vedere, însă lucrurile se maturizează, relațiile amoroase căpătând profunzime.
Financiar: Te agiţi prea mult, fii mai calm şi iale pe rând, una câte una.

CAPRICORN (22 dec. - 19 ian.)
Sănătate: Iei o decizie prin care
starea ta de sănătate va lua o întorsătură pozitivă. Dragoste: Indiferent că vei face sau nu pasul, nu ai de ce să te
plângi. Relaţia cu persoana iubită este plină de
bucurie. Financiar: Ai un fler anume de a cheltui banii exact unde şi când trebuie.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Cu vremea rece și stresul din ultima vreme ești mai vulnerabil la microbi, viruşi, bacterii. Dragoste:
Uneori e mai bine să taci şi să ignori ceea ce nu
merge bine. Se mai întâmplă să treacă de la sine.
Financiar: Ai o situaţie bună, dar se anunţă o
creştere majoră a cheltuielilor.

PEŞTI (19 feb. - 20 martie)
Sănătate: De evitat orice excese
culinare, sistemul tău digestiv
fiind destul de fragil. Dragoste:
Noutăţi plăcute pot apărea: o declarație de
dragoste, o logodnă, concepţia unui copil. Financiar: Ai putea pierde o sumă de bani în urma
unei decizii pripite.

BANCURI

☺- Ioane, am fost la ghicitoare și
mi-a spus că tu nu mă mai iubești.
- Tulai tu Mărie, da risipitoare mai
ești! De ce dai banii pe prostii?
Asta putem să-ți spun și eu. Gratis!

- Vreau să mor ca Isus, între doi
tâlhari.

☺Dacă îți este frig, mergi într-un
colț al camerei. Acolo sunt sigur
90 de grade.

☺- Ce bine știi să înoți, iubito!
Poți să imiți o sirenă?
- Ni-no, ni-no, ni-no!
- Lasă... bine că ești frumoasă!

☺Sfat pentru dietă: Poți să
mănânci din mâncarea altora, sunt
caloriile lor, deci nu se pun.

☺Bulă la ora de geografie.
- Bulă, spune două ape din România!
- Plată și minerală.

☺Ieri m-am certat cu un prieten și
m-a blocat pe Facebook. Azi l-am
blocat și eu. În lift.
☺Mâncatul seara slăbește. Arcurile de la pat!

☺Faptul că pentru a te căsători ai
nevoie de martori e dovada că tocmai comiți o infracțiune.

☺Gând ardelenesc: Apa este un
element esențial pentru viață. Fără
apă nu poți răci serpentina de la
cazanul de pălincă.

☺Vameșul găsește un pistol ascuns în bagajul unui sicilian.
- Ce-i asta?
- E un calculator.
- Mie mi se pare un pistol!
- Păi noi cu ăsta ne facem socotelile!

☺Mi-am deschis de curând un
restaurant cu tematică muncitorească. Se numește „La serviciu”.
În felul acesta, bărbații nu vor mai
fi nevoiți să-și mintă nevestele în
legătură cu locul în care se află.

☺ Ion era pe moarte. A rugat să
fie vizitat de doi parlamentari
români.
- De ce ne-ai chemat? l-au întrebat
aceștia.

☺- Când o ușă se închide, alta se
deschide!
- Da, știu, am avut și eu Logan.

SUDOKU
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Disponibilitate maxima, preturi deosebit de avantajoase.
Deplasari la client. Servicii personalizate.

C O N TA B I L I TAT E S I F I S C A L I TAT E P R O F E S I O N A L A

• Declara$i de IMPOZIT: persoane fizice
• Incorporari si lichidari de companii
si companii
• Reprezentare in fata autorita$lor
• Declara$i TPS/TVQ, Salarii, Simulari
guvernamentale
REER
• Consiliere fiscala op$ma pentru rambursari
• Rapoarte IFTA, Rapoarte CCQ, CSST
maxime
3333 boul. Cavendish, suite 435, Montreal, H4B 2M5
www.arcade-accounting.com • 514 .5 08.88 80 • info@arcade-accounting.com
Pregatire profesionala de exceptie, o vasta experienta
Gabriela Bucsa
canadiana pentru ORICE domeniu de activitate!
Member of Canadian Bookkeepers Association
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