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Drumul Unirii, un drum al 
Tămăduirii

CCOONNTTAABBIILLIITTAATTEE  
SSII  FFIISSCCAALLIITTAATTEE  
PPRROOFFEESSIIOONNAALLAA

Preturi deosebit de avantajoase si o vasta
experienta canadiana pentru ORICEORICE
domeniu de ac�vitate! Detalii in interior

Member of Canadian 
Bookkeepers Association 

Gabriela Bucsa

514.508.8880
www.arcade-accounting.com

La 1 noiembrie, profe-
sorul pensionar Ion
Mărgineanu a pornit pe
jos pe „Drumul Unirii” -
un traseu de peste 500
de kilometri, de la Bălți,
Republica Moldova, la
Alba Iulia, România.
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Personalitatea și rolul Reginei
Maria în istoria României
„Mama răniților”, „Re-
gina soldaților”, „Regina
Marii Uniri” - toate
aceste definiții i se po-
trivesc Reginei Maria,
cea care a luptat pentru
întoarcerea Transilva-
niei, Basarabiei și Buco-
vinei la România.

cell:    514.823.8772
birou: 514.683.3003
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ȘȘeerrbbaann  MMiihhaaii
TTIISSMMĂĂNNAARRIIUU

&&  AAssoocciiaațțiiii
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tismanariu@sympatico.ca
500 Place d’Armes, Suite 1841, Montréal, H2Y 2W2 

555511114444----222288885555----0000000055552222

Citiți ediția online Accent Montreal la:
«««««« www.accentmontreal.com »»»»»»

■ 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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Tel: 514-807-5139
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Cel: 514-993-6508
Toll free: 1-866-995-5139

R.B.Q. 8323-5051-33
8531 Delmeade, suite 101

Mont-Royal, H4T 1M1

COMUNITATE

Corina Luca: Când ați pășit pentru prima
oară pe pământ canadian și care au fost
impresiile la început?
Ala Mîndîcanu: Prima oară am vizitat
Canada în cadrul unei delegații oficiale.
Am participat la Parlamentul de la Ottawa,
în 1999, la Conferința Internațională a
Francofoniei, ca parlamentar moldovean.
Nu mi-aș fi putut imagina că peste nouă ani
Canada va deveni patria mea de adopție.
Impresiile mele, și în 1999, și în 2008, au
fost foarte frumoase. O țară calmă, liniștită,
în care îți poți planifica viitorul și îți poți
realiza visele. Bineînțeles, muncind din
greu, învățând și investind în acest viitor.
Astăzi nu s-a schimbat nimic în impresiile
căpătate pe atunci.

CL: Care a fost primul dvs. contact cu co-
munitatea de limbă română și cine v-a
acordat primul ajutor?
AM: Primele familii pe care le-am cunos-
cut aici și care mi-au fost și îmi sunt alături
și azi au fost familiile Nicolae și Eugenia
Mărgineanu, Speranța și Anatol Ichim,
Paul și Ileana Dăncescu. Nu pot să nu
menționez familia fiicei noastre mai mari,
Dana și Adrian Groza, veniți cu doi ani
înaintea noastră, care ne-au primit atât de
frumos, încât adaptarea la noile realități
s-a produs fără stresul la care ne așteptam.
De la copii și de la prieteni am aflat despre
comunitatea română din Montreal, cu ei am
discutat și am decis să înființăm asociația

Comunitatea Moldovenilor din Quebec,
partener cu Asociația Culturală Română
încă din primele luni de existență. Pe atunci
comunitatea basarabenilor nu era organi-
zată și nu avea nicio asociație activă. 

CL: Care sunt trei lucruri realizate de dvs.
în Canada de care sunteți mândru?
AM: Sunt mândră de familia noastră mare
și unită, de cei cinci nepoți - trei dintre care
s-au născut aici - care ne aduc nouă, buni-
cilor, multe bucurii. 

Cred ca aș putea menționa la acest capi-
tol și activitatea comunitară. Astăzi avem o
comunitate de limba română la Montreal
mult mai organizată și vizibilă decât în
2008, când ne-am stabilit aici. Am și eu
contribuția mea la această muncă de volun-
tariat în beneficiul comunității. Menționez
serviciile consulare lunare organizate la
Montreal în colaborare cu Ambasada Re-
publicii Moldova din Ottawa și broșurile
noastre anuale - avem deja opt ediții! 

Sunt bucuroasă că în comunitatea
română se încetățenește tot mai mult
înțelegerea că asociațiile de limba română
nu sunt partide, că acestea nu trebuie să
lupte pentru putere și să concureze la sânge
între ele. Astăzi avem o echipă mare de
asociații care sărbătoresc Centenarul Unirii
împreună. Din această echipă fac parte 14
asociații ale românilor originari de pe am-
bele maluri ale Prutului. Pe 1 decembrie
2018 organizăm Gala Centenarului și vă in-
vităm să va bucurați alături de noi și de aso-
ciațiile care înțeleg că Unirea înseamnă nu
declarații, ci fapte. Sper că modesta mea
contribuție la această unire a oamenilor în
jurul unei idei frumoase poate fi luată în
considerație.

CL: Dacă ar fi să aduceți trei critici co-
munității române din Montreal, care ar fi
acestea? 
AM: Zilele trecute am mai fost întrebată:
Ce ne unește și ce ne dezbină pe noi,
românii? Este ușor de răspuns la prima
parte a întrebării: suntem uniți prin codul
genetic, prin limba română, prin istoria și
cultura milenară. Dezbinarea, însă, vine din
factorii subiectivi ce țin de ființa umană, de
caracterul fiecăruia, de educația sa, de
slăbiciunile sale. Oamenii de bine sunt mult
mai mulți, pur și simplu cei frustrați și
chinuiți de insatisfacții personale sunt mai

vocali. E păcat că deseori nu suntem răb-
dători și toleranți unii cu alții, că ne lăsăm
convinși de vorbele rele mai repede decât
de cele bune. De aici și anumite tensiuni
care sunt, în ultimă instanță, proprii fiecărei
comunități, nu doar celei românești. Nu am
ce reproșa comunității în ansamblu, pentru
că reputația comunității române în Canada,
și aici mă refer și la românii din Republica
Moldova, este una foarte bună. Și, cum se
spune, cine sunt eu să judec? 

CL: Care ar fi trei sugestii (urări) pe care
le-ați adresa comunității noastre?
AM: Sănătate, succes, bucurii de la cei
dragi în anul ce vine. Unirea face puterea!

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. 

Ala Mîndîcanu: „Unirea face puterea”

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 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 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 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: Ala Mîndîcanu, președinta
CMQ și o militantă neobosită pentru
unire, pentru limba și cultura română.

Repere biografice
Binecunoscută militantă pentru
democrație și pentru instaurarea alfa-
betului latin și conservarea limbii
române în Republica Moldova, Ala
Mîndîcanu și-a făcut studiile la Universi-
tatea de Stat din Moldova, facultatea de
Filologie cu specializare în Jurnalistică
(1977), masteratul la Academia de
Administrare Publică din Moldova
(1997) şi doctoratul la Academia de
Studii Economice din Moldova (2000).
Între 1994-2001 a fost deputat în Parla-
mentul Republicii Moldova. Din bogata
sa activitate profesională menționăm și
faptul că a fost redactor-șef al publicaţiei
Democraţia și decan al Facultăţii de Jur-
nalism şi Comunicare Publică a Univer-
sităţii Libere Internaţionale din Moldova. 
A semnat numeroase articole, lucrări şi
cărţi și a susţinut conferinţe publice,
emisiuni la radio şi televiziune. Arti-
colele, interviurile şi schiţele sale
apărute în presă în anii 2001-2008 au
fost regrupate în volumul de proză intitu-
lat „Dor de libertate”, publicat în Re-
publica Moldova în iunie 2008. 
Din 2009 este preşedinta asociaţiei Co-
munitatea Moldovenilor din Quebec
(CMQ), unul dintre cei mai activi poli
comunitari de limba română din Canada.

FOTO: Anatol Ciobanu.

Ala Mîndîcanu
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VALENTINA JARNEA
info@accentmontreal.com

Pasionați de
muzica corală,
m e m b r i i
ansamblu lu i
vocal Gloria,
în majoritate
români, se reu-

nesc de mai bine de 10 ani pen-
tru susținerea unor concerte (în
special primăvara și de Cră-
ciun), sub îndrumarea plină de
măiestrie a dirijoarei Galina
Vîrlan.

În acest sezon, ansamblul
vocal Gloria vă invită la con-
certul de Crăciun intitulat
Armonii în jurul staulului, care
va avea loc sâmbătă, 8 decem-
brie, ora 19:30, la biserica St-
Maxime din Laval (3700 boul.
Levesque Ouest, Chomedey,
Laval, H7V 1E8). Parcarea este
gratuită. Același concert va fi
prezentat și în data de 15 de-
cembrie, orele 18:00, la bise-
rica St-Ansgar din Montreal, în
Notre-Dame-de-Grâce (4020
Grand Boulevard, H4B 2X5).
Intrarea este liberă cu con-
tribuție benevolă pentru am-
bele concerte.

Armonii în jurul staulului
vă propune un voiaj în lumea
armoniilor cântecelor tra-
diţionale şi contemporane de
Crăciun, interpretate în româ-
nă, franceză, engleză, spani-
olă, rusă şi latină, care vă vor
transporta în ambianța caldă şi
festivă a sărbătorilor de iarnă.
Piesele interpretate accapella
sau acompaniate de pian îm-
bină armonios clasicul (For

unto us a child is born și Appa-
raît splendeur de l'Éternel de
Händel, Veni, veni Emanuel, un
clasic latin sau Dans une étable
obscure de Praetorius), cu
tradiționalul de Crăciun (Kerst
Gloria, un motet franțuzesc,
sau Nino precioso, un cântec
spaniol) și rezonanțele pie-
selor moderne (Cantate Do-
mino de Mark Hayes,
Christmas Grace de Ruth
Elaine Schram sau Lumină din
lumină de Mihai Bejinariu).
Devenită tradiție, subliniem
participarea celor mai mici din-
tre copiii membrilor corului,
care vor interpreta câteva piese
la clopoței și diferite instru-
mente de percuție.

În serile concertelor vor fi
disponibile spre vânzare două
din înregistrările ansamblului
vocal Gloria: setul CD-DVD
Nuit lumineuse, înregistrat în
cocheta Chapelle Notre-Dame-
de-Bon-Secours din Vieux-Port
(15$), și un album CD intitulat
Gloria in Excelsis, înregistrat
în 2017 (15$). Ambele consti-
tuie un excelent cadou de Cră-
ciun pentru iubitorii de colinde
și de muzică corală în general.
Info suplimentare: 514-999-
9314.

Captivată încă din copilărie de
interpretarea vocală, Valentina
Jarnea este soprană în ansam-
blul Gloria. Pasionată de ști-
ințele exacte, lucrează în
direcția de criminalistică a
Laboratorului de științe ju-
ridice și de medicină legală al
Ministerului securități publice
din Quebec.

EVA HALUS
eva.halus@accentmontreal.com

Muzeul Virtual
al Unirii este o
platformă online
care a adunat
mărturii istorice
de pe ambele
maluri ale Prutu-

lui - fotografii, cărți poștale, docu-
mente, obiecte variate - legate de
anul 1918, de Marea Unire și de
evenimentele care au dus la ea.
Astfel, pornind de la negocierile și
acțiunile întreprinse de persona-
litățile din Regatul Român și de
cele din Basarabia, Bucovina,
Transilvania, Banat, Crișana și
Maramureș, dar și de cele de la
Paris, Viena, Budapesta, pe site
sunt descrise și consemnate, prin
documente, imagini și memora-
bilia, istoriile unirii cu România a
Basarabiei (27 martie 1918), Bu-
covinei (15/28 noiembrie 1918) și
Transilvaniei, Banatului, Crișanei
și Maramureșului (Alba Iulia, 1 de-
cembrie 1918).

Cu ajutorul textelor şi imagi-
nilor sunt prezentate istoriile
oraşelor Unirii - Chişinău, Cernăuţi
şi Alba Iulia, cronologia anului
1918, precum și diverse detalii din
Basarabia, Bucovina și Transilva-
nia (imagini, date istorice și per-
sonalități care au contribuit la
unire).

Muzeu Virtual al Unirii are, de
asemenea, o bază de date accesi-
bilă, cuprinzând: manuscrise, ziare,
fotografii, cărți, jurnale, corespon-
dență, cărți poștale, brevete și de-
corații, aparate de fotografiat,

steaguri, tablouri, piese de mobilier
și îmbrăcăminte, precum și obiecte
personale ale participanților ca cea-
suri, inele, ochelari, penițe etc.

Această memorabilia, precum
și documente istorice și fotografii,
au fost furnizate de muzee și insti-
tuții care au colaborat la proiect,
printre care: Muzeul Național de
Istorie a României, Arhivele
Naționale ale României, Consiliul
Național pentru Studierea
Arhivelor Securității, Muzeul
Național de Istorie al Moldovei
(Chișinău), Muzeul Național
Cotroceni, Muzeul Național de Is-
torie a Transilvaniei, Muzeul
Național de Artă al României,
Muzeul Militar Național „Ferdi-
nand I”, Federația Comunităților
Evreiești din România - Cultul
Mozaic, Muzeul de Istorie și Cul-

tură a Evreilor din România, Com-
plexul Muzeal Național Moldova -
Iași etc. O contribuție deosebită la
întocmirea acestei arhive virtuale
au avut-o și colecții private, ca de
exemplu cea a Eugeniei Cadariu
Bormioli, strănepoata fruntașului
ardelean Ştefan Cicio-Pop.

Vă invităm deci să plonjați în
istoria unuia dintre cele mai glo-
rioase momente ale istoriei
României și românilor vizitând
acest muzeu virtual la mvu.ro.

Pictoriță și poetă, Eva Halus se de-
finește ca o artistă Zen, întot-
deauna în ritm cu natura. În
paralel cu o bogată activitate
expozițională, ea a publicat patru
volume de poezii și două de inter-
viuri cu personalități românești din
Montreal.

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

CENTENAR

Vizitați Muzeul Virtual al
Unirii!

Muzeul Naţional de Istorie a României (MNIR) din Bucureşti a lansat recent
Muzeul Virtual al Unirii, un proiect digital dedicat Centenarului.
►

DE SĂRBĂTORI

CCoonncceerr tt  ddee  CCrrăăcciiuunn
aall  aannssaammbblluulluuii
vvooccaall  GGlloorriiaa

Participanți la Marea Adunare Națională, 1 decembrie 1918. FOTO:
Muzeul Virtual al Unirii, www.mvu.ro.
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EVA HALUS
eva.halus@accentmontreal.com

Expoziția de pictură
La trace d’un instant
a inclus 15 lucrări de
dimensiuni mari
semnate de Carmen
Smutneac și 35 de
tablouri mai mici ale

artistului Kamen Zenov. Titlul său face
trimitere la faptul că „viața este o suc-
cesiune de momente trăite și de impre-
sii care rămân în memorie. Similar,
pictorul lasă pe pânzele sale urmele
celor mai profunde aspirații”, după cum
mărturisea Mihai Gheorghian, fonda-
torul și directorul agenției ArtMihai
care a organizat expoziția.

Lucrările lui Carmen Smutneac, ab-
solventă a Universității de Arte Plastice
Ion Andreescu din Cluj-Napoca, în-
fățișează un stil între suprarealism și
mișcarea dadaistă, în care figurează
personaje efervescente și mistice, aflate
în contexte fantastice. Lucrarea Cité
des étranges, care a făcut parte din
această expoziție, mi-a tras în mod spe-
cial atenția. Personajele sunt la fel de
teatrale și suprarealiste ca în picturile
murale din tinerețe ale lui Chagall, pe
care artistul le făcea pentru teatrul ex-
perimental din St-Petersburg. Viziunea
acestui tablou o apropie pe Carmen
Smutneac de modernism și de efer-
vescența artei est-europene expuse la
Paris în primele decenii ale secolului
trecut.

Lucrărilor semnate de pictorița de
origine română li s-a juxtapus univer-
sul lui Kamen Zenov, originar din Bul-
garia, care prin magia curbelor și
culorilor ne conduce peste granițele

abstractului și metafizicului.
La trace d'un instant a fost primul

eveniment public organizat de agenția
ArtMihai. „ArtMihai este o idee care a
început cu scopul de a promova pic-
turile mele și s-a transformat în agenție
de marketing pentru artiști talentați
nedescoperiți încă”, spune fondatorul
său, Mihai Gheorghian, a cărui pasiune
și fascinație pentru arta vizuală s-au
manifestat încă din copilărie. Cariera sa
a început însă în comerț internațional
(domeniu în care deține o diplomă de
la John Molson School of Business),
marketing și design web. În timpul
liber continuă să picteze și să evolueze
ca artist, iar această dualitate a
pregătirii și experienței sale, arta și
businessul, îi conferă deosebita calitate
de a înțelege ambele fațete ale artei:
partea de creație și cea de promovare și
vânzare. O calitate esențială de altfel

pentru un bun agent de artă.
Montrealul este un oraș cu o scenă

culturală efervescentă, cu un public
consumator și cumpărător de artă nu-
meros. Există multe galerii, muzee,
cafenele, restaurante și hoteluri unde
artiștii plastici pot expune. Există însă
și foarte multă competiție, comunitatea
artistică fiind destul de închisă pentru
artiștii noi. ArtMihai (facebook@
artMihai) se adresează exact lor - artiști
originali și talentați dar prea puțini
cunoscuți, care doresc să pătrundă în
lumea și pe piața artistică montrealeză.

Pictoriță și poetă, Eva Halus se de-
finește 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 in-
terviuri cu personalități românești din
Montreal

ArtMihai, o agenție
românească de artă la
Montreal

ARTE PLASTICE

CORINA LUCA
corina.luca@accentmontreal.com

Casa Română de lângă Catedrala
Buna Vestire din Montreal a găz-
duit și anul acesta Festivalul Can-
dela, aflat la a treia ediție. Dedicat
Centenarului Unirii, evenimentul
derulat la începutul lunii noiembrie
a reușit să atragă și de această dată

iubitorii de cultură românească, grație unui program
care a inclus muzică, dansuri populare, poezii și
patru expoziții: carte, pictură, icoane și obiecte de ar-
tizanat, grafică și bijuterii.

Evenimentul a fost organizat de membrii
redacției revistei Candela și colaboratorii săi: Victor
Roșca, Angela Făină, Marius Fincă, Viorica Băetu,
Gabriela Tănase și subsemnata. De reunirea scriito-
rilor și artiștilor în cele patru expoziții menționate
mai sus s-au ocupat: Leonard Voicu (carte), Eva
Halus (pictură), Ion Lăcătușu (icoane și obiecte de
artizanat) și Angela Făină (bijuterii și grafică).

În cuvântul său de bun venit Victor Roșca a insi-
stat asupra importanței păstrării și promovării
culturii românești în familiile noastre, prin limbă,
obiceiuri și tradiții - un îndemn cu o rezonanță deo-
sebită în acest an al Centenarului.

Programul festivalului, ce s-a derulat de-a lungul
a trei ore, a debutat cu sceneta „În căutarea feri-
cirii”, interpretată de Gabriela Tănase. Au urmat
piese de muzică clasică și din folclorul românesc, in-
terpretate de voci cunoscute și foarte apreciate în co-
munitatea noastră: Diana Vîrlan, Paula Alecu și
Mariana Iluțiu. La rândul său, ansamblul Datina a
încântat audiența cu câteva dansuri populare. Mircea
Gheorghescu a oferit un recital instrumental la caval,
fluier și ocarină, iar Lidia Constantinescu la pian.
Poezii dedicate Centenarului Unirii au fost recitate
de Marcela Straua și George Filip. Acompania-
mentul muzical la pianină a fost oferit de maestrul
Nicolae Mărgineanu, iar sonorizarea de către Nechi-
for Mihai.

În semn de unitate a tuturor românilor, președin-
tele Asociației Civice Tempora și redactorul șef al
revistei Eroii Neamului din Satu Mare, col. Voicu
Șichet, a donat cărți și reviste tombolei organizate în
cadrul festivalului.

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.

FFeessttiivvaalluull  
CCaannddeellaa  22001188,,
eeddiițțiiaa  aa  ttrreeiiaa

EVENIMENT

Între 20 și 25 noiembrie, la Galeria de Artă Livart din Montreal (3980 St-Denis) a
avut loc expoziția La trace d’un instant, care a reunit lucrările a doi artiști: Carmen
Smutneac și Kamen Zenov. Expoziția a fost prezentată de agenția ArtMihai, înființată
de românul montrealez Mihai Gheorghian. 

►

10 - 18 10 - 19 10 - 15 10 - 13

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

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 dum-
neavoastră. Contactați-ne la 
info@accentmontreal.com

AȚI DESCHIS UN NOU
BUSINESS?

Expoziția „La trace d’un instant” care a avut loc la Galeria Livart din Montreal a
constituit și debutul agenției de artă ArtMihai.
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INA GUȚU
Jurnalistă, Radio România Chișinău

L-am însoțit pe profesorul Ion
Mărgineanu pe o distanță de mai bine de 50
de km pe jos, mai întâi în calitatea mea cu
profunde sentimente de simțire românească
iar mai apoi de jurnalistă. Am înțeles că are
în el atâta voință, determinare și răbdare dar
mai ales atâta frumusețe interioară încât
nimic nu îi poate sta în cale. Pe unde merge
pare că luminează cu puterea și frumusețea
gândurilor și a sufletului său totul în juru-i.

Ziua „de muncă”, adică de mers, a profe-
sorului Ion Mărgineanu începe dis de
dimineață, cu un mic dejun mai consistent
care să îl țină pe o distanță de 10-15 kilo-
metri. Nu pleacă la drum niciodată mai târziu
de ora opt, asta pentru că, spune el, în zori
are mai multă energie iar picioarele îl poartă
mai cu spor.

Pe drum nu prea se odihnește, doar când
discuțiile noastre ajung la vreun subiect legat
de istoria și geografia vreunei țări, a vreunui
imperiu apus, sau gospodăria sa din Fundurii
Vechi despre care vorbește de multe ori și la
care probabil gândurile îi zboară și mai des în
drumul său spre capitala Unirii. Atunci ne
oprim iar profesorul începe să traseze
hotărât, cu deja vestita sa cârjă din lemn de
prun, pe asfaltul drumului sau iarba vreunui
câmp pe lângă care trecem, conturul imagi-
nar ale casei sale din satul Fundurii Vechi,
Județul Bălți, împodobită cu zeci de soiuri
de trandafiri și crizanteme. Îi plac florile,
drumurile bune, fără gunoaie aruncate pe la
margini și gospodăriile aranjate de prin ze-
cile de sate pe care le traversează la pas.

Are ochii albaștri sticlați, strălucitori și
plini de bunătate, blajini ca o zi caldă de
primăvară sau toamnă timpurie.

„Lumea se sprijină pe oameni buni,
spunea răpostata mea nevastă” îl aud ade-
sea citând ca replică celor pe care îi întâlnește
în drumul său și sunt curioși să afle unde
doarme, ce mânâncă și cum se descurcă la
așa drum lung.

„Vă îndemn să vă gândiți la neamul nos-
tru, la frumusețile care sunt alături de dum-
neavoastră și planificați ca această parte a
României să fie parte a vieții voastre” îi ruga
el pe basarabeni într-o intervenție telefonică

realizată pentru ascultătorii Radio Chișinău
din incinta primăriei comunei Ștefan cel
Mare, județul Bălți.

„Urmează calea cea mai grea - trecerea
munților. E timp de iarnă, și ar putea să se
întâmple de toate. Dar eu sunt înarmat. În
primul rând cu voință și dorință de a ajunge
la scopul final. Într-adevăr, mă așteaptă
munții. Dar să știe munții că și eu sunt
pregătit”, îmi mărturisea profesorul ajuns la
Piatra Neamț, după o zi posomorâtă și cu
ceață densă în care parcursese distanța de 12
kilometri de la Girov.

Ion Mărgineanu străbate acest Drum al
Unirii din dragoste pentru Țară, din dragoste
pentru copiii, nepoții și mai ales pentru soția
sa Cleopatra. Este un drum în care nu atin-
gerea scopului final este ținta supremă ci
călătoria în sine. Pentru că o dată cu re-
descoperirea patriei sale România, se
regăsește pe sine cu împlinirile și dezamă-
girile sale, cu bucuriile și tristețile, cu lecțiile
învățate sau mai puțin învățate de la viață.

Drumul Unirii pentru Ion Mărgineanu
este un Drum al Tămăduirii.

Drumul Unirii pentru Ion Mărgineanu
este un drum al Tămăduirii

CENTENAR

Administrator agreat, Consultant certificat in Management

ÎNTÂLNIRE LA CENACLUL
EMINESCU
Cenaclul Eminescu vă invită la în-
tâlnirea sa de joi, 20 decembrie,
ora 18:00, la Centrul Comunitar
6767 Côte-des-Neiges din Mon-
treal, sala 697. Invitați: prof. dr.
Wladimir Paskievici şi tânărul pi-
anist Theodore Coza. O mare parte
a întâlnirii este dedicată Crăciu-
nului și va include și un scurt pro-
gram artistic pregătit de Gabriela
Tănase. Pentru mai multe infor-
maţii, puteţi comunica cu Leonard
I. Voicu, preşedintele cenaclului, la
leonardvoicu@gmail.com | 514-
910-6738.

AU ÎNCEPUT ÎNSCRIERILE PENTRU
SESIUNEA 2019 LA ȘCOALA
JUNIMEA ROMÂNĂ
Părinții care doresc să-și înscrie
copiii la școala Junimea din Mon-
treal o pot face online, pe site-ul
școlii, la junimearomana.com,
rubrica Înscieri.
Cursurile au loc în fiecare sâmbătă
la Colegiul Brébeuf din Montreal
și se adresează copiilor și ado-
lescenților între 4-18 ani (pré-
maternelle, nivel primar și
secondaire/liceu). Sunt oferite
cursuri de: română (literatură și
gramatică), matematică, franceză,
engleză, karate, șah, arte plastice,
programare (8 ani și plus) etc. De
asemenea, elevii fac simulări de
examene și pregătire pentru evalu-
ări de etapă și admitere în școli și
pot participa la concursuri inter-
naționale de matematică și șah. Pe
site-ul școlii găsiți calendarul ac-
tivităților extrașcolare pe durata
anului școlar 2018-2019, orarul,
planificările de cursuri, poze și
video.
Info suplimentare: 514-884-6530 |
contact@junimearomana.com.

DDiinn  
ccoommuunniittaattee

PE SCURT

La 1 noiembrie, profesorul pensionar Ion Mărgineanu a pornit pe jos
pe „Drumul Unirii” - un traseu de peste 500 de kilometri, atât cât repre-
zintă distanța de la Bălți, Republica Moldova, la Alba Iulia, România.
Scopul acestui fost deputat în Primul Parlament al Republicii Moldova,
actualmente în vârstă de 77 de ani, este de a ajunge la destinație chiar pe
1 Decembrie și a spune tuturor că basarabenii își doresc Unirea. Ina
Guțu, jurnalistă la Radio România Chișinău, l-a însoțit pe o distanță de
circa 50 de km. Mai jos, câteva din însemnările sale.

►
Repere biografice
În vârstă de 77 de ani, Ion Mărgineanu,
originar din localitatea Fundurii Vechi,
Județul Bălți, a pornit la 1 noiembrie pe
jos de la Bălți spre Alba Iulia unde este
așteptat pe 1 Decembrie. 
A predat limba franceză şi limba germană
la şcoli şi universităţi din Republica
Moldova și a tradus în limba germană
cărţi ale scriitorilor Grigore Vieru şi
Nicolae Dabija, dar şi lucrări cu caracter
economic. 
Se numără printre cei 278 de deputaţi
basarabeni care au semnat la 27 august
1991 Declaraţia de Independenţă a Re-
publicii Moldova.  
Impresiile, pozele și articolele de presă
despre călătoria profesorului Ion
Mărgineanu pe Drumul Unirii pot fi ur-
mărite pe pagina Facebook Ion
Mărgineanu si Unirea.

Ion Mărgineanu. FOTO: Facebook.
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DORIN STOICA
info@accentmontreal.com

Regina Maria a
României s-a născut în 29
octombrie, la Eastwell, în
comitatul Kent din Marea
Britanie. Părinții săi au
fost ducele Alfred de
Edimbourg, fiu al reginei

Victoria a Marii Britanii, și marea ducesă
Maria Alexandrova, fiica țarului Alexan-
dru al doilea al Rusiei. Și-a petrecut

copilăria în mare parte în Marea Britanie,
într-un climat de armonie în mijlocul na-
turii, dar și în Rusia din partea mamei, pe-
rioade de viață din care a păstrat amintiri
fericite.

După căsătoria cu prințul moștenitor
Ferdinand, Maria vine în România, țara sa
de adopție pe care o va îndrăgi și a căror
idealuri le va înțelege foarte repede și se
va strădui să le pună în practică, începând
cu mărețul obiectiv de îndeplinire a
idealului național al unirii tuturor
românilor.

Regina Maria a fost o personalitate cu
totul deosebită în istoria României prin
darurile sale naturale, ca frumusețea fi-
zică și sufletească, pe care le-a valorizat
prin dragostea pe care a pus-o în slujba in-
tereselor naționale ale poporului din care
a ales să facă parte. Regina Maria a înțeles
pe deplin că rolul său important și privile-
giat poate fi înfăptuit cu succes doar în
măsura în care se împletește cu interesul
fiecărui cetățean al României, cu vicisitu-
dinile dar și cu idealurile pe care le poartă
în suflet orice român.

Activitatea sa creatoare pe tărâm so-
cial, politic sau artistic nu a fost una de
fericire continuă și de detașare contem-
plativă care s-o plaseze într-o euforie
regească, deoarece contradicțiile și con-
vulsiile acelei epoci au pus-o în situația de
a-și manifesta calitățile sale lăuntrice, nu
de puține ori, prin suferințe proprii. Nu a
avut o soartă desprinsă și izolată de traiul
zbuciumat al acelor vremuri de război, în
care se lupta pentru idealul întregirii țării.

Mărturisirile reginei din însemnările
sale zilnice ne dau însă prilejul să aflăm
în ce situație materială și morală se aflau
românii în acea perioadă istorică și să con-
statăm, cu tristețe, că starea de confort ma-
terial și spiritual a populației erau destul
de precare.

Sunt numeroase pagini din cartea
reginei, „Povestea vieții mele”, în care
sunt mărturisite, cu dramatism, transcen-
derea simpatiilor sale personale și punerea
interesului național al României deasupra
a toate. Această concepție a sa l-a ajutat și
pe Regele Ferdinand să pună pe prim plan
dragostea și patriotismul pentru țara pe
care o conduceau și slujeau deopotrivă. A
fost un îndemn și un exemplu pentru rege
spre a se dedica cauzei României, ceea ce
l-a pus într-o situație de cinste și de loia-
litate. Iată cuvintele Reginei Maria în
legătură cu acest proiect : „Încercai cu
toată dragostea mea să-l ajut să privească
în față cea mai mare durere a vieții lui”,
povestește regina în privința regelui Fer-
dinand: „lupta împotriva țării sale natale,
împotriva fraților lui, a prietenilor lui, a
tot ce iubise și crezuse, a tot ce fusese
tinerețea lui, amintirile lui, dragostea lui.
În adevăr a fost o jertfă covârșitoare; dar
a făcut-o fiindcă înainte de orice el era
regele țării, un bun român, si ajunsese să
creadă și el ca așa e mai bine.”
(„Povestea vieții mele”, p. 65).

Dacă citim în continuare cu atenție
destinul acestei femei care a contribuit la
guvernarea unei țări aflate la intersecția
marilor puteri statale ale acelor vremuri,

Personalitatea și rolul reginei Maria
Nu vom putea epuiza în câteva rânduri un portret de o complexitate remarcabilă cum este cel al reginei

Maria. De la definiții precum „Mama răniților”, „Regina soldaților”, „Regina Marii Uniri”, toate i se
potrivesc. S-a afirmat ca personalitate diplomatică, a activat ca persoană caritabilă, a avut înclinații
literar artistice, s-a opus în condiții extrem de dificile semnării păcii înjositoare cu Puterile Centrale, a
luptat pentru întoarcerea Transilvaniei, Basarabiei și Bucovinei la România.

►

* Al dvs.z

Deschis: Marti - Vineri: 9.00-18.00 | Sambata: 9.00-17.00
Duminica - Luni: Inchis

Preturi incepand de la * Detalii in magazin

si plus

Tip ROSU - ALB - ROZE

42 DE ANI - IMPORT

10 - 17 10 - 1710 - 17 10 - 17 10 - 17
9 - 16

Regina Maria și Regele Ferdinand alături de soldați români din Primul Război Mondial.

accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa
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vom fi cuprinși de bucuria de a constata că
ea avut înțelegerea intimă a ceea ce era
necesar și actual pentru țara sa. „Trebuie să
ne smulgem din vechile reguli și datini”,
nota regina în cartea sa. „De ce să ne pese
de împotrivirile altora? Sunt împrejurări în
care fiecare om trebuie să judece pentru
sine însuși și să-și înfrunte vitejește soarta,
să se smulgă din vechile lanțuri, să-și
capete o nouă libertate pentru a îndeplini
fapte mari pe propria răspundere.”

Cu asemenea convingeri, Regina Maria
face proba unei persoane morale care este
capabilă să-și depășească limitele inerente
oricărei ființe muritoare. Îmbrățișarea aces-
tei credințe în efortul personal i-a dat posi-
bilitatea de a se dedica constant cauzei
României, prin ajutorul remarcabil acordat
soldaților români pe perioada Primului
Război Mondial. Ea a reprezentat într-ade-
văr pentru soldații români frumoasa
prezență a devotamentului pur, a dragostei
față de cei care se jertfeau pentru țară.

A recunoaște valoarea acestor acțiuni,
implicarea curajoasă și răspunzătoare a
Reginei Maria în ajutorul acordat soldaților
noștri în timpul războiului, ne face și pe noi
vrednici de înălțimea marilor spirite care au
condus România. A ne recunoaște în marile
spirite care au contribuit la consolidarea
națiunii române ne pune în situația de a nu
ne mai vedea istoria doar ca o desfășurare
confuză, ci străbătută mai degrabă de cei
aleși, capabili să pună în practică un grad
sporit de conștiință și voință libere.

Din păcate, nu întotdeauna s-a recunos-
cut cu dreaptă socotință contribuția marilor
personalități care ne-au condus țara, căci
am avut și nefericita inspirație de a ne re-
duce conducătorii la nivelul comun al celor
care critică de pe poziția micilor lor neîm-
pliniri. Nu are importanță aici dacă ești re-
galist sau republican. Ceea ce importă este
aprecierea cu justă măsură a faptelor celor
care s-au comportat cinstit și au asumat
ceva măreț, ceva ce le-a conferit excelență
istorică, în împrejurări în care nu oricine se
poate depăși pe sine și înfăptui ceva util și
benefic.

Iar regina Maria a dovedit cu prisosință
situații în care cei în mijlocul cărora se afla
au găsit în ea prezența binefăcătoare a celei
care aduce mângâiere și nădejde în mo-
mente de grea cumpănă. O găsim peste tot
în rândul celor răniți, muncind fără răgaz,
încercând să sădească speranță și lumină în
inimile tuturor. O găsim luptând în pofida
unor dezastre de neînlăturat, traversând cu
îndurare și suportând cu răbdare toate încer-
cările. O găsim atât de umană când se în-
treba cum poate omul răbda atâtea
suferințe, cum e posibil să-și piardă spe-
ranța și în același timp să-și prindă viața de
noi nădejdi pe care să le împartă cu ceilalți.
O găsim în ceasuri de singurătate la capătul
puterilor dar niciodată dispusă să aban-
doneze atunci când se afla printre ai săi,
printre soldații față de care se simțea mereu
responsabilă. O găsim înălțând rugăciuni
către divinitate să-i poată da puterea de a
purta povara durerilor și bucuriilor poporu-
lui care a investit-o cu încrederea lui. Mereu

observi în mersul ei prin spitale un fel de a
se uita pe sine, o depășire a propriului eu,
pentru a se regăsi într-o năzuință mai
amplă: țara căreia i-a fost încredințată și pe
care n-o vrea cu niciun preț căzută fata-
lității. O găsești traversând printre colibe
dărăpănate, printre umbre de soldați palizi
ca ceara, cum ea însăși îi descrie, pentru ca
în mijlocul acestor suferințe să vină mereu
cu mâinile pline, cu inima deschisă, cu
prezența ei caldă și încurajatoare.

Va trebui să evocăm măcar în câteva cu-
vinte contribuția reginei la Conferința
de Pace de la Paris din 1919, în care Româ-
nia era considerată printre țările învingă-
toare. Într-o întâlnire cu primul ministru al
Franței, Clemanceau, regina pledează
pentru unirea la patria mamă România, a
Transilvaniei, Banatului și Maramureșului.
Tot atunci, la Paris, are întâlniri cu preșe-
dintele Satelor Unite, cu primul ministru al
Marii Britanii și cu o seamă de oameni

politici și de stat în fața cărora aduce argu-
mente pentru întregirea României.

Poporul a prețuit-o și a iubit-o. Prezența
ei în mijlocul oamenilor le-a pricinuit aces-
tora sentimente de spontană bucurie și as-
pirație, dar și de apreciere a unor fapte
concrete pe care regina a știut să le ducă la
bun sfârșit, punându-i în față un model real
de contribuție la consolidarea unei națiuni.
Este ceea ce trebuie să reținem din viața
unei persoane, aleasă să contribuie la des-
tinul unui popor.

Deoarece Regina Maria a fost și o
artistă care a iubit frumosul și a încurajat
cultivarea gustului estetic, împodobind in-
terioarele în care locuia cu lucrări artistice
și promovând chiar un curent artistic, Art
Nouveau, închei cu cuvintele sale în care
frumosul este legat de sentimentul său pen-
tru România și despre împlinirea acestuia
într-un principiu moral, într-o profesie de
credință. Iată deci cuvintele Reginei, atât de
emoționante: „Te binecuvântez, iubită
Românie, patria bucuriei și durerii mele,
frumoasă Țară care ai trăit în inima mea.
Minunată Țară pe care am văzut-o îndoită,
al cărui vis de veacuri l-am visat și eu, și
care mi-a fost îngăduit să-l văd îndeplinit.
Dacă toate cele frumoase vă vor aminti de
mine, voi fi pe deplin răsplătită pentru
dragostea ce v-am purtat-o, căci pentru
mine frumosul a fost un crez.”

Acest text a fost prezentat de către autor sub
forma unei comunicări în cadrul evenimen-
tului „Regina Maria, ambasador irezistibil
al istoriei și artei populare românești” care
a avut loc la Montreal între 11 și 13 oc-
tombrie 2018. Dorin Stoica este absolvent
al Institutului politehnic „Traian Vuia” din
Timișoara și al Facultății de filozofie al
UQAM (Maîtrise). Este membru al Acade-
miei-Româno Americane (ARA), con-
tribuind prin lucrările sale și interviurile
acordate în presă la susținerea și pro-
movarea culturii române. Subiectele sale
principale, de interes general, tratează
despre posibilitatea ontologică de înte-
meiere a unei lumi mai bune.

în istoria fondatoare a României

Regina Maria a României (1875-1939). A domnit, alături de Ferdinand, între anii 1914-
1927.
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RELIGIE | SONDAJE

SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accenmontreal.com

Trei știri mi-au atras în
mod special atenţia în ul-
timele sǎptǎmâni, ele ra-
portându-se la spaţiile
geografice și culturale care
mă interesează cel mai mult:

Quebecul, Canada și România. Ele au legă-
tură cu religia și prezența acesteia în spațiul
public și toate trei revelează câte un para-
dox. Știrile la care mă voi referi în cazul
Quebecului și Canadei sunt niște studii/
sondaje de opinie; în cazul României este
vorba despre inaugurarea Catedralei Nea-
mului.

În Canada prezența religiei în spațiul
public este adesea o sursă de dezbatere.
Imigranții, în general, valorizează religia și
sunt mult mai înclinați să considere că
aceasta are un rol important de jucat în
spațiul public. Așa cum o arată și comuni-
tatea noastră prin multitudinea de biserici
ortodoxe române înființate în regiunea
Montrealului, noii canadieni se bazează pe
comunitățile religioase din care provin pen-
tru sprijin spiritual și deseori și material.

În același timp, în alte segmente ale so-
cietății canadiene prezența religiei este des-
curajată, așa cum o reflectă și decizia Curții
Supreme a Canadei din 2015 privind in-
terzicerea rugăciunii la ședințele publice ale
diverselor paliere guvernamentale, pe care
o majoritate de canadieni a susținut-o

(potrivit unui sondaj Angus Reid).
Un nou studiu, realizat de Angus Reid

în parteneriat cu Cardus, arată că cei care
formează cele două tabere în cadrul acestei
dezbateri privind religia în spațiul public nu
sunt neapărat cei care am fi tentați să cre-
dem. Cu ajutorul a 17 întrebări, cercetătorii
au creat un Public Faith Index și trei
grupuri de respondenți: susținătorii religiei
în spațiul public (37% din populația
Canadei), oponenții religiei în spațiul pu-
blic (32%) și nehotărâții (32%).

Surpriza vine de la cei care alcătuiesc
grupul susținătorilor religiei în spațiul pu-
blic. Probabil că sunteți tentați să credeți că
aceștia sunt mai degrabă conservatori
atunci când vine vorba de opțiuni politice
și mai în vârstă. Realitatea relevată de acest
studiu este însă alta: ei sunt tineri, cu un
nivel de educație superior și în marea ma-
joritate preferă doctrina liberală. Cu alte cu-
vinte, nu doar cei mai religioși dintre
canadieni sunt dispuși să accepte diverse
elemente religioase în spațiul public. Ba
mai mult, 25% dintre cei mai toleranți cana-
dieni privind religia nu sunt persoane reli-
gioase, căci declară a nu fi citit vreun text
religios în decursul vieții lor. Pe de altă
parte, cei cu convingeri religioase nu sunt
neapărat dispuși să acomodeze credințele
altora și să îi vadă manifestându-se în
spațiul public.

Și în Quebec prezența religiei în spațiul
public, mai ales când vine vorba de insti-
tuțiile statului, constituie o dezbatere

curentă și una destul de aprinsă. Decizia
Curții Supreme din 2015 amintită anterior,
potrivit căreia rugăciunile de la ședințele
publice reprezintă o încălcare a dreptului de
libertate de conștiință și religie, a găsit în
Quebec cel mai mare sprijin (63%, Angus
Reid).

În prezent, majoritatea populației se de-
clară de acord cu inițiativa CAQ de a in-
terzice, pentru cei care lucrează în
instituțiile de stat (inclusiv la profesori și
educatori), portul însemnelor religioase vi-
zibile - cel puțin aceasta este concluzia unui
alt sondaj, condus de firma Crop pentru
Radio-Canada. Majoritatea relevată de
acest sondaj este una solidă: nu mai puțin
de 72% dintre respondenți sunt de acord ca
această interdicție sa fie aplicată judecăto-
rilor; 65% o preferă și în cazul profesorilor
de școală primară și secundară; 71% o con-
sideră bine venită în cazul polițiștilor și
67% în cazul gardienilor din închisori.

Am putea crede că populația Quebecu-
lui este foarte atașată ideii de laicitate în ra-
port cu instituțiile statului însă în mod
paradoxal, atunci când vine vorba de cruci-
fixul de la Assamblée nationale, que-
bechezii ezită. 55% dintre cei intervievați
sunt împotriva înlăturării sale în numele
neutralității statului, 17% nu sunt deciși și
doar 28% sunt de părere că acesta ar trebui
dat jos.

Chestiunea crucifixului nu e nouă, ea
situându-se în centrul dezbaterii privind
laicitatea în Quebec de cel puțin un dece-

niu. Mulți susțin că este vorba de un simbol
patrimonial mai mult decât unul religios.
Tocmai de aceea raportul comisiei
Bouchard-Taylor a sugerat menținerea sa în
clădirea Parlamentului, dar în afara Sa-
lonului bleu. Este totuși interesant de
menționat că existența crucifixului în
această încăpere nu este chiar atât de is-
torică pe cât invocarea argumentului patri-
monial ar putea-o sugera. El datează de
acum câteva decenii, din epoca în care
Maurice Duplessis era prim-ministrul Que-
becului (anii ’50).

În România, la sfârșitul lunii noiembrie
a fost inaugurată Catedrala Neamului. Con-
strucția este masivă, impunătoare, iar chel-
tuielile pentru ridicarea ei uriașe (mai ales
când te gândești ca finanțarea s-a făcut într-
o proporție covârșitoare din bani publici, în
timp ce unul din cinci români trăiește la
limita sărăciei, conform Eurostat). Privind
acest monumental loc de rugăciune, care cu
siguranță va rămâne consemnat ca cel mai
important proiect al Centenarului Unirii, nu
poți să nu te gândești că poporul care l-a
ridicat în anul 2018 este unul cu profunde
sentimente religioase. Cifrele mai multor
studii ar putea susține această concluzie -
citez în acest sens unul efectuat de Fundaţia
Friedrich Ebert România, în cadrul proiec-
tului Monitorul Social, dat publicității în
aprilie a.c.: aproape toţi cetăţenii României
cred în Dumnezeu (95%) şi/sau se auto-
consideră religioși (89%).

Și totuși, doar 21% merg săptămânal la
biserică, lucru ce face ca ridicarea Cate-
dralei Neamului să fie și mai discutabilă în
acest an al Centenarului, an în care Româ-
nia se confruntă cu cel mai mare dezastru
demografic de până acum, datorat în mare
parte exodului populației. Potrivit ultimelor
estimări, peste 5 milioane de români sunt în
străinătate, iar faptul că aceștia au părăsit
țara nu se datorează lipsei de biserici...

De asemenea, doar 21% dintre români
s-au prezentat la urne la referendumul „pen-
tru familie” din 7 octombrie și dintre aceș-
tia doar 19,5% au fost de acord cu
propunerea de revizuire a Constituției ce a
făcut obiectul referendumului.

Vedem deci că între a te declara religios
și aplicarea în viaţa de zi cu zi a normelor
religioase este o distanță considerabilă.
Dincolo de o minoritate foarte activă și vi-
zibilă în spațiul public, cea mai mare parte
a societății românești acordă religiei un rol
mai degrabă redus, ceea ce face ca aceasta
să nu se materializeze în acțiuni sociale și
politice concrete.

Ce concluzii am putea trage din aceste
trei exemple? Cred că cea mai evidentă este
că atunci când vine vorba de religie putem
cădea destul de ușor în capcana
stereotipurilor.

Religia în spațiul public în Canada, Quebec și
România

accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa
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O nouă de�niție a kilogramului cu ajutor
mecanicii cuantice

CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

În viața de zi cu zi, o
măsurătoare extrem de
precisă a masei nu este
necesară. Când ne cân-
tărim sau mergem la
piață o variațiune de
câteva grame nu are o
așa mare importanță. În

anumite situații însă, precizia unei cântăriri
este extrem de utilă - de exemplu în
prepararea medicamentelor. Cum ne ra-
portăm însă la masă?

Până recent, kilogramul, unitatea de
măsură a masei, era raportat la un etalon
material: un cilindru dintr-un aliaj de pla-
tină și iridiu cu dimensiunile de 39 de
milimetri lățime și 39 de milimetri înălțime,
păstrat cu mare grijă, din 1889, la Biroul In-
ternațional de Măsuri și Greutăți (BIPM),
în apropiere de Paris.

Acest kilogram material este suspus
unor elemente care de-a lungul anilor i-au
schimbat masa cu circa 50 de micrograme.
Mai precis, în interiorul celor trei clopote
de sticlă sub care este păstrat cilindrul
etalon se adună praf și mizerie și se fac
simțite influențe ale schimbărilor atmos-
ferice. Toate acestea au dus, de-a lungul
celor mai mult de 100 de ani de când este
păstrat acolo, la o mică variațiune a masei.
Prin urmare, în noiembrie 2018, oamenii de
știință au decis să treacă la o nouă definiție
a kilogramului, pentru care un obiect mate-
rial nu mai este necesar.

La fel s-a întâmplat și cu metrul, uni-
tatea de măsură a lungimii, care în trecut era
fixat ca fiind distanța dintre două repere pe
un eșalon de platină și iridiu. În 1983,
metrul a fost redefinit ca fiind distanța par-
cursă de lumină în vid în 1/299.792.485 de
secunde. De atunci metrul nu mai depinde
de un obiect material ci doar de constantele
fundamentale ale fizicii moderne.

În cazul kilogramului, de mulți ani se
dorea o astfel de schimbare, însă în acest
caz situația a fost mult mai complicată.
Noua definiție a kilogramului ține cont, la
rândul ei, de constantele fizicii moderne, în
mod special de constanta h a lui Planck,
care joacă un rol fundamental în mecanica
cuantică. h reprezintă unitatea naturală de
acțiune (energie înmulțită cu timp) în
mecanica cuantică și are o valoare extrem
de mică. În Sistemul Internațional de
Unități, constanta Planck este exprimată în

Joule x secundă.
Noua definiție a kilogramului folosește

așa-numita balanță a lui Kibble, denumită
și NIST-4 (un instrument electromecanic
care măsoară cu o foarte mare precizie
greutatea unui obiect, grație curentului elec-
tric și voltajului necesare pentru a produce
o forță de compensare - n.r.), și a fost pusă
la punct de către cercetătorii de la National
Institute of Standards and Technology
(NIST) din Gaithesburg în Maryland, SUA.

Această balanță echilibrează greutatea
unui corp cu forța generată de un curent
electric, măsurată în unități a constantei lui
Planck, cu ajutorul efectului Josephson și a
efectului Hall cuantic, într-o bobină situată
între polii unui magnet permanent. Bobina
este mișcată cu o viteză constantă și se mă-
soară forța indusă pentru a determina con-
stanta de proporționalitate între forța
gravitațională și cea electromagnetică.
Practic, masa se măsoară cu ajutorul unui
curent electric și în acest proces intră în joc
constanta lui Planck.

Constanta lui Planck a fost inițial pro-
pusă de către Planck însuși pentru a explica
radiația corpului negru, o mare problemă în
fizica sfârșitului de secol XIX. Corpurile
negre sunt obiecte ce absorb lumina extrem
de eficient, fiind în fapt absorbante aproape
ideale; aceste corpuri emit radiație în mod
ideal, temperatura unui astfel de corp de-
terminând distribuţia culorilor sau lungi-

milor de undă ale luminii emise.
Presupunerea ce a stat la baza legii lui

Planck privind radiația corpului negru a fost
că radiația electromagnetică emisă de către
acest corp poate fi modelată cu o mulțime
de oscilatori armonici cu energie cuantifi-
cată, de forma hv unde h era tocmai con-
stanta lui Planck (orice sunet, vibraţie sau
mişcare periodică este de fapt suma mai
multor oscilaţii armonice. Un oscilator ar-
monic cuantic este analogul din mecanica
cuantică al oscilatorului armonic clasic și
reprezintă un model fizic important pentru
descrierea sistemelor oscilante microsco-
pice - n.r.). Introducerea constantei lui
Planck în fizică a reprezentat nașterea
mecanicii cuantice. Astăzi, după mai bine
de 100 de ani, această constantă este uti-
lizată și pentru etalonul unității de masă, i.e.
kilogramul.

Constantele fizicii fundamentale joacă
deci un rol important nu doar în înțelegerea
legilor Universului, ci și în fixarea unităților
fundamentale de măsură pe care le folosim,
fără să mai fie nevoie de obiecte materiale
care, de-a lungul anilor, se pot deteriora sau
pot fi distruse.

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.

FIZICĂ | METROLOGIE

Kilogramul nu mai este definit în funcție de etalonul cilindric de platină și iridiu de la Paris ci în funcție
de constanta lui Planck din mecanica cuantică. Această schimbare - o adevărată revoluție - are scopul de a
fixa unitatea de măsură din sistemul internațional pentru masă fără să fie nevoie de un obiect material.

►

Ce este fizica
(mecanica) cuantică?
Mecanică cuantică este o ramură a
fizicii moderne care încearcă să
desluşească legile lumii subatomice,
construind teorii care să explice compor-
tamentul electronilor şi al celorlalte con-
stituente fundamentale ale materiei.
Un exemplu de obiect macroscopic este
o minge de fotbal. Ori de câte ori un
jucător de fotbal loveşte cu piciorul o
minge, cea mai potrivită modalitate de a
descrie traiectoria balonului este prin in-
termediul a ceea ce numim astăzi
mecanică clasică, cu ajutorul căreia
putem prezice poziţia şi viteza mingii la
orice moment de timp pe baza unor date
iniţiale. Este o abordare care ne este fa-
miliară pentru că zi de zi experimentăm
regulile evidente ale universului ce as-
cultă de mecanica clasică. Chiar şi miş-
carea planetelor şi sateliţilor din
sistemul nostru solar pot fi aproximate
folosindu-ne de această ramură a fizicii
dezvoltată aproape în întregime de
marele fizician Isaac Newton.
Atunci când încercăm să aplicăm
această abordare, deja devenită clasică,
obiectelor microscopice, adică atunci
când dorim să explicăm legile mecanicii
newtoniene mecanismelor atomice,
eşecul vechilor teorii este total. Am
putea privi electronul ca fiind o minge
de fotbal sau de rugbi de dimensiuni
foarte mici şi atunci ar trebui ca miş-
carea sa să urmeze legile descoperite
acum câteva sute de ani de Newton. Ex-
perimentele efectuate în acest domeniu
începând cu finele secolului IX au arătat
însă că lumea particulelor subatomice
nu respectă aceste reguli, astfel că a fost
nevoie de o altă abordare teoretică.
Aşa s-a născut fizica cuantică. Era la în-
ceputurile secolului XX, când fizicieni
precum Planck, Einstein şi Bohr au
făcut primii paşi spre a explica această
lume ciudată. Teoriile dezvoltate în-
deosebi în prima jumătate a secolului
XX de Niels Bohr, Ernest Rutherford,
Paul Dirac, Louis de Broglie, Werner
Heisenberg sau Wolfgang Pauli, au ex-
plicat cu mare succes o gamă largă de
fenomene, precum mişcarea electronilor
în anumite materiale, de exemplu în
cadrul microcipurilor care reprezintă
baza computerelor moderne. Mecanica
cuantică este folosită şi pentru a înţelege
fenomenul de superconductivitate, de-
scompunerea radioactivă, funcţionarea
laserului şi multe altele.

Sursa: Scientia.ro

Așezat sub niște clopote de sticlă, un cilindru de metal cunoscut sub numele de „Le Grand
K” a definit până nu demult unitatea de masă, kilogramul. Din 16 noiembrie, kilogramul nu
mai este definit folosind acest obiect material, ci una din constantele fundamentale ale fizicii
- contanta Planck.
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Dintotdeauna de când omul s-a folosit
de electricitate sau de orice altă formă de
energie, minţile creatoare au căutat în van
soluţia perfectă: mecanisme aflate în miş-
care perpetuă ce nu au nevoie de carburant.
De-a lungul întregii istorii a ingineriei au
apărut tot felul de încercări şi schiţe ale unui
perpetuum mobile, iar ele continuă să apară
şi azi, poate mai mult ca niciodată. În arti-
colul de faţă vom analiza câteva dintre cele
mai faimoase exemple de mecanisme în
mişcare perpetuă pentru a vedea dacă per-
cepţia publică comună conform căreia acest
tip de miracol chiar există este ori nu validă.
Motivul pentru care mecanismele în miş-
care perpetuă nu pot funcţiona şi nu vor
funcţiona niciodată ar trebui să fie evident;
dar din moment ce această convingere ne-
justificată continuă să existe, ea merită să
fie analizată.

Un mecanism în mişcare continuă ar
contrazice principiile termodinamicii. Nu se
poate afirma cu certitudine absolută că
niciun perpetuum mobile nu va funcţiona
vreodată; însă legile fundamentale ale
fizicii sunt definite cu un grad atât de mare
de certitudine, încât este un risc pe care am
putea să-l asumăm. Mai concret: primul
principiu al termodinamicii afirmă că ener-
gia internă a unui sistem izolat este con-
stantă. Dacă o parte din energie este folosită
– de exemplu pentru a învârti un rotor –

atunci sistemul trebuie să primească cel
puţin aceeaşi cantitate de energie. Al doilea
principiu al termodinamicii spune că într-
un sistem izolat niciun proces nu poate duce
la scăderea entropiei, ci doar la creşterea ei;
practic, orice sistem caută să ajungă la
echilibru termic. Această lege scoate din
discuţie procesele în care singurul rezultat
este migrarea căldurii dintr-o zonă cu tem-
peratură mai mică spre o zonă cu tempe-
ratură mai mare sau transformarea căldurii
în lucru mecanic fără pierderi. Conceptul de
perpetuum mobile este imposibil, căci prin
definiţie violează unul sau ambele principii
ale termodinamicii.

Cel mai des întâlnit model pentru miş-
carea perpetuă este motorul magnetic: o
grupare de magneţi permanenţi ce are rolul
de a învârti un rotor, de a împinge o bilă de-
a lungul unui traseu sau de a menţine o
anumită componentă în mişcare continuă.
În zilele noastre acest model este combinat
cu un motor acţionat electric, iar inventa-
torii acestei variante susţin că după ce
mecanismul este pus în mişcare energia ci-
netică a motorului depăşeşte energia elec-
trică folosită. Internetul este plin de
exemple de astfel de mecanisme în mişcare
perpetuă, multe dintre ele incluzând şi ma-
teriale video ce prezintă maşinile fun-
cţionând. Şi atunci cine are dreptate? Să fie

oare toţi aceştia nişte mincinoşi?
Nu. Doar că oricine crede că a găsit se-

cretul mişcării perpetue se înșală. În ma-
joritatea cazurilor inventatorii nu au studii
de fizică şi de aceea nu înţeleg cum şi de ce
funcţionează sistemele electromecanice.
Cei mai mulţi dintre aceşti inventatori
sunt nişte simpli amatori care se înșală
(rău de tot!), chiar dacă nu sunt conş-
tienţi de acest lucru. Ei prezintă diagrame
complexe, însemnări şi calcule, toate in-
venţii proprii. Unii dintre ei recunosc că nu
înţeleg chiar totul despre mecanismul lor,
însă cei mai mulți susţin că au reuşit să în-
frângă legile fizicii folosind un tip special
de cunoștințe

Cele mai vechi încercări de perpetuum
mobile datează din sec. XII. Modelul cel
mai interesant este roata Bhaskara, ale
cărei spiţe sunt umplute pe jumătate cu
mercur şi curbate, în aşa fel încât lichidul
greu curge înspre exterior în cursa descen-
dentă şi spre butuc în cursa ascendentă,
menţinând astfel roata în mişcare. Acest
model de bază, denumit roata dezechili-
brată, a tot reapărut de-a lungul secolelor în
diverse variante. Roata lui Villard din sec.
XIII folosea ciocane care stăteau întinse în
cursa descendentă şi atârnau în jos în cursa
ascendentă. Roata lui Taccola din sec. XV
se folosea de braţe articulate. Până şi

Leonardo da Vinci a schiţat mai multe mod-
ele de roţi dezechilibrate, fiind însă în ace-
laşi timp perfect conştient că funcţionarea
lor este imposibilă. În anul 1870 scriitorul
Henry Dircks îl cita pe Leonardo:
„Echipând aceste roţi cu mai multe contra-
greutăţi, fiecare componentă - oricât de
mică - împinsă ca urmare a ciocnirii va de-
termina căderea unei alte contragreutăţi,
iar astfel roata s-ar afla în mişcare perma-
nentă. Dar această idee este doar o amă-
gire... Deoarece ataşamentul la corpul de
bază este mai departe de centrul roţii, miş-
carea de rotaţie în jurul pivotului va deveni
tot mai dificilă, chiar dacă s-ar putea ca
forţa de acţionare să nu se modifice.”

Ceasornicarul german Johann Bessler
ocupă un loc unic în istoria mişcării per-
petue, el fiind cel care a construit un număr
mare de roţi pe care le-a prezentat la în-
ceputul sec. XVIII. Roţile sale controlate de
pendul erau mari, groase şi acoperite cu
pânză astfel încât mecanismul interior nu
era niciodată vizibil. Bessler s-a bucurat din
plin de celebritate şi suport, dar cu toate
acestea mulţi l-au considerat doar un sim-
plu magician şi un experimentat constructor
de ceasuri. În cea mai faimoasă demon-
straţie a sa se pare că Bessler a menţinut în
mişcare o roată timp de 53 de zile într-o
încăpere sigilată, închisă şi păzită, pusă la
dispoziţie de protectorul său, contele Hesse-
Cassel; dar din moment ce încăperea nu
avea ferestre, iar Bessler a fost primul care
a intrat şi ultimul care a ieşit din ea, scep-
ticii nu au fost convinşi că roata s-a mişcat
în tot acest timp.

Legile fizicii nu se schimbă, indiferent
dacă avem de-a face cu dispozitive
mecanice simple ori cu maşini complexe
conectate la baterii şi care folosesc termi-
nologie sofisticată. În 2006 compania Ste-
orn făcea public dispozitivul Orbo, ce era
de fapt un banal motor magnetic. Toate
demonstraţiile publice au eşuat (cu excepţia
celor în care s-a folosit o baterie), dar ei au
continuat să susţină că fac progrese. Timp
de mai multe decenii un anume John Searl
a pretins că a construit un motor magnetic
pe care l-a denumit Searl Effect Genera-
tor şi a susţinut că a zburat în farfurii zbură-
toare care funcţionau cu acest motor.

Multe dintre variantele anilor recenţi
pretind că pot obţine electricitate de la
bobine din sârmă. Cel mai cunoscut exem-
plu este bobina Rodin, denumită după
Marko Rodin, ce se bazează pe aşa-numita

Perpetuum mobile sau
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Roata Bhaskara, ale cărei spiţe sunt umplute pe jumătate cu
mercur şi curbate. Acest model de bază, denumit roata dezechili-
brată, a reapărut de-a lungul secolelor în diverse variante.

Roata dezechilibrată cu greutăți
pe niște brațe articulate. Secolul
XVIII.
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visul mișcării perpetue
matematică vortex, o ştiinţă nou inventată
şi înţeleasă numai de Rodin. O altă variantă,
inventată de canadianul Thane Heins,
poartă numele de transformator bi-
toroidal Perepiteia. Cei care au văzut
modelul spun că este vorba despre un motor
standard cu inducţie, despre care numai
Heins susţine că produce mai multă energie
decât consumă.

Aşa cum era de aşteptat, mulţi dintre
fanii mişcării perpetue îl aduc în discuţie şi
pe Nikola Tesla, făcând referire la un arti-
col pe care acesta l-a scris în anul 1900 pen-
tru revista Century Illustrated Magazine.
Unii consideră acest articol drept o dovadă
a faptului că Tesla credea în ideea de miş-
care perpetuă. O simplă citire a articolului
arată însă că Tesla nu ridica această
chestiune în articol, ci vorbea despre un ra-
diator care ar transfera căldura dintr-o zonă
caldă spre orice altă zonă rece. Tesla nu
susţinea violarea principiului al doilea al
termodinamicii, ci mai degrabă vorbea
despre valorificarea acestui principiu.

O eroare comună vizavi de mecanis-
mele cu mişcare perpetuă are legătură cu
faptul că multe dintre acestea ar fi paten-
tate, lucru ce nu reprezintă însă o dovadă a
validităţii lor. Un patent stabileşte doar
originalitatea unei idei, nicidecum dacă
ea funcționează sau nu. Realitatea este că
deși multe dispozitive imposibile au fost
patentate cu succes, acestea au trecut neob-
servate. Un perpetuum mobile nu poate fi
patentat prin definiţie, iar legea stipulează
clar acest lucru în majoritatea ţărilor. În
SUA este vorba de necesitatea ca o invenție
să aibă un caracter practic (the utility re-
quirement): pentru ca să fie patentat, un dis-

pozitiv trebuie să aibă o oarecare valoare
practică. Legea exclude în mod explicit
mecanismele cu mişcare continuă deoarece
funcţionarea lor este imposibilă. În mod
similar, un transporter Star Trek nu poate fi
patentat până ce nu se construiește o vari-
antă care chiar funcţionează.

Cazul cel mai des menţionat privind
respingerea unui astfel de patent este inclus
în „Manualul procedurii de examinare a
patentelor” (Manual of Patent Examining
Procedure), din anul 1977. Joseph New-
man a fost un personaj excentric care şi-a
formulat propriile sale teorii necon-
venţionale legate de electromagnetism şi
giroscoape. Atunci când invenţia sa, mo-
torul magnetic, a fost respinsă de Oficiul
pentru Brevete din cauză că viola legile
fizicii, el a intentat o acţiune judecătore-
ască. Toate solicitările sale au fost însă
respinse. Newman nu s-a lăsat și în 1989 a
intentat un proces, Newmann v Quigg, îm-
potriva comisarului de la Oficiul pentru
Patente şi Invenţii. Judecătorul a numit un
specialist care să studieze prototipul lui
Newman. Acesta a analizat cu mare atenţie
construcţia şi funcţionarea mecanismului şi
deşi a înţeles că explicaţiile lui Newman
erau ridicole şi eronate a fost totuşi de
părere că dispozitivul generează mai multă
energie decât ceea ce primeşte de la baterii.
Judecătorul nu a fost însă la fel de convins
şi a trimis dispozitivul la Biroul Naţional de
Măsuri şi Greutăţi pentru teste. Biroul nu a
fost de acord cu judecata specialistului şi a
tras concluzia că maşinăria era de fapt un
neobişnuit convertor DC/AC, cu ceva mai
puţin eficient decât modelele de convertori
disponibile pe piaţă. Curtea a decis în de-
favoarea lui Newman. Acesta a considerat

că Biroul nu a testat în mod corect invenţia
sa şi a reluat procesul; Tribunalul Federal a
decis că Tribunalul Regional a procedat în
mod corect şi de aceea a considerat că nu
există niciun temei pentru atacarea deciziei
Oficiului.

Nicio dezbatere pe tema mecanismelor
cu mişcare continuă nu ar fi completă fără
a aduce în discuţie teoria conspiraţiei, un
subiect propus de unii dintre susţinătorii
acestei idei. Ceea ce se afirmă în mod
obişnuit este faptul că mecanismele cu
mişcare perpetuă funcţionează, doar că
ele sunt reprimate de către autorităţi
pentru a proteja interesele companiilor
petroliere. Pagini web precum InfoWars,
Rense.com şi NaturalNews aduc mereu în
discuţie realitatea ideii de perpetuum mo-
bile, iar filmele care circulă pe Internet, pre-
cum Thrive, pretind exact acelaşi lucru.

La o analiză superficială teoria pare
plauzibilă; dar la o verificare mai atentă
totul se prăbuşeşte. În primul rând nu stă în
picioare aşa-numita reprimare din partea
autorităţilor. Dispozitivele cu mişcare con-
tinuă sunt permanent promovate, iar
YouTube este practic „inundat” zilnic cu
materiale video ce prezintă acest tip de dis-
pozitive chipurile funcţionând. Orice formă
ar lua această reprimare ea nu pare a fi prea
eficientă. Foarte multe dintre personajele
care au pornit în cruciadă pentru a-şi apăra
invenţiile fac acest lucru de zeci de ani (în
anumite cazuri) fără a fi în vreun fel
împiedicaţi de oamenii din umbră ai guver-
nului sau companiilor petroliere. Cărţile pot
fi oricând consultate, filmele pot fi urmărite
pe YouTube, iar patentele sunt înregistrate

în dosare şi puse la dispoziţia publicului
larg. Drept urmare, nu prea există dovezi
cum că autorităţile s-ar opune acestei idei.

Dar de ce cad oare pradă ideii de miş-
care perpetuă inventatorii oneşti, când se
ştie doar că este imposibil? Avocatul în pro-
prietate industrială Gene Quinn oferă o ex-
plicaţie: „Urmărirea imposibilului ori cel
puţin a imposibilului raportat la înţelegerea
actuală a legilor fizicii şi naturii exercită o
forţă puternică de atracţie pentru mulţi.
Din această cauză tinerii pasionaţi de sci-
ence fiction devin ulterior oameni de ştiinţă
ce pun sub semnul întrebării gândirea con-
venţională în goana lor după gadgeturi
cool, visul oricărui fan SciFi”.

În plus, este vorba şi despre dorinţa
veche de când lumea de a găsi soluţii ma-
gice la probleme dificile. O dorinţă a uma-
nităţii mai persistentă decât oricare alta.
Indiferent de scopul urmărit - sănătate de
fier, super-puteri sau perpetuum mobile -
mulţi vor acţiona obsesiv pentru a-şi atinge
ţinta. Inevitabil, printre aceştia se vor găsi şi
amatori bine intenţionaţi care se vor amăgi
pe ei înşişi dar şi pe alţii, oferind aşa-zise
soluţii. Visul mişcării perpetue este unul
menit să dăinuie.

www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol intitu-
lată „Free Energy Machines” de Brian
Dunning a fost publicată pe site-ul skep-
toid.com. Scientia.ro este un site de popu-
larizare a științei și de demontare a
miturilor pseudoștiințifice. Cei care doresc
să sprijine acest demers de transmitere a in-
formației științifice pe înțelesul tuturor pot
dona la: www.scientia.ro.
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SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE

Mituri despre ceaiul verde

Ceaiul verde este utilizat pe scară largă
la nivel mondial. Este foarte popular în
Japonia și China, popularitate ce în ul-
timele decenii s-a extins și în Occident.
Atenția semnificativă de care se bucură
ceaiul verde este datorată cantității im-
portante de antioxidanți pe care o conține.
Antioxidanții neutralizează radicalii liberi,
molecule toxice pentru celule care duc la
apariția mai multor afecțiuni și care se
formează în timpul transformării ali-
mentelor în energie.

Pe lângă beneficiile medicale atestate
de știință, ceaiul verde are și contraindi-
cații. Proprietățile sale medicinale cât și
efectele adverse sunt înconjurate de mi-
turi. În rândurile de mai jos vă prezentăm
câteva dintre acestea.

CEAIUL VERDE TOPEȘTE GRĂSIMILE
Este adevărat că ceaiul verde acce-

lerează metabolismul, între 3 și 11%, dar
acest lucru nu este suficient ca să
„topească” grăsimile. Dacă nu completați
consumul de ceai verde cu o dietă și ac-
tivitate fizică, nu o să simțiți prea multe
efecte în ceea ce privește numărul kilo-
gramelor. Ceaiul verde ajută, dar de unul
singur nu vă face să slăbiți.

NU EXISTĂ RESTRIC�II PRIVIND
CANTITATEA CE POATE FI CONSUMATĂ

Daca beți câteva căni pe zi este puțin
probabil să suferiți vreo reacție adversă.
În general, se consideră că trei căni pe zi
sunt suficiente pentru a beneficia de pro-
prietățile ceaiului verde. Acesta poate de-
veni însă periculos dacă este consumat în

cantități mari, peste 10 căni pe zi, sau pen-
tru perioade lungi de timp.

Atenție mai ales la suplimentele cu
extract de ceai verde, promovate de com-
paniile producătoare ca un mijloc de pre-
venție a cancerului - deși acest lucru nu a
fost stabilit în mod clar de studii științifice
- și ca ingredient miracol în curele de
slăbire. Problema cu aceste suplimente
este că ele pot provoca leziuni hepatice,
fatale în unele cazuri.

Ingredientele active din ceaiul verde
reprezintă o clasă de compuși numiți ca-
techine. Catechinele au proprietăți anti-
oxidante importante pentru sănătatea car-
diovasculară, reducerea riscului de acci-
dent cerebral și diminuarea nivelului de
colesterol rău LDL. Cel mai puternic an-
tioxidant din ceaiul verde este o substanță
numită Epigallocatechin-3-gallate sau
EGCG. În concentrații mari, așa cum se
găsește în extractul de ceai verde, EGCG
poate fi toxic. Există posibilitatea, spun
specialiștii, ca acest compus să poată
dăuna unor persoane afectându-le ficatul
în funcție de anumiți factori, inclusiv cei
genetici. De aceea este bine să spuneți
medicului dvs. ce produse pe bază de
plante utilizați (ceaiuri sau diverse supli-
mente). Multe persoane au o noțiune pre-
concepută cum că dacă un produs este
natural, acel produs trebuie să fie benefic
și securitar, însă nu este întotdeauna cazul.

CEAIUL VERDE CON�INE MULTĂ
COFEINĂ

Când vorbim de cofeina din ceai ne
referim de fapt la substanța numită teină.

Din punct de vedere chimic, cele două
substanțe - cofeina și teina - sunt aproape
identice. Ceea ce diferă este modul în care
sunt procesate de către organismul uman,
cofeina având un efect excitant rapid, în
vreme ce teina are un efect stimulator mai
lent dar pe termen mai lung. În plus, ceaiul
verde conține și L-teanină, un aminoacid
ce îi este specific, recunoscut pentru
efectele sale relaxante, care contracarează
cumva efectele excitante ale teinei.

În general, doza de cofeină pe care un
adult sănătos este bine să nu o de-
pășească se situează între 200-300 mg pe
zi. La o cantitate de aproximativ 200
mililitri de ceai verde, conținutul de
cofeină este de aproximativ 35-45
miligrame, funcție de condițiile de
creștere a plantei, felul în care este proce-
sată și modul de preparare al ceaiului.
Spre exemplu, pliculețele de ceai au mai
multă cafeină decât ceaiul vărsat (frunze
uscate); ceaiul făcut din frunze tinere are
mai multă cafeină decât cel din frunze ma-
ture etc. Pentru o ceașcă de 200 ml de
cafea conținutul de cofeină se ridică la
115-175 mg (cofeina poate să difere de la
o cafea la alta în funcție de factori precum
modul de prăjire al acesteia, granulația
după măcinare și felul în care este
pregătită).

După cum se poate observa, ceaiul
verde conține puțină cofeină în com-
parație cu cafeaua. Există desigur opți-
unea ceaiul vede decofeinizat, în care
mare parte din cafeină este înlăturată, însă

de multe ori în procesul de decofeinizare
sunt eliminați și o parte din antioxidanți.

Consumul de cafea/cofeină a fost core-
lat cu o serie de beneficii pentru sănătate,
precum o ameliorare a stării de spirit,
funcției cerebrale și performanței fizice.
De asemenea, cafeina ar putea să scadă
riscul de diabet de tip II, cel de Alzheimer
și demență, Parkinson, de cancer de colon
și de ficat. Cofeina poate însă să provoace
insomnii, stare de agitație, ritm cardiac
neregulat, precum și o creștere a tensiunii.

Hipertensivii pot bea totuși ceai verde.
Consumul normal, moderat, poate chiar
scădea în mod semnificativ, tensiunea (Ef-
fect of green tea consumption on blood
pressure: A meta-analysis of 13 random-
ized controlled trials). Pe de altă parte, un
studiu de talie mică a relevat că efectul
unui medicament betablocant, prescris
frecvent hipertensivilor, este atenuat de
consumul de ceai verde. Subliniem deci
importanța de a spune medicului dvs.
toate remediile naturale pe care le luați.
Adesea avem impresia că preparatele din
plante sunt total lipsite de reacţii adverse,
ceea ce este fals. Ele pot interacţiona
cu tratamentele pentru diferite boli
agravându-le.

ACCENT MONTREAL

Acest articol a fost revizuit de dr. Alexan-
dru Nicolescu-Zinca, director la Super-
cliniques GMF-Réseau.

Așa cum se întâmplă de obicei cu remediile naturiste, ceaiul verde este înconjurat de tot
felul de mituri. Trei dintre ele în acest articol.
►

accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa

Diferite tipuri de ceai,
aceeași plantă
Contrar a ceea ce mulți cred, ceaiul
verde, ceaiul negru și oolong provin
din aceeași plantă, Camellia Sinensis.
Diferențele se explică prin durata
oxidării: ceaiul negru trece printr-un
proces de fermentare și oxidare com-
plet, oolong oxidează până la un punct
iar cel verde nu suferă niciun fel de
oxidare, frunzele proaspete fiind tratate
la abur pentru a elimina enzimele ac-
tive în acest proces.
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Familie care locuiește în New York
(Queens), SUA, caută doamnă de ori-
gine română cu rezidență canadiană,
serioasă, nefumătoare, îndemânatică și iu-
bitoare 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). Pe-
rioada este de aproximativ 6 luni, cu posi-
bilitate 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.

Firmă cu experiența de peste 10 ani, caută
personal în domeniul contrucțiilor și re-
novărilor. Pentru mai multe detalii, nu
ezitați să ne contactați la 514-979-5726
sau la cdb@live.ca.

Caut ajutor de constructor și construc-
tori pentru costrucție de casă și amenajări
exterioare. Tel: 514-231-2090 sau 514-
649-6920.

Companie de transport caută șofer incor-
porat clasa 1. Candidatul trebuie să aibă
permisul de conducere valabil, 3 ani de
experiență, pașaport valabil, cazier judi-
ciar alb, minim 3 puncte de inaptitudine
pierdute, engleză nivel funcțional. Oferim
camion Volvo 2018 nou, cu transmisie au-
tomată, trailer nou 2019 dry box, plata de
0,54$ milă pentru tot milajul, plata săp-
tămânală, pickup/delivery 30$ fiecare,
timp de asteptare 20$/oră după 2 ore, lay-
over 100$, 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.

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 în cablaj electronic, caută munci-
tori (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 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 bloc de 64 apartamente
(condo). Persoanele interesate pot trimite
CV-ul la: condoelysee@gmail com.

Vând diverse obiecte de birou: masă pen-
tru ordinator cu sertare - 80$, masă cu sti-
clă - 40$, două birouri cu sertare - 60$
fiecare, scaun de birou - 40$, cuptor cu
microunde Denby - 40$ și mic frigider
Denby - 80$, toate în condiție foarte bună.
Tel:: 514-627-6193, Waliti (eng/fr).

Superb apartament 5 ½ de închiriat, etaj

2 într-un duplex din Laval, zona Des Lau-
rentides/St. Martin. Aproape de școală,
autobuz, metrou. Căutăm persoane li-
niștite, ideal cuplu, nefumători.
890$/lună. Sunați la 514-465-4877.

Superb 2½ de închiriat, la 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, elec-
tricitate, 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.

Două 4½ mari, renovate, fiecare cu două
dormitoare închise, bucătărie spațioasă,
aragaz, frigider, mașină de spălat și uscat
incluse. Încălzire electrică, termostat elec-
tronic în fiecare încăpere. Stație de auto-
buz în fața blocului, situat la 5 minute pe
jos de complexul Forest. 514-683-3003.

www.accentmontreal.com

OFERTE DE MUNCĂ
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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.

ÎNCHIRIERI

50.00

VÂNZĂRI
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MATEI MAXIM
matei.maxim@accentmontreal.com

Pe 20 noiembrie s-a
încheiat faza grupelor a
competiției europene Liga
Națiunilor. În tabloul din
josul paginii sunt prezentate

câștigătoarele grupelor din fiecare ligă
valorică.

Turneul final al acestei competiții se
va desfășura între 5 și 9 iunie 2019, în
Portugalia, iar echipele participante vor
fi doar echipele din prima ligă valorică.
Cu alte cuvinte, Olanda, Elveția, Portu-
galia și Anglia vor fi trase la sorți pe 3
decembrie 2018 pentru a se decide cele
două semifinale.

Câștigătoarele vor juca finala mare
iar pierzătoarele finala mică a primei
ediții din această competiție semi-ami-
cală. Toate cele patru echipe vor fi pre-

miate după cum urmează: câștigătoarea
trofeului Ligii Națiunilor - 4.5 milioane
de euro; finalista - 3.5 milioane; locul 3
- 2.5 milioane; locul 4 - 1.5 milioane.

Cum Liga Națiunilor este intercalată
cu Campionatul European (vezi foto),
echipele prezentate în tabloul de mai jos
vor participa la barajul Ligii Națiunilor
ce va avea loc între 26-31 martie 2020
pentru fiecare ligă valorică în parte. Mai
precis, la sfârșitul barajului, fiecare ligă
valorică va trimite câte o echipă direct la
EURO 2020.

Până atunci însă, pe 2 decembrie va
avea loc tragerea la sorți a grupelor eli-
minatoare pentru calificările directe pen-
tru EURO 2020. În aceasta ediție, faza
grupelor se va derula într-un singur an și
va dura între 21 martie 2019 și 19
noiembrie 2019. Conform regulamentu-
lui, în urma acestor meciuri, primele
două echipe din fiecare grupă se vor ca-

lifica direct la EURO 2020 însumând un
total de 20 de echipe.

Dacă în urma grupelor eliminatoare
din 2019, vor exista echipe care se vor
califica direct la EURO 2020, atunci
locul lor pentru barajul din martie 2020
v-a fi preluat, potrivit regulamentului, de
următorul loc 2 cel mai bun clasat din
toată liga valorică. Spre exemplu, dacă
una dintre echipele câștigătoare din liga
valorică C - Scoția, Finlanda, Norvegia
sau Serbia - se califică direct la Euro
2020 în urma meciurilor de calificări din
2019, atunci locul acesteia de participare
la barajul din martie 2020 va fi adjudecat
de echipa României, care ocupă, cu 12
puncte, cel mai bun loc 2 din toată liga
valorică C.

Matei Maxim este un pasionat al sportu-
lui, în special fotbal, tenis, handbal,
rugby și șah.

FOTBAL

S-a încheiat faza grupelor în
Liga Națiunilor. Ce urmează?

După cele 14 medalii cucerite la Campi-
onatul Mondial WKU (World Kickboxing and
Karate Union), desfășurat la Atena, Grecia, în
perioada 25 octombrie - 1 noiembrie 2018,
echipa Jotaikido a participat la turneul IAM
Martial Arts Challenge, desfășurat la Laval, în
data de 10 noiembrie. Institutul de arte marțiale
(IAM), a cărui școală principală se află în Ste-
Dorothée, organizează turnee de arte marțiale
care includ competiții de Kata și lupte. Iată
rezultatele obținute de Ioan Opruț și Oana Maria
K. Opruț la această competiție:
■ Oana Maria K. Opruț - Locul I - Kata Arme
- Open, categoria Copii 10-12 ani; Locul I Kata
Tradițional - Open, categoria Copii 10-12 ani.
■ Ioan Opruț - Locul I Kata Arme - Open, ca-
tegoria Adulți - Centuri Negre; Locul I Kata
Tradițional - Open, categoria Adulți - Centuri
Negre.

Apoi, în data de 17 noiembrie, la cea de-a
22-a ediție a turneului de kickboxing point fight
și kata Kixx Montreal Open, echipa Jotaikido a
mai adăugat alte nouă trofee în palmaresul său,
clasându-se pe primul loc la acest turneu.

ACCENT MONTREAL

SSffâârrșșiitt  ddee  aann
îînnccuunnuunnaatt  ddee  
ssuucccceess  ppeennttrruu
eecchhiippaa  JJoottaaiikkiiddoo

ARTE MAR�IALE

Ioan Opruț și Oana Maria K. Opruț alături de
maestrul Hervé Morency, fondatorul IAM.

6976 Sherbrooke Est, Montreal, H1N 1E5 | 514-255-5006
MMeezzeelluurrii    ●●      BBrrâânnzzeettuurrii    ●●  CCâârrnnaaţţii    ●● CCaarrnnee    ●● CCllăăttiittee    ●● PPrrăăjjiittuurrii
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MMAAGGAAZZIINN  DDEE  DDEELLIICCAATTEESSEE  EESSTT--EEUURROOPPEENNEE,,  CCUU
PPRROODDUUSSEE  RROOMMÂÂNNEEȘȘTTII  ȘȘII  MMOOLLDDOOVVEENNEEȘȘTTII

Vă ajută să celebraţi sărbătorile de iarnă cu produse 
delicioase şi proaspete, cu specific din ROMÂNIA și MOLDOVA
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BERBEC (21 martie - 19
aprilie)
Sănătate: Starea de sănătate
este pe teren sigur, nu se

petrece nimic nou care să te ia prin
surprindere. Dragoste: Ferește-te să spui
vorbe mari la mânie! Financiar: La nivel
financiar situația se prezintă destul de bine.
În perioada următoare nu se produc
tranzite semnificative care să influnțeze
starea ta materială.  

TAUR (20 aprilie - 20
mai)
Sănătate: Nu urma
tratamente după ureche ci

încearcă să apelezi întotdeauna la păreri
avizate. Dragoste: Relația voastră a ajuns
într-un punct care necesită de urgentă o
direcție nouă. Financiar: Vei fi bine re-
munerat pentru ceea ce faci, iar banii care
îți intră în cont sunt folosiți pentru   bucu-
ria întregii familiei.

GEMENI (21 mai - 21
iunie)
Sănătate: Grija de tine şi
de ceilalți e cuvântul cheie

acum! Dragoste: Ar fi păcat să intrați în
noul an cu tensiuni şi nemulțumiri unul
faţă de altul, ca atare profită de această
lună pentru a repara ceea ce nu te mai
satisface. Financiar: Cu banii stai bine.

RAC (22 iunie -  22 iulie)
Sănătate: Simţi nevoia să
te odihneşti mai mult, să

mănânci mai consistent, să îţi aduni
puterile. Atenţie însă la kilogramele în
plus! Dragoste: Depui mari eforturi pentru
a ameliora atmosfera de cuplu, dar de
multe ori simți că totul e o luptă cu morile
de vânt . Financiar: Trebuie să fii precaut
și să calculezi cu atenţie fiecare bănuţ, ca
să nu declanşezi vreun dezechilibru. 

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Este recoman-
dabil sa-ţi supraveghezi

constant sănătatea şi să nu tratezi cu su-
perficialitate niciun semnal de alarmă al
organismului, fie el cât de mic. Dragoste:
Partenerul tău trece prin momente mai
dificile şi eşti puternic influenţat(ă) de ceea
ce simte. Financiar: Te confrunţi cu o
acută criză bănească sau te lupţi aprig
pentru obţinerea unor drepturi.

FECIOARĂ (23 august -
22 septembrie)
Sănătate: Știindu-te vul-
nerabil la excese de orice

fel, aici trebuie să acorzi cea mai mare
atenție. Dragoste: Trăieşti evenimente de
vârf alături de omul drag şi faci planuri
măreţe pentru viitor. Financiar: Banii nu
sunt la nivelul așteptat. 

BALANŢĂ (23 septembrie
- 22 octombrie)
Sănătate: Sănătatea depinde
oarecum de deciziile de mo-

ment, deci ce faci într-o zi influențează
starea de a doua zi. Dragoste: Este, în
general, o perioadă lipsită de griji, mai ales
în plan sentimental. Financiar: Apare un
surplus de sfârșit de an! Ai tendinţa să
cheltuieşti mai mult pentru a arăta şi a
te simţi bine. 

SCORPION (23 octombrie
- 21 noiembrie)
Sănătate: Preia iniţiativa
unor controale şi analize

medicale sau încearcă să renunţi la o
dependenţă dăunătoare: alcool, ţigări.
Dragoste: Prima jumătate a lunii nu
priveşte cu simpatie relaţiile şi oferă puţine
momente plăcute Financiar: Banii sunt în
ascensiune lentă. 

SĂGETĂTOR (22 noiem-
brie - 21 decembrie)
Sănătate: Căută să te
protejezi şi să nu faci nimic

din ceea ce ştii că-ţi dăunează. Dragoste:
Flirtul şi escapada sentimentală îţi cam dau
târcoale, ceea ce poate supăra profund pe
partenerul tău oficial. Financiar: Te
gândeşti foarte serios la un credit şi acum
găseşti persoana sau instituţia potrivită
să te ajute în acest sens.   

CAPRICORN (22 decem-
brie - 19 ianuarie)
Sănătate: Pot să revină în
prim plan unele boli care

ţi-au dat bătăi de cap mai demult, dar luna
aceasta vindecarea este cuvântul cheie.
Dragoste: Dacă există unele mici
neînţelegeri în cuplu, umorul şi buna dis-
poziţie, eventual o vacanţă împreună, vor
îmbunătăţi simţitor relaţia. Financiar: Nu
ai plăţi stringente iar banii vin. 

VĂRSĂTOR (20 ianuarie -
18 februarie)
Sănătate: Ai motive de

bucurie când vine vorba de sănătate, ţi se
citesc pe chip starea excelentă, vitalitatea şi
energia. Dragoste: Decembrie îţi aduce un
plus de sex-appeal, o dispoziţie dulce şi
seducătoare, uşurinţa de a cocheta şi de a
schimba mesaje subtile cu persoana care te
atrage. Financiar: Perioada aceasta poate
fi mai agitată.  

PEŞTI (19 februarie - 20
martie)
Sănătate: Este posibil să fii
expus unui risc de criză

(dacă ai deja unele neplăceri de sănătate)
sau de vătămare prin imprudenţă ori
agresiune. Dragoste: Te avânţi în alte
direcţii, iubiri noi, relaţii îndrăzneţe
escapade sentimentale. Financiar: O plată
de demult revine acum în actualitate.

1919 DIVERTISMENT

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: Cătălina
CURCEANU, Adrian BUZATU; Specialiști: Anca
TISMĂNARIU (imigrație), Șerban TISMĂNARIU
(juridic), Alexandru NICOLESCU-ZINCA (sfatul
medicului); Sport: Matei MAXIM; Redactor şef:
Dan GEORGESCU; Editor: Simona POGONAT

LLLL AAAA    PPPPAAAAVVVV EEEE LLLL
VVaa  aasstteeppttaamm  ccuu  ccoommeennzzii  ddee  SSaarrbbaattoorrii!!

LAVALLAVAL

CCOOZZOONNAACCII  PPRROOAASSPPEETTII,,  ffaaccuuttii  iinn  llaabboorraattoorruull  pprroopprriiuu  SSAARRMMAALLEE,,  TTOOBBAA,,  CCAALLTTAABBOOSS,,  LLEEBBAARR,,  PPIIFFTTIIEE  TTooaattee  pprroodduusseellee  nnooaassttrree  ssuunntt  pprreeppaarraattee  ssii  aaffuummaattee  iinn  mmaaggaazziinnuull  ddiinn  LLaavvaall  --  RReetteettee  aarrddeelleenneessttii!!GGuussttoossiiii  mmiiccii  ddee  BBaallkkaanniiCarnati oltenestiCarnati afumatiCostita si ciolane afumateSalata de vineteSalata beufIcreTelemea de oaie si numeroase alte produse traditionaleromanesti



Ciuperci
marinate

880 ml

Ciuperci
marinate

580 ml888899999999
499$$$$$ buc

2222//// 444499999999
289$

$$$$ buc

2222////

Mici
proaspeti

$$$$

888811116666 lb

Ceafa
de porc

3333$$$$

11117777
lb

8888$$$$

11118888
lb

Cabanosi 
proaspeti

Icre de crap
Krinos

333 gr3333 44449999
$$$$

Cascaval

lb2222 77772222

$$$$
1111

Borsec
Perla Harghitei

111199999999++++ttttxxxx
1.5 L

$$$$

Bomboane
cu lichior

$$$$333377779999
++++ ttttxxxx

Pui de ferma
Voltigeurs

bio grane

5555 3333$$$$
lb

$$$$

99990000 66663333
lb

Zacusca
Raureni

$$$$

555599992222 314 ml

Varza 
murata

$$$$
lb2222 00004444

99999999
$$$$

170 gr

Nescafe

5555
Gogonele

44449999
$$$$2222 lb

Bomboane
asortate

5555$$$$

99990000++++ttttxxxx
lb

de la

Napolitane
Master Baker

240 gr000099999999
$$$$

Sarmale
in foi de varza

$$$$

999999996666 lb 2222
Picioare
de porc

22227777
lb

$$$$

de la

de la


	pag 1 accent_Layout 1
	pag 2 accent_Layout 1
	NEWpag 3 accent_Layout 1
	pag 4 accent_Layout 1
	pag 5 accent_Layout 1
	pag 6 accent - file de istorie_Layout 1
	pag 7 accent - file de istorie_Layout 1
	pag 8 accent_Layout 1
	NEWpag 9 accent_Layout 1
	pag 10 accent_Layout 1
	pag 11 accent_Layout 1
	pag 12 accent_Layout 1
	pag 13 accent - stiinta_Layout 1
	pag 14 accent - granitele gandirii_Layout 1
	pag 15 accent - granitele gandirii_Layout 1
	pag 16 accent - nutritie & sanatate_Layout 1
	pag 17 accent - mica pub_Layout 1
	pag 18 accent - sport_Layout 1
	pag 19 accent - divertisment_Layout 1
	pag 20 accent 1 dec 2018_Layout 1

