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Super viza, o alternativă
interesantă

Nu numai vârstnicii pot avea
accidente vasculare cerebrale

Cei care speră să-și
pareneze părinții sau
bunicii au o alternativă
temporară interesantă:
utilizarea unei super
vize, care permite acestora să stea în Canada
pentru o perioadă de
până la doi ani. UTILE ► Pag. 8
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Ale geri în RM: De ce autoritățile canadiene nu per mit
d e s ch i d e r e a u n e i s e c ț i i d e vo t l a M o n t r e a l ?

REPUBLICA MOLDOVA | ALEGERI PARLAMENTARE | VOT LA MONTREAL

Duminică, 24 februarie, vor avea
loc alegeri parlamentare în Republica Moldova. Cetățenii moldoveni din Canada care doresc
să-și exercite dreptul de vot la
acest scrutin electoral o vor putea
face doar la Ottawa, la Ambasada
Republicii Moldova.

La precedentele două alegeri parlamentare, în 2010 și 2014, în afara secției
de votare de la ambasadă, cetățenii
moldoveni din Montreal și împrejurimi au
putut vota la Centrul comunitar 6767 Côtedes-Neiges, unde, cu acordul autorităților
canadiene, Ambasada Republicii Moldova,
în colaborare cu Comunitatea Moldovenilor din Quebec, a asigurat desfășurarea
în bună ordine a votului. La fel s-a întâmplat și în cazul referendumului din 2010 și
a celor două tururi ale alegerilor prezidențiale din 2016.
Anul acesta, Guvernul Republicii
Moldova a solicitat autorităților canadiene
autorizarea privind deschiderea a trei secții
de votare, dintre care două - la Montreal și
Toronto - în afara sediului Ambasadei

La scrutinele electorale din 2010, 2014 și 2016, cetățenii moldoveni au putut vota la Centrul comunitar 6767 Côte-des-Neiges din Montreal. FOTO: Arhiva CMQ, alegeri prezidențiale 2016.

Republicii Moldova la Ottawa. Guvernul
Canadei nu a dat însă curs acestei solicitări,
nepermițând deschiderea secțiilor de votare
din afara misiunii diplomatice.
Explicația acestei decizii ține de politica guvernului canadian, adoptată în 2008,
cu privire la sistemele electorale ce prevăd
votarea pe circumscripții uninominale și
desfășurarea campaniei electorale a candidaților pe aceste circumscripții. Astfel,
Canada interzice oricărui stat străin inclu-

derea Canadei în circumscripții electorale
extrateritoriale și deschiderea secțiilor de
votare, în care voturile exprimate ar conduce la alegerea unui sau mai multor candidați care ar reprezenta persoane stabilite
temporar sau permanent în Canada într-un
Legislativ străin.
Într-un comunicat al Ambasadei Republicii Moldova în Canada se precizează
și faptul că aprobarea în cazul scrutinelor
precedente a unei secții de votare în afara

misiunii diplomatice a Republicii Moldova
la Ottawa s-a aplicat, potrivit autorităților
canadiene, „doar în cazul scrutinului respectiv și nu poate fi calificată drept excepție
generală pentru viitoarele alegeri”.
În acest context, amintim faptul că până
la aceste alegeri Republica Moldova a
funcționat cu un sistem proporțional, pe
listă de partid, cu o singură circumscripție.
Actualul scrutin va avea loc în baza sistemului electoral mixt, aprobat în 2017 de
către Partidul Socialiştilor (PS - prorus),
Partidul Democrat (PD - de guvernare) şi
Partidul Popular European din Moldova
(PPEM), contrar recomandărilor Comisiei
de la Veneţia. Astfel, jumătate dintre deputați (50) vor fi aleși pe liste de partid, iar
altă jumătate (51) pe circumscripții uninominale. În circumscripțiile uninominale
deputații se aleg în baza votului majoritar,
câte unul de la fiecare circumscripție.
Canada și SUA reprezintă circumscripția nr.
51.
Reamintim și faptul că își pot exercita
dreptul de vot doar persoanele peste 18 ani,
posesoare a unui pașaport (RM) valid.
Adresa Ambasadei Republicii Moldova:
275 Slater Street, etajul 8, Ottawa, K1P
5H9.
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In Memoriam Ortansa Tudor

Din comunitate

PE SCURT

PETRECERE DE ZIUA FEMEII
DJ Petro invită românii din
Montreal și împrejurimi să sărbătorească Ziua Femeii la Centrul de congrese Palace (1717
boul. Le Corbusier, Laval, H7S
2K7), sâmbătă, 9 martie 2019,
începând cu ora 19.00. Invitați
speciali: Hot Boys, care vor
prezenta un moment artistic de
excepție pe ritmuri fierbinți și
pasionale. Detalii despre preț și
meniu în afișul din pagina 9.

Ortansa Tudor, profesoară, traducătoare, autoare a unor cărți pentru copii și adolescenți, membră activă a
Cenaclului Eminescu, Clubului de Aur și a Asociației Canadiene a Scriitorilor Români.

Ortansa Tudor, o bine cunoscută prezență a activităților culturale din comunitatea noastră, s-a
stins din viață în data de 4 februarie 2019.
Născută în anul 1931, absolventă a Facultății de limbă și literatură rusă (1954) și a Facultății
de limbă și literatură română
(1970), ambele la Universitatea
din București, Ortansa Tudor a
profesat în România în învățământul universitar și liceal,
predând limba rusă. Este autoarea
mai multor publicații didactice și
manuale de limba rusă pentru ultimele clase de liceu, de numele
său legându-se totodată și revizia
și perfecționarea manualelor școlare și predarea limbii și literaturii
române la diferite niveluri.
În paralel cu activitatea din învățământ, Ortansa Tudor a fost și
o prolifică traducătoare de proză
și poezie din limbile rusă și
franceză. Traducerea a fost pasiunea sa, considerând-o în același
timp și știință și artă. Ortansa
Tudor se numără printre foarte
puținii traducători care au intro-

dus publicului din România literatura canadiană franceză, publicând în revista Luceafărul din
București articole cu exemplificări de poezie și proză, în traducere proprie.
În 2003, publică la Editura
IRLI din București Le jardin
d’antan/ Grădina de odinioară,
prima traducere în volum bilingv
a 50 de poeme de Emile Nelligan
- poetul național al Quebecului,
autorul singurului poem celebru
dedicat României de un poet
străin - cu un studiu introductiv de
15 pagini.
În anul 2006 se stabilește la
Montreal, unde își continuă activitatea literară. În 2013, apare
volumul bilingv Clavirul de odinioară/Le clavier d’antan (Editura ASLRQ) cu 70 poeme ale lui
Nelligan, într-o ediție ilustrată de
artista Raluca Pilat. Traduce
poeme din limba rusă, scrise de
mari poeți contemporani, (Vladimir Vîsotski ș.a. - publicate
parțial), iar din franceză romanul
Agaguk de Yves Thériault (din
viața eschimoșilor), apărut sub

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

formă de roman-foileton în revista
Candela de Montreal.
În 2017 publică traducerea din
limba franceză a romanului Maria
Chapdelaine de Louis Hémon, ce
prezintă viața primilor coloni
francezi, veniți din Normandia și
stabiliți în regiunea lacului SaintJean din Canada, carte apărută la
Editura Tudor și reeditată în septembrie 2018 la Editura Hyegrafix
(Montreal).
Între 2013 și 2015 publică o
serie de cărți pentru copii și adolescenți, toate apăruta la Editura
Tudor din Montreal: Cartea Anotimpurilor în patru volume,
Harap-Alb, roman fantastic de
călătorie, colecția Floare de colț
cu două volume de poezii, Prințul
stelelor (de la basm la capodoperă) și Idile și balade (o selecție
din Balade și idile de George
Coșbuc, cu ilustrații după Nicolae
Grigorescu).
A fost membră activă a Asociației Canadiene a Scriitorilor
Români, a Cenaclului Mihai Eminescu și a Clubului de Aur din
AM
Montreal.

ZIUA BRÂNCUȘI LA ȘCOALA
JUNIMEA ROMÂNĂ
Sâmbătă, 16 februarie 2019,
Școala Junimea Română din
Montreal propune elevilor săi o
serie de activități în clase, pe
durata întregii zile (9:00-15:30),
pentru a sublinia ziua de 19 februarie, ziua aniversării sculptorului român Constantin
Brâncuși (1876-1957), care a
fost declarată sărbătoare națională.
Figură centrală în mișcarea
artistică modernă, Brâncuși este
considerat unul din cei mai mari
sculptori ai secolului al XXlea. Sculpturile sale se remarcă
prin eleganța formei și utilizarea sensibilă a materialelor,
combinând simplitatea artei
populare românești cu rafinamentul avangardei pariziene.
Verticalitatea, orizontalitatea,
greutatea, densitatea cât și importanța acordată luminii și
spațiului sunt trăsăturile caracteristice ale creației lui Brâncuși. Opera sa a influențat
profund conceptul modern de
formă în sculptură, pictură și
desen.
Cursurile Școlii Junimea au loc
la Colegiul Brébeuf: 5625
avenue Decelles, Montreal,
H3T 1W4, Pavilion Lalemant,
Secteur D3. Parcare gratuită

AVOCAT & MEDIATOR

Divorț amiabil
Testamente și mandate
Contracte

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

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

Montmorency

disponibilă. Info suplimentare
despre cursurile oferite, înscrieri și calendarul activităților
extra-școlare pe anul 2019:
www.junimearomana.com sau
514-884-6530.

ÎNSCRIERI PENTRU CORUL LA
MUSE
Corul La Muse vă invită să cântați în cadrul evenimentelor
sale. Amatori sau profesioniști,
sunteți așteptați în acest grup
primitor și dinamic. Cerințe:
ureche muzicală bună, o voce
justă și o mare dorință de a
cânta. Repetițiile au loc duminica, o dată la două săptămâni, între orele 15:00-18:00,
în sala Rivard a bisericii StDenis din Montreal (454 avenue
Laurier Est). Coriștii primesc
fișiere de studiu pentru facilitarea pregătirii. Cei interesați
să facă parte din corul La Muse
pot asista la o repetiție, fără
niciun angajament, pentru a
vedea cum se desfășoară. Pentru
audiții: 514-746-3960.
CĂRI ROMÂNEȘTI PENTRU
BIBLIOTECA PUBLICĂ DIN
KITCHNER, ONTARIO
Asociația ARTA din Kitchner
face un apel către scriitorii
români canadieni pentru a dona
unul sau două exemplare din
volumele lor Bibliotecii publice
din orașul Kitchner (Ontario).
În prezent, biblioteca nu mai are
o colecție de cărți în limba
română, acestea fiind scoase din
circulație. Asociația ARTA
strânge bani pentru achiziționarea unui fond de carte
românesc, însă biblioteca acceptă și donații de carte care să
nu fie mai vechi de cinci ani.
Cei care doresc să contribuie
pot obține mai multe detalii la:
franois.mallette@rogers.com.
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MARC-Marinescu Constantin și
MARC-Marinescu Constantin: designer, desenator, sculptor,
umorist. Un artist care dă sens non-sensului, transformă fundăturile
în căi de acces liber, se joacă cu legea gravitaţiei şi funcționalitatea
obiectelor, face posibil imposibilul. Numele său se înscrie în istoria
celui mai mare festival internațional de comedie din lume, Juste pour
rire, întâi prin faptul că este autorul cunoscutului trofeu oficial al festivalului, care se acordă în fiecare an, și apoi prin faptul că se numără
printre laureații săi, fiind recompensat cu un trofeu omagial pentru
„contribuţia sa, timp de jumătate de secol, la umorul vizual”. Vă
prezentăm un interviu cu acest artist care epatează, amuză, ridică
semne de întrebare, realizat de pictorița și poeta Eva Halus. Interviul
este menit să sublinieze apropiata aniversare de 70 de ani a artistului.
El a fost inclus în volumul „Convorbiri cu personalități românești din
Montreal II” (aprilie 2018) și adaptat pentru ziarul Accent Montreal.
►

MARC-Marinescu Constantin cu trofeul Juste pour Rire, realizat de el.

EVA HALUS: Cum v-a venit ideea să
emigraţi în Canada? Povestiţi ne despre
aceste începuturi.
MARC-Marinescu Constantin: Am imigrat datorită Anei, fiica mea. Când eram
mic, bunicul, tatăl mamei, care a făcut
Primul Război Mondial, mă ţinea pe genunchi şi îmi povestea cum a fost el generaţia de sacrificiu. Tatăl meu mă ţinea pe
genunchi şi îmi povestea cum a făcut el al
Doilea Război Mondial şi cum, de fapt, el a
făcut parte din generaţia de sacrificiu. Am
fugit din România pentru că am fugit de
această scenă pe care am vrut să o evit, de
a o avea pe Ana pe genunchi şi de a-i explica că şi eu am fost generaţia de sacrificiu.
Şi, mai ales, că și ea va fi parte dintr-o generaţie de sacrificiu dacă eu nu încerc să rup

o verigă a unui lanţ imaginar (şi un lanţ
atârnă greu!). Am preferat să rup lanţul, să
las ostatec o fetiţă de opt ani jumătate în
România şi să plec cu mama ei într o excursie care s-a prelungit până în ziua de
astăzi. Așa a început un nou capitol din
viaţa mea, la patruzeci de ani, în momentul
în care am aterizat la Mirabel.
EH: Care au fost primele dvs. impresii, în
schiţe sau cuvinte, ale contactului cu
cultura nord-americană şi în particular cu
cea quebecheză?
MMC: La început nu făceam altceva decât
să mă plimb în Montreal şi să intru în locuri
interesante: standuri de ziare, staţii de
metrou, tribunalul, restaurante, posturi de
poliţie, magazine de tot felul. Din puţinii

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

Tel: (514) 376 3371

Fax: (514) 376 3377

bani pe care îi aveam mi-am cumpărat un
abonament şi circulam cu metroul şi autobuzul. Cumpăram zilnic toate ziarele care
apăreau şi nu mă interesa altceva decât să
văd în ce lume am intrat. Am învăţat imens
într-o lună şi continui să învăţ.
De publicat, am început să public foarte
repede. Desenam practic în fiecare zi. Și desenam diferit, pentru că am trăit într o lume
diferită și am participat la tot felul de festivaluri şi concursuri internaţionale de umor
cât am trăit în România. În Europa se practica şi se practică încă, un umor de calitate,
epurat de text. Ori aici, în Nord-America,
este exact invers: un desen este însoţit de un
text pentru a facilita transmiterea mesajului
către public, pentru a-l face accesibil. Atuul
meu a fost tocmai această diferenţă radicală. Am pregătit vreo 16 desene, evident
fără cuvinte. Pentru a le semna, am luat
literele „MAR” de la Marinescu, l-am luat
pe „C” de la Constantin şi am creat cuvântul MARC. Şi cum se practică noţiunea de
pseudonim, MARC a devenit numele meu
de artist. Am pus într-un plic cele 16 desene, am scris câteva rânduri directoarei
artistice de la L’Actualité (care există şi azi
şi care este un fel de Time Magazine al Quebecului) și după vreo zece zile am primit un
răspuns că vor publica 12 dintre ele. Desenele astea au fost o platformă foarte bună
pentru mine, o foarte bună recomandare
pentru alte lucruri. Am fost fericit că au fost
reținute și că am fost plătit pentru ele, dar şi
foarte fericit că au fost înţelese de către
public, fapt ce îl ştiu de la redactorul şef al
revistei.
EH: Tot la început au fost și participările
la câteva expoziţii de grup, printre care
menţionez expoziţia „Ha, Ha, Ha, Jazz”
de la Complexul Desjardins din Montreal
şi expoziţia „Quatres dessinateurs d’humour et l’ environnement” de la Ottawa.
„Ha, Ha, Ha, Jazz” a fost primul dvs. contact cu organizatorii Festivalului internaţional Juste pour Rire. Ce ne puteţi
spune despre această colaborare?
MMC: Da, expoziția Ha, Ha, Ha, Jazz a
fost primul meu contact cu Juste pour Rire.
În 2018 a fost cel de al 26-lea festival Juste
pour Rire al meu. E o colaborare de lungă
durată, o fac cu o plăcere nebună şi de-a
lungul acestor ani am învăţat imens de mult,
am devenit din designer, conceptor şi realizator de bunuri culturale. Unul dintre ele
este trofeul Juste pour Rire. Este un trofeul
pe care l-am conceput şi realizat în 1999.
Cu vreo 5-6 ani înainte îi propusesem
directorului festivalului să fac o machetă

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

Născut la Bucureşti în 1949, MARCMarinescu Constantin a terminat designul în 1974 la Institutul de Arte
Plastice „Nicolae Grigorescu” din București, devenind ulterior, în 1979, unul
dintre fondatorii secției de Design a
Uniunii Artiștilor Plastici, secţie pe care
a condus-o până în 1988, anul în care a
plecat din ţară. În România a lucrat timp
de 17 ani în design pentru industria
ușoară (mase plastice, cauciuc, pielărie,
încălțăminte, textile) și a avut în responsabilitate peste 50 de ateliere de creație
și prototipuri de pe teritoriul țării.
După un scurt periplu în Israel, în 1989
se stabilește împreună cu familia la
Montreal, iar din 1992 începe colaborarea cu Festivalul Juste pour rire. Un an
mai târziu, în 1993, semnează pentru
Muzeul Juste pour rire 12 obiecte în trei
dimensiuni (instalații) care ilustrau
munca unei echipe pluridisciplinare filozofi, psihologi, specialiști în semantică etc. - ce a împărțit umorul universal
în 12 capitole, generând 12 definiții ale
celor 12 universuri ale umorului. Creațiile sale au materializat în 3D definițiile
umorului - gluma, farsa, sarcasmul,
umorul negru, grotescul etc.
În 1999, MARC a conceput şi realizat
trofeul Juste pour Rire cu care au fost
recompensați sute de artiști, cele mai
mari nume ale comediei.
În 2004, el a fost onorat de către
primăria Montrealului cu un Cértificat
d’honneur pentru contribuţia sa la viaţa
socio-culturală a metropolei.
În 2009 trofeul Juste pour rire s-a întors
la creator, organizatorii festivalului
acordându-i un trofeu omagial pentru
„contribuţia sa, timp de jumătate de
secol, la umorul vizual”.
În 2011 realizează pentru ministerul
Culturii din Quebec medalia pentru laureații Prix du Québec, un premiu de excelenţă în domeniul culturii şi ştiinţei.
În 2012 crează trofeul pentru Rallye
Montréal, o competiție de ciclism pe biciclete BIXI care a avut ca scop strângerea de fonduri pentru Fondation du
maire de Montréal.
Tot în 2012, în luna august, i-a fost înmânată Medalia Jubileului de Diamant
al Reginei Elisabeta a II-a pentru implicarea sa comunitară semnificativă și
aportul important adus societăți canadiene la nivel cultural și artistic.
10 - 19

10 - 15

10 - 13
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umorul său tridimensional
vedea în propria lui medalie. Peste această
oglindă, pentru a se păstra vie o meserie
ancestrală, un gravor manual profesionist
este invitat să graveze numele artistului şi
anul. Deci este o poveste frumoasă şi o
tradiţie naţională demnă de admirat, iar artiştii sunt foarte mulţumiţi: cei care au fabricat-o şi cei care primesc premiul au, de
asemenea, o frumoasă recompensă.

MARC-Marinescu Constantin la decernarea Medaliei Jubileului de Diamant al Reginei Elisabeth a II a. Medalia i-a fost înmânată de liderul Opoziției oficiale și șeful NPD de atunci, Thomas Mulcair (foto stânga). MARC pregătind expoziția de desene „Dialogues pour la paix”
care a avut loc în cadrul Festivalului Juste pour rire, ediția 2016 (foto dreapta).

pentru trofeul oficial al evenimentului.
Aceşti cinci ani au fost ca o perioadă de
gestaţie.
După trei luni de muncă am reuşit să
ajung la varianta finală a trofeului, care
poate fi văzută astăzi. Un obiect în trei dimensiuni, legat de filozofia companiei
Juste pour Rire, de relaţia echilibru dezechilibru, de nişte lucruri fizice de performanţă a materialelor: oţel de o anumită
duritate, acaju - un lemn african colorat în
masă negru, marmură, un aliaj de bronz,
după care un strat de cupru, un strat de
nichel şi două straturi de aur de 18 carate.
Și o întreagă anatomie interioară a obiectului, despre care exteriorul nu vorbeşte:
centrul de greutate, calcule extrem de precise etc. Consider, după atâţia ani, că este
o reuşită, căci au fost peste 220 de artişti
consacraţi care l-au primit din '99 până
astăzi.
Vittorio Fiorucci est cel care a creat
acest personaj, care l-a desenat cu ani în
urmă pentru prima oară - un extrem de talentat grafician, de origine italiană, care a
decedat acum 3-4 ani. Eu am primit mandatul să pun personajul în trei dimensiuni,
aşa cum este el acum. Primul lucru pe care

l-am făcut a fost să adun tot ce se putea
aduna în materie de bidimensional (personajul a fost desenat de mai mulţi graficieni de-a lungul timpului). Am reuşit ca
într-un imens spaţiu să afişez tot ce am
reuşit să strâng și, timp de o lună, m-am
plimbat ca nebunul în acest spațiu fără să
desenez nimic. Era o vizită vizuală cotidiană pentru a reuşi în mentalul meu să fac
o medie de elemente care să mă conducă
la curajul de a lua o bucată de lut şi de a
încerca să-i dau forma la care aş fi vrut să
ajung. Am reuşit ce vedeţi în plan frontal
şi lateral - în cele trei planuri bonhommeul era recognoscibil, dar nu reuşisem să îl
fac să fie recunoscut și din spate. Mi-au
mai trebuit vreo două săptămâni, după
care am ajuns la forma de azi, care nu mai
seamănă cu un cartof, ci cu un personaj de
la Juste pour Rire. Pot să spun că am plecat de la un cartof moale şi am ajuns la o
statuetă în trei dimensiuni.
EH: Aţi câştigat concursul creării unei
medalii pentru Prix du Québec - Culture
et Science, care se decernează ca cea mai
înaltă distincţie în domeniul culturii şi
ştiinţei în Quebec. Povestiţi-ne.

MMC: Înainte, această medalie culturală
şi ştiinţifică a Quebecului se decerna
anual; în momentul de faţă, se decernează
o dată la doi ani. În urma deciziei unui
juriu profesionist, se alege artistul care
să realizeze proiectul de medalie. A fost
cazul meu acum câţiva ani. Au existat 28
de artişti participanţi. Medalia propusă de
mine a fost aleasă de juriu ca să intre în
producţie de serie. Dacă îmi amintesc
bine, juriul a desemnat 14 sau 15 câştigători în anul respectiv, care au primit
medalia creată de mine.
Ce este interesant cu această medalie
este că de fiecare dată ea este făcută de un
alt artist. Toate medaliile realizate și decernate până acum sunt expuse la Muzeul
de Artă din Quebec.
Sigur că este o muncă minuţioasă,
sigur că conceptul trebuie să întrunească
anumite condiţii, sigur că e un standard
obligatoriu. Diametrul trebuie să fie de 76
mm, înălţimea maximă trebuie să fie 13
mm, greutatea ei trebuie să fie mai mică
de 260 g de sterling, 925 argint pur.
Spatele medaliei trebuie să fie şlefuit
oglindă, fără niciun desen, fără niciun text.
Asta înseamnă că recipiendarul se poate

Administrator agreat, Consultant certificat in Management

EH: Aţi primit la rândul dvs. numeroase
premii şi medalii. În Canada v-a fost decernată Medalia Jubileului de Diamant a
Reginei Elisabeta a-II-a (2012), aţi primit
titlul de Grand Citoyen din partea Société
des Grands Citoyens CDN-NDG (2010 şi
2011) și ați fost onorat la categoria
Ambassadeur et rayonnement (2012) din
partea aceluiași organism, aţi primit un
premiu omagial pentru activitatea dvs. de
jumătate de secol din partea Festivalului
Juste pour Rire - pentru a aminti doar
câteva dintre ele. Un alt mare succes este
prezenţa a 24 de desene semnate MARC
în colecţia unui fost președinte SUA.
MMC: Într adevăr, 24 de desene semnate
MARC se află în colecţia personală a fostului preşedinte al Statelor Unite, Bill Clinton. În 1993, la Montreal, la sfârşitul lui
noiembrie, 24 de desene despre jazz erau
aşezate cu grijă într o funcţional-securitară
cutie neagră. Tocmai părăsiseră expoziţia
Jazz pour rire, pe care o avusesem în iulie
în cadrul Festivalului Internaţional de Jazz
de la Complexe Desjardins. „Cutia” a fost
depusă în mâinile ambasadorului american
la Ottawa, cu promisiunea că o va depune
în mâinile preşedintelui Clinton, înaintea
Crăciunului.
1994, mai, Montreal: într o scrisoare de
mulţumire, cu timbru sec The White
House, Washington, plăcut şocat, citesc:
„Dear MARC, I apologize for the lateness
of this note”. Este semnată: „Sincerely,
Bill Clinton”.

Pictoriță și poetă, Eva
Halus se definește ca o
artistă Zen, mereu în ritm
cu natura. În paralel cu o
bogată activitate expozițională, ea a publicat
patru volume de poezii și
două de interviuri cu personalități
românești din Montreal.
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Ce bine că
ȘTEFAN MAIER
info@accentmontreal.com

Ca să nu existe niciun
dubiu: rău îmi pare că a
trebuit să plec din
România pentru a trăi
sentimentul realizării
umane. Dar ce bine că
am plecat din România!
Am plecat fără pretenţii. De fapt, nu atât
ca să mă realizez, eram prea „bătrân” deja
la peste 40 de ani, cât ca să am şansa unei
ratări pe cont propriu, adică să am o viaţă a
mea, în care să fiu eu cel răspunzător de
eşecuri şi victorii, nu să-mi rateze alţii
viaţa. Numesc această şansă libertate.
Nimic nu e ca libertatea!
Dacă n-aş fi plecat din România, poate
aş fi fost şi astăzi în presa scrisă (România
liberă a fost ziarul pentru care, indirect, am
fost închis şi deturnat din cursul firesc al
unei vieţi oricum lipsite de adâncime a orizontului). Ori poate aş fi îmbătrânit, asemenea lui Giovanni Drogo, eroul principal din
„Deşertul tătarilor” al lui Dino Buzzati,
aşteptând să se întâmple ceva, ca inginer la
IPA - Institutul de Proiectări şi Automatizări
din Bucureşti.
Dacă n-aş fi plecat din România, poate

astăzi eram rentierul propriei mele istorii de
dizident anticeauşist, reuşind performanţa
de a-mi atrage tot felul de certificate, redevenţe şi respect pentru zilele de închisoare
şi tortura poliţiei ceauşiste în care m-au
aruncat, pentru 93 de zile, gura mea spartă
şi relativa infatuare pornind de la o credinţă
elementară şi o valoare sfântă şi simplă în
acelaşi timp. Potrivit acestora, dacă nu-ţi
convine o situaţie, trebuie să încerci să o
ameliorezi. Abia la Rahova am aflat că sunt
închis din motive politice. „Ce politică tovarăşe anchetator, eu am vrut să spun doar
ceea ce gândesc, iar ceea ce gândesc eu
gândesc 99 de oameni din o sută în ţara
asta!”
La urma urmelor, câţi dizidenţi a avut
România, ca să nu fi ţinut în puf unul în
plus, pentru exporturi temporare, respectiv
pe mine? S-au căpătuit destui pentru mult
mai puţin şi, în raport cu vremurile eu aş fi
avut un „dosar” mult mai bun, nefiind vreodată membru PCR. Deşi ales de colegi şef
al clasei pe toata perioada liceului, mi-ar fi
fost totuşi uşor să fiu parlamentar sau cine
ştie ce om de stat, nu-i aşa? Numai să fi
vrut!
Dacă n-aş fi plecat din România, poate
locuiam şi astăzi în cartierul Militari din
Bucureşti, sau poate în Drumul Taberei,
ajungând la perfecţiune în materie de făcut

slalom printre fecalele canine, cu mândrie
depuse de javrele de apartament sub privirile încărcate de o dulce, asocială dragoste a
stăpânilor lor, chiar în faţa scării blocului.
Nu ştiu dacă mai sunt la modă ţevile metalice instalate în asfalt şi zăvorâte cu lacăte
grele pentru asigurarea unui crâmpei din
spaţiul public pentru un loc de parcare personal şi indivizibil, dar dacă mai sunt, după
atâţia ani, aş fi avut şi eu o ţeavă robustă,
numai a mea. Ţevuşoara mea proprie în asfalt aş fi avut în România!
Poate m-aş fi văzut la televizor, pentru
ca vorbesc relativ cursiv şi pot debita pilde,
opinii, glumiţe, citate din autori celebri, istorii şi discursuri motivaţionale, la minut că
doar ce puteai face pe vremea copilăriei
mele fără Internet? Citeai la greu Dostoievski, Camus, Exupery, Bergson,
Kirkegaard, Jung si alţii. Poate m-aş fi reapropiat de prieteni din copilărie, care m-ar
fi adăugat pe lista lor de prieteni evrei,
dovedind prin aceasta, incontestabil, lipsa
oricărei urme de antisemitism. N-ar fi avut
importanţă că evreii care se pretind judecători ai evreităţii nu mă consideră evreu - numele de Maier ar fi fost suficient, chiar dacă
în majoritatea cazurilor, greşit ortografiat
fiindcă „prietenii” mei ştiu mai bine decât
ştia tatăl meu cum se scrie Maier.
Îmi amintesc de momentele de inex-

plicabilă panică a unora dintre părinţii unor
proaspăt angajaţi la ziar, care veneau la
mine cu daruri şi plecau de la mine cu aceleaşi daruri, înapoi acasă. Nu puteau să înţeleagă că ai lor copii nu ar fi fost angajaţi
dacă nu ar fi avut minima competenţă
cerută iar vârsta, genul sau alte aşteptări
în afara lucrului bine făcut nu aveau importanţă în ochii tânărului director de producţie. Oare nu urma să-i dau afară
imediat dacă nu acceptam un ciubucel? De
altfel plăteam atât de prost la România
liberă şi s-a abuzat într-atâta de prestigiul
ziarului în atragerea de noi angajaţi încât
până la urmă prestigiul s-a uzat de tot – ca
să mă exprim eufemistic.

Mă bucur sincer că am plecat din
Romănia pentru că toate cele în care am
crezut cândva, de la instituţii şi persoane
şi până la mituri şi locuri dragi, s-au dus
sau sunt pe cale să se ducă pe apa sâmbetei. . Deja nu mi-aş mai fi găsit locul în
acest spaţiu şi, cu puţină bunăvoinţă, dar nu
foarte mult efort, aş fi fost foarte bolnav sau
poate deja dispărut de ceva vreme, ca şi
tatăl meu care a venit într-o bună zi acasă
de la serviciu şi a murit, răpus de stress,
lupte cu activiştii de partid care „ştiau ei
mai bine” cum se fac motoare electrice,
ş.a.m.d. Timpul a trecut ameţitor de repede
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am plecat din România!
majoritatea celor care au primit aceeaşi
educaţie pe care am primit-o şi eu. I-a
lăsat în urmă iar cine nu s-a salvat, se mai
uită încă la televizor şi aşteaptă să se întâmple ceva. Sau vorbește la televizor, incercând să-i urnească pe alţii. Toată lumea
încearcă să urnească pe toată lumea în
România, dar extrem de puţini încearcă să
facă ei înşişi ceva.

Plecând din România, am avut ocazia
să verific în mod practic câteva lucruri.
Primul şi cel mai important, contrar celor
care îmi fuseseră spuse încă de mic copil
la şcoală dar nu şi acasă, a fost acela că
România nu se afla în centrul Universului
iar românii nu erau cel mai curajos, ospitalier şi inteligent popor. Nota bene, acasă
acest subiect nu a fost abordat niciodată
explicit deoarece ai mei nu aveau niciun
interes să-mi pună libertatea în primejdie.
Dar m-au încurajat să citesc, m-au susţinut
să învăţ limbi străine… mai departe urma
să judec şi singur!

Nu are rost să insist, dar se pare că totuşi prima civilizaţie cunoscută a omenirii
nu s-a născut la poalele Carpaţilor. Istoria
ţării în care m-am născut este plină de
trădări, laşităţi şi crime odioase, pe lângă
momentele de onorabilitate şi sacrificiu de
sine care ne-au fost băgate pe gât pănă la
saţietate alături de odele închinate „celui
mai iubit fiu”. Chestia cu ospitalitatea cam
este un basm de adormit copiii faţă de
cultura altor ţări (aici ar trebui poate o
comparaţie între multilaterala Românie,
care avea vreo 120 de mii de copii abandonaţi la 20 de milioane de locuitori prin
1990 şi înapoiatul Afganistan, unde pur şi
simplu specia asta „copil abandonat” nu
există, aceştia fiind adoptaţi de comunitate. (Scuzaţi-mi frazele lungi, parcă mam pornit şi nu mă mai pot opri).
În ce priveşte inteligenţa românilor ca
popor, să ne abţinem de la comentarii. Mia părut rău după această iluzie, că tare
bine îmi mai gâdila pipota, dar per total
mai mult mi-a părut bine şi m-a îmbogăţit
sufleteşte să descopăr civilizaţia altor
popoare şi a reprezentanţilor lor - desigur,
ridicaţi ca şi elita românească, tot dintre

Les Immeubles Charisma
AGENIE IMOBILIARĂ

Premiat?
CLUB
100% OR

PROMOȚIE

să ne de-românizam surorilor şi fraţilor, ca
să mai existe totuşi o şansă ca România să
ne supravieţuiască şi să n-o vedem
destrămându-se în mai puţin de zececincisprezece ani, pe baza aşa-zisului
„românism verde”, sub privirile îngăduitoare a unei mafii rapace şi zeflemitoare.
E adevărat, în România de azi n-ar mai
fi nevoie să împachetez toamna morcovi
şi cartofi în ziare, aşa cum o făceam în
România anului 1984, aşezându-le cu infinită grijă într-o lădiţă de lemn pe balcon
pe timpul iernii pentru a avea legume până
în primăvară, dar totuşi, ce bine că am plecat din România, chiar şi în anul 2001!
„Au o şansă să progreseze acele comunităţi şi popoare care fac eforturi să-şi înţeleagă propria istorie, să o accepte aşa cum a fost, să tragă învăţăminte şi să meargă mai departe.” Ștefan Maier.

buruieni, uscături şi o mare de alţi oameni,
pur şi simplu obişnuiţi.

Am mai învăţat eu, pe unde am umblat, că au o şansă să progreseze acele comunităţi şi popoare care fac eforturi să-şi
înţeleagă propria istorie, să o accepte aşa
cum a fost, să tragă învăţăminte şi să
meargă mai departe. Amintiţi-vă de
cutremurul din Japonia de acum câțiva ani
urmat de îngrozitorul tsunami şi imaginaţi-vă că s-ar fi întămplat ceva similar în
România. Urmăriţi atitudinea populaţiei
majoritare din Germania vizavi de încercările izolate de reînviere a nazismului şi
comparaţi această atitudine cu reacţia populaţiei majoritare la manifestările publice
ale negaţioniştilor şi legionaroizilor din
România. Simţiţi, măcar şi în imaginaţie,
diferenţa?
Plecând din România am priceput la
modul practic diferenţa dintre realitatea
căreia a trebuit să mă adaptez şi nişte concepte locale cam goale de conţinut social
(cum ar fi Adevărul - cănd se vede cu
ochiul liber cum în România mai-marii
zilei mint şi nu sunt de nimic şi de nimeni

514-683-3003
Curtier Imobiliar

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

►La

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

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

sancţionaţi, Competenţa - care face diferenţa între ziceri locale precum „merge şi
aşa” şi proverbe pe care le-am întâlnit pe
unde am ajuns, cum ar fi „nu există moment mai prielnic să faci un lucru bun şi
durabil decât prima dată când te apuci de
el”, Urbanitatea - care întoarce respect
atunci când eşti respectat şi Munca frecvent considerată o corvoadă şi chiar o
ruşine în mediile româneşti tributare
epocii fanariote, extinse până la epoca
ceauşistă şi chiar în ziua de azi, în ideea
că alţii trebuie să muncească pentru tine
ca să se cheme că eşti cineva).
Nu puţini sunt cei care mă acuză că îndemnăm la de-românizare. Dacă aşa stau
lucrurile şi „propaganda” pe care o fac în
favoarea adevărului, a autenticităţii, a
cunoaşterii şi asumării istoriei, în special
cea a celor mai recenţi 80-100 de ani, în
favoarea ieşirii din zona de confort prin
abordarea, cu curaj, a propriei vieţi, pentru
pasiunea şi beneficiul de a crea valoare
adăugată, în favoarea unei percepţii critice a religiei, deci fără a arunca apa murdară lalolată cu pruncul, dacă toate acestea
sunt împotriva românismului, atunci da,

Deprinderile învăţate atunci, de a mă
descurca cu resurse minimale, plus ceva
educaţie, m-au ajutat să pun borcane de
murături ca hobby, nu ca premisă de
supravieţuire. Aşa s-a ajuns ca mediul în
care trăiesc azi să valoreze azi mult mai
mult în ochii mei decât ceea ce mi-ar
putea oferi România dacă m-aş întoarce.
Dar nu am nicio grijă, persoane ca
mine nu sunt dorite acolo, pentru că ar fi
un factor de tulburare al unei ordini publice aflate sub dominaţia sindromului
Stockholm. Aşadar, pentru o secundă, deşi
nu m-a mandatat nimeni şi nu am niciun
drept, spun, în numele celor care au trebuit să plece din România pentru a se
realiza ca oameni, cu adresă directă către
toţi cei care ne-au uşurat decizia plecării,
pentru a stăpâni discreţionar acel popor
care se alimentează pentru încă o vreme
nedeterminată cu superstiţii şi iluzii:
Ce bine şi pentru voi că am plecat din
România! Imaginaţi-vă însă că în câţiva
ani, ne-am întoarce în ţară numai vreo
zece mii dintre noi, pe banii noştri, ca să
lucrăm cu oamenii de care vă bateţi voi
joc azi. Sună utopic, dar temeţi-vă, nu este
chiar imposibil!

Ștefan Maier trăiește și lucrează în Statele
Unite ca project manager și a publicat la
revista online Acum.tv, unde a îndeplinit
rolul de redactor-șef.
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Super viza, o alternativă
interesantă a procesului de
parenare a părinților sau bunicilor

Cei care speră să-și pareneze părinții sau bunicii au o alternativă temporară: utilizarea
unei super vize, valabilă zece ani, care permite acestora să stea în Canada pentru o
perioadă de până la doi ani.
►

Nivelul venitului minim necesar (Seuils de faible revenu - SFR)
Numărul de membri ai familiei

Guvernul provincial a propus un proiect de
lege ce așteaptă să fie discutat în Parlamentul de la Quebec, intitulat Loi visant à
accroître la prospérité socio-économique
du Québec et à répondre adéquatement
aux besoins du marché du travail par une
intégration réussie des personnes immigrantes. Astfel, până la terminarea lucrărilor parlamentare este suspendat
studiul cererilor de imigrare în virtutea
programului Travailleurs qualifiés (PRTQ
- Programme régulier travailleurs qualifiés).
Proiectul de lege elimină dosarele depuse
înainte de 2 august 2018 pentru care nu a
fost luată o decizie de selecție. Numărul
acestora se ridică la 18,000. În luna ianuarie, Radio-Canada a semnalat existența
a 18,139 de dosare prezentate de candidați
în cadrul programului PRTQ, unele dintre
ele depuse din 2005, care la începutul
acestui an erau încă netratate
Taxele plătite de acești candidați vor fi
rambursate integral, fără dobândă și fără
vreo despăgubire sau indemnizație.
În prezent, candidații trebuie să completeze un profil pe site-ul ministerului
Imigrației din Quebec, utilizând sistemul
ARRIMA. Procedura este gratuită. Acest
nou sistem este menit să permită guvernului să selecteze și să dea prioritate candidaților care răspund cel mai bine nevoilor
economice ale provinciei.
Sunt schimbări importante care abia se
anunță. Va vom reveni cu detalii și, pentru
a păstra motivația celor ce vor să se stabilească în Quebec, sugerez căutarea unor
soluții alternative. Un permis de muncă
sau de studii în Quebec pot deschide calea
către obținerea rezidenței permanente,
bineînțeles îndeplinind anumite criterii.
accentmontreal.com

1 persoană (copilul sau nepotul care face invitația)
2 persoane
3 persoane
4 persoane
5 persoane
6 persoane
7 persoane
La mai mult de 7 persoane, pentru fiecare persoană
în plus se adaugă
În data de 28 ianuarie a fost deschisă,
pentru un foarte scurt timp, perioada de
depunere a formularului de intenție pentru
parenarea părinților sau bunicilor.
Ministerul canadian al Imigrației,
Refugiaților și Cetățeniei (Immigration,
Refugees and Citizenship Canada IRCC) anunțase că respectivul formular
va fi disponibil online la ora 12.00 p.m. și
că vor fi acceptate 20,000 de cereri.
Numărul maxim de aplicații, 20,000, a
fost atins în doar câteva minute, multe
persoane nereușind nici măcar să se
conecteze iar altele care erau pe cale să
completeze formularul nu au avut timp
să-l finalizeze. Frustrarea și comentariile
critice au apărut imediat pe rețelele de socializare, în ziare și pe diferite forumuri
și sperăm ca sub presiunea publicului,
IRCC va ameliora sistemul de gestiune al
aplicațiilor.
Potrivit guvernului, peste 100,000 de
persoane au încercat să utilizeze sistemul
de accesare a formularului de intenție de
sponsorare și că, din punct de vedere
tehnic, totul a mers bine. IRCC a precizat
că au fost implementate măsuri ce permit
detectarea cererilor multiple făcute de
aceeași persoană și a posibilelor încercări
de fraudă. De asemenea, după atingerea
numărului maxim de candidaturi stabilit
pentru 2019 și retragerea formularului online, ministerul a anunțat că vor fi verificate cererile primite, vor fi eliminate cele

incomplete sau depuse de mai multe ori,
fiind posibil ca în decursul anului să fie
anunțată o nouă perioadă de depunere a
formularului de interes până la atingerea
limitei de 20,000 de dosare.
În acest context, sugerăm celor care
speră să-și pareneze părinții sau bunicii o
alternativă temporară: utilizarea unei
super vize, valabilă zece ani, care permite
acestora să stea în Canada pentru o perioadă de până la doi ani.
Un părinte sau bunic poate fi eligibil
pentru a cere o super viză dacă:
1. Are o scrisoare de invitație în Canada
din partea unui copil sau nepot care include: declarația acestuia că va asuma suportul financiar pe toata durata vizitei;
numărul de membri ai familiei; o copie a
documentului de rezidență sau de cetățenie a persoanei care face invitația.
2. Are o asigurare medicală la o companie canadiană, validă pentru cel puțin
un an de la data sosirii și în valoare de cel
puțin 100,000$. Asigurarea trebuie achitată, deci trebuie inclusă factura. Nu sunt
acceptate alte documente.
3. Dacă face o verificare medicală și de
cazier judiciar.
Persoana care face invitația trebuie să
demonstreze că are venitul minim necesar pentru a asigura întreținerea familiei
sale plus cea a invitaților. De aceea trebuie prezentat numărul total al membrilor

Într-un Quebec plin de accente
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Venit brut minim
necesar
24,949$
31,061$
38,185$
46,362$
52,583$
59,304$
66,027$
6,723$

familiei și cel al persoanelor invitate.
Tabloul de mai sus vă poate ghida în verificarea venitului minim necesar.
Pentru demonstrarea capacității financiare, sunt indicate următoarele documente:
■ Aviz de cotizație sau T4/T1 al anului de
impozitare cel mai recent;
■ Dacă este cazul, cec de asigurare de
șomaj;
■ O scrisoare de la serviciu care să precizeze data de la care persoana care face
invitația lucrează, funcția și salariul acesteia;
■ Un talon de plată a salariului;
■ Extrase de bancă (ultimele trei luni).
Un alt element ce nu trebuie neglijat:
agenții ce studiază cererea de viză vor
verifica dacă persoana care va veni în
Canada este un vizitator autentic, i.e. dacă
va părăsi Canada la sfârșitul perioadei de
ședere. Pentru aduce argumente în acest
sens, cererea de super viză trebuie însoțită
de documente care să ateste legăturile cu
țara de origine, scopul vizitei și situația
familială și financiară a persoanelor invitate.
Rubrică realizată de
Anca Tismănariu, consultant în imigrație,
membră ICCRC/CRCIC,
OIQ r. Informații suplimentare: 514-489-2769.

514- 743-8509 4 0
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mobila de baie bucatarie dormitor sufragerie
renovari bai & bucatarii amenajari subsoluri
■

■

■

MOBILA FACUTA IN CANADA, LA COMANDA
■

Estimare gratuita la comanda

PRODUSE ARTIZANALE PENTRU ÎNGRIJIREA PIELII

CARMEN CIMPIAN | GEO HARMONIE

* Sapunuri prin procedeul la rece
* Sampon solid
* Sapun lichid pentru uz casnic sau barbi-

erit
* Deodorant eficient
* Masti pentru fata
* Exfoliant pentru corp cu efect detoxifiant
* Creme hidratante
* Macerate de plante medicinale in
ulei de masline si unturi vegetale
* Pasta de dinti
* Toate

produsele contin uleiuri

CADOURI IDEALE
PENTRU:

*Dvs.
*Persoane dragi
*Clienti

COMENZI: carmen@geoharmonie.com | 514-245-7584 | mesageria FB
DETALII: www.geoharmonie.com/creations

ȘERBAN MIHAI TISMĂNARIU
& ASOCIAŢII

CABINET DE AVOCATURĂ

Vă protejăm drepturile
și interesele

Peste 25 de ani de experienţă în Baroul din Montreal

DREPT CIVIL,
COMERCIAL
ȘI AL MUNCII

DREPT
MATRIMONIAL

DREPTUL
IMIGRAȚIEI

Cabinetul nostru de avocatură oferă asistenţă, consultanţă și
reprezentare juridică în procese de
divorţ, partaj matrimonial, custodie minor, pensie alimentară,
în procese de moștenire, succesiune, înfiinţare firme.
Vă punem la dispoziţie o experienţă de peste două decenii, cu
rezolvarea unor cazuri dificile, ce au făcut jurisprudenţă la Curtea
Federală și Curtea Superioară.
Oferim, de asemenea, reprezentare la litigii în România și la CEDO.
Onorarii rezonabile. Cărţile de debit și credit sunt acceptate
Birourile noastre sunt situate la

500 Place d’Armes, Suite 1841, Vieux-Montréal, H2Y 2W2

514-285-0052
tismanariu@sympatico.ca

IPOTECA PERFECTA ESTE

LA INDEMANA DVS.

CRISTINA MANDEA
Cur t i e r i p ot e c ar
514.251.2253
c ma nd e a @mu l t i - pr e t s . c a

Citiți ediția online Accent Montreal la:

««« www.accentmontreal.com »»»
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PRODUSE DE CEA MAI BUNA CALITATE LA

Charcuterie Bourret
MAGAZIN ROMANESC

H3W 2R3
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VI
UE
5771 AVEN

Pastrama ● Mici ● Carnati ● Mezeluri fara nitrati ● Branzeturi

MANCARE GATITA IN FIECARE ZI
Sarmale (fierte in oale de lut de Horezu) ● Ciorbe ● Musaca ●
Fasole batuta

ENZI LA 514-733-8462

*SUNATI PENTRU COM

*Colaci
Cozonaci
Coliva

Granit ● Marmura ● Cuart

CONTOARE DE BAIE
SI BUCATARIE
Estimare GRATUITA
cu rendez-vous

514.996.3952

info@comptoirs-cuisine.ca

Luni: 9.30-18.30
Marti ● Vineri: 9.00-19.00

| Sambata: 9.00-18.00
| Duminica: 9.00-16.00

www.accentmontreal.com
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Disponibilitate maxima, preturi deosebit de avantajoase.
Deplasari la client. Servicii personalizate.

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

• Declara#i de IMPOZIT: persoane fizice
• Incorporari si lichidari de companii
si companii
• Reprezentare in fata autorita#lor
• Declara#i TPS/TVQ, Salarii, Simulari
guvernamentale
REER
• Consiliere fiscala op#ma pentru rambursari
• Rapoarte IFTA, Rapoarte CCQ, CSST
maxime
3333 boul. Cavendish, suite 435, Montreal, H4B 2M5
www.arcade-accounting.com • 5 14.508 .8 880 • info@arcade-accounting.com
Pregatire profesionala de exceptie, o vasta experienta
Gabriela Bucsa
canadiana pentru ORICE domeniu de activitate!
Member of Canadian Bookkeepers Association

BROSSARD

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

Coliva

Comenzi

Biscuiti
Eugenia
6 sortimente
Seminte de
floarea
soarelui

Colaci

S T- H U B E R T

5552 Grande-Allée, J4Z 3G1

4 5 0 . 67 6 . 6 6 5 4

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

Snitele
si chiftele

ambele succursale St-Hubert si Piata Jean Talon

•Mezeluri pentru sanvisuri si

Pastrama
de porc

Parizer
Mici
Traditionali
Extra carne de miel
Domnesti

•Martisoare disponibile in

Halva
in vrac

Malai
Boromir

Ceafa
afumata

Jambon
feliat

Martisoare

Zacusca
Raureni

mancare gatita pentru pranz
•Peste 70 de produse artizanale:
mezeluri si preparate de casa
•Sarmale, Salata beuf, Ciorba de
burta, Salata de vinete, Icre,
Chiftele proaspete
•Produse fara gluten
•Produse afumate natural cu
lemn de artar
M ON T RE AL

Piata Jean Talon
7070 Henri-Julien, H2S 3S3

51 4 . 8 0 7 . 16 2 6

Deschis in fiecare zi

12 UTILE
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SERVICII FINANCIARE | FRAUDĂ FINANCIARĂ

Dacă pare prea frumos ca să fie adevărat, e
posibil să fie o tentativă de fraudă
Credeți oare că fraudatorii au în vedere
numai persoane înstărite? Nicidecum!
Oricine, indiferent de vârstă, gen, venit, țara
de origine sau nivelul de școlaritate, poate fi
ținta unor astfel de persoane.

FRAUDA PRIN AFINITATE
O investiție recomandată de cineva din
mediul financiar care face parte din cercul
dumneavoastră social vă va inspira încredere. Cei care caută să vă înșele pretind
adeseori că împărtășesc aceleași vederi și
că au aceleași interese ca dvs. De îndată ce
o legătură de afinitate este creată, aceștia
vă propun ocazii de investiții ce par excepționale. În realitate, plasamentul excepțional nu există, iar fraudatorul își
însușește sumele de bani pe care i le încredințați în loc să le investească.
Așadar, când aveți de gând să faceți o
investiție, fiți întotdeauna foarte atenți!
Puneți întrebări și faceți verificări, chiar
dacă persoana care vă propune investiția
pare de încredere și frecventează același loc
de cult ca dvs., face parte de anturajul dvs.
- familie, prieteni, comunitate - sau este un
coleg de serviciu.
Dacă pare prea frumos ca să fie adevărat, e posibil să fie o tentativă de

fraudă. Prin urmare, înainte de a investi,
verificați la Autorité des marchés financiers (AMF) dacă persoana sau compania
care vă oferă produsul financiar este autorizată să o facă. Așa cum am arătat în articolul din numărul trecut (Ați auzit de
Autorité des marchés financiers?), AMF
este organismul mandatat de către guvernul
Quebecului pentru a reglementa sectorul financiar provincial și a oferi asistență consumatorilor de produse și servicii
financiare. Contactați Centrul de infor-

mații AMF la 1-877 525-0337 sau consultați Registre des entreprises et individus
autorisés à exercer la lautorite.qc.ca.

CUM RECUNOAȘTEM SEMNELE UNEI
POSIBILE FRAUDE?
O situație financiară personală dificilă,
dorința de a câștiga bani în mod rapid sau
lipsa unei verificări pot să vă facă vulnerabili la frauda financiară.
Câteva semne ale unei posibile fraude:
■ Vi se promite o investiție fără risc grație

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

Fairmount

SPECIALITATI
ROMANESTI

Mezeluri
pregatite in
propriul
laborator
► Produse
de cofetarie

Acest articol informativ a fost publicat
grație colaborării cu organismul ACCÉSSS
- Alliance des communautés culturelles
pour l’égalité dans la santé et les services
sociaux. www.accesss.net | 514-287-1106.

Charcuterie

LA NOI GASITI SAVORILE
DE ACASA!

►

căreia ați putea să câștigați rapid mulți
bani? Acest lucru nu e realist! Randamente mari fără risc nu există.
■ Sunteți supus unor presiuni ca să investiți
rapid? Vi se spune că e „acum sau niciodată”? Aceasta este o modalitate prin care
fraudatorul încearcă să evite ca dvs. să
cereți sfaturile unei persoane de încredere
și să faceți verificările necesare.
■ Vi se cere să investiți în bani gheață sau
cu un cec făcut pe numele persoanei care vă
sugerează plasamentul? Rețineți că tranzacțiile trebuie întotdeauna făcute între o
persoană (investitorul) și compania care
oferă plasamentul (ex: instituția financiară).
■ Vi se pretinde că plasamentul este aprobat
de către Autorité des marchés financiers sau
un alt organism guvernamental? Trebuie să
știți că AMF nu-și exprimă niciodată opinia
în legătură cu investițiile și sumele pe care
acestea v-ar putea permite să le câștigați.
Pentru informații suplimentare: 1-877525-0337 | lautorite.qc.ca.

Charcuterie
Fairmount

LA NOI GASITI SAVORILE DE ACASA!

Mititei proaspeti
Carnati proaspeti
Carne marinata
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ASTRONOMIE

Surpriză astronomică: două exoplanete
surori cu compoziție internă foarte diferită
Recent au fost descoperite două planete surori, care aparțin sistemului Kepler-107, și care au o compoziție internă foarte diferită, în ciuda faptului că au dimensiuni asemănătoare. Astronomii încearcă să
explice diferența ca fiind rezultatul unor coliziuni cosmice.
►

Kepler, descoperitorul
de planete

Kepler 107c ar putea fi prima exoplanetă cunoscută formată din ciocnirea a două obiecte spațiale masive. Ilustrație: ScienceNews.org.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Vânătoarea de planete din afara Sistemului Solar, așa-numitele
exoplanete, este din ce
în ce mai interesantă.
Instrumentele folosite
de astronomi permit
efectuarea unor măsurători de precizie, care dau informații nu
doar asupra numărului de planete care orbitează în jurul unei stele, ci și a eventualei
compoziții a acesteia.
În acest context, o recentă descoperire a
două exoplanete ce păreau surori gemene
are o importanță deosebită, întrucât cele
două planete sunt doar aparent asemănătoare, în realitate având mase foarte diferite.
Este vorba despre planetele Kepler-107b și
Kepler-107c, care orbitează în jurul stelei
Kepler-107, situată la circa 1.700 de ani lumină față de noi.
Sistemul solar Kepler-107 conține patru
planete, descoperite cu ajutorul telescopului
spațial Kepler (de aici și numele) prin observarea variaţiei luminozităţii stelei în
urma tranzitului planetelor prin fața acesteia. Acest gen de observații permit și determinarea dimensiunilor acestor planete.
Cele patru planete, denumite Kepler107b, Kepler-107c, Kepler-107d și Kepler107e, orbitează în jurul stelei cu perioade
de 3.2, 4.9, 8.0 și 14.7 zile. Deci un an adică o rotație completă în jurul stelei accentmontreal.com

durează extrem de puțin față de anul nostru
terestru, ceea ce înseamnă că aceste planete
gravitează pe traiectorii foarte apropiate de
stea: distanța medie dintre ele și astru este
mai mică decât distanța dintre Soare și
Mercur.
Din studiul configurației orbitelor acestor planete, astronomii au ajuns la concluzia
că ele s-ar fi format la distanțe mult mai
mari decât cele actuale față de stea și că au
migrat spre aceasta ulterior.
În ceea ce privește masele planetelor,
acestea au fost studiate cu ajutorul spectrografului Harps-N al telescopului spațial
Galileo, situat în insulele Canare.
Recent, un grup de cercetători condus
de Aldo Bonomo de la Istituto Nazionale di
Astrofisica (INAF) din Torino, Italia, a
reușit să determine masa planetelor Kepler107b și Kepler-107c. Ambele au o rază cam
o dată și jumătate cât cea a Pământului.
Prima are o masă de circa trei ori mai mare
ca Pământul, în timp ce a doua este de
aproximativ nouă ori mai grea. Rezultatul
acestui studiu a fost publicat în revista Nature Astronomy.
Cele două planete, având dimensiuni
asemănătoare însă mase foarte diferite, au
deci o densitate diferită. Se consideră ca
planeta super-densă, Kepler-107c, ar
conține un nucleu format din fier de circa
două ori mai mare decât sora sa geamănă,
Kepler-107b. Cum ar putea fi explicată
această diferență de structură dintre cele
două planete?
Astronomii au propus ipoteza conform

căreia Kepler-107c s-a format prin ciocnirea cu mare viteză a două corpuri cerești.
Din această ciocnire ar fi rezultat o singură
planetă. Coliziunea ar fi produs îndepărtarea stratului superficial, cel cu densitate mai mică, format din siliciu, oxigen și
magneziu, lăsând însă nucleul compus din
fier de la ambele obiecte cosmice relativ intact. Oamenii de știință cred așadar că
geneza lui Kepler-107 reprezintă primul
exemplu cunoscut de coliziune frontală
între două lumi masive dintr-un alt sistem
planetar decât al nostru.
Astfel de ciocniri cataclismice au avut
loc și în Sistemul Solar. Este posibil ca inclusiv Terra să se fi ciocnit cu un corp
ceresc cu dimensiuni asemănătoare cu cele
ale planetei Marte, care ar fi dus la nașterea
Lunii. Conținutul mare de fier al planetei
Mercur ar putea fi explicat tot printr-o coliziune, asemănătoare cu cea a planetei Kepler-107c.
Această descoperire permite astronomilor să înțeleagă mai bine procesele
care au dat naștere unor planete cu compoziții chimice atât de diferite, de la planete
cu densitate relativ mică la cele cu adevarat
dense, cu atracție gravitațională corespunzătoare - pe aceste planete am avea inclusiv noi o greutate mult mai mare.

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

Într-un Quebec plin de accente

Lansat în 2009 pentru a ajuta în descoperirea de noi planete din afara sistemului solar (exoplanete), telescopul
spațial Kepler și-a încheiat misiunea la
finele anului trecut, consumându-și
resursele de combustibil. NASA l-a retras așadar din funcționare, oprindu-l
manual de la distanță. Kepler va rămâne
însă în spațiu, la o distanţă de circa 151
de milioane de kilometri de Pământ, pe
o orbită stabilă în jurul Soarelui.
În cei nouă ani și jumătate de
funcționare, telescopul a îndeplinit 19
misiuni de cercetare, cu mult peste
proiecțiile inițiale, care i-au stabilit „termenul de garanție” la patru ani. La momentul lansării, Kepler era dotat cu cea
mai performantă cameră digitală instalată vreodată pe un dispozitiv spaţial.
La ora actuală, știm de existența a
aproape 4.000 de exoplanete, două
treimi dintre ele grație lui Kepler. Telescopul a dezvăluit diversitatea de planete din galaxia Calea Lactee,
descoperirile indicând că sistemele stelare îndepărtate sunt populate cu miliarde de planete. A descoperit circa 50
de planete solide de aproximativ dimensiunea și temperatura Terrei care ar
putea susţine viaţa; a găsit super-Pământuri - planete solide mai mari decât Terra
dar mai mici decât Neptun; a descoperit
un sistem solar cu opt planete, acelaşi
număr de planete ca Sistemul nostru
Solar (sistemul Kepler-90); datorită lui
Kepler s-a aflat că 20-50% dintre stelele
vizibile pe cerul nopţii pot avea planete
precum a noastră în zona habitabilă.
Succesorul lui Kepler este TESS (Transiting Exoplanet Survey Sattelite), care
a fost lansat în luna aprilie 2018 pe o rachetă Falcon 9 de la Space X. TESS se
află într-o misiune de doi ani, care va
costa 337 de milioane de dolari. Domeniul studierii exoplanetelor va beneficia
și de telescopul James Webb Space Telescope, care va fi lansat în 2021.

face diferenţa
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SCEPTICUS

Gândirea critică. Cum să vă antrenaţi mintea
„Gândire critică” poate vă sună ca un enervant termen la modă de prin școlile de științe umaniste, însă
ea este de fapt o abilitate foarte utilă. Gândirea critică înseamnă absorbirea unor informații importante și
utilizarea lor pentru a forma o opinie și a lua o decizie personală, în loc să bateți câmpii așa cum îi auziți
pe alții că o fac. Această abilitate nu vine întotdeauna de la sine, dar din fericire ea poate fi exersată pentru a o perfecţiona.
►

scenarii, să-și pună în funcțiune imaginația și din nou întrebări. Există ceva la
care nu m-am gândit în prealabil? Mintea
îmi este încă deschisă? Ştiu ce se întâmplă? Datele pe care le posed mă fac cumva
să mă gândesc la idei noi? La abordări
noi? La lucruri la care nu m-am gândit
până acum?”

Scriitorul Scott Berkun vine cu propriile sale întrebări în ceea ce priveşte gândirea critică: „Ce este contraargumentul? Se
presupune că o persoană care aderă la o
anumită opinie este la curent cu suficiente
date și informații care susțin respectiva
opinie, precum și cu cele divergente, care
converg spre opinia contrară. Cereți să vi
le prezinte și pe acestea. Alte întrebări
similare care pot fi foarte utile sunt următoarele: Cine mai împărtăşeşte această
opinie în afară de dumneavoastră? Care
sunt cele mai importante îngrijorări pe
care această opinie le stârnește și cum le
adresați? Ce v-ar determina să vă schimbați opinia?”

are de câştigat de pe urma unei idei.
■ Chestionați sursa. Pe internet sursa informaţiilor nu este întotdeauna vizibilă
sau credibilă, aşa încât este bine să încercaţi să aflaţi de unde a provenit ştirea sau
informaţia pe care aţi citit-o, înainte de a
vă forma o opinie.
■ Atenție la evidențe. Un truc obişnuit în
cadrul dezbaterilor, comentariilor şi chiar
a declaraţiilor cu caracter personal constă
în a introduce un argument important în
interiorul unor afirmaţii care sunt în mod
evident adevărate. Aceste argumente non
sequitur pot trece neobservate foarte ușor,
deoarece ele sunt enunţate imediat după o
serie de informaţii cu care sunteți de
acord. Iată un exemplu extrem în acest
sens: „Deci, ştim că cerul este albastru, că
iarba este verde, că norii sunt de culoarea
albă şi că Apple face cele mai bune computere din lume”.

ANTRENAI-VĂ SĂ ACORDAI ATENIE
DETALIILOR IMPORTANTE
Unul dintre cele mai importante aspecte ale gândirii critice este detectarea
amănuntelor care contează. Zilnic suntem
expuşi la atât de multe informaţii şi atât de
multe opinii diferite, încât este foarte uşor
să ne pierdem în amănunte. Prin urmare,
trebuie să învăţăm să decelăm ce e important și ce nu. Începeţi prin a vă asculta instinctul. Dacă ceva nu vă sună credibil,
atunci acesta este un prim semn de avertisment. Puteți apoi să începeți căutați și
alte goluri în argumentele ce vi se prezintă. Iată câteva modalităţi prin care
puteţi face acest lucru:
■ Gândiţi-vă cine are de câştigat de pe
urma unei anumite afirmații. Când citiţi
o ştire sau o opinie este bine să vă gândiţi
dacă și cine are de câştigat de pe urma
afirmaţiei respective. Dacă cineva susține
un anumit punct de vedere, există posibilitatea să beneficieze cumva de pe urma
acestui lucru. Asta nu e neapărat ceva rău
- motivaţiile pot face o opinie să fie mai
credibilă - dar este bine să vă gândiţi cine

Argumentele pot fi înşelătoare dintr-o
mulţime de motive, iar dezbaterile politice
sau ştiinţifice sunt ocazii deosebit de bune
pentru a vă antrena atenția asupra anumi-

Voyages Tam
Permis de Quebec

1118 Ste-Catherine O, suite 504, Montreal, H3B 1H5, tel: 514-345-1121
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Peste 20 de ani de experiență cel:
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tor detalii. Cu cât acordaţi o atenţie mai
mare acestor detalii, cu atât gândirea critică devine un reflex.

PUNEI ÎNTOTDEAUNA ÎNTREBĂRI
A știi ce detalii trebuie urmărite constituie o parte importantă a gândirii critice, însă ea este practic inutilă dacă nu
știm ce întrebări să punem. Gândirea critică şi întrebările merg mână în mână.
Psihologul Maria Konnikova sugerează câteva modalități prin care putem
face acest lucru, dându-l ca exemplu pe
Sherlock Holmes: „După ce îşi stabileşte
obiectivele, el începe să facă observaţii, să
adune date și să chestioneze: cum pot
răspunde la întrebarea cutare? sau ce pot
spune despre această conversaţie, persoană, situaţie sau orice altceva, care să
mă ajute să culeg informațiile ce îmi vor
spune dacă ipotezele mele sunt corecte?
Mergând mai departe, Sherlock Holmes
face ceva ce orice om de ştiinţă valoros
face şi care, probabil, este ignorat de cei
mediocri: ia un pic de recul ca să analizeze
datele, să le recombine, să verifice diferite

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

Desigur, aceasta este similară metodei
lui Socrate, în care o serie de întrebări vă
ajută să descoperiţi ce credeţi despre un
argument sau o idee. Indiferent cum abordați problema, scopul este să gândiți critic
şi să analizaţi totul. Este important să vă
întrebați mereu de ce considerați un anumit lucru important şi cum se leagă
aceasta cu informaţiile pe care le știți deja.
Procedând așa, vă antrenaţi creierul să
facă conexiuni între idei şi astfel ajungeţi
să gândiţi critic în legătură cu tot mai
multe informaţii pe care le aflaţi.

FII ATENII LA ANUMITE EXPRESII
TIPICE
Gândirea critică nu se referă doar la
antrenarea creierului, ci și la antrenarea
auzului, astfel încât să puteți sesiza cuvinte și fraze menită să aprindă niște
beculețe. Cum este imposibil să fim atenți
la absolut tot, cunoașterea unor expresii
care au tendință să preceadă un argument
slab este de ajutor. Este bine așadar să ne
activăm gândirea critică atunci când vorbitorul folosește expresii tipice (qualifying statement), precum:
- Vreau să spun...
- Eu doar spun...
- Pentru a fi sincer cu adevărat...
- Vreau doar ca să ştiţi...
- Să vă spun sincer...

Charcuterie Bourret

5771 av Victoria, Mtl, H3W 2R3 | 514.733.8462

Va asteapta cu produse de cea mai
buna calitate!

Pastrama, Mici si Mezeluri fara nitrati
Colive, Sarmale, Cozonaci - cu comanda
Luni: 9:30-18:30
| Sambata: 9-18
Marti ● Vineri:
Vineri 9-19 | Duminica: 9-16
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SCEPTICUS

pentru a vă forma propriile opinii

„Oamenii cred că își doresc noutăţi, însă ceea ce aşteaptă să audă sunt lucruri deja cunoscute. Nu noutăți, ci « vechituri » care să le
întărească ideea că ceea ce cred ei că știu este adevărat.”

- Nu spun că...
- Aud ceea ce spuneți...
- Nu interpretaţi aceasta în mod greşit...
- Hai să fim cinstiți...
- În măsura în care ştiu...
- Mă gândesc că...
- Cu siguranţă...
Acestea sunt tipurile de expresii care
de obicei pot semnala un neadevăr. Ele ar
trebui să vă semnaleze să fiţi atenţi la ce
urmează. Odată ce aţi făcut asta veţi şti că
este timpul să începeţi să puneţi întrebări.

AUTOANALIZA. CUNOAȘTEI-VĂ
ȘI CONFRUNTAI-VĂ PRORPIILE
PEJUDECĂI
Când vorbim despre gândirea critică

este imposibil să nu abordăm faptul că ne
este destul de greu să ne recunoaştem propriile prejudecăţi din modul de gândire.
Suntem cu toţii subiectivi în ceea ce
privește informația, indiferent dacă ne
dăm seama sau nu, iar una din caracteristicile gândirii critice este tocmai dezvoltarea aptitudinilor de a vedea dincolo
de propriile noastre prejudecăţi.
Ideea de bază este rezumată destul de
bine de Terry Pratchett în cartea sa intitulată The Truth: „Aveți grijă. Oamenilor le
place să audă ceea ce ştiu deja. Țineți
minte acest lucru. Se vor simţi inconfortabil dacă le veţi spune lucruri noi. Lucruri
noi la care ei nu se așteaptă, mai precis.

Oamenii sunt confortabili să audă, să
spunem, că un câine a muşcat un om. E
ceva ce câinii fac. Ei nu vor să audă însă
despre un om care a muşcat un câine, pentru că nu așa se petrec lucrurile. Pe scurt,
oamenii cred că își doresc noutăţi, însă
ceea ce aşteaptă să audă sunt lucruri deja
cunoscute. Nu noutăți, ci « vechituri »
care să le întărească ideea că ceea ce cred
ei că știu este adevărat.”
Gândirea critică reprezintă confruntarea acestor prejudecăţi cât mai des
posibil. Nu-i uşor, dar dacă vă veţi face
timp să vă gândiţi şi la alte opinii, diferite
de cele personale, vă veţi antrena creierul
să gândească critic tot mai des.

APLICAI CU FIECARE OCAZIE CEEA CE
AI ÎNVĂAT
Similar cu orice altceva, dacă doriţi să
vă formaţi o bună gândire critică, trebuie
să o practicaţi în fiecare zi. În mare parte,
fiecare dintre noi face acest lucru în forul
interior, însă se pot face și exerciţii care să
ne îmbunătățească gândirea critică
Una din cele mai ușoare modalități
este de a ține un jurnal. Observații banale
sau opinii, ideea e de a nota, de a scrie în
fiecare zi. Odată ce scrisul zilnic devine
confortabil, blogging-ul ar putea fi o activitate potrivită, căci ea permite interacțiunea cu alte persoane și expunerea la
puncte de vedere diferite. Dezbaterile de
idei între prieteni și cititul în mod conştiincios reprezintă, de asemenea, modalități
foarte bune de a exersa gândirea critică.
Gândirea critică nu e un produs finit.
Cu cât ne îmbogățim cunoștințele, cu atât
devenim mai buni la a ne gândi la ceea ce
știm. Poate părea o prea mare contemplare
de sine, însă rezultatul acestui proces este
un creier care automat formulează argumente mai bune, idei mai închegate și
soluţii creative la diverse probleme.
www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol intitulată „How to Train Your Mind to Think Critically and Form Your Own Opinions” de
Thorin Klosowski a fost publicată pe siteul lifehacker.com. Scientia.ro este un site de
popularizare a științei și de demontare a
miturilor pseudoștiințifice. Cei care doresc
să sprijine acest demers de transmitere a
informației științifice pe înțelesul tuturor
pot dona la: www.scientia.ro.

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

Publicitate care funcționează!
www.accentmontreal.com | info@accentmontreal.com | 514 690.8831
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SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE

Nu numai vârstnicii pot avea accidente
vasculare cerebrale
Cei mai mulți dintre noi trăiesc cu falsa impresie că accidentele vasculare cerebrale (AVC) se întâmplă
numai după o anumită vârstă, la bătrânețe. Există însă studii care arată că un număr alarmant de tineri și
persoane de vârstă mijlocie suferă astfel de accidente.
►

Un AVC se produce atunci când o parte
a creierului nu mai poate beneficia de aportul de sânge și oxigen. Există două moduri
prin care un AVC se produce: prin blocarea
unei artere de către un cheag de sânge (accident vascular cerebral ischemic) sau
prin ruptura vasului de sânge (accident
vascular cerebral hemoragic). Fără aportul necesar de sânge și oxigen, celule
creierului pot muri în scurt timp și de aceea
o persoană care a suferit un accident vascular cerebral poate să rămână cu anumite dizabilități fizice și psihice. Cu cât
tratamentul medical este început mai
curând după apariția simptomelor, cu atât
mai puține celule nervoase vor fi afectate
permanent. Fără o intervenție medicală
promptă însă, efectele pot fi chiar fatale.
Cel mai frecvent tip de AVC este cel
ischemic, cauzat fie de un cheag de sânge
în vasele sanguine ale creierului, fie de un
cheag de sânge care se dezvoltă în afara
creierului și migrează către acele vase.
Riscul de accident vascular cerebral
crește odată cu vârsta, însă el poate afecta

chiar și copiii. În general însă, atunci când
se face referire la un AVC survenit la o
persoană tânără se subînțelege cineva
sub 45 de ani.
Cu toate că per total rata accidentelor
vasculare cerebrale este în scădere, la tineri
și cei de vârstă mijlocie ea este în creștere.
Această tendință se datorează faptului că
mulți dintre factorii de risc pentru AVC tensiune, colesterol mărit, diabet, obezitate
- sunt din ce în ce mai prezenți în cazul
acestor categorii de vârstă.
CE ESTE DIFERIT ÎN CAZUL UNUI AVC
SURVENIT LA TINERI?
Diferențele dintre un accident vascular
cerebral care afectează o persoană sub 45
de ani și unul care intervine la cineva în
vârstă țin de cauze și recuperare.
La tineri, printre cele mai frecvente
cauze sunt cele cardiogene (care au legătură
cu inima și bolile de inimă), ce pot include
afecțiuni cardiace reumatice, anomalii ale
valvelor inimii și defecte congenitale precum foramen ovale patent (foramen ovale
este un mic orificiu între cavitatea dreaptă și

cavitatea stângă a inimii care în mod normal se închide la naștere; în cazul în care
orificiul persistă până la adolescență sau
maturitate, atunci se numește foramen
ovale patent).
O alta cauză specifică AVC-urilor la
tineri este consumul de droguri, în special
cele intravenoase. Apoi, până la 25% dintre
cazuri pot fi provocate de o fisură într-un
vas de sânge din zona gâtului, datorită
căreia se formează un cheag de sânge ce se
duce la creier. Alte cauze care au fost corelate cu un accident vascular cerebral sub
vârsta de 45 de ani sunt: migrenele, sarcina,
pilulele contraceptive și fumatul.
Nu putem omite din această listă obezitatea. Potrivit cifrelor de la Public Health
Agency of Canada, 64% dintre canadienii
peste 18 de ani și 60% dintre copiii între 5
și 17 ani sunt supraponderali sau obezi.
Obezitatea crește riscul de a avea hipertensiune, colesterol mărit și diabet, iar acestea
reprezintă factori de risc majori pentru un
AVC la orice vârstă.
Un accident vascular cerebral sub 45 de

ani poate însemna pierderea unor ani importanți din viață, ani în care altfel persoana
s-ar fi aflat în plină putere, activitate, productivitate etc. Circa 15-30% dintre cei
afectați rămân cu o dizabilitate pe termen
lung.
Totuși, cineva de 30 de ani are o mult
mai bună rată de recuperare decât cineva de
80, datorită plasticității creierului, adică capacitatea sistemului nervos de a-și modifica
structura și funcțiile de-a lungul vieții pentru a se adapta la diversele condiții la care
suntem expuși - pe scurt, abilitatea creierului de a se adapta și de a învăța lucruri noi.
Iată câteva cifre semnificative privind recuperarea după un AVC la tineri și la
bătrâni:
■ Supraviețuirea în cazul tinerilor la cinci
ani de la accident este mult mai mare decât
la cei mai în vârstă: 90% vs. 40%.
■ 90% sunt în măsură să trăiască independent, comparativ cu 40% dintre cei care
suferă un AVC la o vârstă înaintată.
■ 50-70% se pot întoarce la locul de muncă.
■ În termen de 5 ani de la producerea unui
AVC, riscul de apariție a unui al doilea astfel de episod este de 15% la tineri față de
30% la bătrâni.
CUM SE POATE REDUCE RISCUL DE AVC?
■ Combateți kilogramele în plus și evitați
mâncarea procesată și de tip fast food, plină
de sare, zahăr și grăsimi saturate.
■ Faceți mișcare, cam 30 de minute pe zi
de activitate fizică moderată (moderată
înseamnă că puteți susține o conversație în
timp ce exersați dar vă este un pic dificil).
■ Lăsați-vă de fumat! Chiar dacă sunteți
un fumător inveterat, renunțarea la țigară
reduce de două ori jumătate riscul bolilor
de inimă și a accidentelor vasculare. Idem
pentru alcool și/sau droguri.
■ Controlați-vă tensiunea, colesterolul și,
dacă e cazul, diabetul.
ACCENT MONTREAL

Acest articol a fost revizuit de dr. Alexandru Nicolescu-Zinca, director la Supercliniques GMF-Réseau.
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OFERTE DE MUNCĂ

Caut ajutor pentru instalare de geamuri
și uși. Persoană serioasă, minim un an de
experiență. Salariu bun, de lucru tot anul.
Eugen, 514-591-3339.

Nevoie urgentă de o persoană de încredere
care să acompanieze o doamnă bolnavă, 3
zile pe săptămână, de la 9:00 la 17:00, la
Beaconsfield. Tel: 514-630- 7341 sau 438522-7341.

Familie care locuiește în New York
(Queens), SUA, caută doamnă de origine română cu rezidență canadiană, serioasă, nefumătoare, îndemânatică și
iubitoare de copii pentru îngrijirea unei
fetițe de 3 ani, 4 zile pe săptămână (3 zile
merge la grădiniță) și ajutor la treburile
casnice (curățenie, spălat, gătit etc). Perioada este de aproximativ 6 luni, cu posibilitate de prelungire. Oferim un salariu de
1,700$ CAD pe lună, mâncare, cazare și
transport dus-întors Montreal-New York.
Ne puteți contacta la: 514-605-9420.
Rugăm seriozitate.
Firmă cu experiența de peste 10 ani, caută
personal în domeniul contrucțiilor și renovărilor. Pentru mai multe detalii, nu
ezitați să ne contactați la 514-979-5726 sau
la cdb@live.ca.

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

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

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

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

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

SERVICII

Profesoară de limba engleză cu 13 ani de
experiență în Quebec ofer meditații
elevilor de ciclul primar și secundar 1, 2 și
3. Orele de sesiune sunt planificate pentru
nevoile și obiectivele fiecărui student în
parte, în care toate competențele evaluate
de MELS vor fi abordate și practicate. Materiale de lucru sunt furnizate la fiecare
ședință. Locuiesc în Comedey, Laval. Preț:
25$/oră. smarandagradici@gmail.com.

ÎNCHIRIERI

Închiriez dormitor într-un 4 ½ în Laval,

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 | 514-8161576.
Căutăm șoferi clasa 1 incorporați,
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2255 rue Vallières, H7M 3B7. Acces la
electromenajere (mașină de spălat/uscat,
microunde, frigider, aragaz), BBQ pentru
vară, internet, 10 minute de metrou Cartier
sau Montmorency. Stație de autobuz în
față, autostrada 440 la 2 minute. Tel: 514550-2774.

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

VACANȚĂ LA
MYRTLE BEACH

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

514.993.6508 | 514.354.9943

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

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

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

Parohia Ortodoxă Sf. Gheorghe (Rive Sud)
vă invită la următorul program de slujbe:
duminica între 9:30-12:30, utrenia şi Sfânta
Liturghie; miercuri ora 20:00, slujba Sfântului Maslu; sâmbăta ora 16:00, slujba vecerniei. 2000 boul. Marie, Longueuil, J4T
2B1. www.sfgheorghe.com.
Biserica Ortodoxă Română Înălţarea Domnului Montreal, 5845 Upper Lachine,
N.D.G., H4A 2B6. Sfânta Liturghie se desfășoară duminica şi sărbătorile din săptămână la 10:30. Preot dr. Nicolae Stoleru,
paroh, tel: 514-748-6730.
Biserica Ortodoxă Română Sf. Dimitrie cel
Nou, 10120 av. d'Auteuil, Mtl, H3L 2K1.
Sfintele slujbe au loc: duminica - orele
12:00; sărbătorile din săptămână - orele
10:00. Preot Ion Ceauşu: 514-358-5121.
Biserica Ortodoxă Română Sfântul Prooroc
Ilie Tesviteanul (Anjou) are următorul program: în fiecare duminică sau sărbătoare cu
cruce roșie între orele 10.45-13.00 (Acatist
și Sfânta Liturghie). 5055 rue Joffre, H1K
2T7. Preot paroh Ioan Cotrigășanu, 514475-1399 sau www.sfantulilie.org.
Programul obișnuit al Bisericii Ortodoxe
Sfântul Mare Mucenic Pantelimon din StEustache: slujba are loc duminica, ora
11:15. Adresa: 367 rue Godard, St-Eustache, J7P 3V2. Preot Vasile Trif, 450435-1097. www.bisericamontreal.org
Biserica ortodoxă română Sfinții Martiri
Brâncoveanu vă invită la săvârșirea Sfintei
Liturghii în fiecare duminică începând cu
orele 10:30, în Lachine, 1400 boul. SaintJoseph, H8S 2M8. Preot Dumitru Proca.
Info: 514-586-6100 sau 514-743-2622.

Biserica Ortodoxă Română Acoperământul
Maicii Domnului Pierrefonds & West Island
vă invită să participaţi la Sfânta Liturghie şi
școala duminicală pentru copii, duminica,
începând cu ora 11:15. Preot paroh: Ioan
Felicean Zinca. Tel. 514-714-2762; Adresă:
Chapel of Archangel Michael, 17132 rue
Parker, etajul III, Pierrefonds, H9J 1C7.
www.ortodoxwestisland.ca.
Biserica Greco-Catolică Parohia Naşterea
Maicii Domnului celebrează Sfânta Liturghie în fiecare duminică la ora 10:30.
2310 Denonville, Ville-Emard (Mtl), H4E
1M8 (metrou Monk, autobuz 36 direcţia
nord, a 4-a staţie). Pr. Gheorghe Avram, tel:
514-745-7565, www.sfantamariamica.org.

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

MICA PUBLICITATE în

este GRATUITĂ. Profitaţi!

Ofertele de servicii sunt publicate contra cost. Trimiteți anunțurile la info@accentmontreal.com.
Nu se primesc anunțuri prin telefon.
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Șa hul, pr o pus
Crina Pintea, jucătoarea lunii
p e n t r u i n cl u d e r e a ianuarie în Liga Campionilor
în pr ogr amul JO
2024

ȘAH

Federaţia Internaţională de Şah a lansat recent o
campanie pentru ca „sportul minţii”' să fie inclus în programul Jocurilor Olimpice de vară din 2024, de la Paris,
transmite Reuters, potrivit Agerpres. Campania se referă
la formatele mai rapide ale şahului, şahul rapid şi blitz.
Forum mondial a precizat într-un comunicat că şahul
este „apreciat sincer la nivel global”, are 189 de federaţii naţionale şi peste 600 de milioane de oameni îl
practică în întreaga lume.
Comitetul Internaţional Olimpic a recunoscut şahul
ca sport în 1999, iar un an mai târziu acesta a beneficiat
de un eveniment demonstrativ în cadrul Jocurilor
Olimpice de la Sydney.
O candidatură a şahului ca acesta să fie inclus în programul JO 2020 de la Tokyo a eşuat.
Şahul are propriile sale Olimpiade, anul trecut desfăşurându-se a 43-a ediţie, la Batumi (Georgia). Următoarea va avea loc în 2020, la Hanti-Mansiisk (Rusia).

Serena W illiams
î n To p 1 0 , H a l e p
p e l o c u l 2 W TA

TENIS

Fostul lider mondial Serena Williams, în vârstă de
37 de ani, reintră în Top 10, ocupând locul 10 WTA. Ea
a fost ultima dată în Top 10 mondial la 3 iulie 2017, scrie
News.ro, citat de HotNews.ro.
Ea nu a mai jucat după ediţia din 2017 a Australian
Open, când a câştigat trofeul, însărcinată fiind. Serena a
născut o fetiţă în septembrie 2017, apoi a jucat primul
turneu în martie 2018, la Indian Wells. De atunci, ea a
disputat două finale de grand slam, la Wimbledon şi la
US Open, ambele anul trecut şi ambele pierdute.
În 2019, Serena Williams a jucat doar la Australian
Open, unde a trecut de Simona Halep în optimi, înainte
de a fi eliminată de Karolina Pliskova, în sferturi.
În perioada de inactivitate, americanca a ieşit din ierarhia WTA după un an.

În același timp, Simona Halep revine pe locul 2 WTA
după ce a învins-o pe ucraineanca Lesia Tsurenko (24
WTA), 6-2, 6-3, în cadrul turneului de la Doha. Ea
coborâse pe locul trei după meciul pierdut în optimi de
finală la ediția 2019 a Australian Open (14-27 ianuarie)
în fața Serenei Williams. Victoria în fața lui Tsurenko
reprezintă primul meci oficial câștigat de Halep în mandatul noului său antrenor, Thierry Van Cleemput.
La finalul partidei Simona Halep a spus că va lupta
să revină pe prima poziţie în clasamentul WTA: „(...) Joc
pentru a câştiga fiecare meci. Dacă sunt pe doi acum,
voi lupta pentru a urca din nou pe locul 1 în lume”, a declarat ea la DigiSport.
accentmontreal.com

HANDBAL

tul jucătoarei românce în competiţia
europeană pentru Gyor, într-o partidă
chiar cu CSM Bucureşti, disputată pe
26 ianuarie. Formaţia din Ungaria a
învins categoric, scor 36-27, Crina
reușind să înscrie nouă goluri.

„Este un premiu la care nici nu
visam acum câţiva ani. Asta arată că
munca aduce succes, iar dacă ai încredere în tine, poţi obţine tot ce îţi
doreşti. Sentimentul este unul
copleşitor pentru că s-a întâmplat
totul foarte rapid. Sunt concentrată să
joc şi mai bine pentru Gyor de acum”,
a declarat ea potrivit aceleiași surse
citate.

Crina Pintea, jucătoarea lunii ianuarie în Liga Campionilor și cel mai bun pivot
al Campionatului European de handbal feminin din 2018.

Crina Pintea (28 de ani), handbalistă în echipa maghiară Gyor, a fost
desemnată jucătoarea lunii ianuarie în
Liga Campionilor, anunță Mediafax.

Pintea şi-a petrecut prima parte a sezonului la Paris 92, iar în decembrie
2018 a făcut pasul la echipa
maghiară. Distincţia vine după debu-

Crina Pintea este a doua jucătoare
din România care se bucură de
această distincție, după Cristina
Neagu. Ea are 60 de selecţii la naţionala României și a fost desemnată de
Federația Europeană de Handbal
drept cel mai bun pivot al Campionatului European de handbal feminin din Franţa (30 noiembrie - 16
decembrie 2018), competiţie la care
România s-a clasat pe locul 4.

Cătălin Mor oşanu, debut în ring în
2019 împotriva lui Daniel Sam

KICKBOXING

Cătălin Moroșanu. FOTO: Facebook/Cătalin Moroșanu.

Kickboxerul Cătălin Moroșanu
(34 de ani) va reveni în ring anul
acesta împotriva lui Daniel Sam
(Marea Britanie), potrivit Mediafax.
Cei doi s-au mai întâlnit și în 2016,
în Puerto Rico, când învingător la
puncte a ieşit britanicul, Moroşanu
Într-un Quebec plin de accente

considerându-se nedreptăţit de verdictul arbitrilor.
Cel mai probabil, meciul va avea
loc la Cluj, la Dynamite Fighting
Show, şi va fi primul din 2019 pentru
cel numit și „Moartea din Carpați”.
Ultima sa apariţie în ring a avut loc
face diferenţa

în decembrie 2018, când l-a învins
prin K.O. pe croatul Ivo Cuk.
Numele adversarului lui Moroșanu a constituit o surpriză pentru
fanii luptelor, căci aceștia se așteptau
la o întâlnire între el și Daniel Ghiță,
într-una dintre cele mai anticipate
confruntări ale anului 2019.
Daniel Ghiță (37 de ani) a revenit
în ring pe 31 octombrie 2018, după
patru ani de pauză, făcându-l KO pe
Dzevad Poturak (Bosnia-Herțegovina) după doar un minut și 35 de secunde. „Samuraiul” Ghiță l-a
provocat de mai multe ori pe Moroşanu, acesta acceptând provocarea
lansată.
Un sondaj condus pe digisport.ro
la sfârșitul anului trecut a indicat că
Moroșanu ar avea prima șansă să-l
învingă pe Ghiță - 5.112 voturi,
48,27% dintre respondenți - în timp
ce pe victoria „Samuraiului” au
mizat 45.59% (4.828 voturi) dintre
participanții la sondaj. O decizie de
egalitate a fost luată în calcul de
6,15% (651 voturi) dintre aceștia.

19 DIVERTISMENT
HO RO SCO P

BERBEC (21 martie - 19
aprilie) Sănătate: Situația
nu e tocmai perfectă, trebuie
să iei măsuri: să mergi la medic și să-ţi controlezi mai bine stilul de viaţă. Dragoste:
Dragostea cere sacrificii, însă tu nu eşti dispus să tolerezi orice de dragul celuilalt. Financiar: Material, şansa este de partea ta.

TAUR (20 aprilie - 20
mai) Sănătate: Încearcă să
te relaxezi prin masaj, reflexoterapie ori băi cu săruri aromatizate.
Dragoste: Ai tendinţa de a te aprinde mai
lesne decât de obicei, lucru care dă din plin
sare şi piper relaţiilor tale. Financiar: Banii
sunt în strânsă legătură cu eforturile pe care
le depui.

GEMENI (21 mai - 21
iunie) Sănătate: Dacă te
joci cu focul, te arzi. Excesele lasă urme asupra
sănătăţii tale. Dragoste: Parcă ai iubi două
persoane în acelaşi timp sau simţi ceva secret pentru o cu totul altă persoană decât
partenerul oficial. Financiar: Eşti de lăudat pentru felul înţelept în care îţi gestionezi bugetul.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Stresul de la serviciu lasă urme şi asupra
sănătăţii. Dragoste: Farmecul personal te
ajută în carieră şi în societate, dar nu şi în
relaţiile de suflet sau, cel puţin, nu cât ţi-ai
dori. Financiar: E rost de cadouri sau favoruri materiale.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Nimic grav nu se
întrevede
în
privinţa
sănătăţii. Dragoste: Zona relaţională este
hiperactivă. Totul se petrece mai repede,
mai intens, mai energic. Financiar: Atenţie
la bani, pentru că planează un oarecare risc
peste afacerile tale.
FECIOARĂ (23 aug. - 22
sept.) Sănătate: Ai o viață
activă, iar sănătatea depinde direct de energia pe
care o investeşti în ceea ce faci. Dragoste:
Priveşti mai mult în perspectivă decât la
ceea ce se petrece acum în viaţa ta sentimentală. Financiar: Banii se acumulează
greu, resimţi din plin presiunea aşteptării.
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BALANŢĂ (23 sept. - 22
oct.) Sănătate: Ai energie
din belşug. Asta nu
înseamnă că poţi face tot
ce-ţi trece prin cap şi că nu trebuie să te îngrijești. Dragoste: Perioadă norocoasă,
primeşti din partea persoanei dragi multe
dovezi de afecţiune şi dăruire. Financiar:
Eşti nevoit să calculezi atent fiecare bănuţ.

SCORPION (23 oct. - 21
noi.) Sănătate: Risc legat
de contactul cu locurile
aglomerate - unde e înghesuială şi lume pestriţă, sunt şi viruşi.
Dragoste: Traversezi o perioadă plăcută şi
bogată în oferte. Financiar: Tot ce intră în
cont e deja programat în detaliu pe lista de
cheltuieli.

SĂGETĂTOR (22 noi. 21 dec.) Sănătate: Ai atâta
energie încât ai putea da şi
la alţii, fără să resimţi vreun
efect. Dragoste: Nu apare nimic care să
dea peste cap armonia dintre voi şi simţi că
aveţi mai mult timp să le faceţi pe toate așa
cum trebuie. Financiar: Situaţia e bună, nu
ai motive de îngrijorare.

CAPRICORN (22 dec. 19 ian.) Sănătate: O problemă din trecut revine în
actualitate, atrăgând atenţia
că nu te-ai ocupat de ea aşa cum trebuia.
Dragoste: Iei taurul de coarne ca să aduci
o schimbare în viaţa de cuplu. Financiar:
Ai avea nevoie de mai mulți bani, dar nu
prea ai de unde să-i primeşti.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18
feb.) Sănătate: Risc de
hipertensiune, hiperglicemie, colesterol mărit. Dragoste: Dragostea
nu trebuie lăsată în stand by. Dacă vrei ceva
anume, spune! Financiar: Dacă ai de gând
să întreprinzi ceva financiar la care te gândești demult, acum ar fi momentul.
PEŞTI (19 februarie - 20
martie) Sănătate: Atenție
mare la viroze! Dragoste:
Iei dragostea în glumă şi
eşti atras de jocuri sentimentale, de aventuri şi flirturi. Financiar: Fii cu ochii în
patru când vine vorba de bani, pentru că
există riscul unei pierderi.

B ANCURI

☺Majoritatea românilor crede că majoritea
românilor sunt proști.
☺„Vezi că poți când vrei?” i-a spus soția
soțului, prinzându-l în pat cu vecina.

☺Azi la muncă am căzut de pe o scară de
10 metri. Noroc ca eram pe prima treaptă!

☺„Munca-i muncă, dar trebuie să ne mai și
relaxăm” s-a gândit Ion la unu noaptea și,
lăsând bormașina din mână, începu să cânte
la vioară.
☺Toți copiii înălțau zmeul numai unul
dădea cu el de pământ. Era viitorul Făt-Frumos.
☺ Beau rar câte un păhărel. De obicei beau
o sticlă întreagă.

☺E foarte important să faci femeile să
râdă. Totuși, dacă îți reușește faza asta când
te dezbraci, nu e un semn prea bun...

☺Dacă ți se pare că patria ta ignoră,
încearcă, măcar o dată, să nu-ți plătești
taxele!
☺De ani de zile femeile își doresc egalitate
între sexe, dar din păcate nu toți bărbații au
sexul la fel de mare.
☺La o nuntă toți bărbații căsătoriți au fost

rugați de organizator să stea lângă persoana
care le face viața frumoasă. Barmanul
aproape c-a murit sufocat.

☺Examen la medicină în engleză. Subiectul: „Rearanjați literele P N E S I în așa fel
încât să arate o parte a corpului uman, cel
mai folositor când este ridicat.” Cei care au
răspuns „spine” (șira spăinării) au ajuns
doctori, ceilalți sunt acum parlamentari.
☺Când trebuie să te hotărăști pentru cine
votezi, e ca atunci când te duci la o toaletă
publică și o cauți pe aia care e mai puțin
scârboasă.
☺O soție bună nu zbiară niciodată la soțul
ei, ea dă ordine calm, scurt și clar.
☺- Înainte să suflu mi-am pus o dorință.
- Și?
- Și nimic, tot mi-au luat permisul...

☺- Acuzat, ești condamnat la 30 de ani de
închisoare!
- Dar domnule judecător, nu cred că mai
trăesc atât!
- Fă și tu cât poți!

☺Ora de fizică:
- Ghiță, ce este un an lumină?, întreabă profesoara.
- Doisprezece facturi de curent, doamna
profesoară.

Toate produsele noastre sunt preparate
si afumate in magazinul din Laval
Retete ardelenesti
Gustosii mici de Balkani
Carnati oltenesti
Carnati afumati
Ciolane afumate
Costita afumata
Telemea de oaie
Ghiudem
Babic
+ multe alte produse
traditionale romanesti

L
E
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A
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LAVAL

Restaurant

Organizam nunti
botezuri • comuniuni
petreceri

200 DE LOCURI

MENIU VARIAT

• Specialitati romanesti

10 feluri calde • Fructe de mare
• Peste • Saslic (pui, porc)
• Carnati • Salata • Desert

• Parcare gratuita

Info & rezervari:

Rezervari vineri & duminica
10% reducere
MUZICA LIVE

514.277.4787 • 514.679.4583

