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europarlamentare
Un interviu realizat
cu Ruxandra Mihaela
Botez ingineră, cercetătoare și profesoară întro branșă în care, până
nu de mult, femeile
aveau un acces limitat
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EXPOZI IE | ARTIȘTI ROMÂNI MONTREALEZI

Sense et impression, tandemul perfect între
pictură și fotografie
Între 17 mai și 2 iunie, Tatiana și Doru Șragăr expun împreună pictură și respectiv fotografie la Centre des Loisirs de St-Laurent.
►

►Tatiana Șragăr expune con-

stant din 2009. Sense et impression este prima expoziție
alături de soțul său, fotograful
Doru Șragăr, după trei expoziții solo și numeroase participări la expoziții colective.
►Pentru a vă familiariza cu
arta Tatianei Șragăr vizitați
www.artabus.com/sragar.

„Himno”, fotografie de Doru Șragăr (stânga) și pictură de Tatiana Șragăr (dreapta).
EVA HALUS
eva.halus@accentmontreal.com

Expoziția Sense et impression reunește 24 de
picturi de mărimi variabile (de la 12”x24” până
la 40”x30”), executate
în ulei, în diverse stiluri
- impresionist, romantic, dar și „tamponat” (cu ajutorul unui burete), alături de 11 lucrări digitale (8”x10”
și 9”x11”), realizate pe calculator, imprimate apoi pe pânză sau lemn și pictate cu
tempera sau ulei. Picturile sunt semnate de
Tatiana Șragăr, iar soțul ei, Doru Șragăr,
este autorul părții fotografice a expoziției,

accentmontreal.com

care cuprinde 9 afișe laminate și 22 de fotografii. Tematica principală este peisajul marin, urban, detalii din natură - văzut prin
prisma celor două medii, pictura și fotografia, în ideea de a urmări transpoziția
dintre realitatea fotografică și interpretarea
picturală.
Sense et impression este o căutare a
realității și a felul în care cei doi artiști se
raportează la ea, interpretând-o. Totodată
este și o căutare și regăsire a lor ca cuplu,
Doru fotograful și Tatiana pictorița completându-se, devansându-se, concurând
uneori unul cu altul.
„Admirația mea pentru arta fotografică
a lui Doru nu este întrecută decât de admirația lui pentru picturile mele”, declară cu

candoare Tatiana Șragăr. „În căutarea realității, Doru pozează elemente mici și mari,
în detaliu sau în grup. Preferința lui este
pentru detaliu, așa cum reiese din frumoasele fotografii cu plante, insecte și reflexe de lumină. Picturile mele trec aceste
elementele prin prisma schimbării, redând
aceste realități dintr-un alt unghi. Câteodată
reușit, de multe ori interesant”, a completat
pictorița.
Stilul predilect al Tatianei Șragăr este
impresionismul cu pronunțate accente romantice, la care a ajuns după ce a studiat și
explorat diverse stiluri, tehnici și mediumuri - acuarelă, tempera și acrilic pe carton
în anii ’80, pictura în ulei în stil impresionist descoperită între anii 2007-2009, o
tehnică personală, de depunere a culorilor
pe pânză cu un burete, în loc de a picta fondul de tablou cu pensula (underpainting
layer), utilizată cu precădere între anii
2011-2015, și începând din 2016, tehnica
picturii olandeze în compozițiile florale din
secolul al XVIII-lea, în stilul romantic al
epocii.
Fotografiile lui Doru Șragăr surprind întotdeauna ceva special, adesea invizibil
ochiului grăbit, diafanul și difuzul care

Într-un Quebec plin de accente

așteaptă privirea artistului și lentila aparatului său fotografic pentru a fi captate: mirajul unei turle pe cerul albastru, reflexe de
lumină pe obiecte, imagini din gheață,
forma unei frunze sau alura unui păianjen
în plasa lui.
De-a lungul timpului (începând cu anii
‘70), pasiunea sa pentru fotografie s-a materializat într-o impresionantă colecție de
imagini de prin diverse colțuri ale lumii, dar
și într-o colecție remarcabilă de aparate
foto. În prezent Doru Șragăr utilizează un
Sony Cybershot DSCh300B cu 20x lentile
expandabile și un mare număr de funcții
ajutătoare - acesta este de altfel și aparatul
cu care a făcut fotografiile ce vor fi expuse
la Centre des Loisirs de St-Laurent.

Deși cei doi artiști lucrează practic de o
viață definitivându-și stilul și forma de expresie, Sense et impression este prima lor
expoziție împreună. Ea este rezultatul unui
concept la care au început să lucreze de la
începtul lui 2018, selectând din fotografiile
lui Doru (făcute între 2008 și 2018 și finalizate în 2019) și din lucrările Tatianei
(realizate între 2008 și 2019) pentru ca
acestea să sublinieze un anumit element sau
culoare din fotografii sau să dea o altă interpretare imaginii fotografice, creând o
nouă versiune a aceluiași subiect.
Vernisajul expoziției Sense et impression va avea loc sâmbătă, 25 mai, între orele
13:00 și 16:00. Centre de Loisirs de St-Laurent este situat la: 1375 rue Grenet, SaintLaurent, H4L 5K3.

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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EVENIMENT | CONCERT

Harmonies Francophones: Două piese renumite în
interpretarea sopranei Felicitas Iștoc-Bordianu
Pe afișul concertului Harmonies Francophones din 11 mai a.c. se
află numele unor instrumentiști și soliști vocali cu care asociația La
Muse Héritage Musical, organizatoarea evenimentului, colaborează
frecvent și cu care, sperăm, publicul este deja familiar: sopranele
Marina Negruță și Corina-Maria Zosim, baritonul Serghei Vîrticuș,
pianistul Beguentch Gueldyev și violonista Anastasia Vîrlan. În acest
articol câteva cuvinte despre vocea melodioasă, bogată și caldă a sopranei Felicitas Iștoc-Bordianu.
►

EVA HALUS
eva.halus@accentmontreal.com

Harmonies Francophones propune publicului piese ale unor
compozitori din trei
spații francofone: Gabriel Fauré (Franța),
celebru pentru Requiemul său inclus în acest spectacol,
George Enescu (România) a cărui Rapsodie
Română nr. 1 aduce un extraordinar omagiu
folclorului românesc, și compozitorul contemporan Alain Payette (Quebec), din a
cărei creație romantică Ioana German, dirijoarea corului și orchestrei La Muse, a ales
câteva piese reprezentative.

Pe afiș se află numele unor instrumentiști și soliști vocali cu care asociația La
Muse Héritage Musical colaborează
frecvent și cu care, sperăm, publicul este
deja familiar: sopranele Marina Negruță și
Corina-Maria Zosim, baritonul Serghei Vîrticuș, pianistul Beguentch Gueldyev și violonista Anastasia Vîrlan. În acest articol
câteva cuvinte despre vocea melodioasă,
bogată și caldă a sopranei Felicitas IștocBordianu, câștigătoare a concursului internațional de canto Hariclea Darclée în 1995,
la prima ediție a acestei manifestări recunoscute nu doar ca o competiţie, ci și ca
Master Class şi adevărat festival al muzicii.

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

Vocea sa, ce se înscrie în registrul liric,
a fost remarcată timpuriu de profesori, de
familie și prieteni și astfel a fost foarte natural să-și aleagă direcția devreme în viață
și să studieze cursuri de canto clasic. Două
profesoare au contribuit substanțial la formarea și dobândirea încrederii în calitățile
sale vocale: Elena Botez la liceul de artă
„Victor Bauer” din Piatra Neamț și solista
de operă Maria Diaconu la Haute École de
Musique de la Geneva, ale cărei cursuri Felicitas Iștoc-Bordianu le-a urmat după trei
ani de studii la Academia de muzică
„George Enescu” din Iași. De la Universitatea de Muzică din Geneva a obținut, în
2006, o diplomă de pedagogie muzicală în
canto, iar în 2008 una de interpretare. De
atunci a avut ocazia să se perfecționeze și
să-și cultive vocea și jocul scenic participând la numeroase master class și stagii
susținute de nume cunoscute ale artei
lirico-teatrale, cum ar fi Mariana Nicolesco, Eda Moser, Luisa Castellani, Alain
Garichot. Ca solistă a susținut mai multe
recitaluri de muzică sacră, arii de operă,
melodii și lieduri în România, Canada,
Franța, Elveția și Spania.
Stabilită la Montreal în 2008, Felicitas
Iștoc-Bordianu are prima colaborare cu
asociația La Muse Héritage Musical în
2009. Timp de doi ani face parte din corul
La Muse, iar în octombrie 2011 susține
recitalul L’emozione del canto împreună cu

Soprana Felicitas Iștoc-Bordianu.

pianista Dana Nigrim, recital desfășurat
sub egida La Muse Héritage Musical în
cadrul Journées de la culture.
„Ar fi trebuit să mai colaborez și la alte
proiecte muzicale, dar, din păcate, a trebuit
să renunț ca să mă dedic mai mult familiei
și carierei de profesoară de muzică. Ca
atâția alți imigranți, eram în căutarea stabilității, aveam prea puțin timp de consacrat cântatului, viața de zi cu zi
ocupându-mi aproape tot timpul. Chiar și
așa, am reușit să am câteva colaborări frumoase cu muzicieni foarte talentați: pianistele Dana Nigrim, Monica Hurdubei și
Irina Voicu, baritonul Eugen Dragoș Voicu
și clarinetistul Radu Covaciu. Am avut de
asemenea colaborări cu muzicianul Jan
Svec din Geneva, în special în cadrul
proiectului său muzical, Geneva Fantasque”, a precizat Felicitas Iștoc-Bordianu.
Concertul Harmonies Francophones
din 11 mai a.c. marchează reluarea co-

AVOCAT & MEDIATOR

laborării sale cu La Muse, pentru care a
ales să interpreteze două piese, una de
Fauré și una de Enescu.
„Mi-a plăcut din totdeauna Fauré, este
unul din compozitorii mei preferați. Iar
această piesă, Claire de lune, pe care o voi
interpreta, este una dintre cele mai cunoscute și mai frumoase piese ale lui și una
dintre cele mai marcante melodii ale
muzicii clasice franceze. Cât despre
cealaltă piesă, Aux demoiselles paresseuses
d’écrire à leurs amis, am ales-o tocmai
pentru că aparține celui mai mare compozitor român, George Enescu. Este prima
mea colaborare cu pianistul Beguentch
Gueldyev și sper să fie de bun augur. Trebuie să știți că este foarte greu să găsești un
pianist bun, cu care să realizezi proiecte
muzicale frumoase”, ne-a mărturisit soprana.
Pe lângă concertul din 11 mai, iubitorii
de muzică o vor putea asculta pe Felicitas
Iștoc-Bordianu și pe 1 iunie, în cadrul
evenimentului Grandes Orgues & Gourmandises ce va avea loc la biserica din
Saint-Télésphore, unde va cânta împreună
cu fiica sa Cleopatra, care este violonistă.

Harmonies Francophones va avea loc
sâmbătă, 11 mai, ora 19:30, la Biserica StDenis din Montreal (454 ave. Laurier Est,
H2J 1E7). Biletele se pot achiziționa online
prin rețeaua www.eventbrite.ca - Harmonies Francophones. Preț: 25$ în prevânzare, 35$ la ușă. Pentru rezervări și alte
informații legate de concert: 450-4480797.

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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Ruxandra Botez: Pasiunea zborului și excelența
Ruxandra Mihaela Botez, ingineră, cercetătoare și profesoară în
domeniul aerospațial, a parcurs o semnificativă distanță profesională
într-o branșă în care, până nu de mult, femeile aveau un acces limitat
sau erau excluse. Ca profesoară a știut să împartă din expertiza și
experiența sa noilor generații, astfel încât foarte mulți din studenții pe
care i-a pregătit au devenit specialiști de marcă în acest domeniu.
Ruxandra Botez este, de asemenea, și coordonatoarea laboratorului
LARCASE, în care este implicată NASA și multe companii lider în
domeniu. Un interviu realizat cu această fascinantă personalitate de
către Veronica Balaj, care a fost inclus în volumul „Convorbiri cu personalități românești din Montreal II” (2018) și adaptat pentru ziarul
Accent Montreal.
►

Dr. Ruxandra Botez, profesoară la Département de génie des systèmes, École de technologie supérieure (ÉTS). FOTO: www.etsmtl.ca.

VERONICA BALAJ: Ruxandra Botez,
sunteți una dintre persoanele feminine de
origine română care aici, în Canada, au
urcat la mare înălțime cota realizării profesionale. De unde atracția pentru zbor?
RUXANDRA BOTEZ: Am fost atrasă de
zbor din copilărie - probabil eram prea
visătoare și cu ochii la albastrul cerului.
Mătușa mea din partea lui tata, Zoe
Cristea, a pilotat avioane, ceea ce era
destul de „special” pentru o femeie pe vremea ei. Unchiul meu din partea mamei,
Hariton Dușescu, a fost unul dintre cei 80
de ași din cel de-al Doilea Război Mondial. Visam, de asemenea, să călătoresc
mult și să vizitez mult - ceea ce era dificil
în România acelor vremuri. Deci, mi-ar fi
plăcut să fiu pilot pentru ca să zbor mult
cu avionul. Evident, aceasta a fost dificil
de realizat, inclusiv din motive medicale,
așa încât cel mai aproape mi s-a părut ingineria de aviație.

VB: În facultate cum vă proiectați în
minte evoluția profesională? Ați reușit mai
mult decât v-ați propus?
RB: Da, am reușit mult mai mult, însă cred
că am reușit și datorită faptului că locuiesc
și lucrez în Montreal. Montrealul este recunoscut ca un oraș aeronautic, aici
existând o imensă concentrație de companii
aeronautice care lucrează în subdomeniile
ingineriei de aviație. Montrealul este al
treilea oraș aeronautic din lume, după
Toulouse (Franța) și Seattle (SUA). Multitudinea de companii aeronautice de aici a
favorizat recunoașterea mea în domeniu,
deoarece am colaborat cu acestea pe diverse
proiecte.
În plus, am terminat masterul în cercetare la École Polytechnique, sub îndrumarea profesorului Ion Paraschivoiu, și
doctoratul la Universitatea McGill, sub îndrumarea profesorului Michael Païdoussis.
Continui să țin legătura cu foștii mei profe-

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

sori deoarece, la rândul meu, îmi place să
țin legătura cu foștii mei studenți. De altfel,
dr. Païdoussis a donat sufleria laboratorului
său (instalație experimentală pentru determinarea forțelor aerodinamice exercitate de
un curent de aer asupra unor machete de
avioane, în vederea stabilirii forțelor care se
exercită asupra construcțiilor reale în
condiții de exploatare - n.r.) mie și laboratorului LARCASE, de care sunt responsabilă.
Îmi amintesc, de pildă, ce impresionată
eram în studenție de AIAA (American Institute of Aeronautics and Astronautics),
negândindu-mă vreodată că voi putea fi
membră. În 2017 am devenit AIAA Associate Fellow, distincție ce reprezintă una din
cele mai importante realizări în domeniul
aeronautic.

VB: Când, în ce moment al vieții, a început capitolul Canada, Montreal?
RB: Am emigrat la Montreal în Canada în
1987, unde tatăl meu locuia din 1970. Tata
a fost doctor neurolog iar mama ingineră
metalurgistă și, trebuie să mărturisesc,
amândoi au fost pasionați de meseriile lor.
S-au separat în 1972, fiecare pe câte un continent. Am rămas cu mama în țară până în
1987, unde am locuit împreună cu sora ei și
bunicile mele. Am venit în Canada
gândindu-mă că aici sunt mai multe oportunități decât în România. Din fericire așa a
și fost pentru mine. Mă gândesc des la faptul că tata nu a ales Montrealul pentru că era
una din capitalele aeronautice, căci în 1970,
când eu aveam 10 ani, nu știam niciunul
din noi că voi deveni ingineră în acest
domeniu.

VB: Ați fost tentată vreodată de ideea de a
participa la zbor, văzând aplicate în practică cercetările dumneavoastră?
RB: Da, am fost atrasă dintotdeauna de
zbor și mi-ar fi plăcut să fiu pilot. Practic,
acesta a fost unul din motivele pentru care
am studiat la Facultatea de Aeronave. În
anul II se efectua o practică de zbor, pe care
am făcut-o la Brașov și pe care am apreciato, evident, foarte mult, așa cum cred că și
colegii mei au apreciat-o. Această practică,
care a durat o lună, era așteptată cu nerăbdare de noi toți.
O altă interacțiune cu zborul o am de
câțiva ani ca pilot de UAV (unmanned aerial vehicle). Am urmat o practică de zbor la
Hydra Technologies în Mexic pentru a
colecționa datele de zbor pe echipamentele
pe care lucrăm împreună, în scopul de a
efectua cercetări pe sistemele autonome de
zbor UAS-S4 și S45.

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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Ruxandra Botez, repere
biografice

Ruxandra Botez este ingineră, diplomată, în 1984, a Facultății de Aeronave
de la București. După trei ani în care
profesează ca ingineră în domeniul designului și fabricației de elicoptere la Întreprinderea de Construcții Aeronautice
din Brașov, în 1987se stabilește la Montreal, unde își continuă studiile la École
Polytechnique (master în științe aplicate,
1989) și la Universitatea McGill (doctorat în interacțiunile și vibrațiile fluidelor și structurilor, 1994). Lucrează ca
cercetător postdoctoral în controlul elicopterelor la Universitatea Auburn din
SUA și apoi la Bombardier Aéronautique, în aeroservoelasticitate. Își începe
cariera profesorală în 1998, la École de
technologie supérieure (ÉTS) din Montreal, Département de génie des systèmes.
În cadrul ÉTS fondează și conduce unul
dintre cele mai performante laboratoare
de cercetare în domeniu, dotat cu echipamente majore, de înaltă performanță.
Este vorba de LARCASE - Laboratoire
de recherche en commande active,
avionique et aéroservoélasticité/ Laboratory of Applied Research in Active Controls, Avionics and Aeroservoelasticity.
În proiectele sale de cercetare, dr. Botez
lucrează cu ingineri și cercetători de la
cele mai performante companii canadiene aerospațiale: Bell Helicopter Textron,
Bombardier Aerospace, CAE Inc., CMC
Electronics-Esterline, Presagis, Thales
Canada, cu compania Alenia și Universitatea din Napoli din Italia, cu Facultatea
de Inginerie din Craiova, precum și cu
Institutele de cercetare în domeniul
aerospațial IAR-NRC din Canada, CIRA
din Italia și NASA DFRC din Statele
Unite.
Este Associate Fellow la American Institute of Aeronautics and Astronautics
(2017), membră de onoare a Asociației
Alumni a Facultăţii de Inginerie
Aerospațială de la București și editor-șef
al publicației INCAS Bulletin a Institutului Național de Cercetare Dezvoltare
Aerospațială „Elie Carafoli” (INCAS)
din București.
De-a lungul timpului, peste 80 de articole au fost publicate despre cercetările
și performanțele Ruxandrei Botez și a
studenților săi.
10 - 19

10 - 15

Vă aşteaptă de Paști cu delicioasele
sale produse proaspete!

10 - 13
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în domeniul aeronauticii

Dr. Ruxandra Botez este fondatoarea și coordonatoarea laboratorului de cercetare LARCASE. FOTO: www.etsmtl.ca.

VB: Vorbiți-ne, vă rog, despre domeniul
dumneavoastră, în câteva detalii interesante și pentru profani.
RB: Cercetările pe care le facem de când
sunt profesoară, folosesc teste de zbor și de
suflerie pentru diferite avioane, elicoptere,
sisteme de gestiune de zbor existente și
furnizate de către colaboratorii noștri din industria aeronautică: Bombardier, Bell Helicopter Textron, CMC Electronics-Esterline,
CAE Inc., Cessna, Hydra Technologies,
NASA, etc. Noi, (eu și echipa pe care o conduc), ne ocupăm de validarea rezultatelor
metodologiilor de modelizare și simulare cu
rezultatele testelor experimentale în zbor și
în suflerie. În acest mod, modelele sunt
ameliorate și validate experimental.

VB: Câteva coordonate ale colaborării cu
România și cu alte state, ale departamentului pe care îl conduceți?
RB: O colaborare importantă este cea cu dr.
Lucian Grigorie, profesor la Facultatea de
Inginerie Electrică din Craiova. Lucrăm împreună de mai bine de 15 ani, în mod principal pe cele două proiecte de aripi
deformabile CRIAQ MDO 505 și CRIAQ
7.1, în colaborare cu două companii canadiene aeronautice foarte cunoscute - Bombardier și Thales, cu Institutul de cercetare
IAR-NRC și cu École Polytechnique. Al

doilea proiect de cercetare a fost realizat în
colaborare și cu partenerii italieni de la Alenia, CIRA și de la Universitatea Federico II
din Napoli. În urma colaborării cu dr. Grigorie (întâi ca cercetător postdoctoral și apoi
ca profesor invitat) și cu o parte din studenții
de la LARCASE au rezultat mai bine de 28
de articole publicate în jurnale de specialitate, 48 de articole prezentate în cadrul unor
conferințe și șase capitole de cărți. Dr. Grigorie este profesor invitat la ÉTS, iar eu sunt
profesoară invitată la Facultatea de Inginerie
Electrică din Craiova.
O altă colaborare importantă în România este cea cu Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Aerospațială „Elie
Carafoli” (INCAS) din București, eu
asumând rolul de editor-șef al publicației
INCAS Bulletin. De asemenea, am făcut
parte și continui să fac parte din comitetele
de organizare ale celor două conferințe internaționale care au loc anual la INCAS, iar
în 2017 am fost invitată să devin membră a
comitetului științific al INCAS.
Pe plan internațional, cea mai lungă colaborare universitară a fost cea cu NASA,
care a început în 1995, când lucram încă la
Bombardier. Această colaborare în aeroservoelasticitate s-a desfășurat în două direcții
de cercetare, cu două grupuri diferite de la
NASA: un grup în structură și aerodina-

mică, și un alt grup în control; structura,
aerodinamica și controlul sunt domeniile de
intersecție ale aeroservoelasticitații.
Menționez și colaborarea cu compania
Hydra Technologies din Mexic, care a început în 2011. Cu ajutorul fondurilor
obținute de la Canadian Foundation for Innovation (CFI) și de la ministerul Dezvoltării economice din Quebec, am obținut
un sistem autonom de zbor UAS-S4. În
urma colaborării noastre, am obținut și un
sistem autonom de zbor UAS-S45, care este
mult mai eficace decât UAS-S4.

De asemenea, am lucrat în cadrul NATO
în echipa secțiunii AVT-161 cu mai mult de
50 de companii și am obținut, în 2012, premiul NATO intitulat „RTO Scientific
Achievement Award”.
După cum am menționat anterior, unul
din proiectele internaționale cele mai importante ale laboratorului LARCASE, intitulat CRIAQ MDO 505, a fost realizat în
colaborare cu participanți canadieni de la
Bombardier, Thales, IAR-NRC, École Polytechnique, cât și cu participanți italieni de la
Alenia, CIRA și Universitatea Federico II
din Napoli. Echipa acestui proiect, pe care
am avut onoarea să o conduc în calitate de
șef de proiect, a obținut Premiul Veneția în
categoria științifică și academică.

Administrator agreat, Consultant certificat in Management

Din
comunitate

PE SCURT

PICTORI ROMÂNI ÎNTR-O EXPOZIIE
COLECTIVĂ LA GALERIA VALMI
Între 30 aprilie și 11 mai 2019, Galeria Valmi (1595 Van Horne Ave, Montreal, H2V 1L6, stația de metrou
Outremont) va găzdui expoziția La
magie des couleurs, în care își vor
prezenta lucrările următorii artiști de
origine română (în ordine alfabetică):
Doina Bundaru, Anca Ciupitu, Carmen Doreal, Vasile Fuiorea, Magdalena Mateescu, Iuliana Moraru,
Celestin Năvală, Carmen Smutneac,
Tatiana Șragăr, Vicky Tarcău. Celor
zece pictori li se va alătura cu câteva
lucrări și Valeria Gruia Rădulescu,
proprietara galeriei. Vernisajul este
programat pentru sâmbătă, 4 mai,
între orele 13:00 și 15:00.
ARTIȘTI ROMÂNI, LAUREAI AI
CONCURSULUI DE ARTE VIZUALE
SON ET LUMIÈRE 2019
Între 4 și 7 aprilie, Casa Română
(8060 ave Christophe-Colomb, Montreal) a găzduit a 34-a ediție a Concursului internațional de arte vizuale
Son et Lumière al CAPSQ (Cercle des
artistes peintres et sculpteurs du
Québec). Au fost expuse peste 200 de
lucrări, semnate de circa 100 de artiști, membri ai CAPSQ, printre care
și câțiva de origine română: Anca
Ciupitu, Ryan Ilinca, Rodica Vinca,
Sorin Crețu,.
Laureații concursului au fost prezentați în cadrul Galei CAPSQ, ce a avut
loc în data de 20 aprilie. Tabloul La
vieille grange (ulei pe pânză,
12”x12”) al pictoriței Anca Ciupitu a
primit mențiunea specială La grande
distinction. La musique de mon âme
(acrilic pe pânză), lucrare semnată de
Rodica Vinca, a fost recompensată cu
Medalia de aur la categoria „Flori”,
iar Lilim's Metamorphoses of Light
(ulei pe pânză, 40”x30”), realizată de
Sorin Crețu a primit Medalia de aur la
categoria „Frontière figurative”.
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MENTALITATE

De ce nu este timpul important
„muncă de dimineaţă până seara”) în
MAE şi, respectiv, la România liberă.
Scriu pentru că de fapt de mult mă bate
gândul să împărtăşesc nişte învăţăminte pe
care le-am extras din viaţa într-o lume
nouă, care mi-a oferit de multe ori mai
mult decât dacă aş fi avut vreodată vreo
legătură cu nomenclatura României, şi în
loc să decolez spre SUA din cartierul Militari aş fi decolat de exemplu din
Cotroceni sau din Primăverii.

Una din învățăturile pe care le-am desprins din viaţa în lumea nouă în care am
aterizat (de data asta ca simplu inginer şi
administrator de proiect şi nu ca diplomat
en titre) a fost aceea că timpul nu are importanţă. Pare o afirmaţie paradoxală, dar
totuşi despre asta este vorba.

ȘTEFAN MAIER
info@accentmontreal.com

Privind în urmă la începutul anilor 2000,
mă regăsesc între
diplomaţii care au alcătuit poate una dintre
cele mai entuziaste
echipe ale Ambasadei României la
Washington. Erau vremurile în care ne
luptam pentru ca România să fie invitată
în NATO şi în Uniunea Europeană, în care
încercam să convingem partenerii americani că suntem pe calea cea bună, rectificând din mers de la economie, justiţie şi
sistemul de protecţie al copiilor abandonaţi, la educaţie, media, şi până la recuperarea diversităţii moştenirilor culturale
româneşti, între care o sursă majoră a fost
cea evreiască. Au fost şi rezultate ale
acelei munci, atât cât ne-a stat în putinţă…
Puţini dintre cei care au alcătuit atunci

Les Immeubles Charisma
AGENIE IMOBILIARĂ

Premiat?
CLUB
100% OR

PROMOȚIE

această echipă, ulterior răspândită în cele
patru puncte cardinale, nu au urmat
cariere strălucitoare, atât în slujba guvernului României (ca ambasadori, oameni
de stat cu funcţii majore) sau ca
funcţionari internaţionali. Între aceştia
puţini la număr se află şi subsemnatul, a
cărui alegere a fost să accepte o poziţie
profesională în SUA, renunţând la cariera
diplomatică.
Nu scriu aceste rânduri pentru a comenta cum văd lucrurile sub forma unui
bilanţ, dacă am făcut bine sau rău. Aş fi
putut foarte bine să îmi termin misiunea,
din care mai aveam un an (deşi mi s-ar fi
părut oricum inacceptabil să desfăşor o activitate diplomatică avându-i ca şefi pe Ion
Iliescu şi pe Adrian Năstase), şi să revin
în România unde ne aşteptau pe toţi patru
garsoniera proprietate personală pe care o
deţineam în cartierul Militari şi, probabil,
nişte posturi de răspundere (a se citi:

Timpul este o modalitate convenţională menită să ne ajute a funcţiona ca societate, a ne sincroniza şi a comunica. La
nivel personal însă şi în raport cu ceilalţi,
nu Timpul este cel care contează ci Calitatea a ceea ce facem. În acest context miam amintit deseori de schizofrenia
planurilor cincinale şi de cultura ţesută
diabolic în jurul lor, mergându-se până la
monumente de ridicol (îşi mai aminteşte
cineva de „şlagărul” lui Gică Petrescu intitulat Cincinalu-n patru ani şi jumătate sau sunt eu deja prea bătrân?). Ridicolul
manipulării prin cerinţe imposibile legate
de timp atinsese în ultimii ani ai dictaturii
culmi suprarealiste în România - şi de
asemenea îmi amintesc cum tatăl meu, inginer la Uzina de Maşini electrice, a fost
destituit din munca de coordonare a producţiei pentru că n-a vrut să declare drept
terminată producţia neterminată.
În SUA am învăţat că nu e nicio problemă să spui NU sau „nu pot decât în
atâta timp, dacă e vorba să fac o treabă de
calitatea cerută”. Concurenţa specifică
unei societăţi deschise oferă clienţilor
noştri şi posibilitatea de a obţine din altă

sursă mai repede aceeaşi calitate pe care
ar obţine-o de la noi (de multe ori cu costuri suplimentare semnificative), şi aceea
de a ne acorda încredere, verificându-ne
eventual pe parcurs că suntem pe direcţia
cea bună în îndeplinirea a ceea ce am
promis.

Din această interacţiune, fiecare
ajunge, în timp, să se poziţioneze într-un
mediu în care face faţă aşteptărilor,
ajustându-şi propriile aşteptări de la viaţă
în raport cu valoarea adăugată pe care o
produce şi aproximativ la nivelul de calitate pe care îl produce. În această logică,
faptele nu se mai pot manipula utilizănd
parametrul „timp” - dar calitatea vieţii
cuiva se poate îmbunătăţi crescând calitatea muncii prestate. Concomitent cu specializarea, de altfel, intervine şi uşurinţa
în procesarea diferitelor cereri pe care ni
le adresează cei care au nevoie de noi şi
de aici, ca o consecinţă, o reducere a timpului necesar realizării aceleiaşi calităţi şi
deci mai multă competitivitate, o recompensă mai substanţială. Însă nimeni vreodată nu va aprecia un lucru făcut prost şi
care trebuie reluat de la zero sau mai rău,
doar pentru că a fost realizat mai repede.
De aici şi sursa titlului acestui subiect pe
care vi-l propun spre evaluare şi comentarii. Poate că experienţa unora dintre cititori este diferită!
Eu mă gândesc că e mult mai bine nu
doar să trăieşti într-un mediu în care aşteptările sunt reciproc onorate, dar şi să-ţi
permiţi să afirmi că timpul nu contează,
având libertatea şi, de ce nu, luxul de a te
concentra asupra lucrului bine făcut, construind nu cărămizi nemuritoare, ci unele
care durează cât le este termenul de
garanţie.

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

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!
accentmontreal.com

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$.

Într-un Quebec plin de accente

face diferenţa
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CANADA | POLITICĂ | SONDAJ

Cât de mult este prea mult?
încredere, în mod tradițional primul-ministru cere Guvernatorului General organizarea alegerilor anticipate.

Cât de mult este prea mult? (How long is too long?) - aceasta este
întrebarea pe care Angus Reid a pus-o canadienilor într-un sondaj de
opinie referitor la impunerea unor limite privind mandatele aleșilor.
Într-o țară în care un prim-ministru poate deține această funcție timp
de 15 ani, precum Trudeau tatăl, sau chiar 21 de ani, precum Mackenzie King, răspunsurile canadienilor sunt foarte interesante.
►

Majoritatea canadienilor consideră necesară limitarea duratei în care un ales se află la
putere. FOTO: Elections Canada/Twitter.

SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

Multe din republicile
prezidențiale și semiprezidențiale au o tradiție în a fixa
o limită a umărului de mandate pe care șeful executivului, președintele, le poate
avea. În Statele Unite, de exemplu, începând cu alegerile din 1952, președinții nu
pot servi mai mult de două mandate, de câte
patru ani fiecare. La fel este și în Franța (din
2008) sau în România (din 1991), țări cu
regim politic semiprezidențial, unde președintele și premierul împart atribuțiile executive, iar funcția de șef al statului nu poate
fi exercitată decât tot maxim două mandate.

În Canada situația este diferită. Canada

Toate acestea pentru a arăta că în
Canada noțiunea de mandat politic, așa
cum este ea înțeleasă în regimurile prezidențiale și semiprezidențiale, cu un număr
specific de ani, nu este aplicabilă întocmai. În plus, așa cum este tradiția în majoritatea democrațiilor parlamentare,
restrângerea numărului de mandate pentru
premier este inexistentă.

este o democrație parlamentară și o
monarhie constituțională, șef al statului
fiind regina Elisabeta a II-a. Aceasta, prin
reprezentanții săi locali (guvernatorul general și locotenenții-guvernatori), are un rol
pur decorativ, puterea executivă aparținând
exclusiv primului-ministru.
Spre deosebire de Statele Unite, unde
perioada dintre alegeri este fixă și prevzibilă, aici primul ministru poate cere organizarea alegerilor electorale în orice moment.
Deși din mai 2007 Canada Elections Act
prevede desfășurarea alegerilor generale la
o dată fixă - în a treia zi de luni din octombrie la fiecare patru ani de la ultimul
scrutin - această lege nu reduce puterea
primului-ministru de a solicita dizolvarea
Parlamentului în orice moment, chiar și fără
a pierde o moțiune de încredere. Desigur,
atunci când un guvern pierde un vot de

Aceasta nu înseamnă însă că ideea de
a impune o limită pentru prim-miniștri și
chiar și pentru parlamentari nu există - o
limită exprimată în ani mai degrabă decât
mandate. Susținătorii ei argumentează că
o îngrădire a duratei în care o persoană se
află la putere împiedică o potențială acumulare excesivă de putere și de suport financiar de care alți candidați nu ar
beneficia. O alternanță la guvernare este
benefică pentru democrație, mai spun
aceștia, deoarece noi figuri pe scena
politică înseamnă noi idei.
Alții afirmă că astfel de limite nu sunt
necesare. Lipsa lor permite aleșilor să
capete mai multă experiență, mai multă
expertiză, ceea ce le permite să creeze
legături mai strânse și mai bune, de lungă
durată, cu constituenții lor.

Cum anul acesta este un an electoral,
un nou sondaj Angus Reid a explorat
opiniile canadienilor vizavi de introducerea unor limite privind numărul mandatelor politice. În preambulul său,
sondajul amintește de fostul premier albertan Jim Prentice (1956-2016, primministru provincial între 2014-2015), una
dintre cele mai proeminente figuri politice
canadiene în favoarea adoptării acestor
limite (Is too much time in office bad for a
politician?, Maclean’s, august 2014), și de
Andrew Weaver, liderul Partidului verde
din BC (B.C. Green Leader Andrew
Weaver introduces private member's bill
calling for term limits for MLAs,

www.straight.com, februarie 2019).

Rezultatele sondajului, date publicității pe 17 aprilie, arată că o majoritate
de canadieni (54%) consideră că limitarea
duratei în care un ales se află la putere este
necesară. 29% împărtășesc opinia contrară, iar 17% nu sunt singuri. Cea mai
populară restricție (48% dintre respondenți) pare să fie cea de două mandate sau mai degrabă opt ani - pentru primminiștri, atât la nivel federal cât și provincial.
Convingerea canadienilor că aceste
limite trebuie impuse este majoritară în
multiple categorii demografice, depășind
opinia contrară în toate regiunile țării, în
toate grupele de vârstă și indiferent de
gen.
La nivel de preferințe politice, cei care
declară că vor vota pentru conservatori par
mult mai înclinați să favorizeze aceste restricții - 63%, față de 24% care le văd
inutile și 13% care nu știu. Suporterii liberalilor sunt mai reticenți, cei mai mulți
fiind de părere că limitarea numărul de
mandatele politice nu este necesară - 46%
susțin acest lucru, comparativ cu 39% care
consideră contrariul. Canadienii care înclină spre noii democrați (NPD) sunt favorabili limitelor de mandate în proporție
de 49%, în vreme ce 33% nu, iar 18% nu
au o părere formată.
În mod surprinzător însă, dacă s-ar
adopta o astfel de măsură în Canada, cei
mai mulți dintre respondenți consideră că
restricțiile nu ar trebui să fie permanente.
Mai bine de jumătate dintre ei (54%)
afirmă că un politician care a atins limita
celor opt ani în funcție ar putea candida
din nou, pentru aceeași poziție, după o
anumită pauză echivalentă cu un mandat
(patru ani). Așa cum autorii sondajului
notează, acesta este poate cel mai interesant rezultat, căci respectiva idee a găsit
sprijin atât din partea celor care consideră
că limitarea mandatelor este inutilă, cât și
din partea celor care le văd necesare.
Dezbaterea rămâne așadar deschisă.

Vreți mai mulți clienți?
vă ajutăm!

Suntem aici să
Print și online

Publicitate care funcționează!
www.accentmontreal.com | info@accentmontreal.com | 514 690.8831
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Condițiile pentru a obține cetățenia
canadiană
folosi ghidul Discover Canada, ce poate fi
consultat pe site-ul guvernului federal
(www.canada.ca, Study Guide - Discover
Canada - The Rights and Responsibilities
of Citizenship).

A cincea condiție se aplică candidaților cu vârste cuprinse între 18 și 54 de
ani (împliniți la data semnării cererii de
cetățenie) care trebuie să demonstreze că
posedă capacitatea de a comunica în
franceză sau engleză. Mai multe detalii
despre competențele lingvistice puteți
găsi pe site-ul guvernului federal
(www.canada.ca, Find out if you have the
language proof for citizenship).

În general, momentul obținerii cetățeniei canadiene reprezintă finalizarea unui
proiect de imigrație, depășirea mai multor
ani de eforturi pentru a obține rezidența
permanentă și pentru integrarea socială și
profesională.

În urma articolului despre
rezidența permanentă, am
primit câteva întrebări
care ne fac să credem că
ar fi interesant să continuăm cu câteva informații
despre etapa următoare:
obținerea cetățeniei.

uneia dintre cele două limbi oficiale.

Prima condiție este foarte importantă
și trebuie îndeplinită indiferent de vârsta
candidatului la cetățenie. Acesta trebuie să
respecte toate cerințele legate de statutul
de rezident permanent și nu trebuie să facă
obiectul unei anchete pentru fraudă ori
pentru motive legate de imigrație și nu trebuie să fi primit ordin de a părăsi Canada.
De remarcat că nu este necesară o carte de
rezident permanent validă pentru a
prezenta o cerere de cetățenie, demersurile
se pot face chiar dacă această carte este
expirată.

ANCA TISMĂMARIU
Consultant în imigrație

Condițiile pentru a
prezenta o cerere de
cetățenie sunt:
■ Candidatul trebuie să
fie rezident permanent;
■ Să locuiască în Canada
timp de trei ani din ul-

A doua condiție prevede ca adulții să
fie efectiv în Canada timp de cel puțin
1095 de zile în ultimii cinci ani care preced
data depunerii cererii de cetățenie. Celor
care călătoresc în afara Canadei le este recomandat să țină un jurnal cu datele de
ieșire și intrare în țară - îi va ajuta să completeze cererea de cetățenie și să poată calcula mai ușor perioadele de prezență
efectivă.
Pot fi luate în acest calcul și perioadele
petrecute ca rezident temporar (vizitator,

timii cinci;
■ Să-și facă declarațiile de impozit, dacă
are această obligație;
■ Să aibă o bună cunoaștere a Canadei;
■ Să dovedească stăpânirea adecvată a

Voyages Tam
Permis de Quebec

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

DANIEL

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

Peste 20 de ani de experiență cel:
cu clientela română

GABRIELA
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student, lucrător temporar) sau ca solicitant al statutului de refugiat: se calculează
o jumătate de zi pentru fiecare zi petrecută
în Canada în ultimii cinci ani, pentru un
maximum de 365 de zile.
Atragem atenția asupra faptului că în
cazul copiilor minori există niște condiții
specifice care fac necesară consultarea
legii mai în detaliu.
A treia condiție prevede că indiferent
de vârstă, dacă există obligația de a face o
declarație de venit, aceasta trebuie făcută
pentru trei ani, incluși complet sau parțial
în perioada celor cinci care preced data
depunerii cererii de cetățenie.

A patra condiție se adresează candidaților între 18 și 54 de ani care trebuie să
treacă examenul de cetățenie. Acesta constă în întrebări despre drepturile și responsabilitățile cetățenilor canadieni, despre
istoria, geografia, economia, organizarea
politică și legile Canadei. Examenul este
în franceză sau engleză, durează 30 de
minute și se prezintă sub forma unui chestionar de 20 de întrebări. Cei care doresc
să se pregătească pentru acest test pot
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Ca un scurt istoric al experienței generațiilor precedente de cetățeni canadieni,
amintim că prima lege asupra cetățeniei
canadiene datează din 1947. Înainte de
1947, persoanele născute aici precum și
imigranții naturalizați erau considerați
supuși britanici înainte de a fi cetățeni
canadieni. Această lege a concretizat, pentru prima oară, existența unui sentiment de
identitate națională în Canada. Retroactiv,
se pare că participarea Canadei în cel de-al
Doilea Război Mondial a conturat poziția
sa ca națiune suverană și ca a creat nevoia
definirii unor simboluri ale acestei națiuni
independente.
Legea cetățeniei a fost actualizată în
repetate rânduri, adaptându-se evoluțiilor
politice, economice și sociale. Canada, țară
de imigrație, la început ocazie de aventură
pentru colonii secolului XVI și mai târziu
orizont pentru o viață mai buna pentru imigranții secolelor XIX și XX, a cunoscut un
proces de organizare și personalizare
extrem de intens, la care au participat generații succesive de noi sosiți, printre care
ne numărăm și noi astăzi.
Anca Tismănariu este consultant în imigrație, membru ICCRC/CRCIC, OIQ r. Informații suplimentare la: 514-489-2769 |
agti_recrutement@sympatico.ca.

ELENA NIGAI ND
Naturopat - Fitoterapeut

Membra a Asociatiei Terapeutilor Nauturopati din Quebec

Fabricant de produse naturale
Tincturi * Unguente * Siropuri * Capsule

514.240.4940
www.naturazone.me

naturalremedies@naturazone.me

Nutritie terapeutica
Bilant de sanatate
Adulti si copii
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DE ANI DE EXPERIENTA
CANADIANA

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

IPOTECA PERFECTA ESTE

CARMEN CIMPIAN | GEO HARMONIE

LA INDEMANA DVS.

* 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

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

CADOURI IDEALE
PENTRU:

*Dvs.
*Persoane dragi
*Clienti

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

Charcuterie

LA NOI GASITI SAVORILE
DE ACASA!

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

Fairmount

SPECIALITATI
ROMANESTI

Mezeluri
pregatite in
propriul
laborator
► Produse
de cofetarie
►

Citiți ediția online Accent Montreal la:

««« www.accentmontreal.com »»»
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Charcuterie
Fairmount

LA NOI GASITI SAVORILE DE ACASA!

Mititei proaspeti
Carnati proaspeti
Carne marinata
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ALEGERI EUROPARLAMENTARE

Ce trebuie să știți despre
alegerile europarlamentare
Alegerile pentru Parlamentul European se vor desfășura duminică, 26 mai 2019. Mai jos, prevederile legale aplicabile acestor alegeri.
►

În urma votului care va avea loc
între 23 și 26 mai 2019 vor fi aleși 705
deputați ce vor reprezenta cetățenii
țărilor membre în Parlamentul European până în 2024. România, unde urnele se deschid duminică, 26 mai, va
trimite la Strasbourg 33 de eurodeputați, cu unul în plus față de legislatura precedentă. Acesta deoarece 27
din cele 73 de locuri ale UK rămase
vacante după Brexit au fost împărțite
între statele membre subreprezentate.
Restul de 46 au fost puse într-o rezervă, fiind păstrate pentru viitoarele
extinderi ale Uniunii. Acest lucru
înseamnă că numărul deputaților care
vor fi aleși la acest scrutin va fi de
705.
Lista candidaților, atât cei independenți, cât și cei din partea partidelor politice, este disponibilă la:
europarlamentare2019.bec.ro/candidati.
CE TREBUIE SĂ ȘTII
Cetățenii români care locuiesc într-

o altă țară au dreptul să voteze în secțiile de votare organizate în cadrul ambasadelor sau consulatelor (cei din UE
pot vota fie pentru candidații din
România, fie pentru candidații din țara
de reședință). Au drept de vot doar cei
care au împlinit vârsta de 18 ani.

Cetățenii români care au domiciliul sau reședința în Canada sau care se
află ocazional aici pot vota pe baza următoarelor documente de identitate
românești, valabile:
■ Pașaport simplu, pașaport simplu
temporar, pașaport de serviciu, pașaport diplomatic;
■ Carte de Identitate, Carte de Identitate electronică, Carte de Identitate
provizorie, Buletin de Identitate;
■ Nu se poate vota cu titlu de călătorie.
Secțiile de votare vor fi deschise în
intervalul orar 7.00-21.00, ora locală.
Conform legislației în vigoare nu
este necesară înscrierea cetățenilor
români în Registrul electoral.

Cetățenii români care votează la
secțiile organizate în străinătate vor fi
înscriși în listele electorale suplimentare.
Cetățenii români care sunt înscriși
în listele electorale ale altui stat membru al Uniunii Europene, pot să-și
exercite dreptul de vot numai după ce
dau o declarație potrivit căreia nu și-au
exercitat dreptul de vot pentru membrii
Parlamentului European din statul
membru în ale cărui liste electorale au
fost înscriși.
În total, în diaspora vor fi organizate 441 de secții de votare, 147 în plus
față de numărul celor de la alegerile
prezidențiale din 2014. În Canada se va
putea vota în orașele: Moncton (NB),
Montreal (QC), Ottawa (ON), Toronto
(ON), Calgary (AB), Vancouver (BC).
La Montreal votul se va desfășura ca de
obicei la Consulatul General al
României, 1010 Sherbrooke Ouest,
birou 610, H3A 2R7.

CE REPREZINTĂ VOTUL LA ALEGERILE
PARLAMENTARE EUROPENE?
Votul la alegerile europene
înseamnă un punct de vedere exprimat
cu privire la direcția pe care UE trebuie
să o urmeze în următorii cinci ani în
materie de comerț internațional, securitate, protecția consumatorilor, combaterea schimbărilor climatice și
creșterea economică.
Dacă doriți să aflați mai multe
despre ce a făcut Uniunea Europeană
pentru România consultați: whateurope-does-for-me.eu - informațiile
sunt disponibile în limba română. Veți
găsi exemple de inițiative și de proiecte
sprijinite de UE în fiecare județ al țării,
precum și impactul pe care UE îl are în
viața românilor în ceea ce privește
sănătatea, educația, locurile de muncă,
drepturile și libertățile, familia,
economiile etc.
ACCENT MONTREAL

Re fe r e n d u m u l
pentr u justiție

În urma unor întâlniri cu ONG-uri și societatea
civilă, cu reprezentanții autorității judecătorești și
ai asociațiilor profesionale ale magistraților,
președintele României a hotărât ca odată cu
alegerile pentru Parlamentul European (26 mai
2019) să aibă loc și un referendum pentru
Justiție. Klaus Iohannis dorește ca românii să se
pronunțe dacă sunt sau nu de acord cu amnistia şi
graţierea faptelor de corupţie şi cu ordonanţele de
urgenţă în domeniul justiţiei.
„Este atributul meu, ca președinte, să cer poporului să își exprime prin referendum, pe 26 mai,
voința cu privire la probleme de interes național.
Trebuie să lăsăm cetățenii să decidă, pentru că
acești pesediști diletanți au pervertit semnificația
votului pe care l-au primit și încearcă să deturneze statul român făcând legi în propriul lor
interes”, a declarat președintele.
El a criticat faptul că Guvernul vrea să emită
OUG pentru modificarea Codurilor penale.
„PSD continuă asaltul la adresa Justiției, declanșat de când a preluat guvernarea. De această
dată, pesediștii vor să dea OUG prin care să modifice codurile penale. Golăneala PSD a depășit
orice limită. Nu trec nici măcar trei zile fără să
dea ordonanțe. Nu este nici în spiritul Constituției, nu servește echilibrului democratic ca Guvernul să apeleze atât de des la ordonanțe de
urgență”, a mai spus Iohannis.
Întrebările care vor fi puse românilor la acest referendum pentru Justiție sunt următoarele:
1 - Sunteți de acord cu interzicerea amnistiei și
grațierii pentru infracțiuni de corupție?
2 - Sunteți de acord cu interzicerea adoptării de
către Guvern a ordonanțelor de urgență în domeniul infracțiunilor, pedepselor și al organizării
judiciare și cu extinderea dreptului de a ataca ordonanțele direct la Curtea Constituțională?
Cetățenii sunt chemați la vot să răspundă cu „Da”
sau „Nu”.
În prezent, ordonanțele de urgență ale Guvernului pot fi contestate la CCR doar de către Avocatul Poporului.
Pe 13 martie, Curtea Constituțională a decis că
un Referendum în ziua alegerilor europarlamentare este constituțional, în pofida modificărilor aduse în 2018 de majoritatea
PSD-ALDE-UDMR cu privire la legea alegerilor
europarlamentare.

Granit ● Marmura ● Cuart

CONTOARE DE BAIE
SI BUCATARIE
Estimare GRATUITA
cu rendez-vous

514.996.3952

info@comptoirs-cuisine.ca

www.accentmontreal.com
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Restaurant
200 DE LOCURI

MENIU VARIAT

• Specialitati romanesti

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

• Parcare gratuita

Organizam nunti
botezuri • comuniuni
petreceri

Info & rezervari:

Rezervari vineri & duminica
10% reducere
MUZICA LIVE

514.277.4787 • 514.679.4583

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

pentru sanvisuri si mancare
gatita pentru pranz

•Cea mai mare varietate de

Pastrama
de porc

Parizer
Mici
Traditionali
Extra carne de miel
Domnesti

•Cele mai bune mezeluri

Halva
in vrac

Malai
Boromir

Ceafa
afumata

Jambon
feliat

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

Zacusca
Raureni

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

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
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PRODUSE DE CEA MAI BUNA CALITATE LA

Charcuterie Bourret
MAGAZIN ROMANESC

H3W 2R3
L,
EA
TR
N
O
M
,
A
RI
O
CT
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

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

*Colaci
Cozonaci
Coliva

Birourile noastre sunt situate la

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

514-285-0052
tismanariu@sympatico.ca

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

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

Cel mai rar proces din Univers, măsurat în
laboratorul subteran de la Gran Sasso
Un proces cu o viață medie de circa o mie de miliarde de ori mai mare decât vârsta Universului a fost măsurat de către experimentul XENON1T la laboratorul subteran de la Gran Sasso, în Italia.
►

Detectorul XENON1T a permis oamenilor de știință să observe un proces extrem de rar: descompunerea radioactivă a xenonului-124.
FOTO: Colaborarea Xenon.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Sub muntele Gran
Sasso din Italia, la
circa jumătatea tunelului care unește orașele
L’Aquila și Teramo,
își are intrarea laboratorul subteran al INFN
- Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare. Acolo, într-o liniște cosmică - adică în absența razelor cosmice,
absorbite în mare parte de către munte au loc experimente prin intermediul cărora
cercetătorii scrutează Universul, în
căutarea materiei întunecate.
Această materie ar fi de circa cinci ori
mai răspândită în Univers decât materia
normală, cea pe care o vedem (precum
stelele și galaxiile). Materia întunecată
exercită atracție gravitațională asupra materiei normale, însă la ora actuală nu știm
din ce anume este alcătuită. Se bănuiește
că ar fi compusă din particule pe care încă
nu le-am descoperit, dar pe care cercetătorii le vânează cu ajutorul experimentelor
subterane sau la acceleratoarele de particule din întreaga lume.
Printre aceste experimente, la un loc
de cinste, se află XENON1T, realizat de o
colaborare care include circa 160 de oameni de știință din întreaga lume. Acest
experiment caută semnale ale interacțiunii particulelor de materie întunecată cu
accentmontreal.com

xenonul lichid. Xenonul devine lichid la
-95 grade Celsius, având o densitate de
circa trei ori mai mare decât cea a apei.
Detectorul XENON1T are o formă cilindrică, cu un diametru de circa 1 metru și o
înălțime tot de 1 metru. Dacă o particulă
de materie întunecată ajunge în acest
volum de xenon lichid, ea interacționează
cu un nucleu de xenon, generând un semnal luminos (prin scintilație) și electroni,
care la rândul lor produc semnale luminoase, măsurate cu ajutorul unor detectoare de lumină ultrasensibile.

Până în prezent experimentul nu a măsurat nicio particulă de materie întunecată,
însă a reușit performanța de a măsura cel
mai rar proces cunoscut până în prezent.
Este vorba despre dubla captură de electroni a xenonului-124, un izotop al elementului xenon, adică o captură simultană
a doi electroni de către doi protoni ai unui
nucleu de xenon, cu transformarea acestora în doi neutroni. În acest proces se
generează și doi neutrini. În urma acestei
capturi, Xenonul-124 se transformă întrun nucleu de Telur-124.
Cei doi electroni sunt capturați simultan de către doi protoni din orbita cea mai
apropiată de nucleul de xenon. În urma
capturii se produce un proces de cascadă
atomică, care readuce doi electroni pe orbita fundamentală a atomului de telur; în
acest proces se emite o cantitate de energie bine cunoscută.

De ce xenonul?

Caracteristicile xenonului îl fac un element perfect pentru a vâna materia întunecată. Este foarte dens, împiedicând
să pătrundă orice semnal exterior
necapturat de „scutul” pe care muntele
Gran Sasso îl formează. Nu are practic
aproape niciun izotop radioactiv, ale
cărui semnale ar putea interfera cu
aparatul. Nu în ultimul rând, este extrem de sensibil: chiar și o interacțiune
slabă cu materia întunecată va produce
un flash de lumină.
Sursa: Resonance Science Foundation

Viața medie a procesului de dublă captură electronică este de 1.22 x 1022 de ani,
adică de circa o mie de miliarde de ori mai
mare ca vârsta Universului, care de la Big
Bang până în prezent are aproximativ 13.8
miliarde de ani. Un adevărat record!
Rezultatul acestui studiu a fost publicat pe 24 aprilie în prestigioasa revistă Nature, a cărei copertă ilustrează această
măsurătoare deosebit de interesantă. El
demonstrează sensibilitatea extremă a experimentului XENON1T, care este la ora
actuală cel mai mare detector pentru măsurarea materiei întunecate, având o masă
de circa doua tone de xenon și un fond
(adică evenimente care provin de la ra-

Într-un Quebec plin de accente

Câteva explicații

Cea mai din dreapta coloană a tabelului
periodic al elementelor conţine elemente
chimice care nu formează compuşi cu
alte substanţe. Acestea sunt gazele
rare, denumite şi nobile: Heliu, Neon,
Argon, Kripton, Xenon și Radon.
Gazele rare sunt substanţe care au toate
straturile electronice complet ocupate cu
electroni. Aceştia nu formează ioni, se
spune că au valența 0 şi, neavând electroni de valență, nu formează compuşi
cu alte substanţe.
Valenţa unui element chimic este o
mărime care indică capacitatea de combinare a elementului respectiv și reprezintă numărul atomilor de hidrogen cu
care se poate combina atomul elementului chimic respectiv. Legăturile chimice,
numite şi legături de valenţă, sunt interacţiunile reciproce între atomii diverselor elemente chimice şi se stabilesc
prin intermediul electronilor de valenţă
(electronii de pe ultimul strat, când
acesta nu este complet ocupat).
Izotopul (xenonul-124 este un izotop)
este specia de atom cu același număr de
protoni în nucleu (număr atomic Z), dar
cu suma dintre numărul de protoni și
numărul de neutroni din nucleul atomic
(număr de masă A) diferită. Altfel spus,
izotopii se diferenţiază între ei prin
numărul de neutroni. Toți izotopii unui
element chimic au în învelișul electronic
același număr de electroni; nucleele lor
au același număr de protoni; diferit este
numărul de neutroni.
Sursa: Scientia.ro

dioactivitatea rocilor sau reziduuri de raze
cosmice) extrem de mic.

Cercetătorii din cadrul colaborării lucrează acum la o îmbunătățire ulterioară
a aparatului, la așa-numita versiune
XENONnT, în cadrul căreia se va folosi o
cantitate de trei ori mai mare de xenon
lichid iar fondul va fi redus de două ori.
Noua versiune a experimentului va fi gata
să înceapă măsurătorile la sfârșitul lui
2019 și va avea o sensibilitate de aproximativ 10 ori mai mare decât XENON1T.
XENONnT va continua să scruteze Universul, în căutarea materiei întunecate și a
proceselor extrem de rare, precum cel al
dublei capturi de electroni de către nucleul
xenon-124.
Cătălina Curceanu este prim cercetător în
domeniul fizicii particulelor elementare şi
al fizicii nucleare la Laboratori Nazionali
di Frascati, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Italia) şi colaborator al Scientia.ro.

face diferenţa
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Schimbă călătoria în
Plecăm de la premisa că trecutul e imuabil, că istoria s-a petrecut aşa cum ne amintim că s-a petrecut.
Dar cum ştim sigur că aşa e? Dacă am putea călători în timp, ne-am întoarce în trecut şi astfel l-am putea
schimba iar şi iar. Dar am putea oare conştientiza că se întâmplă asta? Răspunsurile unor experți ai călătoriei în timp (care în realitate n-au întreprins o astfel de călătorie sau dacă au făcut-o, păstrează bine secretul!) în rândurile de mai jos.
►

Este foarte greu să știm dacă schimbăm
sau nu trecutul. „Dacă presupunem că un
călător în timp ne-ar schimba trecutul,
atunci toate amintirile noastre din trecut ar
fi în mod automat schimbate, fiind actualizate cu « noul » trecut”, spune Christian
Wüthrich, profesor de filozofie şi ştiinţe la
UCSD. „Dacă schimbările din trecutul nostru au loc instantaneu şi în mod 100% consistent, implicând actualizări ale amintirilor
şi momentelor din trecut, atunci nu am
putea şti dacă s-a schimbat sau nu trecutul.”
Totuşi, iată cum putem şti, potrivit
experţilor, că trecutul nu este schimbat încontinuu de către cineva.

Călătoria în timp este imposibilă
Această afirmaţie a fost făcută de mulţi
experţi. Unul dintre aceştia este Jon Thaler,
profesor de fizică la Universitatea Illinois:
„Problema este că noi nu ştim cum să
proiectăm o teorie ce permite călătoria în
timp. Iar fără teorie este greu să ştim ce
fenomen trebuie să căutăm.”
Thaler este autorul răspunsurilor din

cadrul secţiunii de întrebări frecvente a siteului USENET pe tema călătoriei în timp, în
cadrul căreia explică de ce Teoria Relativităţii ar putea permite „curbe temporale închise” care fac posibilă călătoria în timp dar celebrul „paradox al bunicului” (care
descrie o situaţie paradoxală, în care cineva
se întoarce în timp şi îşi ucide propriul
bunic, care este doar un copil) demonstrează că acest lucru este imposibil.
Thaler ne explică: „Pe scurt, se pare că
aceste « curbe temporale închise » - jargon
folosit pentru a descrie configuraţia spaţiutimpului ce ar permite călătoria în timp sunt incompatibile cu mecanica cuantică.”
Practic, acesta este modul în care
fizicienii explică „paradoxul bunicului”,
doar că această abordare este una cantitativă, „deci tipul de situaţie mai plăcut de
analizat de către fizicieni.”
Chiar dacă ar fi posibilă călătoria în
timp, tot nu am putea schimba trecutul
Şi această afirmaţie este susţinută de
mulţi experţi. Wüthrich spune că mulţi filo-

service la domiciliul dvs. sau la atelier

zofi ai ştiinţei admit că trecutul trebuie să
fie fix, coerent, pentru a evita paradoxuri
neplăcute. Aceste „condiţii de coerenţă” se
referă la faptul că trecutul este unic şi imuabil.
Todd Brun, expert în fizică cuantică, ne
spune următoarele: „Chiar dacă ne-am întoarce în trecut cu intenţia de a schimba istoria, evenimentele pe care le-am întâmpina
ne-ar forţa să respectăm ceea ce s-a întâmplat în trecut (istoria ar include deja şi
prezenţa călătorilor în timp).”
Din această cauză, multor filozofi care
s-au aplecat asupra naturii timpului le plac
poveşti precum „All You Zombies”, de
Robert A. Heinlein, unde trecutul este
neschimbător, după cum spune și Nick
Huggett, autorul cărţii „Everywhere and
Everywhen: Adventures in Physics and Philosophy”.
Huggett, profesor de filozofie la universitatea Illinois, explică: „Nu ştim sigur
ce ar putea însemna schimbarea trecutului.
Pentru a spune că un eveniment s-a modificat, atunci acel eveniment trebuie să fi fost

într-un anumit fel la un moment dat şi întrun alt fel la un moment diferit. Ar însemna
asta că cineva a schimbat trecutul? Dacă
ziua de ieri a fost la început într-un fel, iar
apoi altfel - la început nu am ajuns prin
călătorie în timp în acea zi, iar apoi am
ajuns acolo prin acest mijloc. Dar am ajuns
în acea zi călătorind în timp, aşa că prima
opţiune nu s-a întâmplat vreodată. Deci trecutul nu a fost schimbat de sosirea noastră,
pentru că acest eveniment nu a schimbat
nimic.”
O altă variantă este că de fiecare dată
când ne întoarcem în timp şi schimbăm lucruri, creăm de fapt un nou univers, conform „teoriei istoriilor alternative” a lui
Hugh Everett. Această nouă realitate va
avea un trecut coerent, pe care toată lumea
şi-l va aminti la fel - dar va fi trecutul rezultat din modificările călătorilor în timp.
Brun spune că: „Ar putea exista universuri multiple, iar modificarea trecutului ar
cauza ramificarea universului. Deşi acest
lucru pare ciudat şi ştiinţifico-fantastic, trebuie luat în serios în mecanica cuantică,
unde una dintre principalele interpretări ale
teoriei este aşa-numita interpretare a „istoriilor alternative”, în care fiecare eveniment cuantic produce ramificarea universului. Dar şi în acest caz, cineva nu poate
să se întoarcă şi să schimbe istoria propriului univers.”
Ar exista posibilitatea să călătorim în
trecut, dar nu am putea merge mai
departe de momentul în care a fost
inventată prima maşină a timpului
Dacă nu cumva cineva a inventat o
maşină a timpului despre care nu ştim încă,
atunci suntem în siguranţă. Thomas J.
Weiler, profesor de fizică la Universitatea
Vanderbilt, ne explică: „Călătoria în trecut,
dacă ar fi posibilă, ar putea merge numai
până în momentul invenţiei primei maşini
a timpului. Pentru că în trecutul civilizaţiei
noastre nu a existat o maşină a timpului,
acesta este constant, în timp ce trecutul unor
civilizaţii mai avansate ar putea fi variabil.”

Nimeni nu se laudă
Singura cale clară de a şti dacă există
călători în timp ce schimbă trecutul ar fi
dacă aceştia s-ar lăuda. Fiind oameni, cu
siguranţă ei ar face acest lucru. Huggett
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timp trecutul?
spune: „Să presupunem că mâine ne întoarcem în timp pentru două zile (până ieri)
şi, în mod senzaţional, apărem la televiziunea naţională făcând predicţii despre ziua
de azi. S-ar şti foarte bine azi că versiunile
noastre din viitor au afectat trecutul.”
Dar, chiar şi atunci, nu am şti sigur dacă
aceşti călători în timp lăudăroşi ar fi schimbat ceva, pentru că noi ne-am aminti numai
un trecut.
Ar exista urme fizice
În funcţie de metoda prin care oamenii
călătoresc în timp, ar trebui să existe urme
fizice, spune Huggett. În romanul „Contact” al lui Carl Sagan călătoria în timp este
posibilă folosind un drum din spaţiu-timp
ce duce spre trecut. Huggett afirmă că acest
tip de gaură de vierme „necesită forme
exotice de materie pentru a o menţine deschisă, forme ce ar putea fi detectate.”
De asemenea, apar probleme la conservarea energiei - când am apărea în trecut,
nu am fi formaţi din materia şi energia deja
existente acolo, ci ar trebui să importăm
energie din viitor. Acest lucru ar putea crea
semne ce ar putea fi detectate, dacă cineva
din viitor chiar ar călători în trecut în

gândi mai serios la călătoria în timp. Acest
lucru înseamnă că am putea detecta existenţa maşinilor timpului, chiar înainte de a
fi fost construite! Dar este foarte greu, pentru că nu ştim ceea ce ar trebui să căutăm.”

Istoria ne demonstrează că nu se călătoreşte în timp
În concluzie, Gary Feldman, profesor
la Harvard, afirmă că: „Dacă trecutul este
schimbat în mod continuu de către călători
în timp, aceștia nu se prea pricep să o facă.
De ce nu ar fi evitat cele două războaie
mondiale dezastroase şi inutile din secolul
trecut?”
www.scientia.ro
timpul nostru.
Una peste alta, rezultatele călătoriei în
timp nu ar fi observate de aceia dintre noi
care sunt blocaţi într-un timp liniar, dar
metodele folosite pentru a călători în timp
probabil ar lăsa nişte semne.
Dacă am jongla cu cauze și efecte, am
modifica legile probabilităţii
Dacă cineva chiar ar putea să se întoarcă

în timp şi să schimbe trecutul, atunci
efectele ar preceda cauze. Acest lucru ar
putea însemna că totul ar fi pe dos, conducând la contradicţii pe care le-am putea
observa cu toţii. Brun explică: „Amestecul
dintre efect şi cauză poate determina ca
evenimentele neverosimile să devină mult
mai probabile. Dacă am afla, pe neaşteptate,
că legile şansei încalcă estimările noastre
despre probabilitate, atunci ne-am putea

Varianta originală a acestui articol intitulată
„How do we know time travelers aren’t constantly changing the past?” de Charlie Jane
Anders, a apărut pe io9.com. Scientia.ro este
un site de popularizare a științei și de demontare a miturilor pseudoștiințifice. Scientia.ro
prezintă zilnic articole și știri și are o secțiune de bloguri și una destinată întrebărilor
din partea cititorilor. Cei care doresc să sprijine acest demers de transmitere a informației
științifice pe înțelesul tuturor pot dona la:
www.scientia.ro.
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Circulația
sanguină în
fitoterapie

SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE

ELENA NIGAI
Naturazone.me

Sistemul cardiovascular este una dintre legăturile majore între sistemele și părțile corpului.
Este principalul agent de transport, nutriție,
apărare și purificare celulară. Irigarea continuă a
țesuturilor și a organelor depinde în principal de
sistemul circulator, cu inima în centru. Pentru a
menține eficiența acestui sistem, prevenirea este cea mai bună
soluție.
Există o legătură intimă între problemele cardiace și stres
și se recunoaște că o emoție puternică, chiar pozitivă, crește
rapid presiunea hipertensivilor.
Apelând la remedii pe bază de plante medicinale ajutăm la
curățarea toxinelor din filtre și artere, la facilitarea fluidității și
asigurarea unei circulații libere și eficiente, astfel încât toxinele
să fie aduse pe o rută corectă la organele de eliminare. Plantele
pot, de asemenea, tonifica venele, arterele și inima, pot reduce
colesterolul și tensiunea arterială.
Ce soluții trebuie luate pentru a menține eficiența acestui
sistem?
IGIENA VIEII
■ Este esențial un control medical complet, precis și repetat.
■ Modificați, dacă e cazul, stilul de viață și prioritățile.
■ Fiți activi, faceți plimbări cu regularitate.
■ Gestionați mai bine stresul.

DIETA
O dietă sănătoasă contribuie foarte mult la un sistem cardiovascular puternic. Corpul trebuie să fie hrănit cu hrană sănătoasă și vie.
■ Utilizați la fiecare masă cereale complete, deoarece fibrele
dietetice, vitaminele B, E, siliciul și magneziul pe care acestea
le conțin protejează sistemul cardiovascular de depozitele nedorite.
■ Incorporați zilnic semințe de in, cânepă și ulei de măsline.
■ Consumați alge.

UTILIZAREA PLANTELOR MEDICINALELOR ÎN SISTEMUL
CARDIOVASCULAR
■ Coada șoricelului (Achillea millefolium) - este un tonic vascular care reglează fluxul sanguin și acționează ca hemostatic.
■ Talpa gâștei (Leonorus cardiaca) - este un renumit cardiotonic și cardio-sedativ, care acționează și asupra sistemului
nervos. Planta este renumită pentru calmarea unor tulburări precum palpitații, nervozitate sau atacuri de anxietate.
■ Ardeiul iute (Capsicum anum) - stimulează circulația, întărește și tonifică inima, arterele și capilarele, ajută la scăderea
colesterolului.
■ Trifoiul roșu (Trifolim pratense) - conține antioxidanți care
ajută la purificarea și alcalinizarea sângelui. Planta conține
cumarine cu proprietăți anticoagulante.
Atenție însă, deoarece plantele medicinale pot interacționa
cu diverse medicamente, vă sfătuim să cereți avizul medicului
de familie, farmacistului sau terapeutului înainte de a începe
orice cură naturistă, pentru a evita potențiale efecte adverse.
Pasionată de natură și plante medicinale, Elena Nigai este
naturopat și fitoterapeut fabricant de produse terapeutice naturale, membră a Asociației Terapeuților Naturopați din Quebec. Informații suplimentare: naturalremedies@naturazone.me
| 514-240-4940.
accentmontreal.com
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Primăvara crește riscul de
sinucidere
Primăvara - când zilele devin mai lungi, vremea se încălzește și natura se trezește la
viață - poate fi deosebit de dificilă pentru persoanele care se luptă cu probleme de sănătate mintală. Primăvara este de fapt perioada anului când numărul sinuciderilor crește,
în special în luna mai în emisfera nordică sau noiembrie în cea sudică.
►

Potrivit Mental Health Commission of Canada (MHCC) sinuciderea este una dintre primele 10
cauze de deces în această țară. În
categoria celor cu vârsta cuprinsă
între 15 și 24 de ani, sinuciderea
este a doua cauză principală de
deces după accidente de mașină.
Sinuciderea și sănătatea mintală
sunt strâns legate - se estimează că
90% dintre persoanele care mor
prin sinucidere au avut o problemă
de sănătate mintală sau o boală
mintală.
Se știe că scurtarea zilelor care
survine toamna și iarna poate afecta
psihicul uman, provocând ceea ce
se cheamă tulburare afectivă de
sezon. De asemenea, depresiile sunt
mai prevalente în timpul acestor
două anotimpuri, în special în
preajma sărbătorilor. Cu toate acestea, și contrar unei larg răspândite
opinii, rata sinuciderilor nu crește
iarna, în perioada Crăciunului și a
Anului Nou. În fapt, în America de
Nord, decembrie este una din lunile
cu cele mai puține sinucideri.

DE CE PRIMĂVARA ESTE MAI
PERICULOASĂ?
Potrivit mai multor studii, factorii bioclimatici precum creșterea
luminozității, a temperaturii și a
umidității sunt asociați cu un număr
mai mare de sinucideri. Unul dintre
aceste studii, Direct Effect of Sunshine on Suicide (JAMA Psychiatry, 2014) a arătat că există o
legătură direct proporțională între
creșterea zilelor și cel al sinuciderilor. Pentru a explica această legătură, autorii au speculat că lumina
soarelui ar putea stimula energia și
motivația, dând astfel persoanelor
care suferă de depresie imboldul de
a acționa și de a face o tentativă de
sinucidere.
O altă teorie pe care cercetătorii
o explorează în ultima vreme este
cea legată de alergiile sezoniere,
mai precis de faptul că nivelurile
mari de polen sunt strâns legate de
rata sinuciderilor și de apariția unor
Într-un Quebec plin de accente

simptome precum anxietatea și impulsivitatea/agresivitatea. Oamenii
de știință sunt de părere că inflamația cauzată de alergii ar avea un
rol de jucat aici. Știm că alergeni
precum polenul creează inflamație,
ceea ce implică eliberarea unor substanțe numite citokine - niște proteine produse de celule ale
sistemului imunitar. Acestea pot
avea efecte multiple efecte atât
asupra neurotransmițătorilor, cât și
asupra creierului însuși.
Menționăm, de asemenea, faptul că unele dintre medicamentele
utilizate pentru a trata simptomele
alergice severe includ printre
efectele lor secundare tulburări de
dispoziție și gânduri suicidare.
Un alt posibil vinovat este tulburarea afectivă sezonieră (TAS)
(eng. seasonal affective disorder).
Aceasta este un tip de depresie
care are legătură cu schimbarea
anotimpurilor, a condițiilor meteoclimaterice. TAS este adesea asociată toamnei și lunilor de iarnă, însă
simptomele acestei afecțiuni pot
apărea și primăvara și vara, fiind
cunoscute (și) sub numele de depresie de vară. Iată câteva din
aceste simptome: depresie, insomnie, stare de slăbiciune, apetit precar, agitație sau anxietate.
Cauza specifică tulburărilor
afective sezoniere și deci și a depresiei de vară este încă necunoscută. Poate fi hormonală pentru
femei (TAS este diagnosticată mai
des la femei decât la bărbați, însă
aceștia pot avea simptome mai severe) și există teorii legate de producția de melatonină - un hormon
derivat din serotonină (o substanță
chimică din creier) care determină
tiparele de somn și starea de spirit.

CÂND SĂ CĂUTAI AJUTOR
Depresia este încă înconjurată
de foarte multe mituri. În Canada,
în ultimii ani, se fac eforturi considerabile pentru a destigmatiza depresia și bolile mintale, însă trebuie
să recunoaștem că în cultura din
care provenim, cea română, acestea
face diferenţa

sunt încă subiecte tabu. De aici și
reticența noastră de a aborda acest
subiect cu familia și apropiații și
mai ales de a căuta ajutor medical
când avem nevoie.
De multe ori oamenii cred că
ceva trebuie să se fi întâmplat ca să
suferi de depresie sau că te poți vindeca prin puterea propriei voințe.
Fals. Depresia este un proces biologic și nu ar trebui să existe niciun
stigmat asociat cu îngrijirea sa.
Există situații în care oamenii
nu își dau seama că ceea ce trăiesc
este o depresie. Se plâng că nu se
simt bine și nu înțeleg de ce.
Rețineți că depresia se poate manifesta și prin simptome fizice, precum probleme gastrointestinale,
dureri de cap sau tulburări de somn.
Potrivit specialiștilor, dacă sunteți la risc de depresie, este bine să
țineți un jurnal în care să notați
stările și sentimentele pe care le resimțiți. Este foarte ușor să uitați
felul în care vă simțiți zi de zi și de
aceea este foarte util să consemnați
lucruri cum ar fi starea de spirit,
modificări ale apetitului, probleme
de somn, scăderea capacității de
concentrare sau a nivelului de energie, precum și dacă încercați sentimente ca deznădejde și inutilitate.
Dacă toate aceste simptome
persistă constant două săptămâni
sau mai mult, consultați un medic.
Poate fi vorba de o depresie, dar
există și alte probleme medicale
(cum ar fi hipotiroidismul) ce pot
determina simptome similare. Este
deci foarte important ca medicul să
stabilească diagnosticul potrivit.
Dacă vă gândiți la sinucidere
sau dacă sunteți îngrijorat vizavi de
un prieten sau membru al familiei
puteți obține sprijin telefonând
la Canada Suicide Prevention Service (1-833-456-4566) sau 1-866APPELLE (pentru cei din Quebec)
- ambele linii funcționează 24/7.
ACCENT MONTREAL

Acest articol a fost revizuit de dr.
Alexandru Nicolescu-Zinca, director la Super-cliniques GMFRéseau.
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OFERTE DE MUNCĂ

Căutam șofer clasa 1 ( FM) incorporat
pentru curse locale pe cisternă (vrac,
solide), produse alimentare. Un an experiență, salariu negociabil. Tel: 514-2065982, Adrian.
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: 514-6307341 sau 438-522-7341.

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: 514-6059420. 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
514-649-6920.

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.

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
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incorporat. Contact: Liviu | email:
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 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).

ÎNCHIRIERI

Închiriez dormitor într-un 4½ în Laval,
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: 514-550-2774.
Superb apartament 5½ 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.

Superb 2½ de închiriat, la demisol întrun duplex în Laval, zona Des Laurentides/ St-Martin, atmosferă calmă,
familială, ideal pentru o persoană sin-

50

.00

gură, 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.

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

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

MATRIMONIALE

Româncă, cetățenie canadiană, blondă,
ochi albaștri, secretară, caut domn nefumător, până în 48 de ani, pentru o relație serioasă. Telefon: 514-256-4624,
după orele 20.00.

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.

18 SPORT

Câteva remarci
despr e sem ifinalele UEFA
C h a mp i o n s L e a g u e

FOTBAL | CHAMPIONS LEAGUE
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FUTSAL | CANADA

Campionatului canadian de
futsal 2019
Pentru cei care practică acest sport în interior pe perioada de iarnă, luna aprilie se confundă cu
luna Play-offurilor. Aprilie este luna în care cele mai bune echipe sau cei mai buni sportivi se bat
pentru supremație.
►

Barcelona-Liverpool 3-0, grație golurilor înscrise
de Suarez și Messi (de două ori).

Toate meciurilor din Liga Campionilor sunt
frumoase dar atunci când se ajunge în semifinale parcă se joacă cu intensitate mai mare.
Tottenham a pierdut acasă în fața surprizei acestui sezon, Ajax Amsterdam, scor 0-1, și, per
total, în urma jocului practicat mi-a lăsat un
gust amar, făcându-mă să mă gândesc că mi-ar
fi plăcut mai mult să vad City-ul lui Guardiola
împotriva fanteziei tinerilor lui Ajax.
În cea de-a doua semifinală, Barcelona a
tremurat acasă exact ca un boxer în corzi, timp
de 75 de minute, împotriva echipei lui Salah.
Dacă Liverpool ar fi avut 3-1 în primele 75 de
minute cred că nu s-ar fi supărat nimeni, nici
măcar fanii catalani. Și totuși, Barcelona a avut
forța să se impună prin același Messi, care cu
sclipirea sa de geniu trezit din chingile adversarilor, a înscris în doar cinci minute două
goluri superbe. Messi a ajuns astfel la cota de
600 de goluri, la 14 ani de când a marcat pentru
prima oară pentru Barcelona.
Returul semifinalelor de pe 8-9 mai se arată
dificil pentru cei ce și-ar dori o finală între Ajax
și Barcelona.

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

Cele opt echipe participante la ediția 2019 a Campionatului canadian de futsal. Pentru a doua oară consecutiv, campioană este
echipa Toronto Idolo Futsal. FOTO: Canada Soccer/Twitter.

Între 11 și 14 aprilie, Canada Soccer a organizat în orașul Kingston (ON)
a cincea ediție a Campionatului canadian de futsal (fotbal în sală). La
această ediție s-au prezentat echipele
campioane din provinciile unde se
practică acest sport: Quebec, Ontario,
Saskatchewan, Alberta, Manitoba,
Yukon și Nunavut. A opta echipă
prezentă la acest turneu a fost campioana en-titre, Toronto Idolo Futsal.
Finala turneului s-a disputat între
campioana primei ligi de futsal din
Quebec, F.C. Sporting Montreal, și
Toronto Idolo Futsal. După un meci
aprins, cu răsturnări de situație, campioana s-a decis la loviturile de departajare de la 6 metri. Deși Sporting
Montreal a dat cel mai bun jucător al
turneului, Toronto Idolo Futsal s-a
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impus în urma loviturilor de departajare
și va reprezenta Canada anul acesta la
CONCACAF Futsal Club Championships (competiție identică cu Liga
campionilor la futsal organizată de
UEFA).

ȘTIA I CĂ...?
■ Futsal a fost creat în 1930, când Juan
Carlos Ceriani, un profesor de la YMCA
din Montevideo, Uruguay, a creat o versiune de fotbal de interior utilizând un
teren de baschet. Din acest motiv,
meciul are două reprize de 20 de minute
fiecare, iar în teren sunt cinci jucători:
un portar și patru jucători de câmp.
■ Mingea de futsal are între 400 și 440
de grame și o circumferință între 62 și
64 cm.
■ Toate loviturile libere directe se acu-

mulează, iar începând de la a cincea
lovitură, ele sunt executate direct pe
poartă de la 10 metri, în stil lovitură de
departajare.
■ Loviturile libere, cornerele și auturile
trebuie executate în mai puțin de patru
secunde.
■ Odată ce portarul a eliberat mingea,
fie prin lovitură, fie prin aruncare,
acesta nu o poate atinge din nou până
când mingea nu se oprește sau este
atinsă de un adversar. Portarul nu poate
ține mingea mai mult de patru secunde
în jumătatea proprie.

PUNCTE DE DISTRIBUŢIE

COTE-DES-NEIGES/NDG/CSL
Plaza Côte-des-Neiges; Centrul comunitar 6767 CDN; Centrul de Loisir CDN;
Magazine: Bourret, Fruiterie 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 Fairmount (3833 St-Laurent); Cabinete: Dr.
Fârșirotu; Biserici: Sf. Nicolae.
MONTREAL EST/NORD
Magazine: Adonis (Sauvé), Balkani

Rubrică realizată de Matei
Maxim, un pasionat al
sportului, în special fotbal,
tenis, handbal, rugby și
șah.

Montreal, Île des Gourmands; Restaurante:
Bravo; Biserici: Buna Vestire, Sf. Ioan
Botezătorul, Sf. Ilie (Anjou).
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.

19 DIVERTISMENT
HO RO SCO P

BERBEC (21 martie - 19
aprilie) Sănătate: Formă
maximă! Ai o vitalitate de
invidiat şi un moral de zile mari. Dragoste:
Este posibil să apară o nouă legătură, care,
chiar dacă nu va fi de durată, se anunţă
plină de pasiune. Financiar: Există un risc
de pierdere sau încurcături financiare.
TAUR (20 aprilie - 20
mai) Sănătate: Posibile
dificultăţi de motricitate şi
coordonare a mişcărilor. Dragoste: Există
o tendinţă către idealism şi confuzie în
dragoste, care te face să nu vezi lucrurile
prea clar şi te expune la dezamăgiri.
Financiar: Doreşti să te implici în activităţi noi, dar nu uita de cele deja începute.

GEMENI (21 mai - 21
iunie) Sănătate: Sănătatea este fluctuantă datorită atitudinii tale nepăsătoare. Dragoste: Apare șansa începerii
unei relații noi. Este însă o perioadă în care
Cupidon se cam distrează cu inima ta. Financiar: Esti foarte OK. Posibil să apară o
ocazie de sărbătorit care va consuma sume
consistente, pe care ţi le poți permite.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Sănătatea ta
depinde foarte mult de
vreme, ești meteo-dependent. Dragoste:
Chiar dacă nu-ţi convine modul partenerului de a relaţiona cu tine, poţi găsi cuvinte
mult mai diplomate pentru a-i atrage
atenţia. Financiar: Cu banii eşti OK.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Ai mai multă
grija de psihicul tău, orice
exces lasă urme. Dragoste: Suspiciunile
tale sunt neîntemeiate, aşa că n-are rost să
le aduci în discuţie. Financiar: Banii au
rolul de a aduce un plus de bucurie în viața
ta, pentru că îți cumperi ceva mult dorit!

FECIOARĂ (23 aug. - 22
sept.) Sănătate: Nu e o perioadă cu noroc în privința
sănătății, de aceea trebuie
să stai departe de orice factor de risc.
Dragoste: A sosit vremea unei decizii
importante în plan sentimental prin care
vrei să dai alt sens relației. Financiar:
Banii sunt pe un nivel calm.
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BALANŢĂ (23 sept. - 22
oct.) Sănătate: Un moment
de neatenție poate avea
urmări neplăcute asupra
stării tale de sănătate. Dragoste: Viața de
cuplu se desfășoară pe un teren pașnic,
echilibrat, în care poți spune şi tu, cu mâna
pe inimă, că totul e bine. Financiar: Bani
ar fi, dar așa cum vin, așa s-au și dus.

SCORPION (23 oct. - 21
noi.) Sănătate: Deși nu
apare nimic care să atenteze
la sănătatea ta, un singur
aspect rămâne totuși sensibil: contactul cu
lumea. Dragoste: Posibil să fii atras şi de
altcineva şi încerci marea cu degetul.
Financiar: Banii sunt pe un nivel calm, dar
nu vine nimic în plus.

SĂGETĂTOR (22 noi. 21 dec.) Sănătate: Nu se
petrece nimic nou în planul
sănătății. Dragoste: Ești
visător şi ai impresia că totul e frumos în
viața ta sentimentală, dar nu cumva te
amăgești? Financiar: Banii au o tentă
oficială, de parcă a sosit vremea să semnezi
un contract cu efecte pe termen lung.

CAPRICORN (22 dec. 19 ian.) Sănătate: Grijile
care par că te năpădesc pot
avea efecte negative asupra
inimi şi a tensiuni arteriale. Dragoste: Relația cu partenerul de viață se va derula
mult mai bine. Financiar: Trebuie să
acorzi mai multă atenție acestui aspect.
Facturile se acumulează şi veniturile scad.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18
feb.) Sănătate: Eşti în
formă, ai foarte multă energie, dar îţi cam lipseşte moderaţia.
Dragoste: E cam rece în viața ta sentimentală, te simți singur pentru că ceva lipsește
pentru a fi cât de cât mulțumit. Financiar:
Deşi vei avea bani mai mulţi, va trebui să
îi cheltui cu prudenţă.
PEŞTI (19 februarie - 20
martie) Sănătate: Sănă-

tatea nu-ţi dă motive de îngrijorare, singurul lucru
care îţi lipseşte este odihna. Dragoste: Fii
mai atent la detalii, ascultă mai mult ce
spune celălalt şi arată-i ce simţi pentru el.
Financiar: Nu cheltui la primul impuls.

B ANCURI

☺- Iar ai băut! zice nevasta.
- Nu, dragă.
- Repetă după mine: un vultur stă pe pisc cu
un pix în plisc.
- Am băut!

☺Terorist: Am plănuit un atac terorist care
are ca țintă capitala României, Budapesta!
☺Sunt foarte obosit, toată noaptea sex, sex,
sex. Trebuie să le zic vecinilor să o lase mai
moale.

☺La doctor: Atenție, vă rog! Pentru protejarea datelor personale nu o să vă chem
după nume. Să intre domnul cu hemoroizi!

☺- Tocmai am visat că mi-ai dat un inel cu
diamant!
- Atunci culcă-te la loc și poartă-l.

☺- Ce vă supără cel mai tare, domnule?
- Soția, domnule doctor. Dar la dvs. am
venit pentru reumatism.

☺- Și, carnetul de note nu l-ai primit încă?
- Ba da tată! Dar l-am împrumutat unui
coleg ca să-l sperie pe taică-su!
☺- Tu Marie! Am auzit că te-ai culcat cu
tot satul.
- Ce să-ți spun, mare sat aveți și voi...
☺Un tip la psiholog:
- Cum te cheamă?

- Nu mă mai cheamă, doar mă trimite.

☺- Domnule avocat, prostia poate constitui motiv de divorț?
- Nu! E doar motiv pentru căsătorie.

☺Toată viaţa m-am rugat la Dumnezeu să
mă ajute să devin bogat. După ce am apucat
să merg pe la biserică mai des, am înţeles
că Dumnezeu lucrează pe alte căi. Trebuie
să fur întâi, apoi să mă rog să mă ierte!
☺- John, pune te rog un ziar pe scaun
când te urci pe el!
- Nu are niciun sens sir… oricum ajung!

☺- Uite ce e, vorbesc foarte serios, trebuie
să renunţi neapărat la alcool!
- Deci asta e, doctore, bănuiam eu că boala
mea e fără leac...
☺Noaptea târziu, soţul soseşte acasă bine
„făcut”. Deschizâd uşa, strigă: „Draga mea,
te rog, ţipă puțin la mine, altfel nu nimeresc
patul pe întunericul ăsta!”

☺După chestia cu despăgubirea pușcăriașilor cred că la pârnaie se va intra doar prin
concurs.
☺Soția: Ce-i cu fața asta fericită?
Soțul: Scuze, nu te-am văzut!

☺Proverb românesc: Pentru a te lăsa de
băutură îți trebuie multă tărie.

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
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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

