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Cetățenii români din
Canada pot vota
prin corespondență sau,
timp de trei zile, la secți-
ile de votare ce vor fi
organizate în localitățile
unde există misiuni
diplomatice și oficii con-
sulare românești. 
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Cele mai frecvente afecțiuni care
apar toamna

Fluctuațiile de tempe-
ratură și umiditate,
schimbarea presiunii
atmosferice și scurtarea
zilelor sunt factori care
contribuie la declan-
șarea unor afecțiuni
specifice toamnei. 
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comercial, civil, al imigrației sau al
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în România și la CEDO. 
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• Incorporari si lichidari de companii
• Reprezentare in fata autorita#lor 
guvernamentale

• Consiliere fiscala op#ma pentru rambursari     
maxime

3333 boul. Cavendish, suite 435, Montreal, H4B 2M5

RAZVAN DAN VOINEA | 514.424.7424
CONTOARE DE BUCATARIE GRANIT SAU QUARTZ
Incepand de la

Materiale selectionate, instalare inclusa
(gaura de chiuveta polizata si finisare standard inclusa)
Cantitate minima de 25 pi2

GRANIT | MARMURA | QUARTZ | MOZAIC | PLACI DE CERAMICA | INSTALATII SANITARE

www.accentmontreal.com
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Marți, 12 noiembrie 2019,
orele 19:00, la sala Jeunesses
Musicales du Canada va avea
loc concertul tânărului pia-
nist Teo Gheorghiu, intitulat
Corps et âme | Body and
Soul.

Născut în Elveția în 1992 din părinți
români (mama cu cetățenie canadiană),
Teo Gheorghiu este un tânăr pianist aflat
în plină ascensiune artistică internațională.

La vârsta de 12 ani a debutat la Ton-
halle (Zurich) cu Concertul op. 54 de
Robert Schumann. În același an a primit
Premiul I la Concursul Internațional din
San Marino, iar în anul următor Premiul I
la Concursul Internațional Franz Liszt de
la Weimar. În 2010, Teo Gheorghiu a

devenit cel mai tânăr beneficiar al râvni-
tului premiu Beethovenring la Bonn
Beethovenfest. În 2017, el s-a remarcat la
Montreal, în cadrul Concursului muzical
internațional din acel an, când a câștigat
premiul pentru cel mai bun artist cana-
dian.

Primul său CD a fost lansat de
Deutsche Grammophon în 2009 și de
atunci înregistrează pentru Sony.

Teo Gheorghiu a concertat în toată
lumea, inclusiv la Paris, Tokyo, St Peters-
burg, Madrid, New York, București (pe
scena Festivalului International George
Enescu) și în cele mai renumite săli de
concerte ale Londrei, unde a studiat
(Școala Purcell) și și-a petrecut cea mai
mare parte a vieții.

A cântat alături de orchestre presti-
gioase, cum ar fi Orchestra Simfonică

Națională Daneză, Orchestra Simfonică
Ceaikovski, Orchestra Filarmonică Re-
gală, Orchestra Simfonică din Tokyo, Or-
chestra Simfonică din Bilbao sau
Orchestra Simfonică din Pittsburgh. De-a
lungul carierei sale, s-a bucurat de co-
laborări cu numeroși dirijori apreciați,
precum Sir Neville Marriner, Vladimir
Fedoseyev, Matthias Pintscher și Alexan-
der Shelley.

Dacă în anii precedenți programul
concertelor sale se axa mai mult pe un
repertoriu romantic, interesul său actual se
îndreaptă spre stilurile muzicale naționale
din România, Spania și Franța. Explorarea
operei enesciene este o modalitate de a se
conecta la originile sale românești, în
vreme ce fascinația cu Albéniz, Granados,
Ravel și Debussy a fost puternic influ-
ențată de recenta sa experiență ca ciclist
prin Franța și Spania.

Teo Gheorghiu se descrie ca pianist,
muzician, cetățean al lumii, explorator și
ciclist. „Muzica și călătoriile sunt parte in-
tegrantă din viața mea. Ambele mă inspiră
la auto-reflecție și mă ajută să mă regă-
sesc”, mărturisește pianistul.

Concertul Corps et âme/Body and Soul
de la Jeunesses Musicales du Canada (305
avenue du Mont-Royal Est, Montreal,
H2T 1P8) cuprinde, după propriile sale
declarații, două părți: una care reflectă
„corpul” și care a fost inspirată de voiajul
său pe bicicletă de la Londra la Tanger, și
alta care reflectă „sufletul” și moștenirea
sa genetică și muzicală.

Astfel, programul concertului include
următoarele piese: La plus que lente, L.
121, un vals pentru pian solo compus de
Claude Debussy (1862-1918) în 1910, o
piesă dificilă prin tempoul fluctuant şi
ritmurile întortocheate, în care Debussy
ironizează tradiţia valsurilor la modă în
saloanele franceze de la începutul secolu-
lui trecut; Suita spaniolă nr. 1, op. 47 a
compozitorului Isaac Albéniz (1860-
1909), scrisă în 1886 în onoarea Reginei
Spaniei; extrase din Tablouri dintr-o
expoziție de Modest Mussorgski (1839-
1881), o piesă din 1874 în care compozi-
torul rus încearcă să transpună în muzică
zece tablouri ale pictorului (și arhitectu-
lui) Viktor Hartmann.

Concertul Corps et âme/ Body and
Soul din 12 noiembrie face parte dintr-un
turneu al pianistului în Quebec și Ontario,
în care recitalurile se îmbină cu pasiunea
sa pentru ciclism. „După mine, cea mai
bună metodă de a explora o țară este de-
plasarea pe bicicletă dintr-un loc în altul.
Este ceea ce voi face în timpul turneului
meu din Quebec și Ontario”, spune Teo
Gheorghiu.

Informații suplimentare și bilete:514-
845-4108 | billetterie@jmcanada.ca |
www.jmcanada.ca.

ACCENT MONTREAL

Pianistul Teo Gheorghiu, într-un concert la
Jeunesses Musicales du Canada

ARTĂ & CULTURĂ | CONCERT

Administrator agreat, Consultant certificat in Management

Pianistul Teo Gheorghiu. FOTO: Oihane Molinero, www.teo-gheorghiu.squarespace.com.
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Între 9 și 16 noiembrie 2019, Ga-
leria Pop-Up din Montreal (4152
Saint-Denis, H2W 2M5) are loc ex-
poziția Immersion a preotului Vasile
Trif. Vernisajul este programat pen-
tru sâmbătă, 9 noiembrie, orele
17:30.

Vasile Trif este preot paroh al
Bisericii ortodoxe române Sfântul
Pantelimon din Saint-Eustache, care
anul acesta a aniversat zece ani de la
fondare. Născut în 1975 la Baia
Mare, în familia preotului Vasile

Trif, pictor şi sculptor la rândul său,
el este titularul a trei licențe: teolo-
gie (Cluj), istorie și filozofie (Cluj)
și sociologie (Montreal). În 2002 a
publicat volumul de poezii Fiul în
risipire la Editura Risoprint din Cluj-
Napoca, iar în prezent lucrează la un
nou volum de poezii, preconizat să
apară în curând. Mare iubitor și
creator de cultură, preotul Vasile Trif
se bucură de o prețuire și o popula-
ritate deosebite în comunitatea
română din regiunea Montreal.

Immersion, o expoziție a pr.
Vasile Trif la Galeria Pop-Up
din Montreal

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

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

Oriunde în Montreal, Laval și Rive Sud

Curtier Imobiliar

514-683-3003
Premiat?
CLUB

100% OR

Les Immeubles Charisma
AGEN�IE IMOBILIARĂ

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

ARTIȘTI ROMÂNI MONTREALEZI | EXPOZI�IE

FESTIVALUL CANDELA, A PATRA EDI�IE
Revista Candela de Montreal organizează în data de 10
noiembrie, între orele 13:00 și 17:00, la Casa Română
„Petre Popescu” a Catedralei Buna Vestire din Mon-
treal (8060 Christophe-Colomb) Festivalul Candela,
ajuns la a 4-a ediție. Acest eveniment se dorește a fi o
vitrină artistică și culturală a comunității românești
printr-o expoziție de pictură, o expoziție de carte și un
program artistic variat.

FILME ROMÂNEȘTI LA FESTIVALUL FILMULUI 
EUROPEAN DE LA CALGARY
Tradițional, în luna noiembrie, la Calgary, Alberta, are
loc Festivalul Filmului European. Anul acesta va
marca cea de-a 8-a ediție a festivalului, la care par-
ticipă 22 de țări, inclusiv România și Republica
Moldova.
Din partea României, filmul selectat este Octav (2017),
în regia lui Serge Ioan Celebidachi. Octav va fi prezen-
tat duminică, 3 noiembrie, și vineri, 8 noiembrie, la ora
19:30, la Globe Cinema (617 8 Ave SW, Calgary, T2P
1H1). Filmul explorează teme universale precum
dragostea, nostalgia sau timpul, prin relaţia profundă
între un vârstnic de 80 de ani şi o fetiţă de 10 ani.
Filmul moldovenesc ce va fi prezentat în cadrul festi-
valului se intitulează Beautiful Corruption și este o
producție realizată în 2018, în regia lui Eugen Da-
maschin. Filmul va rula în data de 8 noiembrie la cine-
matograful Globe Cinema (617 8 Ave SW, Calgary,
T2P 1H1), începând cu ora 20:00. Beautiful Corrup-
tion este despre justiție sau lipsa acesteia și despre
conștiință atunci când ne ciocnim cu fenomenul
corupției - obstacol în dezvoltarea oricărei societăți.
Ambele filme au subtitrări în limba engleză.

ÎNSCRIERI PENTRU CORUL LA MUSE 
Corul La Muse vă invită să cântați în cadrul eveni-
mentelor sale. Amatori sau profesioniști, sunteți aștep-
tați în acest grup primitor și dinamic. Cerințe: ureche
muzicală bună, o voce justă și o mare dorință de a
cânta. Repetițiile au loc duminica, o dată la doua săp-
tămâni, între orele 15:00-18:00, în sala Rivard a bi-
sericii St-Denis din Montreal (454 avenue Laurier Est).
Coriștilor li se oferă fișiere de studiu. Cei interesați să
facă parte din acest cor pot asista la o repetiție, fără
niciun angajament, pentru a vedea cum se desfășoară.
Pentru audiții: 514-746-3960.  

DDiinn  ccoommuunniittaattee
PE SCURT

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

Preotul Vasile Trif.

Un atelier de creație de colaje cu
hârtie japoneză (chiyogami) cu pic-
torița și ilustratoarea Eva Halus va
avea loc sâmbătă, 19 octombrie,
între orele 10:00 și 16:00 la atelierul
buticului Au Papier Japonais, situat
la 6322 boul. St-Laurent (buticul
propriu-zis se află la 24 rue
Fermount Ouest, Montreal, H2T
2M1). 

În cadrul atelierului, participanții
vor realiza cinci compoziții: o man-
dala, o compoziție în principiul Yin
and Yang cu un element tridimen-
sional, un Buddha în meditație și o

Gheișă utilizând metoda plierii fun-
dei chimonoului pentru a da un efect
tridimensional, și o compoziție li-
beră folosind decupaje din celebrul
val al lui Hokusai. Exemple și istoria
hârtiei chiyogami, precum și o com-
parație între principiul Yin și Yang,
oriental, și principiul Proporției de
aur și idealul de frumusețe al culturii
vestice, cu origini în Grecia Antică,
vor încheia cursul. Acesta va fi oferit
și sâmbătă, 28 martie 2020. 

Cost, înscrieri și info suplimentare:
www.aupapierjaponais.com | 514-
276-6863.

Atelier de colaje cu hârtie
japoneză cu pictorița Eva Halus
la Au Papier Japonais

ARTIȘTI ROMÂNI MONTREALEZI | ATELIER
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Ca români, conceptul de coa-
liție guvernamentală ne este
familiar. În politica ro-
mânească coalițiile guverna-
mentale sunt frecvente și
căutate, la fel ca în multe alte
democrații ale lumii. În
Canada însă, cuvântul „coali-
ție” are o conotație complet
diferită: una negativă și anti-
democratică. De ce?
SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

Mai întâi, câteva noțiuni
de bază. Sistemul canadian
este unul parlamentar, pe stil
britanic. Parlamentul cana-
dian este bicameral: Camera
Comunelor (House of Com-

mons/ Chambre des communes) cu membri
aleși, și Senatul, cu membri numiți de către
Guvernatorul General, la recomandarea
primului ministru. Partidul politic care
reușește să aleagă cei mai mulți deputați în
Camera Comunelor formează guvernul și
dă primul ministru.

În sistemul canadian, deputații dețin
rolul central. În Actul Constituțional de la
1867 doar membrii parlamentului (MP,
members of parliament) sunt pomeniți,
lucru ce se reflectă în faptul că la alegeri,
pe buletinul de vot, canadienii nu votează
un partid sau o persoană pentru funcția de
prim-ministru, ci un reprezentant local, un
deputat într-o circumscripție electorală. În
total, 338 de membri al parlamentului sunt
astfel aleși.

Guvernele se formează în funcție de
felul în care deputații se organizează: unii
sunt independenți, alții - majoritatea - sunt
grupați în entități numite partide politice.
Esențialul este însă ca Guvernul să se bu-
cure în orice moment de încrederea ma-
jorității parlamentarilor din Camera
Comunelor. Dacă o pierde, se declanșează
noi alegeri.

Dacă majoritatea parlamentarilor
provine dintr-un partid politic, atunci gu-
vernul este unul majoritar, iar liderul aces-
tui partid devine prim-ministru (este numit
de către Guvernatorul General, reprezentat
al Reginei care, tehnic, este șeful statului).
Atunci când niciun partid nu reușește să
obțină majoritatea fotoliilor parlamentare,
Guvernatorul General desemnează ca pre-
mier alesul care are cele mai multe șanse să
mențină încrederea Camerei - în mod nor-
mal, liderul partidului care deține cele mai
multe locuri în Parlament, chiar dacă nu

formează o majoritate. În istoria Canadei,
există multe exemple de guverne mi-
noritare: cel al lui Pierre E. Trudeau (libe-
ral) în 1972, al lui Joe Clark (conservator)
în 1979, Paul Martin (liberal) în 2004 sau
Stephen Harper (conservator) în 2006 și
2008.

Există însă și posibilitatea, perfect
legală și în acord cu democrația canadiană,
ca atunci când în urma alegerilor nu se
obține o majoritate parlamentară, două sau
mai multe partide să formeze un parteneriat
și să creeze o coaliție guvernamentală. Într-
un astfel de guvern, fiecare din partidele ali-
ate este reprezentat și deține portofolii
ministeriale. Există câteva astfel de prece-
dente în istoria Canadei, atât la nivel fe-
deral, cât și provincial, cel mai recent fiind
în 1999, în Saskatchewan, între NPD și li-
berali.

Totuși, astfel de momente sunt rare.
Cultura politică a canadienilor îi face să fie
mai obișnuiți și mai confortabili cu un sin-
gur partid la putere și cu guverne mi-
noritare, chiar dacă acestea durează, în
medie, doar doi ani. Și oricum, atât cât
durează, guvernele minoritare funcționează
cu sprijinul informal al unui alt partid sau
chiar mai multora, funcție de chestiunile și
propunerile legislative la ordinea zilei.

2008 este însă momentul în care ex-
presia „coaliție guvernamentală” a căpă-
tat o conotație negativă, antidemocratică,
datorită campaniei furibunde purtată de
Harper și Partidul conservator canadian.

În urma alegerilor din octombrie a
acelui an, PCC a format un guvern minori-
tar. La 1 decembrie 2008, ca urmare a
nemulțumirii opoziției vizavi de actua-
lizarea economică a guvernului (omenirea
se afla atunci în plină criză economică și, în
ochii opoziției, guvernul nu a luat măsurile
necesare pentru a face față crizei globale),
Stéphane Dion, liderul PLC, Jack Layton
liderul NPD, și Gilles Duceppe, liderul BQ,
au anunțat că au ajuns la un acord pentru a
merge la Guvernatoarea Generală de atunci,
Michaëlle Jean, în vederea formării unui
guvern de coaliție. Împreună, cele trei par-
tide ar fi format o majoritate parlamentară.
O moțiune de cenzură a fost anunțată pen-
tru data de 8 decembrie 2008 - dacă ar fi
trecut, cele trei partide ar fi cerut formarea
unui guvern de coaliție, cu Stéphane Dion
prim-ministru. La cererea lui Stephen

Harper, Michaëlle Jean a prorogat parla-
mentul până în ianuarie 2009, evitând astfel
o schimbare de guvern. Când parlamentul
și-a reluat activitatea, Stéphane Dion deja
demisionase, fiind înlocuit cu Michael
Ignatieff, care nu a continuat suportul li-be-
ralilor pentru o coaliție cu NPD și BQ.

Din 2008, măsura prorogării parlamen-
tului a suscitat numeroase discuții și con-
troverse, mai cu seamă că Harper a
utilizat-o de mai multe ori. Ideea de coali-
ție guvernamentală a ieșit însă cea mai și-
fonată din această dispută parlamentară.

Stephen Harper a reușit să convingă nu-
meroși canadieni că o coaliție guvernamen-
tală este ilegitimă, un parteneriat al
„perdanților”, echivalentul nici mai mult
nici mai puțin al unui „coup”. Nimic mai
fals, desigur, căci un prim-ministru și cabi-
netul său se numesc guvern atât timp cât au
sprijinul majorității parlamentarilor. Cu alte
cuvinte, legitimitatea executivului este dată
de încrederea majorității parlamentarilor
din Camera Comunelor. Or, cele trei partide
ar fi avut această majoritate.

Harper a folosit cuvinte cheie precum
„o alianță între liberali, separatiști și socia-
liști” pentru a transforma coaliția în ceva
murdar, de care populația trebuie să se
teamă. O imensă ipocrizie din partea sa,
căci cu doar patru ani înainte, pe când se
afla în poziția de lider al opoziției la
Ottawa, același Stephen Harper contem-
plase exact ideea formării unei coaliții cu
NPD și BQ! (PLC se afla atunci la gu-
vernare). Mărturie stau declarațiile lui Jack
Layton și Gilles Duceppe, care au avut con-
vorbiri și au participat la întâlniri cu Harper
pe acest subiect.

Discursul său a funcționat însă în 2008
și funcționează și astăzi. Ultimele zile ale
campaniei electorale federale a adus în ac-
tualitate ideea de coaliție guvernamentală,
alimentată de posibilitatea ca următorul gu-
vern canadian să fie unul minoritar (și
conservator). Jagmeet Singh, șeful noilor-
democrați, a relansat-o, însă nu puțini au
fost cei care l-au taxat pentru asta, consi-
derând invocarea posibilității unei coaliții
drept o „greșeală tactică”.

Pentru toate motivele expuse mai sus,
șansele ca vreo astfel de coaliție să existe
sunt mici. Un guvern minoritar și-ar urma
astfel cursul și durata de viață obișnuite pe
scena politică a Canadei.

Coaliția guvernamentală: O sperietoare în
politica federală canadiană

CANADA | SISTEM POLITIC | ALEGERI

Accent Montreal vă oferă
spaţiu GRATUIT pentru o
singură apariţie, în format
carte de vizită alb-negru,
pentru a vă promova afa-
cerea şi a vă face cunoscută
tuturor cititorilor oferta dum-
neavoastră. Contactați-ne la
info@accentmontreal.com

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

CHIRURGIEN DENTISTE

Centre dentaire Papineau-Villeray

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

7715 Papineau, suite 100
Montreal H2E 2H4
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Parlamentul de la Ottawa, Camera Comunelor.



Vineri 18 octombrie 2019Vineri 18 octombrie 2019 ■ PAG. 6PAG. 6ȘTIRI & ANALIZE66

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

Suntem aici să vă ajutăm!
Print și online

Vreți mai mulți clienți?

Guvernele PSD-ALDE care
s-au succedat la guvernare
după alegerile parlamentare
din decembrie 2016 au pri-
vilegiat politici publice de
stimulare a creșterii eco-
nomice prin consumul pe
datorie. Care este prețul
acestora?

În ultimii trei ani, au fost majorate
veniturile populației (creșterea salariului
minim, a celor din sectorul bugetar și a
pensiilor), însă majorările s-au făcut cu
expandarea excesivă a deficitului buge-
tar, a îndatorării la costuri mult peste
uzanțele statelor UE și cu producerea
unor dezechilibre a căror ajustare este in-
evitabilă, așa cum se arată într-un articol
intitulat „Ce rămâne după guvernele
Dragnea-Tăriceanu: scurt bilanț al fac-
turilor care urmează a fi decontate”,
publicat de Cursdeguverbare.ro.

Veniturile suplimentare câștigate de
populație au dus la explozia cererii agre-
gate pe fondul rămânerii în urmă a pro-
ducției autohtone de bunuri - fapt care a
pus presiune atât pe balanța comercială,
cât și pe inflație.

Concret, în creșterea cheltuielilor

sta-tului, 40% au fost reprezentate de
creșterea cheltuielilor salariale. Salariul
minim a crescut de la 1.250 de lei în 2016
la 2.080 de lei în acest an, respectiv 2.350
de lei pentru cei cu studii superioare.
Bugetarii au beneficiat de majorări suc-
cesive de salarii, cât și de o nouă legis-
lație privind salarizarea din sectorul
public. Salariul mediu net de la nivelul în-
tregii economii a crescut cu 12,8% în
2017, respectiv cu 9,7% în 2018. Punctul
de pensie a crescut de la 871,7 lei în 2016
la 1.265 de lei în septembrie 2019.

În același timp, anul trecut, România
a înregistrat un deficit bugetar de 3,02%
din PIB pe metodologia ESA, al doilea
cel mai ridicat din UE, după cel din
Cipru, potrivit datelor Eurostat.

În primele opt luni din 2019, deficitul
a fost de 2,1% din PIB. Specialiștii au
atras atenția că încadrarea în ținta de
deficit se va dovedi dificilă în acest an și
aproape imposibilă în anii ce urmează, pe
fondul impactului noilor majorări de pen-
sii.

Deficitul de cont curent a cunoscut,
de asemenea, o deteriorare acută în ul-
timii ani. Dacă la sfârșitul lui 2016 era de
2,1% din PIB, un an mai târziu urca la
3,2% din PIB, iar anul trecut la 4,5% din
PIB - 4% fiind pragul de alarmă. În
primele șapte luni din 2019, deficitul de
cont curent al României a fost de peste
șase miliarde de euro, în creștere cu 24%

față de aceeași perioadă a anului trecut.
Analiștii anticipează ca acesta să de-
pășească 5% din PIB în 2019.

Principala sursă de deficit de cont
curent o reprezintă dezechilibrul bal-
anței comerciale. În primele opt luni ale
anului 2019, exporturile României au fost
cu 10,8 miliarde de euro mai mari decât
importurile. Deficitul comercial a con-
semnat astfel o creștere de aproape 60%,
pe fondul cronicizării scăderii dinamicii
exporturilor în ultimele două trimestre
din acest an.

Pe lângă toate acestea, niciun proiect
major de infrastructură nu a fost în-
ceput în ultimii trei ani și nu s-a pus
nicio cărămidă pentru vreunul dintre
cele opt spitale regionale promise în
programele de guvernare, sursele de fi-
nanțare ale acestora fiind în continuare
incerte. Înainte de moțiunea de cenzură,
Guvernul Dăncilă a anunțat că acestea ar
urma să fie finalizate până în 2027, cu o
finanțare din fonduri europene. România
nu a trimis însă niciun proiect executivu-
lui european în acest sens.

Se adaugă și faptul că măsurile de
politică energetică din ultimii ani au
degradat perspectivele de dezvoltare
ale României și sunt de natură să ampli-
fice dezechilibrele macroeconomice, de
la inflație până la deficitele externe.

OUG 114 - o măsură contestată de
mediul de afaceri - precum și „confis-
carea” la bugetul public a profiturilor
companiilor energetice, au blocat in-
vestițiile necesare configurării unui hub
energetic și au destabilizat piața internă.
Marii beneficiari au fost Ungaria (pen-
tru electricitate) și Rusia (pentru gaze).

Astfel, importurile de gaze naturale
au sporit de peste 300 de ori în vara
anului 2019, România devenind totodată
importator net de electricitate (august
2019). Creșterea importurilor de energie
amplifică deficitele externe (comercial și
de cont curent).

ROMÂNIA | ECONOMIE

Scurt bilanț al guvernelor
PSD-ALDE

REFLECII CANADEZE

RAUL DUDNIC
Noi Românii TV

O chestiune care mă bân-
tuie de mai multă vreme și
pe care cu siguranță am mai
atacat-o la „Reflecții
canadeze” a fost și este cea
a interferenței noastre în tre-

burile care ne deranjează, dar nu neapărat ne
afectează direct. Ca să fiu explicit, e vorba de
acele acte care sunt de cele mai multe ori con-
tra legilor sau a regulilor de bună decență, acte
la care suntem martori, dar nu neapărat și im-
plicați. Cel mai concludent exemplu este cel
al șoferilor care parchează pe locurile pentru
handicapați, deși respectivii zburdă ca mieii
pe câmpii. Sau, la un semafor, șoferul din
mașina din față deschide ușa și își golește pe
caldarâm resturile de la mâncărica tocmai în-
fulecată.

Am dat două exemple doar cu și pentru
șoferi, însă sfera se poate extinde. Ce facem
în situații din astea în care, cum spuneam, nu
suntem afectați în mod direct, ci suntem doar
martori? Luăm atitudine în spirit civic și îl ad-
monestăm pe răufăcător sau preferăm zicala
dacică, după karmă și răsplată?

Nu e o întrebare retorică, ci una de-a drep-
tul care ne face cetățeni într-o mai mică sau
mai mare măsură. Venind din România, unde
treaba cu spiritul civic era ca o comedie, aici,
în Canada, lucrurile stau altfel. Nu ne pasă
numai de curtea proprie, ci și de trotuarul din
fața casei, și de curățenia și sănătatea cartieru-
lui și a orașului și așa mai departe. Dar, există
întotdeauna un dar… Cât de departe am merge
cu conștiința civică? Cât de apărători sau
nepăsători suntem față de bunul simț în ge-
neral și față de semenii noștri în particular?

Întreb toate astea pentru că în urmă cu
vreo două săptămâni un elev de 14 ani a fost
înjunghiat în fața școlii de către doi alți tineri,
sub privirile neputincioase ale mamei și sub
privirile nepăsătoare ale colegilor, preocupați
cu filmatul crimei.

Raul Dudnic este realizatorul emisiunii TV
NOI ROMÂNII, difuzată în toată Canada pe
canalul OMNI 1 (4 Rogers și 206/1206 Bell),
duminică la ora 11:30 am, luni la 12.00 pm,
joi la ora 7.00 am și vineri la 4 am.

CCee  nnee  ffaacceemm??
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Voyages Tam
DANIELDANIEL
● Bilete direct
de la companiile aeriene
● Asigurări de voiaj pentru
canadieni
și vizitatori
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PROMOTIE SPECIALA
Zbor DIRECT Mtl-Bucuresti
Incepand din iunie 2018

Peste 20 de ani de experiență
cu clientela română

cel:
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România riscă să
ajungă în fața Curții
de Justiție a Uniunii
Europene (CJUE) din
cauza netranspunerii
Directivei privind
confiscarea extinsă a
averilor ilicite.

Directiva 2014/42/UE a
Parlamentului European și a
Consiliului din 3 aprilie 2014
privind înghețarea și confis-
carea instrumentelor și produ-
selor infracțiunilor săvârșite în
Uniunea Europeană ar fi tre-
buit transpusă în legislația
națională până în octombrie
2016. Cum acest lucru nu
s-a întâmplat, împotriva Ro-
mâniei a fost lansată o proce-
dură de infringement, arată

Euractiv.ro.
Comisia Europeană poate

propune CJUE să aplice
României următoarele sancți-
uni: o sumă forfetară în va-
loare de minimum 1.592.000
de euro sau penalități comina-
torii între 1.925 de euro și
115.506 euro pe zi de în-
târziere.

Inițial, proiectul de lege a
fost repartizat Comisiei spe-
ciale comune a Camerei De-
putaților și Senatului pentru
modificarea legilor Justiției.
Activitatea așa-numitei Co-
misii Iordache a încetat la 24
septembrie 2019, astfel că
Biroul Permanent al Camerei
Deputaților a propus ca pro-
iectul să fie repartizat
Comisiei Juridice.

Proiectul a fost adoptat de
Senat în decembrie 2017.

Între timp, Comisia Ior-
dache a operat o serie de mo-

dificări la Codul Penal, elimi-
nând prevederile potrivit
cărora se putea dispune con-
fiscarea averilor pentru in-
fracţiuni precum spălarea de
bani sau constituirea de grup
infracţional organizat.

„Sunt supuse confiscării şi
alte bunuri decât cele
menţionate la art. 112, în
cazul în care persoana este
condamnată pentru comiterea
uneia dintre următoarele in-
fracţiuni, dacă fapta este sus-
ceptibilă să îi procure un folos
material şi pedeapsa prevăzută
de lege este închisoarea de 4
ani sau mai mare: d) infracţi-
unea de spălare a banilor; şi g)
constituirea unui grup in-
fracţional organizat”, arătau
prevederile articolului 112 al
Codului penal, abrogate de
comisia specială condusă de
Florin Iordache în iunie 2018,
conform Mediafax.

ROMÂNIA | JUSTI�IE

România riscă să ajungă
în fața CJUE

Valoarea cu care figurează Româ-
nia la Eurostat în materie de procen-
taj din populaţie cu vârsta cuprinsă
între 25 şi 64 de ani care urmează o
formă de învăţare în anul 2018 a fost
de doar 0,9%, informează Cursdegu-
vernare.ro, citat de Timpromanesc.ro.
Prea mică pentru a mai putea fi scrisă
pe barele din infograficul publicat de
organismul statistic european, autorii
au făcut o excepție și au scris cifrele
în afara barei corespunzătoare
României.

Media Uniunii Europene pe 2018
a fost de 11,1%, adică de 12 ori mai
mare faţă de cea românească, iar
media din Zona Euro, la care Româ-
nia aspiră, este şi mai ridicată, de
11,5%.

Valorile cele mai mari pentru edu-
carea pe parcursul vieţii adulte au fost
înregistrate anul trecut în Suedia
(29,2%), Finlanda (28,5%), Dane-
marca (23,5%), Olanda (19,1%) şi
Franţa (18,6%).

Alte state provenite din fostul
bloc estic, deşi rămân sub media eu-
ropeană stau cu mult mai bine ca
România: Cehia 8,5%, Ungaria 6,0%,
Polonia 5,7% sau Bulgaria 2,5%.

Tendinţa la nivel european pentru
acest indicator esenţial în privinţa
mobilităţii şi competitivităţii pe piaţa
muncii a fost una de creştere pe par-
cursul ultimilor ani (de la 9,6% media
UE şi 8% în Zona Euro în anul 2006).
România, din păcate, nu este doar co-
dașa Europei la acest capitol, ea se în-
scrie într-o tendință descendentă în
perioada 2013-2018, de la 2% la
0,9%. În pofida ofertei generoase de
programe de formare şi perfecţionare
profesională apărute odată cu intrarea
în UE, inclusiv cu posibilitatea de a
accesa fonduri europene dedicate,
procentajul adulţilor înscrişi la o
formă de pregătire a rămas foarte de-
parte de uzanţele în materie pe conti-
nent şi grevează asupra aşa-numitei
convergenţe reale.

EEuurroossttaatt  ||  EEdduuccaarreeaa  ppee
ppaarrccuurrssuull  vviieețțiiii  aadduullttee::
RRoommâânniiaa,,  ppee  uullttiimmuull
lloocc  îînn  UUEE

ROMÂNIA | SOCIAL 

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

Charcuterie Bourret
5771 av Victoria, Mtl, H3W 2R3 | 514.733.8462

VVaa  aasstteeaappttaa  ccuu  pprroodduussee  ddee  cceeaa  mmaaii  
bbuunnaa  ccaalliittaattee!!

Luni: 9:30-18:30        |  Sambata:  9-18                9:30-18:30        |  Sambata:  9-18                
MartiMarti ● VineriVineri: 9-19  |9-19  | Duminica: 9-16                        Duminica: 9-16                        

Pastrama, Mici si Mezeluri fara nitrati
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Tot ce trebuie să știți despre votul în Canada la
alegerile prezidențiale din România

88

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

ALEGERI PREZIDEN
IALE

VOTUL ÎN CADRUL SEC�IEI DE VOTARE
Exercitarea dreptului de vot de către

alegătorii români cu domiciliul sau reșe-
dința în străinătate în cadrul unei secții de
votare nu este condiționată de înscrierea
acestora în Registrul electoral. Menționăm
totodată că orice cetățean român care în
ziua alegerilor se află în Canada, in-
diferent de motivul prezenței sale (domi-
ciliu, reședință, turism) poate vota la una
din secțiile de votare organizate aici, prin
înregistrarea în listele electorale supli-
mentare.

Listele electorale suplimentare din
străinătate sunt generate în format elec-
tronic, în mod automat, pe baza datelor în-
registrate în Sistemul informatic de
monitorizare a prezenței la vot și de pre-
venire a votului ilegal. În situația dis-
funcționalității Sistemului informatic de
monitorizare a prezenței la vot și de pre-
venire a votului ilegal, listele electorale su-
plimentare din străinătate se întocmesc pe
suport hârtie și cuprind rubrici pentru nu-
mele și prenumele, codul numeric personal
și semnătura alegătorului.

CÂND SE VOTEAZĂ ȘI UNDE?
Votarea în străinătate se desfăşoară pe

parcursul a trei zile, atât în turul 1 cât și în
turul 2:
● Vineri, 8 și 22 noiembrie - votarea începe
la ora locală 12:00 şi se încheie la ora lo-
cală 21:00;
● Sâmbătă, 9 și 23 noiembrie - votarea în-
cepe la ora locală 7:00 şi se încheie la ora
locală 21:00;
● Duminică, 10 și 24 noiembrie - votarea
începe la ora locală 7:00 şi se încheie la ora
locală 21:00.

Alegătorii care la ora 21:00 se află la
sediul secţiei de votare, precum şi cei care
se află la rând în afara sediului secţiei de
votare pentru a intra în localul de vot, pot
să îşi exercite dreptul de vot până cel mult
la ora 23:59.

Cetățenii români din Canada pot vota
prin corespondență sau la secțiile de votare
care vor fi organizate de Ambasada
României din Ottawa, consulatele gene-
rale românești din Montreal (1010 Sher-
brooke Ouest), Toronto și Vancouver și
consulatele generale onorifice românești
din Calgary, Quebec City și Dieppe.
Reamintim că autoritățile canadiene nu au-
torizează înființarea de secții de votare
străine în alte localități decât cel în care
există misiune diplomatică și oficii con-
sulare străine.

ACTELE ÎN BAZA CĂRORA SE POATE EXER-
CITA DREPTUL DE VOT ÎN STRĂINĂTATE
● Cartea de identitate, cartea electronică de
identitate, cartea de identitate provizorie;
● Buletinul de identitate;
● Paşaportul diplomatic, paşaportul diplo-
matic electronic, paşaportul de serviciu,
paşaportul de serviciu electronic, paşaportul
simplu, paşaportul simplu electronic, paşa-
portul simplu temporar;
● În cazul elevilor din şcolile militare, car-
netul de serviciu militar.

Paşaportul simplu, paşaportul simplu
electronic, paşaportul simplu temporar pot
fi folosite pentru exercitarea dreptului de
vot numai de cetăţenii români care votează
în străinătate sau de cetăţenii români cu
domiciliul în străinătate care votează în
România.

Important: Actul de identitate tre-
buie să fie valabil în ziua votării. Nu se
acceptă titlul de călătorie.

CUM FUNC�IONEAZĂ SIMPV?
La intrarea în secția de votare, alegă-

torul trebuie să prezinte actul de identitate
unuia dintre membrii biroului electoral al
secției de votare. Acesta va scana actul de
identitate în Sistemul informatic de moni-
torizare a prezenţei la vot şi de prevenire a
votului ilegal (SIMPV), care semnalează
dacă:

● Persoana care s-a prezentat la vot nu a
împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării
inclusiv;
● Persoanei care s-a prezentat la vot i s-a
interzis exercitarea dreptului de vot;
● Alegătorul care s-a prezentat la vot este
omis din lista electorală permanentă;
● Alegătorul care s-a prezentat la vot fi-
gurează că și-a mai exercitat dreptul de vot
la același scrutin;
● Alegătorul care s-a prezentat la vot fi-
gurează că a votat prin corespondență, votul
prin corespondență transmis de acesta fiind
recepționat de biroul electoral competent.

În baza rezultatelor generate de SIMPV,
a comunicărilor efectuate prin intermediul
acestuia şi a verificării actului de identitate,
preşedintele biroului electoral al secţiei de
votare ia măsurile ce se impun, conform
legii:
● Opreşte de la votare persoana care nu a
împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării
şi persoana care şi-a pierdut drepturile elec-
torale;
● Permite exercitarea dreptului de vot de
către alegătorul care s-a prezentat la vot şi
care figurează în SIMPV că a votat prin
corespondenţă, numai după ce se asigură
că: a fost verificat cazul semnalat; au fost
sesizate organele competente; alegătorul a
dat o declaraţie potrivit căreia nu şi-a exer-
citat dreptul de vot prin corespondenţă.
● Permite alegătorilor care îndeplinesc
condiţiile prevăzute de lege să voteze. În
acest sens, după ce alegătorul semnează în
lista electorală suplimentară (prin inter-
mediul unui dispozitiv electronic special
atașat tabletei existente în secția de votare)
i se încredinţează buletinul de vot şi
ştampila cu menţiunea „VOTAT”.

După ce a votat, alegătorul are obligația
de a introduce buletinul de vot în urnă și de
a preda ștampila cu mențiunea „VOTAT”
membrului biroului electoral al secției de
votare.

VOTUL PRIN CORESPONDEN�Ă
Exercitarea dreptului de vot prin cores-

pondență este o alternativă la votul în
cadrul secției de votare și se realizează prin
intermediul serviciilor poștale.

Poate vota prin corespondență orice
cetățean român cu drept de vot care are
domiciliul sau reședința legal stabilite în
străinătate și care s-a înscris în Registrul
electoral cu opțiunea pentru votul prin
corespondență (data limită pentru
această înscriere a fost 15 septembrie
2019).

În cazul în care datele furnizate în for-
mularul on-line de înregistrare au fost în-
scrise eronat sau au fost incomplete,
alegătorul nu a fost înscris în Registrul
electoral cu opţiunea pentru votul prin
corespondenţă.

Plicul cu buletinul de vot trebuie să
ajungă la biroul electoral pentru votul prin
corespondenţă, la misiunea diplomatică sau
la oficiul consular, după caz, până la data
de 7 noiembrie 2019 pentru turul 1 și
până la data de 21 noiembrie 2019 pen-
tru turul 2.

Alegătorul pentru care Biroul electoral
pentru votul prin corespondență a înregis-
trat primirea plicului cu buletinul de vot, nu
își poate poate exercita dreptul de vot la
acel scrutin în cadrul secției de votare.

CONDI�II DE ANULARE A VOTULUI PRIN
CORESPONDEN�Ă

Votul pentru corespondență va fi anulat
dacă:
● Plicul exterior este desigilat sau deterio-
rat în asemenea măsură încât este de natură
să afecteze integritatea votului prin cores-
pondenţă;
● Plicul exterior nu conţine certificatul de
alegător;
● În acelaşi plic interior au fost introduse
două sau mai multe buletine de vot;
● Plicurile sigilate cu voturile prin cores-
pondență au sosit la birourile electorale
competente după data de 7 noiembrie 2019
(pentru turul 1), respectiv 21 noiembrie
2019 (pentru turul 2). Aceste plicuri vor fi
anulate fără a mai fi desigilate.

Important: Alegători care votează
prin corespondență sunt informați prin
e-mail cu privire la statusul plicului ex-
pediat și cu privire la înregistrarea la
biroul competent.

În situația în care biroul electoral com-
petent nu a înregistrat primirea plicului cu
votul prin corespondență, persoana respec-
tivă își poate exprima dreptul de vot la cea
mai apropiată secție de votare.

ORDINEA CANDIDA�ILOR PE BULETINUL
DE VOT

Biroul Electoral Central (BEC) a stabilit
prin tragere la sorți ordinea pe buletinele de
vot a candidaților. Astfel, primii cinci sunt
actualul președinte Klaus Iohannis (susținut
de PNL), Theodor Paleologu (PMP), Dan
Barna (Alianța USR PLUS), Kelemen
Hunor (UDMR) şi Viorica Dăncilă (PSD).

Următorii candidaţi sunt Cătălin Ivan
(Partidul Alternativa Pentru Demnitate
Naţională), Ninel Peia (Partidul Neamul
Românesc), Sebastian Popescu (Partidul
Noua Românie), John-Ion Banu (Partidul
Naţiunea Română), Mircea Diaconu
(susținut de ALDE și Pro România), Bog-
dan Stanoevici (independent), Ramona
Bruynseels (Partidul Puterii Umaniste),
Viorel Cataramă (Dreapta Liberală) şi
Alexandru Cumpănaşu (independent).

Startul oficial al campaniei electorale
s-a dat în data de 12 octombrie.

ACCENT MONTREAL
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R e s t a u r a n t

200 DE LOCURI
• Specialitati romanesti
• Parcare gratuita

MENIU VARIAT
10 feluri calde • Fructe de mare

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

Info & rezervari: 514.277.4787 • 514.679.4583

Organizam nunti
botezuri • comuniuni

petreceri

Rezervari vineri & duminica
10% reducere
MUZICA LIVE
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Citiți ediția online Accent Montreal la:
«««««« www.accentmontreal.com »»»»»»

IPOTECA PERFECTA ESTE

LA INDEMANA DVS.

CRISTINA MANDEA
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ȘERBAN MIHAI TISMĂNARIU
& ASOCIAŢII

CABINET DE AVOCATURĂ 

DREPT CIVIL,
COMERCIAL 
ȘI AL MUNCII

DREPT 
MATRIMONIAL

DREPTUL
IMIGRAȚIEI

Vă protejăm drepturile
și interesele

Peste 25 de ani de experienţă în Baroul din Montreal

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

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

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

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

Onorarii rezonabile. Cărţile de debit și credit sunt acceptate

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

tismanariu@sympatico.ca

514-285-0052 
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Tatiana Șragăr: „Ce contează este transpunerea

EVA HALUS: Tatiana Șragăr, cea mai
recentă întâlnirea a ta cu publicul a
avut loc în luna mai a acestui an,
atunci când alături de soțul tău Doru
Șragăr ai expus la Centre des loisirs de
Saint-Laurent. Expoziția s-a intitulat
„Sense et impressions” și a fost alcă-
tuită din peisaje citadine și din natură
într-o dublă mărturie: picturile tale și
fotografiile lui Doru. Ce lucrări au
urmat pe șevaletul tău?
TATIANA ȘRAGĂR: Expoziția din
luna mai ne-a luat mult timp și efort în
timpul pregătirii ei, pe durata ei și mult
timp după aceea, lucru care a făcut ca în
următoarele săptămâni să ne luăm va-
canță de la creația artistică.

În prezent mă aflu într-o fază de

retrospecție, de revalorificare a întregii
experiențe artistice. La expoziția de la
restaurantul Dupont & Dupond (1297
Chemin Canora, Mont-Royal, H3P 2J4),
care se desfășoară între 7 octombrie și
4 noiembrie 2019, nu prezint nicio nouă
lucrare, ci doar „Floralele” mele în ulei
și acrilic. Dar am în lucru câteva idei
mai vechi, pe digital și în ulei.

EH: Vorbește-ne mai pe larg despre
tablourile pe care le expui la Dupont &
Dupont.
TȘ: Într-unul din tablouri am o floare
care iese din cadru. Se numește „Volu-
bilis” (foto pagina 11). În acest tablou,
rama falsă și fundalul sunt pictate în
acrilic, peste care am pus, strat pe strat,

florile în ulei. În ultimul strat am incor-
porat lumina și umbra pentru a da
adâncimea tabloului. Un tablou durează
cam trei săptămâni de la început până la
sfârșit, din cauza timpului de uscare
între straturi. Alte tablouri din expoziție
sunt „July”, „Peine d’amour”,
„Lupins” sau „Monarch” și sunt reali-
zate tot în mixt medium, acrilic și ulei,
18”x24”. Apoi este „Souvenir 1” și
„Buchet” (foto pagina 11) pe peretele
din oglindă - îmi place mult cum se răs-
frânge imaginea lui în oglindă!

EH: Cum au evoluat stilul și viziunea
ta în ultima vreme?
TȘ: În timpul pregătirii expoziției din
luna mai, în a cărei viziune se împleteau
arta fotografică cu arta plastică, am lu-
crat mult la tehnica de pictură digitală,
care cere multă concentrare, în-
demânare și concepție planificată a
operei, înaintea realizării ei. Continui și
acum pe aceeași linie, dar mai am până
să pot spune că sunt gata pentru a ex-
pune ceva. De asemenea, caut să reali-
zez ceva într-o nouă tehnică, pictura
inversată, prin care imaginea ce apare
pe pânză este negativul execuției ei. Cu
alte cuvinte, culorile imaginii sunt pic-
tate primele pe pânză, iar culoarea de
fundal pe deasupra, apoi se înlătură cu
spatula culoarea de suprafață, definind
astfel obiectul picturii.

În concluzie, aș putea spune că am
lăsat un pic deoparte spontaneitatea în
pictură în favoarea tehnicii, lucru care
mi se reproșează uneori.

EH: Descrie-ne, te rog, o zi de lucru la
atelier.
TȘ: Oh, eu lucrez în ulei și cu uleiul tre-
buie să ai răbdare! După fiecare strat
trebuie să aștepți o zi, două, ca să se
usuce și să poți continua. Rareori
amestec culorile dintre straturi. Deci
creația mea s-ar rezuma la următorul
exercițiu: zile întregi mă gândesc la ce

Tatiana Șragăr, pictoriță de stil impresionist și exploratoare
a unor noi formule în pictură, participă în această toamnă la
trei expoziții diferite. O expoziție este ca un iceberg: ce se vede
este doar vârful. Imensitatea unui iceberg stă ascunsă sub ape,
așa cum orice manifestare artistică are partea sa nevăzută, care
implică adesea o muncă uriașă, o multitudine de procese
creatoare în atelierul artistului. În acest interviu încercăm să
explorăm creația pictoriței Tatiana Șragăr.

►

INTERVIU

Tatiana Șragăr alături de câteva din tablourile sale expuse la Dupont & Dupont ( 1297
Chemin Canora, Mont-Royal, H3P 2J4). Lucrările pot fi văzute până pe 4 noiembrie.

accentmontreal.com face diferenţaÎntr-un Quebec plin de accente

PRODUSE ARTIZANALE PENTRU ÎNGRIJIREA PIELII
CARMEN CIMPIAN | GEO HARMONIE

CCOOMMEENNZZII::  ccaarrmmeenn@@ggeeoohhaarrmmoonniiee..ccoomm  ||  551144--224455--77558844  ||  mmeessaaggeerriiaa  FFBB    
DDEETTAALLIIII:: wwwwww..ggeeoohhaarrmmoonniiee..ccoomm//ccrreeaattiioonnss

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

esentiale

CADOURI IDEALE
PENTRU:
*Dvs.

*Persoane dragi
*Clienti

Tatiana Șragăr,
repere artistice
Pictoriță impresionistă la bază, stilul Tatianei
Șragăr tinde mult către romantism. A urmat
cursuri de desen în anii 1968 și 1969, în ve-
derea admiterii la Institutul de Arhitectură
Bucureşti (facultate pe care n-a urmat-o
însă) și, după o pauză de 10 ani, și-a reluat
activitatea artistică în anii ’80, pictând pe
carton în acuarelă, tempera și acrilic. S-a sta-
bilit însă la pictura în ulei, adoptarea stilului
impresionist - stilul său predilect - datând
din anii 2007-2009. 
Artista a continuat să exploreze diverse
tehnici și chiar să creeze una nouă: aceea de
a depune culorile pe pânză cu un burete, în
loc de a picta fondul de tablou cu pensula
(underpainting layer) - o tehnică care cere o
bună pregătire a culorilor înaintea folosirii
lor, căci odată puse pe pânză nu le mai poți
schimba. Tatiana Șragăr a folosit această
tehnică personală în multe din lucrările reali-
zate între anii 2011-2015. 
Începând cu 2016, în tablourile sale se re-
marcă tehnica picturii olandeze din compozi-
țiile florale ale secolului al XVIII-lea și stilul
romantic al epocii. 
În prezent, Tatiana Șragăr lucrează la șle-
fuirea unei alte tehnici: pictura inversată, în
care pictura obținută pe pânză este negativul
execuției ei.
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Orar prelungit! Deschis si
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•La noi gasiti cea mai mare
varietate de 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 
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Piata Jean Talon

7070 Henri-Julien, H2S 3S3 
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Deschis in fiecare zi 
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GGuussttuull  TTrraaddiittiieeii

prin creație a frumosului din ochi, inimă și su�et”  

vreau să fac, cum să arate, cum să-l reali-
zez, ce tehnică să aplic. Când imaginea mea
din minte este clară, aleg pânza la dimensi-
unea care mi se pare potrivită și încep să
aștern straturile de culoare conform ima-
ginii schițate în prealabil. În principiu, nu
lucrez mai mult de 2-3 ore pe zi și nu în
fiecare zi. O lucrare, în funcție de dimensi-
une și de tehnica folosită, poate fi pe șevalet
de la o zi la două săptămâni.

EH: Din ce asociații de artiști faci parte și
care este impactul adeziunii la aceste

grupări artistice? 
TȘ: Sunt membră și expun cu ARTTRAM
(Table Ronde sur l’Art de Mont-Royal) și
cu Asociația de artiști din Saint-Laurent.
Am avut, de asemenea, ocazii să expun La
Galeria Valmi cu Asociația Culturală
Română din Montreal, la Art Contest
Pierrefonds și în multe alte locuri. Este o
plăcere pentru mine să urmăresc realizările
celorlalți artiști cu care mă întâlnesc în
cadrul acestor activități, căci indiferent de
mediul folosit de fiecare (acuarelă, acrilic,
ulei, pastel etc.), frumusețea artei plastice

transcende tehnica și materialul folosit, și
tot ce contează este transpunerea prin
creație a frumosului din ochi, inimă și su-
flet. 

EH: Ai încă două expoziții la care participi
în toamna aceasta. Care este tematica lor
și unde vor putea fi văzute? 
TȘ: Da, sunt două expoziții de grup. Prima,
la Centre des Loisirs de Saint-Laurent, este
expoziția de toamnă 2019 a Asociația de ar-
tiști din Saint-Laurent din care fac parte
mulți pictori români, profesioniști și ama-

tori, și care an de an este un festival al
creației artistice. Eu voi prezenta trei
tablouri din seria mea urbană și două mini
pasteluri din seria „intruziune socială”, în
care sunt schițate familii cu copii, mici
grupuri, toate emanând culori calde, emoție
și fraternitate. Această expoziție este
prezentată de pe 12 până pe 27 octombrie. 

Cea de-a doua expoziție este salonul
anual al asociației de artiști din Ville de
Mont-Royal (ARTTRAM), expoziție care,
în afară de picturi, prezintă și artă fo-
tografică și sculptură. Salonul ține de pe 17
până pe 20 octombrie. Eu voi fi prezentă cu
două uleiuri din seria „florale”.  

EH: Mulțumesc Tatiana Șragăr pentru
această incursiune pe tărâmul creației tale
artistice. Mult succes în continuare!
TȘ: Și eu vă mulţumesc pentru ocazia
extraordinară de a împărtăși elanurile mele
artistice cu cititorii ziarului Accent
Montreal.

Pictoriță și poetă, Eva
Halus se definește ca o
artistă Zen, mereu în ritm
cu natura. În paralel cu o
bogată activitate expozi-
țională, ea a publicat
patru volume de poezii și
trei de interviuri cu per-

sonalități românești din Montreal. 

Tatiana Șragăr - „Volubilis”. Tatiana Șragăr - „Buchet”.

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

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

Mititei proaspeti
Carnati proaspeti
Carne marinata

CChhaarrccuutteerriieeFFaaiirrmmoouunntt

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

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

SPECIALITATI SPECIALITATI 
ROMANESTIROMANESTI
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Doi cercetători cu multă ima-
ginație au lansat ideea că în
periferia Sistemului Solar -
în locul așa-numitei Planete X
- s-ar putea afla o gaură nea-
gră primordială, cu masa de
circa zece ori cea a planetei
noastre.

CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

În 2016 a fost
anunțată descoperirea
indirectă a unei noi
planete în Sistemul
Solar, așa-numita Pla-
netă X, care ar fi de
fapt a noua planetă din
Sistemul Solar, după ce

Pluto a fost declasată. Nimeni nu a reușit
însă să vadă această planetă și este ușor de
înțeles motivul: dacă există, ea s-ar afla la o
distanță de circa 300 de ori mai mare decât
cea a Pământului față de Soare, adică 45 de
miliarde de kilometri! Niciun telescop nu
poate să vadă o planetă la această distanță.
Descoperirea - contestată de unii - s-a bazat
pe faptul că Planeta X ar perturba traiec-
toriile unor obiecte din periferia Sistemului
Solar, mai precis asteroizii din Centura
Kuiper. Unii dintre aceștia au o orbită foar-
te excentrică și inclinată, lucru ce ar putea fi

justificat de atracția gravitațională exerci-
tată de Planeta X.

Iată însă că doi cercetători cu multă
imaginație au făcut o propunere extrem de
interesantă: nu ar fi vorba de o planetă, ci
de o gaură neagră primordială. Jakub
Scholtz de la Durham University și James
Unwin de la Chicago University și Berke-
ley, au publicat un articol în arXiv (care
însă, se pare, nu a fost încă trimis la o re-
vistă peer-reviewed) în care susțin că
efectele observate ar putea foarte bine să fie
explicate de prezența unei găuri negre cu
masa în jur de zece ori cea a planetei noas-
tre, situată la distanța de 45 de miliarde de
kilometri față de Soare.

Acest gen de găuri negre, dacă există,
au o masă mult prea redusă ca să fi luat
naștere în urma colapsului gravitațional
generat atunci când o stea masivă moare.
Trebuie deci să fie găuri negre primordiale
- i.e. găuri negre care s-au format imediat
după Big Bang, când densitatea materiei era
atât de mare încât fluctuațiile acesteia ar fi
putut da naștere la multe găuri negre cu
mase relativ mici. La ora actuală nu avem
nicio dovadă că astfel de găuri negre există
- doar din punct de vedere teoretic, în anu-
mite situații, putem specula că ele s-ar fi
putut forma când Universul nostru era
foarte tânăr.

Cât de mare ar fi această gaură neagră?
Răspunsul este cam cât o minge de bow-
ling, adică ar avea un diametru de circa 20
de centimetri.

Dacă observarea unei planete este ex-
trem de dificilă, cea a unei găuri negre atât
de mici este aproape imposibilă. Totuși,

există speranțe de a o descoperi - în mod in-
direct - prin efecte gravitaționale prezise de
teoria relativității generale a lui Einstein. O
astfel de gaură neagră ar atrage în jurul ei o
cantitate mare de materie întunecată, ge-
nerând deformări ale structurii spațiului și
timpului care s-ar putea vedea cu telescoape
ce măsoară așa-numitul gravitational len-
sing (lentilă gravitațională) asupra luminii
stelelor îndepărtate. Ba mai mult, semnale
ale existenței unei găuri negre în periferia
Sistemului Solar ar putea fi descoperite și
prin măsurători de raze X și raze gamma,
ținând cont de faptul că materia care cade
într-o gaură neagră emite astfel de radiații.

Sistemul Solar ar putea deci conține un
obiect extrem de exotic precum o gaură
neagră! Aceasta s-ar fi format imediat după
Big Bang. Multe astfel de găuri negre, cu
mase mai mici sau mai mari decât planeta
noastră, ar putea exista în Univers, însă
până în prezent niciuna nu a fost descope-
rită.

Să fie oare Planeta X o astfel de gaură
neagră? Nu ne rămâne decât să așteptăm
eventualele dovezi ale existenței acesteia
sau, dimpotrivă, ale existenței unei planete,
așa cum a fost ipotezat la început. Se poate
însă ca niciuna dintre ele să nu existe, iar
asteroizii din Centura Kuiper să aibă acele
traiectorii ciudate din motive încă ne-
descoperite.

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

ASTRONOMIE

Planeta X: O gaură neagră la periferia
Sistemului Solar?

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

Ce este Centura
Kuiper?
Centura Kuiper este o regiune a Sis-
temului Solar similară centurii de as-
teroizi, însă mult mai mare ca
dimensiuni şi cuprinzând mult mai
multe corpuri. Centura Kuiper este
cuprinsă între 30 şi 50 unități astro-
nomice (UA; o unitate astronomică
are aproximativ 150 milioane de km).
Forma reală este de fapt de tor, nu de
inel subţire (în geometrie, torul este o
suprafață generată de rotația unui cerc
în spațiul tridimensional în jurul unei
axe din planul său, axă care nu taie
cercul).
Dacă asteroizii aparţinând centurii
principale sunt compuşi în special din
rocă şi metale, în Centura Kuiper pre-
domină diferite tipuri de gheaţă. Se
crede că în această zonă există peste
70.000 obiecte cu diametrul mai mare
de 100 km.
Centura Kuiper este alcătuită din res-
turi rămase de la începutul Sistemului
Solar. Din cauza densităţii scăzute a
materialului din zonă, fragmentele nu
s-au putut uni pentru a forma o pla-
netă, ci doar corpuri mici.
Centura are şi zone instabile, datorită
perturbării continue produse de Nep-
tun. De exemplu, între 40 şi 42 UA
niciun corp nu poate avea o orbită
care să se păstreze o perioadă îndelun-
gată. Dincolo de această graniţă se
află zona cea mai populată a centurii.
Corpurile ce compun Centura Kuiper
se împart în două mari categorii: cu
dinamică slabă şi cu dinamică puter-
nică. Cele slabe dinamic apar mai
roşiatice, iar orbitele sunt aproape cir-
culare şi cu o înclinaţie mică faţă de
ecliptică. Acestea s-au format nu de-
parte de unde există în prezent.
Obiectele active dinamic prezintă or-
bite pronunţat înclinate, până la 30
grade, şi se presupune că s-au format
în apropierea lui Jupiter, de unde au
fost ulterior expulzate în exterior.
Cum corpurile ce compun Centura
Kuiper se află la o distanţă mare de
Soare, acestea au suferit mai puţine
transformări în timp comparativ cu as-
teroizii centurii principale. Un studiu
detaliat al acestora ne-ar ajuta să
înţelegem mai bine compoziţia şi
evoluţia Sistemului Solar timpuriu.
Sursa: „Sistemul Solar - Centura
Kuiper”, www.scientia.ro

Ilustrație (NASA/Caltech/R. Hurt, IPAC) a ipoteticii Planete X, care orbitează la mare distanță față de Soare. O nouă ipoteză susține că în
locul acestei planete, în periferia Sistemului Solar, s-ar afla o gaură neagră primordială.
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Organismul nostru
necesită o îngrijire
mai atentă toamna,
căci sistemul imunitar
devine mai sensibil în
sezonul rece. Fluctu-
ațiile de temperatură
și umiditate, schim-
barea presiunii atmos-
ferice și scurtarea
zilelor sunt factori
care contribuie la de-
clanșarea unor afecți-
uni specifice toamnei. 

Gripa sezonieră
Gripa sezonieră face parte

din categoria bolilor virale res-
piratorii și este una dintre cele
mai frecvente boli ale toamnei.
Durata sezonul gripei variază de
la an la an, însă de obicei oc-
tombrie este luna care
marchează debutul său (adesea
acesta poate dura până în luna
mai, perioada dintre decembrie-
februarie fiind vârful). Cum

temperaturile devin mai scăzute
începând cu luna octombrie, oa-
menii petrec mai mult timp in
spatii închise, mult mai aproape
unii de alții, lucru ce contribuie
la răspândirea virușilor. 

Gripa este o boală acută, in-
fecțioasă și foarte contagioasă,
transmițându-se pe cale aeriană
prin tuse și strănut sau prin
obiecte proaspăt contaminate.
Ea se deosebește de o simplă
răceală prin faptul că este mai
severă și durează mai mult. În
plus, spre deosebire de răceală
care debutează mai lent (se face
simțită prin stări de oboseală,
strănut, dureri de cap, nas înfun-
dat), gripa debutează brusc și
violent, cu febră (39 - 40 grade
Celsius).

Pentru a preveni îmbolnăvi-
rile de gripă evitați, pe cât posi-
bil, aglomerările umane și
spălați-vă mâinile des, mai ales
după suflarea nasului și venirea
în contact cu persoane bolnave.
Cea mai eficientă metodă de
prevenire a îmbolnăvirilor de
gripă este însă vaccinarea anti-
gripală.

Vaccinul utilizat este diferit
de la un sezon la altul, iar com-
poziția acestuia este stabilită de

Organizația Mondială a Sănătății
(OMS) care transmite tuturor
producătorilor formula vacci-
nală.

Infecțiile virale nu se
tratează cu antibiotice, deoa-
rece acestea nu acționează
asupra virușilor. Antibioticele se
pot însă prescrie în caz de
suprainfecții bacteriene. For-
mele comune de gripă se pot
trata la domiciliu cu medica-
mente în vânzare liberă, însă
cazurile severe necesită spi-
talizare.

Alergiile de sezon și
astmul

Ca și primăvara, toamna este
un anotimp propice alergiilor și
astmului. Cea mai frecventă
alergie a acestei perioade în
Quebec este cea la polenul de
ambrozie (eng. ragweed), dar
alergiile la mucegai sunt și ele
prezente. Sezonul de ambrozie
debutează în general la jumă-
tatea lunii august și durează până
la primul îngheț mai sever. Am-
brozia este un arbust sălbatic,
originar din America de Est și
Centrală. Există mai multe
specii care variază în culori și

Cele mai frecvente 
SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE
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Toate căile respira-
torii care aduc aerul
la plămâni au un strat
de țesut care secretă
mucus protector.
Bronhiile au, în plus,

un alt strat de țesut muscular neted
care poate deschide sau res-
tricționa trecerea aerului către
plămâni. 

Un stimulant respirator per-
mite o expectorare mai bună și
ușurează munca plămânilor în si-
tuațiile în care suntem gripați, ră-
ciți sau tușim. Următoarele plante
stimulează respirația și elimină
mucusul sau refac țesuturile
plămânilor:
● Usturoiul (Allium sativum).
Conține uleiuri esențiale (aliină,
aliinază, allicină), glucide, sele-
nium, vitaminele A, B, C și E. Este
un bun antibacterian și expecto-
rant, folosindu-se cu precădere în
caz de infecții ale bronhiilor, pen-
tru gripă sau răceală.
● Iarba mare (Inula helenium).
Este o plantă stimulantă, aroma-
tică, antiseptică și expectorantă.
Poate fi de ajutor în cazul tusei
care persistă de mult timp, mai ales
când aceasta este însoțită de
mucus.
● Lobelia (Lobelia Inflata). Lo-
belina pe care o găsim în această
plantă, un alcaloid de tip piperidin,
stimulează centrii respiratori,
provocând astfel o respirație mai
eficientă, mai puternică și mai pro-
fundă. Precauții: evitați această
plantă dacă alăptați; dozele mai
mari de 5-7 picături pot cauza
stări de vomă în anumite cazuri;
nu este o plantă care se ia pe ter-
men lung.
● Lumânărica (Varbascum thap-
sus). Conține mucilagii, fla-
vonoide, uleiuri esențiale și
pigmenți galbeni. Această plantă
poate reduce formarea muco-
zităților bronhice și promovează

evacuarea acestora. Are un efect
calmant, emolient, antiseptic,
expectorant, mucolitic și antihis-
taminic.
● Hreanul (Armoracia rusticana).
Conține vitamina C, minerale -
potasiu, sulf, calciu, magneziu,
fosfor, fier. Este antibacterian, an-
tiseptic, analgezic, expectorant,
antiinflamator, mucolitic. Fluidi-
fică mucozitățile și le elimină. 

Un relaxant respirator li-
niștește și calmează în toate as-
pectele iritațiile și inflamațiile
nervoase  legate de procesul respi-
rator. Plantele următoare au pro-
prietăți calmante și relaxează
respirația:
● Isop (Hyssopus officinalis).
Posedă proprietăți antispasmodice
și sedative, calmând astfel căile
respiratorii, în particular spasmele
bronhice.
● Semințele de in (Linum usitatis-
simum). Diminuează reacțiile in-
flamatoare și potolește tusea.
Uleiul de  semințe de in este cea
mai bogată sursă vegetală de
omega 3.
● Cimbrul (Thymu vulgaris). Este
un relaxant muscular. Datorită
conținutului său în flavonoide, el
favorizează o relaxare a muscula-
turii netede a bronhiilor și dimi-
nuează spasmele. Foarte util de
asemenea și în caz de tuse.

Atenție însă, deoarece plantele
medicinale pot interacționa cu di-
verse medicamente, vă sfătuim să
cereți avizul medicului de familie,
farmacistului sau terapeutului
înainte de a începe orice cură na-
turistă, pentru a evita potențiale
efecte adverse. 

Pasionată de natură și plante me-
dicinale, Elena Nigai este naturo-
pat și fitoterapeut fabricant de
produse terapeutice naturale,
membră a Asociației Terapeuților
Naturopați din Quebec. Informații
suplimentare: 514-240-4940  |
naturalremedies@naturazone.me.

SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE



Vineri 18 octombrie 2019Vineri 18 octombrie 2019 ■ PAG. 15PAG. 151515 NUTRI	IE & SĂNĂTATE

afecțiuni care apar toamna
dimensiuni. Purtat de aer, polenul de la
această plantă poate călători pe distanțe
foarte mari, până la 600 de km, astfel că
deși ne putem afla într-o zonă lipsită de
ambrozie, polenul acesteia ne poate
afecta. Sporii mucegaiurilor de exterior
pot fi la rândul lor purtați prin aer pe dis-
tanțe mari, călătorind adesea împreună cu
granulele de polen.

Persoanele care suferă de astm pot
constata că toamna atacurile sunt mai
frecvente sau mai severe. Aceasta
deoarece astmul alergic este cel mai
comun tip de astm. Aproximativ 90% din-
tre copiii astmatici prezintă alergii și 50%
dintre adulți.

Afecțiunile reumatice
Afecțiunile reumatice nu sunt boli de

toamnă, însă instalarea temperaturilor mai
reci poate cauza dureri articulare mai
mari. Toamna vremea este adesea foarte
volatilă, iar o scădere a presiunii atmos-
ferice a fost corelată cu o creștere a dis-
confortului resimțit de cei care suferă de
artrită. Schimbările meteo din acest
anotimp pot de asemenea provoca prob-
leme cu sinusurile și migrene.

Afecțiunile reumatice se caracte-
rizează prin durere, inflamare și rigiditate,
putând afecta articulațiile, tendoanele,

ligamentele, oasele și mușchii. Există
peste 100 de boli reumatice, cele mai
frecvente fiind osteoartrita, artrita reuma-
toidă, bursita și tendinita.

Sindromul Raynaud
Sindromul Raynaud (sau fenomenul

Raynaud) este o boală rară (afectează
circa 3-5% din populația generală, în spe-
cial femeile tinere) a cărei cauză exactă nu
este cunoscută. Sindromul Raynaud se
caracterizează printr-o îngustare extremă
a vaselor de sânge de la extremități, în
special la degetele de la mâini și de la pi-
cioare. Acestea devin reci, culoarea pielii
se poate modifica (degetele capătă o tentă
albăstruie sau albă) și pot apărea răni și
leziuni care se vindecă foarte greu. În
unele cazuri, când boala nu este tratată, ea
poate duce la gangrenă (moartea ţesutului)
și la amputaţie.

Simptomele sindromului - amorțeală,
proastă circulație, inflamație - sunt exacer-
bate de frig și stres. Disconfortul și du-
rerea asociate acestei boli ating apogeul
toamna, însă simptomele continuă, de obi-
cei, și în timpul iernii.

Insuficiența cardiacă
Bolile cardiovasculare reprezintă a

doua cauză de mortalitate în Canada (can-
cerul este prima). În România, ele repre-
zintă cauza principală de deces. Bolile
cardiovasculare afectează structurile și
funcțiile inimii. Printre acestea se numără
cardiopatia ischemică/angina pectorală (în-
gustarea vaselor de sânge care irigă
mușchiul inimii), infarctul, aritmiile (rit-
muri anormale ale inimii), insuficiența car-
diacă, bolile vasculare.

Insuficiența cardiacă este imposibili-
tatea inimii de a pompa suficient sânge
pentru a menține nevoile corpului. Ea se
caracterizează prin palpitații, dispnee (res-
pirație scurtă), oboseală, extenuare, tuse și
mai rar edem (reținerea apei) la nivelul pi-
cioarelor, gleznelor, tălpilor.

Adaptarea organismului la condițiile
meteorologice care se instalează toamna -
fluctuații de temperatură și umiditate și
schimbarea presiunii atmosferice - poate
suprasolicita sistemul cardiovascular și de
aceea în lunile de toamnă insuficiența
cardiacă poate prezenta o serioasă pro-
blemă pentru cei care suferă de afecți-
uni cardiovasculare.

Tulburarea afectivă
sezonieră (TAS)

TAS este un tip de depresie care are

legătură cu schimbările de anotimpuri. Ea
poate apărea primăvara sau vara timpurie,
însă cel mai adesea simptomele încep
toamna, odată cu scurtarea zilelor și insta-
larea temperaturilor mai reci, și continuă
iarna. Deși cauza specifică tulburărilor
afective sezoniere rămâne încă necunos-
cută, scăderea luminii solare poate perturba
ceasul intern al organismului (ritmul circa-
dian) și poate determina o scădere a sero-
toninei, substanță chimică din creier care
afectează starea de spirit, ducând astfel la
depresie. Schimbarea de anotimp poate de
asemenea cauza un dezechilibru al nivelul
de melatonină, substanță ce determină ti-
parele de somn și starea de spirit. Istoricul
familial, vârsta (tinerii sunt mai predispuși
decât vârstnicii) și sexul (incidența tul-
burărilor afective sezoniere este mai mare
la femei, însă manifestările sunt mai intense
la bărbați) și regiunea geografică (cei care
trăiesc la nord sau sud de ecuator, supuși
fluctuațiilor de lumină solară, sunt mai
afectați) sunt factori corelați cu apariția
TAS. Cei care deja suferă de depresie cli-
nică sau tulburare bipolară își pot vedea
simptomele agravate de venirea toamnei.

ACCENT MONTREAL

Acest articol a fost revizuit de dr. Alexan-
dru Nicolescu-Zinca, director la Super-
cliniques GMF-Réseau.
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Putem explica realitatea doar
în termeni de materie și
energie?

Există ceva real? Această întrebare pare
a avea doar un singur răspuns: desigur că
există! Dacă aveţi dubii, încercaţi să loviţi o
piatră. Lăsând la o parte întrebarea dacă
simţurile noastre pot fi de încredere, ce
lovim cu adevărat? Răspunsul e că nu mare
lucru. Ştiinţa are nevoie de puţine ingredi-
ente pentru a crea o piatră: un grup de par-
ticule diferite, forţele care le guvernează
interacţiunile, plus câteva reguli de me-
canică cuantică.

Aceasta pare a fi o reprezentare solidă
a realităţii, însă la o analiză mai profundă
ea devine rapid lipsită de substanță. Dacă
studiem o piatră, vedem că ea este alcătuită
din atomi, aceștia fiind constituenții săi de
bază - probabil cam 1.000 de trilioane de
trilioane de atomi, depinzând de mărimea
pietrei. Atomii sunt compuşi din particule
subatomice mai mici, în principal protoni şi
neutroni - la rândul lor compuşi din quarci
- şi electroni. Altfel, atomii (şi în consecinţă
pietrele) sunt pur şi simplu spaţiu gol. Dacă
un atom ar fi reprezentat la o scară la care
nucleul său ar avea mărimea Pământului,
distanţa până la cei mai apropiaţi electroni
ar fi de 2,5 ori distanţa de la Pământ la
Soare. În spaţiul dintre nucleu şi electroni
nu există nimic. Dacă atât de mult din
realitate este construit din neant, ce
anume dă formă și volum pietrelor şi
altor obiecte?

Fizica nu are nicio problemă în a
răspunde la această întrebare: electronii.
Regulile cuantice dictează faptul că nu pot

exista doi electroni care să se afle în aceeaşi
stare cuantică. Consecinţa acestui fapt e că,
oricât de mult am încerca, nu putem îndesa
doi atomi în acelaşi spaţiu. „Electronii fac
toată munca privind structura materiei pe
care o vedem în jurul nostru”, spune
fizicianul Sean Carroll de la Institutul de
Tehnologie California din Pasadena.

Asta nu înseamnă că nucleul nu are
niciun rol. Cea mai mare parte din masa
unui atom este formată din protoni şi neu-
troni şi din forţa care îi uneşte, creată de
particulele numite gluoni. În principiu, cam
asta este. Electronii, quarcii (cei mai
mulţi din tipurile „up” şi „down”) și glu-
onii formează cea mai mare parte a lu-
crurilor din jurul nostru.

Dar nu chiar totul. Există și alţi con-
stituenţi de bază ai realităţii - 17 în total,

care împreună formează modelul standard
al fizicii particulelor (vezi tabloul de mai
sus). Modelul se aplică, de asemenea, și
antimateriei, cu un set complementar de
antiparticule.

Unele elemente ale modelului standard
sunt complet obișnuite, cum ar fi fotonii de
lumină și diverșii neutroni care trec prin noi
provenind de la Soare sau din alte surse. Al-
tele, totuşi, nu par a fi parte din realitatea
de zi cu zi, cum ar fi quarcii de tip „up” şi
„down” sau particula grea, asemănătoare
electronului, pe nume tau. „La prima
vedere, acestea nu par a fi atât de impor-
tante”, spune Paul Davies de la Universi-
tatea de Stat Arizona din Tempe. „În
profunzime, totuşi, ele ar putea fi toate
conectate.” Aceasta deoarece modelul stan-
dard este mai mult decât o enumerare de

particule. Fundamentele sale stau în sime-
trie şi în teoria grupurilor, un exemplu al
misterioaselor conexiuni dintre realitate
şi matematică.

Modelul standard ne apare și mai stra-
niu dacă ne gândim la ceea ce el nu include.
Modelul standard nu spune nimic despre
acea invizibilă materie întunecată ce pare
a forma cea mai mare parte a materiei din
Univers. Și nici despre energia întunecată.
Acestea sunt omisiuni serioase, consi-
derând că energia şi materia întunecată
reprezintă aproape 96% din Univers. Este,
de asemenea, foarte neclar modul în care
modelul standard relaţionează cu fenomene
care par a fi reale, precum timpul şi gravi-
taţia.

Așadar, modelul standard este în cel
mai bun caz o aproximare relativă,
cuprinzând o parte, dar nu totul, din
ceea ce pare a forma realitatea fizică,
plus elemente ce par să nu o alcătuiască.
Majoritatea fizicienilor ar fi de acord cu
afirmația că modelul standard are o serioasă
nevoie de actualizare. El este cel mai bun
model pe care îl avem privind realitatea, dar
este departe de a conţine întreaga poveste.

www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol, în
limba engleză, intitulat „Reality” de Va-
lerie Jamieson a fost publicată de New Sci-
entist. Scientia.ro este un site de
popularizare a științei și de demontare a
miturilor pseudoștiințifice. Scientia.ro pre-
zintă zilnic articole și știri de calitate, are o
secțiune de bloguri și una destinată între-
bărilor din partea cititorilor. Cei care
doresc să sprijine acest demers de trans-
mitere a informației științifice pe înțelesul
tuturor pot dona la: www.scientia.ro.

Fundamentul realității
SCEPTICUS

Electronii, quarcii (cei mai mulţi din tipurile „up” şi „down”) și gluonii formează cea mai mare parte a lucrurilor din jurul nostru.
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Firmă cu 13 ani de experiență în con-
strucții și renovări caută muncitori. Plată
negociabilă, în funcție de experiență.
www.renoroca.ca. Contact: 514-575-2939
sau renoroca_inc@yahoo.com.

Companie situată în Lachine caută o per-
soană de origine română pentru asamblare
mobilier de birou și muncă într-un de-
pozit. Cerințe: bilingvism, permis de con-
ducere valid, capacitate de a conduce un
camion („Cub”) de 16 picioare, experiență
în mutări, asamblare și instalare de mo-
bilier de birou. De luni până vineri (8:00 -
16:45), între 24 și 40 de ore pe săptămână.
Salariu: între 16$ și 18$ pe oră. Trimiteți
CV-ul la rlegler@geomar.ca. Tel: 514-595-
1400, ext. 225 - cereți cu Roland.

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

Căutam șofer clasa 1 ( FM) incorporat
pentru curse locale pe cisternă (vrac,
solide), produse alimentare. Un an expe-
riență, salariu negociabil. Tel: 514-206-
5982, 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.

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

Vând diverse scule electrice: marteau
piqueur (Bosh), rotopercutantă cu carota
4” (Bosh), burghie 1”, 3/4” și daltă de spart
beton; circular Devalt și Machita, fichoir
electric Vee 25', piese de schimb instalații
(plomberie), robineți, chei pentru țevi,
scări de diverse dimensiuni (escabeau), fit-
ting-uri instalații și foarte multe altele!
Cauza vânzării: pensionare. Contactați
Mario: 514-835-5798.

De vânzare casă în BRAȘOV, România,
situată în apropiere de Piața Unirii. Com-
pusă din subsol, parter, etaj și mansardă.
Casă solidă, cu arhitectură deosebită, cu
avantajul de a fi retrasă față de stradă și la
o distanță suficient de mare față de con-
strucțiile din fața ei. Curtea și casa sunt în-
sorite, beneficiind de o priveliște superbă
către Tâmpa și o bună parte din Șchei.

Poze la www.eurodom.ro și www.colo-
seum.ro. Tel. (Coloseum): dl. Guță -
0752280726 și dl. Nistor - 0722226807.

Casă de vânzare în Ștefești, Prahova, cu
teren 5000 mp, într-o zonă pitorească
(aproape de Slănic Prahova) și numai la 96
km de București. Casa este cu etaj, din
BCA, încălzire centrală pe lemne și elec-
trică (șemineu pe lemne în salon). La etaj:
3 dormitoare + baie; la parter: un dormitor
+ baie, salon, bucătarie și sufragerie.
Suprafață: 110mp pe etaj. Piscină, livadă
cu peste 150 pomi fructiferi pe rod (nuci,
pruni, meri), pădure accesibilă pentru
promenadă sau activități chiar în preluni-
girea terenului. Climă submontană. Loc
foarte liniștit, fără vecini în curțile alătu-
rate, potrivit pentru weekend-uri și vacanțe
ferite de zgomotul și agitația orașului.
Preț: 106.000 euro. Tel: 514-994-2194.

Apartament 3½ situat pe boul. Newman, în
Lasalle. Aproape de școală și grădinițe, la
5-7 minute de stația de metrou Angrignon.
Frigider, aragaz, încălzire și apă incluse.
Curte interioară cu piscină și parcare exte-
rioară gratuită. Tel: 514-575-9377, Ina
(română, rusă, franceză).

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 auto-
buz 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 Lau-
rentides/St. Martin. Aproape de școală,

autobuz, metrou. Căutăm persoane li-
niștite, ideal cuplu, nefumători. 890$/
lună. Sunați la 514-465-4877.

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

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

Româncă, cetățenie canadiană, blondă,
ochi albaștri, secretară, caut domn ne-
fumător, până în 48 de ani, pentru o re-
lație serioasă. Telefon: 514-329-5524,
după orele 20:00.

www.accentmontreal.com

OFERTE DE MUNCĂ
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ANUNȚURI BISERICI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MICA PUBLICITATE în este GRATUITĂ. Profitaţi!

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

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

50.00

VÂNZĂRI

VACANȚĂ LA
MYRTLE BEACH

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

www.myrtlebeachvacations.ca
514.993.6508 | 514.354.9943

MATRIMONIALE

IMOBILIARE
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Campionatul mondial de
Rugby (2019 Rugby World
Cup), ce se desfășoară anul
acesta în Japonia între 20
septembrie și 2 noiembrie, a
intrat în faza eliminatorie.
Pentru împătimiții acestui joc
și nu numai, iată un survol al
sferturilor de finală.

MATEI MAXIM
matei.maxim@accentmontreal.com

ANGLIA - AUSTRALIA (SÂM-
BĂTĂ, 19 OCTOMBRIE)

Anglia a câștigat grupa C
după ce a învins Tonga (35-
3), SUA (45-7) și Argentina
(39-10). Meciul cu Franța a

fost anulat din cauza taifunului Hagibis.
Australia, la rândul său, s-a clasat pe locul
doi în grupa D, cu următoarele rezultate:
Australia - Fiji 39-21, Australia - Țara
Galilor 25-29, Australia - Uruguay 45-10,
Australia - Georgia 27-8. În statistica în-
tâlnirilor directe, Anglia deține 24 de vic-
torii, Australia 25, iar un meci s-a terminat
la egalitate.

Deoarece Australia a traversat o pe-
rioadă mai puțin fastă în ultimii patru ani,
Anglia este favorită la pariuri, mai ales
pentru faptul că a dominat rivalitatea în

ultimii zece ani, câștigând 10 partide din
12.

NOUA ZEELENDĂ - IRLANDA (SÂMBĂTĂ,
19 OCTOMBRIE)

Noua Zeelandă a câștigat grupa B
după ce a învins Africa de Sud (23-13),
Canada (63-0) și Namibia (71-9). Meciul
cu Italia a fost anulat din cauza taifunului
Hagibis. Irlanda a ocupat locul doi în
grupa A. Rezultate: Irlanda - Scoția 27-3,
Irlanda - Japonia 19-12, Irlanda - Rusia
35-0, Irlanda - Samoa 47-5. Statistica în-
tâlnirilor directe: 28 de victorii Noua Zee-
landă, două Irlanda, o partidă egală.

Acum 10-15 ani, acest meci nu ar fi
avut mare importanță, însă la ora actuală
el reprezintă o întâlnire între cele mai
bune echipe din lume. Toți specialiștii în
rugby vedeau o finală între cele două
echipe, însă Irlanda a pierdut în fața
Japoniei și a dat toate calculele peste cap.

Irlanda, câștigătoarea Turneului celor
șase națiuni în 2018 s-a lansat în războiul
declarațiilor afirmând, printr-un fost in-
ternațional, că Noua Zeelandă ar fi prote-
jata arbitrilor. Favorita caselor de pariuri,
Noua Zeelandă este campioana mondială
la zi, câștigând ultimele două campionate
mondiale și căutând hatrick-ul anul acesta.

�ARA GALILOR - FRAN�A (DUMINICĂ, 20
OCTOMBRIE)

Tara Galilor a câștigat grupa D după ce
a învins Georgia (43-14), Australia (29-
25), Fiji (29-17) și Uruguay (35-13).
Franța a terminat pe locul doi în grupa C,

învingând Argentina (23-21), SUA (33-9)
și Tonga (23-21). Meciul cu Anglia a fost
anulat din cauza taifunului Hagibis. În sta-
tistica întâlnirilor directe, Țara Galilor
conduce cu 50 de victorii, Franța numără
44, iar trei meciuri s-au terminat la egali-
tate.

Țara Galilor, favorita caselor de pari-
uri, este câștigătoarea Turneului celor șase
națiuni în 2019. Ea domină rivalitatea cu
Franța, câștigând șapte din ultimele opt în-
tâlniri ce au avut loc în cadrul turneelor
celor șase națiuni. Cu toate acestea, Franța
rămâne totuși un adversar de temut, chiar
dacă în grupă s-a chinuit cu Argentina și
Tongo, alternând situațiile sclipitoare cu
cele penibile.

JAPONIA - AFRICA DE SUD (DUMINICĂ,
20 OCTOMBRIE)

Japonia a câștigat grupa A după ce a
învins Rusia (30-10), Irlanda (19-12),
Samoa (38-19) și Scoția (28-21). Africa de
Sud a terminat pe locul doi în grupa B,
pierzând în fața Noii Zeelande (23-13) și
învingând Namibia (57-3), Italia (49-3) și
Canada (66-7). Statistica întâlnirilor di-
recte - doar două meciuri - arată o victorie
pentru Japonia și una pentru Africa de
Sud.

Japonia, deși face parte din a doua
grupă valorică a sportului cu balonul oval,
a reușit în faza grupelor de la acest cam-
pionat să bată favoritele la calificare,
Irlanda și Scoția. Deși nu este preferată la
casele de pariuri, inclin totuși să cred că
Japonia poate învinge Africa de Sud,

bazându-mă pe calitatea jocului văzut în
meciurile din faza grupelor. Cei care au
avut șansa să urmărească meciurile sale,
cu siguranță au rămas încântați de viteza
aripii stângi, Kenki Fukuoka (numărul
11), sau de eseurile aripii drepte, născute
în Africa de Sud, Kotaro Matsushima
(numărul 14).

Favorita caselor de pariuri, Africa de
Sud, este totuși o forță în rugby-ul mon-
dial. Chiar dacă la Campionatul Mondial
din 2015 ce s-a desfășurat în Anglia,
Africa de Sud a pierdut dramatic și
neașteptat în fața Japoniei, anul acesta, pe
6 septembrie, într-un meci de
pregătire/încălzire de dinaintea acestui
Campionat Mondial, Africa de Sud a
strivit Japonia cu 41-7.

În concluzie, această partidă o sa fie la
fel de spectaculoasă ca și celelalte trei
sferturi de finală.

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

RUGBY

Sferturi de �nală spectaculoase la Rugby
World Cup 2019

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

Știați că...?
● Stejarii noștri lipsesc de la acest
Campionat Mondial deoarece au folosit
un jucător considerat neeligibil la meci-
urile de la Campionatul European din
2017/2018. Pe scurt, Federația de
Rugby din România a naturalizat un
jucător tongolez, Sione Faka’osilea, și
l-a folosit în meciuri internaționale deși
se pare că naturalizarea nu a fost făcută
cum trebuie. În urma sesizărilor făcute
de către federațiile de rugby din Spania
și Rusia la Europe Rugby și World
Rugby, România a fost suspendată de la
Campionatul Mondial din Japonia.
Rusia a profitat de bâlbâiala Federației
de Rugby din România și a preluat
locul Stejarilor în grupa A a acestui
mondial.
● Echipa de rugby a Canadei a făcut
parte din grupa B, înregistrând trei în-
frângeri usturătoare: 7-48 cu Italia, 0-63
cu Noua Zeelandă și 7-66 cu Africa de
Sud. Meciul cu Namibia fiind anulat
din cauza taifunului Hagibis, a lăsat în
incertitudine echipa tehnică cu privire
la progresul rugby-ului canadian. Cert
este că obiectivul declarat, acela de-a
învinge Italia și Namibia și de a se cali-
fica direct la Cupa Mondială din 2023,
a fost irealist.
Și totuși, deși jucătorii canadieni nu au
reușit să câștige niciun meci, ei au mar-
cat inimile și spiritele din Japonia prin
munca voluntară depusă pentru a curăța
o parte a daunelor făcute de taifun în
orașul Kamishi.
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BBAANNCCUURRIIHHOORROOSSCCOOPP

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Agitaţia, graba, excesul
şi imprudenţa îţi pot cauza neplăceri

neaşteptate. Dragoste: Cucerești prin romantism
și empatie, prin capacitatea de a te pune în situația
celuilalt. Te gândești serios la ceva trainic, să te
așezi la casa ta. Financiar: Nu te teme să iei de-
cizii noi cu banii de care dispui sau care urmează
să intre în posesia ta.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Nicio problemă majoră,
eşti în formă, energic, plin de

viaţă. Dragoste: Încep să se clarifice situații re-
laționale pe care le-ai trăit foarte intens, dar asupra
cărora nu aveai o viziune corectă. Pasiunea
pluteşte în continuare în aer. Financiar: Se pot
produce crize, pierderi şi eşecuri legate de bani.   

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Nu sunt elemente ma-
jore care să influenţeze starea ta
de sănătate. Dragoste: Cerul se

înseninează, atmosfera se destinde, totul devine
mai simplu şi mai plăcut. Financiar: Este o bună
perioadă pentru a economisi, dar predispoziția este
de a cheltui excesiv pe fleacuri. 

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Ai putea avea parte de o
perioadă încărcată emoțional, so-

licitantă, obositoare. Dragoste: În ciuda atmos-
ferei încărcate, îţi păstrezi înclinaţiile visătoare şi
romantice. Financiar: Traversezi o perioadă bo-
gată... în cheltuieli, nu în încasări. Fii cumpătat și
stabilește-ți nevoilor cu adevărat urgente!

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Te roade ceva și ai
nevoie de câteva zile libere pentru

echilibrare interioară. Dragoste: Diferențele de
opinie ar putea deveni foarte constructive dacă
lăsați deoparte orgoliile și încăpățânările. Finan-
ciar: Nu se întrevăd mari schimbări. Te bucuri de
o perioadă stabilă sau de posibilitatea de a stabiliza
anumite surse de venit.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: O cură de vitamine, în
prag de iarnă, nu ar strica.
Dragoste: Nu este exclus să-ţi

reapară în cale o fostă iubire sau să trăieşti o în-
tâmplare care să-ţi reînvie amintirile. Financiar:
Nu e o perioadă bună pentru negocieri. Este mai
indicat să te concentrezi pe o mai bună gestionare
a resurselor de care dispui.  

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Ai un tonus bun, dar nu
uita că dacă te răsfeți, trebuie să o
faci cu măsură și să ai grijă de tine.

Dragoste: Ești deosebit de atractiv și de seducă-
tor, irezistibil în ochii sexului opus. Financiar: Îți
trebuie mai mult realism pentru a decide care sunt
prioritățile și lucrurile de care ai neapărată nevoie.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Acumulările de tensiune
se pot solda cu puseuri acute,
infecţii, inflamaţii, episoade febrile

sau dureroase. Dragoste: O relaţie prinde contur
din ce în ce mai puternic şi te îndrepţi spre ceva
serios. Financiar: Ai şansa să atingi ceva la care
ai tot visat în ultima vreme.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Încearcă să adopţi un
comportament ponderat, fără ex-
cese. Dragoste: Dacă e să se pe-

treacă ceva, cel mai probabil va fi vorba de o
pasiune secretă sau ilicită. Financiar: Stabileşti
contacte utile, afli informaţii interesante şi atragi
bani. Ai grijă totuși să nu te aventurezi prea mult
în chestii riscante!

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Eşti în formă bună şi faci
mişcare multă, ceea ce îţi asigură o
bună stare de sănătate. Dragoste:

Te bucuri și emani o energie mai relaxată în viața
de cuplu. Ca celibatar, te vei afla în preajma unei
persoane pe care vei simți nevoia să o cunoști mai
bine. Financiar: Apar fluctuații destul de mari,
dar per total situaţia ta financiară este în creştere. 

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Nu ai probleme deo-
sebite de sănătate. Treci însă printr-

o perioada solicitantă, care te oboseşte. Dragoste:
Totul va merge foarte bine în relaţia ta dacă
acţionezi cu prudenţă, căci memoria s-ar putea să
îți joace feste. Financiar: Dacă ești chibzuit, poți
să te descurci cu brio și să rămâi și cu bani în
buzunar.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Vei fi excesiv de nervos
şi ar fi bine să te manifeşti cu
prudenţă. Dragoste: Indiferent

dacă ești sau nu într-o relație stabilă, te preocupă
chestiuni precum încredere, fidelitate. Financiar:
Este momentul să faci calcule precise și să-și sta-
bilești prioritățile financiare. 

☺- Bei o pălincă?
- Nu!
- Cu dragostea cum stai?
- Toarnă!

☺- Aveţi o nevroză endogenă, zice
medicul. Cum vă petreceţi timpul
liber?
- Stau acasă mai tot timpul…
- De ce nu vă găsiţi o prietenă să
ieşiţi cu ea în oraş, să vă distraţi?
Nu v-ar plăcea?
- Ba da, mi-ar plăcea foarte mult!
- Şi atunci, de ce nu o faceţi? Sun-
teţi timid?
- Nu, dar nu cred că o să mă lase
nevastă-mea!

☺Două blonde se uitau cu interes
la o pereche de mănuși din cauciuc,
aflate într-o vitrină.
- La ce-or fi bune mănușile astea?
- Ei, cum la ce?! Te poți spăla pe
mâini fără să te uzi!

☺Dacă aş primi un leu pentru
fiecare fată care crede că sunt urât,
în final fetele m-ar găsi chiar
atrăgător.

☺Nevasta: Mâine e ziua lui maică-

mea, ce zici să-i cumpărăm?
- Nimic!
- Hai, nu fi rău!
- Nu sunt, dar anul trecut i-am
cumpărat un loc de veci și nici
până acum nu l-a folosit!

☺Doi pensionari discută pe o
bancă în parc:
- Tu de când n-ai mai fost la femei?
întreabă primul.
- De când am ieșit la pensie. Da’
tu?
- Tot cam la fel.
- Să știi că ne pun aștia ceva în pen-
sie!

☺- De ce femeile căsătorite sunt
mai pline decât cele necăsătorite?
- Femeile necăsătorite vin acasă,
văd ce au în frigider și se duc în
pat. Femeile căsătorite vin acasă,
văd ce au în pat și se duc la frigider.

☺Proverb rusesc: Rudele și preșe-
dinții nu ți-i alegi!

☺- Cum v-ați dat seama că ursul o
să vă atace?
- Simplu... avea privirea soției
mele!

7 4 6
9 2 4

3 2 1
4 1 3

9 5 8 1
1 8 4

3 9 8
2 6 1
5 8 6

SSUUDDOOKKUU

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

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

PUNCTE DE DISTRIBUŢIEPUBLICAŢIE BILUNARĂ
5122 Côte-des-Neiges 

C.P. 45680
Montréal, QC  H3T 2A5

www.accentmontreal.com

(514) 690-8831
info@accentmontreal.com

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

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

Comunitate: Eva HALUS, Corina HAIDUC; Re-
flecții canadeze: Raul DUDNIC; Știință: Cătălina
CURCEANU, Adrian BUZATU; Specialiști: Anca
TISMĂNARIU (imigrație), Șerban TISMĂNARIU
(juridic), Alexandru NICOLESCU-ZINCA (sfatul
medicului); Sport: Matei MAXIM; Redactor şef:
Dan GEORGESCU; Editor: Simona POGONAT
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