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Diaspora românească: majoritar
feminină și în creștere rapidă
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Diaspora românească
s-a mărit cu cel puţin
100.000 de persoane în
fiecare an - echivalentul
populaţiei unui oraş ca
Piatra Neamţ sau Tg.
Jiu, iar 54% dintre cei
care au plecat au fost
femei. 
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Expoziția colectivă L’œuvre
d’Art ce se va desfășura la
Galeria Griffintown a Centru-
lui de artă din Montreal
(CAMAC) include șapte lu-
crări semnate de pictorița
montrealeză de origine
română Doina Falcon.

Alături de alți 14 artiști, Doina Falcon
participă la cea de-a șaptea ediție a expo-
ziției artiștilor emergenți L’œuvre d’Art,
găzduită de CAMAC (Centre d’Art de
Montréal Art Center). CAMAC este o co-
munitate de artiști locali care creează și își
expun lucrările în clădirea centrului situa-
tă la 1844 rue William, în cartierul revita-
lizat Griffintown din Montreal. 

Expoziția va fi pe simeze din 11 iunie
până pe 18 iulie 2021. Ea va fi deschisă vi-
zitatorilor pe bază de programare de luni
până vineri între orele 10:00 și 15:00 și
sâmbăta de la 17:00 până la 18:30. Pro-
gramările se pot face la 514-667-2270 sau

montrealartcenter@gmail.com.
Tema celor șapte picturi pe care Doina

Falcon le prezintă în această expoziție este
arta dansului. Iată un citat din Rumi care
captează spiritul acestor lucrări: „Dansezi
în inima mea acolo unde nu te vede nimeni,
dar uneori te zăresc. Această viziune devine
arta dansului.” 

Picturile Doinei sunt despre mișcarea
formelor și culorilor, despre conversația
dintre trup și suflet, invitând privitorul să se
alăture spectacolului, să-și deschidă sinele
către creativitatea vizuală a formelor în miș-
care. Câteva dintre titlurile lucrărilor ex-
puse sunt: Lecția de dans, Dervișul, Driadă
dansând și Păsări dansatoare. 

Tablourile sunt executate în ulei sau
acrilic, artista folosind în majoritate spatu-
la și straturi multiple de vopsea. Afișarea
expresiei și a mișcării este alimentată de cu-
lori vii, atât de specifice artistei. 

Driadă dansând (foto) (36”x24”, ulei
pe pânză) este o lucrare realizată în stilul
expresionist abstract caracteristic Doinei
Falcon. Driada este o nimfă care trăiește în
interiorul unui copac, iar în acest tablou ce
înfățișează un hibrid între o femeie și un
copac, driada este sufletul copacului. Lu-

crarea sugerează o dansatoare braziliană, cu
părul ridicat în vârful capului, cu brațele în-
văluite în manșoane colorate, mișcându-și
corpul unduitor în fața observatorului, dar
fixată adânc în pământ prin rădăcini. Și to-
tuși, deși picioarele sunt inexistente, driada
fiind lipsită de posibilitatea de a se deplasa,
tabloul vibrează prin culorile sale intense,
degajând bucurie profundă și joie de vivre.
Lucrarea poate fi privită ca un simbol al pe-
rioadei pe care o trăim: chiar lipsiți de posi-
bilitățile de deplasare din cauza situației
curente, putem totuși să ne bucurăm de ceea
ce ne oferă viața, prin resursele extraor-
dinare pe care le descoperim în noi înșine.

În încheiere, menționăm și faptul că în
perioada 3 mai - 3 iunie, Doina Falcon a
participat (alături de alte pictorițe de ori-
gine română ca Doina Bundaru, Clementina
Dumitrescu, Lavi Picu, Maggie Ro-
manovici) la concursul online de artă din
cadrul Festivalului de arte din Mascouche,
prezentând trei picturi: Baiser de blanc,
Brisé și Structures-5. 

Mai multe despre Doina Falcon la
www.doina.ca. Întrebările către artistă pot
fi adresate la faldo.artist@gmail.com.

ACCENT MONTREAL

Doina Falcon la expoziția L’œuvre d’Art de la
Centre d’Art de Montréal
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În ciuda restricțiilor, mulți
scriitori, poeți și artiști au
rămas activi în timpul pan-
demiei, iar unii dintre aceștia
s-au remarcat chiar prin ac-
tivitatea lor prolifică. Este
cazul scriitoarei și poetei
Flavia Cosma, directoarea
Rezidenței Intenaționale a Ar-
tiștilor și Scriitorilor de la Val-
David, care a reușit să
păstreze tradiția festivalurilor
organizate de această rezi-
dență, adaptându-se situației
și propunându-le online.

EVA HALUS
eva.halus@accentmontreal.com

Les mots du monde, Val-
David, iunie 2021

Luna aceasta, în zilele de 26 și 27
iunie, va avea loc pe Zoom cea de-a 23-a
ediție a Festivalului de poezie Les mots du
monde, care va reuni peste 28 de partici-
panți originari din Argentina, România,
Statele Unite, Franța, Mexic, Peru, India,
Nepal (Himalaia) și din Canada (Toronto,
Montreal și Laurentides). Duminică, 27
iunie, programul festivalului prevede di-
fuzarea în direct a unei serii de conferințe
pe teme literare.

Ca de fiecare dată, festivalul este or-

ganizat de scriitoarea și poeta Flavia
Cosma, iar printre autorii de origine
română care vor citi sau recita din operele
lor se numără și Melania Rusu-Caragioiu
(Montreal), Eva Halus (Montreal), Ofelia
Uță-Burcea (Spania), Rodica Gabriela
Chira (România) și Cristina Bejan (Statele
Unite).

De notat că anul trecut, în colaborare
cu Conseil des Arts du Canada și Liga
poeților canadieni, Flavia Cosma a orga-
nizat, tot online, un alt eveniment de ordin
poetic. Intitulat Banality of Evil – Covid-
19, acesta a avut două ediții - 15 august
2020 și 27 februarie 2021 - la care au par-
ticipat 17 poeți din Canada, SUA, Româ-
nia, India și Nepal. Astfel, poeți de diverse
origini, din mai multe zone ale globului
afectate de pandemie, și-au prezentat
creațiile literare influențate de criza mon-
dială prin care trecem.

Flavia Cosma, trei noi
volume de versuri

În 2020 și 2021, au apărut trei volume
de versuri ale poetei Flavia Cosma, în
România, Statele Unite și Franța.

Primul, Starea dintre stări, a fost publi-
cat de Editura Ars Longa din Iași. Iată un
citat din prefața acestui volum, semnată de
Ofelia Uță Burcea (dr. în filologie roma-
nică), care definește foarte bine și starea po-
etică a întrunirilor literare organizate de
Flavia Cosma: „Și, când mai bine ca acum
putem trăi chiar eludând realitatea obiec-
tivă, evadând din copleșitoarea «stare dintre
stări» în spațiul fără margini al poeziei,
unde emoția artistică transformă lumea
prozaică în acel univers paralel subiectiv pe
care ni-l creează literatura, prin mâna mă-

iastră a scriitorilor.”

A doua carte de versuri, In the Arms of
the Father, a fost publicată în Statele Unite
la Cervena Barva Press (Somerville, MA)
și este o traducere în engleză a volumului
În brațele tatălui, apărut în 2006 la Editura
Cogeco (Oradea), cu o prefață de Ioan Țe-
pelea. Volumul tradus în engleză a obținut
premiul al III-lea în 2007 la concursul John
Dryden Translation Competition din Lon-
dra, UK. Ediția publicată în 2021 este una
nouă, adăugită, cuprinzând și alte poeme.

Într-unul din versurile sale, Flavia
Cosma afirmă că „cel care arde nu pu-
trezeşte”. Același lucru este valabil și pen-
tru adevărul poetic al Flaviei Cosma, o
frumoasă flacară ale cărei versuri vor trăi
veșnic.

Al treilea volum, Temps de moisson,
publicat la Éditions du Cygne (Paris), cu o
prefață scrisă de poetul quebechez Louis-
Philippe Hebèrt și o postfață semnată de
binecunoscuta scriitoare quebecheză
Hélène Dorion, vine să încununeze creația
literară a Flaviei Cosma din lungile ore și
zile petrecute în izolare în ultima perioadă.

Fotografia ce apare pe copertă a fost fă-
cută de poetă. Ea face parte dintr-o serie de
fotografii intitulată „Toamna la Val-
David” care a fost prezentată în 2019 în
cadrul unei expoziții ce a avut loc la Cen-
trul Cultural Luis Borges din Buenos
Aires, Argentina.

Menționăm, de asemenea, și faptul că
una din poeziile Flaviei Cosma, Un fais-
ceau d’ange, a fost inclusă în Voix du
Québéc/Voices of Quebec, o antologie bi-
lingvă editată de League of Canadian
Poets, care a apărut luna trecută.

Pentru mai multe detalii despre Festi-
valul de poezie Les mots du monde, alte
evenimente ale Rezidenței Internaționale a
Artiștilor și Scriitorilor de la Val-David,
precum și despre creația literară a Flaviei
Cosma vizitați: www.flaviacosma.com.

Pictoriță și poetă, Eva
Halus se definește ca o
artistă Zen, mereu în ritm cu
natura. A publicat patru
volume de poezii, trei de in-

terviuri cu personalități românești din
Montreal și două cărți de povești.

Flavia Cosma și Festivalul Internațional de
poezie de la Val-David

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

SCRIITORI ROMÂNI | FESTIVAL | CARTE

Picnicuri la Val-
David
În sezonul 2021, Asociația Română din
Canada (ARC) organizează următoarele
picnicuri la Câmpul Românesc de la
Val-David:
26 iunie - Bonne fête du Québec & Ziua
Iei
10 iulie - Bonne fête du Canada
21 august - Marie, Marie, te cinstim cu
bucurie
4 septembrie - Ziua Limbii Române
18 septembrie - Ziua Recoltei: Emoție
de toamnă, a VI-a ediție
Activitățile ARC de la Val-David sunt
corelate cu regulamentele și restricțiile
sanitare impuse de guvernul provinciei
Quebec.
Detalii pentru fiecare eveniment pe site-
ul asociației, la www.arcanada.org.
Adresa Câmpului Românesc: 2210
Montée Predeal-Trudeau, Val David,
QC, J0T 2N0.
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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: 848.000$.

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!

Combinarea vaccinurilor anti-COVID: 
Recomandări, decizii, studii științi�ce
Comitetul consultativ național
privind imunizarea este de
părere că persoanele care la
prima doză au fost vaccinate
cu AstraZeneca pot face vac-
cinurile Pfizer sau Moderna la
rapel. Decizia revine provinci-
ilor, iar Quebecul a luat-o încă
de la jumătatea lunii mai. Pe
ce date științifice se bazează
aceste recomandări/decizii?

Potrivit noilor recomandări ale Comite-
tul consultativ național privind imunizarea
(National Advisory Committee on Immu-
nization, NACI) publicate în data de 1
iunie, canadienii vaccinați cu AstraZeneca
pot alege ca a doua doză administrată să fie
Pfizer, Moderna sau, dacă nu există con-
traindicații, tot AstraZeneca.

Persoanelor care la prima doză au făcut
un vaccin pe bază de ARN mesager, i.e.
Pfizer sau Moderna, trebuie să li se ofere
același vaccin pentru a doua doză. Dar și
aceste vaccinuri, bazate pe o tehnologie
similară, pot fi combinate dacă cel oferit la
prima doză nu mai este disponibil pentru
rapel.

De asemenea, NACI a recomandat ca a
doua doză de vaccin anti-COVID-19 să fie
oferită canadienilor cât mai repede posibil.

Comitetul de experți a ajuns la aceste
concluzii cântărind două lucruri: riscul de
cheaguri de sânge asociat vaccinului As-
traZeneca și posibilitatea unor efecte se-
cundare temporare mai importante atunci
când a doua doză nu este aceeași ca prima.
În plus, NACI a ținut cont și de faptul că în
ceea ce privește vaccinurile – cele îm-
potriva gripei sau altele – nu este ceva nou
și nici neobișnuit ca vaccinuri diferite să fie
administrate, în funcție de programele de
vaccinare și aprovizionare.

Mai mulți medici specialiști în boli in-

fecțioase și virusologi citați de presa cana-
diană și-au exprimat acordul privind  reco-
mandările NACI, considerând combinarea
vaccinurilor o opțiune rezonabilă  având în
vedere datele internaționale disponibile (dr.
Dr. Zain Chagla, specialist în boli in-
fecțioase la St Joseph's Healthcare Hamil-
ton și profesor asociat la Universitatea
McMaster), numind-o „o recomandare lo-
gică și necesară” (dr. André Veillette,
imunolog, membru al Institutului de studii
clinice din Montreal și membru al grupului
de lucru federal asupra vaccinurilor îm-
potriva COVID-19), mai ales în ceea ce
privește vaccinurile Pfizer și Moderna (dr.
Alyson Kelvin, virusolog la Canadian Cen-
ter for Vaccinology și la Vaccine and Infec-
tious Disease Organization din Saskatoon,
și profesoară asociată la Universitatea Dal-
housie).

Decizia este de competența
provinciilor

Decizia de a urma sau nu recomandările
NACI aparține provinciilor.

În Quebec, Directorul național al
sănătății publice, dr. Horacio Arruda, a
reamintit că aici posibilitatea de a opta pen-
tru Pfizer sau Moderna pentru a doua doză,
dacă prima a fost AstraZeneca, este deja
oferită de la jumătatea lunii mai. Tot de
atunci, la recomandarea Comitetului de
Imunizare din Quebec, vaccinul As-
traZeneca a încetat să mai fost oferit ca
primă doză în provincie.

Decizii similare au fost luate și în Ma-
nitoba și British Columbia.

Studii științifice 
Potrivit primelor studii disponibile,

combinarea vaccinurilor este securitară și
eficace. 

Studiul care a stat la baza reco-
mandărilor NACI a fost condus de cercetă-
tori spanioli și a analizat datele a 670 de
voluntari cu vârste cuprinse între 18 și 59
de ani, care au primit ca primă doză vac-
cinul AstraZeneca, precum și a 450 de alți
voluntari care au fost vaccinați cu Pfizer.

Studiul a arătat că cei care au primit
combinația AstraZeneca la prima doză și

Pfizer la rapel au avut o creștere a anticor-
pilor IgG - care se găsesc frecvent în sânge
și joacă un rol cheie în crearea celulelor de
memorie ce combat virusul - de 30 până la
40 de ori mai mare decât în grupul de con-
trol care a fost vaccinat doar cu o singură
doză de AstraZeneca.

Rezultatele studiului spaniol, publicate
pe 18 mai, au arătat și faptul că prezența an-
ticorpilor neutralizanți este de șapte ori mai
mare după o doză de Pfizer - semnificativ
mai mult decât după două doze de As-
traZeneca.

De asemenea, studiul a constatat că doar
1,7% dintre participanți au raportat efecte
secundare mai grave, ca dureri de cap,
dureri musculare și stare generală de rău.

Rezultatele unui alt studiu recent, con-
dus în Marea Britanie, care a fost luat în
considerare de către NACI pentru formula-
rea recomandărilor sale, au arătat că schim-
barea vaccinului pentru a doua doză poate
crește riscul reacțiilor adverse ușoare sau
moderate, cum ar fi oboseală, cefalee,
frisoane și febră, simptome care ar putea
semnala un răspuns imun puternic. Reacți-
ile adverse a fost însă de scurtă durată şi nu
au existat alte îngrijorări cu privire la sigu-
ranţa vaccinurilor. 

Cercetătorii au precizat că, având în
vedere că studiul a fost realizat în rândul
unor voluntari cu vârsta de peste 50 de ani,
există posibilitatea ca astfel de reacţii să fie
mai răspândite la persoane mai tinere.

Rezultatele au fost publicate pe 12 mai
sub formă de corespondență în revista me-
dicală The Lancet. Ele provin din studiul
Com-Cov al Oxford Vaccine Group, lansat
în februarie pentru a analiza alternarea
dozelor vaccinurilor produse de Oxford/
AstraZeneca şi Pfizer/BioNTech, cu oricare
ser administrat ca prima doză, iar celălalt ca
cea de-a doua doză.

Constatările studiului sunt de reacto-
genitate, i.e. modul în care oamenii se simt
după vaccin, şi nu de imunogenitate, adică
în ce măsură dozele combinate induc un
răspuns imun.

ACCENT MONTREAL
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Diaspora românească:
majoritar feminină
și în rapidă creștere
numerică
Diaspora românească s-a
mărit cu cel puţin 100.000
de persoane în fiecare an,
iar în proporţie de 54%
dintre românii care au ple-
cat au fost femei.

„România este pe locul unu în ceea ce
priveşte numărul cetăţenilor adulţi care
locuiesc în altă ţară a Uniunii Europene.
Ţara aflată pe locul doi din acest punct de
vedere în 2019 - Polonia - are o diasporă de
două ori mai mică în contextul în care po-
pulaţia totală a ţării este de două ori mai
mare decât a României”, se arată într-un in-
fografic publicat de Monitorului Social.

Diaspora românească a crescut cu
aproximativ 798 de mii de persoane în ul-
timii 8 ani – ritmul de aproape 100 mii per-

soane/an corespunde mutării în totalitate în
străinătate a populaţiei unui oraş precum
Piatra Neamţ sau Târgu Jiu. Iar aceste va-
lori nu includ persoanele cu vârsta sub 15
ani, cele cu vârsta peste 64 de ani sau
românii care au migrat spre ţări non-UE,
precum Canada, SUA sau Elveţia, ele deci
subestimând amploarea reală a migraţiei
spre străinătate.

Românul din diaspora este
de fapt o româncă

Conform Eurostat, majoritatea imi-
granţilor români spre Uniunea Europeană
sunt femei (54% din total). În perioada
2011-2014 numărul bărbaţilor care a migrat
a fost uşor mai mare decât cel al femeilor,
dar de atunci şi până acum situaţia s-a sta-
bilizat, în fiecare an numărul femeilor care
migrează reprezentând 54% din total.

ACCENT MONTREAL
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România rămâne principala sursă de ex-
port a produselor din Republica Moldova,
iar schimburile comerciale au crescut cu
8% față de perioada similară a anului tre-
cut, relatează G4Media.ro.

Uniunea Europeană este lider în topul
destinației mărfurilor din Republica
Moldova, acolo unde merg circa două
treimi din cantitatea totală, iar România și-
a consolidat poziția de lider în UE. 

Peste 1.300 de companii românești ac-
tivează în Republica Moldova, în timp ce

peste 6.000 de firme moldovenești sunt în
România. În 2019, România a investit 300
de milioane de euro în Republica Moldova.

Comerțul bilateral dintre cele două țări
a evoluat spectaculos în ultimii 10 ani, prin
intermediul investițiilor românești peste
Prut.

Nivelul schimburilor comerciale s-a
dublat în cinci ani, de la circa 1 miliard de
dolari americani în 2014 la 1,95 miliarde în
2020, cu un vârf de 2,218 miliarde de dolari
în 2019, înaintea pandemiei de coronavirus.

Conform datelor Biroului Național de
Statistică din Republica Moldova, UE
rămâne principala piață de export a
Chișinăului, cu o pondere de 61,63%, într-
o ușoară scădere din cauza pandemiei și a
secetei puternice care a lovit Republica
Moldova anul trecut.

În primul trimestru din 2021, România
este de departe principalul importator de
mărfuri din UE dinspre Republica
Moldova.

România are în prezent o cotă de

25,69% din totalul exporturilor Republicii
Moldova, ce s-au cifrat în primele trei luni
ale acestui an la aproape 713 milioane de
dolari. 

România este urmată în acest top al
țărilor europene care importă produse
moldovenești de către Germania (10,3%),
Italia (5,72%) și Polonia (3,89%). Impor-
turile Rusiei din Republica Moldova au
scăzut la 9,26%, astfel că această țară ocupă
locul trei în clasamentul general, după
România și Germania.
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Formarea poporului
român pe teritoriul care
corespunde în linii ge-
nerale frontierelor
politice actuale ale
României, mai cunos-

cută istoricilor drept teoria continuităţii,
este în mod cert tema cea mai vizibilă a is-
toriei naţionale. Subiectul a depăşit în ul-
timele secole cadrele unei dezbateri
ştiinţifice aplicate şi şi-a asigurat primatul
incontestabil la nivelul interesului opiniei
publice pentru trecutul mai mult sau mai
puţin idealizat.

Dacă pentru largi categorii ale popu-
laţiei, istoria se reduce la memorarea
schematică a unui şir de personalităţi şi
evenimente, pledoaria în favoarea genezei
românilor pe teritoriul fostei Dacii încor-
porează o dimensiune afectivă. Nu avem
de-a face cu o controversă a savanţilor, ci
mai curând cu o chestiune de onoare naţio-
nală. Problema a fost studiată dintr-o per-
spectivă plurivalentă, antrenând contribuţii
ale ansamblului disciplinelor umaniste.

Autorii de manuale au rezervat spaţii
largi pledoariilor în favoarea continuităţii şi
împotriva teoriei imigraţioniste. Faptul îşi
are explicaţii multiple, iar majoritatea sunt
de căutat în vecinătăţile viciate impuse de
cadrul politic şi instituţional grupurilor et-
nice apărute pe solul Europei Centrale şi de
Est.

Naţiunea, în accepţiunea modernă a
conceptului, s-a cristalizat în paralel şi une-
ori chiar înaintea statului, iar acesta din
urmă a fost rezultatul afirmării politice şi
juridice a principiului de naţionalitate. O

astfel de focalizare a interesului pentru as-
pecte ce ţin de începuturi, uneori greu de re-
constituit chiar şi pentru cei avizaţi, nu este
o trăsătură specifică. Este suficient să amin-
tim interesul de care s-au bucurat în Rusia
teme precum relaţia între varegi şi slavi sau
controversele care îi implică pe sârbi, bul-
gari şi greci în legătură cu Macedonia.

Naţiunile occidentale sunt la fel de an-
gajate în promovarea propriilor antecedente
antice şi medievale, înglobând mai ales es-
calade violente şi litigii patrimoniale.
Diversitatea contribuţiilor savante şi mili-
tantismul dezbaterilor civice fac din simpla
alcătuire de repertorii pe aceste teme un act
ştiinţific, domeniu prin excelenţă al istorio-
grafiei şi bibliologiei. Motivul pentru care
chestiuni despre care s-a scris atât de mult
îşi păstrează actualitatea şi capătă chiar un
plus de legitimitate este dat de dinamica
dezvoltării societăţilor contemporane.

Sfârşitul secolului XX şi primul dece-
niu al celui de-al treilea mileniu creştin au
risipit iluzia celor care invocau sfârşitul is-
toriei şi au invalidat prezumţia conform
căreia naţiunea şi corolarul ei politic sunt
stadii de dezvoltare depăşite. Actualele dez-
bateri asupra construcţiei europene şi eşe-
curile de până acum ale proiectelor
integraţioniste federale aduc în atenţie
forme de solidaritate cărora timpul le-a con-
firmat vitalitatea.

Naţiunea este una din acestea, iar dis-
cursul despre naţiune dintr-o epocă sau alta
merită să fie reevaluat cu arsenalul pus la
dispoziţie de ştiinţa istorică modernă. Din
perspectiva cadrului nostru regional, con-
flictele mai mult sau mai puţin îngheţate din
spaţiul postsovietic sau tensiunile din Bal-
canii de Vest ne dau dimensiunea riscurilor
pe care operarea eronată cu simboluri

naţionale le presupun pentru existenţele in-
dividuale şi colective.

Examinarea trecutului nu ne va conduce
şi nici nu ar putea-o face, la găsirea de
soluţii pentru chestiunile de pe agenda
noastră actuală. Pe de altă parte, o atare ten-
tativă se confruntă cu riscurile eşecurilor
protocroniste, în raport cu care reprezen-
tanţi ai scrisului istoric au făcut anumite
concesii din convingere sau oportunitate.
Sunt riscuri care însoţesc orice investigaţie
istorică şi pe care Nicolae Iorga le punea în
dezbatere la începutul secolului trecut. O
mai bună cunoaştere a unui trecut contro-
versat, cu momente de glorie şi umilinţă, cu
indivizi şi comunităţi, cu epoci de tăcere a
surselor şi relatări contradictorii, are me-
ritul de a atenua dimensiunea militantă a
discursului etnicist, răpindu-i exclusivitatea
în abordarea tematicii de factură naţională.
În aceste condiţii, merită să reafirmăm va-
liditatea tezei continuităţii, cu riscul re-
nunţării parţiale la originalitatea necesară
oricărui act de creaţie.

Premisa esenţială a unui demers ce se
doreşte obiectiv şi compatibil cu exigenţele
scrisului istoric contemporan este evaluarea
datelor de care dispunem din perspectiva
realităţii lor medievale. Evul Mediu este
perceput de public ca un timp al monarhilor
şi papilor, al pelerinilor şi războinicilor, al
marilor elanuri mistice şi al economiei de
subzistenţă.

Fără a discuta veridicitatea acestor
stereotipuri, trebuie să acceptăm în egală
măsură că Evul Mediu este momentul în
care s-au format naţiunile Europei de azi.
Apărute prin sinteza populaţiilor roma-
nizate şi a clanurilor migratoare sedenta-
rizate în proporţii variabile de la un caz la
altul, naţiunile au dobândit o relativă uni-
tate lingvistică, şi-au afirmat drepturile de
proprietate asupra unui teritoriu definit ul-
terior ca terra sau patria, au împărtăşit cre-
dinţa creştină şi i-au inclus valorile în
patrimoniul identitar.

Procesul a putut fi studiat în detaliu pen-
tru cazurile francez sau anglo-saxon, unde
munca istoricului este înlesnită de bogăţia
surselor scrise şi de relativa continuitate a
instituţiilor. În ceea ce priveşte latinitatea
răsăriteană, o restituire similară are de în-
fruntat parcimonia surselor scrise. Mileniul
de tăcere demarcat de retragerea armatei şi
administraţiei romane din Dacia şi apariţia
cronicilor latino-maghiare din secolul al
XIII-lea nu oferă decât menţiuni episodice
ale locuitorilor de la nord de Dunăre.

Faptul a fost exploatat de adepţii teoriei
vidului de populaţie, care pornind de la pa-
radigmele pozitivismului atât de aplicat
ideii de document, au dat substanţă acelei
terra deserta, pe care cele şapte triburi
maghiare au găsit-o la descinderea în
Panonia. Istoricii români au lărgit câmpul

investigaţiei şi au încercat, cu rezultate no-
tabile, să aducă noi date în sprijinul conti-
nuităţii prin cercetări arheologice şi
filologice. Primele au demonstrat locuirea
în zonele intra şi extracarpatice şi în se-
colele ulterioare retragerii romane, cu tot
caracterul relativ al inventarului pentru
apartenenţa etno-lingvistică a locuitorilor
sau cu obedienţa lor politică. Asemenea
cercetări pot oricând să aducă elemente noi,
dar continuarea şi publicarea lor depinde de
resursele alocate.

Substanţa controverselor istoriografice
româno-maghiare, cu ecouri în mediile ger-
mane şi anglo-saxone de specialitate, este
dată de interpretările antitetice în legătură
cu veridicitatea cronicilor latino-maghiare,
Gesta Hungarorum, scriere a Notarului
Anonim, şi în mai mică măsură Gesta
Hunorum et Hungarorum, redactată de
Simon de Keza.

Istoriografia maghiară tradiţională a
negat valoarea istorică a datelor acestora,
accentuând semnificaţia lor literară, în re-
laţie cu modelele culturale apusene, în curs
de acomodare la nivelul elitei sociale şi
politice a Ungariei medievale. Consecinţa
logică a făcut ca istoricii români să facă din
aceste notaţii cronicăreşti cheia de boltă a
demonstraţiei locuirii permanente a Tran-
silvaniei şi Banatului şi a existenţei unor en-
tităţi politice edificate de localnici.

Pentru a asigura celor interesaţi posibi-
litatea de a ajunge prin propriile mijloace la
o convingere sau alta, este necesară apro-
fundarea genului istoriografic căruia îi
aparţin aceste lucrări. Gestele medievale se
află la limita greu de trasat în Evul Mediu
între istorie, literatură şi discurs etatic. Au-
torii lor sunt oameni instruiţi, mai ales
membri ai clerului, familiarizaţi cu lecturile
biblice şi patristice, dar şi cu secvenţe ale
scrisului istoric clasic greco-latin, apreciate
în cercurile intelectuale şi aulice din Europa
vremii. Aceste producţii răspund gustului
public pentru aventuri ale eroilor trecutului,
dar şi unor comandamente pragmatice.

Gestele sunt redactate de oameni impli-
caţi în viaţa societăţii, deţinători ai unor
funcţii în aparatul de stat sau în cel eclezi-
astic, aflaţi în anumite relaţii cu protago-
niştii scenei politice. De regulă, ele sunt
dedicate explicit comanditarului şi au
menirea de a-i legitima acţiunile prin apelul
la trecut.

O altă dimensiune pe care gestele o în-
corporează este cea patriotică, oricât de
anacronic ar părea acest termen pentru se-
colul al XIII-lea. Povestea pe care o spun
autorii nu este doar a unei personalităţi ex-
cepţionale, rege sau alt conducător militar,
ci şi a celor care îl urmează în expediţii
războinice sau în fondarea patriei. Majori-
tatea lucrărilor de acest gen se deschid cu
digresiuni în timpurile biblice sau antice,
unde sunt căutate originile protagoniştilor.

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

Continuitate sau vid istoric:
ISTORIE & ACTUALITATE

Gesta Hungarorum (Faptele ungurilor) este o lucrare în latină medievală, scrisă între 1200
-1230, care consemnează istoria timpurie maghiară. Autorul său nu a fost identificat, fiind
denumit Anonymus în lucrările științifice.
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Istoricul familiarizat cu exigenţele in-
vestigaţiei moderne poate fi tentat să acorde
puţin credit unor astfel de surse, pline de
exagerări de tot felul şi amalgamând oa-
meni şi evenimente din epoci diferite.
Scrierea Notarului Anonim îşi justifică în-
cadrarea în genul ei. Autorul găseşte
echivalenţe între sciţi şi huni, conferă un
caracter miraculos naşterii lui Arpad,
primul conducător al ungurilor sosiţi în pa-
tria moştenită de la hunii lui Attila, misti-
fică evenimente în legătură cu care
dispunem de relatări din surse diferite. To-
tuşi, analele, cronicile şi gestele sunt sin-
gurele izvoare de care dispunem pentru a
reconstitui realităţii medievale în toată com-
plexitatea ei. Evul de mijloc ne-a parvenit
graţie memoriei oamenilor săi, iar resti-
tuirea ei critică ne poate asigura o lectură
pertinentă a evenimentelor, prin decelarea
faptelor reale de ficţiune.

Autorii de geste, inclusiv Notarul
Anonim, nu inventează trecutul, ci îl inter-
pretează în maniera unor consilieri de ima-
gine, dacă ne este permisă această insolită
echivalenţă. Ei nu inventează ceva fără a fi
necesar cauzei pentru care pledează sau
ideii pe care au intenţia să o ilustreze. Is-
toricul obiectiv nu poate respinge integral
conţinutul gestelor medievale şi nici nu-l
poate asuma global, iar filtrarea informaţi-
ilor reprezintă o probă de foc pentru capa-
citatea sa speculativă şi de interpretare.
Paradigmatică în acest sens este calea ur-
mată de istoriografia franceză în relaţie cu
primele cronici merovingiene. Dacă is-
toricii din secolul al XVI-lea au pus la în-
doială mitul originii troiene a francezilor,
extrem de popular şi la alte naţiuni eu-
ropene, nimeni nu a refuzat să ia în calcul
ansamblul cronicilor care se deschideau in-
variabil cu evocarea peregrinărilor lui Fran-
cion.

Originea troiană avea justificări con-
crete în regatele france, în sensul legitimării
autorităţii francilor în relaţie cu populaţia
latinofonă, prin invocarea unei origini com-
parabile prin vechime şi distincţie. Şi gesta
Notarului Anonim conţine un mit troian sui-
generis, relaţia de descendenţă maghiari-
huni, care dealtfel a făcut o remarcabilă
carieră în cronistica apuseană, putând fi
regăsită şi în scrierile secolului al XVIII-
lea. Frontierele stăpânirii întemeiate de
Arpad sunt mult extinse în raport cu terito-
riul ocupat probabil în secolul al X-lea şi
corespunde mai curând extensiunii pe care

regatul Sfântului Ştefan a cunoscut-o în
secolul al XIII-lea.

Printre naţiunile învinse de căpitanii lui
Arpad sunt incluse toate forţele militare ale
vremii, inclusiv deţinătorii demnităţii im-
periale, grecii şi germanii. Motivele unei
astfel de redări a evenimentelor sunt evi-
dente şi enunţate de autor în deschiderea lu-
crării, păstrarea memoriei faptelor şi gloriei
ungurilor. În ceea ce-i priveşte pe români,
faimoşii Blachi ac pastores Romanorum,
datele nu sunt câtuşi de puţin măgulitoare.
Aceştia din urmă sunt socotiţi cei mai săraci
oameni de pe pământ, conducătorul lor
Gelou este slab şi nestatornic, iar ţara sa
este mereu atacată de pecenegi. Voievodul
Menumorut, cu reşedinţa în Crişana, este un
vasal al împăratului de la Constantinopol.

Până acum, nimeni nu a putut găsi mo-
tive logice pentru ca un autor atât de de-
votat gloriei ungurilor să invoce izbânzi
asupra unui inamic atât de slab, devreme ce
transformase chiar dezastrul suferit la Lech-
feld într-o victorie maghiară. Pe de altă
parte, autorul se dovedeşte atent la reali-
tatea epocii sale. Discursul său are şi cono-
taţii interne, de legitimare a nobilimii
maghiare, în calitate de cofondatoare a pa-
triei.

Jurământul depus în faţa lui Arpad şi
mai ales angajamentele sale sunt prelimi-
narii ale unei evoluţii specifice a relaţiei
dintre putere şi ţară în Ungaria medievală.
Bula de Aur şi hotărârile dietelor din se-
colul al XV-lea sunt următorii paşi pe calea

transpunerii preponderenţei nobiliare în re-
laţia cu monarhia. Cu privire la structurile
politice din spaţiul intracarpatic şi din
Banat, gesta se referă la un aparat militar
angajat în lupte cu căpitanii lui Arpad şi la
aşezări fortificate, în legătură cu care dis-
punem şi de unele confirmări arheologice.

Nu doar lipsa unei raţiuni pentru in-
ventarea prezenţei unor locuitori cu forme
de organizare proprii pledează în favoarea
continuităţii. Însăşi înaintarea progresivă a
formelor de organizare comitatense spre
răsărit şi multitudinea de jurisdicţii care au
luat fiinţă pe teritoriul viitorului voievodat
al Transilvaniei nu se justifică în absenţa
unor entităţi capabile de o oarecare opo-
ziţie.

Intervalul de trei secole de la sosirea în
Panonia la atingerea Carpaţilor nu s-ar jus-
tifica în cazul unei terra deserta. În plus, pe
măsura regularizării funcţionării Cancela-
riei regale ungare, avem mărturii referitoare
la existenţa unei nobilimi româneşti, în-
cadrată sub o formă sau alta în ansamblul
instituţional al regatului. Românii sunt
menţionaţi în rândurile participanţilor la
adunările de stări de la sfârşitul secolului al
XIII-lea. În cazul lor, nu avem un privilegiu
comparabil cu cel emis în favoarea saşilor,
care să-i desemneze ca oaspeţi.

Evenimentele primei jumătăţi a secolu-
lui al XIII-lea au produs evident şi transfe-
ruri demografice. Răscoala românilor şi
bulgarilor conduşi de Petru şi Asan, cruci-
ada a IV-a şi invazia mongolă au afectat

semnificativ pământul şi oamenii, însăşi
Ungaria fiind socotită în pericol de a fi
pierdută pentru creştinătate. Regalitatea a
făcut apel la oaspeţi din toate părţile, după
cum menţionează documente din epocă,
pentru apărarea ţării şi repopularea ei.

În Ungaria s-au aşezat grupuri de
cumani şi iranieni, care îi vor îngrozi pe
duşmanii cehi şi austrieci ai Arpadienilor.
Niciunul din aceste grupuri nu a rezistat
asimilării şi nu a creat o nobilime proprie,
aşa cum s-a întâmplat cu românii. În 1366,
credinţa ortodoxă a acestora genera primele
reacţii de excluziune vizând elita
românească, iniţiate de Ludovic I d’Anjou,
iar vicarul Bosniei, Bartolomeo de Alverna,
făcea o asociere netă între credinţă, etnie şi
loialitate politică.

Înaintarea otomană a prilejuit afirmarea
nobilimii româneşti din Haţeg pe câmpul
de luptă. Ascensiunea lui Ioan (Iancu) de
Hunedoara a însemnat afirmarea politică şi
socială a familiarilor săi, iar la 1458, fiul
celui care a întârziat înaintarea otomană cu
trei sferturi de secol avea să fie ales rege al
Ungariei. O asemenea carieră este de
neconceput pentru o comunitate emigrată
în Transilvania undeva în secolul al XIII-
lea, despre care nu avem dealtfel vreo
menţiune explicită.

Prezenţa românilor în Transilvania şi în
plan general continuitatea locuirii la nord
de Dunăre a început să fie pusă în discuţie
în momentul când aceştia din urmă deve-
neau activi în competiţia pentru putere şi ar
fi putut pune în cauză eşafodajul politic
fondat pe relaţia etno-privilegială specifică
alianţei celor trei naţiuni.

Istoriografia a înregistrat episoadele
competiţiei pentru putere, dusă din păcate
nu doar cu arma cuvântului. Relevant pen-
tru această dezbatere este în ultimă instanţă
faptul că motivaţiile pragmatice ale dis-
putei au fost epuizate, date fiind normele
de drept internaţional care guvernează
lumea în care trăim. Rămâne motivaţia şti-
inţifică, necesitatea de a răspunde cât mai
obiectiv interogaţiei asupra trecutului şi de
a încerca să scriem istoria aşa cum a fost!

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

tradiție medievală și provocări actuale
ISTORIE & ACTUALITATE
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Traiteur Bourret
Comandati la 514.733.8462

PPrreeppaarraattee  ccuulliinnaarree  ddiinn  bbuuccaattaarriiaa  ttrraaddiittiioonnaallaa
rroommaanneeaassccaa

Supe, Ciorbe, Sarmale, Chiftelute,
Colaci, Colive, Cozonaci si multe altele

* Cu comanda * 
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Hoinal Gergely
Membră OPQ

Ofer ședințe de psihoterapie pentru adulți și
adolescenți. Experiență de 15 ani în

autism și deficiență mintală.  
Chitanță pentru asigurări disponibilă.

438-498-3808 | hoinal.gergely@outlook.com
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Prezentăm mai jos situația
unui cetățean străin care
dorește să ajungă în Canada
după o ședere ca vizitator în
SUA.
ANCA TISMĂNARIU
Consultant în imigrație

Un cetățean străin aflat
în vizită în Statele Unite,
la New York, de mai bine
de șase luni și căruia i-a
expirat viza dorește să
găsească o cale pentru a
veni în Canada. Respec-

tivul cetățean provine dintr-o țară de unde
pentru a intra în Canada este nevoie de o
viză.

Lista țărilor ai căror cetățeni au nevoie
de viză pentru Canada este disponibilă la
www.canada.ca - Voyageurs ayant besoin
d’un visa/Visa-required. Precizăm că per-

soanele care vin pe cale aeriană trebuie să
aibă, în afară de viză, o autorizatie elec-
tronică de călătorie (AVE, autorisation de
voyage électronique). Cetățenii români nu
au nevoie de viză, dar dacă vin cu avionul
au nevoie de această autorizație electro-
nică. Cetățenii din Republica Moldova au
nevoie de viză și de AVE (bineînțeles,
atunci când sosesc pe cale aeriană).

Mai există un alt aspect: cei ce vin la
studii sau cu contract de muncă au nevoie
de un permis de studii sau de un permis de
muncă - documente ce demonstrează că
persoana respectivă a respectat exigențele
canadiene de admitere în țară, însă aces-
tea nu înlocuiesc viza de intrare. Așadar,
cineva care intră în Canada ca să studieze
(sau să lucreze) va avea permisul de studii
care îi va da un statut legal pe durata studi-
ilor (sau a contractului de muncă), dar
dacă viza sa expiră și pleacă din Canada,
nu va putea reveni. Persoana va trebui să
facă o cerere de viză din țara de origine
(sau dintr-o țară unde are un statut legal) și
să aștepte pe un termen greu de prevăzut

în condițiile actuale, ceea ce înseamnă că
ar putea pierde luni de zile în afara
Canadei, timp în care nu poate studia sau
lucra.

Măsurile canadiene în vigoare prevăd
ca prima cerere de permis de studii sau de
lucru să fie făcută în țara de origine sau în
țara unde aplicantul are un statut legal.
Când permisul este aprobat, candidatului i
se eliberează automat o viză și AVE dacă
este necesar.

Deci, pentru a călători spre Canada
este nevoie de permisul de studii sau de
lucru valid, un pașaport valid pentru cel
putin șase luni, o viză și AVE.

Există câteva excepții când o persoană
poate lucra sau studia fară un permis de
lucru sau de studii. Această persoană va
avea tot timpul statutul de vizitator în
Canada și va trebui să respecte condițiile
referitoare la vizitatorii din țara sa de
origine.

Revenind la situația cetățeanului străin
aflat la New York, el nu poate face o cerere
de viză din SUA deoarece, expirându-i viza,

nu mai are statut legal acolo. Prin urmare,
cererea sa de viză pentru Canada trebuie
înaintată din țara de origine.

Cum în ziua de azi aceste demersuri se
fac online, locul nu este o problemă. Au-
toritățile canadiene vor verifica însă mo-
tivul vizitei, capacitatea sa financiară de a
asuma cheltuielile sejurului și parcursul său
în țara de origine, motivele de a se reîn-
toarce acolo (proprietăți, familie, loc de
muncă stabil, dacă a mai călătorit și s-a în-
tors acasă etc.) și dacă a respectat condiți-
ile legale în alte călătorii. Pentru persoana
din exemplul nostru va fi foarte important
să prezinte explicații pentru depășirea du-
ratei vizei în SUA.

Dacă aceasta vrea să vină în Canada ca
să studieze sau să lucreze, va avea și alte
exigențe de îndeplinit: agenții de imigrare
vor studia corelația dintre CV-ul său și pro-
gramul de studii ales sau postul de muncă
oferit. Vor mai analiza:
● nivelul de cunoştinţe în engleză/ franceză,
căci pentru a studia sau lucra este necesară
capacitatea de a comunica cu ușurință.
● posibilitățile financiare - candidatul tre-
buie să dovedească că poate plăti taxele
școlare cel puțin pentru un an de zile și că
poate să-și asume cheltuielile de subzis-
tență; dacă vine cu familia, sumele necesare
vor fi calculate în funcție de numărul mem-
brilor de familie.
● încă o dată, va fi evaluată legătura cu țara
de origine.

Pentru situația din exemplul nostru,
răspunsul ar fi că poate cere o viză de tu-
rist, un permis de studii sau un permis de
muncă. Trebuie însă să îi fie explicate cri-
teriile de apreciere și trebuie lucrat cu
atenție la explicațiile necesare și la docu-
mentele care să i le susțină.

Anca Tismănariu este consultantă în imi-
grație, membră ICCRC/CRCIC, OIQ. In-
formații suplimentare la: 514-489-2769 |
agti_recrutement@sympatico.ca.

Imigrare în Canada: Studiu de caz

Vreți mai mulți clienți?

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

Suntem aici să vă ajutăm!

Print și online
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Deschis in fiecare zi, deDeschis in fiecare zi, de
luni pana sambata. Sunatiluni pana sambata. Sunati
pentru orarul exact.pentru orarul exact. 444455550000----666688880000---- 1111666622226666

LLEEOOPPOOLLDD  LLIINNCCAA  
NOTAR

Eficace si rapid, servicii notariale de calitate la 
un pret imbatabil, just si rezonabil

■ Cumparari de case, apartamente 
si terenuri

■ Refinantari / finantari ipotecare
■ Testamente, mandate in caz de 

incapacitate, procuri diverse 
■ Succesiuni
■ Celebrari de casatorii - 

decor special amenajat
■ Certificari / autentificari 

de documente / semnaturi 

Contactati-ne si o sa va convingeti de calitatea serviciilor noastre!

438.383.3116 notairelinca@gmail.com
438-382-3506 www.notairelinca.com
9850 Avenue de Lorimier, Montreal, QC, H2B 2H7

Me Leopold Lincà
Notaire / Notary 
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Disponibilitate maxima, preturi deosebit de avantajoase.
Deplasari la client. Servicii personalizate.

Pregatire profesionala de exceptie, o vasta experienta
canadiana pentru ORICE domeniu de activitate!Member of Canadian Bookkeepers Association

Gabriela Bucsa

CCOONNTTAABBIILLIITTAATTEE  SSII  FFIISSCCAALLIITTAATTEE  PPRROOFFEESSIIOONNAALLAA
• Declara#i de IMPOZIT: persoane fizice 
si companii

• Declara#i TPS/TVQ, Salarii, Simulari 
REER

• Rapoarte IFTA, Rapoarte CCQ, CSST

www.arcade-accounting.com • 551144..550088..88888800 • info@arcade-accounting.com

• 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

ELENA NIGAI ND
Naturopat - Fitoterapeut
Fabricant de produse naturale

* Tincturi 
* Unguente
* Siropuri 
* Capsule

Membra a Asociatiei Terapeutilor
Nauturopati din Quebec

Nutritie terapeutica *
Bilant de sanatate *

Adulti si copii *

551144..224400..44994400 ** hheerrbboorriisstteellaavvaall@@ggmmaaiill..ccoomm**  wwwwww..nnaattuurraazzoonnee..nneett

SOS INFIRMIÈRE
Agenție de plasament în domeniul sănătății pentru profesioniștii români și
pentru cei de toate naționalitățile din Quebec
• SALARII foarte avantajoase
• ORARE DE LUCRU flexibile, fiecare              

persoană lucrează cât și unde vrea
• ANGAJĂM: INFIRMIERS(ÈRES);                    

INFIRMIÈRS(ÈRES) AUXILIAIRES;           
PRÉPOSÉS(ES) AUX BÉNÉFICIAIRES 
(PAB); INHALOTHÉRAPEUTES;              
TRAVAILLEURS(EUSES) SOCIAUX(LES)

• CLIENȚII noștri: toate instituțiile publice de 

sănătate din provincia Quebec
• SPITAL, CHSLD, CLSC, GMF, RI, RPA, 

SÀD, Transport medical etc.
• În curând: PLAN de pensie și de asigurare 

colectivă
• SUPORT clinic acordat angajaților pentru 
dezvoltare profesională 

• Puteți lucra ca salariat sau ca partener INC 
al companiei noastre

Contactați-ne la: 450.663.1010 | cv@sosinfirmiere.com
sau înscrieți-vă direct pe site-ul companiei: www.sosinfirmiere.com

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

Nu ignoraţi aceste simptome!

Foarte multe persoane amână sau pur și
simplu nu se duc să facă un test medical re-
comandat, mulți preferă să utilizeze „ce le-
a zis un prieten” în loc să vadă un doctor,

iar circa un milion de canadieni au difi-
cultăți financiare să își cumpere medica-
mentele prescrise și nu le iau pentru a
economisi bani. Merită subliniat așadar că

unele probleme de sănătate pot deveni mor-
tale dacă nu sunt luate la timp măsurile
necesare. Vă prezentăm o listă de simptome
pe care nu trebuie să le ignoraţi, în ordinea
gravităţii lor. Lista a fost alcătuită de Ame-
rican College of Physicians.

Exemple de simptome
moderate

Dacă aveţi dificultăţi să înghiţiţi, doc-
torii spun că ar putea fi un semn de în-
gustare a esofagului, cauzată de un reflux
gastro-esofagian. Dacă observaţi o iritaţie
suspicioasă a pielii, o umflătură sau o ex-
crescenţă, acestea ar putea fi unele din
primele simptome ale unei infecţii sau ale
unui cancer de piele. Pentru oricare din
aceste manifestări nu e nevoie să vă repe-
ziţi la urgenţă, însă trebuie să vedeţi un doc-
tor cât mai repede posibil pentru a le evalua.

Simptome clasificate de
doctori ca urgente

Dacă vi se taie respiraţia chiar şi atunci
când sunteţi aşezaţi sau lungiţi, aceasta
poate fi un simptom al unei inflamaţii la

plămâni sau debutul unei afecţiuni cardiace.
Durerile de cap frecvente pot apărea ca un
efect secundar al unor medicamente sau pot
indica începutul unui anevrism. Sânge-
rarea din tractul intestinal poate fi
cauzată de multiple afecţiuni, de la ulcer la
cancer. Doctorii sunt de părere că toate
acestea constituie simptome urgente care
trebuie evaluate în răstimp de 24 de ore.

Simptome critice pe care
nu trebuie să le ignoraţi
niciodată

Durerea puternică în piept (senzaţia
de apăsare care zdrobeşte pieptul) este cel
mai comun simptom al unui atac de cord.
O febră care se menţine constant la peste
38 de grade Celsius poate indica debutul
unei pneumonii sau poate fi COVID-19. O
schimbare bruscă a funcţiilor mentale,
până la punctul de a vă simţi somnoros sau
incapabil să vorbiţi, este foarte adesea un
semn al unui accident cerebral vascular
(stroke). Dacă experimentaţi astfel de simp-
tome, sunaţi urgent la 911, aveţi nevoie de
atenţie medicală imediată!

AM

ELENA NIGAI
Naturazone.me

După cum bine știm, funcția
respiratorie este indinspensa-
bilă și vitală, iar deficiențele
acute sau cronice se răsfrâng
asupra homeostaziei în ge-

neral și asupra sistemului nervos în special.
Modul de viață modern, confortul, lipsa

plimbărilor în aer liber, în păduri, stresul,
poluarea, chimizarea agriculturii și uzul an-
tibioticelor sau a medicamentelor de sinteză
au dus și duc în continuare la scăderea ca-
pacității de apărare a organismului și, im-
plicit, la dezvoltarea unei rezistențe
selective de tulpini de viruși și bacterii care
vor opune rezistență tratamentelor existente
astăzi în medicina alopată. La toate acestea
trebuie să adăugăm și solvenții toxici,
iradierile, pulberile fine, cât și factorul nu-
triție care vor creea de cele mai multe ori
recidivarea problemelor respiratorii.

Două din cele mai interesante plante
pentru o mai bună respirație sunt
lumânărica și nalba.

Lumânărica (Verbascum
thapsu)

Este o plantă medicinală sălbatică bie-
nală care în primul an formează o rozetă
frumoasă de frunze foarte moi și pufoase,
ușor de recoltat. În cel de-al doilea an își
păstrează rozeta, dar formează și o tijă flo-
rală, florile fiind de culoare galbenă.

Frunzele de lumânărică sunt deosebit de
utile pentru că ajută la regenerarea țesutului

pulmonar. O putem folosi în prevenție,
după o infecție respiratorie sau pentru per-
soanele care suferă de probleme pulmonare
cronice (astm, emfizem, pierderea capa-
cității respiratorii sau fragilitate la infecții).
Datorită proprietăților sale emoliente, as-
tringente și ușor diuretice, poate fi folosită
și pentru problemele tractului genito-urinar,
precum și pentru durerile și inflamațiile ar-
ticulare.

După câteva săptămâni de administrare
regulată, putem observa că ne va fi mai ușor
să respirăm sau dacă suferim o infecție res-
piratorie, vom tuși mai puțin și vom fi mai
rezistenți la oboseală.

O putem consuma sub formă de infuzie
sau concentrat lichid, singură sau în
asociere cu alte plante specifice problemei

pe care o abordăm. Pentru a beneficia de
acțiunea sa regenerantă pentru plămâni,
lumânărica trebuie consumată o perioadă
mai lungă de timp.

Nalba (Althea officinalis)
Fie că vorbim de funze, flori sau

rădăcini, nalba oferă calm și liniștire da-
torită mucilagiilor (fibrelor solubile) care îi
conferă proprietăți emoliente pentru toate
membranele mucoase, îndeosebi cele ale
aparatului respirator, renal și digestiv.

Pentru o durere în gât sau o tuse uscată
și iritantă, nalba preparată într-o infuzie mai
lungă (pornind de la apă rece, aducem la
punctul de fierbere, oprim focul, lăsăm 10
minute, strecurăm), va ajuta la calmarea

iritației și a uscăciunii căilor respiratorii.
Personal, o folosesc și o recomand

aproape sistematic în cazurile de infecție
respiratorie în combinație cu lumânărica,
pentru a recâștiga elasticitatea în țesuturile
plămânilor și o respirație mai bună.

De regulă, utilizarea internă este sub
formă de infuzie sau macerare la rece a
rădăcinilor. Putem adăuga frunze și flori
alături de rădăcini. Împotriva iritațiilor și a
inflamațiilor se recomandă între 500 - 750
ml/zi.

Extern, infuzia este folosită sub formă
de comprese pentru a curăţa ochii înainte de
culcare şi a preveni conjunctivita. Este
foarte bună pentru tenul uscat, ridat sau
pentru mâini și călcâie crăpate.

Decoctul obţinut din 20 grame de
rădăcină de nalbă la 100 ml apă poate fi
folosit pentru spălături vaginale, iar cata-
plasmele din frunze care au și ele proprie-
tăți emoliente și calmante, au rolul de a
colecta furunculele supurente.

Ca de obicei, vă sfătuim să cereți avizul
medicului de familie, farmacistului sau te-
rapeutului înainte de a începe orice cură
naturistă, pentru a beneficia din plin de
efectele extraordinare ale ingredientelor pe
care le folosiți și a le evita pe cele potențial
adverse.

Pasionată de natură și plante medicinale,
Elena Nigai este naturopat și fitoterapeut
fabricant de produse terapeutice naturale,
membră a Asociației Terapeuților Natu-
ropați din Quebec. Info suplimentare: 514-
240-4940 | herboristelaval@gmail.com.

PPllaannttee  mmeeddiicciinnaallee  ppeennttrruu  oo  mmaaii  bbuunnăă  rreessppiirraațțiiee

Două plante eficace pentru o mai bună respirație sunt lumânărica și nalba. 

Unele probleme de sănătate pot deveni mortale dacă nu sunt luate la timp măsurile nece-
sare.
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Materia întunecată care domi-
nă Universul ar putea fi alcă-
tuită din așa-numite particule
super-simetrice: frați și surori
ai particulelor normale - cele
din Modelul Standard - însă
cu spin opus și cu masă mult
mai mare. Experimentul
ATLAS de la acceleratorul
LHC la CERN a căutat aceste
particule, în mod specific
partenerul supersimetric al
quarkului b (botom), reușind
să pună noi limite asupra
eventualelor sale caracteris-
tici.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

În Univers se pare că
există o cantitate de
materie numită în-
tunecată, întrucât nu
emite lumină, mult
mai mare decât cea pe
care o vedem. Această
materie întunecată

exercită forță gravitațională asupra materiei
normale, iar acest lucru se vede, de exem-
plu, în viteza stelelor din periferia galaxi-
ilor.

Materia întunecată și
particulele supersimetrice

Din ce ar putea fi alcătuită această ma-

terie invizibilă, întunecată? Din particule
care nu fac parte din Modelul Standard al
fizicii particulelor elementare - particule „în
plus” pe care însă nimeni nu le-a descoperit
până în prezent. La loc de cinste se numără
așa-numitele particule supersimetrice -
adică frații și surorile particulelor Modelu-
lui Standard care au spin opus: cele care în
Modelul Standard sunt fermioni (spin ½) în
partea nevăzută a modelului supersimetric
sunt bosoni (spin zero/întreg) și invers.

Particulele supersimetrice ar avea
masă mult mai mare decât cele normale,
altfel le-am fi măsurat până în prezent. Cât
de mare? Nu este clar, întrucât există mai
multe modele teoretice care dau valori
destul de diferite. Aceste particule sunt cău-
tate în experimente desfășurate la accelera-
toare precum LHC la Geneva (CERN).

ATLAS la CERN
ATLAS este unul dintre cele patru

mari experimente de la acceleratorul Large
Hadron Collider (LHC) de la CERN
(Geneva), alături de CMS, LHCb și
ALICE. Acestea sunt instalate în diverse
puncte la LHC unde se efectuează ciocniri
de protoni la mare energie (pentru ALICE
se studiază inclusiv ciocniri cu nuclee de
plumb). Acceleratorul este circular cu o cir-
cumferință de 27 km și efectuează ciocniri
de particule cu energii extreme - cele mai
mari realizate la acceleratoare.

În urma acestor ciocniri, prin trans-
formarea energiei în masă, se generează mii
și mii de noi particule. Mare parte dintre
acestea sunt particule pe care deja le
cunoaștem, precum protoni, neutroni, pioni,
muoni etc. Altele însă, se speră, sunt par-
ticule cu totul noi. Așa a fost cazul bosonu-
lui Higgs, descoperit în 2012 la LHC de
experimentele ATLAS și CMS. Bosonul
Higgs a fost căutat mulți ani - circa 50 după

ce existența sa a fost prevăzută în mod teo-
retic.

La oră actuală, ATLAS analizează
datele pe care le-a adunat de-a lungul anilor
în căutarea de particule supersimetrice.

ATLAS pe urma
partenerului supersimetric
al quarkului b (bottom)

Membrii colaborării ATLAS au anali-
zat datele pe care le-au obținut în cadrul ex-
perimentului în cele două perioade de
funcționare - Run1 din 2010 până în 2013 și
Run 2 din 2015 în 2018 - în căutarea pro-
ceselor care ar produce partenerul supersi-
metric al quarkului b.

Quarkul b este al doilea cel mai greu
din Modelul Standard. Partenerul său su-
persimetric ar avea spin zero, fiind o așa-
numită particulă scalară. Dacă ar exista, s-ar
dezintegra de exemplu într-un quark b, un
boson Higgs și o particulă de materie în-
tunecată.

Pentru această analiză de date extrem
de dificilă cercetătorii au pus la punct
metode de machine learning și algoritme de
reconstrucție ale evenimentelor deosebite.
În acest fel, au obținut noi limite (exclusion
plot) atât asupra partenerului supersimetric
al quarkului b, cât și a altor tipuri de parti-
cule de materie întunecată, rezultatele fiind
publicate în arXiv și, desigur, cât de curând
și într-o revistă peer reviewed.

Materia întunecată rămâne
un mister

Materia întunecată rămâne însă în
continuare un mare mister, împreună cu
energia întunecată. Universul întunecat -
care ar trebui să compună 95% din totalul
materiei și energiei existente - este obiectul
de studiu a multor experimente. În afară de
ATLAS există și alte experimente, efectu-
ate la diversele acceleratoare existente în
lume, care caută direct sau indirect particule
întunecate. Există, de asemenea, și experi-
mente ce se derulează în laboratoare
subterane, care încearcă să măsoare interac-
țiunea particulelor de materie întunecată din
Univers cu detectoare deosebit de sensibile.
Vom vedea în următorii zece ani dacă vor
fi descoperite noi particule sau dacă dim-
potrivă vânătoare va rămâne fără rezultate.

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 portalului
Scientia.ro.

ATLAS: În căutarea partenerului
supersimetric al quarkului b

Energia întunecată
Universul este asemănător unui orga-
nism care respira și evoluează: el este în
expansiune, fenomen descoperit în anii
’20 ai secolului trecut de către astrono-
mul american Edwin Hubble. Mai re-
cent, la sfârșitul secolului XX, grupul
internațional de astronomi High-Z Su-
pernova Search Team a publicat rezul-
tatele măsurătorilor de supernove de tip
Ia - stele masive aflate în ultima fază a
vieții lor, care generează o explozie ex-
trem de violentă; fiind obiecte foarte lu-
minoase, foarte asemănătoare una cu
alta și relativ obișnuite, ele sunt folosite
ca standarde pentru măsurarea dis-
tanțelor în Univers. Măsurătorile res-
pective au dus la concluzia că
expansiunea Universului este din ce în
ce mai rapidă. A luat astfel naștere ter-
menul de energie întunecată, care ar ex-
plica această expansiune accelerată.
Din calculele fizicienilor rezultă nu
numai că această formă de energie
există, ci că este dominantă, reprezen-
tând peste 70% din energia Universului.
Ea este însă dovedită doar teoretic și de
aceea, în prezent, energia întunecată
este unul dintre misterele cele mai pro-
funde ale fizicii.
Întrebarea cheie este ce ar putea fi ea.
Există teoreticieni - nu mulți ce-i drept
- care cred că energia întunecată nu
există și că ar trebui modificată legea
gravitației lui Einstein. Majoritatea însă
se pun de acord că există două explicații
principale pentru energia întunecată.

Energia întunecată ar putea fi o formă
de energie constantă, care există ca un
fel de energie fundamentală a spațiului.
Această interpretare prezice că energia
întunecată nu se schimbă și are o putere
prescrisă, ea fiind o constantă cosmolo-
gică. Noțiunea a fost introdusă chiar de
Albert Einstein, care a notat-o cu litera
grecească lambda.

O altă explicație propusă este că energia
întunecată ar fi generată de prezența
unui câmp de energie variabil, numit
chintesență. Spre deosebire de constanta
cosmologică, chintesența poate să
varieze în timp și spațiu. Nu există
dovezi ale existenței unui astfel de
câmp în Univers, chiar dacă anumite
teorii ale fizicii moderne îi prevăd exis-
tența.

Sursa: Cătălina Curceanu - „Misterul
energiei întunecate - ce ar putea fi?”,
www.accentmontreal.com.

Detectorul ATLAS. FOTO: CERN.



Vineri 4 iunie 2021Vineri 4 iunie 2021 ■ PAG. 15PAG. 151515 GRANI
ELE GÂNDIRII

Care este secretul „omului-magnet”, care poate
„atrage” metal, sticlă, hârtie etc.? Este asta o
putere paranormală?

România este prezentă în Cartea recor-
durilor cu Aurel Răileanu, care a stabilit un
record mondial „atrăgând” și ținând lipit de
piele un televizor de 26 kg.

Fosta soție a lui Adrian Pintea, Lavinia
Tatomir, a făcut mai multe demonstrații de
„biomagnetism”, cum îl numește dumneaei,
ridicând diverse obiecte, ultima dată, din ce
știm, o carte groasă de psihiatrie. Am văzut-
o o dată și în realitate, de la 2 metri distanță,
ridicând revista Scientific American de pe
masă cu mâna stângă, singura înzestrată cu
„superputeri”, după cum spune (a fost o pe-
rioadă în care revista de știință americană
se publica și în limba română, dar nu a avut
viață lungă).

Lavinia Tatomir, și nu doar, plecând de
la această abilitate de a lipi obiecte de mâna
stângă, merge și către alte zone ale para-
normalului: înțelegem că poate citi gân-
durile oamenilor și ar putea vindeca
oameni; așa se înțelege din diverse materia-
le de pe Internet. Este susținută de un alt
doctor cunoscut pentru pasiunea pentru
pseudo-știință: Dumitru Constantin Dulcan,
celebrul autor al cărţii „Inteligenţa ma-
teriei”, un amestec de date științifice și con-

cluzii profund neștiințifice.

În fapt, în lume sunt nenumărați cei care
dețin o astfel de „superputere”. Cum e posi-
bil așa ceva? Ce fel de putere au aceștia?
Chiar sunt ei paranormali? Sunt ei posesorii
unor capacități supraumane, pe care știința
nu o poate explica?

Păi... ceva este cu ei, dar nu ce cred cei
mai mulți ori chiar ei înșiși (cum este cazul
Laviniei Tatomir, doctor psihiatru azi).

Sunt acești oameni
magnetici?

Nu chiar. Nu au nimic în plus față de un
om normal, dacă ne referim la vreo forță as-
cunsă ori vreun câmp magnetic pe care doar
ei l-ar deține. În fapt, mulți dintre ei au fost
măsurați pentru detectarea câmpului mag-
netic, cum este și cazul românului Aurel
Răileanu, la Londra, și s-a observat că nu
dețin vreunul diferit de orice om de pe
stradă.

Dar această teorie nici nu are logică,
pentru că acești oameni nu atrag doar metal,
pentru a ne gândi la existența unui câmp
magnetic misterios, ci și sticlă, hârtie (vezi

Lavinia Tatomir), ceramică etc.

Care este misterul?
Cum se explică această
„superputere”?

Întâi de toate trebuie observate urmă-
toarele „amănunte” la cei care-și etalează
„super-magnetismul”. Cei care dețin
această capacitate:
- se folosesc întotdeauna de o parte des-
coperită a corpului: frunte, piept, mână. Nu
„lipesc” obiecte pe haine.
- partea de piele folosită pentru a „lipi” lu-
crurile este fără păr abundent.
- obiectele „lipite” au suprafețe netede, care
asigură o suprafață mare de contact cu
pielea „omului-magnet”.
- atunci când „lipesc” lucruri de ei, de re-
gulă se apleacă un pic către în spate.

Misterul este următorul: „oamenii-
magnet” au o piele mai lipicioasă decât
restul (mai mult sebum) și mai elastică.
Aceste două proprietăți permit ca obiectele
să stea lipite de ei într-un mod care pare...
paranormal. Prin faptul că stau un pic aple-
cați către în spate, conștient ori în mod in-
conștient, aceștia contracarează în mod
eficient atracția gravitațională.

Cum putem demonstra că
în fapt nu e vorba de niciun
magnetism, ci doar o piele
mai lipicioasă?

Așa cum am menționat deja, la măsură-
torile efectuate pe unii dintre „oamenii-
magnet” s-a observat că aceștia nu emit
vreun câmp magnetic special.

Pe de altă parte, dacă aceștia chiar emit
vreo forță specială (să admitem că ar putea
fi vorba de o forță necunoscută fizicii),
atunci aceștia ar trebui să-și poată aplica
trucul și îmbrăcați, nu? Bănuim că un sim-
plu tricou nu va învinge forța lor ne-
maivăzută. Ori poate?

A demonstrat cineva că
nu există, în fapt, „omul-
magnet”?

Un magician faimos pe nume James
Randi, care a decedat în 2020, a oferit un
milion de dolari oricărei persoane care
reuşeşte să ofere dovezi credibile ale unui
fenomen supranatural sau paranormal.
Totul a pornit de la un pariu pe 1,000 de
dolari făcut în 1964, în timpul unei emisiuni
radio, ulterior valoarea premiului crescând.
Între 1997 şi 2005 au fost înregistrate 360
de solicitări, aproximativ 40-50 pe an. Nici-
una nu a trecut testul preliminar.

Dar să ne întoarcem la „omul-magnet”.
Și în Coreea de Sud se afla un om cu puteri
nemaivăzute, care atașa de piele obiecte vo-
luminoase. James Randi a fost invitat de un
post de televiziune coreean să-l observe pe
faimosul „om-magnet” și să-l testeze.

După ce omul și-a făcut numărul, Randi
a făcut un singur lucru: a luat o cutiuță de
pudră de talc, a luat o bucată de cârpă pe
care a pus pudră, iar apoi a aplicat această
pudră pe pieptul „omului-magnet”.

Nu o să vă vină să credeți, dar „mag-
netismul” paranormalului nostru a dispărut
instantaneu...

Bun, nu există nicio formă extraordi-
nară de magnetism al celor care clamează
superputeri. Cu toate acestea, trebuie să re-
cunoaștem, într-un fel, această abilitate de
a lipi obiecte de piele este destul de in-
teresantă, chiar și dacă știm că nu vine
din afara fizicii cunoscute.

www.scientia.ro

Scientia.ro este un site de popularizare a ști-
inței și de demontare a miturilor pseudoști-
ințifice. Scientia.ro prezintă zilnic articole și
știri, are o secțiune de bloguri și una desti-
nată întrebărilor din partea cititorilor. Cei
care doresc să sprijine acest demers de trans-
mitere a informației științifice pe înțelesul tu-
turor pot dona la: www.scientia.ro.

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

4882 boul. Des Sources, DDO

Georgianul Etibar Elchyev, cu 50 de linguri pe corp, în încercarea de a bate recordul mon-
dial „Cele mai multe linguri pe corpul uman”, Tibilisi, decembrie 2011. FOTO: Reuters.
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Căutam ajutor permanent în florărie.
Experiența cu florile nu este necesară, dar
este binevenită. Plata cu cec. Florăria este
online, fără clienți în spațiul de lucru. Sun-
tem situați la 7532 Chemin Cote-de-
Liesse, Ville St-Laurent, H4T 1E7. Pentru
detalii sunați la 514-449-5127.

Grădiniță în mediu familial în zona Notre-
Dame-de-Grâce caută asistentă (cu sau
fără experiență). Contact: Manuela, 514-
758-7681.

Căutăm educatoare calificată pentru o
grădiniță în Longueuil/St-Hubert (Rive-
Sud). Contactați Lucica la 438-502-1106
sau Adriana la 514-576-1756.

Caut ajutor în construcții, în special pen-
tru dulapuri de bucătărie. Experiența un
atu. Detalii la: 514-743-8509.

Căutăm o femeie pentru curățenie,
onestă și cu experiență, pentru o familie
care locuiește într-un apartament în zona
Côte-des-Neiges, de două sau trei ori pe
săptămână. Un nivel minim de franceză
sau engleză este acceptabil. Sunați la 514-
731-2176, Luba.

URGENT, căutăm doi instalatori de
pavaj, porțelan, piatră naturală, ziduri
ornamentale, plantare și altele. Cali-
ficări: minim 5 ani de experiență, per-
soană harnică și disponibilă, în bună
formă fizică, spirit de echipă, muncă la ex-
terior, permis de conducere valid (posibi-
litate de a face parte din echipele noastre
de deszăpezire în timpul iernii). Postul
este la timp plin, permanent, cu salariu
competitiv și asigurare colectivă. Loc:
Montreal și împrejurimi (punct de întâl-
nire la Laval). Data de început: imediat.
Scrieți-ne la info@genexinc.ca sau con-
tactați-ne la 450-963-2990 (lăsați un
mesaj).

Căutăm doi lucrători pentru transport
și cărat diverse (manutention), ajutor la
instalare de pavaj și alte materiale,
plantare, punerea plăcilor de gazon și alte
sarcini conexe. Calificări: experiență în
amenajare peisagistică un atu, harnic și
disponibil, în bună formă fizică, spirit de
echipă, muncă la exterior, permis de con-
ducere valid (posibilitate de a face parte
din echipele noastre de deszăpezire în tim-
pul iernii). Postul este la timp plin, per-
manent, cu salariu competitiv și asigurare
colectivă. Locul de desfășurare: Montreal
și împrejurimi (punct de întâlnire la
Laval). Data începerii: imediat.
info@genexinc.ca sau tel: 450-963-2990.
(lăsați un mesaj).

Compania Bordic Expert Ménage caută să

angajeze bărbați (vârsta 30-45 ani) pentru
a face curat în birouri. Plata oficial, cu cec,
15$/oră. Contactați Eugen la 514-799-
6864 sau expertmenage@bordic.com.

Regency Nannies, o agenție de recrutare
specializată în plasarea de bone, menajere
și îngrijitoare, caută candidați/candidate
pentru familii în regiunea Montreal și
Laval. Candidata/candidatul ideal are cel
puțin 6 luni de experiență, este respons-
abilă și posedă referințe verificabile.
Familiile cu care lucrăm au nevoi diferite,
astfel că Regency Nannies poate oferi
frecvent posturi la timp parțial și plin. Per-
soanele care doresc să lucreze în acest
domeniu, într-un mediu plăcut și stimulant,
sunt rugate să sune la 514-344-0099, Elsa.

Firmă cu 13 ani de experiență în domeniul
construcțiilor și renovărilor caută munci-
tori. Plata este negociabilă, în funcție de
experiență. Informații suplimentare la:
www.renoroca.ca Contact: 514-575-2939
sau renoroca_inc@yahoo.com.

Vând Istoria Literaturii Române de G. Că-
linescu, ediția originală din 1941, preț
100$ și vitrină retro din lemn de nuc și
mahon, cu cheie pentru uși, preț 250$. Tel:
514-502-7315.

Apartament 2½ în Lasalle, 650$/lună în
care sunt incluse și încălzire, frigider și
plită electrică. Parcare exterioară gratu-

ită. Informații suplimentare: 514-575-
9377.

Apartament 3½ situat pe boul. Newman,
în Lasalle. Aproape de școală și grădinițe,
la 5-7 minute de stația de metrou An-
grignon. Frigider, aragaz, încălzire și apă
incluse. Curte interioară cu piscină și par-
care exterioară gratuită. Info: 514-575-
9377, Ina.

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 stațiile de
metrou Cartier sau Montmorency. Stație
de autobuz, 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 stația de metrou Place des
Arts, complet renovate, totul inclus.
Spălătorie și ascensor în imobil.
Concierge român. Chirii de la 650$/lună,
bail de 12 luni. Tel: 450-465-9360.

Domn mai în vârstă caută o doamnă între
65 și 75 de ani. Puteți suna la tel: 514-
344-5153.

www.accentmontreal.com
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ANUNȚURI BISERICI

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

Parohia Ortodoxă Sf. Gheorghe (Rive Sud)
vă invită la următorul program de slujbe: du-
minica între 9:30-12:30, utrenia şi Sfânta
Liturghie; miercuri ora 20:00, slujba Sfântu-
lui 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-Eustache, 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 cu hramurile
Acoperământul Maicii Domnului și Sfinţii
Mari Împăraţi şi Întocmai cu Apostolii, Con-
stantin şi Mama Sa, Elena, din Pierrefonds
& West Island vă invită să participaţi la
Sfânta Liturghie şi Universul Catehetic al
Copiilor, duminica începând cu ora 11:45.
Preot paroh: Ioan Felicean Zinca. Tel. 514-
714-2762. Adresă: Paroisse Saint-Raphaël-
Archange, 495 rue Cherrier, l’Île-Bizard,
H9C 1G4. 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
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FOTBAL | Disputa dintre UEFA
și ar,zanii Super Ligii se va
finaliza în jus,+ie
Războiul dintre UEFA și orga-
nizatorii Super Ligii (proiect
eșuat la doar câteva zeci de ore
după inițiere) este departe de a
fi luat sfârșit. Marile cluburi
europene vor cu orice preț să-și
stabilească viitorul independent
de forul european, iar duelul va
fi tranșat în justiție.
Astfel, CJUE va stabili dacă
UEFA și FIFA au făcut abuz de
poziție dominantă în fotbal
atunci când au forțat cele 12
cluburi fondatoare ale Super
Ligii să renunțe la proiectul
care ar fi pus în umbră Cham-
pions League. Se speră ca lu-
crurile să fie clare până la
debutul unei noi ediții de
Champions League (în luna
septembrie va debuta faza gru-
pelor).
Nouă dintre cluburile fonda-
toare s-au retras, însă Real
Madrid, Barcelona și Juventus
mențin în viață această între-
cere sportivă care se bucura de
un sponsor generos: banca
americană JP Morgan promitea
3,5 miliarde de euro într-o
primă fază (se putea ajunge un-
deva la 5 miliarde).

CM GIMNASTICĂ ARTISTICĂ |
Marian Drăgulescu a cucerit
medalia de argint la sărituri
Sportivul român Marian
Drăgulescu a câştigat medalia
de argint în finala de la sărituri
la Cupa Mondială de gimnas-
tică artistică de la Varna (Bul-
garia, 27-30 mai), cu o medie
de 14,525 puncte, informează
Agerpres.
Drăgulescu (40 ani), sportiv
calificat la Jocurile Olimpice
de la Tokyo în proba de sări-
turi, a fost notat cu 14,350 la
prima săritură şi cu 14,700 la a
doua.
Medalia de aur a revenit
ucraineanului Nazar Cepurnîi. 

GIMNASTICĂ AEROBICĂ|
România, campioană 
mondială în proba de grup
România a cucerit medaliile de
aur în proba de grup la cea de-a
16-a ediţie a Campionatelor
Mondiale de gimnastică aero-
bică de la Baku (25-28 mai),
informează Agerpres.
Gabriel Bocşer, Teodora Cucu,
Daniel Ţavoc, David
Gavrilovici şi Mihai Alin Popa,
care încheiaseră calificările cu
cea mai mare notă, s-au impus
în finală cu 22,583 puncte,
potrivit site-ului Federaţiei
Române de Gimnastică.
Bilanţul României la Baku a
fost completat de argintului
obţinut la echipe şi bronzul din
proba de trio.
Din 1995 până în prezent,
sportivii români au câștigat nu
mai puţin de 65 de medalii la
Campionatele Mondiale de
gimnastică aerobică, dintre
care 25 de aur. 
Gimnaştii români mai au în
acest an o competiţie de top,
Campionatele Europene de la
Pesaro (Italia), în perioada 17-
19 septembrie.

CM HALTERE JUNIORI | 
Trei medalii de aur pentru 
România
 Raluca Andreea Olaru a cucerit
trei medalii de aur în cadrul
categoriei 64 kg la Campio-
natele Mondiale de haltere pen-
tru juniori de la Tashkent
(Uzbekistan), potrivit Hot-
News.ro. Olaru a luat aurul la
smuls cu 98 kg. La aruncat, ea
s-a impus cu 116 kg, iar la total
a câştigat cu 214 kg.
România a încheiat Mondialele
de juniori, la care a participat
cu patru sportive, cu şapte
medalii: trei de aur, toate
obţinute de Raluca Olaru, patru
de argint, prin Cosmina Pană şi
Valentina Cambei, şi două de
bronz, obţinute de Andreea
Cotruţa. 
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nete: Dr. Buracu; Contabilitate: Arcade
Accounting (3333 Cavendish), DFD
Comptables Généraux Accredités; Biserici:
Înălţarea Domnului.

MONTREAL CENTRU/SUD 
Consulat; Cabinete: Dr. Fârșirotu; Biserici:
Sf. Nicolae.

MONTREAL EST/NORD 
Magazine: Adonis (Sauvé), Balkani

Montreal (Piața Jean-Talon), Île des Gour-
mands; Contabilitate: AACSB; Magnus
Poirier (10300 boul. Pie-IX); Biserici: Buna
Vestire, Sf. Ioan Botezătorul, Sf. Ilie. 

VILLE SAINT-LAURENT
Magazine: Adonis (Place Vertu); Coletărie:
World Line Cargo. 

WEST ISLAND
Magazine: Adonis, Charcuterie M.D.

RIVE SUD 
Magazine: Balkani, Cracovia; Biserici: Sf.
Gheorghe.

LAVAL
Magazine: Balkani Laval, Transilvania,
Adonis, Marché Balkan;

PUNCTE DE DISTRIBUŢIE

Selecționerul României, Mirel
Rădoi, a afirmat într-o conferința
de presă că niciun jucător cu care
a vorbit până acum nu l-a refuzat
pentru participarea la  lotul care
va pleca la JO de la Tokyo, dar că
discuțiile decisive sunt între fede-
rație și cluburile de care aparțin
sportivii.

„Deocamdată nu avem
răspunsul tuturor cluburilor pen-
tru JO. Nu avem un număr exact
în momentul de faţă, suntem încă
în negocieri. E greu, până acum
nu am avut niciun refuz din partea
jucătorilor. Chiar la un moment

dat ne-au pus în dificultate, când
am văzut că toţi vor să fie
prezenţi. Dar mai sunt discuţiile
dintre federaţie şi cluburi, dintre
jucători şi cluburi”, a declarat
Rădoi, citat de HotNews.ro.

Reprezentativa Under 23 a
României va efectua un stagiu în
Spania, la Marbella, unde are pro-
gramate şi două jocuri amicale,
împotriva Mexicului şi Australiei,
selecţionate calificate, de aseme-
nea, la Jocurile Olimpice de la
Tokyo.

Cantonamentul se va des-
făşura în perioada 31 mai - 9

iunie, iar cele două partide se vor
disputa pe 5 iunie, contra Mexi-
cului și 8 iunie, contra Australiei.

Naționala U23 va fi condusă
de Nicolae Dică în cantonament,
dat fiind faptul că prima reprezen-
tativă are acţiune în perioada res-
pectivă, deci Mirel Rădoi îi va
pregăti pe „tricolorii mari”.

La Jocurile Olimpice,
reprezentativa de fotbal a
României a fost repartizată în
grupa B, alături de Noua Zee-
landă, Coreea de Sud și Honduras.
Duelurile din grupă vor avea loc
în perioada 22-28 iulie 2021.

NNaațțiioonnaallaa  RRoommâânniieeii  llaa  JJooccuurriillee
OOlliimmppiiccee  ddee  llaa  TTookkyyoo

FOTBAL 

Cați bani va distribui UEFA
naționalelor participante
la Euro 2020
UEFA va distribui suma
totală de 371 milioane
de euro celor 24 de par-
ticipante la turneul final
al Campionatului Euro-
pean, între 11 iunie și
11 iulie. Suma pre-
văzută este cu 20% mai
mare decât la ediţia
precedentă.

Fiecare echipă calificată la
Euro 2020 are garantată suma de
9,25 milioane euro, în timp ce o
victorie în faza grupelor va fi re-
compensată cu 1,5 milioane euro,

iar un egal cu 750.000 euro,
notează Agerpres.

Accederea în optimile de fi-
nală va aduce echipelor calificate
câte 2 milioane euro, în timp ce
sfertfinalistele vor încasa alte 3,25
milioane.

Calificarea în semifinale va fi
recompensată cu 5 milioane euro
de echipă, în timp ce viitoarea

campioană europeană va primi 10
milioane euro, iar învinsa sa din
finală 7 milioane euro. 

Astfel, câştigătoarea Euro
2020 va putea încasa până la 34
milioane euro pe toată durata
competiţiei, ale cărei meciuri se
vor disputa în 11 oraşe din Eu-
ropa, printre care şi Bucureştiul.
Finala va avea loc pe Wembley. 

Arena Națională, București.
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BERBEC (21 martie - 19
aprilie) 
Sănătate: Te simţi în
formă și arăţi excelent.

Dragoste: Eşti ceva mai rece, nu te mai
aprinzi la primul fior, ci treci dragostea
prin prisma raţiunii. Financiar: Poți să te
confrunți cu o lipsă a banilor, fie că pierzi
într-o investiție, fie ți se ivește o oportu-
nitate pentru care nu ai suficiente fonduri.  

TAUR (20 aprilie - 20
mai) 
Sănătate: Plutește un risc
de a avea probleme cu fi-

catul, intestinele şi pancreasul. Dragoste:
Perioadă bună, în care relaţia cu
partenerul de viaţă îți aduce multe satis-
facţii. Aveţi şanse să realizați proiecte im-
portante împreună. Financiar: Banii se
duc cât ai bate din palme, mai ales pe plăţi
administrative.

GEMENI (21 mai - 21
iunie) 
Sănătate: Psihicul este mai
fragil acum. E bine să încerci
să te recentrezi și să recu-

perezi din somn. Și nu uita să te hidratezi!
Dragoste: Totul va merge foarte bine în
relaţia ta dacă acţionezi cu prudenţă, căci
memoria s-ar putea să îți joace feste. Fi-
nanciar: Cu ajutorul familiei și/sau
partenerului, situaţia financiară se echili-
brează.

RAC (22 iunie -  22 iulie)
Sănătate: Cât timp nu te
linişteşti şi nu o laşi mai
moale cu munca şi cu tot

felul de proiecte care te copleșesc, nu se
poate vorbi de o stare de sănătate accepta-
bilă. Dragoste: Vei avea multe momente
de satisfacţie sentimentală, intuiţia îți
funcţionează la maxim. Financiar: La
nivel financiar situaţia va cunoaște o im-
portantă îmbunătățire.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Excesele pot să
te lase fără vlagă, deci nu
cere de la tine mai mult

decât poţi da. Dragoste: Te simţi bine cu
persoana iubită alături, vă afişaţi cu
mândrie în societate, nu mergeţi într-un
loc decât împreună şi vă dedicaţi mai mult
timp unul altuia. Financiar: Este posibil
să apară la orizont noi contracte sau
tranzacții.        

FECIOARĂ (23 august -
22 septembrie) 
Sănătate: O răceală re-
belă, o migrenă sau o

durere neaşteptată (articulații, mușchi) te
va ogliga să încetinești.  Dragoste: Poate
surveni un moment decisiv în viața ta sen-
timentală, dar trebuie să decizi şi cu inima,
nu doar cu mintea. Financiar: Banii sunt
punctul sensibil acum, dar nu e prima dată
când treci prin perioade mai precare.

BALANŢĂ (23 septembrie
- 22 octombrie) 
Sănătate: Punctele fragile în
privinţa sănătăţii sunt legate

de aparatul respirator. Dragoste: Un pic
egocentric sau narcisist, aștepți de la cel
drag tot ce poate da şi te complaci în pos-
tura de  răsfățat. Financiar: Ai buna in-
spirație de a nu cheltui nimic fără o
analiză aprofundată înainte. 

SCORPION (23 oc-
tombrie - 21 noiembrie) 
Sănătate: E momentul să
te responsabilizezi. Kilo-

grame în plus, obiceiuri proaste deprinse
în timpul pandemiei - e vremea să spui
stop și să te apuci de treabă. Dragoste:
Comunică cu partenerul! Vorbește-i de
planurile tale, de visele și aspirațiile pe
care le ai. Financiar: Nu te aventura în in-
vestiţii sau achiziții prea mari.

SĂGETĂTOR (22 noiem-
brie - 21 decembrie) 
Sănătate: Te simți  bine, dar
nu neglija testele de rutină,

nu amâna să vezi doctorul și să adresezi o
problemă ce pare minoră. Dragoste: E
posibil să ai parte de evenimente cu totul
deosebite. Financiar: Este un moment de-
cisiv, de parcă trebuie să alegi ce ai de
făcut cu banii pe care i-ai pus de-o parte.
Atenție însă la sfaturi neavenite, de la oa-
meni care vorbesc mult și fac puțin!

CAPRICORN (22 decem-
brie - 19 ianuarie)
Sănătate: Excesul de zel
are consecințe. Stresul și

oboseala îți afectează starea fizică și men-
tală. Dragoste: Cel care te iubește cu ade-
vărat te va prinde când cazi, te va ajuta să
te ridici, te va sprijini să mergi mai de-
parte. Financiar: Bani ai şi asta repre-
zintă un stres mai puțin.

VĂRSĂTOR (20 ianuarie
- 18 februarie) 
Sănătate: Eşti în formă
suficient de bună ca să îți

continui planurile nestingherit, însă tre-
buie să gândești și pe termen lung.
Dragoste: În cuplu sau celibatar, dacă
închizi orice portiţă care duce spre sufle-
tul tău, cum vrei să scapi de singurătate?
Financiar: Se întrevăd unele dificultăți în
obținerea unei plăți care ți se cuvine sau
care ți-a fost promisă.   

PEŞTI (19 februarie - 20
martie) 
Sănătate: Eşti în formă
bună, dar nu uita că sănă-

tatea de care te bucuri azi e cea la care te-
ai gândit ieri. Dragoste: Schimbarea
poate duce oriunde, spre un nivel superior
al relației voastre, înapoi la ce a fost la în-
ceput sau poate aduce o altă șansă de iu-
bire. Financiar: Te bazezi prea mult pe
bani care nu sunt ai tăi.
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wwwwww..bbaallkkaannii..ccaa

BBiissccuuiittii
EEuuggeenniiaa

66  ssoorrttiimmeennttee

•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 

SSnniitteellee
ssii  cchhiifftteellee

SSeemmiinnttee  ddee
ffllooaarreeaa

ssooaarreelluuii

HHaallvvaa
iinn  vvrraacc

CCoolliivvaa

MMaallaaii
BBoorroommiirr

CCiioorrbbaa  
ddee  bbuurrttaa

CCoollaaccii

GGuussttuull  TTrraaddiittiieeii

SSTT--HHUUBBEERRTT
5552 Grande-Allée, J4Z 3G1

445500..667766..66665544
CCoonnssuullttaattii  oorraarruull  llaa::

bbaallkkaannii..ccaa

ZZaaccuussccaa
RRaauurreennii MMOONNTTRREEAALL

Piata Jean Talon
7070 Henri-Julien, H2S 3S3 

551144..880077..11662266
CCoonnssuullttaattii  oorraarruull  llaa::  

bbaallkkaannii..ccaa

llaa  ccoommaannddaa
llaa  ccoommaannddaa

CCiioollaann  
aaffuummaatt

MMiiccii
TTrraaddiittiioonnaallii

EExxttrraa  ccaarrnnee  ddee  mmiieell
DDoommnneessttii

CCeeaaffaa
pprrooaassppaattaa

CCrreemmvvuurrssttii
vviieenneezzii

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.
Consultaţii oferite și prin Zoom.

Birourile noastre sunt situate la
500 Place d’Armes, Suite 1800, Vieux-Montréal, H2Y 2W2 

tismanariu@sympatico.ca

514-285-0052 

www.accentmontreal.com

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

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

CChhaarrccuutteerriieeFFaaiirrmmoouunntt
RETETELE LUI IONCI

►►Mititei si carnati
►►Carne marinata
►►Mezeluri preparate in 
laboratorul propriu 

SPECIALITATI SPECIALITATI 
ROMANESTIROMANESTI
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