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Statele Unite deschid frontiera
terestră cu Canada

De ce doar activitatea fizică nu
este suficientă pentru a slăbi

Începând cu 8 noiembrie, canadienii complet
vaccinați vor putea traversa frontiera terestră
și cea maritimă cu
Statele Unite în scopuri
neesențiale. Ce alte reguli se aplică pentru o
vizită în SUA?
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Exercițiile fizice ard mai
puține calorii decât ne
închipuim. Un nou
studiu arată cum organismul nostru compensează pentru cel
puțin un sfert din caloriile consumate în timp ce
exersăm.
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ALEGERI MUNICIPALE ÎN QUEBEC

Adrian Nedelcu și Julius Bute, doi candidați
de origine română la alegerile municipale
din Laval
Pe 7 noiembrie, în Quebec au loc alegeri municipale. Pe lângă Flavia
Alexandra Novac, candidată din partea partidului Mouvement lavallois în districtul Sainte-Rose - despre care am publicat în ediția
precedentă (articol disponibil la www.accentmontreal.com) - alți doi
români, Adrian Nedelcu și Julius Bute, candidează la aceste alegeri municipale în Laval, în Sainte-Dorothée și respectiv Val-Des-Arbres.
Ambii se prezintă din partea partidului Laval citoyens. Mai jos, două
scurte prezentări ale acestor candidați.
►

Adrian Nedelcu

Candidat în Sainte-Dorothée din partea
Laval citoyens, Adrian Nedelcu locuiește
în Laval de 23 de ani. Are planuri ambițioase pentru circumscripția sa, afirmând că are experiența necesară pentru a
se pune în slujba concetățenilor săi și a
contribui la ameliorarea calității vieții lor.
Echilibrul sufletesc este foarte important pentru succesul unei persoane publice, afirmă Adrian Nedelcu. Despre sine
spune că și-a dobândit acea stare de spirit
care îi permite să privească cu încredere
în viitor. Au trecut mai bine de două
decenii de când e stabilit în Laval, iar
rănile provocate de regimul comunist din
România s-au cicatrizat.
Comunitatea românească e din ce în ce
mai încrezătoare în forțele proprii și indiferent de rezultatul alegerilor, Adrian
Nedelcu promite să se implice mai mult în
viața comunității românilor și a fraților de
dincolo de Prut. Are multiple proiecte comunitare pe care dorește să le înfăptuiască
și crede că este momentul potrivit ca oamenii activi din comunitate să se facă remarcați la nivel local, provincial și
național.

Repere biografice

Născut în București și stabilit în Canada
în 1992, Adrian Nedelcu este un om cu
multiple competențe și pasiuni. Inginer de
profesie în România, cu realizări în domeniul construcțiilor de care este mândru,
aici el a obținut o diplomă universitară la
HEC și și-a fructificat pasiunea pentru fotbal, devenind antrenor cu numeroase
succese în palmares. Adrian este multiplu
campion provincial cu diferite echipe de
cluburi sau de la colegii pe care le-a antrenat și consideră că în Canada a realizat tot
ce și-a propus la plecarea din România.
Familia este de asemenea o sursă de
mândrie. Are un nepot de opt ani în România, mare admirator al echipei Montreal
Canadiens, care este elev la o școală de
hochei din București.
accentmontreal.com

Despre politică

Adrian Nedelcu insistă mai mult pe aspectul administrativ al implicării sale în
aceste alegeri locale decât pe cel politic.
Grație experienței sale acumulate în
România timp de 13 ani ca șef de șantier,
cunoaște sistemul de construcții, de zonaj
și de infrastructură nu din auzite sau din
cărți, ci la modul cel mai direct. Dorința
sa este să participe la o mai bună administrare a Lavalului și de aceea speră ca
alături de echipa Laval citoyens să declanșeze acea schimbare de care orașul are
nevoie stringentă.

Planuri de viitor

În cazul în care câștigă alegerile și
devine consilier municipal al circumscripției Sainte-Dorothée, Adrian Nedelcu
visează la edificarea unui parc de genul
Centre de la nature, planifică construcția
unui complex multisport acoperit, a unei
piscine de cartier acoperite și a unui centru cultural multietnic în partea de vest a
orașului de care are mare nevoie comunitatea sa.

Ju l i u s B u t e

Rezident al Lavalului de 37 de ani,
Julius Bute este candidatul echipei Laval
citoyens în districtul Val-Des-Arbres.
Aceasta nu este prima sa candidatură, căci
de-a lungul anilor Julius Bute - licențiat în
gerontologie și sănătate mintală și campion și profesor de judo - s-a implicat în
politică la toate nivelurile. Vă invităm să
citiți și interviul realizat cu dumnealui la
precedentele alegeri municipale, când a
candidat în districtul Concorde-Bois-deBoulogne din partea partidului Action
Laval. Interviul este disponibil pe site-ul
nostru, la www.accentmontreal.com.

Julius Bute este o persoană cu experiență, sigur de capacitățile sale și de beneficiile pe care le poate aduce
comunității din Laval. Este în deplin
echilibru cu lumea sa interioară și cea

Adrian Nedelcu, candidat în Sainte-Dorothée, și Julius Bute, candidat în Val-Des-Arbres, din
partea partidului municipal Laval citoyens.

exterioară, nu are frică de viitor și se
bazează pe fapte, nu pe vorbe. Astfel de
oameni pot mișca lucrurile în societate.

Repere biografice

Născut în Arad, Julius Bute s-a stabilit
în Canada în anul 1983 - mai întâi în Alberta, la Edmonton, și apoi în Quebec.
Absolvent al Facultății de educație fizică
și sport din București, el și-a completat
studiile mai întâi în SUA, la California
State University în cadrul Facultății de inginerie în apă potabilă și administrație, și
apoi în Quebec, la Université de Montréal,
de unde a obținut un bacalaureat în gerontologie și sănătate mintală. Acesta este de
altfel și domeniul în care a profesat până
la pensionare.
Judo reprezintă una din marile sale pasiuni. Este campion mondial la Judo Kata,
recunoscut de Institutul Kodokan din
Japonia, și a fost reprezentantul Federației
Internaționale de Judo (FIJ) la Campionatele Mondiale și Olimpiada de la Rio
2016. Face parte, ca reprezentant al
Canadei, din Comisia Judo pentru Pace a
FIJ, al cărui scop este promovarea păcii și
a reconcilierii în zone de conflict, precum
și dezvoltarea unei societăți juste prin intermediul principiilor filozofice și morale
ale judoului.
În 2010 a organizat la Montreal Campionatul Mondial de Judo Veterani, ocazie
cu care i s-a acordat o placă de aur de către
Federația Internațională de Judo.

Într-un Quebec plin de accente

Despre politică

Bun cunoscător al sistemului politic
canadian, Julius Bute a fost implicat în
alegeri la nivel federal, provincial și municipal. Este un consecvent luptător contra corupției, un militant pentru drepturile
minorităților culturale și un apărător al naturii. Consideră că instituțiile locale trebuie să aibă principii clare în
administrarea treburilor municipale.
Corupția, atitudinea lipsită de respect pentru alegătorul de rând și indiferența față de
schimbările climatice și securitatea ecologică nu trebuie să se regăsească în administrația locală, este de părere Julius
Bute. A decis să candideze la alegerile din
7 noiembrie pentru că are încredere în
echipa Laval citoyens și pentru că cetățenii
așteaptă schimbarea.

Reamintim că alegerile municipale din
Quebec au loc la dată fixă: în prima duminică a lunii noiembrie, la fiecare patru
ani. Anul acesta ele se vor desfășura pe 7
noiembrie. Votul anticipat va avea loc pe
31 octombrie.
La Montreal, pentru a facilita aplicarea măsurilor sanitare în vigoare, scrutinul se va ține pe durata a două zile, 6 și 7
noiembrie. Montrealezii vor avea o zi în
plus și pentru votul anticipat, care se va
desfășura pe 30 și 31 octombrie.
Pentru mai multe detalii privind desfășurarea votului consultați site-ul
www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca.

face diferenţa

ACCENT MONTREAL
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Câți români vaccinați au făcut
COVID-19 și câți au murit din
decembrie anul trecut și până
în septembrie
de infecție cu virusul SARS-CoV-2,
după administrarea celei de a doua
doze de vaccin) a survenit decesul.
În intervalul 1 - 30 septembrie 2021
24.39% din totalul persoanelor confirmate cu infecție SARS-CoV-2 au fost
persoane vaccinate.

Confirmare după doza 1,
perioada 1-30 septembrie

În intervalul 1 - 30 septembrie 2021,
un număr de 1.235 persoane au avut un
test pozitiv de infecție cu virusul SARSCoV-2, după administrarea primei doze
de vaccin.
Mediana timpului scurs de la administrarea primei doze până la data confirmării a fost de 68 zile. În această
perioadă, nicio persoana confirmată cu
infecție cu virusul SARS-CoV-2 după
administrarea primei doze de vaccin nu
a efectuat și a doua doză.
În luna septembrie, la un număr de 5
persoane (0.40% din totalul persoanelor care au avut un test pozitiv
de infecție cu virusul SARS-CoV-2,
după administrarea primei doze de
vaccin) a survenit decesul.

38.604 de români care s-au vaccinate cu prima doză) au avut un test
pozitiv de infecție cu virusul SARSvaccinat cu două doze în CoV- 2, după administrarea primei doze
perioada decembrie-sep- de vaccin.
În perioada 27 decembrie 2020 - 30
tembrie au făcut COVID-19, septembrie 2021, la un număr de 527
cei mai mulți dintre ei după persoane (1.82% din totalul persoanelor care au avut un test pozitiv
patru luni de la rapel. Cele de infecție cu virusul SARS-CoV-2,
mai multe infectări ale per- după administrarea primei doze de
vaccin) a survenit decesul.
soanelor complet vaccinate, respectiv 33.976, s-au Confirmare după doza 2,
perioada 27 decembrie
Confirmare la persoane
produs în septembrie.
Datele de mai sus provin dintr-o
analiză a Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), dată publicității în
data de 8 octombrie și citată de HotNews.ro.
Procentual, în perioada decembrieseptembrie (inclusiv) s-au îmbolnăvit
de Covid doar 0,72% dintre persoanele vaccinate.

Confirmare după doza 1,
perioada 27 decembrie
2020 - 30 septembrie 2021

În perioada 27 decembrie 2020 - 30
septembrie 2021, un număr de 28.929
persoane (0.52% din totalul persoanelor

2020 - 30 septembrie 2021

În perioada 27 decembrie 2020 - 30
septembrie 2021, un număr de 38.604
persoane (0.84% din totalul persoanelor
vaccinate cu doza 2) au avut un test pozitiv de infecție cu virusul SARS-CoV-2,
după administrarea celei de a doua doze
de vaccin (de notat că vaccinarea completă cu vaccinul Johnson&Johnson presupune administrarea unei singure
doze).
Mediana timpului scurs de la administrarea celei de-a doua doze până la
data confirmării a fost de 146 zile.
În perioada 27 decembrie 2020 - 30
septembrie 2021, la un număr de 293
persoane (0.76% din totalul persoanelor care au avut un test pozitiv
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cu schema completă de
vaccinare, perioada 1-30
septembrie

În intervalul 1 - 30 septembrie 2021,
un număr de 33.976 persoane cu schemă
completă de vaccinare, au avut un test
pozitiv de infecție cu virusul SARSCoV-2.
În luna septembrie, la un număr de
181 persoane (0.53% din totalul persoanelor care au avut un test pozitiv
de infecție cu virusul SARS-CoV-2,
fiind vaccinate cu schema completă) a
survenit decesul.
Niciunul din decese nu s-a datorat
vaccinării.
AM
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Deși în scăder e,
privarea
materială
ră m ân e r id icat ă
î n Ro m ân i a
Monitorul Social, proiect al
Friedrich-Ebert-Stiftung România, a prezentat noi date despre
persoanele din România aflate în
situație de privare materială.

Privarea materială măsoară procentul din
po-pulație care nu își permite măcar șase din
următoarele nouă lucruri: să-și plătească
chiria, ipoteca sau utilitățile lunare; să-și
mențină căldură în casă; să facă față unor
cheltuieli neașteptate; să mănânce carne sau
proteine în mod regulat; să meargă într-o vacanță; să aibă televizor; mașină de spălat;
mașină; telefon.
Privarea materială severă este inabilitatea de
a putea plăti măcar patru din cele nouă lucruri
enumerate mai sus.
România, Bulgaria și Grecia au cele mai ridicate rate de privare materială și privare materială severă din Uniunea Europeană. Cea mai
îngrijorătoare problemă este cea a privării materiale în familiile cu copiii mai mici de 6 ani.
În România, mai mult de o treime dintre acestea trăiesc în privare materială și 22% trăiesc
într-o situație de privare materială severă - de
peste trei ori mai mult decât media celor 28 de
state membre ale UE.
Deși situația din România s-a ameliorat în perioada 2009-2019, ea rămâne dramatică: unul
din șase români trăiește în condiții de privare
materială severă.

De remarcat faptul că în România cheltuielile
cu protecția socială raportate la populație sunt
printre cele mai scăzute din Europa - mai
puțin de jumătate din media europeană.
Dacă raportăm cheltuielile cu protecția socială
la numărul persoanelor aflate în risc de sărăcie
sau excludere socială, diferențele sunt și mai
mari: România cheltuiește cu protecția socială
de opt ori mai puțin decât media UE.
ACCENT MONTREAL

4882 boul. Des Sources, DDO
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România, studiu de caz pentru străini

Un medic român stabilit în
Suedia a tras un semnal de
alarmă asupra mentalității
românilor, care n-au încredere
în datele științifice atunci
când vine vorba despre vaccinare. Foarte probabil, spune
aceasta, România va deveni
obiectul unui studiu de caz,
iar fenomenul va primi și un
nume. Între timp, România
este deja subiect de știri în
presa internațională.
„Fenomenul acesta de a nu accepta vaccinarea - din teamă, din credința că vaccinul
nu este destul de experimentat, că nu suntem cobai etc. - ne-a făcut, de fapt, să devenim o țară de cobai, care probabil va fi
studiată. Colegii mei mi-au spus că această

mentalitate colectivă de a nu crede în
datele științifice este fără precedent în
Uniunea Europeană și este un fenomen
pe care ar dori să-l studieze și probabil
că acest fenomen va primi și un nume”, a
declarat Laura Ghibu, medic român stabilit
în Suedia, la Digi24.
„Datele care vin din România nu se văd
bine în Suedia. Am vorbit cu câțiva colegi
care se ocupă de studii științifice, eu însămi
m-am ocupat să fac design de studii științifice, deci să proiectez studii științifice, și vă
spun că România va deveni un laborator
pentru studiile științifice ale cercetătorilor străini. Ceea ce se întâmplă în România nu are nicio explicație logică pentru un
cercetător străin sau pentru un străin în general”, a mai spus aceasta.

România, subiect de știri în
presa internațională

Situația din România începe să atragă și
atenția presei străine, care încearcă să explice fenomenul.
„Spitalele din România sunt copleșite
de pacienți nevaccinați”, este titlul unui

material video publicat pe site-ul Euronews
și realizat de jurnaliștii de la Associated
Press, pe care îl citează Digi24.ro. Situația
este comparată cu cea din Rusia, unde
există o proporție similară de populație
nevaccinată - circa două treimi.
Mulți români nu au încredere în îndemnul autorităților de a se vaccina, o situație
care, în parte, se poate explica prin faptul
că au trăit mult timp sub dictatorul Nicolae
Ceaușescu. Roânii, sunt, de asemenea, receptivi la dezinformările care circulă online, potrivit cărora vaccinurile sunt
ineficiente sau, mai rău, periculoase, arată
Euronews.
Iată și alte câteva titluri: Reuters: „Pe
măsură ce COVID-19 cuprinde România,
firmele de pompe funebre se zbat să facă
față morților”; AFP: „Am fost în iad: Valul
patru face ravagii în România”; Politico:
„România cere ajutor de urgență din
partea UE pentru a lupta cu coronavirusul”; Bloomberg: „România raportează cel mai mare număr de cazuri de
COVID-19, record de decese”; Deutsche
Welle: „România - Pandemia coronascepticilor”.

Situația dezastruoasă din România a
făcut obiectul și unui articol publicat în
Journal de Montréal în data de 8 octombrie, cu o săptămână înainte ca România să afișeze cea mai mare rată din lume
a deceselor de COVID înregistrate în decurs de o săptămână raportat la un milion de locuitori.
„«C’est l’enfer»: la Roumanie assommée par la quatrième vague de la
pandémie” este titlul acestui articol în care
este subliniată acoperirea vaccinală scăzută
din România și sunt redate mai multe mărturii ale unor pacienți ajunși la terapie intensivă din cauza Covidului, precum și
declarațiile unor medici și directori de spitale copleșiți de amploarea celui de-al patrulea val al pandemiei.
„Este un iad în secțiile de terapie intensivă din toată țara, iar situația nu face decât
să se înrăutățească”, afirmă în acest articol
dr. Dorel Săndesc, șeful Clinicii de
anestezie și terapie intensivă de la Spitalul
Județean de Urgență din Timișoara și
președintele Societății Române de
Anestezie și Terapie Intensivă.
Journal de Montréal subliniază de
asemenea faptul că rata scăzută a vaccinării
se poate explica prin neîncrederea populației în guvern, combinată cu puternica îmbrățișare a teoriilor conspiraționiste care
circulă pe rețelele de socializare.
Situația din România a devenit atât de
îngrijorătoare încât, potrivit președintelui
Colegiului Medicilor, Daniel Coriu, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) trimite
o delegație ca să înțeleagă fenomenul românesc - de ce într-o țară cu acces la vaccinuri
există o rată de vaccinare așa scăzută.
„Avem un număr enorm de mare de decese
evitabile”, a subliniat dr. Coriu.
Ziua de 19 octombrie a fost una sumbră, România înregistrând cel mai mare
număr de cazuri noi de COVID-19 de la începutul pandemiei - 18.863, cel mai mare
număr de decese - 574, și cel mai mare
număr de pacienți în stare gravă aflați la
Terapie Intensivă - 1.805.
Previziunile pentru săptămânile următoarele sunt cel puțin la fel de sumbre.
ACCENT MONTREAL
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Rêves d’automne cu chitaristul
să am o legătură mai bună cu publicul
atunci când interpretez propriile mele
compoziții.

Chitaristul Răzvan Beznă se află la prima sa colaborare cu La Muse Héritage Musical.

După o pauză de doi ani
cauzată de pandemie, pe 7
noiembrie, asociația La Muse
Héritage Musical prezintă un
nou concert. Iubitorii muzicii
vor putea asista la Rêves
d’automne, un eveniment
muzical care reunește interpreți de înaltă ținută profesională. Printre aceștia se
află și tânărul doctorand în
chitară clasică (Universitatea
McGill), Răzvan Beznă, pe
care Eva Halus l-a intervievat
pentru Accent Montreal.

Eva Halus: Răzvan Beznă, de când colaborezi cu Ioana German și asociația La
Muse Héritage Musical? În ce circumstanțe v-ați întâlnit?
Răzvan Beznă: Bună ziua cititorilor jurnalului Accent Montreal! Aceasta este
prima mea colaborare cu La Muse
Héritage Musical și sunt foarte bucuros să
pot concerta din nou în public! Am cunoscut-o pe dna Ioana German anul acesta. A
venit să discute cu mine după ce a asistat
la un concert al grupului Tarabostes, pe
care-i acompaniam la Domeniul Roman,
cu ocazia sărbătoririi hramului Bisericii
Sf. Pantelimon. Am luat o cafea împreună
accentmontreal.com

și dna German m-a invitat să cânt cu La
Muse. Am primit această invitație cu mare
entuziasm! Din cauza restricțiilor și măsurilor sanitare legate de pandemie au
existat foarte puține ocazii să pot cânta la
chitară în public, așa că sunt foarte recunoscător pentru această ocazie oferită
de dna Ioana German și La Muse, și pentru munca sa plină de dedicație care face
posibil acest concert.
EH: Povestește-ne, te rog, despre cariera
ta și despre începuturi. Ai un background
muzical în familie? Cum și când s-a
manifestat pasiunea ta pentru muzică și
mai precis pentru chitara clasică?
RB: Mama cânta la chitară în liceu, dar în
afară de asta, nimeni din familie nu a cântat la vreun alt instrument. Dar amândurora, și mamei și tatălui meu, le place
să cânte, să danseze și să asculte muzică.
Pasiunea mea pentru muzică a început
la grădiniță. Educatoarei îi plăcea să ne învețe pe acorduri de muzică și cânta la instrumente cu coarde. Părinții mi-au spus
mai târziu că atât de mult îmi plăcea acest
lucru, încât i-am rugat să îmi cumpere o
chitară. Mi-au cumpărat o chitară mică, iar
aceasta a devenit jucăria mea favorită.
Mai târziu, în același an, fratele meu și cu
mine am primit fiecare câte un instrument
de Crăciun - el un pian electronic, iar eu
prima mea chitară reală. Am început să iau
lecții la un studio în Winnipeg învățând
câteva corzi și cântece pentru copii. Abia
când am început să fac studii preparatorii
la University of Manitoba, cu Skender
Sefa, pasiunea mea pentru chitara clasică
a prins cu adevărat aripi.

EH: Parcurgând biografia ta am putut
vedea cât de mult și perseverent ai studiat, sub îndrumarea unor foarte buni
profesori, începând cu Skender Sefa, cu
care ai luat lecții încă de la vârsta de 6
ani și care te-a instruit până în anul
2009, apoi Alexander Dunn în Victoria,
și până astăzi când îți pregătești doctoratul în chitară clasică la Facultatea de
muzică a Universității McGill, sub îndrumarea profesorului Patrick Kearney.
Ce ți se pare ușor acum, ce ți se pare încă
greu în studiile tale? Ce te atrage cel mai
mult, interpretarea pieselor celebre sau
compoziția proprie?
RB: Trebuie să recunosc că studiul partiturilor muzicale și aprofundarea tehnicii și
teoriei muzicale au devenit, cu timpul,
mult mai ușoare pentru mine, deoarece
până să ajung la universitate, chitara a fost
un hobby. În prezent explorez multe piese
muzicale necunoscute încă sau care au
fost foarte rar interpretate, din muzica
compozitoarelor canadiene. Cum multe
dintre ele nu cântau la chitară și cum
există foarte puține înregistrări, în studiul
meu sunt nevoit să descopăr intențiile lor.
La a doua întrebare răspunsul e simplu: îmi place să cânt și să interpretez
piese muzicale, asta fiind și specialitatea
programului meu. Nu știu dacă interpretarea unor piese ale unor compozitori
sau interpretarea pieselor mele mă atrage
mai mult. Cred că în orice spectacol trebuie să existe un program variat, care să
includă, pe cât posibil, piese originale. În
general, e bine ca muzica să poată fi pe
placul întregii audiențe, tineri sau bătrâni,
cunoscători sau nu. Cred totuși că reușesc

Într-un Quebec plin de accente

EH: În spectacolul de pe 7 noiembrie vei
prezenta o compoziție proprie, The Bungalows. Ce te-a inspirat? Cât de mult este
compoziția ta modernă și contemporană,
prin ce se definește și ce elemente muzicale reunește?
RB: The Bungalows este o piesă pe care
am compus-o în mai 2014, când terminam
programul de studio la Universitatea
Texas din Austin. Această piesă am scriso inspirându-mă din cei patru ani petrecuți
în Texas și este dedicată unuia dintre cei
mai buni prieteni ai mei, Fred Springer. Dl
Springer și cu mine eram singurii chitariști
din clasa noastră și, ca un făcut, eram și
vecini în ultimul an de studiu. Am cântat
împreună cu el în duo și am câștigat premii la câteva concursuri de chitară din
Statele Unite. Blocul în care locuiam
amândoi se numea The Bungalows.
Piesa este relativ scurtă, numai trei
minute, dar este lirică și dinamică în același timp. Nu pot spune că e o piesă modernă; armoniile sunt expresive, dar
într-un stil melancolic. Așa că o pot numi
mai curând o piesă în stil impresionist,
gen Claire de Lune de Debussy. Există o
urmă de tristețe în această compoziție pentru că atunci când am compus-o știam că
voi pleca din Texas și reflectam la frumoasele amintiri ce le lăsam în urmă. O
îndrăgesc mult și aștept cu nerăbdare să o
interpretez în fața publicului pe 7 noiembrie, la concertul Rêves d’automne.

EH: Ce alte piese ai mai compus? Se
poate vorbi despre un stil anume în compoziția ta muzicală?
RB: Am scris mai multe piese pentru chitară solo. Prima, Preludenza și Tallahassee sunt favoritele mele. Inspirația mea,
dacă pot spune așa, a stat uneori în momentele de mulțumire și bucurie, iar alteori
în momentele de singurătate și de înstrăinare. Prin compozițiile mele pot reflecta și pot să-mi canalizez emoțiile care
devin forța creatoare. Caut încă un stil, dar
dacă ar fi să-mi caracterizez stilul prezent,
l-as numi impresionist sau romantic.

EH: În cadrul concertului Rêves d’automne ai trei solo-uri și îl vei acompania
pe tenorul Jérémie Domenico în interpretarea a trei tangouri celebre, compuse
de Carlos Gardel în anii ’30, pe versurile
lui Alfredo La Pera. Cum ți se pare
această colaborare?
RB: Să acompaniezi un vocalist este întotdeauna o experiență extraordinară, deoarece chitariștii de muzică clasică au, în
general, o carieră solo. Așa că pentru mine
această ocazie este fantastică!
Nu este întotdeauna ușor să balansezi
acordul vocii cu chitara, însă prin partiturile alese vom putea realiza acest duo la
cel mai înalt nivel calitativ. Repetițiile cu

face diferenţa
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clasic Răzvan Beznă
Jérémie Domenico sunt o plăcere și cred
că amândoi am învățat mult unul de la
celălalt. Carlos Gardel este o emblemă internațională a tangoului și sunt foarte bucuros că Jérémie a ales ca repertoriu
aceste piese. Mi-a spus că a găsit partiturile în cartea La Musica de Buenos
Aires, pe care a cumpărat-o în Uruguay cu
mulți ani în urmă. Cartea are cinci volume
și împreună plănuim să învățăm mai multe
piese din muzica lui Gardel.
Pe 7 noiembrie, vom interpreta Por
Una Cabeza, El Dia Que Me Quieras și
Volver. Există multe înregistrări, partituri
și aranjamente muzicale ale tangourilor pe
care le vom prezenta, dar nu am văzut sau
auzit de niciunul care să fie interpretat de
un tenor și un chitarist.

EH: Ai schimbat deja mai multe orizonturi: ai studiat în Manitoba, Victoria,
Austin (Texas), unde te-ai pregătit cu
reputatul maestru de chitară clasică
Adam Holzman, apoi în Tallahassee, la
Universitatea de Stat din Florida, unde
ai obținut un masterat sub îndrumarea
unui alt profesor de excepție, Bruce
Holzman. Rezultatele nu au întârziat să
apară: premii, distincții, nominalizări,
invitații. Acum te afli la Montreal. Cum ți
se pare orașul din punct de vedere al
scenei muzicale clasice și ce noi colaborări ai vrea să ai în viitor aici?
RB: Am auzit de la multă lume că orașul
Montreal este capitala culturală și inima
Canadei și cred acest lucru! Prima mea
vizită aici a fost în 2013 pentru concursul
Festivalului internațional de chitară și
compoziție clasică. Acolo l-am întâlnit
pentru prima oară pe profesorul Patrick
Kearney, care atunci era directorul festivalului. A fost o ediție foarte bună și încă
mai țin legătura cu unii muzicieni locali
întâlniți atunci. Montrealul este un oraș
frumos! Ca unul dintre cele mai mari și
mai diverse orașe din Canada, această
metropolă oferă multe ocazii să asculți și
să înveți diverse stiluri de muzică. Din păcate, din cauza pandemiei de Covid-19,
evenimentele cu public au fost reduse sau
sistate. Sper ca acest lucru să se schimbe
în viitorul apropiat. Sper să pot continua
să colaborez și să cânt la chitară cu alți

La Muse Héritage
Musical

Foto sus: Chitaristul Răzvan Beznă (stânga) alături de colegul său Fred Springer, căruia ia dedicat compoziția The Bungalows. În cea de-a doua fotografie se află alături de tenorul
Jérémie Domenico, cu care va cânta în cadrul concertului Rêves d’automne.

muzicieni, precum Les Tarabostes, La
Muse și alții. De asemenea, sunt foarte bucuros că voi interpreta în premieră piesa
Espania Concerto a compozitoarei Anne
Lauber, ca ultimul meu proiect pentru teza
de doctorat, în 2023.

Rêves d’automne
Cu participarea sopranei Marina Negruță,
tenorului Jérémie Domenico, pianistului
Beguentch Gueldyev și a chitaristului Răzvan Beznă
Duminică, 7 noiembrie, ora 16:30

Biserica anglicană Saint-Georges
1001 Avenue des Canadiens-de-Montréal
(metrou Bonaventure)
Bilete: 25$. Rezervări: 450-541-1978.
Acces în baza pașaportului vaccinal.

Pictoriță și poetă, Eva
Halus se definește ca o
artistă Zen, mereu în ritm
cu natura. A publicat patru
volume de poezii, trei de interviuri cu personalități românești din
Montreal și două cărți de povești.

Asociația La Muse Héritage Musical
are ca scop promovarea muzicii culte,
în special a muzicii clasice românești.
Asociația colaborează atât cu artiști
români, cât și canadieni, pe care îi promovează în cadrul evenimentelor sale.
Asociația a fost fondată în 2008 de
Ioana German (foto), descendentă a
familiei Mureșianu, familie care a dat
României muzicieni și intelectuali remarcabili: compozitorul Iacob
Mureșianu, poetul și jurnalistul Andrei
Mureșianu și mulți alții.
Ea este și dirijoarea corului La Muse,
pe care l-a fondat în 2009 și cu care a
participat la numeroase spectacole, festivaluri şi activităţi culturale în Canada,
România și multe alte țări europene.
Corul La Muse este un ansamblu muzical de prim rang, care reunește coriști
de diferite origini și culturi ce au în
comun pasiunea pentru limbajul universal al omenirii - muzica. Numele său
este inspirat de titlul primei reviste
muzicale românești, Musa Română,
publicată în 1888 de către compozitorul
Iacob Mureșianu, străbunic al Ioanei
German.
Pe 7 noiembrie, Ioana German și asociația La Muse Héritage Musical vă invită la un concert deosebit, Rêves
d’automne, primul după întreruperea
cauzată de pandemie.
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Statele Unite deschid frontiera terestră cu
Canada în data de 8 noiembrie. Care sunt
regulile?

Va fi nevoie de un test Covid?

Pentru cei care ajung în SUA pe calea
aerului, pe lângă dovada vaccinării, va fi
nevoie și de rezultatul negativ la un test
antigen sau molecular efectuat cu cel mult
72 de ore înaintea îmbarcării în avion.
Călătorii care traversează frontiera terestră nu vor trebui să facă un test de depistare pentru Covid-19.

La intrarea în Canada

intre în SUA. La ora actuală, peste 10%
Începând cu 8 noiembrie, Vaccinul AstraZeneca și
dintre canadieni (3,911,303) sunt vaccinați
canadienii complet vaccinați combinarea dozelor vor fi
cu două doze combinate.
acceptate
vor putea traversa frontiera
Statele Unite nu au autorizat vaccinul Ce înseamnă să fi vaccinat
terestră și cea maritimă cu AstraZeneca
pentru proprii rezidenți. Totuși,
CDC
(Centers
for Disease Control) a complet?
Statele Unite în scopuri
Călătorii sunt considerați vaccinați
recomandat acceptarea călătorilor cărora li
neesențiale.
s-a inoculat orice vaccin aprobat atât de au- complet dacă fie au făcut ambele doze ale

Granița terestră dintre Canada și SUA
a fost închisă în martie 2020 pentru orice
călătorie considerată non-esențială, în virtutea unei înțelegeri între Ottawa și
Washington ce a fost reînnoită lunar.
Canada a ridicat restricțiile pentru
cetățenii și rezidenții permanenți americani complet vaccinați începând cu 9 august a.c.

toritățile de resort americane cât și de către
Organizația Mondială a Sănătății (OMS),
deci și AstraZeneca.
De asemenea, SUA a anunțat că va accepta și combinarea dozelor de vaccin recomandate de OMS, care includ Moderna,
Pfizer și AstraZeneca/Covishield. Prin urmare, călătorilor care au făcut orice combinație a acestor vaccinuri li se va permite să

unui vaccin administrat conform unei
scheme cu două doze, fie s-au vaccinat cu
Johnson & Johnson care necesită o singură
doză, cu cel puțin două săptămâni înainte
de data călătoriei.
Călătorii parțial vaccinați nu vor putea
intra în SUA. Nu a fost precizat dacă se va
face vreo excepție în cazul persoanelor care
au avut Covid-19 și sunt vaccinate cu o singură doză.

Înregistrarea prin intermediul ArriveCan rămâne obligatorie. De asemenea,
Canada menține regula prezentării unui
rezultat negativ la testul de depistare pentru Covid-19, indiferent de punctul de intrare - aerian, terestru sau maritim. Doar
testele moleculare sunt acceptate, nu și
cele antigen (testele rapide). Ele trebuie făcute cu maxim 72 de ore înaintea intrării în
țară.
Testul molecular (RT-PCR) reprezintă
standardul de aur în diagnosticarea infecției, însă obținerea rezultatului poate
dura 24-48 de ore. Ce se întâmplă atunci
când vrem să mergem în SUA pentru o zi
sau doar pentru câteva ore?
Potrivit guvernului federal, canadienii
pot face testul în Canada, pleca în SUA și
apoi folosi testul pentru a reveni, atâta timp
cât călătoria durează mai puțin de 72 de ore.
Costul său variază între 100$ și 200$.
Reamintim că Agenția canadiană de
Sănătate publică recomandă în continuare
canadienilor să evite călătoriile internaționale.
Precizăm, de asemenea, că din ianuarie
2022 SUA va impune vaccinarea adecvată
și pentru lucrătorii esențiali care traversează
frontiera terestră, precum șoferii de camion.
ACCENT MONTREAL

Vreți mai mulți clienți?
Suntem aici să

vă ajutăm!
Print și online

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

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

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

• Declara#i de IMPOZIT: persoane fizice
• Incorporari si lichidari de companii
si companii
• Reprezentare in fata autorita#lor
• Declara#i TPS/TVQ, Salarii, Simulari
guvernamentale
REER
• Consiliere fiscala op#ma pentru rambursari
• Rapoarte IFTA, Rapoarte CCQ, CSST
maxime
3333 boul. Cavendish, suite 435, Montreal, H4B 2M5
www.arcade-accounting.com • 514 .5 08.88 80 • info@arcade-accounting.com
Pregatire profesionala de exceptie, o vasta experienta
Gabriela Bucsa
canadiana pentru ORICE domeniu de activitate!
Member of Canadian Bookkeepers Association

ȘERBAN MIHAI TISMĂNARIU
& ASOCIAŢII

CABINET DE AVOCATURĂ

Vă protejăm drepturile
și interesele

Peste 25 de ani de experienţă în Baroul din Montreal

DREPT CIVIL,
COMERCIAL
ȘI AL MUNCII

DREPT
MATRIMONIAL

DREPTUL
IMIGRAȚIEI

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

ELENA NIGAI ND
Naturopat - Fitoterapeut
Fabricant de produse naturale
* Tincturi
* Unguente
* Siropuri
* Capsule

Birourile noastre sunt situate la

500 Place d’Armes, Suite 1800, Vieux-Montréal, H2Y 2W2

514-285-0052
tismanariu@sympatico.ca

Membra a Asociatiei Terapeutilor
Nauturopati din Quebec

Nutritie terapeutica *
Bilant de sanatate *
Adulti si copii *

5 1 4 . 24 0 . 4 94 0 * w w w. n a t u r a z o n e . n e t * h e r b o r i s t e l a v a l @ g m a i l . c o m
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Noi reguli privind călătoriile în
și din Canada
5,000$, conform Legii aeronautice (Loi sur
l’aéronautique), iar operatorii pot plăti
până la 25,000$ pentru fiecare infracțiune.

O dovadă pan-canadiană de
vaccinare

Pe 11 august 2021, guvernul federal a
anunțat crearea unei dovezi de vaccinare
pan-canadiene uniforme care să servească
pentru călătoriile în străinătate. Ea este
elaborată în parteneriat cu provinciile și
teritoriile canadiene. Documentul va fi pus
la dispoziția populației în format digital.
Călătorii îl vor putea arăta la îmbarcarea în
avion, tren sau navă și îl vor putea prezenta
autorităților frontaliere din alte țări pentru
a dovedi că sunt adecvat vaccinați împotriva COVID-19.

Regulile pentru intrare în
Canada rămân neschimbate

De la 30 noiembrie însă toți călătorii
Începând cu 30 octombrie soanelor de peste 12 ani:
● pasageri pe zboruri interne, transfronta- vor trebui să fie vaccinați. Excepțiile prea.c., toți pasagerii aerieni care liere sau internaționale care pleacă de pe un văzute sunt doar pentru situațiile rare ale
unei deplasări de urgență sau ale imposipleacă de pe aeroporturile aeroport canadian;
● pasageri pe trenurile VIA Rail și Rocky bilității de a fi vaccinat din motive mecanadiene, precum și toți cei Mountaineer;
dicale.
●
pasageri
pe
nave
marine
care
desfășoară
care călătoresc cu trenul sau
activități neesențiale, cum ar fi navele de Sancțiuni severe
se îmbarcă pe o navă pentru croazieră, și care efectuează călătorii de cel
Potrivit ministerului Transporturilor,
falsificarea informațiilor sau nerespectarea
un voiaj a cărui durată este de puțin 24 de ore.
cerințelor vor avea consecințe grave.
cel puțin 24 de ore vor trebui Perioadă de grație
Astfel, companiile feroviare vor fi
să fie vaccinați.
O scurtă perioadă de tranziție, de o lună amendate cu sume ce pot ajunge până la
Din data de 30 octombrie, pentru a
putea urca la bordul unui avion, tren sau
navă vaccinarea anti-Covid-19 va fi necesară. Măsura se va aplica tuturor per-

accentmontreal.com

de zile, va fi acordată. În acest interval de
timp, persoanele nevaccinate vor putea
călători prezentând rezultatul negativ al
unui test molecular de depistare efectuat cu
cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării.

250,000$ pentru fiecare infracțiune, pe zi,
în temeiul Legii privind siguranța feroviară
(Loi sur la sécurité ferroviaire).
În sectorul transporturilor aeriene, o
persoană poate primi o amendă de până la

Într-un Quebec plin de accente

Canada și-a redeschis granița terestră
pentru cetățenii SUA și rezidenți permanenți americani complet vaccinați în data
de 9 august. Din 7 septembrie, Canada permite călătorilor complet vaccinați din alte
țări ale lumii să vină aici în scopuri discreționare.
Toate persoanele care se îmbarcă spre
Canada - inclusiv cetățenii canadieni și
rezidenții permanenți - indiferent de statutul vaccinării, sunt obligate să prezinte
rezultatul negativ obținut la testului molecular de depistare pentru Covid-19 efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de ultimul
zbor direct către Canada. De asemenea, toți
călătorii trebuie să se înregistreze prin intermediul aplicației ArriveCan.
Persoanele nevaccinate care sunt autorizate să intre în Canada vor trebui să
stea în carantină timp de 14 zile și să facă
teste de depistare în prima și în a opta zi.

face diferenţa
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BROSSARD

BALKANI
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Coliva
la comanda

Colaci
la comanda

Biscuiti
Eugenia
6 sortimente
Seminte de
floarea
soarelui

Malai
Boromir

5552 Grande-Allée, J4Z 3G1

450.676 .66 54

C o n s u l t at i o r ar u l l a :
b a l ka n i . c a

Ciorba
de burta

Ciolan
afumat

Cremvursti
vienezi

Mici
Traditionali
Extra carne de miel
Domnesti

S T- H U B E R T

Halva
in vrac

Snitele
si chiftele

Ceafa
proaspata

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

•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
Zacusca
Raureni

MO NT REA L

Piata Jean Talon
7070 Henri-Julien, H2S 3S3
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Goog le luptă
împotriva
ne gării
schimbărilor
cli mat ic e

Emisiile de CO2 au revenit la
niveluri mari
să fie bazată pe soluții regenerabile, angajamentele financiare asumate de națiunile bogate nu confirmă acest lucru.
Din 1,8 miliarde de dolari care au
fost alocați pentru cheltuielile privind redresarea economică, doar o sumă de 300
de milioane de dolari va fi direcționată
către proiecte ecologice.
Potrivit raportului, utilizarea cărbunelui în statele membre G20 va crește
cu aproape 5% în 2021. Acest lucru se
datorează în principal Chinei, care este
responsabilă pentru aproximativ 60%
din această creștere. Totodată, creșteri
ale ponderii de cărbune s-au înregistrat
și în SUA și India.
În ceea ce privește gazul, Raportul
privind transparența climatică constată
că utilizarea acestui combustibil a crescut cu 12% în țările membre ale G20 în
perioada cuprinsă între anii 2015 și
2020.

Din noiembrie, gigantul online
Google va interzice utilizatorilor care neagă schimbările
climatice posibilitatea de a-şi
monetiza conţinutul pe platformele sale, informează Agerpres.

Emisiile de carbon au rioada preindustrială, ceea ce face ca
obiectivul de a nu crește temperatura
revenit la niveluri mari, iar medie globală peste pragul de 1,5 grade
ponderea acestora a cres- Celsius față de perioada preindustrială să
fie extrem de dificil de atins. Una din
cut din nou în cele mai bo- concluziile raportului este faptul că
Câteva aspecte pozitive
gate 20 de națiuni din lume, politicile de mediu pentru combaterea
Raportul indică și unele evoluții poîncălzirii globale nu sunt implementate
potrivit Raportului anual suficient de rapid încât să fie eficiente. zitive, printre care creșterea ponderii de
energie solară și eoliană în cele mai boprivind transparența climagate 20 de țări din lume. Energia regeG20 emite aproximativ
tică.
nerabilă furnizează acum aproximativ

Noua politică privește agenţii de publicitate,
editorii şi creatorii YouTube, interzicând
reclamele pentru conţinut care „contrazice
consensul ştiinţific bine stabilit asupra existenţei şi cauzelor schimbărilor climatice” şi
monetizarea acestuia.
Este vorba de „conţinutul care face referire
la schimbările climatice drept o farsă sau o
înşelătorie, care neagă faptul că tendinţele pe
termen lung arată încălzirea climei la nivel
global şi care neagă faptul că emisiile de
gaze cu efect de seră sau activitatea umană
contribuie la schimbările climatice”, a precizat Google.
„Agenţii de publicitate pur şi simplu nu vor
ca anunţurile lor să apară lângă acest
conţinut. Iar editorii şi creatorii nu doresc ca
reclame care promovează aceste afirmaţii să
apară pe paginile sau în videoclipurile lor”, a
adăugat compania.
Google va examina contextul, făcând distincţia între conţinutul care susţine o afirmaţie falsă ca fiind adevărată şi conţinutul
care raportează sau discută acea afirmaţie.
„Vom continua, totodată, să permitem
reclame şi monetizarea pe alte subiecte
legate de climă, inclusiv dezbateri publice
privind politica climatică, impactul diferit al
schimbărilor climatice, noi cercetări şi multe
altele”, a indicat compania.
Google va începe aplicarea acestei politici
din luna noiembrie.

Noul Raport privind transparența climatică, realizat în conformitate cu
Convenția Cadru a ONU privind Schimbările Climatice, a fost întocmit de 16 organizații de cercetare și grupuri de
mediu, notează BBC News.
Raportul spune că emisiile de CO2
vor crește în acest an cu peste 4% în
țările care fac parte din G20, după ce au
scăzut cu 6% în 2020 din cauza pandemiei de COVID-19. China, India și Argentina vor depăși nivelurile de emisii de
dioxid de carbon pe care le-au atins în
2019. De asemenea, autorii raportului
subliniază că utilizarea continuă a combustibililor fosili subminează eforturile
de reducere a temperaturilor.
În prezent, lumea se confruntă cu o
temperatură medie globală mai mare cu
aproximativ 1,1 grade Celsius față de pe-
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75% din emisiile globale
de CO2

Țările membre ale grupului G20 sunt
responsabile pentru aproximativ 75% din
emisiile globale de dioxid de carbon.
SUA și Australia au cele mai mari
emisii de CO2 pe cap de locuitor dintre
toate statele membre ale G20. SUA înregistrează 4,9 tone pe cap de locuitor, în
timp ce Australia înregistrează 4,1 tone
pe cap de locuitor. Aceste date reflectă
ponderea ridicată a combustibililor fosili, în special a gazelor naturale și a
petrolului, care sunt utilizați pentru
generarea de căldură.

Soluțiile regenerabile nu
sunt prioritizate

Deși liderii politici au promis că redresarea globală post-pandemie ar trebui

12% din energie, comparativ cu 10%,
nivelul care s-a înregistrat în 2020.
Toți membrii G20 sunt de acord să
adopte noi planuri mai stricte de reducere a emisiilor de carbon până în 2030.
Cu toate acestea, China, India, Australia
și Arabia Saudită nu au făcut încă pași
concreți în această direcție.
Există așteptări ca atât India, cât și
China să prezinte noi planuri naționale
privind reducerea emisiilor înainte de
conferința ONU pentru schimbări climatice, ceea ce ar putea da un impuls
semnificativ încercărilor statelor lumii de
a menține obiectivul de creștere a temperaturii medii globale sub pragul de 1,5
grade Celsius. Conferința ONU, cunoscută și sub numele de COP26, se va desfășura între 1 și 12 noiembrie în orașul
Glasgow.
ACCENT MONTREAL

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

Deschis in fiecare zi, de
luni pana sambata. Sunati
pentru orarul exact.
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Pe urmele nucleului de Staniu-100: Nucleul
dublu magic
nivelurile energetice sunt complete. În
acest caz este vorba de un așa-numit nucleu magic.
Nuclee magice există atât pentru
protoni, cât și pentru neutroni. Un caz deosebit este cel al nucleului de staniu100, care are un dublu număr magic,
deoarece atât neutronii, cât și protonii
sunt în număr magic: 50.
În plus, staniul-100 este un caz deosebit și datorită faptului că numărul de
neutroni este egal cu cel al protonilor, ceea
ce pentru nucleele mai grele nu se întâmplă: de obicei numărul neutronilor îl depășește pe cel al protonilor. Staniul-100
este deci un nucleu cu totul deosebit,
studiul acestuia ajutându-i pe teoreticieni
să verifice modelele și teoriile pe care leau pus la punct în cadrul fizicii nucleare.

ISOLTRAP

Spectrometrul de masă de mare precizie ISOLTRAP de la CERN, Geneva. Credit imagine: CERN.

Nucleele atomilor sunt compuse din protoni și neutroni care se regăsesc în interiorul nucleului în cadrul unor niveluri energetice și orbitali, așa cum este și cazul electronilor. Există nuclee cu numere magice de neutroni sau protoni, adică cu nivelurile energetice complete.
Printre acestea un rol deosebit îl joacă nucleul dublu magic staniu-100. Recent, în cadrul unui
experiment efectuat cu ajutorul spectrometrului de masă de mare precizie ISOLTRAP de la
CERN, cercetătorii au reușit să se apropie de acest nucleu greu de produs, prin măsurători
efectuate asupra nucleului de indiu-100.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Atomii

Materia pe care o
cunoaștem, cea din
care și noi suntem
făcuți, este alcătuită
din atomi. Fizicienii
au lămurit configurația electronică a
primilor 108 atomi din cei 118 din tabelul
periodic al elementelor. Cu mențiunea că
de la elementul 95 la 118 vorbim de atomi
produși în laborator, dar pe care nu i-am
identificat în natură.
Atomii, la rândul lor, au o structură
deosebit de complexă, cu un nucleu mic
și dens în centru, în jurul căruia se află
electronii (spunem, de regulă, că elec-

tronii „orbitează” în jurul nucleului, dar,
pentru a fi preciși, habar nu avem ce fac
acești electroni până în momentul în care
sunt măsurați). Nucleul este compus din
protoni și neutroni. Numărul de protoni
dintr-un nucleu (egal cu cel de electroni)
definește elementul chimic. Un element
chimic poate să aibă un număr de neutroni
variabil: este vorba despre izotopi, deci
același element chimic, însă cu mai mulți
sau mai puțini neutroni.

Nucleele

Să vedem mai îndeaproape cum sunt
alcătuite nucleele atomilor. Protonii și
neutronii sunt legați în cadrul nucleelor de
forța nucleară tare. Această forță
acționează între quarcurile din care sunt
alcătuiți protonii și neutronii și are ca efect
inclusiv forța cu care aceștia se țin împre-

ună în nuclee. Forța nucleară tare nu este
însă foarte bine cunoscută - teoria care o
descrie, cromodinamica cuantică, este o
teorie care are pe de-o parte nevoie de date
experimentale, pe de alta de noi modele
matematice.
În acest context, una dintre modalitățile pentru a verifica aceste teorii și
modele este de a le pune la încercare în
cadrul unor experimente efectuate în
condiții deosebite, precum cele care au loc
în așa-numitele nuclee magice.

Nucleele magice și staniul100

Protonii și neutronii ocupă în cadrul
nucleelor niveluri energetice. Aceste
niveluri sunt calculate pe baza teoriei, iar
un caz deosebit apare atunci când

Producerea și studiul nucleului de
staniu-100 este extrem de dificilă.
Cercetătorii de la CERN din cadrul unui
proiect de cercetare științifică desfășurat
la ISOLTRAP au reușit să producă și să
studieze nucleul apropiat de staniu: și
anume nucleul de indiu, mai mulți izotopi, indiu-101, indiu-100 și indiu-99.
Dintre aceste nuclee, indiul-100 este
extrem de interesant. Studiul său contribuie la determinarea masei staniului100, întrucât staniul-100 se dezintegrează
în indiu-100 printr-o dezintegrare beta.
Măsurând deci energia produsă în dezintegrare și știind masa indiului-100 se
poate calcula masa staniului-100.
La ISOLTRAP s-a reușit măsurarea
masei indiului-100 cu o precizie de 90 de
ori mai mare decât cea precedentă, rezultatele fiind publicate în Nature Physics.

Impactul asupra teoriei
nucleare

Noua valoare măsurată a masei indiului are un impact puternic în teoria nucleară, demonstrând cum calcule „ab
initio”, care descriu nucleele prin principii
prime, descriu foarte bine acest nucleu.
Teoria face deci pași înainte împreună cu
experimentul, iar rezultate precum acesta
ne ajută să înțelegem cum funcționează lucrurile în inima atomilor, i.e. în nucleele
acestora, studiu ce încă are nevoie de
multe date experimentale care să îndrume
pașii teoreticienilor.

Cătălina Curceanu este prim cercetător în
domeniul fizicii particulelor elementare şi
al fizicii nucleare la Laboratori Nazionali
di Frascati, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Italia) şi colaborator al portalului
Scientia.ro.
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De ce doar activitatea fizică nu este suficientă
pentru a pierde în greutate
Apa etichetată
dublu

Exercițiile fizice ard mai
puține calorii decât ne
închipuim. Un nou studiu
arată cum organismul nostru
compensează pentru cel
puțin un sfert din caloriile
consumate în timp ce exersăm. Drept urmare, a
cunoaște felul în care metabolismul nostru răspunde la
efort fizic s-ar putea dovedi
cheia optimizării exersatului
pentru a pierde în greutate.

Pentru fiecare 100 de calorii pe care credem că le ardem ca rezultat al efectuării
unor exerciții, în realitate, cei mai mulți dintre noi nu ajung nici la 72 de calorii, așa
cum arată un nou studiu („Energy compensation and adiposity in humans”, publicat
în Current Biology) ce prezintă felul în care
activitatea fizică ne afectează metabolismul.
Potrivit New York Times, studiul a relevat faptul că organismul nostru tinde să
compenseze, automat, cel puțin un sfert din
caloriile consumate atunci când exersăm,
sabotându-ne astfel eforturile de a slăbi.
Rezultatele arată, de asemenea, că faptul de
a avea kilograme în plus amplifică acest
fenomen de compensare a caloriilor, ceea
ce face ca pierderea în greutate prin exerciții fizice să fie și mai dificilă pentru cei
care sunt deja supraponderali.
În același timp, studiul sugerează că
accentmontreal.com

Este utilizată pentru a măsura rata metabolică medie a unui organism pe o perioadă dată de timp. Cele două elemente
componente, hidrogenul și oxigenul,
sunt parțial sau complet înlocuite
(etichetate) cu un izotop al lor. Este
vorba de forme grele, dar non-radioactive, ale fiecărui element. Participanții la
un studiu care se bazează pe această
metodă beau apa etichetată dublu, iar
izotopii de hidrogen și oxigen sunt apoi
identificați în mostre de urină.
În funcție de cât hidrogen și oxigen
pierde o persoană, se poate calcula cât
dioxid de carbon produce corpul acesteia
zilnic. Acest lucru constituie o măsurătoare foarte precisă în baza căreia aflăm
câte calorii consumă zilnic un individ
zilnic, deoarece nu putem arde calorii
fără să creăm dioxid de carbon.
această compensare a caloriilor variază de
la persoană la persoană. Cunoașterea modului în care propriul metabolism răspunde
la exerciții fizice poate fi deci cheia succesului în controlarea greutății via sport.
În teorie, mișcarea ar ajuta substanțial
la pierderea în greutate. Când ne mișcăm
mușchii ni se contractă, necesitând mai
multă energie ca atunci când suntem în
repaus. Dar nu numai mușchii consumă
energie suplimentară, ci și alte organe și sisteme biologice. Grație cercetărilor, știm cu
aproximație câtă energie necesită aceste
procese. De exemplu, mersul pe jos pe o
distanță de 1,5 km arde circa 100 de calorii,
funcție de talie și viteză de deplasare.
Până nu de mult, se credea că procesul
ar fi cumulativ, adică mergi 1,5 km și consumi 100 de calorii, mergi 3 km și consumi
200 șamd. Prin urmare, dacă nu mâncăm
mai mult pentru a înlocui aceste calorii, am
putea crea un deficit caloric și deci scădea
în greutate.
Realitatea este însă alta. Multiple studii
au arătat că majoritatea celor care încep un
nou program de fitness pierd mai puține
kilograme decât ar fi fost de așteptat considerând consumul de calorii asociat antrenamentului efectuat. Iar acest lucru se
întâmplă chiar și cu o monitorizare strictă a
dietei.
Prin urmare, mai mulți oameni de știință au început să speculeze că energia consumată în timpul exercițiilor ar avea limite.
Această posibilitate a generat foarte mult
interes în 2012, odată cu publicarea unui
important studiu despre o populație de
vânători-culegători din Africa („HunterGatherer Energetics and Human Obesity”,
PLOS One). Ce au descoperit cercetătorii
este că deși membrii tribului respectiv

mergeau sau alergau ore în șir, numărul
caloriilor pe care îl consumau zilnic era
asemănător celui observat la bărbați și
femei din Occident cu vieți relativ
sedentare. Aceasta deoarece organismul
vânătorilor-culegători africani compensa,
reducând cantitatea totală de calorii cheltuite, astfel încât aceștia să evite inaniția.
Alte studii, mai mici, au întărit constatările acestui studiu, anume că o activitate fizică mai mare nu duce neapărat la un
consum zilnic sporit de calorii. Puține studii
de anvergură au încercat însă să determine
cât de mult compensează organismul nostru pentru caloriile arse în timpul mișcării,
deoarece măsurarea activității metabolice
este complexă și costisitoare.
Totuși, ca parte a unei inițiative științifice ambițioase, zeci de cercetători și-au reunit datele rezultate din mai multe studii ce
au implicat mii de subiecți. Studiile respective s-au bazat pe metoda „apei dublu
etichetate“, care reprezintă standardul de
aur în cercetarea metabolică. Această apă
conține izotopi care permit cercetătorilor să
măsoare câte calorii arde cineva pe parcursul unei zile.

Pentru studiul publicat recent de
Current Biology, oamenii de știință și-au
propus să afle ce se întâmplă cu metabolismele noastre atunci când suntem activi fizic
- dacă consumăm proporțional mai multe
calorii totale zilnice atunci când ne mișcăm
mai mult. Ce au constatat este că, în medie,
majoritatea oamenilor tind să consume doar
circa 72% de calorii adiționale din ce ar fi
fost de așteptat considerând nivelul lor de
activitate fizică.
Cercetătorii au descoperit și faptul că
nivelurile de compensare a energiei cresc la

Într-un Quebec plin de accente

cei cu niveluri relativ ridicate de grăsime
corporală. Aceste persoane tind să compenseze 50% sau mai mult din caloriile pe
care le ard fiind active.

Este important de precizat că studiul nu
a luat în considerare alimentația subiecților,
concentrându-se exclusiv pe consumul de
energie și pe capacitatea organismului de a
compensa o parte din caloriile arse în timpul exercițiilor fizice prin reducerea activității biologice în alte părți ale corpului.
Nu este deocandată clar care este mecanismul acestui proces și nici ce sisteme interne
sunt cel mai mult implicate. Cercetătorii au
speculat că s-ar putea ca sistemul imunitar,
care necesită foarte multă energie, să
încetinească oarecum. Sau am putea, fără să
ne dăm seama, să ne agităm mai puțin sau
să facem mai puține alte activități în zilele
în care exersăm. Procesele celulare ar putea
de asemenea încetini, reducând consumul
general de energie al organismului.
Rezultatele acestui studiu nu ar trebui
însă să ne descurajeze. Chiar și persoanele
a căror organism compensează 50% sau
mai mult din caloriile arse în timpul exercițiilor fizice vor consuma mai multe calorii
decât dacă ar fi inactive. Totuși, ce trebuie
să înțelegem atunci când ne bazăm pe sport,
pe mișcare în general pentru a slăbi este că
activitatea fizică arde puține calorii. Pentru
a scădea în greutate trebuie să și mâncăm
mai puțin și mai ales să fim atenți la ce
mâncăm. Căci o jumătate de prăjitură sau
jumătate de canetă de cola după o jumătate
de oră de mers pe jos înseamnă mai multe
calorii ingerate decât arse, indiferent de cât
de mult sau puțin organismul dvs. compensează.

face diferenţa
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Vaccinarea reduce cu 90% spitalizarea și
decesele din cauza Covid-19
Vaccinarea împotriva COVID19 reduce cu 90% riscul de
spitalizare şi de deces şi este
eficientă şi împotriva variantei
Delta, arată un amplu studiu
realizat în Franța, citat de
Digi24.ro.

Pentru a ajunge la această concluzie,
cercetătorii Epi-Phare (structură ce reuneşte Asigurările de Sănătate şi Agenţia
pentru medicamente) au comparat datele
a 11 milioane de persoane vaccinate cu
vârsta de peste 50 de ani cu cele a 11 milioane de persoane nevaccinate din aceeaşi
grupă de vârstă. Studiul a vizat perioada
cuprinsă între 27 decembrie 2020 (începutul campaniei de vaccinare în Franţa)
şi 20 iulie 2021.

Începând din a 14-a zi după administrarea celei de-a doua doze, cercetătorii au
observat „o reducere a riscului de spi-

Eficiența asupra variantei
Delta

Un amplu studiu francez confirmă eficacitatea vaccinurilor anti-Covid. FOTO: Getty
Images.

talizare de peste 90%”. Observaţia se
aplică vaccinurilor Pfizer/BioNtech, Moderna şi AstraZeneca. Al patrulea autorizat
în Franţa, cel al Janssen, a fost utilizat în
proporţii mai mici şi, prin urmare, nu a

fost inclus în studiu.
„Această reducere este de acelaşi ordin
de mărime şi pentru riscul de deces în timpul unei spitalizări ca urmare a COVID19”, potrivit Epi-Phare.

Eficacitatea observată pentru formele
severe ale bolii „nu pare să se diminueze
în perioada de urmărire disponibilă, care
a mers până la 5 luni”, au precizat cercetătorii.
Pentru a identifica impactul variantei
Delta, în prezent dominantă, cercetătorii
au estimat reducerea riscului de spitalizare
în cursul perioadei când aceasta a luat amploare în Franţa, începând din 20 iunie
(deci cu o lună înainte de sfârşitul studiului).
Ei au găsit rezultate comparabile cu
perioadele anterioare: o eficacitate de 84%
la cei de peste 75 de ani şi de 92% la cei
cu vârste cuprinse între 50-74 de ani.
Aceste rezultate fac posibilă furnizarea
unor „prime elemente”, însă „perioada
rămâne prea scurtă pentru a evalua impactul real al vaccinării asupra acestei
variante”, avertizează cercetătorii, care îşi
continuă studiul.

Un an ticor p eficien t împ otriva t utu r or va riant elor
c o r o n a v i r u s u l u i S A R S - C o V- 2

Cercetători de la Spitalul Universitar din Lausanne şi de la
Şcoala Politehnică Federală
din acest oraş elveţian (EPFL)
au anunţat descoperirea unui
anticorp monoclonal capabil
să neutralizeze toate variantele coronavirusului SARSCoV-2, inclusiv varianta Delta,
relatează agenţia EFE citată
de Agerpres.

Descoperirea ştiinţifică, publicată în
revista specializată Cell Reports, a fost
obţinută prin izolarea limfocitelor pacienţilor cu COVID-19.

mite sistemului imunitar al pacientului să
elimine coronavirusul din organism.

Cercetătorii elveţieni susţin că noul
anticorp monoclonal este mai durabil,
oferind protecţie timp de până la şase luni,
faţă de 3-4 săptămâni în cazul altor anticorpi. „Aceasta îl face să fie un tratament
preventiv interesant pentru persoanele
nevaccinate din categoriile de risc sau
pentru persoanele vaccinate care nu au
reuşit să producă un răspuns imunitar”,
semnalează universitatea elveţiană.

Noul anticorp este „unul dintre cei mai
puternici împotriva coronavirusului
SARS-CoV-2 identificaţi până în
prezent”, afirmă EPFL. Conform expli-

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

Tel: (514) 376 3371

ACCENT MONTREAL

Fax: (514) 376 3377
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caţiilor acestei instituţii, el blochează proteinele spike ale virusului şi împiedică astfel infectarea celulelor pulmonare, ceea ce
opreşte procesul de replicare virală şi per-
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Pacienţii imunocompromişi, cei receptori ai unui transplant sau cei cu anumite
tipuri de cancer vor putea fi protejaţi împotriva coronavirusului primind de două
sau trei ori pe an injecţii cu acest anticorp,
mai notează cercetătorii elveţieni.
Testele clinice cu un medicament pe
baza acestui anticorp vor începe către
sfârşitul anului viitor.

Traiteur Bourret
Comandati la 514.733.8462

Preparate culinare din bucataria traditionala
romaneasca
Supe, Ciorbe, Sarmale, Chiftelute,
Zacusca, Muraturi
Colaci, Colive, Cozonaci si multe altele
* Cu comanda *
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Într-adevăr, totul vibrează în univers. Dar ce
înseamnă asta?

Terra oscilează în mod regulat (la 20,5 minute), ca urmare a activității sale interne.

„Vibrațiile”, pentru cine știe
ce motiv obscur, sunt la modă
în teoriile „new age” și medicina alternativă. Ideea este inspirată din știință, căci,
într-adevăr, totul vibrează în
univers, dar cum este cazul
de cele mai multe ori, aceasta
este distorsionată prin golirea
de sensul original și adăugarea de noi sensuri, pentru
ca în final să avem un cu totul
alt concept. Așadar, ce
înseamnă că totul vibrează în
univers?

Una dintre opiniile ce poate fi auzită
recent cu privire la noul coronavirus este
aceea că dacă nu ai „frecvența vibrațională” necesară pentru a „găzdui” virusului, nu ai cum să fii afectat. Și, desigur, cei
pricepuți în a-și controla această frecvență
nu trebuie să poarte măști și să ia alte măsuri de protecție, pentru că ei „luptă” cu
„vibrațiile” potrivite.

Ce înseamnă o vibrație?

O vibrație este, la modul generic, o deformare periodică a unui mediu.
Vibrațiile clopotului. Un exemplu simplu
de ilustrare a vibrațiilor este un clopot (al

bisericii). Atunci când lovești în clopot,
metalul clopotului se deformează ușor și
vibrează. Vibrațiile metalului din care este
construit clopotul se transferă către aerul
din jur, care, la rându-i vibrează; masa de
aer este comprimată periodic, pe măsură
ce metalul vibrează. Aceste vibrații ale
masei de aer se transferă în toate direcțiile
în aer și ajung la urechea ta, unde există
un fel de membrană (timpanul) care și ea
vibrează. În felul acesta spunem că
„auzim bătăile clopotului”. Dacă am
scoate aerul din această „ecuație”, clopotul va vibra în continuare, că nu are de ales
dacă-l lovim, dar nu vom mai auzi nimic,
căci sunetul depinde de aer în acest caz.
Vibrațiile Terrei. Nu vom vorbi despre
rezonanța Schumann și alte idei asemănătoare. Pământul vibrează pentru că nu
este un corp perfect rigid. De exemplu,
pe Terra au loc în mod constant
cutremure, efecte ale modului de alcătuire și organizare a materiei în interiorul
Pământului. După un cutremur cu o magnitudine mai mare de 6,5 grade, Pământul
vibrează ca un clopot pe diferite
frecvențe. Aceste oscilații sunt denumite
„modurile normale” ale Terrei, acestea
exercitând un stres puternic asupra structurii planetei noastre. Există și un mod
„fundamental”, denumit „modul de respirație al Terrei”, care consemnează cicluri de compresie și expansiune ale
planetei la 20,5 minute.
Deci avem vibrații regulate ale Pământului! Nu știm dacă acest număr este deja
introdus în teoriile pseudo-științifice, dar
dacă nu, poate le dăm o idee. :)

Ce au în comun vibrațiile?

Elementul comun este oscilația.
Atunci când vorbim despre vibrații ale
gongului, în fapt știm că materialul oscilează, iar la un nivel mai profund este
vorba despre mecanică cuantică (modul în
care atomii dintr-un material interacționează unii cu alții).
Undele electromagnetice oscilează, dar
și nivelul de zahăr din sânge, nivelul de
încărcare a traficului dintr-un oraș, temperatura medie anuală șamd.

Dar de ce oscilează totul?

Din ce știm, lumea noastră este constituită din particule, dar conform mecanicii
cuantice ceea ce numim particulă are o
dublă natură, de particulă și undă în același timp. Cel mai faimos experiment din
fizică ce arată acest lucru este experimentul cu două fante. În fapt, conform teoriei
câmpurilor cuantice universul nu conține
deloc particule, ci doar câmpuri.
În fine, oricum ar fi, particulele/undele
vibrează, iar cum totul este creat din particule/unde, pe cale de consecință, totul vibrează, oricât de mică ar fi amplitudinea
acestor vibrații.
Orice particulă cu masă are o
lungime de undă (distanța dintre două
maxime ale oscilației), denumită lungimea
de undă Compton, și care este invers proporțională cu masa particulei.
Dar ce oscilează într-o particulă?
Este ceea ce denumim „funcția de undă”
a unei particule, un concept fundamental
în mecanica cuantică.
Pe scurt, particulele sunt descrise de

un obiect matematic numit „funcție de
undă”, de obicei notat cu Ψ („Psi”). Ψ
reprezintă, practic, întruchiparea dualității
undă-particulă. Funcția de undă se mișcă
în conformitate cu ecuația lui Schrödinger
și ne permite se calculăm probabilitatea cu
care putem identifica o particulă într-un
anumit loc din spațiu (ori cu o anumită
viteză ori un anumit spin).
Un electron, de exemplu, are o funcție
de undă care oscilează de 10-20 de ori pe
secundă. Electronul are propriul „ceas” cu
el... Dar toate particulele dispun de un astfel de ceas. Particulele mai masive, precum protonii ori atomii (care nu sunt
particule elementare, dar pot fi tratate ca
particule), oscilează mai repede, pentru că
frecvența acestor oscilații este proporțională cu masa.
Și particulele fără masă ca fotonii oscilează, dar în acest caz frecvența oscilației depinde de energie. Ochiul uman
are capacitatea de a interpreta un segment
din setul de frecvențe posibile ale fotonului, iar asta ne permite să vedem. Suntem
siguri că știați, dar suntem detectoare de
fotoni cu posibilități complexe de interpretare a acestora!

Și spațiu-timpul oscilează

Cu certitudine ați auzit de undele gravitaționale. Undele gravitaționale reprezintă oscilații ale spațiu-timpului.
Folosind tehnologie ultra-sensibilă, cu
ajutorul detectoarelor de unde gravitaționale (denumite interferometre)
fizicienii au reușit începând cu septembrie
2015 să detecteze aceste oscilații ale
spațiu-timpului. În aceste cazuri, undele
sunt generate de coliziuni de obiecte cosmice masive, cum sunt găurile negre.
Dar și tu, cititorule, generezi unde
gravitaționale atunci când te miști. Doar
că acestea sunt atât de mici, că nu le poate
nimeni detecta. Dar matematica ne spune
că în mod cert există.

Ok, deci totul vibrează. Oscilația este
o componentă fundamentală a elementelor
constitutive ale universului. Ajută asta cu
ceva pe cei care sunt adepții medicinei alternative și a diferitelor teorii „new age”?
În niciun caz...
www.scientia.ro
Scientia.ro este un site de popularizare a
științei și de demontare a miturilor
pseudoștiințifice. Scientia.ro prezintă zilnic
articole și știri, are o secțiune de bloguri și
una destinată întrebărilor din partea cititorilor. Cei care doresc să sprijine acest demers de transmitere a informației științifice
pot dona la: www.scientia.ro.
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ANUNȚURI BISERICI

OFERTE DE MUNCĂ
Cabinetul dentar dr. Joseph Henry (3882
Van Horne, Montreal) caută o persoană
pentru postul de igenist(ă) dentară. Postul este permanent, la timp plin sau timp
parțial. Contactați dr. Henry la 514-7392325.

Căutăm 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.
Suntem situați la 7532 Chemin Cote-deLiesse, Ville St-Laurent, H4T 1E7. Pentru detalii sunați la 514-449-5127.
Căutăm educatoare calificată pentru o
grădiniță în Longueuil/St-Hubert (RiveSud). Contactați Lucica la 438-502-1106
sau Adriana la 514-576-1756.
Caut ajutor în construcții, în special
pentru 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. Calificări: minim 5 ani de experiență, persoană harnică și disponibilă, în bună
formă fizică, spirit de echipă, muncă la
exterior, 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
întâlnire la Laval). Data de început: imediat. info@genexinc.ca sau 450-9632990 (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 conducere valid (posibilitate de a face parte
din echipele noastre de deszăpezire în
timpul iernii). Postul este la timp plin,
permanent, 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).

VÂNZĂRI

Oportunitate de business: Charcuterie
Fairmont este de vânzare! Magazinul
este situat pe bulevardul St-Laurent,
există de peste 60 de ani, are o clientelă
fidelă și numeroasă și se vinde cu rețete și
echipamente. Sunați la Greg, 514-2888046.

Vând pentru bibliofili: Dicționarul Etimologico-semantic al limbii române de
Alexandru Resmeriță, Editura Ramuri,
1924; Mihail Eminescu, Literatura Populară, ediție comentată de D. Murărașu,
ediție antebelică; Titu Maiorescu, Însemnări zilnice (1881-1886), Editura Librăriei Socec, ediție antebelică; Duiliu
Zamfirescu și Titu Maiorescu în scrisori
(1884- 1913), ediție din 1937, precum și
alte volume. Telefon: 514-502-7315.

IMOBILIARE

Ofer spre închiriere cameră în casă particulară, situată într-un cartier liniștit,
aproape de Trois Rivières. Preferabil persoană de sex feminin, nefumătoare, liniștită, ordonată și fără animale.
Informații la telefon 438-387-7341.
400$/lună+electricitate.
Apartament 2½ în Lasalle, 650$/lună în
care sunt incluse și încălzire, frigider și
plită electrică. Parcare exterioară gratuită. Informații suplimentare: 514-5759377.
Închiriez dormitor într-un 4½ în Laval,

50

.00

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 Laurentides/St. Martin. Aproape de școală, autobuz, metrou. Căutăm persoane liniștite,
ideal cuplu, nefumători. 890$/ lună. Sunați
la 514-465-4877.
Apartamente 1½ și 2½ în bloc de beton,
Ste-Famille colț cu Sherbrooke, la doi pași
de metroul Place des Arts, complet renovate, totul inclus. Spălătorie și ascensor în
imobil. Concierge român. Chirii de la
650$/lună, bail de 12 luni. 450-465-9360.

MATRIMONIALE
Canadian nefumător, 170 / 78 / 53, studii
juridice canadiene, caut doamnă pentru relație serioasă. Răspund cu plăcere la 438876-0543, direct sau mesaj text. Locuiesc
în Montreal.
Domn mai în vârstă caută o doamnă între
65 și 75 de ani. Sunați la: 514-344-5153.

DIVERSE

Donez manuale de învățare/predare a limbii engleze, cărți-resurse pentru profesori
de engleză și alte cărți în limba engleză.
Tel: 514-502-7315.

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: 1690 Avenue De l'Église,
Montreal, H4E 1G5. www.sfnicolaemtl.com.

Parohia Ortodoxă Sf. Gheorghe (Rive Sud)
vă invită la următorul program de slujbe: duminica între 9:30-12:30, utrenia şi Sfânta
Liturghie; miercuri ora 20:00, slujba Sfântului Maslu; sâmbăta ora 16:00, slujba vecerniei. 2000 boul. Marie, Longueuil, J4T
2B1. www.sfgheorghe.com.
Biserica Ortodoxă Română Înălţarea Domnului Montreal, 5845 Upper Lachine,
N.D.G., H4A 2B6. Sfânta Liturghie se desfășoară duminica şi sărbătorile din săptămână la 10:30. Preot dr. Nicolae Stoleru,
paroh, tel: 514-748-6730.

Biserica Ortodoxă Română Sf. Dimitrie cel
Nou, 10120 av. d'Auteuil, Mtl, H3L 2K1.
Sfintele slujbe au loc: duminica - orele
12:00; sărbătorile din săptămână - orele
10:00. Preot Ion Ceauşu: 514-358-5121.
Biserica Ortodoxă Română Sfântul Prooroc
Ilie Tesviteanul (Anjou) are următorul program: în fiecare duminică sau sărbătoare cu
cruce roșie între orele 10.45-13.00 (Acatist
și Sfânta Liturghie). 5055 rue Joffre, H1K
2T7. Preot paroh Ioan Cotrigășanu, 514-4751399 sau www.sfantulilie.org.

Programul obișnuit al Bisericii Ortodoxe
Sfântul Mare Mucenic Pantelimon din StEustache: slujba are loc duminica, ora 11:15.
Adresa: 367 rue Godard, St-Eustache, J7P
3V2. Preot Vasile Trif, 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. SaintJoseph, 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, Constantin 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. 514714-2762. Adresă: Paroisse Saint-RaphaëlArchange, 495 rue Cherrier, l’Île-Bizard,
H9C 1G4. www.ortodoxwestisland.ca.

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

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

MICA PUBLICITATE în

este GRATUITĂ. Profitaţi!

Ofertele de servicii sunt publicate contra cost. Trimiteți anunțurile la info@accentmontreal.com.
Nu se primesc anunțuri prin telefon.
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Suma uri așă
Ce se va întâmpla cu jucătorii
nec esa ră pentr u
nevaccinați care vor să
or ganizar ea
participe la Australian Open
Jo c u ri l o r O l i m p i c e Daniel Andrews, șeful
Victoria, lasă
d e l a B ri s b a n e d i n statului
puține speranțe sportivilor nevaccinați să
2032
joace la Australian Open
TENIS

OLIMPIADĂ

2022. Novak Djokovic,
unul dintre cei care s-au
declarat împotriva vaccinurilor pentru Covid-19,
se vede astfel nevoit să ia
o decizie dacă vrea cu
adevărat să-și apere titlul
cucerit anul trecut la Melbourne.

Olimpiada din 2032 va fi organizată de Brisbane, Australia.

Richard Colbeck,
ministrul australian al sportului,
susține că estimările inițiale de
3.72 de miliarde de
dolari necesare organizării Jocurilor
Olimpice din 2032,
în Brisbane, vor fi
cu siguranță depășite.
Guvernul federal din Brisbane a promis că va contribui cu 50% din costul
organizării celei de-a treia
Olimpiade de vară organizate în Australia. .
„Probabil va fi puțin mai
mult decât estimam inițial
din cauza costurilor de infrastructură și transport
pentru JO”, a declarat
Colbeck, potrivit HotNews.ro.
Ministrul a adăugat și că
banii, deși mulți, vor fi

accentmontreal.com

cheltuiți cu cap.

În proiectul de organizare
depus la Comitetul
Olimpic, Brisbane a explicat că își dorește ca stadioanele și infrastructura
sportivă existentă să constituie scheletul JO. Astfel, organizatorii nu vor să
profite de banii primiți
pentru a-și moderniza în
exces infrastructura
sportivă.
Organizatorii din Beijing,
de exemplu, au obținut un
profit de peste 155 de milioane de dolari în urma
competiției din 2008. Cu
toate acesta, ei au cheltuit
aproape 40 de miliarde de
dolari pentru a organiza
Jocurile Olimpice.

Costul exact al Jocurilor
Olimpice nu este niciodată unul pe deplin cunoscut, dat fiind faptul că
orașele folosesc deseori
organizarea competiției ca
prilej pentru a-și dezvolta
și alte părți din infrastructură, explică sursa citată.

„Nu cred că jucătorii nevaccinaţi
vor obţine viza pentru a veni aici (n.r.
la Melbourne). Dar, dacă o vor
obţine, sigur vor sta în carantină mai
multe săptămâni” a declarat Daniel
Andrrews, după cum informează
HotNews.ro.
„Virusului nu-i pasă de clasamentul tău la tenis sau câte titluri de
Grand Slam ai câştigat. Este complet
irelevant. Trebuie să fii vaccinat pentru a fi sănătos tu şi cei din jurul tău”,

Novak Djokovic și trofeul de la Australian Open. FOTO: Australian Open/
Facebook.

a completat oficialul australian.
Reacția lui Andrews a venit după
ce Novak Djokovic, liderul ierarhiei
ATP, a spus că nu știe dacă va merge
la Melbourne din cauza restricțiilor
și a obligativității vaccinării.
Nole a refuzat să precizeze dacă
este sau nu vaccinat împotriva
Covid-19.
Djokovic are cel mai bun palmares din istoria Openului Australiei
(9 titluri - 2008, 2011, 2012, 2013,

2015, 2016, 2019, 2020, 2021),
pornind ca favorit pentru ediția din
2022. Cu toate acestea, până la noi
decizii, participarea acestuia rămâne
una incertă.
Cu 20 de titluri de Grand Slam la
activ, Novak Djokovic împarte recordul cu Roger Federer și Rafael
Nadal. Totalul competițiilor câștigate
de cei trei sportivi se ridică la 276, un
număr care atestă modul în care au
dominat lumea tenisului masculin în
ultimele două decenii.

Sanc țiu nile prim ite de Ang li a dup ă
s c a n d a l u l c r e a t d e f a n i p e We m b l e y
la finala Eur o 20 20 c ontr a Ital iei

FOTBAL

Prin urmare, Anglia va trebui să
dispute un meci fără spectatori în
cadrul unei competiţii UEFA, mai
exact cel din prima etapă a Ligii
Naţiunilor, competiţie care se trage la
sorţi pe 16 decembrie.
În plus, Federația engleză a
primit și o amendă de 100.000 de
euro.
Reprezentativa Italiei a câştigat,
pe Stadionul Wembley din Londra,
Campionatul European de fotbal,
învingând în finală Anglia, scor 4-3
în urma loviturilor de departajare.

La jumătatea lunii iulie, UEFA a
deschis proceduri disciplinare pentru
încălcări ale securităţii la finala Euro
2020 de pe 11 iulie.
Federația engleză a fost pedepsită
pentru tulburări provocate în timpul
imnului naţional, invadarea terenului
de către o persoană, aruncarea de
obiecte şi folosirea de materiale
pirotehnice de către fani.
În plus, un număr de fani în stare
de ebrietate au încercat să intre pe
Stadionul Wembley fără bilete, conform News.ro.
Într-un Quebec plin de accente

face diferenţa

19 DIVERTISMENT
HO RO SCO P

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Echilibrul interior este
esențial. Odată ce îl regăsești, îți recapeți energia și optimismul. Dragoste: Nu evita
discuțiile! Ai șansa de a clarifica anumite subiecte
și de a înțelege ce îți dorești cu adevărat de la o relație amoroasă. Financiar: Se rezolvă o situație, se
reglează un cont și indiferent dacă e cu plus sau
minus, faptul că se deblochează e un pas înainte.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Nicio problemă majoră,
eşti în formă, energic, plin de viaţă.
Dragoste: Preocupările amoroase predomină, iar
pasiunea pluteşte în aer. Nu poți însă avansezi până
nu îți faci ordine în viața sentimentală. Financiar:
Atenţie, poţi ajunge într-o situaţie foarte dificilă
daca nu eşti precaut!

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Ia lucrurile în serios
înainte ca ele să devină serioase!
Dragoste: Știi vorba cu „distance
makes the heart grow fonder”? Ei bine, distanța, la
propriu și la figurat, îţi poate permite îmbunătăţirea
relaţiei. Financiar: Vrei o schimbare și vrei și stabilitate, amândouă în același timp. Nu îți este clar
în ce direcție să te îndrepți.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Continui să ai multă
energie fizică, dar şi o expunere
mărită la accidentari din grabă sau
imprudenţă. Dragoste: Te afli sub semnul reînnoirii. Închei situații mai vechi care te-au împiedicat să te bucuri de relația în care ești sau să începi
una nouă.Financiar: Iei niște decizii menite să
restabilească echilibrul între venituri şi cheltuieli.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Fă mai multă mișcare!
Stresul și agitația riscă să îți afecteze
sistemul imunitar. Dragoste: Ești agreabil și romantic și apar noutăți în viața sentimentală ce te
determină să visezi până departe. Financiar: Ai
șanse să îți sporești veniturile dacă îți tratezi colaborările cu responsabilitate și maturitate.

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 întâmplare care-ţi reînvie amintirile. Financiar: Nu
te teme să iei decizii noi cu banii de care dispui sau
care urmează să intre în posesia ta.
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BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Te simți energic și motivat, însă e important să-ți faci timp
pentru relaxare și decuplare.
Dragoste: Poate fi una din lunile decisive pentru
viața ta sentimentală, dar trebuie să decizi şi cu
inima, nu doar cu mintea Financiar: Ai o perioadă
financiară bună.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Izolează-te de agitație
pentru că altfel riști să izbucnești.
Dragoste: Confruntă-ți nemulțumirile și frustrările acumulate în timp în legătură
cu viața ta semntimentală. Numai așa îți vei acorda
o șansă la fericire. Financiar: Nu te arunca în
cheltuieli mari fără o analiză aprofundată înainte:
e oportun, e necesar, poți să-i faci faţă?

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Acordă mai multă atenție
dietei, odihnei și organizării timpului ca să nu te sufoce munca și
rutina. Dragoste: Ai o deosebită capacitate de
atracție, însă pot apărea conflicte legate de bani și
gelozie. Financiar: Obții până la urmă ce vrei, dar
numai după o luptă serioasă cu obstacolele.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Ai nevoie de relaxare.
Prea multă încordare nu îți face
bine. Dragoste: Gelozia sau egoismul nu te lasă în pace iar atitudinea ostilă pe care o
abordezi în iubire strică atmosfera de cuplu sau
perspectivele unei relații serioase. Financiar: Banii
nu te preocupă prea mult acum, deși te gândești
cum să faci rost de un venit suplimentar.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Preocupările excesive față
de probleme care nu sunt cu adevărat
importante sau grave pot fi foarte dăunătoare.
Dragoste: Este foarte important să fii deschis către
dialog și să nu cedezi tentației de a-ți impune punctul de vedere. Financiar: Ajungi la un ţel de mult
visat şi succesul îţi inspiră încredere.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Sănătatea fizică și psihică
depind de capacitatea ta de a te debarasa de anumite obiceiuri nocive.
Dragoste: Schimbarea poate duce oriunde: spre un
nivel superior al relației, înapoi la ce a fost la început sau poate aduce o altă șansă de iubire. Financiar: Fii mai cumpătat când vine vorba de
cheltuieli, ești predispus spre excese.

Supă de linte

Lintea este un aliment delicios, hrănitor și
ieftin, utilizat încă din antichitate. Face
parte din aceeași familie cu fasolea,
mazărea, soia sau năutul. Este foarte nutritivă, fiind bogată în minerale și fibre. Mai
mult decât atât, ea reprezintă o sursă vegetariană extraordinară de proteine.
INGREDIENTE
1 ceapă albă sau galbenă, medie
3-4 morcovi
2 tulpini de celery
4 căței de usturoi
2 lingurițe cumin măcinat
½ linguriță piper de cayenne
½ linguriță de cimbru uscat
2-3 frunze de dafin

BANCURI

weekend în care îți bei cafeaua la
ora 14 dimineața.

☺ Celsius, Fahrenheit şi Kelvin se
jucau în faţa blocului. Pentru că
făceau foarte multă gălăgie, a ieșit
cineva la balcon și le-a zis:
- Hai, fiecare la scara lui!

☺Ion este zidar. El a căzut de la
etajul al 3-lea. Dacă era mai harnic
cădea de la al 4-lea.

☺Vitejie, onoare și curaj. Trei
semne distincte ale stării de ebrietate.

☺ Sunt la vârsta la care lumea
crede că-mi fac un selfie, în timp
ce eu mă chinui să citesc un sms.

☺ - Ce faci bă? Mergem să bem o
bere?
- Sunt taică-tu. Altă întrebare?
- Veniți și dvs. cu noi?
- Da!

☺ Fiți mereu gentili. Dacă cineva
vă trimite la dracu, spuneți întotdeauna: După dumneavoastră!

☺Două blonde:
- Fată, cum se zice corect, Iran sau
Irak?
- La ce?

☺ Știai că... dacă îți pierzi pantoful
la miezul nopții nu ești o prințesă,
ești bețivă.

☺Nu te impacienta, dacă nu ți-e
somn când te culci, îți va fi când te
trezești.

☺ Vasile la bar. Își scoate telefonul, o sună pe nevastă-sa și-i
spune pe un ton autoritar:
- Alo, pregăteșe apa caldă, nu vreau
să pierd timpul când ajung acasă,
OK?
Barmanul, pe un ton admirativ:
- Băi Vasile ești bărbat adevărat!
Așa trebuie vorbit cu femeile!
- Păi da, că ce crede ea? Că o să
spăl vasele cu apă rece?

☺Caloriferul bucureștean la psiholog:
- Vorbiți-mi despre relația dvs. cu
Primăria.
- Mă lasă rece...
☺Nimic nu se compară cu o zi de

SUDOKU
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350 ml bulion de roșii
O ceașcă jumate de linte uscată - verde,
roșie sau maro, clătită
2 litri (2 cutii) de vegetable broth
2 căni de apă
Ulei, sare, piper negru

MOD DE PREPARARE
1. Încălziți uleiul la foc mediu într-o oală
mare. Căliți timp de 5 minute, cu puțină
sare, ceapa, celery și morcovii tocați.
2. Adăugați usturoiul tăiat fin sau dat prin
presă, piperul de cayenne, cimbrul și cele
două lingurițe de cumin. Amestecați.
3. Turnați bulionul de roșii și amestecați
des, timp de câteva minute.
4. Adăugați lintea, zeama de legume (ve-
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getable broth), apa și foile de dafin.
5. Măriți focul până când supa începe să
clocotească. Acoperiți parțial și apoi dați
focul la mic, lăsând-o să fiarbă circa 3035, de minute până când lintea este făcută,
dar nu începe să se dezintegreze.
6. Stingeți focul și adăugați sare și piper
după gust.
SUGESTIE DE SERVIRE
1. Pentru o textură mai cremoasă, când
supa este gata, treceți prin blender cca 500
ml (2 căni). Turnați crema obținută înapoi
în oală.
2. Pentru o savoare de Orient Mijlociu,
adăugați la sfârșit sucul de la o lămâie sau
jumătate de lămâie, după gust.

