Dan Verejanu: Eu am crescut odată cu
Revista și Festivalul-Concurs ”Micul Prinț”
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Douăzeci de ani
fiul și mama
editează unica
revistă în Europa
–revista copiilor
talentați ”Micul
Prinț” (doar
pe muncă de
voluntariat)
Două decenii
mama și fiul
implementează
cel mai original
dialog dintre
culturi
și popoare:
FestivaluluiConcurs
Internațional
al Talentelor
Lumii ”Micul
Prinț” (doar
pe muncă de
voluntariat)

Le Petit Prince Little Prince Маленький Принц. Le Petit Prince Little Prince Маленький Принц.
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La ziua de naştere a Revistei Micul Print,
E de remarcat că proiectele implementate nu sunt aduse din afara
organizaţiei, ci sunt rodul muncii
creatoare a liderilor OMCT: Renata
Verejanu, Dan Verejanu, Alina Dragancea, Galina Codreanu, Malvina
Marfin, Dimitriana Circă… Toate
activităţile descrise în raport au fost
desfăşurate doar pe muncă de voluntarit.
Caravana Culturii Păcii şi Non Violenţei (autor poeta Renatei Vereja-

la 4 septembrie 2011, în colaborare cu primăria Lencăuţi (Ocniţa) şi
Şcoala din Verejeni, la care au participat de la mic la mare toţi cetăţenii

Două decenii împreună cu Revista
“Micul Prinţ”
În perioada septembrie 2011 – decemdrie 2012 voluntarii de la OMCT
au desfăşurat o cavalcadă de proiecte, pe care le-au implementat
prin: caravane, concursuri locale,
naţionale, internaţionale, seminare, forumuri mondiale, conferinţe
transfrontaliere, traning-uri, întâlniri de elită, au editat reviste, au creat
bloguri, le-au întreţinut, au desfăşurat
pledoarii anti-corupţie, au promovat
structura şi activitatea Consiliului
Europei, au participat la congrese europene pe linia UNESCO. Fiind promotorii transparenţei, un extras din
raport e prezentat şi publicului larg,
fiind publicat în mass-media scrisă
şi online.

nu, proiect de durată, lansat în 1993
la nivel naţional, şi în 1995 la nivel
internaţional, se realizează în fiecare
an). În ziua echinocţiului de toamnă
a fost lansată o nouă ediţie a Caravanei Culturii Păcii şi Non Violenţei.
Ediţia 2011-2012 a avut o rută totalmente nouă: de la copiii din cea
mai nordică localitate a R.Moldova,
unde se vorbeşte doar româneşte
(Verejeni, Ocniţa), pe la copii talentaţi din Soroca şi Teleneşti, şi până
la elevii din Mereni, Anenii-Noi,
“Ginta latină”, „Vasile Vasilache”,
“M.Eminescu”, Dante Alighieri din
Chişinău.
Spectacolul muzical-literar “Dor de
baştină, dor de neam” , desfăşurat

localităţii, dar şi mari personalităţi
(academicieni, poeţi, actori, interpreţi veniţi de la capitală, împreună
cu membrii Caravanei) – a demarat
Caravana Culturii Păcii.
Liderii OMCT şi membrii Caravanei
Culturii Păcii au desfăşurat mese rotunde, debate, concursuri, prin care
au promovat mass-media de cultură
română (printre care şi Revista Micul Prinţ). (Mai multă informaţie la
http://caravanaculturii.blogspot.com)
Revista “Micul Prinţ”, - editarea
celei mai frumoase reviste de cultură românească pentru copii şi tineret, editată de junii jurnalişti, cu un
Colegiu de Redacţie în exclusivitaContinuare pag. 3
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te constituit din copii şi adolescenţi
din diferite ţări, voluntari membri ai
OMCT, -este mai mult decât o faptă
eroică în aceste condiţii a perioadei
de tranziţie. Colegiul de Redacţie
a făcut efortul necesar şi trimestrial
a editat câte 1000 exemplare color
care au fost difuzate gratis.
Editarea Revistei „Micul Prinţ”dovadă că democraţia înseamnă şi
dreptul la libera exprimare, e o adevărată şcoală de mass-media pentru
junii jurnalişti necontaminţi de totalitarism. Cea mai profesionistă, cea
mai frumoasă publicaţie în paginile
cărei se poate publica oricare copil,
indiferent de religie şi naţionalitate,
indiferent din ce pătură socială provine, ce limbă vorbeşte… şi au prioritate mai ales copiii talentaţi aflaţi
în dificultate. „Dacă nu voi zâmbi
eu, cine poate zâmbi în locul meu?”
– a întrebat odată un cititor al revistei noastre. Sute de copii talentaţi au
fost lansaţi în paginile acestei publicaţii de prestigiu. Revista „Micul
Prinţ” a obţinut premiul Salonului
Internaţional de Carte, în septembrie
2011, 2012 desfăşurat la Biblioteca
Naţională din Moldova. Colegiul de
redacţie a dăruit în 2011-2012 peste
1000 de exemplare şcolilor internat
din R.Moldova.
http://revistamiculprint.blogspot.com
Festivalul-Concurs Internaţional
al Talentelor Lumii „Micul Prinţ”
– un original dialog dintre culturi şi

popoare, dialog dintre ţări prin talentul copiiilor care reprezintă aceste
ţări. Peste 300 de beneficiari la ediţia 2012, peste 1000 de participanţi
direct, peste 100000 de participanţi
indirect. Proiectul s-a desfăşurat sub
patronajul Preşedintelui Parlamentului R.Moldova în parteneriat cu Primăria mun.Chişinău.
http://talentelelumii.blogspot.com
http://festival.weblog.ro
Al treila proiect cu numele de Micul
Prinţ – Balul Micului Prinţ, aflat în
preajma ediţiei a VI, se desfăşoară
la finele fiecărui an, la Palatul Naţional, şi reuneşte peste 2000 de beneficiari.
PAS – Proiectul “Alternativa Societăţii” a provocat o mulţime de
campanii - atât de mult a plăcut cetăţenilor. În cadrul acestui program au
loc şi Întâlnirile de Elită. Proiectul
se desfăşoară deja de 10 ani… Sălile arhipline de la Biblioteca “Transilvania”, "Onisifor Ghibu", "Liviu
Rebreanu", Centrul Academic Eminescu şi neapărat la sediul central al
Bibliotecii B.P.Haşdeu.
„Copiii Talentaţi – spun NU! Corupţiei”, ediţia 2011-2012 a descoperit un lucru nespus de trist şi grav:
în R.Moldova, pe parcursul mai
multor ani, este exploatată munca
copiilor minori, mai ales copiii talentaţi din familii modeste sau orfani

Poeta Renata Verejanu
la lansare de carte

Proiecte, demnitate

de tată. Despre mai multe cazuri a
fost scris în Ziarul „Copiii Europei”.
Deoarece nici o instituţie abilitată nu
s-a autosesizat, procesul de exploatare a muncii minorilor şi cazurile de
escrocherie s-au amplificat. ONGurile din Reţeua OMCT atenţionează Ministerul Educaţiei şi Ministerul
Culturii, că în instituţiile de învăţământ preuniversitare, subordonate
acestor ministere, copiii minori sunt
luaţi de la şcoală, de la lecţii cu săptămânile pentru a da concerte în ţările vecine, aducînd venituri fabuloase
unor persoane care deţin doar patent,
şi care se poartă cu aceşti copii şi
părinţii acestora ca nişte stăpâni de
sclavi. Instituţii preuniversitare dau
în arendă o parte a localului şcolii,
şi astfel, copiii care vin la şcoală nu
conştientizează unde se termină spaţiul scolii, şi unde începe capitalismul sălbatic sau chiar fărădelegea.
http://ziarulcopiiieuropei.blogspot.com
Continuare pag. 6
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Întâlniri de Elită
Consecinţă
Al naibei vifor...
Deşi eşti plecat
Sărut retras şi alintat,
Şi pălmuit, ars de ţigară...
Cămaşa-mi goală stă în gară...
Ce şuierat… Ce şuierat... În şapte trupu-mi despicat…
Şi două linii pe sub roţi Al naibii vifor...
Ce mai poţi
Sub ochii cerului uimit?
Nebună, nu mă las de ce-am iubit De fierbe-n gura mea cuvântul...
Al naibii seară, mă ia vântul
Şi tu plecat de-o zi, de-o noapte Cu tine-s dusă jumătate…
Ce fac cu restul?...
Să înjur
Guvernul, viforul din jur?…
Nici o silabă nu mai scap Numai în tine eu încap.
Renata Verejanu
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Personalităţi la Micul Prinţ
ARTIȘTI INVITAȚI:
Anișoara Puică,
Silvia Goncear,
Cornelia și Marcel Ștefăneț,
Maria Morelli (Italia),
Anișoara Cibotari (București)
Ala Caștelean (Ucraina),
Vitalik Ivanov (Ucraina) Octavian Mândruță (România),
Codruța Barariu (România)
Ionel Istrati,
Kătălina Rusu,
Costi Burlacu, El Radu, Natalia Duminică,
Gheorghe Bâlici
Radu Solovei Lăstăreii

JURIUL INTERNAŢIONAL
George Călin, Ambasador pentru Pace
la Bruxelles
Francesco Colasanto, compozitor, Italia,
Silvia Goncear; RM, deținătoarea
Premiului Mare la Crizantema de Aur
și Crizantema de Argint
Octavian Mândruță - București
Ala Caștelean - artistă, Cernăuți
Vitalie Ivanov – interpret, Kiev,
Olga - Belarus
Anișoara Cibotari - București
Svetlana Bâstrov, prof., Kazahstan
Galina Codreanu, secretar general fmaccu
Dan Verejanu, directorul Concursului
Renata Verejanu, autorul,
președintele Concursului
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Cenaclul Grai Matern
derea UE”, şi temă de dezbateri: „Drepturile Omului
în ţările de la frontiera de
Est a UE”. În 2011-2012 au
participat tineri din România, Ucraina, R.Moldova.
http://conferintatt.wordpress.com
Conferinţa Europeană a
Junilor Jurnalişti, ediţia
2011-2012 s-a desfăşurat
la Biblioteca „Onisifor
Ghibu”, Chişinău.

Două decenii ...
(continuare din pag. 3)
Premiul European „Tânărul Anului” – ediţia
2011-2012 a premiului european, proiect desfăşurat
de Cluburile Consiliului
Europei şi Academi Europeană a Societăţii Civile, a selectat trei tineri din
România, Moldova şi Italia.
http://wotc.wordpress.com
Conferinţa Transfrontalieră a Tinerilor, proiectul
lui Dan Verejanu, lansat în
2004, se desfăşoară în fiecare toamnă. Temă majoră,
temă umbrelă a Ediţiei a
VIII-IX a fost: „Tinerii Politicieni, Jurişti, Economişti,
Jurnalişti vis-a-vis de extin-

http://conferincett.worldpress.com
„Viaţa ca o sărbătoare”
– un alt spectacol de binefacere, pe care ONG-urile
Reţelei OMCT îl desfăşoară la Palatul Naţional,
unde, printre participanţi şi
spectatori, alături de mari
personalităţi şi laureaţi ai
Festivalului-Concurs Internaţional al Talentelor
Lumii „Micul Prinţ”, sunt
şi 200 de elevi de la şcolile
internat, dar eşti şi tu…
Asambleia în Deplasare a
Tinerilor – pledoarii pentru tineretul din localităţile
rurale ale Moldovai (or.

Grătieşti, c.Mereni, Anenii-Noi etc.)
Participarea la Conferinţa
ONG-urilor cu statut participativ şi Adunarea parlamentară a Consiliul Europei
(Strasbourg, Franţa).
Delegaţi la Congresul III
al Federaţiei Europene
a Asociaţiilor, Centrelor
şi Cluburilor UNESCO
( decembrie 2012, Bucureşti, România). Dna
R.Verejanu, fondatoarea
primelor cluburi UNESCO în R.Moldova şi liderul Federaţiei din Moldova
a Asociaţiilor, Centrelor
şi Cluburilor UNESCO
a condus delegaţia din
R.Moldova.
Reţeaua Naţională de
Observatori Imparţiali –
training-uri desfăşurate în
perioada noiembrie 2011martie 2012. Evaluarea
proiectului a avut loc prin
participarea la alt proiect
„Eu am dreptul a Munci, a
Iubi, a Trăi…eu am dreptul
să aleg” – participanţii la
training-uri fiind selectaţi
pentru Reţeaua Naţională
de Observatori Imparţi-

ali, care vor monitoriza
Alegerile parlamentare în
componenţa echipei de la
Primul Club al Consiliului
Europei şi Academia Europeană a Societăţii Civile.
Consolidarea
Reţelei
Cluburilor Consiliului
Europei – crearea de 5 noi
structuri. Traininguri şi
cursuri la tema :”Consiliul
Europei – structură şi
activitate”, în parteneriat
cu liceele din capitală, în
perioada septembrie 2012
– mai 2012.
Ora Consiliului Europei
– cel mai inedit eveniment
dedicat Consiliului Europei. Proiect desfăşurat în
perioada septembrie 2011
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101 tinere talente
– decembrie 2012. Beneficiari peste
500 de elevi din toată Moldova.
5 mai – Ziua Consiliului Europei. În
cadrul evenimentului desfăşurat cu
această ocazie de ONG-urile Reţelei
OMCT, cei mai activi elevi şi studenţi, promotori ai activităţii şi politicilor Consiliului Europei, au primit
diplome de excelenţă. Evenimentul
s-a desfăşurat în incinta Bibliotecii
“Transilvania”.
„Eu şi Consiliul Europei” – cartea
lui Dan Verejanu, promotor al Consiliului Europei în rândul semenilor
săi.„Eu şi Consiliul Europei”, un alt
proiect al lui Dan Verejanu, un concurs de poezii şi desene. Lucrările
selectate au fost editate în Revista
„Micul prinţ”.
http://clubulconsiliuluieuropei.blogspot.com
http://ceclubs.unblog.fr
http://wotc.wordpress.com
http://europeanacademy.wordpress.com
http://wotc.unblog.fr
Consolidarea Federaţiei din Moldova a Asociaţiilor, Centrelor şi
Cluburilor UNESCO -crearea de
noi cluburi UNESCO a fost o prioritate a anului 2011-2012. Lunar
FMACCU desfăşoară în parteneiat
cu celelalte ONG-uri din reţeaua
OMCT evenimente cultural-educaţionale. Marşul Voluntarilor pentru Drepturile Omului, Săptămâna
ONU, Săptămâna UNESCO, Scriitorii Moldovei în contextul literaturii europene, Eminescu – Instituţie
Naţională etc.
http://fmaccu.wordpress.com
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Festivalul-Concurs Internațional
Două decenii
Festivalul-Concurs Internațional al Talentelor Lumii Micul Prinț a ajuns la ediția a XX.
Două decenii, an de an, familia de voluntari
Dan și Renata Verejanu (sufletul acestui eveniment) implementează un original proiect, un
frumos dialog dintre culturi și popoare, reunind
la Chișinău zeci de mii de talente de pe toate
continentele. Cei mai talentați ambasadori ai
diferitor țări se reunesc în aceste zile în capitala
Moldovei.
Într-un ceas bun. Cu Doamne ajută.
Cronicar

Micul Prinţ la 20 de ani

al Talentelor Lumii ”Micul Prinț”
Participanții la Primul SUMMIT
al TINERELOR TALENTE
MOLDOVA
1.Oxenti ConstantinEduard
2. Tanasov Patricia
3. Timotin Andreea
4. Victor Dănuță
5. Istrati Georgeta
6. Cozariuc Cătălina
7. Manole Maria
8. Cojocari Carolina
9. Dilipovici Ion
10. Pojoga Nicoleta
11. Arion Laura
12. Mădălina Bargan
13. Laura Bairamova
14. Buga Ilinca
15. Dimitriana Chircu
16. Fomcenco Irina
17. Andronic Cătălina
18. Valachi Emilia
19. Chistruga Tatiana
20. Galina Maleca
ROMÂNIA
21. Ciobanu Adriana
22. Enache Mihai
23. Tabultoc Oana Stefana,
24. Hrom Amalia Mihaela

25.Daria Teodora Bahrin
26. Isabela Pamparău
27. Dan Constantin
Cojocaru
UCRAINA
28. Cristina Morar
29. Nicoleta Bejan
30. Artiom Lobanțov
31. Ilia Secin
32. Daniil Pigariov
33. Ecaterina Kurîlev
34. Margarita Hihaeva
35.Olga Kiseleva
ITALIA
36. Eliana
37. Gabriele Mariani
BELARUS
38.Баранчикова Дарья
Александровна
39. Ansamblul ”Zazerkalie”
KAZAHSTAN
40. Nelly Danilova
41. Lia Șekimova
42. Esenia Sidorenkova

Primul Summit PP
Primul Summit al Tinerelor Talente se desfăşoară cu
prilejul ediţiei a XX a Festivalului-Concurs Internaţional
al Talentelor Lumii “Micul Prinţ”. Proiect al lui Dan şi
Renata Verejanu, evenimentul se produce la Chişinău,
în zilele de 29 mai – 1 iunie 2013.
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Microfonul Liber
iber
și colectivului de conducere. Poţi
fi extraordinar de competent în
mânuirea investiţiilor tale, până la
performanţa de a fi ajuns bogat și,
totuși, să continui să fii considerat
un partener nedorit la o masă, de
către oameni pe care îi admiri cel mai
mult, dacă nu ai la îndemână o serie
de subiecte de discuţie interesante.
Pentru mulţi oameni a vorbi în
public este foarte dificil. Un raport
al unei companii care instruiește
persoane de conducere cum să se
prezinte în public, evidenţia faptul
că 41% dintre oamenii testaţi se

Arta conversaţiei
temeau să vorbească în public, în
timp ce doar 19% dintre ei se temeau
de moarte. O voce bună și puternică
este o adevărată comoară pentru un
director, redactor, alt șef. Oamenii
te judecă după ceea ce spui și după
cum o spui. Este înţelept să cunoști
diferitele elemente care compun
actul comunicării. O transmitere a
mesajului tău, încununată cu succes,
chiar dacă ţii un discurs sau încerci
să convingi pe cineva din faţa ta,
depinde de: un timbru bun vocal,
folosirea atentă a vocabularului, o
ţinută potrivită în timp ce vorbești și
desigur, limpezimea gândirii.

Tinere talente din
Italia, România, Ucraina, Belarus,
Kazahstan, Moldova

Nu se poate vorbi cu adevărat
despre o prezenţă eficace fără o voce
cultivată. Felul în care comunici
cu ceilalţi este aproape tot atât de
important ca și contextul mesajului
tău. O conversaţie trebuie condusă
utilizând cuvinte alese, cu o voce
plăcută și cu o modulaţie potrivită
situaţiei. Maniera în care faci o
comunicare verbală constituie o parte
importantă a imaginii și prezenţei
tale în calitate de cadru de conducere.
Poţi să ai un coeficient de inteligenţă
excepţional și să fi absolvit facultatea
suma cum laude și totuși să nu fii
în stare să-ţi expui ideile cu succes
în sala de conferinţe semenilor tăi

Calitatea
vocii tale
E posibil să nu știi de fapt cum
sună vocea ta. Un mod de a te asculta
este să te înregistrezi în timp ce
vorbești, când nu ești conștient de
acest lucru. Dacă vocea ta trebuie
șlefuită, tu ești primul care îţi dai
seama de acest lucru. Ascultând
o casetă cu propria voce este ca și
cum te-ai contempla într-o oglindă
nemiloasă și neândurătoare. Vocea
ar trebui să se potrivească cu statutul
profesional. Vocea unei persoane
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Opinii
Neştiuta

din corpul executiv ar trebui să se
potrivească cu demnitatea și statutul
său profesional. Vocea care nu
corespunde statutului profesional
are regionalisme puternice, astfel
încât cineva știe imediat din ce
parte a ţării vine persoana, are
un ton aspru, care este tăios și
insuportabil, este precipitată,
denotând indecizie și neliniște,
are o voce piţigăiată, astfel încât
persoana pare imatură sau extrem
de nervoasă, se transformă într-un
ton inexpresiv, uniform, care este
politicos dar neliniștit, pare nazală,
e comună, e greu de înţeles fiindcă
persoana înghite cuvintele, este ori
prea rapidă ori prea înceată; când
este prea rapidă, nimeni nu poate
urmări tot ceea ce spune vorbitorul;
când este prea lentă, el își pierde
audienţa care devine nerăbdătoare,
vorbește fie prea încet, fie prea
tare.

Mă mulţumesc cu prezenţa Ta,
cu aerul Tău de necunoscută, cu
trupul ce mă înfioară când îl privesc izbitor în dimineaţă…
Mă mulţumesc, necunoscut-o
cu mireasma buzelor Tale pătate
de căpşună, cu ochii Tăi cutreierându-mă în nopţile cu stele şi
parcă aş mai trăi câteva Vieţi, încercând să te caut necontenit prin
sângele meu, prin carnea mea,
prin pământul din care m-a întrupat Creatorul…
Mă mulţumesc, necunoscut-o,
cu vocea Ta, înmiresmată de
rouă, când am norocul să o aud
din noapte în dimineaţă, cum îmi
ameninţă visele…
Mă mulţumesc, necunoscut-o
cu părul tău în care încerc să-mi
pierd amintirile, căutându-mă într-un trup de marmură, ce mă strigă în zori cu şoapte reci…
poetul George Călin,
Bucureşti,
Preşedinte executiv al Comitetului Naţional Român pentru
Drepturile Copilului (Convenţia
ONU)
Membru al Juriului Internaţional la Concursul Micul Prinţ,
2013

Visul
Cele mai frumoase lucruri cu care
se poate mîndri omenirea ne vin de
la visători. Făuritorii de visuri sunt
reprezentanții cei mai aleși ai poporului homo sapiens. Ei învață pe cei mulți
să se ridice de la o existență pur și simplu la o existență superioată. Ei merg
în fruntea istoriei și nu este o singură
schimbare în dezvoltarea neaqmului
omenesc care care să nu purceadă de
la vreunul din cei care ”trăesc cu capul
în nori”… Ce bine ar fi să viseze cît mai
mulți, să se concentreze în interiorul
lor, să-și adune puterile, să se entuziasmeze așteptând unica scînteie ce-ar
putea să supraviețuiască pământeasca
lor alegere… Numai visul ne formează
sufletul închegându-i puterile ascunse.
Lăsați visătorii să-și viseze visurile lor.
Cel puțin atît, dacă nu-i puteți ajuta.
Lucian Blaga, Voința, 1920.
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Omul trebuie sã fie un artist al muncii
Arta muncii
Dispoziția cu care își face un om munca e cea mai
bună măsură pentru valoarea lui, a zis un gânditor, care
vedea foarte bine în sufletul omenesc. … Ceea ce face
cineva e o parte din el însuși; văzând ceea ce a făcut îl
vezi pe el însuși. Nimeni nu poate ajunge la respectful
de sine dacă muncește numai cu inima pe jumătate…
(…) Nu poate da ceea ce ar putea, dacă își simte munca
numai ca o greutate și ca o osteneală neplăcută. Sunt
mulți oameni, care au prea puțin respectul muncii. Ei
o privesc drept o necesitate dezagreabilă, ca să-și poată cîștiga pîinea cea de toate zilele, ca o oboseală ce nu
se poate înlătura, în loc de a vedea în ea creatoarea de
oameni și coala înaltă a vieții. Ei nu simt mâna dumnezeiască cînd îl împintenește necesitatea, ce silește pe
om să-și dezvolte ceea ce i s-a dat ca germene în suflet,
să-și cultive facultățile în lupta cu piedicile ce i se pun
și să înfrângă dușmanii norocului său.
Omul trebuie să fie un artist al muncii, adică să
pună în ea ceva din personalitatea sa – cu bucurie
și cu entuziasm. Dacă te apropii de muncă nu ca un
meșteșugar, ci ca un artist – atunci nu vei simți niciodată înjositoare munca ta – oricare ar fi ea. Nici
o muncă nu e lipsită de demnitate – decît doar cea
săvârșită fără bucurie. Cine n-a învățat arta
muncii – n-a făcut nici cel dintîi pas spre
fericire.
Lucian Blaga

Bunicului Nicolae
Ca ochii din cap
M-ar ocroti
Bunicul meu
Dac-ar mai fi…
Bunelule, am venit în astă lume
Mai târziu.
Dar am ați spune
că-ți seamăn întru totul:
Sunt înalt, cârlioțant ca tine,
Serios, cinstit, voinic,
Bun la carte chiar de mic –
Un Făt-frumos voi crește
Știi și matale, bine
Că am părinții lângă mine…
Memoria ta
o voi păstra mereu Bunelule,
ești imnul din sufletul meu…
Constantin-Eduard Oxenti
elev, cl. II.
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Evenimente
din pledoariile Renatei Verejanu

Ești ceea ce gândești și ceea ce iubești
Zi de zi, an de an, am descoperit un lucru – fiecare
om este ceea ce iubește, ce gândește, ce face. Mai recent
am constatat că omul este ceea ce muncește… A fi traficant de persoane – înseamnă a fi Necuratul. A folosi
abuziv alcool înseamnă a te distruge și a-ţi bate joc de
propria persoană și a face celor apropiaţi un rău atât de
mare, pe cât nu-ţi pot face nici o sută de dușmani împreună. Ești ceea ce gândești, ești ceea ce iubești…. Deci
dacă ești un om plin de nereușite, înseamnă că aceasta
ţi-ai dorit, și nu e corect să te plângi pe soartă. Ţi-ai dorit
neplăceri, probleme, boli – iată că ţi le-ai adunat. Toate
acestea le-aţi dorit, toate acestea le-aţi creat singuri… Și
nu e frumos, și nu e corect să vă bociţi zi de zi.
Eu, care sunt un om pozitiv, sunt ceea ce gândesc.

Cel mai fericit om – e personalitatea
După ce am trăit o viaţă am constatat că cel mai fericit
om poate fi doar personalitatea. Nu cel ce are averi enorme, nu cel ce deţine mare putere, ci… personalitatea!
O personalitate nu-și creează probleme care la rându-i să-i creeze remușcări.
O personalitate nu va trăda și deci nu va fi dispreţuită.
O personalitate nu poate fi turnător, nu poate săvârși
o crimă, nu poate fi lacom, nu poate fi un invidios, nu
poate fi un carierist…
O personalitate nu-și poate irosi sănătatea prin diferite localuri dubioase, chiar dacă știe că nu este văzută de
nimeni, nici de reprezentanții mass-media, nici de cineva dintre cei apropiați.
O personalitate nu va târgui cu demnitatea sa.
O personalitate nu poate face un rău unui om care
cândva i-a făcut un bine – este foarte recunoscător.
O personalitate nu poate fi arogantă.
O personalitate este un om foarte simplu.
Cu drag de voi, un om foarte simplu, și foarte fericit.
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Primul Summit TT
Cenaclul
”Grai Matern” –
unul dintre cele
peste 100 proiecte
Au devenit pagini de istorie multe dintre ședințele Cenaclului ”Grai
Matern”, unele dintre care țin să le
reamintesc pentru semenii mei care
au fost prezenți la acele evenimente:
ședința desfășurată în Piața Marii
Adunări Naționale și dedicată aniversării de 73 de ani de la Ziua Unirii
(mii de oameni prezenți), ședințele
dedicate marilor personalități ale
neamului: primul eveniment public
dedicat renumitei cântătețe Maria
Cibotari (aniversarea de 80 de ani de
la naștere), primul spectatol dedicat
poetului Dumitru Matcovschi (care
în acele zile se zbătea între viață și
moarte), primele Serate de Creație
dedicate cineaștilor Gheorghe Malarciuc și Vlad Ioviță, și alt edeniment dedicat artistului plastic Glebus Saincic (cu ocazia aniversării de
70 de ani de la naștere), ședințele de
pe Aleea Clasicilor din Grădina lui
Ștefan cel Mare și Sfânt, în memoria
lui Adrian Păunescu, Grigore Vieru
și a soților Ion și Doina Aldea-Teodorovici, prima Conferință Internațională la care am
reunit jurnaliști din Japonia, Spania, Austria, Germania,
Canada etc., pentru ca ei să spună lumii adevărul despre
războiul de pe Nistru… E de neuitat ședința din satul
de baștină, (Verejeni, Ocnița) la care au participat toți
sătenii și multe personalități marcante de la Chișinău
(artiști, compozitori, scriitori…), ședințele lunare de la
Biblioteca”Onisigor Ghibu” (anii 2005-2012), sau, mai
recent, de la Centrul Academic Eminescu, Bibliotecile
Liviu Rebreanu, Târgoviște, Alecu Russo, și, cele cu sălile arhipline din sediul central al Bibliotecii Hașdeu sau
cele de la Biblioteca ”Transilvania” (în incinta acestui
lăcaș a fost fondat Cenaclul ”Grai matern” și a revenit
la ședințele lunare în 2012). Aici a fost lansat proiectul
PAS – Proiectul ”Alternativa Societății”, Întâlniri de Elită, aici au fost lansate cele 11 cărți editate în 2011, și cele
12 cărți editate în 2012.
Renata Verejanu
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Demnitate
Coperta I

Cenaclul ”Grai Matern” –
UN SFERT de VEAC
Cenaclul ”Grai Matern” a fost fondat în 1988, de poeta Renata Verejanu,
scriitoarea de pe baricadele renașterii.
Precum au relatat în presă și alți martori oculari, la ședințele din acel timp
ale Cenaclului ”Grai Matern” (de la
Biblioteca ”Transilvania”, Palatul Sindicatelor, Biblioteca ”Onisifor Ghibu” sau chiar din Piața Marii Adunări
Naționale, precum a fost ședința din
martie 1991) se înaintau cele mai importante cerințe ale democrației: dreptul la libera exprimare, alegeri libere și
corecte, statul de drept, cunoașterea
istoriei neamului, stârpirea corupției,
promovarea democrației, consolidarea
societății civile…În aceste direcții au
activat voluntarii (elevi și studenți) de
la ONG-urile pe care le-a creat Renata
Verejanu și Dan Verejanu (fiul poetei),
promotoarei politicilor Consiliului
Europei în rândul semenilor săi.
Și iată că, peste UN SFERT de
VEAC, aceleași cerințe înaintează
cetățenii R.Molodova… Cenaclul
”Grai Matern” se vede nevoit iarăși să
revină pe baricade…
Carolina Ana

Dan Verejanu, tânărul de pe
coperta I e copilul de pe baricadele
renașterii, care la nouă ani a venit
cu ideea editării unei reviste libere
și independente pentru copii, editată de copii. Mama l-a susţinut,
și iată că de 20 (douăzeci) de ani
activiază cu dăruire în societatea
civilă, bucurându-se de obţinerea
statutului participativ la Consiliul
Europei și participînd activ la mai
multe stagieri, training-uri, conferinţe și reuniuni la Consiliul Europei (Strasbourg), conferinţe europene și congrese pe linia UNESCO
(Paris), astfel contribuind la crearea
imaginii R.Moldova în lume. Daniel Verejanu a primit Pașaport de
Tânăr Ambasador al Culturii Păcii
(2000, Elveţia, înmânat de Secretarul General ONU) și distincţia de
Stat “Meritul Civic” 2011.
O persoană inteligentă, disciplinată, cu multă responsabilitate
faţă de lucru încredinţat, cinstit
și integru, cu respect faţă de colegii de echipă și cu iniţiativă logică.
Activitatea amplă pe parcursul mai
multor ani în calitate de manager și
coordonator de proiecte în diferite
domenii i-au asigurat o experinţă
bogată de viaţă și competenţe extinse.
La aniversarea a XX de la
publicarea primului număr de revistă, colegii au insistat să apară pe
prima copertă anume el, cel care
este autorul proiectului și a crescut
odată cu Revista “Micul Prinţ”.

I a renașterii nașionale. Liderul
unei ample reţele de ONG-uri și
“mama tuturor copiilor talentaţi
din lume”, precum susţine un academician. Scriitoarea își prezintă
volumul antologic “Eu am știut
să fac din viaţa mea o sărbătoare” la Primul Summit al Tinerelor
Talente, proiect lansat cu prilejul
aniversării a XX a FestivaluluiConcurs Internaţional al Talentelor Lumii “Micul Prinţ”, pe care
omul de cultură Renata Verejanu
îl realizează de două decenii.

Coperta II
Poeta Renata Verejanu, autoarea a peste 100 de proiecte de
nivel local, naţional și internaţional pornite de la Cenaclul “Grai
Matern” cu care s-a aflat pe linia

Adresa redacþiei:
Chiºinãu 2012, str. Puºkin 24,
tel: 22 66 75.
Tipãrit la tipografia “Universul”, com. nr. 1075
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Teiul de vis-a-vis
Toate frunzele tale – mii de ochi –
Mă privesc prin geam zi de zi
Sugerându-mi ideea
Că o dată aș mai putea iubi
Pe cineva în putere
Să provoace un viscol în mine
Și eu să torn mii de poeme:
Cele mai frumoase și mai senine,
Să șoptesc metafore,
Să strig sensuri noi, moderne,
Să valsez în versul
Care șuvoi se așterne
Pe frunte, pe ochi, pe gură… –
Doamne, rogu-te,
Dă-mi în toate măsură.
Frunzele tale – mii de ochi –
Mă privesc de-ndată cum intru în birou.
Îți surâd, te salut, și rămân
Prinsă în peisajul acestui tablou.

Micul
Prinþ
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Aici,
acum,
la
ediția
a XX
a
FestivaluluiConcurs
Internațional
al
Talentelor
Lumii
”Micul Prinț”,
Chișinău,
28 mai –
iunie 2013
R.Verejanu

