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World Vision România și 
Librăria Libri au pregătit 
o donaŃie de carte de 
limbă maghiară pentru 
Școala Generală cu 
clasele I- IV din Macău. 
Biblioteca pe roŃi, un 
geamantan mare, plin cu 
cărŃi, aduce la Macău un 
fond de carte de 100 de 
bucăŃi. Acesta a ajuns la 
școlari la începutul lunii 
ianuarie 2009. 
 
 
 
 

 
CărŃile au fost oferite de către trei edituri maghiare din Ungaria - Egmont Hungary, 
Ulpius Haz și Konyvmolykepzo Kiado, care au ca profil editorial beletristică și cărŃi 
pentru copii și tineret. DonaŃia de carte a împrospătat biblioteca școlii și le-a oferit 
școlarilor din Macău ocazia de a citi cărŃi de povești și literatură școlară în limba 
maternă. 
 
“CărŃile din biblioteca școlii sunt vechi, dinainte de a mă angaja eu, în urmă cu 25 de 
ani”, aflăm de la Andrea Manya, învăŃătoarea copiilor din Macău. 
 
„Ne bucurăm foarte mult de această donaŃie. CărŃile sunt foarte frumoase, cu ilustraŃii 
frumoase iar copiilor le place foarte mult să citească. Este foarte important să citească 
mult și să-și îmbogăŃească vocabularul, mai ales în zilele noastre, în care lumea se ocupă 
mai mult de computer decât de citit!” a continuat învăŃătoarea. 
 
La Macău, un sat situat între dealuri, la 40 de kilometri de Cluj, trăiesc in jur de 800 de 
locuitori de etnie maghiară. GrădiniŃa din sat este frecventată de 26 de copii, în timp ce 
la școală sunt doar 10. Cei zece copii, de la clasa întâi până la clasa a IV-a, învaŃă într- o 
clasă comasată și au o singură învăŃătoare.  
 
AcŃiunea „Biblioteca pe roŃi” s-a derulat  în continuarea campaniei iniŃiate în luna 
decembrie a anului trecut, când 140 de copii din șase comunităŃi rurale în care World 
Vision desfășoară proiecte de dezvoltare comunitară au venit  în vizită la Libri, pentru a 
se întâlni cu Moș Crăciun și spiridușul Știe-Tot. 

Copiii din Macau sunt nerăbdători să răsfoiască minunatele 
cărŃi cu povești. Foto Laura Runcanu 


