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Ne despărţim de o lume şi nu ştim aproape nimic despre ce ne 
aşteaptă. Pesimiştii spun că nu va mai fi nimic, cavalerii Apocalipsei 
îşi vor face treaba şi omenirea va sucomba. Scepticii mai au un mili -
litru de speranţă într-o cană de vin: raţiunea, logica, cumpătarea, 
inteligenţa vor putea înclina balanţa în favoarea unei Vieţi care, 
obligatoriu, va trebui să fie altfel, să propună alte valori şi alte 
priorităţi. Optimiştii cred că totul încă se poate, va trece şi virusul 

ăsta, şi criza asta, aşa cum au trecut atâtea altele şi noi ne vom vedea 
de viaţă ca şi până acum – într-o dulce inconştienţă şi-o teribilă ires -
ponsabilitate. 

Inconştienţa şi iresponsabilitatea, lăcomia, orgoliul şi prostia ne-
au adus aici. Ca să fie altfel, ca să mai putem fi, de fapt, va trebui să 
re nunţăm la ele.  

(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3

Primele cazuri  
de coronavirus  
la Sfântu Gheorghe 
Cele două persoane confirmate cu COVID-19 
au revenit din Franţa; în judeţ numărul 
cazurilor a ajuns la 6 

lll pag.3

ONG-urile își unesc forțele  
pentru ajutorarea vârstnicilor 
din Sfântu Gheorghe 
 
Serviciul comunitar va funcționa începând de luni  
  

lll pag.4

Mărturiile covăsnenilor din lumea întreagă, cuprinse într-un 
jurnal deschis tuturor celor care vor să împărtășească trăirile 
lor în lupta împotriva coronavirusului  lll pag.6–7

Imbold spre  
ecologizare,  
început de pe  
Facebook 
Dezastrul ecologic din 
strada Tunelului făcut  
public online a determinat 
autoritățile să ia măsuri   

lll pag.5

EDITORIAL. Ne aşteaptă un oribil moment al adevărului Antal Árpád: 

„Acolo unde  
se poate munci, 
muncim în  
continuare” 

lll pag.3

UDMR îi cere  
prefectului să  
anuleze amenda 
dată primarului  
municipiului  
Sfântu Gheorghe 
Antal Árpád va contesta 
amenda în instanţă 

lll pag.2

Situația firmelor  
din Sf. Gheorghe, 
deocamdată  
în „mâinile”  
Guvernului 
Municipalitatea așteaptă  
decizii de la nivel central   

lll pag.4

Povești de viață  
din timpul coronavirusului


