Gânduri de început

Naşterea unei publicaţii, printate sau online, este un fapt ce
poate trece neobservat, în zilele noastre, dată fiind bogăţia de titluri
existente pe piaţa mass media. Pentru ”genitori” însă acest lucru este
un eveniment important şi plin de speranţe. Comunitatea mureşeană
de orientare social-democrată a simţit nevoia existenţei unei publicaţii
care să fie o tribună, dar în acelaşi timp şi un vector, pentru
exprimarea de idei, opinii şi informaţii legate de viaţa politică, socială,
economică, culturală din judeţul Mureş, dar şi din plan naţional,
evident selectate şi analizate din perspectiva sa specifică.
Se spune, şi viaţa a demonstrat adevărul afirmaţiei, că un om
bine şi corect informat este un om mai puternic, având o mai mare
capacitate de acţiune dar şi de ripostă, atunci când este cazul. Între
oamenii care împărtăşesc valori morale commune, considerăm că
trebuie să existe şi o punte de legătură care să-i conecteze la o
”sursă de energie”, care să le menţină tonusul şi dacă se poate să-i
ajute să înţeleagă mai bine ceea ce se petrece în arealul în care
trăiesc.
Dorindu-ne să fie o publicaţie care să reziste în timp, difuzarea
acesteia făcându-se gratuit, vom urmări ca ea să îndeplinească
principalele funcţiuni specifice unei publicaţii moderne. Dată fiind însă
multitudinea şi complexitatea mass- mediei existente astăzi, avem
intenţia de accentua şi două funcţiuni relativ noi: ”funcţia oglindă” şi
implicit ”funcţia comunitară”. Acestea presupun ca cititorii publicaţiei
să-şi poată confirma dacă au inţeles corect ceea ce ştiau deja din alte
surse de informare şi, în acelaşi timp, să se asigure că au ca referinţă
elemente de informaţie şi interpretare comune.
Tradiţia la români spune că un nou născut trebuie să primească
un prenume care este, sau a fost, purtat de unul dintre membrii
familiei din generaţiile anterioare. Cum primul ziar de orientare socialdemocrată a fost, la noi în ţară, ”Telegraful român”, apărut în anul
1865, acest nume a fost preluat, cu o adaptare care se impunea, şi

pentru publicaţa noastră ”nou născută”, ea fiind ”botezată” ”Telegraful
de Mureş”.
Ce-şi poate dori o publicaţie nou apărută? Bineînţeles că, în
primul rând, să fie pe placul cititorilor cărora li se adresează. În al
doilea rand, să le fie utilă. Sperăm ca, încet, încet, să le devină
cititorilor un ”instrument” de natură spirituală, să aibă sentimentul că
le aparţine şi că trebuie să-l folosească.
Nu putem neglija rolul reţelelor de socializare, utilizate în mod
special de generaţia tânără şi de vârstă mijlocie. Nu avem însă
intenţia de a intra într-o competiţie cu acestea ci dimpotrivă, prin
conţinut, mod de abordare, dar mai ales prin natura infomaţiilor
oferite, vom încerca să fim complementari acestora.
Pentru ca bunele şi multele intenţii enunţate mai sus să se
poată materializa, nimic nu va putea fi mai util decât părerile şi
propunerile cititorilor, exprimate cât mai sincer, transmise nemjlocit
celor care şi-au asumat realizarea acestei publicaţii lunare.
Să ne urăm ca viaţa ”Telegrafului de Mureş” să fie cât mai
lungă şi numărul cititorilor săi fideli să fie cât mai mare!
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