
Andreea Esca: \&quot;Urez Tribunei sa nu ajunga doar online?

   A acceptat imediat sa stea de vorba cu mine si sa-mi povesteasca despre relatia ei cu Porumbacu De Sus
si oamenii de aici, despre cariera si despre Tribuna.
   
   Rep: In ultima perioada ati fost intalnita destul de des prin aceste locuri. Care e legatura dumneavoastra
cu Porumbacu de Sus?
   
   A.E.: Bunicul meu din partea tatalui este din Porumbacu de Sus. In copilarie, fiecare vacanta de vara o
petreceam aici, im?preuna cu tatal meu, la sora bunicului meu, pentru ca acesta a plecat de aici la Brasov,
nu si-a mai pastrat casa, iar aici au ramas cele doua surori ale sale. Drept urmare, am ramas foarte atasata
de satul acesta si dupa Revolutie am cumparat o casa veche de aici, pe care am refacut-o si cu ajutorul
careia am continuat traditia. Copiii mei vin vara tot aici sa-si petreaca vacantele. Mai am rude aici, am
foarte multi veri (nepotii surorilor bunicului sunt aici), suntem destul de multi.
   
   Rep: Imbracati un frumos costum popular din zona. Este al dumneavoastra sau l-ati imprumutat?
   
   A.E.: Am costumul meu po?pular. Da! O matusa de-a mea mi-a lasat un costum, am mai primit un altul
de la o prietena si acum am chiar mai multe costume populare.
   
   Rep: Aveti una dintre cele mai importante cariere in mass media de la noi din tara. Daca ar fi sa o luati
de la capat si ati fi la finalul anilor de studentie, ati urma acelasi drum?
   
   A.E.: As face acelasi lucru daca viata ar fi aceeasi pe care am trait-o atunci.
   
   Rep: Ce ati recomanda celor tineri, care doresc sa urmeze o cariera in mass media, in televiziune?
   
   A.E.: Le-as recomanda sa faca initial facultatea de medicina si pe urma sa faca jurnalism. Cred ca
jurna?lismul este putin diferit fata de ceea ce faceam noi si ca s-a transformat mai mult intr-un hobby
decat intr-o profesie cu adevarat fundamentata pe niste reguli si atunci cred ca e bine sa ai o alta profesie
pe care sa te bazezi si sa faci jurnalism mai relaxat. Cred ca acum jurnalismul se face intr-un ton mai
relaxat, putin diferit fata de cum se facea atunci cand am inceput eu.
   
   Rep: Sunteti un om de succes in domeniul mass media, al televiziunii. Ne impartasiti propria reteta a
succesului?
   
   A.E.: Reteta succesului cred ca este sa nu-ti doresti intotdeauna sa fii la moda si sa fii tu insuti. Sa ai
niste principii, sa nu te abati de la niste reguli pe care le-ai invatat si in care crezi, sa fii foarte muncitor,
sa fii foarte curios (eu cred ca nu poti sa fii un bun jurnalist daca nu esti o persoana curioasa), sa-ti placa
foarte mult oamenii, sa-ti placa sa stai de vorba, sa ai o dorinta de comunicare mai mare decat a unui om
obisnuit. Cam aici cred ca e cheia succesului.
   
   Rep: Anul acesta, cotidianul Tribuna implineste 131 de ani. Ce mesaj aveti pentru cititorii nostri?
   
   A.E.: Asta da varsta. Cunosc cotidianul acesta de cand eram copila si veneam aici in vacante. Sa dea
Dumnezeu sa nu ajungeti online! Mi-as dori sa mai ramana cat mai multe ziare tiparite. Eu cred in
continuare in farmecul hartiei chiar daca, din pacate, ea rezista din ce in ce mai greu. Nu cred ca nu
trebuie sa fim deschisi catre nou, dar cred ca lucrurile se pot intampla foarte bine si complementar.
Adica, eu cred ca trebuie sa gasim intotdeauna o formula prin care putem sa mai aparem si pe hartie si
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online. Ar fi pacat sa dispara tipariturile, mai ales cand e vorba de niste ziare care au o asa istorie.
   
   Rep: Cum v-ati simtit la Porumbacu de Sus?
   
   A.E.: M-am simtit foarte bine, ca de fiecare data, de altfel. E foarte interesant dar cred ca toata lumea
simte asta, toti cei care si-au petrecut vacantele copilariei la tara cred ca simt acelasi lucru ca si mine: in
momentul in care am ajuns seara, am deschis usa de la masina si am simtit mirosul acela de pamant si
iarba, un miros special, am avut senzatia ca, din nou, am doar 10 ani. Cred ca lucrurile acestea te incarca
cu energie, incat ma simt extraordinar de fericita sa simt si numai acel miros.
   
   Rep: De cine ati venit insotita la ?Fiii satului Porumbacu de Sus??
   
   A.E.: Sunt cu sotul meu, copiii sunt aici pentru ca ei aici isi petrec vacantele si mai sunt si cu prietena
mea de cand aveam 13 ani, o per?soana pe care am cunoscut-o aici (si ea venea aici, la bunici). Ea e din
Deva, ne-am imprietenit aici si am ramas prietene pana in ziua de azi. Suntem impreuna si am venit sa
sarbatorim ?Fiii satului?.
   
   Rep: Va multumesc mult, va doresc sedere frumoasa si va mai asteptam pe aceste meleaguri.
   
   A.E.: Si eu va multumesc si va doresc succes!
   
   Pentru finalul acestui interviu, reproducem cateva pasaje din alocutiunea Andreei Esca de la festivitatea
oficiala de deschidere a sarbatorii ?Fiii satului?.
   
   Andreea Esca: ?Vreau sa spun oamenilor ca si noi de exemplu, in mediul de afaceri, ne luam cate un
consultant, din cand in cand, ca sa vada lucrurile un pic din afara, pentru ca e foarte de folos. Tu cand esti
implicat zi de zi in ceva nu mai vezi multe lucruri. Unele trec pe langa tine si poate nu sunt asa de in
regula dar te-ai obisnuit cu ele. Si atunci, hai sa vorbim asa, din prisma consultan?tilor. Eu sunt un om
care am copilarit aici, am fost aici in fiecare vacanta si iubesc acest loc extraordinar. Asa ca il aduc aici pe
sotul meu (n.r. cetatean francez) de aproape 20 de ani si el isi aduce toti prietenii din Franta sau de
oriunde din lume sa le arate ce frumoasa este Romania. El e mai mandru de Romania decat multi romani.
Ne aducem oaspetii aici, le povestim despre locuri, le aratam locurile... Din pacate, ultima data dupa ce am
fost aici cu asemenea oaspeti, dupa ce au vazut ei ce frumos e raul si erau asa de fericiti cand se uitau la
munte, si-au dorit sa mergem� la plimbare. La un moment dat, am decis sa ne asezam undeva, sa stam
putin la plaja. Cand sa ne asezam, acolo unde ne-am fi dorit era un munte de gunoaie, mare de tot, lung,
care nu se mai termina. Si francezii ma intrebau: ?De ce nu aduna cineva gunoiul acesta, pentru ca e asa
de frumos aici?? Iar eu nu prea stiam ce sa le raspund si mi-era rusine si mi-era ciuda... Pe urma, am
trecut si le-am aratat casele... Frumoase... Le explicam cum sunt facute, din ce an, multe altele si la un
moment dat, am dat peste casa aceea de care v-am mai povestit eu si acum vreo sase ani, care este de
culoarea unei fondande proaste. Adica, asa un roz ? bombon, cu ciclame. Si care, intre timp, nu numai ca
n-a disparut dar s-a si imbogatit cu un cuib de berze din plastic. Nu stiu cum sa fac sa le spun oamenilor
ca sunt atat de bogati prin traditia pe care o au incat trebuie doar s-o pastreze. Nu vrem ca cineva sa aduca
orasul la tara! Ca de aceea vin oamenii la tara: sa vada traditie, sa regaseasca ceva. Nu poti sa regasesti
ceva daca vi si gasesti niste lucruri noi, care nu au nicio legatura cu locul acesta. Trebuie sa pastrati ce
aveti, trebuie sa incercati sa refaceti ceea ce ati avut. Sigur, cu confortul de rigoare dar nu schimband
complet felul in care arata, ca e pacat. Sunteti asa de bogati, traiti in fiecare zi intr-un loc atat de bogat, pe
care trebuie sa-l pretuiti si cu siguranta, pe termen lung, va fi un mare castig pentru toti. Haideti sa pastram
ce avem! Ma bazez pe acei oameni care sunt din generatia mea, care erau prietenii mei si care acum au
ajuns oameni mari, cu putere de decizie. Haideti sa facem sa fie Porumbacu de Sus care era! Haideti sa
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mentinem. Hai sa facem curat, ca doar nu e asa de greu sa adunam gunoaiele dupa ce ne ducem la rau? E
un semn de respect fata de noi, ca sa nu mai zic fata de ceilalti. Avem un loc asa de frumos, vreau sa fiu 
Mandra de el si sa aduc, in continuare, o multime de oameni sa-l vada. Sunt mandra ca bunicul meu este
de aici, am sa continui sa vin aici si am sa lupt in continuare sa fie Porumbacu de Sus asa cum trebuie sa
fie.?  
  

Cuvinte cheie: cetatea  romania  porumbacu de sus  mandra  tipar  franta  cum  porumbacu  brasov  ispa
despre  revolutie  medici  andra  ipa  bac  gura  plaja  andreea esca  arme  anc  facultatea  raul  arca
televiziune  chei  cotidianul tribuna  far  bare  placa  initial  pana
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