O televiziune din Ucraina se miră de bogăţia românilor din Biserica Albă
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Satul romanesc, putin cunoscut in Ucraina, Biserica Alba (Bila Tserkva) nu este trecut pe harta
Zakarpatiei (Transcarpatia - Maramuresul istoric), dar aceasta nu inseamna ca nu exista. Ba
exista si duce o viata prospera. Fiecare al doilea din cei cateva mii de locuitori este om bogat,
are casa cat un palat, cu 15 camere, iar in loc de caruta - jeep, relateaza miercuri, intr-un
reportaj din localitatea Biserica Alba, din Carpati, postul de televiziune ucrainean STB, citat de
Agerpres.
"In jur, zona de granita. In apropiere - centrul geografic al Europei: Soseaua
Ivano-Frankivsk-Ujgorod. Dupa ce treci de Rohiv, patrunzi intr-o poveste... in satul Bila Tserkva.
Raul Tisa - la stanga Ucraina, la dreapta Romania. Bila Tserkva nu exista pe harta, dar in
realitate ea exista. Fiecare al doilea locuitor al satului este roman si om bogat. Aici este o
localitate de oameni bogati. Si sunt cateva mii. Nu poarta camasa brodata ucraineana, nu canta
cantece ucrainene si nici nu se uita la canalele de televiziune ucrainene. Si vorbesc o limba
ciudata. In urma cu o suta de ani satul se numea Biserica Alba si era atunci al Romaniei, acum
se numeste Bila Tserkva si este al Ucrainei", asa isi incepe reportajul reporterul de la STB.

Romanii merg cu jeepul, nu cu calulMajoritatea romanilor din Bila Tserkva munceste in
strainatate. Se deplaseaza cu jeep-ul nu cu calul. In loc de hrivne (n.red. - moneda ucraineana)
au in buzunare euro, cu care isi ridica imobile somptuoase si se lanseaza in afaceri. In Bila
Tserkva s-a pastrat si astazi vechea traditie romaneasca, potrivit careia daca ridici o casa sa nu
o faci cu mai putin de 15 camere, spune reporterul STB.
Primul popas al celor de la STB - un palat cu 30 de camere al unui "magnat" local. Evident, un
roman.
Chiar daca nu e roman, operatorul tv local Ivan traieste si el pe picior european. Are o casa
mare si un jeep. El filmeaza la nuntile, botezurile si alte sarbatori ale consatenilor romani, iar
acestia nu se zgarcesc. Il platesc regeste. Ivan nu ar pleca pentru nimic in lume in alta parte,
bunaoara, in capitala.In apropiere se afla legendarul lac cu apa sarata in jurul caruia oamenii de
afaceri locali au ridicat practic o statiune internationala.
Sursa: http://dincolodetisa.blogspot.com/
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