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Інтерв’ю
Щороку у селі Колочава відбувається чимало різноманітних відкриттів та приємних подій. Ініціатор
та головний організатор багатьох позитивних зрушень у селі — народний депутат України Станіслав
Аржевітін. Отже, в кінці року вже традиційно в інтерв’ю «НК» він підводить підсумки та аналізує минулий рік.
— Станіславе Михайловичу, чим Вам запам’ятався минулий рік?
— Однією з ключових та найголовніших подій 2011 року
стало завершення будівництва асфальтованої дороги на
Брадолець. Я довго і напружено займався цим питанням,
тому нова дорога в рідному селі стала для мене найкращим
подарунком до мого 50-річчя.
Я планував цього року виконати іще одне важливе завдання — закінчити введення в експлуатацію газопроводу в
Колочаві. Вже навіть вийшла постанова Кабінету Міністрів
України про фінансування завершення робіт по газифікації
села в 2011 році. Та брак коштів у держбюджеті і нова хвиля фінансової кризи відклали це питання до наступного року.
Про свою рідну Колочаву я цього року п’ять разів пригадував з трибуни Верховної Ради України. Про нашого земляка Андрія Штаєра, палкого захисника швидкої медичної
допомоги в Україні, теж говорив під час пленарного засідання.
На екскурсії по Верховній Раді були майже 30 колочавців.
— Які ще події у селі вам найбільше запам’яталися?
— Цього року ми з однокласниками — випускниками
1978 року — святкували 50-річчя. Відзначили ж свої ювілеї
гарною справою: об’їхали могили всіх директорів Колочавської школи, вклонилися їм та поклали квіти. Сколихнуло всю
Україну відкриття першого в нашій державі пам’ятника Заробітчанам.

Знаковою подією року стало також відкриття в День
20-ї річниці Незалежності України патріотичної експозиції
«Карпатська Україна», в рамках якої ми пригадали колочавських січовиків.
Колочава ще раз доказала, що є селом з багатогранною культурою. Вже п'ятнадцять років поспіль, завдяки Наталії Тумарець,
в першу неділю серпня проводиться фестиваль чесько-української культури «Колочавське відлуння в Тереблянській долині».
Цього року ми вперше у селі організували Дні угорської куль-

14 червня 2011 року С.М. Аржевітіну виповнилося 50 років.
На фото: ювіляр приймає поздоровлення від Національного банку України

тури, в рамках яких чималу увагу приділили угорському емісарові, автору державної акції допомоги верховинцям, Едмунду Егану. До 110–ої річниці смерті угорського чиновника, який під час
інспекційної поїздки по Верховині відвідав і Колочаву, ми відкрили меморіальну дошку на території музею «Старе село».

Новина

У Колочавській ЗОШ №1 у п’ятницю, 16 грудня, презентували перший на Закарпатті локальний центр дистанційного
навчання Національного педагогічного університету імені
М.П. Драгоманова. На презентацію запросили представників районної та сільської влади, керівників шкіл Міжгірського
району, майбутніх випускників.
Як розповів присутнім
проректор НПУ ім. М.П. Драгоманова, доктор фізико-математичних наук Анатолій Петрович Кудін, дистанційні курси допоможуть цьогорічним
випускникам краще підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання та збільшать шанси вступити на державну форму навчання в їхньому університеті.
«Викладач нашого університету читатиме лекції дітям, які сидітимуть в класі інформатики у Колочавській
ЗОШ №1, — каже він. — Діти
із лектором бачитимуть один
одного через вебкамери за
допомогою Інтернету. Курс
лекцій по кожному предмету
має обсяг 160 навчальних
годин. Предмети діти вибирають самі з тих, на який

— Що нового відбулося у туристичній сфері Колочави?
— Ми відкрили у селі черговий унікальний та надзвичайно
цікавий музей — «Колочавські бокариші». Тепер сміливо можна стверджувати: «Колочава — село 10-ти музеїв».
Наше село стає щороку відомішим та приваблює все більше туристів. Тепер основне завдання для кмітливих колочавців — гідно їх зустріти: підготувати садиби, в яких вони
житимуть; зробити сувеніри, які вони з радістю придбають
на згадку про Колочаву.
Хочеться подякувати тим, хто вже долучився до цього процесу і успішно ним займається: Наталці Тумарець, Василю
Худинцю, родині Марковичів, Івану Шетелі, Галині Бояриновій. Закликаю брати із них приклад, бо туризм в усьому
світі — це можливість заробити гроші.
Дякую підприємцям Колочави, які вперше на День Незалежності зібралися разом і продемонстрували, що вони —
єдина команда. Вірю, що разом ми зробимо багато доброго
для рідного села.
В цьому році проведені підготовчі заходи для того, щоб
в Колочаві в наступному році почав працювати перший на
Закарпатті локальний дистанційний навчальний центр Київського університету ім. Драгоманова, будується в селі навчальна база цього вузу.
Хочеться повідомити ще одну приємну новину. Нарешті
розпочався збір підготовчих документів Фондом держмайна
для подальшої приватизації Колочавського заводу. Тож будемо
сподіватися, що скоро він знайде свого господаря.
Розмовляла Марія ШЕТЕЛЯ

Подія року

У Колочаві вчитимуться через Інтернет
Напередодні свята Миколая колочавські учні одинадцятих класів отримали надзвичайно приємний та сучасний подарунок — можливість вчитися через Інтернет.

У майбутньому плануємо розвивати цей напрямок і проводити дні різних культур, які представлені у Колочаві: румунської, словацької, єврейської. Основна мета цього проекту — привернути увагу громадськості і туристів до нашого села.

сформуєься група. Заняття розпочнуться 1 лютого і проходитимуть щодня після уроків. Вартість курсів: 200 грн — природничо-математичні спеціальності та 500 грн — за курс із інших предметів. Випускникам курсів ми надамо довідку про їх
проходження. Якщо ж учень вирішить вступити до нашого університету на пільгові факультети, а це природничо-математичні
спеціальності, він отримає бонус — до 20-ти додаткових балів до свого рейтингу. Ці бали додадуться до балів і тестів зовнішнього тестування та збільшать шанси абітурієнта вступити на бюджетну форму навчання».
Відвідувати заняття із дистанційного навчання можуть
всі бажаючі цьогорічні випускники як колочавських
ЗОШ, так і усіх шкіл району.
Аби вчасно приступити
до фахового навчання учнів,
треба ще набрати групи бажаючих та встановити відповідне технічне обладнання. Витрати по технічній частині проекту взявся особисто фінансувати народний депутат України Станіслав Аржевітін. Це він ініціював створення локального центру саме у Колочаві. «В університеті Драгоманова є багато проектів, реалізація яких планується у
Колочаві. Тому сподіваюсь,
що наша співпраця буде довгою та плідною», — підсумував він.
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Найбільш радісною та довгоочікуваною подією
2011 року у Колочаві стала п’ятикілометрова асфальтована дорога на Брадолець. Жителі цього присілка не можуть натішитися такому дарункові. Проте
в багатьох колочавців виникають питання: чи зроблять
до кінця брадолецьку дорогу? Чи буде асфальтована
дорога й на Сухар?
За словами народного депутата України Станіслава
Аржевітіна, завдяки активним старанням якого у селі
й появився асфальт, всі обіцяні зобов’язання по колочавській дорозі Укравтодор виконав.
«Дорогу заасфальтували настільки, наскільки мені
вдалося “вибити” коштів з держбюджету, — пояснює він.
— Зараз вивчається можливість зробити ґрунтову дорогу з Колочави до Усть-Чорної через перевал. Сухарська дорога — це дорога місцевого значення, тому
її ремонт має фінансуватися з місцевих бюджетів — сільського чи районного. Звичайно, я вніс у проект держбюджету пропозицію про ремонт і будівництво дороги на Сухар, проте її, на жаль, поки що вилучили».
Також Станіслав Михайлович повідомив, що звернувся до Верховної Ради України та Укравтодору з проханням зробити ремонт доріг Хуст — Колочава —
Міжгір’я та до озера Синевир.

С. Аржевітін обговорює можливість проїзду через
Присліп в Усть-Чорну
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Свято по-колочавські

День Незалежності
у Колочаві

Нову дорогу видкривають С. Аржевітін та Ю. Хланта

Освячення нової дороги

Традиційна хода вулицями села

На честь 20-ої річниці Незалежності України село Колочава отримало чи не найбільший подарунок з усіх сіл України — нову
п’ятикілометрову асфальтовану дорогу на Брадолець. Мрія тисячі
колочавців здійснилася. Незважаючи на усі прогнози скептиків,
ми всі ходимо найкращим асфальтом області. Тому 24 серпня
2011 року колочавці мали що відзначати.
Дійство почалося у присілку Брадолець біля Колочавської ЗОШ №2.
Конкурс дитячого малюнку на асфальті, виступи колективів, мітинг на
честь свята, слова вдячності, розрізання стрічки — все відбувалося у радісній атмосфері. Після цього — урочиста хода селом новою дорогою. Діти їдуть
на велосипедах, роликах, дівчата у національних костюмах з українським
прапором, а позаду — колоритна кучія з народним депутатом України Станіславом Аржевітіним та сільським головою Юрієм Хлантою. Саме завдяки
цим двом колочавцям та їхнім зусиллям у Колочаві появився асфальт.
Хода завершилася біля Обеліска загиблим воїнам — Пам’ятника Примирення у центрі села. Тут знов лунали привітання, відбувалися конкурси,
спортивні змагання.
В театралізованій постановці колочавців привітали зі святом «гості» зі США,
Угорщини, Німеччини, Чехії та навіть персонажі пам’ятника Заробітчанам.
Пообідавши справжньою солдатською кашею на Широких, всі вирушили до музею-скансену «Старе село» для продовження святкування.
Тут відкрили чергову оригінальну експозицію «Карпатська Україна».
«Було б неправильно, аби до 20-ї річниці Незалежності України на Закарпатті не було б відкрито такої патріотичної експозиції, — говорить ініціатор її створення народний депутат України Станіслав Аржевітін. — У ніч
з 15 на 16 березня 1939 року було проголошено Карпатську Україну, яка
проіснувала один день. Проте за цей кроткий час депутати Сойму встигли
прийняти гімн та прапор новоствореної держави, які стали гімном і прапором всієї незалежної України».
Експозиція розміщена в старому чеському автобусі, який відреставрували, пофарбували в синьо-жовті кольори та перетворили на музей. В таких
автобусах по Закарпаттю їздили агітаційні групи Карпатської України. Один
з них відвідав і Колочаву.

Урочистий мітінг на честь 20-ї річниці
Незалежності України в центрі села

Театралізований виступ «Проводи заробітчанина»
(актори М. Хланта і М. Шетеля)

Колочавські «шугаї»

Ввечері понад сотня колочавських підприємців зібралися, аби подякувати Станіславу Аржевітіну за чудову дорогу.

Велопробігом по новій дорозі

«Гість» з Угорщини
(актор О. Ковня)

«Гість» зі США
(актор Ю. Драч)

«Гість» з Німеччини
(актор А. Глеба)

Співає Я. Гордійчук

Змагання з колочавської розваги «гарігало»
Колочавські спортсмени-легкоатлети

В кучії С. Аржевітін і Ю. Хланта

А молоді здавалося, що це так просто!

Конкурс дитячого малюнку «Незалежній Україні — 20 років»

Початок урочистого сяткування
у Брадольці

Клас з «гарігало» демонструють
випускники 1978 року

Колочавський поєт і співак
Іван Штаєр
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На вершині Стримби.
24 серпня 2011 р.
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Свято у козацькому Голятині
На свято Покрови Божої Матері, яку козаки вважають своєю заступницею, козацька школа села Голятин святкувала
ювілей. Саме 14 жовтня виповнилося
10 років з часу утворення у школі козацької паланки.
Взяв участь в урочистих святкування і колочавський кіш на чолі з депутатом Верховної
Ради України, секретарем ради Українського
козацтва Станіславом Аржевітіним. До речі,
саме він свого часу дав життя козацтву на Верховині та активно його підтримує й донині.

Фестиваль

Колочава
фестивалила
знову
П’ятнадцятий вже традиційний
фольклорний українсько-чеський фестиваль «Колочавське відлуння Тереблянської долини» відбувся цього року
у неділю, 7 серпня.
Сотні глядачів зібралися на подвір’ї
біля Колочавської середньої школи №1. На
сцені під відкритими небом свою майстерність показували як колочавські колективи, так і численні запрошені гості.
Наше село представили учасники
самодіяльного дитячого колективу «Піроскуби», який під керівництвом педагога Наталії Тумарець тривалий час діє
при музеї Івана Ольбрахта і займається
збиранням фольклору.
Колочавський співак Іван Штаєр
виступив із прем’єрою пісні «Мати», яка
до сліз вразила слухачів.
Свою програму представив і сімейний ансамбль Марковичів. Серед гостей
фестивалю були також естрадний гурт

За словами директора Голятинської
ЗОШ І–ІІІ ст. Івана Поповича, вся школа у
них козацька. Тому на свято Покрови вже
традиційно освятили молодих джур (учні 5–
6 класів) та провели їх випробування.
«Ми виховуємо дітей на українських традиціях, — розповідає Іван Миколайович. —
Наші козаки постійно беруть участь у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі “Джура”. А це — фізичне
загартування, туристичні та вишкільні походи, тренування з козацьких бойових мистецтв, володіння козацькою зброєю, знання

устрою козацької держави, комплекс морально-етичних якостей. Учні їдуть на змагання в Ужгород, Київ і займають там призові
місця. Таким способом діти привчаються до
порядку, дисципліни та вчаться відповідальності за свої дії та слова. Куратором нашої ко-

«НК» інформує

зацької справи є Станіслав Аржевітін, який
подарував козацькі однострої для дітей та постійно приїжджає на наше свято».
Голятинська школа єдина в Міжгірському районі, де так активно підтримуються козацькі традиції.

Започаткування традиції

Колочавські пожежники
стали військовими
Професійну пожежну частину №20,
що у селі Колочава, цієї осені реорганізовано в окремий пост державної
пожежної охорони.
За словами начальника районного відділу управління МНС України в Закарпатській області, підполковника служби
цивільного захисту Івана Васильовича
Іваніша, всі 15 працівників частини мають
спеціальні військові звання, 6 із них є офіцерами.
«Відтепер всі функції пожежної частини
несуть військовий характер. Працівники ж
можуть служити лише до 55 років. А далі —
заслужений відпочинок — пенсія. На сьогоднішній день в районі пройшли досить серйозні зміни в структурі нашого райвідділу. Є
відповідні накази міністерства, і ми їх виконуємо», — розповів Іван Васильович.

Літературні
читання
Виявляється, у Колочаві є чимало літературних талантів — і вже відомих, і
прихованих.
На День Незалежності у скансені
«Старе село» колочавські літераториаматори імпровізовано демонстрували
свої шедеври. З одних творів всі сміялися до упаду, інші викликали щире
схвалення у присутніх.
На літературних читаннях талановито виступили: С. Мацола, І. Маркович,
В. Макар, А. Беца, І. Штаєр, С. Аржевітін,
І. Андрусь та інші.

Цікавий факт

У Колочаві знову знімали кіно!
Василя Худи з Драгова та київський
співак Станіслав Гуменюк.
«Справжньою окрасою фестивалю
став словацький ансамбль “Зарічанка”, —
розповідає головна організаторка та ініціаторка фестивалю Наталія Тумарець. —
Мав приїхати ще й гурт “Гудаки” з Нижнього Селища, та в них поламалася машина. Дуже жаль, що їх не було».
Традиційно з представників влади
фестиваль відвідали генеральний консул Чехії у Львові Давід Павліта та генеральний консул Словаччини Мар’ян
Сладечек.

Ера «колочавського кіно», що
розпочалася з чеського письменника Івана Ольбрахта,
який у 1933 році зняв у селі за
своїм сценарієм фільм «Марійка-невірниця», триває досі.
Влітку у Колочаві зняли черговий фільм. І знову чехи, і
знову про Шугая.
Фільм створений в рамках
співпраці Закарпатської обласної
ради та адміністрації краю Височіна (Чеська Республіка). Режисер
фільму — Юрій Свобода.
Фільм «Микола — знову в
Колочаві» знятий за романом
Івана Ольбрахта. Головні ролі у

стрічці зіграли юнаки і дівчата
з дитячих будинків чотирьох
країн — Чехії, Словаччини,
Польщі та України. Шестеро
осіб, причому двом з них довірено виконувати головні
ролі — народного месника
Шугая та його коханки Ержіки, — вихованці Вільшанського дитбудинку. Знімальним майданчиком стало село
Колочава, зокрема і музей
«Старе село», та кілька сіл Чехії. Результатом стала захоплююча 50-хвилинна стрічка
про невгамовного колочавського месника.

Гості Колочави

Нагороди

Колочавою зацікавилося Закарапатське
товариство чеської культури

Відзнаки Міністерства
оборони Словаччини

Першим місцем неофіційного візиту новопризначеного у серпні посла Чеської Республіки
Івана Почуха стала Колочава.

Військово-патріотичні музеї Колочави — Музей-меморіал воїнам-інтернаціоналістам, музей «Лінія Арпада», музей «Бункер
Штаєра» та Обеліск загиблим воінам (Пам’ятник Примирення) відвідали представники
Міністерства оборони
Словацької Республіки, колишні бойові офіцери та офіцери запасу.
Своїми почесними відзнаками вони нагородили 14 жовтня 2011
року голову села Ю.М.
Хланту та нардепа С.М.
Аржевітіна.

Батьківщина останнього опришка Карпат Миколи Шугая, яку облюбував колись відомий чеський письменник Іван Ольбрахт, донині не
перестає манити до себе жителів колишньої республіки Т.Г. Масарика.
Повноважний посол ЧР відвідав наші музеї та
був вкрай вражений рівнем збереження історикокультурної спадщини села. Він також повідомив,
що в Ужгороді створено Закарпатське товариство
чеської культури, яке також займатиметься і розвитком чеської культури в Колочаві.
Головою новоствореного Товариства обраний
керівник Закарпатської торгово-промислової палати Отто Олександрович Ковчар, співголовою —
С.М. Аржевітін.
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Колочава на день стала угорською
Село Колочава 15 жовтня стало частиною Угорщини —
тут пройшли Дні угорської культури. На святі були
присутні: генеральний консул Угорської Республіки у
м. Берегово Иштван Товт та консул Угорської Республіки у м. Ужгороді Ендре Саліпскі.
Ключовою подією святкування стало театралізоване
відображення колочавськими акторами-аматорами сторінок із життя села угорського періоду під назвою «Угорська Колочава».
Дійство відбувалося на території музею-скансену «Старе село».
Найбільше уваги присвятили Едмунду Егану — угорському емісарові, автору державної акції допомоги верховинцям. Колочавці відтворили знамениту історичну сценку
приїзду емісара до Колочави. Роль відомого угорця зіграв не
менш відомий колочавець Станіслав Аржевітін. На своїй оригінальній кучії з колоритним візником він під’їхав до єврейської корчми. Тут його зустрів колочавський єврей (виконавець — Іван Макар) з тацею у руках, на якій було три келиха напоїв кольорів угорського прапора. Він підніс дарунок
зі словами: «Навіщо пан хоче вбити велику рибу заради порятунку малої?» Малося на увазі, навіщо він допомагає
простим верховинцям, утискаючи при цьому євреїв.
Пан емісар лише загадково усміхнувся, попирхуючи люлькою, та прочитав свій меморандум на захист верховинців.
Едмунд Еган трагічно загинув за свою справу. Тепер до
110-ї річниці смерті угорського чиновника колочавці відкрили меморіальну дошку та експозиції на території музею
«Старе село».

Наступною важливою сторінкою в історії угорської Колочави стало відкриття першої Державної королівської
школи. Дяк (виконавець — Юрій Радивілов ) показав сцени з шкільного життя того часу.
Земельна реформа, яку провела угорська влада, дала можливість створити карту всіх земель села та видати акти їх власникам. Угорські землеміри (виконавці — Іван Маркович та Іван
Барна) показали історичну карту земель села 1864 р. та разом
з колочавцями тих часів (виконавці — Михайло Шпілька та Василь Макар) зіграли сцену про підписання документів.
Колочавські актори-аматори також експресивно та захоплююче відобразили сцену втечі Миколи Шугая (виконавець — Микола Маркович) з угорського фронту та його зустріч з коханою Ержікою (виконавець — Ганна Маркович).
Було показано й сумну історію угорського вояка Лайоша Джамбо (виконавець — Михайло Хланта), що покінчив
життя самогубством через те, що його не пустили з Колочави
відвідати хвору матір.
Згадали колочавці про угорського поштаря-касира, могила якого впорядкована біля старої церкви на Горбі.
Перша світова війна принесла у колочавські родини чимало
горя, адже наші чоловіки змушені були воювати за австро-угорського цісаря. Радісну зустріч вояків, що повертаються з війни, теж було відтворено в рамках театралізованого дійства з
допомогою Боженика (виконавець В. Шмулига).
Нагадали й про будівництво Лінії Арпада в селі та єдиного на Закарпатті вітейзя Данила Маркуся (роль зіграв
Андрій Глеба).
З пам’яток угорського періоду у Колочаві найпопулярнішим є музей військової оборони «Лінія Арпада». На сьо-

годнішній день тут відтворено 5 бункерів із 34-х, в яких розташовано понад 2000 експонатів.
Користується великою популярністю і музейний комплекс-скансен «Старе село», де відтворена атмосфера села ХІХ–
ХХ століть та тогочасний побут колочавців. В складі музею представлені церковно-приходська школа часів австро-угорського
періоду та канцелярія Угорського нотарського уряду.
У 2009 році у Колочаві відкрили Пам’ятник-обеліск
Примирення, який увіковічив прізвища загиблих колочавців у роки Другої світової війни, що перебували в рядах угорської, радянської та чехословацької армій.
У 2010 році в рамках святкування Дня села був відкритий ще один обеліск воїнам-колочавцям, що загинули в рядах австро-угорської армії в роки Першої світової війни.
На території головного цвинтаря села знаходиться невідоме поховання кінця ХІХ початку ХХ століття, на якому
встановлено пам’ятний хрест. За деякими переказами жителів, це ймовірна могила угорського урядовця з Дебрецена, прізвище якого поки що не з`ясовано.

Відкриття меморіальної дошки Е. Егану

Біля могили угрських воїнів в Квасовці

Біля могили невідомого угорського чиновника

«Історія мого рідного села Колочава тісно пов’язана не тільки з культурною спадщиною України, а й з культурою інших
сусідніх країн, зокрема з Угорщиною, — говорить організатор
та меценат заходу, колишній мешканець села, нардеп Станіслав
Аржевітін. — Саме це спонукало мене провести в селі за участю угорських громадських організацій захід — Дні угорської
культури в Колочаві. Будемо сподіватися, що це свято стане
традиційним і буде проводитись щорічно у жовтні».
Марія ШЕТЕЛЯ
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