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Тема номера

Всі події села оживають на сторінках  «Нової Колочави»
Вже п’ятий рік поспіль часопис «Нова Колочава»

знайомить своїх читачів із історичними та сучас-
ними подіями Колочави. Ми намагаємося писати
про село у минулому і у сучасності цікаво та пізна-
вально. Кожен номер видання має свою тематику.
Одні випуски були присвячені зрізам на історичну
тему, деякі номери висвітлювали події сучасної, но-
вої Колочави. 

Жителі інших сіл, регіонів часом запитують: що мож-
на стільки писати про одне далеке закарпатське село?
Що там може бути цікавого? Та, переглянувши підшив-
ку видання, стверджують: «Колочава справді унікальна».
Наше село — хороший приклад того, що, незважаючи на
всі негаразди, при бажанні можна організовувати ціка-
ві і масові події (наприклад, День села), разом урочисто
відзначати найбільші державні свята (День перемоги,
День незалежності України), шанувати історію (відкрит-
тя пам’ятників, музеїв), гордитися переможцями олімпі-

ад, турнірів, музикантами і поетами… Адже у нашому селі
всього цього не бракує. 

Читаючи «Нову Колочаву», люди, які не були присутні
на цій чи іншій події, дізнаються про неї зі сторінок ча-
сопису. Ті колочавці, що брали участь у загальних святах,
мають можливість подивитися на своє надруковане
фото, показати  родичам і знайомим.

Колочавці, що живуть далеко від рідного села, ді-
знаються про нові перетворення вдома, про відтворення
історії, відкриття музеїв, чим живуть сьогодні його родичі. 

Тож, продовжуючи хорошу традицію, цей номер часо-
пису ми присвячуємо всім зворушливим подіям, які відбу-
лися у селі протягом першого півріччя 2012 року. Також дя-
куємо всім тим людям, які долучилися до організації сіль-
ських заходів, допомогли створити свято чи просто на ньо-
го прийшли. 

Читайте «Нову Колочаву» і пишайтеся новим селом!

С.Аржевітін.

Ось уже п’ять років у селі Колочава підтримується
добра та цікава традиція — святкувати у першу не-
ділю травня День села. 

День села 2012 року Колочава гучно святкувала 6
травня. Цьогоріч вирішили не запрошувати чужі художні
колективи, а показати місцеві різноманітні таланти. Ви-
нятком стали лише циркові артисти Мукачівського бу-
динку культури, які веселили малечу перед офіційним
початком свята. 

Після лункого заклику трембіти Івана Мацоли на ко-
лочавську сцену вийшли привітати жителів села вико-
нуюча обов’язки сільського голови села Дербак Т.М.,
народний депутат України Аржевітін С. М., екс-голова
села Юрій Хланта, заступник голови Закарпатської
обласної ради Андрій Сербайло, голова Міжгірської рай-
онної ради Ярема І.В., Генеральний консул Чеської Рес-
публіки в м. Львові Давід Павліта та староста м. Семіл —
рідного міста Івана Ольбрахта — Ян Фарскі.

Після офіційних привітань на кілька годин поспіль
святкову сцену окупували місцеві таланти.

Поети представляли збірки своїх віршів, які допоміг
їм видати народний депутат України Станіслав Аржеві-
тін. Для більшості — це були перші видання їх творів.
Декламували свої поезії на сцені Фриган Іван, Росоха
Олена, Дербак Ганна, Рущак Марія, Шмулига Іван,
Хланта Михайло, Іван Штаєр, Малета Василь, сини Бур-
кала Івана Гавриловича представили батькові вірші.

Торкнувся струн серця своїми душевними піснями
Іван Штаєр. Його ім’я, як артиста, відоме не тільки в селі
Колочава, а й за межами Міжгірського району. Багато

років поспіль державні свята та весілля в Колочаві не
обходилися без ВІА «Трембіта» або просто групи Івана
Штаєра. Його пісня про матір «Сива голубка» викликала
щиру сльозу у багатьох глядачів. 

Головною вокалісткою свята стала талановита спі-
вачка, вродженка с. Колочави, яка проживає зараз в м.
Житомир, керівник дитячої вокально-естрадної студії бу-
динку культури, учасниця багатьох музичних фестива-
лів нашої країни Наталія Галатиба.

Заспівала свою пісню і поетеса-пісняр Наталія Ту-
марець — жінка, яку знають більше в Чеській Республіці,
аніж в Україні. В цьому році вона отримала високу на-
городу Чеської Республіки за вагомий внесок у розви-
ток україно-чеської дружби. 

Запальні колочавські коломийки виконали Володя
Маркович та найменший талановитий колочавський
скрипаль Іванко Маркович.

Зачарували своїми голосами слухачів і юна учениця Ко-
лочавської ЗОШ І–ІІІ ст. №1 Олександра Барна та вже до-
свідчена солістка, вчителька музики Віталія Росада-Анд-
русь. 

Хором «Колишніх хлопчиків» під керівництвом Дер-
бака В.М. замилувалися і старші, і молодші глядачі. По-
важні літні чоловіки у класичних костюмах, що
талановито заспівали народні пісні, прикували погляди
всіх присутніх. 

Виняткове захоплення має Василь Макар. На його
обійсті — справжнє пташине царство, яке вже офіційно
звикли називати «Потята Швегана». Майже дві тисячі
різноманітних папуг та голубів птахівник дбайливо
культивує майже все своє життя. Своїх вихованців Ва-

силь представив і на святі — два десятки голубів урочи-
сто піднялися в небо на очах у глядачів.

Свої підростаючі таланти також представили ансамблі
із Колочавської ЗОШ №1(музичний керівник Охрімець
О.В.) та Горбівської ЗОШ (аккомпаніатор Двуйло В.І.). 

Зображує світ краси у камені і бронзі виходець з Ко-
лочави, член Національної спілки художників України,
скульптор, автор біля 90 пам’ятників, пам’ятних знаків і
композицій Петро Федорович Штаєр. Він теж вийшов на
сцену представити публіці свої витвори.

Найбільше позитивних емоцій та щирого сміху ви-
кликав у глядачів відомий весільний староста, гуморист
Андрій Беца. Його номер «Таксі» викликав бурю сміху
та оплесків серед усіх глядачів. 

Найбільш відому унікальність Колочави, яку праців-
ники колочавської екскурсійної сфери намагаються до-
нести до всього світу, — десять музеїв Колочави —
представили десять театралізованих героїв. Розповіла
про колочавські музеї та можливості туристичної сфери
директор регіонального відділення турфірми «Ажіо-тур»
Марія Шетеля. 

Відомий колочавський сопілкар Федір Беца заграв
для всіх чарівну мелодію сопілки. 

Мають колочавці і своїх науковців та кандидатів
наук — їхні імена прочитали зі сцени ведучі свята Василь
Худинець та Марія Шетеля. 

Вийшов привітати своїх земляків і заслужений вчи-
тель України Антон Ледней.

День села-2012 — парад колочавських «зірок» 
Традиція

Сім збірок дев`яти авторів — поетів Колочави були видані коштом народного депутата України С.М.Аржевітіна до Дня села-2012.

Продовження на стор. 2.
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Чимало вражень справила виставка творів образо-
творчого та декоративно-прикладного мистецтва, зо-
крема, їх демонстрували Іван Шмулига, Павло Ваколя,
Олесь Орищук тощо.

Впродовж всього свята працювали дитячі атрак-

ціони та торговельні намети, пригощала кашею вій-
ськова польова кухня, можна було покататися на
справжній кучії та БТРі, діяла виїзна корчма єврея
Гершка Вольфа з музею "Старе село". Всюди вирував
святковий настрій. Серед гостей можна було побачити
негра–заробітчанина, якого «забули» в Колочаві після
тогорічного свята «День села» та нових персонажів:

Брежнєва та Путіна (ролі виконували Василь Шмулига
та Юрій Радивілов).

Закінчилося свято запальною дискотекою для мо-
лоді просто неба та грандіозним феєрверком. 

Свято закінчилося, але розходитися не хотів ніхто.
Люди ще довго гуляли стадіоном, сиділи у кафе, спілку-
валися, адже день рідного села лише раз у рік. 

День села-2012 — парад колочавських «зірок»   
Традиція

Свято починається. Трембітає Іван Мацола. Звучить гімн. На сцені – офіційні особи та гості села.

Брати Буркали читають вірші свого батька.

І.Штаєр виконує авторську пісню про воїнів–інтернаціоналістів. Пісня про матір «Сива голубка» у виконанні автора Івана Штаєра,  
викликала щиру сльозу у багатьох глядачів.

Поет Іван Шмулига.Поет Михайло Хланта.Поет Іван Фриган.Поет Васиь Малета.

Поетеса Олена Росоха.

Головна вокалістка свята 
Наталія  Галатиба.

Співае свою пісню і  поетеса–піс-
няр  Наталія Тумарець.  

Зачарувала своїм голосом 
слухачів  Олександра  Барна. 

Два десятки голубів Василя Макара з жовто–блакитними 
стрічками урочисто  піднялися в небо. 

Талановита солістка  
Віталія  Росада–Андрусь.

Хор  «Колишніх хлопчиків» 
під керівництвом  Дербака В.М. 

Сюрприз від Василя Макара.

Юний талант–скрипаль 
Іванко Маркович.

Запальні колочавські коломийки
від Володі Марковича.

Вірші Марії Рущак читае її мати.

Глядачі чекають виступу колочавських талантів.

Продовження. Початок на стор. 1.
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Традиція

Сопілкар Федір Беца. Заслужений вчитель України
Антон Ледней.

Ведучі святкового концерту М. Шетеля та В. Худинець. Виставка творів образотворчого та декоративно–прикладного 
мистецтва Івана Шмулиги, Павла Ваколі, Олеся Орищука, Івана Іваниша.

Вітальний тролл над вулицею.

Співає ансамбль  ЗОШ №1
(музичний керівник  Охрімець О.В.). 

Співає ансамбль Горбівської  ЗОШ 
(акомпаніатор  Двуйло В.І.).

Скульптор Петро Штаєр і його історичні персонажі.

Широко відомий весільний староста,  гуморист Андрій Беца.

Музей «Бокоришів». Музей «Бункер Штаєра». Музей «Вузькоколійка». Музей «Святодухівська церква». Музей «Лінія Арпаду».Регіональний директор «Ажіо–туру»
представляє 10 музеїв Колочави.

Автор  майже  90  пам’ятників,  пам’ятних  знаків і  скульптурних композицій  Петро Федорович Штаєр представляє свої роботи учасникам святкування.

Музей «І.Ольбрахта». Музей «Радянська школа». Музей «Воїнів інтернаціоналістів». Музей «Старе село». Музей «Чеська школа».
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У Колочаві шістдесят сьомий раз вшанували воїнів Другої світової війни
9 Травня

Катання на бронетранспортері.

Циркові артисти Мукачівського будинку культури веселили 
малечу перед офіційним початком свята.

Катання на кучії. Іван Маркович та Марія Шетеля в колочавських костюмах.

На сцені герой тогорічного свята «негр–заробітчанин», 
якого залишили “на насіння”.

Керівники сусідньої держави дякують 
колочавцям за роботу в Росії.

Традиція

Гарну кашу в польовій кухні приготували працівники 
команди Лялі Сюгай.

Найменші гості свята. Працюють атракціони.



5

№ 25 Липень 2012 року

Традиційно 9 травня, у річницю закінчення Другої сві-
тової війни колочавці збираються у центрі села, біля
пам’ятника Примирення. 

Святкова колона пронесла по центру села великий Дер-
жавний прапор. Представники влади поклали квіти до Обе-
ліску. Священик відслужив поминальну панахиду. Хвилиною
мовчання вшанували пам'ять усіх загиблих у тій війні. Вис-

тупали офіційні особи. На цей раз подивом для учасників свят-
кувань стало те, що біля колочавського пам’ятника Прими-
рення вони не побачили жодного ветерана Другої світової вій-
ни. Їх залишилосья п’ять на все село і, за станом здоров’я, жод-
ний із них не зміг зайняти почесне місце серед офіційних осіб,
а організатори святкувань, на жаль, вчасно не подбали про
їх транспортування на свято. Під час свого виступу народний
депутат України С. Аржевітін пообіцяв, що особисто зайде до

кожного ветерана з подарунком (продуктовий набір) і пере-
дасть їм вітання. Свого слова він дотримався. 

Довідково: У Колочаві сьогодні проживає 5 ветеранів
Другої світової війни. Із них: три — радянської армії і два
— угорської. «Радянські вояки» — Беля Іван, Гавриль Іван,
Беца Андрій, «угорські вояки» — Іваниш Василь та Сав-
ка Михайло.

9 Травня

В гостях у ветерана Белі Івана Олексійовича. В гостях у ветерана Беци Андрія Михайловича.В гостях у голови ветеранської організації Колочави 
Малети Василя Дмитровича.

В гостях у ветерана Савки Михайла Миколайовича.В гстях у ветерана Іваниша Василя Васильовича.В гостях у ветерана Гавриля Івана Олексійовича.

Наприкінці червня колочавські учні отри-
мали сертифікати про закінчення дистан-
ційних курсів. Ще у лютому у Колочавській
ЗОШ №1 запрацював перший на Закар-
патті локальний центр дистанційного на-
вчання Національного педагогічного
університету імені Михайла Драгоманова. 

За повідомленням директора Коло-
чавської ЗОШ №1 Кия Михайла Михайло-
вича, 48 учнів 10 та 11–х класів поглиблю-
вали знання з чотирьох предметів: фізика,

математика, географія та біологія. «Най-
більш популярною стала географія, на якій
вчилися аж 20 учнів, — розповідає він. — На-
певне тому, що діти сподіваються після на-
вчання в університеті знайти роботу у НПП
«Синевир». Завдяки курсам наші випуск-
ники краще склали незалежне оцінювання
і деякі з них планують подавати документи
для вступу саме у цей університет. Діти
дуже вдячні викладачам за науку, адже за
невеликі гроші змогли покращити свої знан-
ня із вибраних предметів. Дякую також на-

родному депутатові Станіславу Аржевітіну,
який доклав неабияких зусилль для орга-
нізації цього процесу і профінансував вста-
новлення необхідного технічного облад-
нання. А районний відділ освіти забезпечив
нам швидкісний Інтернет».

Почесну місію вручення державних сер-
тифікатів виконував проректор університету
і одночасно куратор цього проекту Кудін Ана-
толій Петрович. З вітальним словом виступив
і народний депутат України Станіслав Арже-
вітін. Доктор педагогічних наук, професор

Кудін А.П. пообіцяв , що вже в кінці цього року
підготовчі курси поновлять свою роботу з
більш широким діапазоном навчання. Доктор
економічних наук С. Аржевітін розповів при-
сутнім, як під час пленарного засідання Вер-
ховної Ради України 8 червня цього року він
рекомендував звітуючому перед депутатським
корпусом Міністру освіти і науки, молоді та
спорту Д.Табачнику поширити по всій Украї-
ні успішний експеримент, що здійснював у Ко-
лочаві НПУ ім. Драгоманова. Міністр на про-
позицію відгукнувся схвально.

Навчання

Колочавські учні закінчили дистанційні курси
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Село Колочава презентувало свої туристичні
продукти на ХVIII Міжнародній туристичній ви-
ставці UITT 2012 «Україна — подорожі та ту-
ризм», що проходила у Києві 28–30 березня. 

За повідомленням організаторів, на виставці
було представлено понад 700 туристичних компаній,
туроператорів та агенцій із 60 країн та туристичних
куточків світу. 

На стенді Закарпатської облдержадміністрації
«Закарпаття туристичне» Колочава презентувала
себе під гаслом «Колочава — село 10-ти музеїв». Озна-
йомитися візуально та інформативно з музеями
села відвідувачі могли за допомогою буклетів, ві-
деоролика про село та сайту kolochava.com. 

Детальніше розповісти про Колочаву та сценічно
представити її полікультуру взялися жителі села ак-
тори-аматори, що раз по раз вбиралися у різні ко-
стюми. Крім автентичного колочавського чоловічого
та жіночого вбрання, актори також продемонстрували
угорських та єврейських персонажів (ролі виконували

Юрій Радівілов та Юрій Шетеля). Угорський жан-
дарм стежив за порядком на виставці та пропону-
вав усім заїхати до нього на пост у Колочаву. На-
томість єврей із гускою привернув увагу навіть мі-
ністра туризму Ізраїлю Стаса Місежнікова. Отри-
мавши інформацію про всі відтворені єврейські міс-
ця в селі (бужня, цвинтар, корчма), запропонував ко-
лочавцям звернутися письмово до посольства Із-
раїлю з детальною пропозицією про співпрацю. 

Учасники виставки з цікавістю слухали ін-
формацію регіонального директора «АЖІО-туру» Ма-
рії Шетелі про те, що серед високих гір Закарпаття
розташований справжній історичний скарб області
— село 10 музеїв, 20 пам’ятників та 50 історичних
пам’яток, що тут працює єдина в Україні школа вів-
чарства, відкрито перший пам’ятник заробітчанам, і
що Колочава — це батьківщина останнього оприш-
ка Карпат Миколи Шугая. 

Туристичні фірми переконалися, що саме Ко-
лочава послідовно стає столицею сучасного закар-
патського туризму.

Туризм

Колочава взяла участь у Міжнародній туристичній виставці 

Сфотографуватися у весільний день в
музеї–скансені «Старе село» прихо-
дить багато молодих пар, як із Ко-
лочави, так і з сусідніх сіл. Часто вони
навіть розписуються біля старовинних
хат. Та вперше 8 травня весільна пара
із с. Чумалево приїхала до музею не
лише взяти офіційний шлюб, а й замо-
вила театралізоване дійство для своїх
гостей, аби урізноманітнити весільну
програму. 

Біля воріт скансену весільний котедж зу-
стрічав біров села та нотарка із хлібом–сіллю,

вбрані у автентичний колочавський одяг. При-
вітавши молодят та весільних гостей, запросили
їх до «Старого села». Слова вітання молодим ви-
словив і «останній опришок Карпат Микола Шу-
гай», що зненацька вискочив із лісу, добряче на-
лякавши всіх гучними пострілами з карабіна. 

Романтичну прогулянку по музею мо-
лодята здійснили на величній кучії — ка-
реті, якою правив колоритний кучер.
Угорський емісар Едмунд Еган теж приві-
тав молоду пару. 

Біля сільської садиби бірова молоді
зійшли із кучії та зайшли до нотарської
управи. 

У цій старовинній управі молодята під веселі
співи троїстих музик взяли офіційний шлюб: роз-
писалися в книзі реєстрації, чим засвідчили пе-
ред державою своє бажання бути навіки разом.
«Обмити» цю радісну подію єврей Гершко
Вольф щиро запросив гостей до своєї корчми,
де на всіх чекали нові несподіванки. 

Привітати молодят завітали також те-
атралізовані мешканці музею: чорношкі-
рий заробітчанин, Брежнєв, Путін, генерал
Жуков, Микола Шугай. Колочавські «ви-
пивохи» влаштували дебош біля чума-
лівських молодиць, залицяючись до гар-
них панянок. 

Колочавські троїсті музики так вигравали
коломийки, що численні чумалівські гості ки-
нулися у танок. 

Для туристів на території колочавських
музеїв постійно розігруються сценки на
будь-яку тематику, весело урізноманітнюю-
чи екскурсійну програму. 

Увага! Яскраве та незабутнє те-
атралізоване дійство музейні праців-
ники села Колочава проведуть для
будь-якого Вашого свята. 

Весілля

Сучасне весілля у «Старому селі»
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Перший дитячий табір, офіційно організований ту-
ристичним оператором «Ажіо-тур», успішно закін-
чився. Він тривав у Колочаві два тижні — з 25 травня
до 7 червня 2012 року. 

П’ятнадцять дітей із Києва відпочивали в екологічно най-
чистішому куточку Карпат — гірському селі Колочава. 

Щоранку під керівництвом педагога–тренера із 25–річним
стажем Володимира Мостового діти робили легку зарядку, про-
біжку. Після сніданку щодня вони відправлялися на екскурсії
по музеях, виїздили на природу, піднімалися в гори, каталися
на нетрадиційних для міського мешканця видах транспорту.
Опівдні — спортивні розваги на свіжому повітрі, тир, урок анг-

лійської. Щодня діти їли страви домашньої кухні, ласували
фруктами та солоденьким. 

Киянам настільки сподобалася Колочава, що деякі батьки
тих дітей, що були у таборі, вже замовили тур у село аби ще раз
приїхати сюди всією сім’єю. Адже відпочинку у цьому мальов-
ничому краї забагато не буває. 

Через декілька днів у Колочаві розпочне свою роботу ще один
дитячий табір спортивного типу. Також в селі щорічно оздоровлю-
ють своїх студентів і викладачів Ужгородський державний універ-
ситет, Київський національний педагогічний університет ім.
Драгоманова, Київський національний економічний університет
ім. Гетьмана. І вже 18–й раз поспіль до Колочави цього літа при-
їхали відпочивати декілька навчальних закладів з міста Умань.

Табір

Діти-кияни відпочили у Колочаві

Жителька села Колочава Наталія Ту-
марець на початку червня отримала
високу відзнаку від міністерства за-
кордонних справ Чехії. Єдина нагоро-
да "Граціас агіт" надається переважно
жителям інших країн за "народну дип-
ломатію" — покращення іміджу Чехії за
кордоном. Колочавка стала першою
на Закарпатті і другою в Україні, яка
отримала престижну нагороду. 

Як повідомило чеське МЗС, приводом
для нагородження Наталії Тумарець стали
великі заслуги в популяризації доброго іме-
ні Чеської Республіки на Закарпатті. Понад
двадцять років вона працює директором
музею чеського письменника Івана Оль-
брахта в Колочаві, щороку проводить у селі
фестиваль українсько–чеської культури.
Також вона є співвласником відомого
чеського пансіону «Четніцка станиця»
(жандармська управа. Чес.). Завдяки її
надзвичайно активній діяльності кожного
року до Колочави їздять тисячі чеських ту-
ристів, які відкривають для себе чарівну
природу Карпат та відвідують місця,
пов'язані з останнім опришком Карпат
легендарним Миколою Шугаєм.

Вручення нагороди відбулося 1 червня
у Празі, у Міністерстві закордонних справ
Чехії, за участі іноземних послів, Надзви-
чайного та уповноваженого посла України
в Чеській Республіці Івана Грицака, депу-
татів чеського парламенту, чеської преси
та інших високих гостей. Вручав нагороду
міністр закордонних справ Чехії Карел
Шварценберг. Жительці Колочави та ще 12
представникам з різних країн світу вручи-
ли 7–кілограмову кришталеву кулю, все-
редині якої інкрустовані назва «Gratias
аgit», рік нагородження, герб Чехії та під-
пис міністра. Також в додатку вручили
диплом та срібну медаль із зображенням
герба Чехії. 

«Я тримала кришталеву кулю в руках
і плакала, — розповідає
Наталія Тумарець. — Адже
це така велика честь для
мене. Я надзвичайно рада
цій нагороді. Вона дасть
мені наснаги творити далі
на культурній ниві і пря-
мувати до здійснення
своєї мрії — зробити Ко-
лочаву центром з’єднання
чеської та колочавської
культури». 

Нагорода є безгрошо-
вою, вона дає можливість
вільно співпрацювати із
Чеською Республікою на
культурній ниві. 

Нагорода

Наталія Тумарець отримала престижну нагороду 

У 35–й Міжнародний день музеїв та музейного пра-
цівника, що відзначили 18 травня 2012 року, праців-
ники музейних комплексів Колочави отримали
нагороди. Управління культури Закарпатської облас-
ної адміністрації відзначили Христину Макар та Ва-
силя Макара. 

Нагороди колочавців отримували у с. Чинадієво, у ві-
домому замку графів Шенборнів. Вручав їх особисто на-
чальник управління культури ЗОДА Глеба Юрій Федорович. 

Подяку Христина Миколаївна Макар отримала від
влади «за вагомий внесок у розвиток музейної справи» та
як дбайливий охоронець музейних фондів. Вже кілька
років вона сумлінно трудиться над інвентаризацією екс-
понатів у численних музеях Колочави. Тисячі раритетів
вона сфотографувала, описала і систематизувала, надавши
кожному свій номер. Христина Миколаївна і далі працює

над збереженням історичної спадщини, старанно описує
нові експонати і впорядковує їх. За це їй велике спасибі!

Василь Йосипович Макар нагороджений Почесною гра-
мотою «за сумлінну роботу по збереженню і відродженню
культурно–історичної спадщини рідного краю». Майже де-
сять років він перетворює Колочаву на село–музей. Під його
мудрим керівництвом побудовано вже вісім музеїв різної те-
матики. Василь Йосипович особисто зібрав тисячі експона-
тів колочавського побуту, таким чином врятувавши їх від
повного знищення. Завдяки йому для колочавських нащад-
ків залишиться добра пам'ять про життя бабусь та дідусів, а
для туристів – хороший привід приїхати саме до Колочави.
Отож уклін йому від теперішнього і майбутніх поколінь!

Колеги та редакція газети «Нова Колочава» щиро ві-
тають пані Христину та пана Василя з високим визнан-
ням їхніх заслуг і бажають здоров’я та наснаги для
подальших звершень на культурній ниві. 

Грамоти

Працівників музеїв нагородили грамотами 

Колочавське літо
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Протягом двох днів — 19–20 травня —
група колочавських акторів та музикан-
тів на чолі з уродженцем села Колочава,
народним депутатом України Станісла-
вом Аржевітіним представляла у столиці
колочавську культуру. 

День працівника музейної справи у На-
ціональному музеї народної архітектури та
побуту Пирогове в Києві вирішили відсвят-
кувати по-особливому і організували тут «Дні
Карпатської культури» силами акторів та му-
зикантів із села Колочава, які показали теат-
ралізоване дійство «Проводи вівчарів на
полонину». 

Колочава була представлена у трьох ми-
стецьких напрямках: музичному, драматур-
гічному та кулінарному. Група музикантів у
складі: Маркович Іван (баян), Василь Беля
(скрипка) та Іван Мацола (бубон) заграли
гірські мотиви, а вокалісти — Наталія Тума-

рець, Василь Шмулига, Юрій Радівілов та
Марія Шетеля співали колочавські коло-
мийки. Остаточно полонив серця киян най-
менший учасник колективу Іванко Маркович,
голос якого мелодійно лунав над усім музеєм.
Кружляння колочавців у коломийці на сцені
зачарувало сотні гостей музею, які наприкінці
виступу артистів-аматорів хором співали гімн
Колочави. 

Веселі танці та співи розігнав пострілами
театралізований КДБіст, і почалося свято
вигону овець на полонину — у народі «Міра»
(мішаня). До Миколи Шугая, який нібито пас
овець у горах, по черзі виходили на поло-
нину історичні персонажі (угорські жан-
дарми, вояки УПА, німці, КДБіст, Ержіка,
Еган, Путін, Брежнєв) та теперішні (свяще-
ник, нардеп, ватаг, негр-заробітчанин). У
кожного із них є поважна причина забрати
сир задурно. Колоритна місцева говірка та
веселі жарти неабияк звеселили киян, а яс-

краві національні костюми справили над-
звичайне враження. 

Останнім акордом, що підкорив гостей
свята остаточно, стала національна страва —
ріплянка. Варили її Іван Мацола та Марія Ше-
теля на вогні у казані, просто на очах у заці-
кавлених глядачів. 

Колочавська страва із картоплі (ріпи — діа-
лект) та кукурудзяного борошна, приправлена
шкварками, у гарнірі із бринзою чи овечим
сиром припала до душі киянам. За екзотичним
наїдком вишикувалася черга, дехто навіть ре-
цепт записав. Колочавську бужену солонину
кияни «розміли» за лічені хвилини.

«Ми багато чули про те, як відбуваються
різноманітні заходи у Колочаві, особливо при-
крашені театралізованими сценками екскур-
сії в «Старому селі». Тому керівництво
Національного музею звернулося до Голови
Закарпатського земляцтва у м. Києві Стані-
слава Аржевітіна з проханням в День праців-

ника музейної справи організувати в Києві
виступ Колочавського народного театру. Феє-
річне дійство покорило всіх глядачів. Коло-
чавці довели, що гідні представляти культуру
Закарпатського регіону в столиці», — сказав
про колочавців заступник директора музею
Вадим Миколайович Логвінов.

Грамоту-подяку за роботу із рук керів-
ництва головного музею–скансену України
колочавці отримали на сцені Співочого поля. 

Виступ артистів-аматорів у Києві

Дні колочавської культури в столиці
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Футбольний турнір імені вчителя фізкультури Ми-
хайла Аржевітіна відбувся у Колочаві вже у 17-й раз!
Це традиційна подія, яка проходить у селі щороку,
9 травня.

Вперше турнір відбувся на новому футбольному полі
у Колочаві–Брадолець. 

Як розповів один з організаторів турніру Володимир
Мостовий, на полі між собою змагалися 7 шкільних ко-
манд: Колочавська ЗОШ №1, Горбівська школа, Мере-
шорська школа, Синевирська ЗОШ, Негровецька ЗОШ та
дві команди із Колочавської ЗОШ №2 — молодша та стар-
ша вікові групи.

В результаті запеклої боротьби переможцем стала
команда господаря поля ФК «Брадолець», що представляла
Колочавську ЗОШ №2. Тренує молодих спортсменів вчи-
тель фізкультури Ледней Юрій Васильович. Брадолецькі

футболісти вже традиційно продемонстрували свою май-
стерність і третій рік поспіль виграли турнір. Відтепер пе-
рехідний кубок залишиться у Брадольці назавжди. 

Друге місце посіла команда Синевирської ЗОШ, а брон-
зовим призером стала Колочавська ЗОШ №2. Без призів
покинула турнір лише Негровецька ЗОШ. 

Нагородили організатори футбольних змагань і кра-
щих гравців турніру. Вихованці Колочавської ЗОШ №2 —
кращий воротар Шетеля Василь, кращий гравець — Пав-
люк Ярослав, кращий бомбардир — Іваниш Василь. Най-
кращим захисником турніру визнали учня Синевирської
ЗОШ Теслевич Михайла. 

Найкращим гравцем серед молодшої вікової групи став
представник Горбівської школи Хланта Михайло. 

Суддівську бригаду очолили голова Федерації футболу
Міжгірщини Євген Бундзяк і керівник Міжгіської ДЮСШ
Тарас Бартків, яким особисто подякував за роботу ор-

ганізатор турніру народний депутат України Станіслав Ар-
жевітін. 

«За роки існування футбольний турнір став доброю
традицією, — говорить меценат та організатор футболь-
них змагань Станіслав Аржевітін. — Це вже не просто гра,
а хороша традиція. Приємно дивитися, що м’яча ганяють
вже діти тих футболістів, які колись розпочинали цей тур-
нір. Упродовж цих років завдяки турніру оновлювалася
матеріальна спортивна база шкіл, проводилися навіть ме-
тодичні семінари вчителів фізкультури, відзначалися ін-
дивідуальні гравці. І постійно ведеться фото– та відео-
зйомка подій, результатом якої стане хороший фільм про
футбол у Колочаві». Цей турнір завжди стає спортивним
святом для молоді.

Марія Шетеля.

Традиція

У Колочаві знов грали у футбол!

Виступ артистів-аматорів у Києві

Цікавий факт

С.Аржевітін вивчає кореспонденцію з архіву на-
родного цілителя Олександра Гавриловича Буркала.
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14 червня 2012 р. в селі Переселення Кагарлицького
району Київської області відкрито музей–садибу «Пе-
реселення». В цій хаті 80 років тому народилась Ар-
жевітіна (Дринь) Любов Дмитрівна, мама народного
депутата України Станіслава Аржевітіна.

Вже декілька років поспіль, не зраджуючи тради-
ціям, в день свого народження С.Аржевітін відкриває
черговий музей. Цього разу прийшла черга і до родин-

ного обійстя. В присутності більш як 50 родичів стрічку
на дверях хати–музею розрізали Любов Дмитрівна і її
рідна сестра Євдокія Дмитрівна. Саме в таких хатинках
народжувались ті вчителі, які згодом приїжджали на За-
карпаття, в тому числі і в Колочаву, навчати дітей. Серед
них була і Любов Дмитрівна, яка 30 років вчила читати
і писати колочавських діточок. В таких «шевченківсь-
ких» хатах під соломою чи очеретом на східній Україні
народились і майбутні колочавки, прізвища яких ви-

карбувані на колочавському пам’ятнику «Вчителька з
Вкрайни».

Садиба–музей «Переселення» знаходиться на від-
стані 75 км від м. Києва і всі охочі можуть відвідати цей
черговий і дуже вдалий проект народного депутата
України Станіслава Аржевітіна. Цей музей в мініатюрі
презентує величний колочавський музей-скансен «Старе
село», де розташовано більше 30 таких садиб–музеїв з
12 тисячами експонатів. 

Новий музей

Відкриття музею в с. Переселення 
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Делегація Чеської Республіки
(майже 40 осіб) відвідала Колочаву
цієї весни. 

Гості були приємно вражені тим, як у
селі дбайливо зберігають чеську культуру
минулого сторіччя.  Делегацію супровод-
жували голова Закарпатської обласної
ради, перший заступник Ужгородського
міського голови і депутати обласної ради
Іван Балога, а також народний депутат
України Станіслав Аржевітін. У Колочаві
делегація відвідала Святодухівську
церкву, могили загиблих жандармів,

музей «Чеська школа». У музеї-скансені
«Старе село» делегацію чеського парла-
менту чекали численні сюрпризи, підго-

товлені самодіяльним народним театром
(ролі виконували екскурсоводи музею).
Гості з чеського об’єднання «Друзі Закар-
паття» очолював сенатор Мілош Вистрчіл,
який, підсумовуючи побачене, сказав:
«Наша делегація переконалась у тому, що
ваш край має надзвичайно великий по-
тенціал для розвитку туризму. І в цьому ми
вам будемо допомагати». Всім учасникам
зустрічі стало очевидно, що після відві-
дання делегацією Колочави міждержавні
справи в рамках програми двох парт-
нерських регіонів Височін (Чехія) і Закар-
паття (Україна) підуть на краще.  

Гості Колочави

Чеські депутати – гості Колочави

27 червня 2012 р. Указом Президента України (№
417/2012) народного депутата України Станіслава Ар-
жевітіна «За особистий внесок у державне будівництво,
соціально–економічний, науково–технічний, культур-
но–освітній розвиток України, вагомі трудові досягнен-
ня й високий професіоналізм…» нагороджено орденом
князя Ярослава Мудрого V ступеня.  

Президенти України вже шість разів нагороджували
Станіслава Михайловича: орденом «За заслуги» ІІІ сту-
пеня у 1999 році,  почесним званням «Заслужений еко-
номіст України»  у 2002 році, орденом «За заслуги»  ІІ
ступеня у 2006 році, орденом «За заслуги» І ступеня у
2008 році, орденом «Хрест Івана Мазепи» у 2010 році і ор-
деном Ярослава Мудрого» V ступеня у 2012 році. 

Крім того, Станіслав Аржевітін відзначений десят-
ками державних нагород різних міністерств і відомств

України: Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
(2001 р.), Почесною грамотою Верховної Ради України
(2003 р.), почесними грамотами Національного банку
України (1998 р., 2001 р., 2003 р.), відзнакою Комітету
Верховної Ради з питань фінансів, банківської діяльно-
сті та митної політики (2011 р.), відзнакою Міністерства
культури і туризму України (2007 р.), відзнакою Міні-
стерства надзвичайних ситуацій України (1999 р.), від-
знакою Міністерства внутрішніх справ України (2007 р.),
відзнакою Київського міського голови «Знак пошани»
(2001 р.), відзнакою уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини (2011 р.), відзнакою Державного
комітету фінансового моніторингу (двічі у 2009 — в
липні та листопаді), відзнакою Державної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку (2011 р.), Почеснаою
грамотою Закарпатської держадміністрації (2000 р.),
відзнакою Черкаської облдержадміністрації (2009 р.).

Також у 2006 році С. Аржевітіну було присвоєно вій-
ськове звання — полковник запасу Міністерства обо-
рони України. 

Громадські організації України 65 разів вручали свої
нагороди і відзнаки С. Аржевітіну за активну роботу в
суспільно–політичному житті країни. Найбільше число
нагород серед них — за відродження козацького руху в
Україні під час перебування на посаді радника Прези-
дента України та секретаря Ради Українського козацтва
при Президентові України.

У 2011 р. Вищою атестаційною комісією України 
С. Аржевітіну присуджено науковий ступінь доктора
економічних наук зі спеціальності «Гроші, фінанси і кре-
дит». З 2007 р. він є членом Національної спілки пись-
менників України. 

Загалом на сьогодні Станіслав Михайлович має 90
відзнак від держави та громадських організацій.

Нагорода

25-та державна нагорода (відзнака) колочавця Станіслава Аржевітіна

Державні нагороди С.Аржевітіну вручали Президенти України — Л.Кравчук, Л.Кучма, В.Ющенко.
Орден Я.Мудрого V ст. буде вручений Президентом України В.Януковичем під час святкування Дня Незалежності України.  

Цікавий факт

Цікавий факт

Станіслав Аржевітін з Міхалєм
Баєром — Надзвичайним і повно-
важним послом Угорщини в Україні.

Перший заступник Голови Вер-
ховної Ради України Адам Іванович
Мартинюк — постійний читач «Нової
Колочави».
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Колочава відома своїми прекрасними музеями, а ще
більше дивує гостей самодіяльним Колочавським на-
родним театром.

Українсько-чеський фестиваль «Колочавське відлуння
в Тереблянській долині», що проходить в Колочаві що-
річно; Дні колочавської культури в Ужгороді у 2010 році;
День воїна–інтернаціоналіста у 2010 році; Дні угорської
культури в Колочаві у 2011 році, Дні колочавської культури
в Києві у 2012 році; багаторазові театралізовані дійства на

туристичних виставках у містах: Ужгород, Київ, Москва —
це лише невеликий перелік тих заходів, які прикрасив
своєю участю Колочавський народний театр. Традиційним
стає проведення в музеї-скансені «Старе село» весіль у ста-
ровинному стилі для молодят з різних районів Закарпаття.
Сьогодні вже більшість екскурсій проводиться з розігру-
ванням сцен колочавського життя. Вже стало традицією,
що керівництво області, зустрічаючи високих гостей із сто-
лиці або з-за кордону, після Синевирського озера — візит-
ної картки Закарпаття, беззаперечно привозить своїх
друзів до Колочави насолодитися народними виставами і
смачною кухнею. Завдячуючи цьому Колочава впевнено
стає центром етнографічного народного театру на Закар-

патті. Сьогоднішньому театральному гардеробу колочавсь-
ких артистів може позаздрити будь-який обласний театр. 

Дізнавшись про нову програму «Колочавські вечор-
ниці», до села приїхала чергова група туристів з міста
Києва.  Це доктори і кандидати наук, професори і доценти
з Київського національного економічного університету ім.
Гетьмана, де колочавець С. Аржевітін здобув вчений сту-
пінь доктора економічних наук і найближчим часом отри-
має вчене звання професор. 

Столичні гості були в захваті!
Відтепер всі бажаючі можуть стати учасниками нового

захоплюючого спектаклю. Щиро запрошуємо на «Коло-
чавські вечорниці»! 

Новий туристичний проект

З Києва на  вечорниці в Колочаву

Корисна інформація

Рекламний щит з інформацією
про музеї та історичні пам’ятки Ко-
лочави вже понад місяць стоїть при
в’їзді на озеро Синевир. Тепер всі
відвідувачі візитної Картки Карпат
зможуть швидко і доступно отри-
мати необхідну інформацію про ту-
ристичне село, зв’язатися із пред-
ставниками музеїв, домовитися про
екскурсію чи проживання у готелях
Колочави. 

Ще три рекламних щити розмі-
щенно в центрі села.

Отже, ласкаво запрошуємо в Ко-
лочаву!




