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Станіслав Аржевітін, відзначаючи свій черговий
день народження, й цього року не зрадив Колочаві. До свята
готувалися ретельно не лише організатори дійства. Народний
депутат України не звик бути пасивним спостерігачем, тому
активно брав участь у підготовці, незванаючи на те, що у цей день
він іменинник. В інтерв’ю газеті «Нова Колочава» винуватець свята
розповів детально про основні заходи, які відбувалися
14 червня, та поділився враженнями про ці дні.

«Колочава мені ближча
і рідніша, аніж Київ»

думуючи, а розповівши історичну правду,
взяту з архівів та від очевидців тих подій.
Актори – аматори, які минулого року знімалися у фільмі, із задоволенням взялися
за продовження справи й тепер. Дійшла
черга й до мене, я знявся у декількох невеличких епізодах. У фільмі я граю керівника Закарпатського обласного крайового проводу ОУН Дмитра Бандусяка. На
жаль, він діяв менше року, і не встиг добре
розгорнути свою роботу. Його спалили у
с. Присліп Міжгірського району. Довелось
і мені «горіти» в свій день народження.
До речі, я ще поставив собі завдання
щороку в день народження відкривати у
Колочаві музей. Цього року це мав бути
Музей вузькоколійки. Та питання з відводом землі затягнулося . З мого боку зроблено все можливе, зібрані експонати, але
все загальмувалося через земельну ділянку. Є вже прекрасний діючий старенький паровоз, і у цьому році він постане
обов’язково і дасть свій перший гудок у
Колочаві.
– Гості з Києва перебували у Колочаві два дні. Який з святкових заходів
сподобався найбільше?
– Всі найбільше були у захваті від «Колочавського весілля». Завдяки йому музейний комплекс «Старе село» «ожив», адже
там, де весілля – там народжується нове
життя. Гості побачили колочавський колорит, і, незважаючи на дощ, який тарабанив
по весільному столі, всі були у пречудовому настрої. Для наречених – Василя та
Люби, це була своєрідна репетиція їхнього весілля, адже наречені були правдиві
і через декілька місяців відгуляють своє
справжнє весілля.
Ще кожний киянин мав можливість особисто подоїти вівцю. Це ми зробили як
рекламу «Школи вівчаря», щоб пробудити
у них бажання приїхати влітку та вийти за
вівцями на Стримбу. Для цього ми влаштували своєрідну виїзну школу вівчаря.
Кияни завжди відїжджають до столиці,
зачаровані нашою природою. А це дає
додатковий позитивний заряд, емоції,
хороший настрій. Щоб побачити природу

Гостинні господарі чекають на туристів з Києва

– Станіславе Михайловичу, ось уже
вкотре 14 червня ви відсвяткували
свій День народження у рідному селі.
Зазвичай люди вашого рангу відзначають такі дні у шикарних ресторанах,
а не у наметах. Як сприймають таку
ініціативу київські гості?
– Скажу відверто: для мене столиця – це
місце проживання та праці, але вона так і
не стала рідною домівкою. Місто навіює
враження про те, що всі люди у ньому
ніби у тимчасовому режимі. Колочава мені
ближча і рідніша, аніж Київ, тому вже сьомий рік поспіль святкую день народження
саме тут.
Щодо ставлення моїх друзів, то я неодноразово помічав, що вони найбільш
охоче відгукуються на запрошення, коли
я святкую свій день народження саме у
Колочаві. Тому завжди хочеться зробити
друзям приємне. Відтак один день народження я святкував на горі Стримбі, другий
– на Красній, декілька разів – у самому
селі.
Друга причина святкування у Колочаві
полягає у тому, що у мене є київські друзі
– ті, з якими я 15 років пропрацював у банку, та колочавські – з якими я виріс. Тому
хочеться на своє свято бачити їх усіх ра-

зом. Я радію, коли разом зі мною в цей
день дорогі мені люди – мої вчителі.
Третя мотивація – на свій день народження я думаю не лише про подарунок
собі, але й про те, що презентувати близьким. У минулому році освітили вулицю у
центрі села, тепер – вулицю у Брадоль.
Хотів Центр послуг зробити подарунком
селу у своє свято, проте зробив це раніше
– до Дня села.
На свій день народження також хочеться показати й колочавські містецькі
можливості, тому концертна програма
організовується і виконується мисцевими
талантами. Ще для гостей з Києва було
підготовлено чудову одноденну екскурсію
та проведено прискорене навчання в
«Школі вівчарства».
– Під вашим керівництвом кожного
року 14 червня у Колочаві знімають
фільм. Про що він?
– Дійсно, щороку у свій день народження знімаю кіно під робочою назвою «Колочавські повстанці». Це фільм про групу
Штаєра – зовсім невідома сторінка в історії нашого села, яка ще й перекручена
традиційною радянською пропагандою.
Звичайно, не все так просто, я хочу показати обидва боки цієї справи, нічого не ви-
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натуральну, ми їм показали Озірце у Синевирській Поляні, Синевирське озеро
тощо.
– А які відгуки у киян про Колочаву?
Оскільки у гості кияни приїхали у Колочаву не вперше, то порівняли село із попередніми роками і відмітили багато позитивних зрушень. На їхню думку, у селі
зменшилася кількість сміття, з’явилося
багато нових будівель, і вони відмітили,
що культура у Колочаві прогресує. Вони
кажуть: «З нами по-іншому вітаються у
селі». Друзі-кияни відмітили масштабність та високий рівень організації проведення Дня села у Колочаві, про яке
прочитали у четвертому випуску газети
«Нова Колочава».
Ну і щоб жителів столиці остаточно
приголомшити, ми провели для них екскурсію усіма п’ятьма колочавськими
музеями. Я дуже вдячний усім екскурсоводам, які знайшли час розповісти про
славну історію села – Наталці Туманець,
Василю Глебі та особливо Василю Дмитровичу Малеті.
Гості залишилися дуже задоволеними
і ще й досі, напевно ,дивуються побаченому і почутому.
– У відеофільмі на великому екрані
під час святкування всі гості побачили наскільки насиченим та цікавим
був для вас минулий рік. А як ви його
оцінюєте?
– Це був фільм не для того, щоб вкотре
«підсолодити» імениннику, а добра традиція звітувати про зроблене перед громадою. Тепер у нашому суспільстві склалося негативне ставлення до депутатів.
Тому я хотів показати, що належу до тієї
когорти народних обранців, які менше
беруть участь у політичних пристрастях,
а більше щось роблять у реальному житті. Я продемонстрував, що незважаючи
на те, що робиться в українському політикумі, живу як завжди життям Колочави,
займаюся конкретними закарпатськими
та загальнодержавними справами.
Не хочу, щоб це розцінювали як елемент вихвалення. Треба розглядати це
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Збирати
яфони ніхто
не заборонить!
«Чули дзвін, та не зрозуміли, про
що він», – саме так, перефразовуючи відомий вислів, можна коротко окреслити чутки про ліцензію
на заготівлю яфонів, які кілька місяців блукають Колочавою. Мені,
як кореспонденту «Нової Колочави», при спілкуванні з колочавцями неодноразово доводилося
чути, як люди переконливо говорять, що відтепер для того, аби
збирати природні дари, доведеться платити Станіславу Аржевітіну,
який нібито скупив усі полонини.
Чесно кажучи, від почутого вуха
«в’януть», воістину – людська фантазія не має меж.
Тверезомисляча людина (серед
колочавців є чимало таких) одразу назве такі речі нісенітницею та
добряче висміє розповсюджувача
псевдоновин. Як може хтось розпоряджатися надрами природи,
які окрім того, що є загальним
надбанням всього народу, ще входять до національного природного парку «Синевир»?! Очевидно,
що породити такі думки можуть
лише люди, яким вигідно обплямити добре ім’я Станіслава Михайловича, або ті, хто сам нічого
не робить, тай й іншим не дає.
Щоб не бути пустослівним я як
кореспондент «НК» звернулася
до сільського голови Колочави
Юрія Хланти, який все детально
роз’яснив.
За його словами, Міжгірська
районна рада для того, аби узаконити вивезення природних дарів
з теренів району, у кінці травня
прийняла рішення про Порядок
заготівлі природних рослинних
ресурсів місцевого значення на
території району.
Відповідно до цього рішення,
відтепер підприємці, які закуповують у населення ягоди та гриби
(наголошую – не прості збирачі
ягід!), повинні для цього отримати
спеціальний дозвіл та платити податок у місцевий бюджет.
«Кожний підприємець, який закуповує у населення дари природи зобов’язаний сплатити податок
– 840 гривень з тонни ягід та 1400
грн з тонни грибів, – пояснює Юрій
Павлович. – Ці гроші використовуватимуться для ремонту доріг, утримання дитячих садочків, тобто
– для блага Колочави. Окрім того,
підприємець має офіційно оформити на роботу працівника приймального пункту, який закуповує
для нього ягоди у місцевого населення. Це дасть можливість після
закінчення сезону влашуватися
на біржу праці. Контролюватимуть
дотримання законодавства закупівельниками податкова адміністрація, міліція, місцева влада. Все
це робиться для блага колочавців,
тому їм не варто хвилюватися».
Сезон збирання яфонів та грибів
уже розпочався. Тож нехай наша
щедра гірська природа й надалі
дає можливість людям заробити
копійку вдома. Нам потрібно у відповідь лише берегти природу та
не засмічувати її і молитися Богові, щоб наш земляк і доброчинець
Станіслав Аржевітін не образився
за такі пусті чутки.
Марія ШЕТЕЛЯ

Урок в виїздній «Школі вівчарства»

як хороший приклад для тих, хто впав
у апатію і не хоче займатися нічим, що,
мовляв, життя таке настало, що нічого не
можна зробити; для тих, хто ще «не пробудився» для хороших справ, особливо
спонсорських. Це спосіб підняти настрій
тим колочавцям, які думають, що все погано, і бачать лише чорну смугу у житті.
Мій приклад показує, ще не все так погано у нашому домі, тому варто приходити
на Дні села, футбольні турніри, фестивалі, читати свою газету, і навіть писати
в редакцію «Нової Колочави» свої пропозиції і зауваження.
– Взагалі, що означає для вас день
народження?
– Я сприймаю свій день народження
як свято для моїх друзів, а не для мене.

Я ніколи не налаштовую себе на те, що
сидітиму та прийматиму подарунки і слухатиму привітання. Завжди організовую
хорошу насичену програму, щоб було
можливості не лише їсти та пити, але й рухатися. До програми намагаюся залучити всіх, аби вони не були лише пасивними
спостерігачами. Це свято й колочавців,
щоб цей день для них запам’ятався не
лише як день, коли Аржевітін пригощав,
але й як день, коли зроблено конкретний
подарунок для села.
А найкращий подарунок для мене
– це коли всі гості активні учасники моєї
програми – знімаються у кіно, гуляють
на «весіллі», доять вівці тощо. Я не захоплююсь матеріальними подарунками,
вони для мене не мають такого значен-

Фото на згадку

ня, як подарунки духовні. Найкращий подарунок від друзів-колочавців – це коли
вони допомагають мені в реалізації проектів для села. Тому я радію, що проект
освітлення вулиці у Брадольці втілено в
життя, і сумую, що проект по встановленню моста у Сухарі (який я фінансую
власним коштом) не реалізовано. Шкода
мені було, що тепер не прийшли на свято багато моїх учителів та ветеранів ВВВ,
яким завадило здоров’я це зробити.
Тому, на жаль, не вс,і кого я хотів бачити,
були присутні.
Для мене всі колочавці є рівними і я не
розрізняю їх за політичними, релігійними
чи іншими вподобаннями.
Розмовляла Марія ШЕТЕЛЯ
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Від Києва до Колочави…
Або розповідь про потрясіння власного серця
Дивне відчуття з’явилося у
столичних гостей, які вперше
відвідали верховинську Колочаву. Навіть інтригуюче запитання:
«Чому народний депутат України
Станіслав Аржевітін найважливіші події у своєму житті святкує виключно у рідному селі?»,
по приїзді до Колочави втратило
свою актуальність.
Спокуса не тільки побачити, але й пізнати таємницю смерекової Верховини, неабияк підбурювала наші бажання і беззастережно кидала у вир неймовірних подій.
Важко повірити, що тільки декілька годин перед тим, ми (гості з Києва) спокійно
пили каву у теплому вагоні, переглядали
програму “Святкування дня народження
Станіслава Аржевітіна” і навіть не здогадувались про те, як зміниться ритм нашого
життя на верховинський землі.
Як з’ясувалося, святкування у Колочаві
почалося ще до нашого прибуття. Святкувала сама природа. Заквітчані липою
та різними травами сільські хатки ще тримали запах весни, але Свята Трійця своїм
приходом вже благословляла літню пору.
А далі, несподіванка для всіх: замість
традиційного походу до озера Синевир,
ми рушили непрохідними стежками невідомо куди. Довго заглиблювалися в ліс,
потім вибиралися з-під колючого гілля
зелених смерек, і нарешті зупинились, а
точніше, просто застигли на місці... Якась
загадка, чи може навіть Боже одкровення,
розляглося перед нами, як на долоні. Незаймане гірське озеро (колочавці називають його Озірце)!!! Невелике за розміром,
трохи видовжене, як химерна хмаринка,
воно дихало холодом і мовчки тремтіло
біля берегів. Гості були вбрані переважно
у літній одяг, але, на диво, здавалося, ніхто не змерз, хоч холодний вітер куйовдив
усім волосся, тріпав на ялицях гірлянди
шишок і прагнув перекинути пляшку води
на нашому столі.
Стежкою, що привела нас у високоси,
ми так само довго їхали вниз. З певного
моменту почало здаватися, що то була
подорож у світ прихованого верховинсь-

Група кіян біля о. Озерко

кого духу, що саме там диявол з людиною
бореться, і тільки скромна вивіска, що
повідомляла: «Колиба», швидко повернула всіх у реальний світ. Смачні страви зі
свіжого м’яса та овечого сиру ще більше
підсилили сферу наших почуттів. Статус
«столичного гостя» був розбитий вщент,
коли у цій господі непомітно з’явилися
троїсті музики. Не володіючи ніяким психологічним захистом від їх мелодій, присутнім довелося тільки безпосередньою
творчістю власного тіла пізнавати істину
запальної коломийки.
Ой, кувала зозулиця
На перелісочку,
Біда буде банувати
За тобов, Любочку!
Гості підстрибували і гоцали, плескали
в долоні, підспівували, хвицали ногами,
як молоді кози чи вівці. О, Боже! Вівці, мої
вівці! Кружляючи в шаленому танці, ніхто
навіть не здогадувався, що вже не за горами та незабутня мить, коли кожному з нас
доведеться власноручно видоїти кудлату
вівцю у «Школі вівчаря».
А наступного дня в музейному комплексі «Старе село» нас чекало Колочавське
весілля.
Горька, горька, горькая вода
Най ся поцілує пара молода!
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І уявіть собі – цілувались. Весілля ж-то
було справжнє-є і гуляло на ньому все
«Старе село»- гості з Києва.
З того села ми вийшли на вузькоколійку.
Тут пахло рікою і свіжо- зрубаним лісом.
Вимита дощем асфальтна дорога вже
готувалась до відправлення гостей з Колочави. Але вирватись з минулих століть
було не просто.
Музейний комплекс «Стара школа» запропонував нам долучитися до історичної
правди цього, загубленого в горах, незбагненного краю. Музей Івана Ольбрахта
ще повніше розказав про драматичну минувшину жителів Колочави.
Благоговінням перед історією закінчилась наша екскурсія. Стара Святодухівська
церква ХVIII століття, збудована народними майстрами в самобутньому стилі карпатської готики, перевтілила всі пережиті
нами пригоди, почуття, сумніви, страхи і
хвилювання в суцільну духовну подію.
Найбільшим потрясінням душі називаю
я свою дводенну подорож до Колочави і
раптом із здивуванням думаю: як можна
було жити, спати, їсти, посміхатись, не
пізнавши такої великої спокуси, як верховинське село.
Оксана Ц.
м. Київ

№ 5 Серпень 2008 року

P…2å!"’þ

Гайда, до школи… вівчарства в Колочаву
Для того щоб отримати диплом із певною спеціальністю, необхідно
лише вступити до відповідного навчального закладу та провчитися
відведений термін. Проте є такі професії, яких не здобудеш у жодному закладі.

Майстер-клас від Івана Мацоли

Раніше до переліку таких спеціальностей належала й
професія вівчаря. Та лише до літа 2007 року. Саме тоді
народний депутат України Станіслав Аржевітін відкрив
на схилі гори Стримба, що височить над селом Колочава, безпрецедентний навчальний заклад – першу (і
єдину!) в Україні «Школу вівчаря».
На висоті більше1000 метрів над рівнем моря вівчар
Іван Мацола щороку зі своїм братом Василем ставить
салаш (вівчарський курінь). Тепер поруч із колибою,
яка півроку заміняє вівчарям хату, стоїть намет в якому можна розмістити до 12 людей. Всередині намету
лежать темно-сині надувні матраци, застелені спальними мішками (у разі потреби їхню кількість збільшать).
У кутку літньої «хатинки» стоїть столик із невеликим
кольоровим телевізором, який працює від генератора
електроенергії. А навколо – полонини, гори… Тут гості
зможуть відпочивати і навчатися вівчарської справи.
Термін навчання – необмежений – хоч ціле літо туристи
можуть провести серед мальовничих гір та овець. Вівчарі зготують страву на замовлення чи пригостять свіжоприготовленим сиром із колочавським токаном чи
ріплянкою. Найбільше, за словами вівчаря Івана Мацоли, смакує туристам вурда. На власні очі побачити процес її виготовлення та спробувати зробити самотужки
можна лише тут.
Школа відкриває свої двері для учнів 3-4 травня, саме
тоді вівці виганяють на випас, і так аж до Митря – 8 листопада.

Бажаючі пожити на високогір’ї й повчитися у школі
вівчарства повинні зв’язатись з самим Іваном. Їх вестимуть на гору і влаштують у наметах. Після цього під
керівництвом досвідчених вівчарів Мацолів вони виганятимуть отару на випас. Учні зможуть варити вурду та
бринзу, приготувати вівчарську юшку, подути у трембіту, прогулятися верхи на коні, подоїти овець. Туриста м
детально розкажуть про всі тонкощі вівчарської справи
та пояснять значення багатьох слів, які для необізнаних
здаються іншомовними – путина, баталу, мішка, вурда,
марадик,скорнява, неварка, кляґ, севера...А ще можна
навчитися грати на дримбі, трембіті, танцювати коломийку. Іван Мацола справжній професіонал в цих справах.
– У школі ми розказуємо про випас овець та процес
приготування сиру, – розповідає найвідоміший колочавський вівчар Іван Мацола. – Адже справа ця дуже
відповідальна та потребує самовідданості та важкої
праці. Кожен наш робочий день починається о 6 годині
ранку. Годину доїмо вівці, потім снідаємо, годуємо псів.
Опісля один вівчар жене вівці пасти, а інший залишається робити сир та варити вурду із ранкового удою молока. В обід та вечором процедура повторюється знову.
Ввечері ж після доїння, вівців виганяємо на скорняву
– таку собі овечу вечерю. І вже як уже стемніє, заганяємо їх у кошару на ночівлю.
Одним із найвідоміших вівчарських атрибутів є трембіта. Із давніх-давен вона допомагала вівчарям не лише
скликати вівці, але й рятувала від нещастя.
– Коли вівці виганяємо пасти, то трубимо спеціальну
мелодію для них, а коли приганяємо їх доїти, то подаємо вже інший сигнал, – продовжує розказувати Іван.
– Колись давно бандити прийшли на полонину до вівчаря та почали різати вівці. Відтак, щоб врятувати свою
отару, вівчар почав щодуху дути у трембіту так, ніби говорив: «Люди добрі, ходіть на гору, бо тут опришки ріжуть стрижки». Люди зрозуміли такий «SOS» і прибігли
рятувати худобу.
Тепер ми трубимо три рази на день, зберігаючи давню традицію. Вже й вівці настільки призвичаїлися, що
почувши мелодію, починають збиратися.
Кілька собак вівчарі тримають для охорони від вовків,
адже щосезону сіромаха таки примудряється викрасти
2-3 вівці.
– Якщо приходять вовки, то нам тоді цілу ніч не заснути. Якось пробували вкрасти северу (сіру вівцю), але ми
гналися за вовком і не дали йому довершити свою криваву справу. Адже з тягарем він не міг довго втікати.

Дві черги на доїння

Іван вівчарить уже 8 років. Любов до овець відчув ще з
дитинства.
– Недалеко від нас була колгоспна бригада із вівцями,
а я постійно любив дивитися на них, а у восьмому класі
пішов пасти колгоспних овець. Вівчарив три літа, зимою
няньо замість мене робив, я ж мусив ходити до школи,
бо й так трохи мене не вигнали. Після закінчення школи
повернувся до овець, аж поки не забрали мене в армію.
Та за іронією долі вівці й в армії знайшли Івана. У військовій частині тримали 50 овець. Після закінчення служби
Іван ходив по заробітках, проте недовго – потягло у полонину.
– Я вже звик постійно жити серед наших гір, не можу
без полонинського духу. Та й по горах мені легше ходити
ноги не болять. А от по асфальту трохи пройдуся, то на
наступного дня ніг не чую.
Але з кожним роком кількість овець зменшується,
люди байдужіють до
сільського господарства, звикли все купувати. Раніше
його отара налічувала по 700-800 голів, а тепер випасає
по 90-250 овець. Проте попит на теплі вовняні шкарпетки у гірському селі є постіно, тому можна з впевнеінстю
сказати, що овеча справа тут «не вмре, не загине».
Вівчарство споконвіків було у селі Колочава одним із
найпоширеніших занять. Навіть пам’ятник вівчарю стоїть
у центрі села, як знак вшанування їхньої нелегкої праці.
Марія ШЕТЕЛЯ
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У Колочаві
знімають кіно!

.... на фоні палаючої хати

Гупа КГБ

намір нардепу допомагає
знімальна група київської
кіностудії ім. О. Довженка.
Режисер фільму – Владислав Таранюк.
За твердим переконанням сценариста, місцевих героїв повинні зіграти вихідці з Колочави.
Тому деякі колочавці вже
спробували себе у ролі
кіноакторів. Головну роль
Мигаля Штаєра, відомого в наших краях ватажка
хлопців з лісу, зіграв його
племінник – Іван Штаєр.
А керівника січовиків Шимоню запросили зіграти
сина Олександра.
Свідками
спеціально
розпаленої пожежі колочавці-старожили стали не
вперше. Ще у 1933 році
відомий чеський письменник Іван Ольбрахт
разом з режисером Владиславом Ванчурою знімали у нашому селі фільм
«Марійка-невірниця».
Тоді, згідно зі сценарієм,
їм довелося спалити хату
бідняка Петра.
Марія ШЕТЕЛЯ

Палаючий старий хлівець у селі Колочава-Горб
14 червня 2008 привернув
увагу багатьох жителів
села. Пожежа розгорілася серед білого дня, але
ніхто не поспішав її гасити, хоча пожежна машина
стояла поруч. Дехто навіть почав спекулювати
на цю тему. Та, як вдалося
з’ясувати кореспонденту
«НК», усім треба радіти,
а не тривожитися. Адже у
нашому селі знімали кіно!
Зйомки фільму під робочою назвою «Колочавські
повстанці» розпочалися в
Колочаві ще рік тому. Їхня
мета – відтворити паростки визвольного руху на
Закарпатті та частково – у
Колочаві.
Народний депутат України Станіслав Аржевітін
сам написав сценарій
фільму, піднявши для цього чималий архівний матеріал 50-х років минулого
століття. Матеріалом для
фільму стали і свідчення
очевидців подій тих часів.
Реалізовувати історичний
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група УПА
Колочавці
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Головний шеф-кухар Колочави
Страви Лялі пробував кожний колочавець
Для того щоб отримати
диплом із певною спеціальністю,
необхідно
лише вступити до відповідного навчального
закладу та провчитися
відведений термін. Проте є такі професії, яких
не здобудеш у жодному
закладі.
Олену Шпільку, кухаря
з понад тридцятирічним
стажем, у Колочаві знають як Лялю Міклушку.
Напевне у селі не знайдеться жодного жителя, який
би на якійсь гостині чи весіллі не пробував її страв.
Шанувальників вона має й поза межами Колочави.
Неодноразово й київські гості, які вже бували у Колочаві, оцінювали її смаколики. Ляля своїм прикладом
показала багатьом колочавцям, як можна завдяки
власному таланту заробляти вдома, не виїжджаючи
на заробітки закордон. Але для цього треба добре
потрудитися та пройти свій шлях розвитку і вдосконалення. Так, як це зробила Ляля.
– Я була друга у сім’ї, де росло семеро дітей, – починає свою розповідь Олена Шпілька. – Жили дуже
бідно, батька не було, тому мамі доводилося важко
працювати у колгоспі, аби прогодувати дітей. Я ж
як найстарша дівчинка залишалася вдома на господарстві, доглядала за маленьким братиком, якому
виповнилось лише кілька місяців, та готувала їсти для
всієї сім’ї.

Саме у той час з’являється у Лялі зацікавлення кулінарією. У підлітковомі віці вона почала придивлятися
до того, як готує мама, вивчати рецепти та техніку
приготування. Змалку приглядалася до куховарства
сусідок, родичок, і вдома все пробувала повторити. З
часом зацікавлення переросло у серйозне захолення.
– Пригадую, коли закінчила восьмий клас, то моїй
тітці, яка жила по сусідству, майстри будували хату,
– продовжує свою розповідь Ляля. – Позаяк вона теж
була змушена працювати на роботі, то я, окрім того,
що гляділа за малим братом, ще й варила їсти будівельникам. До шпора не досягала, тому доводилося
підставляти стільчик аби помішати їжу у каструлі. Чоловіки, які тоді працювали на будівлі, не могли повірити, що мале дівча зварило так добре їсти.
Після смерті батька – годувальника сім’ї – Олена замість того, щоб ходити до школи, поїхала на заробітки, а відтак – пропустила цілу навчальну чверть. Оскільки до школи після такого «прогулу» її вже не взяли,
то освіта її обмежилася вісьмома класами. Шкільну
лаву поміняла на заробітки та тимчасові підробітки.
Потім була робота на пошті, далі – на заводі. Паралельно Ляля почала підробляти старшою кухаркою на
сільських весіллях. Вночі, після роботи, пекла торти, а
вдень – знову на завод. У день весілля брала на роботі
відгул і йшла годувати гостей. Так почалася її кар’єра
старшої кухарки на сільських забавах.
– На першому весіллі, де я була старшою кухаркою,
мені було трохи страшнувато – сильно переживала, чи
розрахую кількість їжі на число гостей. Адже у ті часи
люди були бідніші, тому старалася зробити так, щоб і
гості були ситі і господарі не сильно витратилися.

Тепер вже все інакше, вже значно легше. Зазвичай,
лише вказую помічницям чого і скільки кидати, як перемішувати. Але й так потім все перевіряю, чи добре
зробили. Власноручно обов’язково заправляю салати, голубці, котлети.
Вже як беру на себе обов’язок приготувати весільну
гостину, то роблю все – м’ясне, солодке, гарячі страви. Щоб повністю приготувати весілля вистачає один
тиждень.
Тепер весіль у Лялі Міклушки буває по 8 на сезон
лише у Колочаві. Іноді доводиться виїжджати у інші
райони, адже гості, які були на колочавських весіллях і
пробували її страви, часто запрошують й до себе.
– В основному готую традиційні колочавські страви,
часто також записую цікаві рецепти з журналів, газет,
книжок, десь у когось щось почую. Але повністю написаному не довіряю, сама ще добавляю окремі інгредієнти і так створюю власний рецепт. Всі рецепти
гарячих страв знаю напам’ять, от лише записую у зошит рецепти тортів. Адже щоб вийшла гарна випічка,
обов’язково треба знати точно скільки грамів і якого
компоненту класти, – каже головна колочавська кухарка.
Із відкриттям Центру послуг Олена Шпілька працюватиме там шеф-кухарем кафе. Тому тепер спробувати традиційні колочавські страви приготовані із природних дарів Карпат, пощастить і туристам.
Адже найвідоміші колочавські страви – ріплянку
з грибами, м’ясом, телятиною, бринзою, фріґою чи
яєшнею, токан із бринзою, дзяму, картоплю та квасолю приїману, розсолянку, мелайник (кукурудзяний
хліб), мішанку та безліч інших смачних страв можна
скуштувати лише тут. Подібного більше ніде не вміють
так смачно готувати, адже Ляля-кухарка є лише у Колочаві.
Марія ШЕТЕЛЯ

Нагорода

Подяка за добре діло
Закрутившись у вирі життя, людина
часто забуває про те, що на землі вона
не вічна і варто подумати про свою душу,
а не лишень тіло. Для отримання духовного причастя ми простуємо до Церкви
– Божої інституції, яка дарує нам мир та
впевненість у завтрашньому дні, у якому
є Бог.
«Церков ніколи не буває забагато, –
сказав мені якось один священик. – Якщо
їх будують, то значить люди відчувають
у них потребу». Та, на жаль, громада не
завжди володіє достатньою кількістю
коштів аби збудувати Божий дім. Тоді на
допомогу приходять меценати.
Народний депутат України Станіслав
Аржевітін надавав матеріальну допомогу різним церковним громадам не один
раз. Про це свідчать подяки за добрі діла, які він постійно отримує з рук
церковних служителів різних конфесій.
На Свято Різдва Святого Йоанна Хрестителя 7 липня 2008 року Станіслав
Михайлович отримав чергову архієрейську грамоту.

Апостольський
адміністратор
Мукачівської греко-католицької єпархії
с.Колочава-Лаз Владика Мілан видав
грамоту «шановному пану добродію
як вираз подяки за вагомий внесок с
будівництво храму Різдва святого Йоанна Хрестителя в селі Колочава-Лаз
Міжгірського деканата».
«Щиро дякую Вам, за Вашу жертовність для блага нашої Церкви. Вимолюю
для Вас обильної Божої благодаті, вручаю Вас під покров Пресвятої Богородиці, небесної Покровительки нашої єпархії
та заступництво нашого Блаженного Теодора, єпископа Міжгірського», – зазначено в архієрейській грамоті.
Раніше Станіслав Аржевітін також отримав грамоту за матеріальну допомогу православній церкві, яка стоїть
поруч із новозбудованою.
До речі, найближчим часом Станіслав Аржевітін презентуватиме свою
чергову книжку, у якій він дослідив міжконфесійні стосунки колочавців протягом останніх 300 років.

r!%÷,“2= C%äS

Прощавай, рідна школа!
21 червня обидві середні Колочавські школи випускали у світ своїх учнів.
Комусь із випускників пощастило і вони продовжать навчання у вищих
навчальних закладах, хтось – одразу вступить до традиційного «сімейно-будівельного інституту», а декого чекає невесела доля заробітчанина.
Та шкільні роки назавжди залишаться у пам’яті всіх випускників як роки
безтурботного, щасливого дитинства, які вже не заміниш нічим. – Кожний
шкільний випуск сприймається як розлучення з учнями, до яких за 11 років
дуже звикаєш, – ділиться враженнями директор Колочавської середньої
школи №1 Михайло Михайлович Кий. – Та так влаштоване наше життя і всіх
школярів чекає така доля. Ми завжди будемо пишатися нашими випускниками і надіятимемося, що шкільна наука допоможе їм у житті. Адже всі ми
отримуємо від життя не те, що хочемо, а те, на що заслужили. Цьогорічний
50-й випуск нашої школи для мене особливий, бо залишив шкільні стіни і
11-Б клас, яким я керував поки не став директором. Навіть не уявляю, як
першого вересня не побачу їх у шкільних коридорах.
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