№ 12

Червень 2009 року

Інтерв’ю

Колочава сколихнула всю Україну

- Станіславе Михайловичу, Ви як
основний меценат і фундатор Дня
села Колочава, поділіться, будь
ласка, враженнями про другий день
народження села. Що із запланованого вдалося реалізувати, а що – ні?
- Цьогорічне святкування показало,
що до Дня села треба готуватися не
менше півроку. Оргкомітет врахував минулорічний досвід святкування, тому, незважаючи на величезну кількість різних
запланованих заходів, нам все-таки вдалося втілити їх. Навіть зробити більше.
Тепер із гордістю можемо констатувати:
всі заплановані 20 завдань виконані. Перевірити це може кожний бажаючий,
який візьме до рук програму свята, прочитає її уважно і звірить із тим, що дійсно
відбувалося в Колочаві.
До того ж, стосовно кожної події є фотографії, які можна переглянути в спецвипуску газети «Нова Колочава»,
присвяченого Дню села. Це дасть змогу
колочавцям, які через певні причини не
потрапили на святкування, побачити, як
саме проходило свято, та відчути його
святкову атмосферу. А також є задум
створити фільм про День села та розповсюдити його серед широкого загалу.
Тому, аби встигнути реалізувати всі
заплановані заходи, нам довелося розтягнути День села фактично на два тижні
– з 26 квітня до 9 травня.

- Нагадайте, будь ласка, мешканцям нашого села, що конкретно отримали вони у подарунок до свята
Колочави?
- Головною подією цьогорічного свята
була реалізація проекту «Пам’ять» –про
вшанування колочавців, які загинули в
роки Другої світової війни.
В рамках цього проекту протягом
останніх місяців вийшли чотири спецвипуски газети «Нова Колочава», завдяки
яким колочавці довідалися про імена загиблих односельчан та допомогли своїми
зауваженнями у подальшому дослідженні
та пошуку загиблих. З цією метою також
було створено фільм «Пам'ять та примирення», основна тема якого – колочавське примирення воїнів Мадярської
та Радянської армій. Цей фільм колочавці мали змогу побачити на День
села в актовому залі. Його повтор
відбувся 9 Травня по кабельному телебаченню завдяки Іванові Шетелі. Велике спасибі підприємцю ще й за
попередню демонстрацію десяти стрічок
про Колочаву із моєї колекції. Переглядаючи їх під час святкування, колочавці
отримали велике задоволення.
Виконуючи головне завдання свята –
примирення усіх загиблих у роки Другої
світової війни, ми вшанували їхні імена на
пам’ятних плитах.
Загиблим колочавцям у таборах
ГУЛАГу поставили пам’ятний хрест на
цвинтарі, на якому викарбовано 17 прізвищ цих репресованих односельчан.
Потерпілих від репресій угорської
влади і знищених в концтаборах 260 колочавських євреїв було вшановано на
трьох мармурових стелах, котрі встановили на єврейському кладовищі.
На оновленому Обеліску воїнам Радянської та Мадярської армій згадано
всіх 91 колочавців, які віддали своє
життя під час Другої світової війни.
3 травня за участю чеської делегації
було відкрито пам’ятний знак загиблому
в Колочаві чехословацькому стражнику
жандармерії Войтеху Кубіну.
На місті загибелі у 1951 році лейтенанта держбезпеки Василя Прокопенка
ми встановили пам’ятний хрест.
Та свято села не могло обійтися без
подарунків сьогоднішнім колочавцям.
Жителі Брадолця та Сухара отримали довгождані мости, а сухарчани ще й ігровий
майданчик у дитячому садочку №2. Для
Мерешора несподіванкою став запуск супутникового телебачення, а на Горбі посвітлішало на вулиці Шевченка. В Лазах
же подарунок стоїть біля греко-католицької церкви – це скульптурна композиція
«Покрова Пресвятої Богородиці», автором і спонсором якої є Петро Штаєр, ко-

лочавець, який зараз мешкає у Львові.
Не залишилися без дарунків і найменші колочавці – такими атракціонами,
які діяли у Колочаві протягом свята, можуть похвалитися лише мешканці великих міст на Закарпатті.
Ветерани війни отримали подарунки
від мене 9 Травня, які привезли кожному
до хати. Традиційно у цей день було проведено дитячий футбольний турнір (вже
13-й) серед шкіл Тереблянської долини.
Напередодні свята села вийшла
книжка місцевих краєзнавців Василя та
Олександра Малети «Родовід верховинської Колочави», що стала своєрідним подарунком селу. Також у рамках
святкування вийшов ще один мій фільм
– «Ольбрахт і Колочава», який розповідає
про життя та діяльність відомого чеського письменника у нашому селі.
Хочу висловити особливу подяку сільському голові Колочави Юрію Хланті, депутатам та жителям Колочави за
підтримку та допомогу в проведенні всіх
цих заходів. Без них втілити їх було б не
просто.
- Протягом 26 квітня – 9 травня завдяки Вам Колочава стала епіцентром
найрізноманітніших
подій
Закарпаття. Чим із усього зробленого
Ви найбільше задоволені?
- На це питання важко відповісти,
адже, як я вже говорив, усе заплановане
здійснилося, на мій погляд, на найвищому рівні.
Насамперед хотів би відзначити потроєну активність колочавців порівняно
із минулорічний святом. Дуже вдячний
усім, хто прийшов на свято, адже все це
робилося для них.
Щоправда, на окремих подіях колочавців все-таки бракувало. Зокрема, на
відкритті моста у Сухарі були присутні
лише вихованці дитячого садочка. Не
зрозуміло, чому так мало відгукнулося сухарчан, адже міст встановлювали для
них, і обійшовся він мені у чималу суму.
Як колочавець – а я ним себе вважаю –
задоволення отримав від реакції мешканців села на відродження колочавської
автентики.
Відродилась традиція оголошувати різноманітні заходи «божениками» – людьми,
які ходили селом із бубном та вигойкували
всілякі оголошення. Цю функцію напередодні
свята добре виконали учні із Брадолецької
школи. Спасибі також Миколі Марковичу за
те, що пошив шість пар колочавських постолів, які продали на аукціоні. Ще одним яскравим проявом колочавської культури стали
12 дівчат в історичних колочавських костюмах. Вони брали участь у різних заходах та
привернули велику увагу фото- та відеооператорів. Я їм теж дякую за активність.

Значне задоволення я отримав і від
того, що Колочава вже має що запропонувати туристу, а саме – власну сувенірну
монету. Такої нема ні у кого в Закарпатті,
і ми можемо цим пишатися. Це перша монета із майбутньої серії.
Цікавою була і концертна програма,
що складалася з двох частин – виступу
колочавських та київських зірок.
Проте апогеєм усього святкування,
заради якого варто було докласти
стільки зусиль, стало привселюдне братання колочавських ветеранів Угорської
та Радянської армій. Такого ще ніколи й
ніде не було. Вони не лише вперше
стояли поруч, а й по-дружньому обнімалися і бажали один одному здоров’я. Таке
колочавське примирення сколихнуло
всю Україну. Провідні засоби масової інформації України подали це як унікальну
подію в історії Закарпаття. Колочава подала приклад примирення не лише Закарпаттю, а й усій Україні. Тепер із
нашого села починають брати приклад й
інші.
- В яку суму обійшлася Вам організація Дня села та його проведення?
- Я приведу Вам основні витрати: реконструкція Обеліска – 59 000 грн,
пам’ятний хрест – 14 000 грн, стели загиблим євреям – 39 000 грн, Сухарський
міст та частково міст у Брадольці разом –
56 000 грн, виступ колективe «Made in
Ukraine» – 10 000 грн.
- З Ваших слів зрозуміло, що День
села – це лише початок святкувань у
Колочаві. Що ще побачать колочавці
протягом 2009 року?
- На жителів Колочави та гостей села
чекає чимало сюрпризів. На мій день народження – 14 червня планую відкрити у
селі ще один музей «Колочавська вузькоколійка» та колибу-музей колочавської
фауни. На початку серпня у Колочаві відбудеться традиційний фестиваль «Колочавське відлуння в Тереблянській
долині», який проводить Наталія Тумарець. Відзначатимемо День незалежності
України – 24 серпня і відкриємо нові музейні експозиції в музейному комплексісканзені «Старе село». А восени – на День
учителя в Колочаві святкуватимемо 110ту річницю від дня відкриття державної
школи. На честь свята буде встановлено
пам’ятник учительці. Ще плануємо зібрати всіх випускників Колочавської середньої школи. Рік буде насиченим, тож
чекаю від колочавців активності в проведенні запланованих заходів.
Запрошую наших читачів переглянути
фотозвіт про святкування «Дня села –
2009».

Святковий тра н с п о р а н т н а б у д и н к у
Колочавсь к о ї с е р е д н ь о ї ш к о л и .

На старті. Державний прапор
пронесуть вулицями села.

С в я т к о в а хода до Обеліска
загиблим воїнам.

Святковий концерт розпочинають
голова села Ю. Хланта та народний
депутат України С. Аржевітін.

Вдруге на початку травня Колочава
відзначила День села. Напередодні
свята до кожної хати принесли запрошення, в якому детально була розписана програма свята. Усі колочавці та
гості змогли належно оцінити рівень
підготовки та грандіозність святкування. Втім цей захід був лише стартом, бо протягом року в Колочаві
відбуватиметься багато культурних
подій.
Головний ініціатор та спонсор свята
Станіслав Аржевітін в інтерв’ю «НК»
поділився особистими враженнями
про свято, підбив підсумки дійства та
розповів про ті святкування, які відзначатимуть незабаром у Колочаві.
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Пам’ять

У Колочаві вшанували
загиблих у ГУЛАГу*

Меморіальні стели
на єврейському цвинтарі

встановлення пам’ятної плити. – 15 березня
1939 року угорські війська захопили тодішню територію Закарпатської області. Аби
не потрапити служити до угорського війська,
чимало закарпатської молоді (серед них
близько 100 колочавців) протягом 19391941 рр. нелегально переходили кордон до
Радянського Союзу. Всіх утікачів органи
НКВС підозрювали у шпигунстві на користь
угорців і саджали в тюрми на 3-5 років за нелегальний перехід кордону. Пізніше засуджених відправляли в табори ГУЛАГу. За
роки перебування у них закарпатці перенесли неймовірні тортури, терпіли холод і
голод. Частина із них так і залишилась у сибірській мерзлій землі». Цій темі був присвячений сьомий номер нашої газети.
Відтепер жителі села Колочава поминатимуть й тих односельчан, які покояться далеко від рідного села.

Усі колочавські євреї, які були репресовані угорською владою та загинули
в таборах ГУЛАГу в роки Другої світової війни, вшановані на пам’ятних плитах.
Завдяки
ініціативі
та
спонсорській підтримці народного депутата України Станіслава Аржевітіна,
в рамках святкування Дня села на
єврейському цвинтарі встановили три
мармурові стели за проектом Василя
Шиндрі, на яких викарбувані 260 імен
знищених євреїв. Урочисте відкриття
пам’ятників відбулося 30 квітня.
На відкриття приїхала єврейська делегація з Ужгорода на чолі з директором
БОФ «Хесед Шпіра» Михайлом Галиним та
головним рабіном Ужгорода і Закарпаття
Менахемом Менделем Тайхманом.
Представники єврейської спільноти
були здивовані, побачивши, як у Колочаві
вшановують пам’ять їхніх предків, адже
вперше в історії щось відбувалося на користь євреїв, та ще й не за їхньої ініціативи. Приємному здивуванню не було
меж, коли їх запросили на урочисте відкриття пам’ятника. Вони оглянули єврейський цвинтар, упорядкований за
ініціативи Станіслава Аржевітіна і за допомогою його однокласників, прочитали
надгробні написи.
А ще єврейські гості відвідали музейсканзен «Старе село». Особливо їх вразило побачене в єврейській «бужні» (дім
для молитви) та одна з нових експозицій,
що відкрилася у цьому музеї. Євреї захоплено оглядали експонати та дивувалися
релігійній толерантності колочавців.
Єврейська делегація поїхала додому з
приємними враженнями про село Колочаву та його жителів.

Марія ШЕТЕЛЯ

Пам’ятний х р е с т . А в т о р п р о е к т у
Василь Шиндра.

*ГУЛАГ – Державне управління концентраційних таборів, поселень та місць позбавлення
волі (існувало в 1934–1956 рр. при НКВС).

У рамках відзначення Дня села Колочава перший захід відбувся у поминальну неділю, 26 квітня на сільському
цвинтарі. Цього дня колочавці відкрили та освятили пам’ятний знак односельчанам, які стали першими
жертвами Другої світової війни і загинули в таборах ГУЛАГу. На плиті викарбовано 17 прізвищ.
«У цих людей була нелегка доля, – розповідає народний депутат України Станіслав
Аржевітін, який ініціював та профінансував

Події

Марія ШЕТЕЛЯ

Відкриття архітектурної
композиції «Покрова
Пресвятої Богородиці»
На честь Дня села отримала подарунок
й греко-католицька церква у Лазах.
Біля святині 30 квітня відкрили (а через
тиждень й освятили) скульптурну композицію «Покрова Пресвятої Богородиці». Її
автор – відомий усій Україні скульптор,
уродженець села Колочава Петро Штаєр.
Це його перша робота на території Закарпатської області. Незабаром у рідному селі
митця стоятиме ще одне творіння – пам’ятник учительці, його заплановано відкрити
восени цього року.
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Колочавський благоустрій

Сухар уже має міст!

Після паводку в 1998 році попередній
сухарський міст знесла вода. Десятилітня мрія жителів присілка Сухар про
новий міст через річку Колочаву здійснилася цьогоріч завдяки Станіславу
Аржевітіну. До Дня села довгоочікуваний міст було перекинуто через річку.
Станіслав Михайлович виконав свою
обіцянку, яку дав сухарчанам, коли балотувався у народні депутати України.
Історія моста дуже непроста. Минулого
року обіцяний місцевою владою металевий
міст не вдалося поставити через різні бюрократичні проблеми, бо вийшла постанова
Кабінету Міністрів України про заборону пе-

Дитячий майданчик
Колочавський дитячий садочок №2 у присілку Сухар першим отримав у подарунок
ігровий майданчик. Відтепер маленькі вихованці садочка гойдатимуться на нових качелях та гойдалках.

ресування військового майна.
З нинішнім мостом також не все було
гладко. «Усі матеріали для мосту Станіслав
Михайлович купив за кошти із сімейного
бюджету, – ділиться інформацією з «НК»
його помічник Анатолій Сюгай, який керував
усім будівництвом. – Сільська рада виділила
деревину, а ми організували місцевих людей
для укріплення берегів камінням. Тепер їм
буде приємно відчувати, що і їхня праця
вкладена в спільну справу. На жаль, мало хто
з сухарчан прийшов на відкриття мосту, аби
хоч подякувати за зроблене».
Марія ШЕТЕЛЯ

Нехай буде світло ще на одній вулиці!
Відтепер ходити ввечері колочавськими вулицями стало значно приємніше. На День
села присілок Горб отримав у подарунок освітлення частини вулиці Шевченка.
Роботу виконували під керівництвом депутата районної ради Василя Шмулиги. Встановили кронштейни для світильників та освітили вулицю Шевченка від Колочавської
загальноосвітньої школи №1 до моста у присілку Горб. Усі роботи профінансував народний депутат України Станіслав Аржевітін.

Новий міст у Брадольці

Жителі Брадольця по вулиці Ольбрахта –
а точніше заводяни, як їх кличуть у селі
Колочава, тривалий час мучилися без
моста. Брадольчани самостійно встановлювали тимчасові дерев’яні лавки, які
служили 3-4 роки, а потім знову згнивали.
Утім наполегливості у досягненні мети
їм не позичати. Саме завдяки активності
жителів, які регулярно зверталися до сільського голови та народного депутати
України Станіслава Аржевітіна з проханням
посприяти у встановленні моста, його таки
поставили.
Як розповів «НК» сільський голова
села Колочава Юрій Хланта, минулого року
на зберігання сільській раді було передано

Телебачення в Мерешорі
Довгоочікуваним подарунком для жителів присілка Мерешор стало встановлення
супутникового телебачення. Під керівництвом підприємця Ярослава Роспопи антени
перенесли із центру села та встановили на присілку Мерешор. Уся техніка розташована
у комп’ютерному класі початкової школи. Тепер жителі цієї частини Колочави тішаться,
адже мають змогу вибрати за бажанням п’ять каналів, які дивитимуться безперешкодно.

військовий міст марки ТММ-3, що складається з окремих секцій. «Мости, в установленому порядку, передав батальйон «Тиса»
(м. Виноградів), командир Мойсієнко В.І., –
розказує Юрій Павлович. – Одну з тих металевих секцій і встановили. Бетонні блоки,
сітку закупив за власні кошти Станіслав Аржевітін. Ліс для кишиць отримали за сприяння депутата сільської ради Дербак Т.М..
Сільрада допомогла технікою».
Основні роботи для укріплення берега
провели самі жителі вулиці. Завдяки спільним зусиллям нині вулиця має міцний міст.

Акції до Дня села

«Ажіо-тур»
У рамках Дня села протягом тижня діяв рекламний екскурсійний маршрут по музеях села Колочава. Його мета –
показати гостям свята та журналістам усі принади Колочави, аби переконати туристів приїжджати відпочивати
саме до нас. Незабаром у нашому селі почне працювати туристична агенція «АЖІО-тур» на чолі з Марією Шетелею.
Вона офіційно та якісно організовуватиме різноманітні
тури та екскурсії як по селу Колочава, так і по всьому Закарпаттю. Основне завдання турфірми – зробити все, щоби
Колочава стала центром туризму на Закарпатті та унікальною родзинкою на туристичній мапі всієї України.

Марія ШЕТЕЛЯ

На фото (зліва направо): Богдан Пранічук – керівник турфірми, Станіслав
Аржевітін з сином Ярославом, Олександр Марченко – заступник начальника
Головного управління туризму Закарпатської області, Ірина Аржевітіна.

Святкові розваги
Колочавські традиції

Атракціони

«Боженики» – відтворення
колочавської традиції

Цього року на День села у Колочаві працювали атракціони. Напевне найбільше припав до смаку подарунок найменшеньким (і не
тільки) колочавцям.
Атракціони, що приїхали до нас із міста
Свалява на запрошення сільського голови
Колочави Юрія Ханти, протягом кількох днів
розважали нашу дітвору. Та не менше раділи
й дорослі, адже багато з них не пропустили
нагоди пройти випробування на безстрашність. Усі атракціони відвідав і народний депутат України Станіслав Аржевітін разом із
членами оргкомітету свята.

шувати про різні події тогочасними божениками існувала у Колочаві декілька століть. Її відродження показало гостям нашого
села, що колочавці пам’ятають і вміють шанувати дідівські звичаї.

Група колочавських дівчат у народних костюмах, які пройшли селом у
суботу, 2 травня, під звук бубна, привернула увагу всього села Колочава. Що сталося, запитували вкрай здивовані таким
дійством колочавці? «Завтра приходьте на
святкування Дня села», – голосно відповідали дівчата і жваво крокували далі.
У такий оригінальний спосіб учні Брадолецької середньої школи оповістили всіх
про свято та ще у суботнє надвечір’я навіяли святковий настрій. Традиція оголо-
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Пам’ять

Вшановано лейтенанта Прокопенка
Майже десятиліття у колочавських лісах діяла
група Штаєра, яку безрезультатно вистежувала
група МДБ. Справа про ватагу Штаєра перебувала
на контролі у Києві та Москві. На посилення місцевих органів МДБ у Колочаву було направлено лейтенанта Василя Прокопенка (1923-1951) з метою
ліквідації групи Штаєра. Та сталось навпаки – 6 вересня 1951 року Штаєр застрелив Прокопенка під
час невдалих дій його групи в урочищі Гирсовець.
Похований Прокопенко у Міжгір’ї. Його ім’ям названо центральну вулицю у присілку Гирсовець.
На День села за ініціативи та фінансової підтримки
Станіслава Аржевітіна, на місці загибелі лейтенанта в
урочищі Гирсовець встановлено пам’ятний хрест.

Пам’ять

Інтерв’ю

Вшановано чеського жандарма

У колочавській землі знайшли свій останній відпочинок не лише місцеві мешканці. Одного з них – чеського
стражника жандармерії Войтеха Кубіна українці та
чехи вшанували 3-го травня 2009 року на чеському
цвинтарі біля Церкви Зішестя Святого Духа.
Святковий хід делегація почала від пам’ятника чеському письменнику Іванові Ольбрахту. Учасники ходи під
звуки чеського духового оркестру пройшли вулицею села
до церкви.
Саму плиту на цвинтар привезла чеська делегація. Встановили її власноруч учитель історії Василь Васильович Глеба

та вчитель трудового навчання Іван Васильович Секереш.
Урочисте відкриття пам'ятної плити загиблому чеському
стражнику жандармерії Войтеху Кубіну відбувалося за участі представників України та Чехії. Обидві сторони принесли до пам’ятного знаку квіти та зелені віночки.
Із чеського міста Пршібрам вшанувати пам’ять співвітчизника приїхав заступник мера міста Пршібрам Вацлав
Хвал, мер міста Рожмітал Йозеф Гандрашек, мер міста Лінце
Йозеф Гал. Організував поїздку Мілош Лічко – керівник туристичного агентства.
З українського боку на мітингу-реквіємі виступили: народний депутат України Станіслав Аржевітін, сільський голова Колочави – Юрій Хланта, голова Міжгірської районної
ради Іван Ярема, керівник Державного архіву Закарпатської області Михайло Делеган та інші колочавці.
У 1920 році 23-річного стражника жандармерії – практиканта Колочавської дільниці Войтеха Кубіна застрелив
обороняючись Микола Сюгай (Шугай). Родичі жандарма
згодом перенесли його прах до Пршібрама в Чехії.
На чеському цвинтарі біля церкви також поховані: застрелений Шугаєм у 1921 році вахмістр Олдріх Грабал, жандармський вахмістр Йозеф Гофман, який помер від
зараження крові, та Йозеф Зеленка, якого у 1925 році застрелив Василь Рошинець із Вишньої Колочави.
Марія ШЕТЕЛЯ

«Ми описали розвиток
Колочави за різної
влади...»
Село Колочава не один раз ставало об’єктом письменницького пера різних авторів. Про наше село
писали і літературні твори, й історичні книжки.
Черговою працею про Колочаву стала краєзнавча
книга місцевих істориків Василя та Олександра
Малети «Родовід верховинської Колочави». Про
працю над виданням та збір матеріалів про село
Василь Дмитрович Малета розповів в інтерв’ю читачам «НК».
- Василю Дмитровичу, Ви майже все життя
вивчаєте історію рідного села. Певно, видати
таку книжку мріяли вже давно.
- Чесно кажучи, про книжку я ніколи й не міряв. Історію села почав вивчати ще в студентськи роки. Моя
дипломна робота називалася «Соціалістичні перетворення села Колочава» (1963). На той час літератури про село ще не було. Тому всі матеріали для
дипломної я збирав та досліджував сам. Мою роботу
тоді комісія оцінила на «відмінно». А мій керівник
М.В. Троян порекомендував мені й у майбутньому вивчати історію села.
Уже працюючи вчителем у колочавських школах,
я не полишав вивчення історії рідного села. У цьому
мені допомагав син, і за роки праці назбиралося чимало матеріалів. Тепер ми вирішили, аби не пропало
зроблене, оформити його та видати окремою книжкою.
Наша книжка доповнить та розширить історичні
відомості про важке та достойне життя наших прабатьків у минулих віках.
Вона не є системною розробкою історії села, а вміщує цікаві та маловідомі нариси про періоди з життя
перших поселенців давніх пралісів Карпат. З часом
хутори перетворювалися в поселення, які згодом
об’єдналися у велике гірське село Колочава.
Ми намагалися описати розвиток Колочави за різної влади. Сподіваюся, книжка стане хорошим посібником для всіх, хто цікавиться та вивчає історію
нашого села.
- Де можна придбати Вашу книжку?
- Книгу я видав за власний кошт, і вона мені дорого обійшлася. Якщо хтось захоче її мати, то нехай
звертається особисто до мене. У бібліотеках чи книгарнях її немає.
Розмову вела Марія ШЕТЕЛЯ
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Урочисті події

Пам’ятник примирення
Пам’ятник у центрі Колочави став ще й
місцем примирення конфесій. Два священики – греко-католицький отець Іван та

помічник нардепа Анатолій Сюгай. – Рішення і виконкому, і сесії сільської ради
було позитивним. Бригада на чолі з директором комунального підприємства «Колочава» Василем Росадою взялася за цю
почесну роботу. Через півтора місяця наполегливої праці у центрі Колочави постав
оновлений Обеліск, який сьогодні, безперечно, є прикрасою села».
На святі День села присутні біля Обеліска жителі та гості села Колочава стали
свідками унікальної та безпрецедентної
події, яка ввійде в історію Закарпаття як колочавське примирення.

Центральною подією святкування Дня
села стало урочисте відкриття та освячення оновленого Обеліска в неділю, 3 травня.
Участь у дійстві взяли ветерани обох
армій – Радянської і Угорської. Хоча життя
примусило їх воювати на різних фронтах,
тепер вони сиділи пліч-о-пліч. Вершиною
усього свята стало привселюдне братання
ветеранів. Попри важке минуле, вони залишилися жителями одного села і ніколи не
докоряли один одному.
Колочава стала першим прикладом примирення на Закарпатті. На цьому почесному місці біля Обеліска відтепер поруч
стоятимуть дві плити. На одній – імена всіх
загиблих на війні колочавських вояків Радянської Армії та Чехословацького корпусу.
На другій – викарбувані імена 39 односельчан, які були примусово мобілізовані до
Угорської армії.
Усі ці колочавці загинули на одній війні,
і наразі всі вони вшановані.

православний отець Федір разом прочитали панахиду та покропили Обеліск свяченою водою.
Представникам інших сільських громад
є чому повчитися у колочавців.
«Станіслав Михайлович Аржевітін звернувся до виконавчого комітету Колочавської сільської ради з проханням дозволити
йому за власні кошти відновити Обеліск та
встановити дві пам’ятні плити – воїнам Радянської та Мадярської армій, – розповідає

Вшанувати полеглих на війні колочавських вояків приїхали й солдати з Ви-

ноградівського гарнізону, командиром
якого є полковник Єгоров В.В. Почесна
варта на чолі з підполковником Євгенієм
Васильовичем Боднарчуком протягом усієї
програми незворушно стояла біля Обеліска.
А після урочистого зняття білого полотна із
пам’ятних стел присутні мимовільно здригнулися від гучного автоматного залпу. Салютна група солдат трьома залпами у
повітря віддала честь колочавським воїнам,
які під час Другої світової війни загинули на
фронті.
Марія ШЕТЕЛЯ

Презентація

Колочава має свої гроші!

Під час святкового концерту на честь Дня села народний депутат України Станіслав Аржевітін презентував колочавську сувенірну монету, яку
виготовили спеціально до свята.

На аверсі (лицьовій стороні) сувенірної монети зображений логотип заходу «День села» та вказаний рік випуску – 2009.
Інша сторона сувенірної монети – реверс – несе в
собі історичну інформацію. На ній зображений відбиток
герба-печатки села середини 19-го сторіччя, який є історичним гербом села Колочава.
Рік 1848-й – символізує початок нового життя в Європі. Адже цього року відбулися демократичні зміни в
усій Європі, які увійшли в історію як «весна народів».
Вони призвели до скасування кріпосного права. Багатовікові пута розірвалися, і люди відчули подих свободи
та надію на краще життя. Ці події принесли радість і колочавцям.
Зображений у центрі монети силует лісоруба – символ наймасовішої професії колочавців, адже саме роботою в лісі заробляли на життя не одне сторіччя.
Хвойні дерева на монеті – це символ колочавських
лісів, деревини, яка споконвіків приносила гроші .
Корона з п’ятьма хрестами на верхній частині гербапечатки символізувала в той час п’ять коронних міст Марамороша, які мали Маґдебурзьке право. Це Хуст,
Вишково, Тячево, Мароморош-Сігет та Госсумезе. Ці
міста були наділені особливими привілеями від королів
та Трансильванських князів, зокрема, мали місцеве самоврядування. Колочавці тоді дуже пишалися тим, що
село територіально входило до меж цих коронних міст.
На сучасній ювілейній монеті п’ять хрестів на короні
означають п’ять коронних приселків села Колочава:
Лази, Брадолець, Горб, Сухар та Мерешор.
Зображені місяць та сонце символізують день та ніч.
Ця монета – перша із серії. Планується щороку до
Дня села випускати чергову монету.
Марія ШЕТЕЛЯ
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На аверсі (лицьовий бік) сувенірної монети
зображений відбиток герба-печатки села
середини ХІХ ст.

На реверсі (зворотний бік) зображено
логотип свята «День села» та вказаний
рік випуску — 2009.
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Події

Колочавські костюми – найкращі!
Найяскравішу та ефектну презентацією колочавської культури провели 11 дівчат у народних колочавських костюмах. Їхнє вбрання
було пошите на спеціальне замовлення, а сорочки мережані автентичним колочавським візерунком, який притаманний тільки нашому
селу. Відновлювали візерунки київські майстри за картинами художника Андрія Коцки,
котрий увіковічнив колочавський жіночий
образ на полотні.
Дівчата у костюмах несли український прапор, йшли у складі чеської делегації та зустрічали гостей свята біля садиб у музеї «Старе
село». Чудові колочавські костюми на вродливих колочавських дівчатах привернули чималу увагу фото- та відеооператорів та прикрасили не одну світлину гостей
свята.
Вирізнявся серед них і один хлопець – Василь Шетеля, який одягнув національний колочавський лайбик (жилетку), що дістався йому у спадок від батька.
Колочавці таки вміють зберегти сімейні реліквії. Хочеться вірити, що незабаром
наші жінки вишиватимуть народні костюми власноруч. І колочавський орнамент на
народному костюмі житиме вічно.
Марія ШЕТЕЛЯ

Постоли
Єдиним колочавцем, який уміє морщити постоли,
є Микола Маркович із присілка Брадолець. Спеціально до Дня села він на конкурс за тиждень (!)
пошив шість пар колочавських постолів, які успішно
були продані на аукціоні. Незважаючи на свій поважний вік, дідусь Микола не може сидіти без роботи, робить дримби, дерев’яні бочки, сопілки. Своє
вміння передав і чотирьом синам, які продовжують
батьківську справу.

Презентація

Фільм про примирення
Увечері, після святкового концерту на честь Дня села,
колочавці отримали можливість в актовому залі Колочавської середньої школи №1 подивитися фільм
«Пам'ять і примирення». Повтор фільму відбувся
9 Травня по кабельному телебаченню.
Ця документальна стрічка, знята за ініціативи та фінансової підтримки Станіслава Аржевітіна, поповнила
вже велику колекцію фільмів про Колочаву.
Основна ідея фільму – показ історичних подій Другої світової війни 1939-1945 рр. на теренах Колочави та сучасне
примирення колочавських ветеранів, учасників цієї війни.
Одні з них воювали на боці Угорського війська, інші – у
лавах Радянської Армії. В інтерв’ю, які вони дали для
фільму, ветерани Угорської армії пояснюють причини, внас-

лідок яких вони примусово потрапили до чужого війська,
розповідають, як проходили у ньому службу, як склалася
їхня подальша доля. Всі вони констатують: такий був час і
вибір у них був один – або воювати на боці мадярів, або
бути розстріляним за непокору новій владі.
Минули роки, війна залишилася позаду, а воїни обох
армій повернулися до рідного села – до Колочави. Утім факт
служби в різних арміях не став поміж ними і не зіпсував
добрих сусідських відносин. Вони ніколи не докоряли за
минуле один одному. А останні десять років, навпаки, разом
святкували День Перемоги за одним столом. 3 травня 2009
року відбулося їхнє перше публічне примирення під час відкриття оновленного Обеліска, яке побачили на власні очі і
колочавці, і гості села.
Марія ШЕТЕЛЯ

Відгуки

Перші відгуки про «Пам'ять»
Протягом останніх півроку в газеті
«Нова Колочава» народний депутат
України Станіслав Аржевітін реалізовував проект «Пам’ять». У рамках цього
проекту вийшли чотири спеціальні номери «Нової Колочави» (№ 8, 9, 10, 11).
У них були представлені усі колочавці жертви, учасники та потерпілі в Другій
світовій війні.

Приємно відзначити, що вже надійшли
перші відгуки колочавців про ці видання. До
нашої редакції звернулася поштарка Анна
Банга, яка повідомила, що серед названих
воїнів не було її батька. Малета Петро Іванович (1909-1983) служив в Угорській армії
і був поранений у ліву руку.
Працівниця Колочавської ЗОШ №1 Василина Кардаш повідомила, що її батько
Лугош Дмитро Іванович (1911-1969) воював під час Другої світової війни у лавах Ра-

Восьмий номер був присвячений висвітленню долі 90 колочавських юнаків, які
нелегально перейшли кордон та потрапили
до концтаборів у 39-40-х рр. ХХ ст. Девятий
номер познайомив колочавців з іменами
односельчан, примусово мобілізованих до
лав Угорського війська. У десятому номері
названі репресовані колочавські євреї.
Одинадцятий номер присвячений іншій категорії колочавців – воїнам Радянської Aрмії
та Чехословацького корпусу.
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дянської Армії. Його теж не було згадано в
нашій газеті.
Редакція «Нової Колочави» щиро
дякує обом жінкам за активність. Їхня інформація допоможе уточнити списки колочавських воїнів.
Просимо інших читачів також не бути
байдужими та повідомляти нам свої зауваження чи уточнення.
Марія ШЕТЕЛЯ
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Святкування Дня села

«Є у кожного своє село – любава,
Та для мене – найрідніша Колочава…»
побажали селу процвітання.
Після офіційних привітань на сцену
вийшли талановиті жителі Колочави, які
своїми виступами надовго полонили увагу
гостей свята. Колочавський поет-пісняр
Іван Штаєр з дівчатами заспівали запальні
коломийки про рідне село. Після них виступили славні колочавські троїсті музики.
Заспівав районний хор педагогічних працівників відділу освіти МРА.
Талановита солістка Віталія Росада піснею «Ласкаво просимо» розпочала виступи
шкільних колективів. Після неї ансамбль
Брадолецької ЗОШ І-ІІІ ст. заспівав пісню
«Колочава».

Центральною подією Дня села у неділю,
3 травня, став святковий концерт. Він
проходив на площі біля школи та зібрав
чималу кількість колочавців та гостей
свята. Ведучі свята – Василь Худинець
та Мирослава Ярема.
Після привітальних слів ведучих дівчата
з вишитими рушниками та хлібом-сіллю зустрічають на сцені почесного гостя свята
народного депутата України, Радника Президента України, секретаря ради Українського козацтва при Президентові України,
голови ради Асоціації українських банків
Станіслава Аржевітіна та сільського голову
села Колочава Юрія Хланту. Гості у своєму
виступі привітали колочавців зі святом та

Далеко за межі рідного села полинула
слава про колочавського соловейка Івана
Штаєра. Народився він та виріс у селі Колочава. Свою любов до рідного села Іван
вилив у віршах та піснях. Найвідоміший
його твір – пісня «Колочава моя» стала не-

офіційним гімном нашого села. Недавно
Іван Штаєр відсвяткував свій 50-річний
ювілей. Під час святкового концерту відбувся творчий звіт ювіляра.
У рамках звіту одну з пісень ювіляра виконав наймолодший учасник концерту Іван
Маркович.
Презентація унікальної монети-сувеніра
«Колочава. День села - 2009» зацікавила як
колочавців, так і гостей села, адже вперше в
історії у селі з’явилася своя монета, хоча й
сувенірна. Придбати її можуть як колочавці,
так і туристи, які приїжджають до села.
Цікаво пройшов і перший колочавський
аукціон, на якому Микола Маркович продав
шість пар власноручно зроблених постолів.
Виступ енергійного та запального гурту
«Made in Ukraine» колочавці згадуватимуть
довго. Такого «музону» в Колочаві не було
давно. Вже минув майже місяць після свят-

Учнівський колектив Мерешорської
ЗОШ І-ІІ ст. показав веселу сценку «Мерешорські косарики».
Одна з наймолодших учасниць святкового концерту – п’ятикласниця Колочавської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Олександра Барна
виступила з піснею «Василечки».
Яна Гордійчук заспівала пісню «Україночка».Учасники танцювального гуртка (керівник Тумарець Н. А.) виконали запальний
танець «Сопілка».

День Перемоги

9 Травня

Традиція масових свят та мітингів у
Колочаві поволі відроджується. Черговим
прикладом цього стало відзначення річниці перемоги у Другій світовій війні.
Попри те, що 9 Травня цьогоріч припало на робочий день – суботу, колочавці

покидали домашню роботу і прийшли на
мітинг, щоб вшанувати пам’ять полеглих
на війні односельчан. Змогли прийти на
свято, аби віддати належну шану побратимам, й чотири ветерани.
На мітингу біля Обеліска виступили
представники всіх державних інституцій
Колочави – лікарні (Леньо В. В), школи
(Ігнатишин Ю. І.), НПП «Синевир» (Дербак І. С.), районної ради (Шмулига В.). Від
імені народного депутата України Станіслава Аржевітіна ветеранів зі Святом Перемоги привітав його помічник Анатолій
Сюгай.
А священик відслужив молебень за
упокій померлих.
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кового концерту, а й досі в колочавських
хатах, машинах та кав’ярнях на весь голос
лунають пісні групи. Диски «Made in
Ukraine» колочавці купували з величезним
задоволенням.
Як звечоріло, над селом здійнялася золота заграва – депутатський феєрверк на

честь свята села став наймальовничішим
номером дійства.
Марія ШЕТЕЛЯ
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Фоторепортаж

Колочава завжди перша!
Футбольний кубок уже вкотре залишився у Колочаві. У суботу, 9
Травня, в нашому селі відбувся 13й футбольний турнір пам’яті учасника війни та багаторічного
вчителя фізкультури Колочавської
середньої школи Михайла Івановича Аржевітіна. Усі матчі відбуваються за сприяння та фінансової
підтримки народного депутата
України Станіслава Аржевітіна.

решорська дев’ятирічка. Команди отримали грамоти за перемогу та участь у
футбольному турнірі.
«Велике спасибі за допомогу в організації та проведенні свята директору
Колочавської ЗОШ №1 Михайлу Михайловичу Кию, вчительці фізкультури
Тетяні Юріївні Яремі та за сумлінне суддівство Іванові Юрійовичу Ігнатюку», –
резюмував Володимир Данилович.
Марія ШЕТЕЛЯ

Участь у змаганні взяли шість шкіл
Теребовлянської долини: Колочавська,
Брадолецька, Мерешорська, Горбівська, Негровецька та Синевирська.
Боротьба на футбольному полі була
запеклою. В результаті Колочавська
ЗОШ №1 отримала 1-ше місце, Негровецька ЗОШ – 2-ге, а Брадолецька
школа посіла 3-тє.
«Переможці у подарунок отримали
перехідний кубок та «золоті» медалі, а
їхня школа – спортивний інвентар на
суму 700 гривень, – розповідає «НК»
голова оргкомітету турніру Володимир
Данилович Мостовий. – Негровчани ж
повезли додому «срібні» медалі та комплект спортобладнання. Бронза та
спортивне обладнання дісталося брадолецьким учням. Також вперше цього
року всі школи, які виставили свої
команди, отримали по комплекту спортивного інвентарю на суму 500 гривень».
Серед шкіл-дев’ятирічок 1-ше місце
посіла Горбівська СШ І-ІІст., а 2-ге – Ме-

Подяка

Станіслав Аржевітін: «Велика подяка членам оргкомітету по
проведенню Дня села.»
На фото: члени о р г к о м і т е т у п і д ч а с з а с і д а н ь .
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