
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «НАША РОДИНА» 

 

Закарпатська область, Рахівський район, смт. Ясіня, вул. Визволення 81, nasharodynka@gmail.com 

 

 

Шановні родичі, близькі та друзі нашої великої Родини! 
 

Із задоволенням повідомляємо вам, що Міжнародний рок-концерт, під загальним лозунгом 

«Ми-європейці», успішно відбудеться, як і планувалось - 19 липня 2014 року, в м. Ужгороді. Всі, 

заплановані учасники, відомі закарпатські рок-групи: «ЕЛЕГАНТНО ЗІПСОВАНІ» та QUIET 

OBSERVER, а також рок-капела з Чеської Республіки - YETTION - виступили! 

Відрадно, що рок-концерт, єдиним організатором якого була громадська організація «Наш 

Рід» відвідали й 16 членів нашого Роду та друзів нашої великої Родини. Позитивно й те, що цей 

захід, став гідною підтримкою та сигналом усім тим, хто прагне до кращого життя, будуючи нову 

Україну, після трагічних подій революції гідності та через події на Сході нашої держави, що і стало 

метою всього заходу. 

В ході концерту було зроблено багато фотографій, які буде запропоновано до розміщення в 

Календарях Родини та до інших часописів нашого Великого Роду. Натомість, перша публікація про 

цю акцію, вже побачила світ у газеті «Новини Закарпаття» (№ 79 (4250) від 22 липня 2014 року).    
 

Другою важливою новиною є факт продовження розсилки матеріалів Бібліотеки ГО «Наш 

Рід». Це стало можливим, через Рішення ГО «Наш Рід» (Протокол № 12, від 5 червня 2014 року) на 

якому було затверджено теми матеріалів Бібліотеки ГО «Наш Рід» на 2-гу половину 2014 року: 
 

Авторський матеріал Дячука В.В.  
«Середньовіччя скінчилося, а Відродження ще не настало» 

4 аркуші Липень 2014 

«Історія відновлення єдності Помісної Православної Української 

Церкви» 

9 аркушів Серпень 2014 

Авторський матеріал Приймак Г.В. «Тільки родина, як зірка 

єдина, наш порятунок, надійний причал» 

2 аркуші Вересень 2014 

«Історія і сучасність українського православ’я. Статистика» 6 аркушів Жовтень 2014 

Авторський матеріал Мийсарош Я. «Держава починається із 

родини, або приклад, який варто наслідувати»  

7 аркушів Листопад 2014 

Збірка статей та інформаційних повідомлень, про Наш Рід, які 

вийшли друком в міській газеті «Тячів» на протязі 2014 року      

7 аркушів Грудень 2014  

 

На цей раз, члени Роду та його ГО - мають можливість познайомитись з авторським 

матеріалом Дячука В.В. «Середньовіччя скінчилося, а Відродження ще не настало» (в додатку). 

Крім того, дещо розширено кількість адресатів – членів нашого Роду, які й в подальшому будуть 

фізично, тобто, через Укрпошту - отримувати матеріали Бібліотеки ГО «Наш Рід». 
 

 Й ще, новина. За ініціативи Ключівського Ю.В., Голови ГО «Наш Рід», 25 липня 2014 року, в 

м. Ужгороді, в приміщенні Закарпатської обласної наукової універсальної бібліотеки ім. Ф. 

Потушняка - відбудеться перше зібрання (засідання) Гайд Парку, під загальним лозунгом «Ми-

європейці», яке організовано силами нашої громадської організації.  

Мета зустрічі - почати активне спілкування зі свідомими краянами та патріотами Ужгороду, 

які вважають себе європейцями. Головна ж тема дискусії, що пропонується та є актуальною й 

важливою сьогодні: мета та роль європейського вибору України, а також - завдання для краян та 

городян, в цьому процесі. 

 До участі у роботі цього форуму, запрошено (в додатку) відомих та авторитетних людей 

Закарпаття і його обласного центру. Участь членів нашого Роду, також - вітається...  
 

 Й останнє, але – найважливіше! 12 липня 2014 року, Наша Родина поповнилась ще одним 

членом, 318-м! Поповнення сталося в родині Туцканюків: Олександра та Світлани – наших 

активних членів Роду, що мешкають в Ужгороді. В їхній, щасливій сім’ї  народилась друга дівчинка 

- Ніколетта. Поздоровляємо! 
 

Повідомлення підготовлено 

Іриною Ключевською,   

Прес-секретарем ГО «Наш Рід» 

Ужгород, липень 2014 
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