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Шановні родичі, близькі та друзі нашої великої Родини! 
 

Насамперед, дозвольте привітати усіх із Старим Новим Роком, або з Новим Роком за старим 

стилем, який святкується за юліанським календарем, що передував – григоріанському, за яким 

сьогодні «живе» більшість країн світу. В цей день, прийнято вітати усіх Василів й Васильовичів та   

бажати їм усім - хорошого настрою і вдачі. А вже 18 січня буде Бабин Вечір, який спільно з 

Водохрещенням й завершує перші святкові дні 2015 року, що настав... 

В цьому році, члени нашого Роду, його близькі та друзі – продовжать: спілкування, зустрічі 

та обмін листами й фотографіями, які вже стали традиційними для нашої Великої Родини. В планах, 

як уже писалось – чимало цікавих акцій та корисних справ, а також надія на більшу активність 

кожного члена Роду, близького та друга нашої Родини. Особливо активно, як і в минулому році – 

будемо діяти через нашу ГО «Наш Рід», про що й надалі будемо інформувати кожного з Вас.  

Так, за Рішенням ГО «Наш Рід» (листопад 2014 року) - затверджено перелік матеріалів 

Бібліотеки ГО «Наш Рід» та запропоновано до розсилки, в першій половині 2015 року: 

№ Назва матеріалу Бібліотеки «Наш Рід» Об’єм  Дата розсилки 

1. Гуцульська Республіка (матеріал з Вікіпедії) 4 аркуші Січень 2015 

2. Авторський матеріал Приймак Г.В. Поздоровлення-матеріал 

святкування 90-річного Ювілею – Дячука І.В.  

1 аркуш Лютий 2015 

3. Ліквідація Греко-Католицької Церкви на Закарпатті у 1945 - 

1949 роки  

8 аркушів Березень 2015 

4. Авторський матеріал Ключівського Ю.В. «Як зберегти одне 

життя дитини»  

6 аркушів Квітень 2015 

5. Історія Гуцульщини (короткий огляд) 7 аркушів Травень 2015 

6. Авторський матеріал Ключівського Ю.В. «Відповідально до 

чотирилапих» 

2 аркуші Червень 2015 

Натомість, фізична розсилка матеріалів (через Укрпошту) буде здійснюватись за раніше 

прийнятим переліком адресатів, тобто тим членам Роду, які не мають доступу до мережі Інтернет. 

Більше того, в цьому році, до 31 грудня 2015 року продовжено II-у експедицію нашого Роду, 

як її II-й етап, а саме до країн ЄС (Австрійська Республіка, Польська Республіка, Словацька 

Республіка, Чеська Республіка, Угорщина та Федеративна Республіка Німеччини). 

Очевидно, що головною подією цього року стане організація III-го етапу I-ї експедиції - 

сходження на карпатські вершини (про що вже повідомлялось), в період з 20 по 30 липня 2015 р. 

На прохання ініціаторів вищевказаного заходу, цей етап почнеться з Ужгороду та Мукачева де 

плануємо відвідати замки та інші, культурно-історичні пам’ятки. Звідси, повторно - прохання до 

усіх родичів, близьких та друзів нашої великої Родини, які бажають долучитися до участі в 

Експедиції сходження, подавати Заявки та свої пропозиції до Програми маршруту - Ключевському 

Ю.А. (+380-990846964, +380-979602624) - Голові Виконавчої Ради ГО «Наш Рід». 

Й останнє. Трохи з запізненням, але - продовжуємо розсилати матеріали Бібліотеки ГО «Наш 

Рід». Так, члени нашого Роду та його ГО мають можливість познайомитись з матеріалом: «Збірка 

статей та інформаційних повідомлень, про Нашу Родину, які вийшли друком в міській газеті 

«Тячів» на протязі 2014 року», об’ємом 6 аркушів (в додатку).  

Саме це видання стало одним із перших в Закарпатті, з ким громадська організація «Наш 

Рід» підписала Меморандум про медіальну співпрацю. До честі Редакції газети «Тячів» та її 

Редколегії, ми стали дійсно корисними та дійовими партнерами.  

Й, насамкінець така новина: у вівторковому номері (за 13 січня) нашого партнера - обласної 

газети «Новини Закарпаття», №5 (4322), вийшло друком інтерв’ю активного члена нашого Роду та 

керівника ГО «Кінологічний клуб Лайка» - Ключевського Руслана Юрійовича, в якому йдеться 

про шляхи покращення життя чотирилапих в обласному центрі, включаючи бездомних псів. Цей 

матеріал підготовлено за результатами роботи III-го засідання Гайд-парку, який відбувся у кінці 

листопада та пройшов з ініціативи ГО «Наш Рід».  
 

Повідомлення підготовлено Іриною Ключевською,  

Прес-секретарем ГО «Наш Рід» Ужгород, січень 2015  

mailto:nasharodynka@gmail.com

	Саме це видання стало одним із перших в Закарпатті, з ким громадська організація «Наш Рід» підписала Меморандум про медіальну співпрацю. До честі Редакції газети «Тячів» та її Редколегії, ми стали дійсно корисними та дійовими партнерами.
	Й, насамкінець така новина: у вівторковому номері (за 13 січня) нашого партнера - обласної газети «Новини Закарпаття», №5 (4322), вийшло друком інтерв’ю активного члена нашого Роду та керівника ГО «Кінологічний клуб Лайка» - Ключевського Руслана Юрійо...

