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Шановні родичі, близькі та друзі нашої великої Родини! 
 

В цьому місяці стало можливим вдруге інформувати членів Роду, рідних, близьких та 

знайомих про поточні справи Нашого Роду та його громадської організації. 

 Позитивно, що громадська організація «Наш Рід» продовжує роботу по розширенню 

географії та видів співпраці з потенційними партнерами.  

 Так, 12 червня 2015 року, нами було підписано Меморандум про етнографічно-фестивальну, 

історично-краєзнавчу, культурно-просвітницьку та національно-патріотичну співпрацю з відомою 

Громадською організацією «Закарпатський обласний центр розвитку сільського туризму» 

(ЗОЦРСТ), яку очолює Пранничук Богдан Дмитрович (текст Меморандуму - в додатку). Після 

укладення Меморандуму, Голові ГО ЗОЦРСТ, було вручено Родинний Календар на 2014-2015 роки. 

 В ході зустрічі та підписання вищевказаного, сторони домовились про першу спільну акцію, 

якою стануть: Міжнародна виставка промисловості туристичного руху - GO та Міжнародна 

виставка туристичних можливостей в регіонах -  REGIONTOUR, що відбудуться 14-17 січня 2016 

року в м. Брно (Чеська Республіка). Сторони долучаться до організації українських учасників у цих 

туристичних заходах, в тому числі й від Закарпаття, включаючи й органи влади.  

 Будемо робити все так, щоб вищевказані виставки стали справжнім святом й для членів 

Нашого Роду, як це мало місце на 21-й Міжнародній книжковій виставці-ярмарку та літературному 

фестивалі, яка проходила у Празі, у квітні цього року…  

 

Прикро, але на неодноразові пропозиції щодо продовження I-ї експедиції нашого Роду, а 

саме її III-го етапу, що пропонувався 15-25 липня 2015 року - ніхто з родичів не відгукнувся. Тому, 

організованої поїздки та сходження на карпатські вершини, швидше за все, цього літа - не буде…  

 

Натомість, цим роком, закінчується Родинний Календар, який був нами виготовлений на 

2014-2015 роки та який було розповсюджено серед членів Родини, рідних, близьких та знайомих. 

Тому, важливо визначитись: чи будемо робити щось подібне та в якому форматі. Тобто, чи будемо 

робити Родинний Календар на 2016 рік, або відразу на 2016-2017 роки (благо, що родинних та 

подієвих фотографій для такого видання є у достатній кількості)?  

Тому є прохання до усіх: визначитись та дати знати, бо часу залишається обмаль.  

  

Й ще таке. За Рішенням ГО «Наш Рід» (червень 2014 року) - затверджено перелік матеріалів 

Бібліотеки ГО «Наш Рід» та запропоновано до розсилки, у другій половині 2015 року: 

 

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

1. Авторський матеріал Ключівського Ю.В.  

«Відповідально до чотирилапих» 

4 аркуші Липень 2015 

2. Як Закарпаття приєднували до ЗУРН 4 аркуші Серпень 2015 

3. Входження Закарпаття до складу Чехо-Словаччини 2 аркуші Вересень 2015 

4. Авторський матеріал Ключівського Ю.В. 

Післямова до національної експозиції «Український дім» 

5 аркушів Жовтень 2015 

5. Марамарош (матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії) 4 аркуші Листопад 2015 

6. Чому Бенеш віддав Сталіну Підкарпатську Русь 6 аркушів Грудень 2015 

 

 Й останнє - продовжуємо розсилати матеріали Бібліотеки ГО «Наш Рід». Так, члени нашого 

Роду та його ГО мають можливість познайомитись з матеріалом: «Історія Гуцульщини (короткий 

огляд)», об’ємом 7 аркушів (в додатку).  

Й, насамкінець прикра інформація: на 72 році пішла із життя - Катерина Ковач (дівоче 

прізвище Туцканюк) яка проживала у Будапешті (Угорщина), про що вас усіх повідомляли, раніше.  

 

Повідомлення підготовлено Іриною Ключевською,  

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