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Шановні родичі, близькі та друзі нашої великої Родини!  
 

Інформую вас, що 10 липня 2015 року виповнилось 80 (!) років члену нашого Роду - Вашко 

(Ключівській) Досі Андріївні, що проживає в м. Ужгороді і яку сердечно поздоровляємо із Ювілеєм 

та зичимо їй усього найкращого, а головне - міцного здоров'я та наснаги й на подальші роки! Крім 

того, наші, найщиріші вітання, також - членам сім'ї ювілярки та родичам гілки Ключевських. Таким 

чином, Рада Старійшин нашого Роду поповнилась 7-м членом, з чим вітаємо, увесь наш Рід!  
 

Друге, про що вже інформували - 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 взагалі, чи - на 2016 рік, або відразу на 2016-2017 роки (благо, 

що родинних та подієвих фотографій для такого видання є у достатній кількості)? Тому, повторно - 

прохання до усіх: визначитись щодо Родинного Календаря, бо часу залишається обмаль.  
 

 Натомість, продовжуємо розсилку матеріалів Бібліотеки ГО «Наш Рід». На цей раз, пропонуємо 

до Вашої уваги Авторський матеріал «Відповідально до чотирилапих», який підготував активний 

член нашого Роду Тирпак А.В. - об’ємом 2 аркуші (в додатку), за матеріалами III-го Гайд-парку, який 

відбувся в Ужгороді, ще у листопаді 2014 року. Вказана стаття була опублікована в закарпатській, 

обласній газеті «РІО», за № 6 (878), від 7 лютого 2015 року під назвою «В Ужгороді понад тисяча 

бродячих собак»: http://rionews.com.ua/mixed/all/now/n153614398   
 

Повідомлення підготовлено Іриною Ключевською,   

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