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Шановні родичі, близькі та друзі нашої великої Родини!  
 

Інформую вас, що ГО «Наш Рід» прийме участь у роботі Міжнародної туристичної виставки-

ярмарку «Тур'євроцентр Закарпаття-2015» (http://www.transcarpathiatour.com.ua/toureurocenter2013), 

яка відбудеться 26-27 вересня 2015 року, в Облмуздрамтеатрі (м. Ужгород, вул. Льва Толстого, 12). 

На цій виставці, на яку запрошуємо всіх членів Нашого Роду, особливо з ужгородсько-мукачівського 

куща - буде презентовано: діяльність Роду, як-то Зустрічі й Експедиції, Родинний Календар та Грамота 

Роду, а також - відбудеться зустріч між членами Роду та партнерами й друзями нашої організації.  
 

Другою подією та можливістю зустрітись членам Нашого Роду, стане Обласна виставка та 

племінний огляд собак усіх порід, що відбудеться 3 жовтня 2015 року, в Боздошському парку, м. 

Ужгорода, яку організовує ГО Кінологічний Клуб «Лайка», що заснована членами нашого Роду. 

Прохання до членів Роду, друзів та близьких й тих - хто мають собак та проживають в ужгородсько-

мукачівському регіоні - запрошуємо до участі у цьому заході (тел. +380-992259985).  
 

Продовжуємо розсилку матеріалів Бібліотеки ГО «Наш Рід». На цей раз, у вересні - пропонуємо 

до Вашої уваги історичний матеріал «Входження Закарпаття до складу Чехо-Словаччини» - 

об’ємом 2 аркуші (в додатку), яка буде корисною для усіх членів нашого Роду. 
 

 Й останнє але - головне: наш Рід, станом на сьогодні нараховує 327 чоловік! Поповнення Роду 

відбулось в Ужгороді, де у родині Вашків Томаша та його дружини Альбіни - народився хлопчик. 

Однак, ні дати народження, ні імені дитини - не знаємо. Щиро вітаємо нового члена Нашого Роду… 
 

Повідомлення підготовлено Іриною Ключевською,   

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