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   Чудова весняна пора 
принесла до славної гро-
мади Нашого Роду пова-
жну дату – 90-річний юві-
лей члена Ради Старій-
шин, громадської органі-
зації «Наш Рід» Миколи 
Івановича Туцканюка, що 
проживає в Тересві. На 
сьогодні поважний ювіляр 
є найстаршим із членів 
Роду, тож до цієї події 
була прикута особлива 
увага, як годиться, з гос-
тинним візитом та щирим 
спілкуванням. 

  24 березня з сердеч-
ними вітаннями та по-
дарунками до оселі юві-
ляра завітали голова 
громадської організації 
"Наш Рід" Юрій Ключівсь-
кий, секретар ГО "Наш 
Рід",  директор Рахівської 
районної центральної бі-
бліотеки  Галина При-
ймак, голова Виконавчої 
Ради Роду Юрій Ключев-
ський,  член Ради Ста-
рійшин Роду Ганна Клю-
чевська. Вони зичили 
імениннику гарного на-
строю, міцного здоров'я, 
довголіття, злагоди та 
благополуччя.   

   У товариській атмо-
сфері побратими Роду 
спілкувалися мовою дру-
жби, добра та щирих ві-
тань. Приємною несподі-
ванкою для ювіляра стала 
вітальна адреса від 
Закарпатської обласної 
Ради, яку передав голова 
Роду. Не менш почесним 
виявився наступний пода-
рунок від гостей – Ро-
динна Грамота «Про при-
належність до Славного 
Роду, який бере свій поча-
ток із сивої давнини мину-
лого Карпат». Не обійш-
лось без символічних і 
пам’ятних подарунків, 
серед яких міська газета 

«Тячів» з привітанням 
ювіляра та Родинний 
календар Нашого Роду. 
       На прохання голови 
громадської організації 
«Наш Рід» Юрія Ключів-
ського місцева влада не 
обділила увагою поваж-
ного жителя Тячівщини. З 
нагоди святкової дати 
Ювіляра пришли приві-
тати представники 
райдержадміністрації 
Дмитро Онуфрій та Ва-
силь Герчак, які вручили 
імениннику грамоту дер-
жавної адміністрації та 
подарунки. 

Нині Микола Іванович 
разом із дружиною Анною 

Василівною дбають, аби у 
їхній господі був затишок, 
а головне - щодня дару-
ють один одному повагу 
та розуміння. Ювілей від-
святкували скромно, че-
рез те, що, на жаль, у 
Миколи Івановича з дру-
жиною власних дітей не 
було, а найближчі родичі 
практично всі проживають 
за межами України.  У юві-
лейний день господарі 
частували гостей кавою, 
дякували за приємний ві-
зит, висловлювали споді-
вання на подальшу зу-
стріч.   

Чимало теплих спога-
дів про трудові роки та  

сімейне життя грі-
ють сьогодні серце 
90-річного довгожи-
теля, а ще більше – 
увага та розуміння 
побратимів слав-
ного Роду, рідних, 
знайомих котрі не 
забувають, цікав-
ляться його життям, 
навідують.  
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