
Доброго дня шановні Наталко та Михайло! 
  
В попередньому листі я вже пересилав Вам: 
1. Програму підготовки та проведення заходів II зустрічі нашого Роду;  
2. Повідомлення про Зустріч Роду (повторно). 
  
Важливо зробити – все що написав! 
  
Крім того, просив би Вас, кожного про таке: 
1. Наталко. В Програмі знайдеш своє прізвище в колонках 
  

14.00-18.00 Заїзд до готелю, поселення та 

реєстрація прибулих3 гостей, з-за 

меж Ясіня, з визначенням 

місць/адрес розміщення останніх   

Фойє готелю, зал 

ресторану та прилегла 

територія  

Бронтерюк 

(Демедюк) Н.М., 

Козуряк Н.Ю., 

Ключівський Ю.В. 
  

22.00 Розміщення та розвезення гостей 

на нічліг  

В готелі та по квартирах 

родичів 

Козуряк Н.Ю.,  

Демедюк Б.М. 
  
це означає, що мусиш зв'язатись із Бронтерюк (Демедюк) Наталією (+380-983931994) та Демедюк 
Богданом (+380-672535689) домовитись, як будете діяти! Я постараюсь приїхати якнайшвидше, щоб 
максимально допомогти Вам обом... 
Однак необхідно: 
- скласти (ПИСЬМОВО) списки (та точні АДРЕСИ + КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ!) тих родичів, які готові на 2-3 
ночі приймати гостей з Ужгороду, Чехії, Угорщини, Естонії і т.д.; 
- важливо знати: СКІЛЬКИ ЛІЖКО/МІСЦЬ може надати кожна приймаюча родина в Ясінях; 
- з бажаючими, приймати родичів - необхідно домовитись на СНІДАНКИ, які повинні бути забезпечені з 
боку ясінчан; 
- продумати можливості транспортного забезпечення (Демедюк Б.М.) по перевозці (ранком/ввечері) 
родичів-гостей Зустрічі Роду. 
  
2. Наталко та Михайле. В Програмі знайдете своє прізвище в колонці 
  

10.00-13.00 Організація по прибиранню 

сміття та очищення русла річки 

Тиси, молодими членами Родини  

Русло річки Тиси, в 

селищі Ясіня 

Козуряк Н.Ю., 

Мельничук М.М. 

  
  
це означає, що  
  
2. Вашу згоду на організацію роботи секції, про що прошу – повідомити додатково. 
  
3. В разі згоди – перешлю Вам, підготовлені мною - проекти Положень про: 
- Раду Старійшин Роду; 
- Виконавчий орган Роду; 
- Секретаріат Роду. 
  
4. Важливо уже домовлятись із телебаченням (яке діє в Мукачеві), яке доцільно запросити на Зустріч 
Роду, про що раніше уже говорили з Вами. Нам треба знати: 
- чи ТОЧНО буде телебачення; 
- якщо так, то ЯКИЙ канал; 
- які їх УМОВИ (їх треба привезти з Мукачева до Ясіня та возити, поселяти в готелі, тощо). 
  
5. Не знаю, як будете їхати до Ясіня (скоріше за все, що з Ужгороду буду мусіти замовляти автобус!), але 
маю прохання до Вас – забрати з Тячева, по можливості, пана Туцканюка Миколу Івановича та його 
дружину (Анну Василівну). 
В разі, якщо це буде неможливо, з Вашого боку – дайте мені знати... 
  
P.S. 
Збираюсь на Закарпаття з 23-24.6 по 30.6, то – передзвоню Вам, а може й зайду в гості (якщо це буде 
Вам зручно)... 
  
В очікуванні коментарів та з повагою, 
Ю. Ключівський 
+420-775288966 (CZ) 
+380-954545540 (UA) 
SKYPE: uzghorod  


