
Новорічне та Різдвяне звернення до близьких, рідних та друзів нашого Роду 
 

Шановні родичі, близькі, рідні та друзі нашого Великого Роду!  

Спливає 2015 рік, який був непростим як для нашої країни, громадянами якої ми є так і для 

кожного з нас, членів Родин Туцканюків, Дячуків, Ключівських та багатьох інших, нашого Роду…  

Разом з тим, члени нашого Роду, а - особливо, члени громадської організації «Наш Рід» (ГО), 

продовжили спілкування, хоч і менш інтенсивно, ніж у 2014 році. Найяскравішими ж подіями 2015 

року, стали: кілька акцій та презентацій нашого Роду, які мали місце, як в Україні так і за її межами.  

Так, важливою акцією Роду стала передача партії з 54 книг, від Закарпатської обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. Ф.Потушняка (з якою ГО «Наш Рід» має підписаний 

Меморандум про співпрацю) - бібліотеці міста Млада Болеслав, яку ініціювали й здійснили члени ГО 

«Наш Рід», будучи переконаними: налагодження співпраці між бібліотечними закладами України та 

країн Європейського Союзу, якнайкраще відповідають інтеграційним намірам та цивілізаційному 

вибору українського народу. Про цю подію можна було почитати у кількох засобах масової 

інформації, зокрема й у чеських. 

У травні 2015 року, ГО «Наш Рід» була успішно презентована на 21-й Міжнародній книжковій 

виставці та літературному фестивалі - Book World Prague («Світ книги Прага»), яка  пройшла 14-17 

травня, в м. Прага, Чеська Республіка. Саме в рамках цієї виставки, вперше, за кордоном було 

представлено наш Великий Рід. Ба більше, майже 10 членів нашого Роду змогли прийняти 

безпосередню участь у цьому заході, фотографії про який були розповсюджені серед членів Роду.  

Важливим актом діяльності ГО «Наш Рід», стали перемовини та підписання, 12 червня 2015 

року, Меморандуму про етнографічно-фестивальну, історично-краєзнавчу, культурно-просвітницьку 

та національно-патріотичну співпрацю з відомою у краї, Громадською організацією «Закарпатський 

обласний центр розвитку сільського туризму» (ЗОЦРСТ), яку очолює Пранничук Богдан Дмитрович 

(виходець із Чорної Тиси, що на Рахівщині). Саме співпраця з такого роду організаціями - сприяє 

подальшій презентації нашого Великого Роду, чим розширює горизонти взаємодії нашої Родини з 

громадськими рухами на Закарпатті. 

Разом з тим, продовжуючи роботу у нашому краї, ГО «Наш Рід», у вересні 2015 року прийняв 

участь у роботі Міжнародної туристичної виставки-ярмарку «Тур'євроцентр-2015», яка відбулась в м. 

Ужгород. На цій виставці була можливість презентувати діяльність нашого Роду, а саме родинні 

Зустрічі та Експедиції, які вже відбулись, Родинний Календар і Грамоту Роду та провести зустрічі з 

партнерами та друзями нашої організації, яких було запрошено на цю виставку. Більше того, цілий 

ряд членів Роду, хто проживає в ужгородсько-мукачівському регіоні - долучитись до підготовки та 

роботи в на експозиції ГО «Наш Рід», тобто - на виставці «Тур'євроцентр-2015». Фотозвіт про цю 

виставку було переслано усім членам нашого Роду. 

Приємно, що ГО «Наш Рід», долучилась до та надала практичну допомогу ГО Кінологічному 

Клубу «Лайка», яка заснована членами нашого Роду, до організації Обласної виставки та племінного 

огляду собак усіх порід, яка відбулась у жовтні 2015 року й була приурочена до Дня Ужгорода. 

Важливо й те, що цілий ряд членів нашої Великої Родини - прийняли участь у співорганізації цього 

заходу, інформацію про який оприлюднили ціла низка місцевих засобів масової інформації обласного 

центру та краю. 

Важливою подією січня 2016 року - стане Національна експозиція - «Україна туристична», яка 

організовується та буде реалізована в рамках 26-ї Міжнародної виставки туристичного руху GO та 

25-ї Міжнародної виставки туристичних можливостей в регіонах REGIONTOUR, які пройдуть у м. 

Брно (Чеська Республіка) та здійснюються не без допомоги та сприяння членів ГО «Наш Рід». Із 

задоволенням інформуємо, що членом Організаційного Комітету Національної експозиції - «Україна 

туристична», є Ключівський Ю.В. - член Роду та Голова ГО «Наш Рід», який і буде представляти 

останній на цих Виставках. 

Відрадно й те, що в 2015 році - була продовжена реальна розсилка (електронними засобами й 

Поштою України) матеріалів та авторських статей «Бібліотеки нашого Роду». Фактично, щомісяця - 

кожен член Роду, мав змогу ознайомитись з надійним й чесним джерелом інформування для усіх 

членів нашого Роду, про історично-просвітницьке, громадсько-суспільне та морально-етичне минуле 

наших предків й сучасне нашого буття. Велика подяка усім членам Роду та ГО «Наш Рід», а також 

авторам, які долучились до цієї роботи, яку, звичайно - буде продовжено і в наступному році. 

Родинну Грамоту, що є документом, який підтверджує належність того чи іншого члена нашої 

родини «до Великого та Славного Роду, який бере свій початок із сивої давнини минулого Карпат», в 

2015 році було замовлено, виготовлено та вручено лише двом членам нашого Роду. 



В 2015 році, в основному - силами ГО «Наш Рід», здійснювалось інформування членів нашого 

Роду, шляхом щомісячних Повідомлень.  

Й останнє - на протязі 2015 року про нашу Родину та її членів, а також про ГО «Наш Рід» було 

написано та опубліковано кілька статей та повідомлень у ряді засобів масової інформації Закарпаття 

(про які надавалась поточна інформація на протязі 2015 року).  

Насамкінець, з позитивних справ: станом на грудень 2015 року, пошукова робота принесла 

поповнення до Родинного Дерева - 329 члени Роду, в порівнянні з 323-ма членами Роду на 2014 рік!  

 

Натомість, прикро, але на неодноразові пропозиції щодо продовження I-ї експедиції нашого 

Роду (підкорення карпатських вершин), а саме її III-го етапу, що пропонувався 15-25 липня 2015 року 

- ніхто з родичів, близьких та знайомих - не відгукнувся. Тому, організованої поїздки та сходження 

на карпатські вершини, так і не сталося.  

Аналогічно сталося й з продовженням II-ї Експедиції нашого Роду, до країн ЄС - до 31 грудня 

2015 року (в якості II-го етапу), бо ніхто із членів Роду (не рахуючи книжкової виставки) не побажав 

поїхати до країн Європи… 

Ба, більше. Цим роком, закінчується Родинний Календар, який був нами виготовлений на 

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

Однак, на неодноразові мої звернення до членів Роду: чи будемо робити щось подібне та в якому 

форматі (тобто, чи будемо робити Родинний Календар на 2016 рік, або відразу на 2016-2017 роки) - 

відповіді - отримав. Тому питання виготовлення Родинного Календаря - залишається відкритим.  

Прикро й те, що членами Роду, ніяк не використовуються можливості Юридичної служби 

Роду, з метою отримання кваліфікованої юридичної підтримки та/чи практичної допомоги.  

У поточному, 2015 році нам так і не вдалось завершити, бодай, концепцію атрибутів Роду - 

Родинний Герб, Знак, Прапор/Штандарт та Гімн.  

Щодо фінансової підтримки Роду, то вона у 2015 році, практично, ніким із членів Роду - не 

здійснювалась, на жаль. 

Формування власної ГО «Наш Рід», членами якої, станом на грудень 2014 року стали 50 

членів Роду, фактично - припинилось. 

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…  

 

Однак, життя - не спинити. Скоро - Новий 2016 Рік! Для всіх нас: рік нових сподівань, надій та 

звершень. Залишаючи непростий 2015 рік, дозвольте звернутись до кожного з Вас: і старого, і 

малого, і близького й далекого потомка великої Родини, а також до друзів нашого Роду з надією на 

краще завтра, без війни, без страждань й поневірянь та побажати нам усім наснаги й сил, мудрості та 

витримки, смілості й відваги - зробити більше для своєї країни, для свого Роду для своєї сім’ї! 

Новий Рік, саме той час, коли можна багато змінити, почавши оновлення з власних: думок, 

намірів, дій! Саме свято Різдва Христового, залучає нас до таємниці не тільки гарних свят, але й 

плекає відчуття Великої Родини, яка нас: зближує, мирить, заспокоює... 

Нехай для усіх віруючих нашого Роду, доля яких розкидала по різних конфесіях, але не дала 

забути своє релігійне коріння – Різдвяні свята (по Юліанському, чи по Григоріанському календарю) 

будуть веселою, щирою та сповненою любов’ю згадкою про традиції Святого вечора наших 

прабатьків. Нехай свічка, запалена кожним членом нашого Великого Роду, у Святвечір, стане 

великим, світлим та теплим полум’ям в честь наших предків, які дали нам життя, любов до своєї 

батьківщини та вірність нашому Великому Роду… 

 

P.S. Коли, накінець, передивився здійснене нами у 2015 році, виявилось, що зробили менше, 

ніж у минулому році, що й помістилось на 2-х сторінках, на відміну від Новорічного Звернення у 3 

аркуші - в 2014 році! Шкода, адже скільки справ нашого Роду ми не зробили, хоч і могли здійснити...   

 

 

З повагою до кожного з Вас,  

Юрій Ключівський - Голова громадської організації «Наш Рід»       

Прага-Ужгород-Ясіня,  

грудень 2015 року 


