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Шановні татарбунарці!
Прийміть щиросердечні вітання з Днем нашого рідного міста, який ми
відзначаємо завтра 28 серпня!
Це свято для всіх, хто душею і серцем вважає себе татарбунарцем,
незважаючи на те, де хто народився, і хто де проживає. Наше місто є оберегом
для тих, хто обрав для себе найнадійніший шлях: «де родився, там і
пригодився», - і для тих, хто маючи тут глибоке родове коріння, рідним гостем
приїжджає з інших місць до батьківського дому, - і для тих, кого доля привела
до нашого міста, розпорядившись називати його своїм рідним.
Впевнений, що всі ми маємо особливі почуття любові до свого міста. Ми
разом: щоденною кропіткою працею жителів міста та корисною порадою його
гостей зможемо наблизити добрі зміни в його буття.
Як і всі великі та малі міста, наше місто має свій власний історичний
літопис, особливий менталітет, традиції та культуру, які з покоління в
покоління зберігаються та примножуються. Особливий духовний пласт, який
зформувався в нашому місті, відомий далеко за межами України: художники –
професіонали, скульптори, народні умільці, аматори самодіяльної творчості, працюючи на духовній ниві, наповнюють неповторним змістом кожне своє
духовне творіння, допомагають жити людям, надихають їх на добрі справи,
вселяють віру та надію в прекрасне. Татарбунарці, які по - справжньому люблять
свою малу Батьківщину, з великою повагою відносяться до своєї історії, як до
славних її сторінок , так і драматичних.
В нашому рідному місті живуть і трудяться люди, які своїм розумом та
руками, серцем та душою протистоять примхам природи, економічним
труднощам, демонструють не тільки свою майстерність, талант, а й любов до
своєї землі, улюбленої справи, до своїх співвітчизників та гостей.
Переконаний в тому, що ми всі разом, всією татарбунарською громадою,
будемо розвивати наше місто, покращувати його вигляд, зрушувати його
проблемні питання і наближувати якість життя в ньому до найкращих
стандартів.
Від щирого серця бажаю всім жителям та гостям нашого міста здоров’я,
добра і щастя. Нехай в кожній родині буде достаток та злагода. Миру, щедрих
врожаїв та процвітання рідному краю!
Від щирого серця бажаю всім жителям та гостям нашого міста миру,
гідного життя, добробуту, добра і щастя. Нехай в кожній родині буде достаток та
злагода. Нехай міцніє почуття гордості за наше місто та рідний край.
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Бажаю кожному здоров”я, взаємоповаги,
життєвих перемог!
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