Звернення Татарбунарського міського голови до Дня міста

Зі святом рідне місто !
Шановні татарбунарці!
Наближається святковий для всіх нас – День нашого рідного міста Татарбунари, який
щорічно відзначається 28 серпня. В цей святковий день ми відзначаємо 380 років з часу першої
історичної згадки про наше місто, яке за віки виросло серед чистого степу з невеликого
поселення до одного із привабливіших центрів Бессарабії, хоч і невеликого, але мальовничого
та неповторного за своїм колоритом міста.
Протягом довгого часу, всі історичні покоління татарбунарців розбудовували місто,
примножували його матеріальні та духовні багатства, зміцнювали мир і злагоду між
представниками багатьох національностей, плели вінок дружби з сусідніми краями, розвивали
свої традиції і берегли любов до ближнього та свого міста. Саме тому, це свято об`єднує всіх
нас, хто сьогодні живе і трудиться в місті, хто, проживаючи в інших краях, називає його своїм
місцем народження, але душею і серцем на своїй малій Батьківщині.
Наші славні діди і прадіди вирощували тут хліб, саджали сади, розвивали ремесла і
промисли, своєю невтомною працею уквітчували і прославляли татарбунарську землю далеко
за її межами. І сьогодні татарбунарці славляться своєю працелюбністю і гостинністю, завжди
достойно приймають своїх гостей. І цій гостинності сприяє той щедрий дар, який ми отримали
від Бога і від своєї землі. Вкрита пшеничними ланами, садами та виноградниками, татарбунарська земля є перлиною великого причорноморського краю. Татарбунарський
хлібний каравай є одним із наших головних багатств та символів.
Протягом віків наше місто притягує до себе знаменитими татарбунарськими підземними
джерелами, які надихали своєю неповторністю багатьох творчих людей: поетів, композиторів,
та художників. І нині тут переплітається вінок різних національних культур, чиї представники
вміють берегти і розвивати міжнаціональне порозуміння, свою багатогранну культурну
спадщину, колоритну та неповторну бессарабську мову, народні звичаї та традиції.
Та найціннішим нашим скарбом являєтесь ви, дорогі татарбунарці, тому що своєю працею
впродовж багатьох років будуєте благополуччя рідної землі. Продовжуючи трудові традиції
своїх старших поколінь, переймаючи їх кращий досвід, ви вносите свій безцінний вклад в
розвиток рідного міста, в наближення добрих для всіх нас змін.
Тому, сьогодні, головна ШАНА вам, дорогі татарбунарці! Від імені депутатського корпусу
та виконавчого комітету Татарбунарської міської ради вітаю вас зі святом та висловлюю всім
вам велику вдячність за розуміння та витримку, за мудрі поради, які ви надаєте нам
повсякденно та підтримку всіх починань міської влади. Впевнений, що наша спільна праця,
злагода і порозуміння в нашому суспільстві будуть і надалі слугувати стабільному розвитку
нашого татарбунарського краю та всієї країни.
Напередодні святкового дня, бажаю вам, шановні жителі та гості міста Татарбунари,
гідного життя, достойної праці та заслуженої винагороди за неї. Нехай здійсняться всі ваші
життєві плани, надії і мрії, а кожен ваш день буде світлим і сонячним, дарує радість творчого
натхнення та життєвих перемог!
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