Звернення Татарбунарського міського голови до Дня міста
Шановні жителі та гості міста Татарбунари!
Поряд зі знаменними державними датами та святковими родинними подіями,
у нас, татарбунарців, є день, який по-особливому єднає всіх нас, збирає одночасно
у великому єдиному символічному колі на центральній площі нашого міста,
вдома за святковим столом, в духовно-урочистій атмосфері міського храму, на
рідних вулицях і в улюблених парках. Це день, коли всі великі дороги і малі
стежки ведуть до рідних місць і рідного батьківського порогу.
Ми, татарбунарці, завжди любимо своє місто і вдячні йому за кожен свій
прожитий день. Слова вдячності за добре буття ми говоримо йому щодня, коли
вітаємося з рідними, сусідами, друзями, колегами по своїй професійній діяльності.
Але, тільки в День нашого міста татарбунарці щиро випускають на волю почуття
своєї безмежної любові до рідного міста, не соромляться і не приховують ніжних і
теплих слів, які символізують великий патріотизм і відданість до нашого
спільного рідного дому.
Тому, перші вітання з Днем нашого рідного міста Татарбунари та храмовим
святом, які ми відзначаємо 28 серпня, адресуються вам, дорогі татарбунарці! Ми
пишаємося тим, що наше місто є малою Батьківщиною активних, ініціативних,
добропорядних людей, які своїми трудами прославляють його у своєму краї та за
його межами. Саме завдяки вашим старанням місто сьогодні поступово
розвивається, оновлюється його вигляд і зростає його позитивний імідж. Велика
вдячність вам за добрі справи, які ви здійснюєте на благо нашого міста, за вашу
привітність і гостинність, за підтримку всіх починань в нашому місті. Нехай всі
досягнуті результати повернуться вам сторицею у ваші родини! Нехай завжди у
вас буде успіх і всі земні блага!
Ми, татарбунарці, завжди із хлібом і сіллю, зустрічаємо своїх гостей. Все, чим
наділив нас рідний край, його щедрі дари і багатства, - ми готові розділити з вами
за спільним святковим столом, шановні гості міста Татарбунари. Вітаємо вас на
нашій землі і вдячні вам за добрі слова, які ви адресуєте місту і всім
татарбунарцям.
В святкові для нас дні ми з вдячністю згадуємо всіх, хто в різний час творив
його історію, зводив його парки, сквери, розбудовував вулиці, площі, збагачував
місцеві традиції, розвивав добробут міста і його жителів. Сучасні покоління міста,
як і весь український народ, проходить через нелегкі випробування, які
відображаються у всіх сферах нашого життя. Але ми маємо надію, що завдяки
високій майстерності, працелюбству, патріотизму кожного татарбунарця ми
здолаємо всі труднощі, які є навколо нас.
Від щирого серця бажаю всім вам: і жителям міста, і гостям, - радості і щастя
на кожен день, хліба і до хлібу на родинному столі, мирної праці і доброго
відпочинку, веселої вдачі і невичерпного оптимізму, міцного здоров’я і
вселенського добра. Нехай
кожна ваша родина збагачується стабільним
добробутом, безмежною любов`ю і щирою злагодою! Нехай весь наш
татарбунарський край повниться щедрими врожаями та добрими людьми!
Зі святом рідне місто!
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Татарбунарський міський голова
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