НА ТУТРАКАН ПРИПОМНИХМЕ КАК НАРОД И АРМИЯ МОГАТ ЗАЕДНО ДА
ЗАЩИТАВАТ БЪЛГАРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
Вълнуващ национален събор-възпоменание се проведе на 4 септември в
Мемориален комплекс „Военна гробница-1916 г.“ край с. Шуменци,
община гр. Тутракан. Поводът бе 100 години от Тутраканската епопея и
освобождението на Добруджа. Дойдоха десетки хиляди българи от различни
краища на страната, много от които родственици на загиналите през Първата
световна война. Имаше представителна група и от съседна Румъния, сродна
на нашите дружества „Традиция“ и „Крум Страшни“. Заупокойна панихида в
памет на загиналите герои при Тутракан и във войните за национално
обединение на България, отслужиха на български и румънски Русенският
митрополит Наум и неговият колега от северната ни съседка Теодосий.
Почетната рота бе от състава на ВМС.
Приветствие
към
събора
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вицепрезидентът
Маргарита
Попова. Величав е всеки подвиг, който е вречен на Отечеството, каза тя. И
най-величав е този подвиг, продължи тя, който защитава интересите на
народа, на Отечеството, който не се води от исторически конюнктури и за
който няма никакъв компромис, не може да има малодушие, не може да има
и унижение, когато става дума за народ, за род, за отечество и за национална
кауза, каа вицепрезидентът в словото си на военното гробище край Тутракан
на днешния национален събор-възпоминание. Нейното послание беше след
години хората да говорят за политиците и всички нас със същото
преклонение и гордост, както правим днес това в памет на героите от боевете
при Тутракан.
Да се поклонят пред героизма на българския воин и пълководческия гений на
неговите командири додоха още заместник-председателят на Народното
събрание Красимир Каракачанов, министърът на отбраната Николай Ненчев,
началникът на отбраната генерал Константин Попов, постоянният секретар на
МО д-р Добромир Тотев, командирът на ВМС контраадмирал Митко Петев,
началникът на Военна академия „Георги С. Раковски“ генерал-майор Тодор
Дочев, началникът на НВУ „Васил Левски“ бригаден генерал Пламен
Богданов, началникът на ЦВО полковник Георги Петков, директорът на
дирекция Социална политика“ на МО Иво Антонов, народните представители
вицеадмирал от запаса Пламен Манушев, Валери Симеонов и Явор Нотев,
представители на местната власт от района и цялата страна.

Специално внимание бе обърнато на представителите на военнопатриотичните организации. Заедно с министър Ненчев бяха дошли
председателят на СОСЗР генерал-лейтенант от запаса Стоян Топалов,
почетният председател на Съюза на ветераните от войните д-р Тодор
Анастасов,
председателят
на
Съюза
на
военноинвалидите
и
военнопострадалите младши лейтенант от запаса Петър Велчев и
председателят на Съюза на възпитаниците на ВНВУ, ШЗО и РВГ капитан
далечно плаване Атанас Илев. Те имаха нарочно организирана среща с кмета
на Тутракан. Представителни групи на четирите съюза имаше от Русе,
Силистра, Добрич, Варна, Сливен, Стара Загора, Търговище и други, както и на
сродните им организации в Румъния. Със своите знамена бяха дошли и
членове на Съюза на подводничарите начело със своя председател капитан I
ранг от резерва Станко Станков, който се поклони на паметната плоча на своя
прадядо – Стою Станков Стоев, загинал при щурма на Тутракан на 5
септември 1916 година.
Тутракан се превърна в символ на свърчовешкия устрем за свобода, заяви
кметът на Общината д-р Димитър Стефанов. Той връчи почетни значки на
вицепрезидента, министъра на отбраната, началника на отбраната, генерали
и офицери, кметове и общественици, включително и на дарители за
изграждане на мемориала. Кметът връчи на генерал-майор Тодор Дочев урна
с пръст от бойното поле край Тутракан. Генералът, чийто прадядо е загинал в
тези боеве, заяви, че свещената пръст ще бъде положена в Алеята на славата
на академията.
Представителна група курсанти от НВУ „Васил Левски“ показа завидни хватки
с бойно оръжие от Първата световна война. След полагането на венци и
цветя на военното гробище участниците наблюдаваха възстановка на
Тутраканската епопея от НД „Традиция“ – Русе, НВУ“Васил Левски“,
Дружество „Дойчес Фрайкорпс“, Румъния и клуб „Крум Страшни“ към Военен
клуб – Шумен. В програмата се включи председателят на Областната
организация на Съюза на ветераните от войните Стоян Великов с изпълнение
на стихотворението „Памет”.
Вечерта в Тутракан имаше спектакъл „Вълни“ на представителния духов
оркестър на ВМС и тържествена заря-проверка с участието на ВМС.
Програмата завърши с концерт на Володя Стоянов – Войводата, български
композитор, текстописец и изпълнител на народни песни от Македонската
фолклорна област.

