На 4-ти септември тази година семпло, но с подобаваща
тържественост бе отбелязана 40- годишнината от обявяването на
Роман за град.
Безспорно, станал на 40 години, градът е променен от времето,
когато с указ №1942 на Държавния съвет през 1974г. село Роман
става град.
Тържеството, посветено на празника започна с водосвет,
последван от концертна програма, в която се включиха духовата
музика на града, танцовата фолклорна формация при читалище
„Христо Ботев” и дует „Червено и Черно”- дарение за жителите на
Роман от г-н Свилен Кръстанов – председател на съвета на

директорите на „МЕТИЗИ”-АД и изпълнителния директор
Николай Петков.
Денят завърши с концерт-спектакъл „Мелодии на тялото” – от
трупата за съвременно изкуство „Танцът на вятъра” – гр.Стара
Загора.
В словото си, инж.Красимир Петков, кмет на община и град
Роман каза, че е имал щастието да празнува две юбилейни
годишнини -35 и 40 години от обявяването на Роман за град. През
този период, подчерта той, са направени не много, но значими за
града придобивки – реализирани проекти по енергийна
ефективност в ОДЗ”Зора” и СОУ „Васил Левски”; откриване на
Център за обществена подкрепа, изграждане на Дневен център за
деца и възрастни хора, обгрижването на възрастни хора и инвалиди
чрез предоставяне на лични асистенти; изграждане на футболно
игрище; осигурена естетична среда за отглеждане и възпитание на
децата, с построени и възобновени детски площадки в града. И не
на последно място предпазване на населението от прииждащите
води на р. Искър в кв. Сухо поле – чрез продължаване
изграждането на предпазна дига. Повечето от тези проекти са
финансирани от Оперативни програми на Европейския съюз.
„ Естествено,- каза кметът в словото си - пътят на Роман
през годините е много по-дълъг. Представете си само за миг куп
сгушени колиби, покрити с царевичак от едната страна на
р.Искър. Това ли е Роман днес? Макар и бавно, хората са
преодолявали много трудности, за да се гради Роман. И ако днес
ни дразнят „избодените очи” на някои сгради и предприятия,
причината за разрухата не е наша.
Но днес е празник! Нека го почувстваме такъв. Да забравим
злонамерените критики. И нека се научим да не казваме АЗ, нека
винаги казваме НИЕ. Защото никой не е направил нищо сам.
Всички, които са живели и живеят, които са работили и
работят в Роман, са допринесли, та макар и с частица за
неговото облагородяване.”
Накрая той благодари за съпричастността на общинските
съветници и екипа на общинската администрация, без които не
биха се случили постигнатите успехи.

По идея и с подкрепата на кмета на община Роман,
инж.Красимир Петков, за да се запомни годишнината бе
написана книга за историята на град Роман.
На празничния коктейл тя бе подарена на всички поканени
гости, бивши кметове, зам.кметове, секретари на общината,
общински съветници, настоящи кметове и кметски наместници и
служители от администрацията.

КНИГАТА Е ИЗДАДЕНА В ПАМЕТ И ЗА СПОМЕН НА ВСИЧКИ
РОДЕНИ, ЖИВЕЛИ И РАБОТИЛИ В РОМАН, НА ВСИЧКИ, КОИТО
СА СЕ ДОКОСНАЛИ ДО НЕГО, БИЛИ СА И СА ЧАСТ ОТ
НЕГОВАТА ИСТОРИЯ !

