Празнуване на ромската Нова година – Василица
в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Бежаново
На 14.01.2022 година
по традиция в ОУ „Св. Св.
Кирил и Методий“ – с.
Бежаново, общ. Луковит бе
отбелязан ромският празник
Василица или както още го
наричат
Банго
Васил.
Ромската общност празнува
днес Василица, с което
отбелязва началото на новата
година. Празникът е свързан с
легендата за Банго Васил,
който се явява спасител на
ромите с изграждането на
мост, за да могат те да
преминат отвъд реката.
В началото на празника
чрез презентации по класове се
припомни защо и как се
празнува Банго Васил, откъде
идва името и кои са основните
обичаи, свързани с този ден.
Обсъдено
бе и каква е
предварителната подготовка за
празника , какво се слага на
трапезата, как протича самата
вечеря при настъпването на
Нова година, как се изработват
сурвачки и какви наричания се
отправят.
Програмата включваше и
онлайн среща с детската
писателка Милена Димова,
която чрез своята специално
създадена за случая приказка, посветена на ромския празник, предизвика
спонтанен интерес и активност у учениците в последвалия разговор с
авторката.

Прозвучаха и едни от
най-известните ромски песни,
които
внесоха
много
допълнително
празнично
настроение
у
всички
присъстващи.
Учениците пресъздадоха
празника и обичаите с песни,
танци с етноелементи и много
настроение.
Програмата
включваше и стихотворения от
ромски автори, разказване на
легенди и предания за Банго
Васил.
Родители
бяха
сурвакани с наричания за
здраве и късмет. По случай
празника бе осигурена и
почерпка за всички ученици.
Директорът на училището, г-н Венцислав Манолов, поздрави
учениците във връзка с
празника
Василица,
припомни някои основни
принципи
на
междуетническата
толерантност и пожела на
всички мирна и благодатна
година.
Чрез
съвместното
отбелязване на
ромската
Нова година ученици и
учители
още
веднъж
показаха, че искат да живеят,
да учат и да празнуват
заедно, че толерантността е
приемане,
разбиране
и
уважение към културата и
ценностите на другите.

