Банго Васили (Ромска Нова година) е най-големият празник на ромите от
всички вероизповедания у нас. Празнува се 3 дни, като празникът започва на
13-ти вечерта, която изпълнява ролята на Бъдни вечер. Празнуването на Банго
Васили (Васильовден) е свързано с няколко ромски легенди. В тях Банго Васил
е Свети Васил - застъпник и защитник на ромите. Ромските легенди са
противоречиви и според най-известната - Банго възстановява моста, по който
преминават ромите, след като този мост е бил разрушен от Дявола. Васили, е
куц (банго) овчар и е белязан със страдание. Друга легенда го определя като
човек, който спасява давещо се ромско дете или пък приютява циганин, бягащ
от лошите. Трета представя как Свети Василий спасил циганския род от
удавяне в бушуващо море, защото, ромите разгневили много Бога и, водите
щели да ги погълнат, но беловласият светия Банго, вече окуцял от битките за
справедливост, им изпратил ято гъски - ромите се покачили на тях и стигнали
невредими до отсрещния бряг, като се помолил на Бога: "Не ги погубвай,
Господи, нали и те са твой чеда !".
Ромската Нова година се празнува три дни и се прави разграничение на 13
и 14 януари е Васильовден, а на 15 януари - Банго Васили. В някои райони на
Централна България наричат и трите дни "Банго Васили". Вечерта на 13 срещу
14 повтаря християнските ритуали на Бъдни вечер.
Ученици и деца от ОУ „Отец Паисий” с. Искра представиха на общинска
администрация Първомай празнуването на Банго Васили и поздравиха
служителите ѝ по случай ромската Нова година, която настъпва утре - 14
януари.
В кратка програма те разказаха легендата за зараждането на ромския
етнос и защо Банго Василий е считан за негов закрилник. Показаха част от
обичая, с който започва посрещането на Новата година. Децата пяха и
танцуваха малък спектакъл, поставен от учителките Севджан Рамадан и
Гергана Костадинова в техните клубове „Фолклор на етносите“ по програми на
ромската фондация „Амалипе“. С ръчно изработени сурвачки те пожелаха
здраве, късмет и плодородие, а всеки сурвакар получи по една „желязна пара“.
Посрещна ги заместник-кметът на общината Ружди Салим и ги поздрави, като
каза, че най-хубавото за българите е, че има толкова разнообразни култури и
обичаи и живеем в мир и сговор. Той също пожела на децата хубава Нова
година и всеки да сбъдне детската си мечта. На всички деца бяха раздадени
подаръчни чанти, а те подариха на г-н Салим прекрасна ръчно изработена от
естествени материали картина, създадена от децата в клуб „Сръчни ръце“.

