ПРОЕКТ
“ЕДНАКВИ В
МНОГООБРАЗИЕТО”

Всички
познаваме
ромския темперамент
и
умението на ромите да се
веселят. Празникът – едно от
най-големите богатства на
ромите е част от богата култура,
грижливо съхранена векове
наред. Типичен празник е 14
януари -Василица/Банго
Васили/
Ромската Нова
година. На този празник се
отдава почит на светеца Василий,
който помогнал на ромите.
Гергьовден
е
найголемият празник на ромите в
България. Празнува се от всички
ромски
групи.
Обичайно
калдарашите и рударите
наричат празника с името
"Свети
Георги"
или
"Гергьовден", а
йерлиите
"Хедерлез", "Хъдърлез" или
"Ерделез". Празнува се три дена.
Отбелязването на Гергьовден е
свързано с вярването, че Свети
Георги е спасител на ромите
(както Свети Васил) и
с
легендата, че змеят на зъл цар
започнал да напада ромите, но
Св. Георги го победил. Освен това
Ерделез се празнува и като
начало
на
пролетта, на
истински топлото време, поради
тази причина целият ритуал
изобилства
с
пролетна
символика.
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Ромите в България са около
800000, въпреки че според
официалното преброяване те
са 370 000. Това се дължи на
факта, че
много
роми
предпочитат да
скрият
ромската си идентичност и се
определят като българи, турци
и др. В България все още е
трудно да бъдеш ром...

Някога много отдавна Бог
свикал всички народи, за да си
изберат земя, та всеки да си има
своя страна. Ромският цар от
радост и нетърпение да потегли,
започнал да си
стяга каручката.
Обаче
през
това
време
Бог
раздал
земята
на
всички
народи и за
ромите
не
останало
нищо.
Тогава thagar - ромският цар
отишъл при Бог и му се
примолил да даде нещо и на
неговия народ. Бог му казал:
- Ето, давам ти цялата земя!
Нека небето ти бъде покрив!
От тогава ромите тръгнали
по света да търсят своя кът земя.
Това е само една приказка,
разказвана от
бабите край
огнището. Но ето и нещо
истинско! Ромите идват
от
Индия
и
по- точно
от
индийските щати Пенджаб и
Раджистан. През 5. - 6. век, в
резултат на нашествия по тези
земи, те напускат родните си
места и тръгват да търсят
своето щастие и мир по света.
И до днес все още го търсят...

1. Ромите идват от Индия
2. Техият химн е “Джелем,
джелем”,
който
изразява
страданието на ромите.
3.
Имат
з н а м е ч е р в е н о
колело върху
син и зелен
ц в я т .
Синият цвят
изразява
небесния
простор,
зеленото – тревата, а колелото дългите пътувания на ромите в
търсене на своя кът земя.
4. Ромите от край време
се наричат роми. Това е
етноним. Думата “ром”
на
ромски
означава
“мъж, човек”.
6. Ромите имат своя
писменост и култура.
7. Ромите имат силна семейна
и
родова
връзка
и
стр ик т н о
с п а з в а т
традициите
си.
8.
Ромите
никога не са
водили война.
9. Ромите се делят на
много групи, които са различни
помежду си

8
а п р и л
е
международен ден
на
ромската общност.Това
е ден, в който почитаме
паметта на онези около
половин милион роми,
избити в лагерите на
смъртта.
На 8 април 1971г. в
Лондон е открит
първият
конгрес
на
Международния ромски
съюз. Тогава се приема
този ден да се чества
като международен ден
на ромите, приемат се
химна и знамето на
общността.
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