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Интересен, богат, разно-
образен – така може да се 
определи 10-то юбилейно из-
дание на Конкурса-надпяване 
в Стралджа на името на Го-
лямата Вълкана. От най-раз-
лични краища на България  се 
стекоха млади и по-възрастни 
изпълнители на народни песни, 
които се опитаха да достигнат 
майсторството на своя кумир. 
В конкурса бяха допуснати и 
фолклорни певчески групи, 
които допълниха очарованието 
на празника. Равносметката 
показва, че в надпяването са 
участвали 43 индивидуални 
изпълнители на възраст от 5 
до 87г., едно трио, два дуета 
и 20 певчески групи от които 
една мъжка. В детската група 
се състезаваха 9 представители. 
Изпяти бяха над 70 Вълканини 
песни, като само 20 от тях се 
повториха. Като най-предпо-
читани бяха отново „Женала е 
дюлбер Яна“, „Завило се вито 
хоро“, „Иван на Маргя дума-
ше“, „Алтънлъ Стоян войвода“ 
и др. Така по мащабност 10-я 
Конкурс се оказа с най-много 
участници и най-много пред-
ставени Вълканини песни. В 
града пристигнаха изпълнители 

от Котел  и Ямбол, Ва-
рна и София, Попово и 
Екз.Антимово, Добрич 
и Шумен, Ген.Инзово, 
Бургас, с.Нова Черна, 
с.Вълчин…Домакини-
те се представиха как-
то с фолклорни групи , 
така и с индивидуални 
изпълнители, които  
за радост бяха сред 
най-добрите. Органи-
заторите се погрижиха 
всеки от участниците 
да получи  от ново-
издадения Алманах и 
значка на певицата, а 
Стоян Варналиев по-
дари от своята марка с 
лика на Вълкана. 

   От 10 ч., когато 
беше сложено нача-
лото на конкурса, до 
късния следобед про-
дължи прослушването. Особено 
силна се оказа конкуренцията в 
края, когато се появиха няколко 
ярки и силни гласове. Това, 
което и жури, и публика кон-
статираха, беше, че когато се 
появи талант той просто няма 
нужда от коментар, а от поклон 
и от пожелания за  нови успехи.  
Събитието в Стралджа откри 

своите млади, надеждни  певче-
ски дарования, за които тепърва 
ще се говори.  От портрета на 
стената певицата като че ли 
духом беше в залата и зорко на-
блюдаваше своите следовници. 
Нежни и топли, весели и тъжни, 
жътварски и хороводни, любов-
ни и хайдушки, песните на Въл-
кана за всички нас означават 
едно – България! И кметът на 

общината Атанас Киров не без 
вълнение подчерта това, изрази 
горещата си благодарност към 
всички участници и към журито 
за съпричастността, за жела-
нието Стралджа отново да бъде 
център на народното песенно 
изкуство. Заедно с гостите меж-
ду които нар.представител д-р 
Юлиян Папашимов останаха в 
залата, за да се наслаждават на 

изпълненията.
Журито: председа-

тел: 
доц.Крум Георги-

ев, академик на Евро-
пейското традиционно 
изкуство, носител на 
Оскар за фолклор на 
Световната междуна-
родна асоциация на 
фолклорните федера-
ции, етномузиколог, 
председател на Об-
щество  за  фолклор 
Ст.Загора ,  редовен 
член на журито от Пър-
вия конкурс, носител 
на престижното отли-
чие на Министерство 
на културата „Златен 
век“.

П р о ф . Н и ко л а й 
Ников, фолклорист, 
дългогодишен препо-

давател по фолклористика  в 
Департамент за езиково обу-
чение при СУ“Кл.Охридски“, 
лектор в НБУ и гост лектор в 
редица чужди университети, 
автор на книги с фолклорна 
тематика,днес  преподавател 
Европейски университет – Мал-
та.

Дарина Славчева, възпита-

ник на Академията за музикал-
но, танцово и изобразително 
изкуство, магистър с отличие, 
преподавател по народно пе-
ене и педагогическа практи-
ка в Академията, солист във 
ФА“Тракия“, автор на сборник 
с тракийски народни песни, 
носител на Голямата награда 
от Конкурса.

Георги Пенев, дългогоди-
шен преподавател в НУФИ“Ф.
Кутев“ Котел, член на журито 
от Първия конкурс, фолклорист, 
син на обичаната стралджанска 
народна певица Ойка Пенева

Стоян Варналиев, ученик на 
Вълкана и активен разпростра-
нител на нейните песни, един-
ствения носител на Специална 
награда от конкурса, член на 
журито от Деветия Конкурс, 
дарител на музея в Стралджа

Нели Тончева Кавалджиева, 
дъщеря на известния и оби-
чан стралджански хореограф 
Тончо Тончев, председател на 
НЧ“Стралджа 2016“, ръководи-
тел на танцовия колектив при 
читалището

Георги Костов, фолклорист, 
народен изпълнител, ценител 
на Вълканините песни, орга-
низатор на фолклорни прояви  

Þáèëååí 10-òè Êîíêóðñ-íàäïÿâàíå “Þáèëååí 10-òè Êîíêóðñ-íàäïÿâàíå “
Ñ ïåñíèòå íà Âúëêàíà Ñòîÿíîâà“ 2017Ñ ïåñíèòå íà Âúëêàíà Ñòîÿíîâà“ 2017

Ãàëà  êîíöåðòúò – 
íåâåðîÿòíà êðàñîòà è 
åìîöèÿ
Всеки, който пристигна в Стралджа за Конкурса имаше 

своите очаквания. Но организаторите от Община Стралджа и 
НЧ“Стралджа 2016“ успяха да поднесат изненади. Гала кон-
цертът на откритата сцена   започна с твърдението: „Българи 
сме и ще бъдем во веки!“ От там нататък потвърждението 
дойде с невероятния спектакъл режисиран от талантливата 
дъщеря на Тончо Тончев- Нели Тончева Кавалджиева. Над 
130 танцьори на възраст от 5 до 85 г. танцуваха на сцена-
та и на площада с вдъхновение, с усмивки, с настроение. 
Прекрасните деца от двете детски градини „М.Рубенова“ 
и „Здравец“, очарователните и ентусиазирани момичета от 
Фолклорен танцов клуб „Тончев“, самобитните буенечки от 
клуб „Дълголетие“ и невероятните  танцьорки от танцовия 
колектив при НЧ“Стралджа 2016“  разплакаха публиката, 
взривиха ръкоплясканията и ни направиха горди. Благодарим 
ви! Фантастични сте!

Дълбоко развълнуван кметът на общината изрази всеоб-
щите чувства и благодари от сърце: „Това е богатството на 
Стралджа! И ние ще продължаваме да го пазим и разпростра-
няваме. Гордея се с всички вас!“ Във връзка с 10-то издание 
на Конкурса-надпяване г-н Киров връчи награди на изявени 
изпълнители ,допринесли за утвърждаването на Конкурса – 
Йорданка Саллакова, носител на Голямата награда през 1995г., 
Дарина Славчева, носител на Голямата награда от 1999г., 
Айшенур Орханова, носител на Голямата награда от 2010г., 
Атанас Тодоров, носител на Голямата награда от 2015г., Стоян 
Варналиев, носител на единствената Специална награда  от 
конкурса, Радостина Йовкова, носител на Първа награда от 
конкурса, Нина Арнаудова, носител на Първа награда, както 
и за носителката на Голямата награда от 10-я конкурс Петя 
Панайотова. Всеки от тях минути по-късно зарадва публиката с 
прекрасните си изпълнения. На финала като подарък за всички 
присъстващи беше фантастичното изпълнение на носителката 
на Голямата награда от Десетия конкурс Петя Панайотова Па-
нева от Варна. За да останат без дъх и до края, когато спазвайки 
традицията танцьорите от НЧ“Стралджа 2016“ поднесоха 
композицията по песни на Вълкана , хореограф Каньо Канев.

  Да, фолклорните прояви отминаха. Но те оставиха ярка 
следа във всички, които имаха възможност да наблюдават 
изявите по време на конкурса и събора. Кметът на общината 
Атанас Киров има право  да се гордее със своя екип, с  орга-
низационния състав, с всички които по един или друг начин 
допринесоха с труда си, с творчеството, за да съпреживеят 
жители и гости един вълнуващ празник. Браво!

Съборът „Мараш пее“  Стралджа 2017 отмина, но остави отпе-
чатък като един с най-много участници. 25 танцови колективи с 
около 700 участници  показаха изкуството си пред многобройната 
публика и гости. Най-хубавото беше, че с присъствието на мно-
жество детски и юношески състави  „Мараш пее“ отново доказа 
,че не остарява и остава вечно млад. Между тях бяха  съставите 
на Зимница, Болярово, Елхово, Омуртаг, Ямбол, Карнобат и др.  
Тази година интерес към събора проявиха и клубове, които бяха 
приветствани от публиката. Домакини и гости посрещнаха с ръко-
пляскания изявата на танцовия колектив при НЧ“Стралджа 2016“ с 
ръководител Нели Тончева Кавалджиева и хореограф Каньо Канев, 
които се раздадоха на сцената. След часове  настроение  с танците, 
музиката и прекрасните народни носии, след прецизен преглед на 
уменията на всички участници журито  с почетен председател проф. 
Иван Тодоров, доайен във българското фолклорно изкуство, един от 
най-изтъкнатите български хореографи , учител на стралджанския 
хореограф Тончо Тончев и членове: доц.Крум Георгиев,председател 
на Общество за фолклор Ст.Загора, Румян Занев, хореограф, гл.худ.
ръководител на Капанския ансамбъл, Стойчо Тончев, хореограф, 
худ.ръководител на ансамбъл „Лисец“ Омуртаг, Мария Градешли-
ева, директор на НУФИ“Ф.Кутев“Котел, разпределиха наградите. 
В Първа възрастова група първото място спечели Детски танцов 
ансамбъл „Зеленика“ гр.Омуртаг, на второ се нареди  Детски тан-
цов състав „Златен клас“ Зимница и на трето – танцов клуб „Росна 
китка“ Лозенец, поощрение за ДЮТС“Яница“ Елхово. При Втора 
възрастова група журито не присъди първа награда. Второто място 
бе отредено за МТС“Тракийска младост“ с.Лозарево, а третото 
място зае танцов състав с.Чубра. Поощрение за танцов състав на 
с.Бяла. При Трета възрастова група класирането поведе ансамбъл 
„Златен клас“ Зимница, които със своята „Сватба“ по хореография 
на Тончо Тончев получиха максимални оценки и определението, 
че „постановката е с елементи на живи човешки съкровища“, а 
танцьорите – „носители на българския дух“. Следват ги танцов 
състав при читалище „Просвета 1892“ Стралджа  и ТС“Феникс“ 
с.Чубра. Поощрение за танцовия състав на Иречеково. При клубо-
вете с награди си тръгнаха Сдружение „Престиж“ Сливен- на първо 
място, клуб „Оренда“ Ямбол –второ място, клуб „Аптолкьой“с.
Чубра – на трето място. Награда за автентичен фолклор получиха 
представителите на с.Блатец. Наградата на кмета заслужено спече-
лиха танцьорите от ТС“Каргонци“ Ямбол, а Специалната награда 
за цялостно представяне без колебания бе присъдена на танцов 
състав при НЧ“Стралджа 2016“.

   По решение на организаторите  в началото на събора кметът 
на общината Атанас Киров удостои с награда – Почетен знак Герб, 
Почетна грамота и Почетна значка Ойка Пенева, за дългогодишно 
участие в самодейността , успехи в опазване, съхранение и раз-
пространение на българската народна песен.

Ñ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒ ÊÚÌ ÄÀÐÈÒÅËÈÒÅ:
Кооп ПТК“Съгласие“ Стралджа
Банка ЦКБ, клон Ямбол
ППК“Начало 93“ Стралджа
ЕТ ПВМ Манавски Петко Петков , Иречеково
Технострой инженеринг Ямбол
Инком ПВ ООД Ямбол
Суперстрой Инженеринг ЕООД Ямбол
МУРРА 2002 ООД Лозенец
Инфрастрой Инженеринг ООД Ямбол
Дичони ЕООД Ямбол
ЗПТ АД Стралджа
ЕТ Петър Жеков Зимница
ЕТ Елка Велчева Стралджа
ЕТ Девима Александър Станчев Стралджа
Джамбаз Агро ООД Зимница
Стралджа КООП АД
Янакиев Митко Янакиев ЕТ Ямбол
Варовик комерс ЕООД Каменец
ЕТ Красимир Куртев Стралджа
ЕТ Йоана Станка Йорджева Стралджа
ЕТ Шидерски Стралджа
Кабаков и сие ЕООД Стралджа
Росица Петкова Стоева Иречеково

ÃÎÑÒÈÒÅ, ÊÎÈÒÎ ÓÂÀÆÈÕÀ 
ÔÎËÊËÎÐÍÈÒÅ ÏÐÎßÂÈ 
Волен Сидеров, народен представител
Д-р Юлиян Папашимов, народен представител 
Галя Захариева, народен представител 
Иван Чолаков, екс депутат
Светлозар Лазаров, екс гл.секретар на МВР
Пейо Върбанов, директор Югоизточно дър-

жавно предприятие Сливен
Димитър Иванов областен управител
Христо Колев, зам.- областен управител
Генчо Иванов, директор на ОД МВР
Георги Славов, кмет на община Ямбол
Стефан Радев, кмет на община Сливен
Петър Киров, кмет на община Елхово
Димитър Василев, ЦКБ АД клон Ямбол
Йордан Събев, началник ПБЗНС
Стоян Радев, управител ВиК ЕООД Ямбол
Георги Узунов, общински съветник , предсе-

дател ан група съветници
Иван Георгиев, общински съветник, председа-

тел на група съветници
Александър Станчев,  ЕТ“Девима“
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