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Mira Oraäe -
8O-letnica
3. decembra 2O22 je pri Vrt-
niku v Selah praznovala
80. rojstni dan Mira Oraäe.
Z aö etki nj enega äivlj enj a so
bilizaznamovani z vojno vih-
ro. Rodila se je v tujini, kajti
ko jo je njena mama nosila pod
srcem, so jo izselili iz domaöe
hiöe, kot takrat aprila 1942 äe
veö selskih in koroökih slo-
venskih drutin. Svojega oöeta
nikdar ni spoznala, 29. aprila
1943 je bil med obglavljenimi
13-imi Zrtvami iz Sel in oko-
lice, ki so dale svoje äivljenje v
sivi hiöi na Dunaju.

Ze v mladih letih se je Mira
vkljuöila v kulturno delo, s
petnajstimi leti je zaöela ple-
sati pri folklorni skupini. Vod-
ja skupine kaplan Ivan Mat-
ko jo je nekega dne nagovoril,
da bi mu malo pomagala. Iz
te >pomoöi< se je razvilo veö,
leta 1978 je prevzela folklor-
no skupino in jo vodila do
leta 1995. Bila je tudi izvrst-
na odrska igralka, odletalgT2
do leta 1987 je vodila moöki
zbor, Ieta 19 7 3 je ustanovila
dekliSki sekstet, pri katerem je
tudi sama pela in ga vodila do
letal976.

Zavse zasluge na kulturnem
podroöju je leta 1993 preje-
la s strani Krööanske kulturne
zveze J aneäiöevo priznanje.

Mira OraZe je ponosna mati
ötirih sinov ter babica dveh
vnukov in dveh vnukinj. Za
rojstni dan so ji domaöi izpo-
lnili Zeljo, da so ji prepevali iz
bogate zakladnice slovenskih
pesmi, ki jih tudi sama zna
neöteto veliko.

ZALKA KnlrH-Or,rp
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Dom v Tinjah
i5öe pomoönico za kuhinjo
z 20-ur no zaposl itvijo.
Pogoj: znanje obeh deZelnih
jezikov
Tadevni pogovor glede
delovnega öasa in plaöe v
Domu v Tinjah

Prijave JoZe Kopeinig
(0676/8772-721O)
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Milka Krieglbo prejela 44. Tischlerievo nagra.
do2023 Narodni svet koroSkih Slovencev in Kriöanska
kulturna zveza bosta 44. Tischlerjevo nagrado podelila
Milki Kriegl za vso njeno skrb za slovensko ziljsko nareöje
in ziljsko noöo, za ohranjanje domaöih Seg in navad ter za
ljubeö odnos do tipiöne ziljske gradbene in stanovanjske
arhitekture, ki je doma pri Krieglu v Zahomcu.
Podelitev je predvidena za torek, 24. januarja 2023, ob
19.uri, v Tischlerjevi dvorani Mohorjeve v Celovcu.
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KoroSki politiöni zbomik 2O22
V De2elnem dvorcu v Celovcu, v hi5i, kjer zaseda tudi
deZelni zbor,je bil pred kratkim predstavljen Koroiki
po I it iö n i z bor n i k 2022. Skup aj ga izdajajo Ka r I An d e rwa I d,
Karl Hren in Kathrin Stainer-Hämmerle. V srediSö u pozor-
nosti knjige so letos predvsem bliZajoöe se deZelnozborske
volitve. Zazanimivo branje skrbita tudi prispevka o prej
ko slej nezgrajenem celovikem mestnem kopaliSöu ter o
zapletih pri celov5kem letaliSöu.

V teZiSönem poglavju knjige z naslovom >Jubileji< so
obravnavani 25-letnica Koro5kega raöunskega sodi5öa,
50-letnica podiranja dvojeziönih napisov na Koroikem ter
100-letnica Delavske zbornice. Prispevki o izgradnji digi-
talne mreZe na Koroikem, kulturi spominjanja ter o vlo-
gi Koroike na evropski ravnizaokroäajo zanimivo sliko o
aktualnem politiönem dogajanju na KoroSkem. Koroiki
politiöni zbornik je izSel v Mohorj evi zaloäbi in stane 27
evrov.

Karl Anderwald, Karl Hren, Kathrin Stainer-Hömmerle: Kärnt-
ner Jahrbuch für Politik 2022, Koroiki politiöni zbornik 2022,
304 strani, I SBN 97 B-3-7 086-1 27 0 - 6.
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NOVOTETNO SRECANJE

treh Slovenij v Tinjah

Sredi sveta
in po svetu
Slovenke in Slovenci so raztre-
seni po vsem svetu. Zatojih po-
stavljata organizatorja Dom
v Tinjah in Katoliöka akcüa v
srediööe letoönjega Novoletne-
ga sreöanja pod geslom >Slo-
venke in Slovenci sredi sveta in
po svetu<<.

Pandemija je v ta novoletna sre-
öanja prinesla inovacijo in sicerl
prenos po spletu med Slovence
v svet. Zato bo tudi letos mogoöe
sreöanje, ki bo brez vsakrönih ovir
potekalo v Domu v Tlnjah, sprem-
ljati po spletu.

V soboto, 7. januarja (zaöetek
ob 9. uri), bodo predavali Helena
Jaklitsch, Ivo Jevnikar in Andrej
Marko Pozniö. Na ogled bo film
Andrine Mraönikar, okrogla miza
pod vodstvom Mateje Rihter pa bo
imela v svojem srediööu slovensko
besedo in v slovenskih koroökih
zaloäbah. V nedeljo, 8. januar-
ja (zaöetek ob 9. uri), bo kardinal
Franc Rode predstavil knjigo >Vse
je dar - spomini<. Sreöanje se bo
zakljuöilo s sklepno sveto maöo, ki
jo bo daroval kardinal Franc Rode.

Novoletno sreöanje od sobote,7. 1.,
do nedefje, 8.12023, bo potekalo v
Domu v Tinjah.
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774evrov za druiino
iz Arriacha
Zenska pobuda REgi Bistrica, kijo vo-
dijo Doris Schwarz, Kati Kert, Pepca
Wakounig in Betina Smrtnik, vsako
leto pred boZiöem izvede dobrodel-
no akcijo. Letos so se odloöili, da pod-
prejo druZino, ki je ob hudih ujmah in
nezgodah izgubila domala vse. Tudi
letos so uspeli zbrati kar lepo vsoto,
774 evrov, ki bodo gotovo razveselili
druZino v stiski, in to v predboZiönem
öasu, torej v obdobju, ko naj se 5e po-
sebej spominjamo tudi vseh tistih, ki
jim ne gre tako zelo dobro.


