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Zakonsko življenje je lepo, če v njem vlada ljubezen in zaupanje.

Tako sta nam povedala zlatoporočenca Hermina in Marko Lipovec, ki sta v soboto 12. maja
2012, v krogu domačih in prijateljev praznovala 50 let zakonskega življenja. Pred 50. leti sta
zakon sklenila v Mariboru. Tokrat sta svojo »večno« zaobljubo opravila v prostorih gostilne
Kmetič v Voličini, kjer je zlatoporočni obred opravil župan Občine Lenart mag. Janez
Kramberger in tajnica Metka Vurcer.

Kakor je običaj je zakonca in njune svate najprej pozdravi in nagovori župan, ki je v svojem
nagovoru med drugim povedal: »Človekovo življenje je preplet radosti in bolečine, srečnih in
žalostnih trenutkov. V različnih življenjskih obdobjih ga različno dojemamo. Otroštvo, čas
neobremenjenosti in brezskrbnosti, mladost - čas šolanja, prvih ljubezni in okušanja resnosti
življenja. Srednja leta, čas ustvarjalnosti, zrelosti, poklicne poti, spletanja družinskih vezi. Ob
jubileju, kot je današnji, se človek zave, da je življenje dar, ki nam je časovno odmerjen, od nas
pa je odvisno, kako ga bomo zaživeli, kakšno vsebino mu bomo dali.

Seveda včasih naključja, usoda ali božja volja posežejo v naše načrte in življenje ter nas
zavedejo v težke trenutke, ali nam pripravijo prijetna presenečenja. Kjer je ljubezen, tam je
življenje. Prepričan sem, da je vajino življenje bogato; ne v smislu, ki se da izmeriti z denarjem
in drugimi materialnimi dobrinami, ampak je prepleteno z ljubeznijo, ki sta jo podarila svojim
otrokom in vnukom, jih osrečila in jim dala najboljšo popotnico za življenje.
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Danes sta se zbrala z ljudmi, ki jih imata rada, ki so z vama povezani, njihove življenjske poti so
tudi del vajine življenjske zgodbe. Vajina poroka je bila vajin dar tukaj zbranim. Vajina
medsebojna ljubezen in spoštovanje sta dokaz, da se zavedata, da kljub materialnemu
bogastvu življenje obogatijo vrednote kot so družina, dom in otroci.

Spoštovana Hermina in Marko Lipovec, vesel sem, ker sta se odločila, da bosta 50 let skupne
življenjske poti proslavila tukaj, v Gostilni Kmetič, s sklenitvijo zlate poroke. V Občini Lenart si
štejemo v čast, da občani tako visoke in častitljive življenjske jubileje obeležijo s sklenitvijo zlate
poroke in da lahko občina prispeva svoj delež k slovesnosti in praznovanju.«

Hermina, je po rodu Studenčanka - Mariborčanka, saj se je rodila 1943. leta v Mariboru, kjer se
je po končani osnovni šoli in nižji gimnaziji izučila modnega krojaštva. Toda tega poklica ni
opravljala, saj se je kot knjigovodja zaposlila v Intesu. Tedaj je ob delu končala srednjo
administrativno šolo. Trinajst let je delala v Intesu, osemnajst let pa v podjetju Kristal Maribor,
kjer se je leta 1992 upokojila. Marko se je rodil 1935. leta na Stari cesti pri Ljutomeru. Osnovno
šolo je obiskoval na Stari Cesti pri Ljutomeru in se nato, v znanem Ribičevem mlinu v
Cezanjevcih, izučil za mlinarja. Obrtno šolo za poklic mlinarstva pa je obiskoval v Ljutomeru. Po
odsluženju vojaškega roka, se je leta 1958. zaposlil v podjetju Mlin - testenine. Ob delu se je v
Mariboru dodatno izobraževal in opravil šolo za visokokvalificiranega mlinarja. V smeri živilske
stroke se je izobraževal tudi v Zagrebu. Vse do upokojite leta 1991, je delal kot vodja izmene ter
zadnja leta kot vodja distribucije in transporta.

Zanimivo je, kako sta se zakonca spoznala. V tistem času so mladi, ki so prihajali iz dežele v
mesto, iskali stanovanja kot podnajemniki, da so si na tak način izboljšale družinski proračun.
Tako je tudi Marko, ko je prišel v Maribor iskal stanovanje pri družini staršev sedanje žene,
Francu in Frančiški Romih. Marko je na tak način prišel do stanovanja in do žene. Namreč
zaljubil se je v njihovo hčerko, s katero sta se 1962. leta poročila. V zakonu sta se jima rodila
sinova Andrej in Igor, ki sta ju obdarila z vnukom Aljošo in vnukinjo Moni, katerih se veselita, ko
ju obiščeta. Zakonca sta si v času zaposlitve pridobila stanovanje podjetja Intes, katerega sta
odkupila. Že leta 1980. sta si v Dolgih Njivah kupila 1500 m2 veliko parcelo in si tam postavila
svoj dom, kjer uživata leta v pokoju. Na sorazmerno veliki parceli se sedaj zaposlujeta z delom
na vrtu in sadovnjaku. Marko je bil tudi aktiven gasilec, saj je bil član Industrijskega gasilskega
društva Intes. Leta 1960 je nastopal na svetovnem gasilskem prvenstvu v Nemčiji, kjer je
njihova mladinska ekipa postala svetovni prvak.
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