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V soboto, 28. junija 2014, sta v krogu domačih in prijateljev praznovala 50 let zakonskega
življenja Marija in Jože Vogrin. Pred 50. leti sta zakon sklenila v Zg. Koreni. Tokrat sta svojo
»večno« zaobljubo opravila v cerkvi Sv. Ruperta v Voličini, kjer je civilni del obreda opravil
župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger, cerkvenega ob zahvalni maši pa je opravil
gospod župnik Jože Muršec.
Jože Vogrin, se je rodil 10. 11. 1943 v Dolgih Njivah, kjer je
otroštvo preživljal na kmetiji z dvema sestrama – Marijo in Terezijo. Osnovno šolo je obiskoval v
Voličini. Kasneje se je zaposlil kot traktorist v zadrugi, doma pa je pomagal tudi pri kmetovanju.
Kupil si je tudi traktor, s katerim je z veseljem opravljal razna dela na njivah ljudem, ki so
potrebovali pomoč. Leta kasneje se je začel zanimati za les in delo z njim, to mu je bilo tako pri
srcu, da si je postavil prvo žago v vasi, kjer je delal vse do upokojitve.
Marija Vogrin, rojena Vidovič, se je rodila 23.09.1943 v Sp. Koreni, družini šestih otrok.
Osnovno šolo je obiskovala v Koreni. Ker se je po končani osnovni šoli takoj zaposlila na
Zavodu za zdravstveno varstvo v Mariboru, kjer je delala vse do upokojitve, se je Marija dalje
izobraževala kar ob delu.

Jože in Marija sta se spoznala v Koreni, pri rosnih 16 letih, ko je Jože pomagal pri zidanju hiše v
Zimici. Zaljubila sta se in se 15. junija 1964 leta tudi poročila.

Skupaj sta začela v Dolgih Njivah ustvarjati svoj dom in družino, saj se jima je najprej leta 1968
pridružila Marija Rojko, leta 1972 pa še sin Igor. Tako sta zapolnila njuno srečo v družini.

Ob službi sta gradila svoj dom in kasneje tudi dom za Marijino družino, katera ima štiri otroke:
Dušana, Tamaro, Tadeja in Lariso.

Na žalost je njihov dom požar odvzel in so tako spet od začetka skupaj s sinom Igorjem pričeli
graditi novo hišo. Sedaj živita skupaj s sinom Igorjem, snaho Milico, ter vnukinjama Saro in
Klavdijo.
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V veliko veselje jima je, ko se zbere vsa družina, saj si imajo vedno veliko povedati.

Na tej poti sta korakala skupaj v lepih in včasih tudi slabih trenutkih, a želja je bila, da bi se ti
koraki nadaljevali, saj življenje je lepo, če ga znaš ceniti in živeti.
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