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V soboto, 5. julija 2014, sta v krogu domačih in prijateljev praznovala 50 let zakonskega
življenja Marija in Avguštin Dvoršak. Tako, kot pred 50. leti, sta tudi sedaj 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 sta opravila gospoda župnika
Jože Muršec in Anton Fras.

Avguštin Dvoršak, se je rodil 6.8.1937 na Zavrhu 74. Mami Elizabeti in očetu Martinu. Starša sta
kupila majhno hišo s poslopjem (viničarijo), kjer so živeli v skromnih razmerah. V družini se je
rodilo 7 otrok. Zaradi pomanjkanja je moral že kot otrok zapustiti dom. Starši so ga poslali služit
za pastirja na veliko kmetijo v Spodnjo Voličino. Osnovno šolo je obiskoval v Voličini, po
končani šoli je opravljal priložnostna dela. Kot vsi takratni mladi fantje, je tudi on moral na
služenje vojaške obveznosti. Po vrnitvi domov, si je poiskal službo v transportnem podjetju kot
sovoznik kamiona. Po nekaj letih se je priučil za kovača in delovno pot nadaljeval v podjetju
Špetrans, v katerem je delal do upokojitve.

Marija Dvoršak, rojena Šuc, se je rodila 15.4.1942 v Gradenšaku 7. Mami Mariji in očetu Pavlu
na srednje veliki kmetiji, kjer je preživljala otroštvo skupaj s sestro Jožico, ki pa je pri 20 letih
umrla za hudo boleznijo. Osnovno šolo je obiskovala v Voličini. Nadaljnjega šolanja pa ni
obiskovala zaradi potrebe po delu doma.

Zlatoporočenca sta se spoznala v domačem kraju. Zaljubila sta se in se 4.7.1964 v Voličini tudi
poročila. Prvih nekaj mesecev skupnega življenja sta preživela na domačiji v Zavrhu 74. Še v
istem letu sta se preselila v Jablance na domačijo gospe Čaple ( Marijine tete ), tam se jima je
rodil prvi sin Janez. V skromnih razmerah je Marija pomagala na kmetiji, Avguštin pa je vsak
dan hodil na delo v Maribor. Sprva s kolesom, pozneje pa si je že kupil motorno kolo. Po dveh
letih sta si kupila parcelo v Radizelu in tam pričela graditi svoj dom. Leta so tekla in družina se
je leta 1972 povečala za še enega člana, rodil se je sin Marjan. Leta 1974 se je Marija preselila
nazaj na domačijo v Gradenšak, kjer je po mamini smrti pomagala ostarelemu očetu. Nekaj
časa sta zakonca med tednom živela ločeno, med vikendi pa je Avguštin pomagal na kmetiji.
Nazadnje sta v Radizelu prodala hišo in na Zavrhu zgradila novi dom. V letu 2002 sta se iz
Gradenšaka preselila na Zavrh, kmetijo pa prepustila sinu Janezu. Sedaj uživata sadove
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svojega truda na Zavrhu, kjer jima čas krajša muca in manjši vinograd.

Življenje pa jima dodatno polepšajo še štiri vnukinje: Doroteja, Sandra, Barbara in Tamara.
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