Zlatoporočno slavje Jožice in Jožeta DAJČMAN iz Voličine
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V soboto 17. oktobra 2015, sta v krogu domačih in prijateljev praznovala 50 let zakonskega
življenja Jožica in Jože Dajčman. Pred 50. leti sta zakon sklenila v Voličini. Tokrat sta svojo
»večno« zaobljubo opravila v cerkvi Sv. Lenarta v Lenartu, kjer je civilni obred opravil župan
Občine Lenart mag. Janez Kramberger, cerkveni obred z zahvalno mašo pa so opravili
upokojeni nadškof dr. Franc Kramberger, naddekan Martin Bezgovšek, župnik iz župnije Sv.
Ruperta iz Voličine Jože Muršec in diakon Janez Kurnik.

Jože Dajčman, se je rodil 15. marca 1939 v Spodnji Voličini 46. Otroštvo je preživljal skupaj z
dvema sestrama in dvema bratoma, od katerih še živita Tone in Ludvik. Osnovno šolo je
obiskoval v Voličini. Po končani osnovni šoli, je bil nekaj časa zaposlen kot pismonoša na pošti
v Lenartu. Leta 1959 je bil poklican k vojakom v Titovo gardo. Po odsluženem vojaškem roku,
se je zaposlil v Metalni v Mariboru, kjer se je priučil za poklic ključavničarja. Svojo poklicno pot
je nadaljeval v podjetju Klemos v Lenartu. Leta 1965 pa je Jože odšel v tujino, kjer je nadaljeval
delo v kovinarstvu v tovarni Doppelmayr, svetovno znano podjetje, ki proizvaja sedežnice,
nihalke
, žičnice in vlečnice
.
Leta 1975 se je vrnil nazaj v podjetje Klemos, kjer je s svojim znanjem opravljal razna zahtevna
dela, med drugim tudi vodenje montaže sedežnice na Veliki Planini, v Kotljah in Zelenici in tudi
Maistrovega stolpa na Zavrhu. V prostem času pa je in še vedno aktivno sodeluje na
cerkvenem področju kot ključar in cerkveni pevec že 62 let.

Jožica Dajčman, rojena Fras, se je rodila 6. marca 1941 v Dolgih Njivah 13. Otroštvo je v
rodnem kraju preživljala še s tremi sestrami in petimi brati, od katerih še živijo sestra Lizika in
brata Franc in Jože. Po končani osnovni šoli v Voličini, se je Jožica izučila za poklic šivilje. Učno
dobo je imela pri mojstrici Anici Kristovič v Šetarovi, po končanju, pa je šivala na domu. Leta
1965 je Jožica odšla v Avstrijo, v konfekcijsko podjetje Bolle, kje je bila zaposlena do leta 1975.
Po vrnitvi domov, je svoj poklic opravljala še nekaj let doma. Tudi Jožica z veseljem poje na
koru že 61 let.

Zlatoporočenca sta se spoznala v domačem kraju. Zaljubila sta se in se 17.10.1965 leta tudi
poročila v Voličini. V zakonu se jima je rodila hčerka, žal, pa ji ni bilo dano živeti zemeljskega
življenja.

Od leta 1975 živita na domačiji gospe Jožice, kjer uživata v pokoju, se ukvarjata z raznimi deli,
predvsem v vinogradu.
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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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