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Sigheteanul Tatomir Ion-Marius, este un nume cunoscut deja pentru susţinerea celebrării Zilei
Internaţionale a Păcii. Anul acesta a ajutat la desfăşurarea evenimentului World Peace Festival
de la Allanton (Scoţia, Anglia); a fost menţionat şi în publicaţia scoţiană Dumfries&Galloway
Standard. Acum se află în Elveţia, în calitatea de voluntar la un centru de seminarii. Cum ai
devenit voluntar în Elveţia?
Tatomir:
Pe data de 6 august anul curent, am fost prezent la evenimentul “Hiroshima - 66 de ani Manifest pentru pace “ organizat în Baia Mare la Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie
Maramureş. Atunci a fost lansat proiectul “Conştiinţa Europeană prin Acţiuni de Pace coordonat
de prof. Rodica Silvia Pop în parteneriat cu Children of the Earth (SUA), Children for Children:
Children of Peace Foundation, România, Magyarorszagert Europaban Egyesulet, Ungaria, DML
Bonn CC URI Germania, Zentrum der Einheit (Schweibenalp, Brienz), Elveţia, URI UK (Anglia).
Aici am făcut cunoştinţă cu domnul Marco Steiger care este managerul centrului de seminarii
Zentrum der Einheit – Schweibenalp (în Brienz), un loc în care se desfăşoară diverse seminarii
şi evenimente. Am aplicat pentru poziţia de voluntar, nu a fost uşor, dar mă bucur că am
corespuns cerinţelor.
Spune-ne câte ceva despre locul în care trăieşti.
Tatomir:
Cu toate că de săptămâni e zăpadă în munţi, şi locaţia este la 1100 metri altitudine, este cald şi
plăcut. Aici este o comunitate mică formată din voluntari care ajută la menţinerea condiţiilor
centrului (grădinărit, bucătărie, menaj etc.), şi trăiesc într-o ambianţă plăcută, înconjuraţi de
munţii Alpi, în apropierea minunatului lac Brienzersee. Tot timpul au loc evenimente şi
seminarii.
Care este cel mai apropiat eveniment pe care îl pregătiţi?
Tatomir:
La acest centru (Zentrum der Einheit – Schweibenalp), în perioada 22-28 noiembrie va avea loc
un eveniment special, Congres Green Phoenix, pe tema ”Strategii şi Modele pentru un Timp de
Tranziţie”, o dezbatere pe aspectele ecologiei, economiei, convieţuirii şi conştiinţei. În cursul
celor patru simpozioane, vor fi abordate subiecte şi întrebări importante ca de exemplu:
”Bogăţie, economie şi finanţe fără lăcomie şi presiune pentru dezvoltare”, ”De la o economie a
calculelor la o economie a dăruirii”, ”Cum dezvoltăm modele locale şi globale şi strategii pentru
o tranziţie spre o cultură susţinătoare?”, ”Implicarea mediei şi educaţiei spre a răspândi o
conştiinţă globală eco-socială non-violentă în formă şi conţinut” etc. Cine va participa la
acesta? Evenimentul este organizat de Dr. Sundar Robert Dreyfus, Roger Dreyfus, Sabine
Lichtenfels, Christine Muigg, Benjamin von Mendelssohn iar de coordonare se ocupă Dana
Köhler. Vor fi prezente mai multe organizaţii şi personalităţi cunoscute pe plan internaţional.
Când te întorci acasă?
Tatomir:
Probabil că de Sfintele Sărbători voi fi acasă cu cei dragi şi cu prietenii.
Ce ne poţi spune în încheiere?
Tatomir:
Când mă apucă dorul de casă, ascult Radio TV Unirea; aduc pe această cale mulţumiri
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domnului Ioan Godja şi echipei sale pentru munca depusă pentru ca noi cei de peste hotare, să
fim totuşi împreună sufleteşte. Cele mai bune gânduri şi sănătate.
Multumim.
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