Sainte-Marie-aux-Mines

Počastitev spomina na našega prijatelja Tineta Tomazina

Iz Slovenije smo v torek prejeli žalostno novico o smrti sedemindevetdesetletnega Tineta Tomazina.
Vest je njegove prijatelje in večji del prebivalcev mesta Sainte-Marie-aux-Mines ovila v globoko žalost.
Zadnja velika osebnost našega pobratenja zadnjih petdesetih let se je v večnosti pridružila prijateljem
iz Sainte-Marie-aux-Minesa, s katerimi je ustvaril trajno pobratenje : Paulu Baumannu, Armandu
Flecku, Andréju Lagaisseu, Jeanu Paulu Kuhnu in Rolandu Mercieru.
Bil je pionir pobratenja, ki je med mandatom župana oziroma predsednika skupščine občine Tržič leta
1965 v popolnem sožitju z županom Sainte-Marie-aux-Minesa Paulom Baumannom uresničil idejo
bratstvu, rojenem v skupni usodi v temačnih časih druge svetovne vojne. Z Andréjem Lagaissem, prvim
predsednikom pobratenja, sta bila glavna ustvarjalca prazničnih prireditev leta 1966. S prijateljem
Armandom Fleckom je delil moto pobratenja : »Za mir in svobodo ter proti vsemu zlu na zemlji«.
Slovenca in Francoza je povezovala odprtost, človečnost, ljubezen do svojega in pobratenega mesta.
Pet pričevanj
Claude Abel, Raymond Kuhn, Charles Reibel, Denis Masson in Josiane Antenat, prijatelji Tineta
Tomazina in njegovi bližnji, so dobro poznali in cenili tega poštenega človeka v najbolj plemenitem
pomenu te besede.
Claude Abel je v petindvajsetletni vlogi podžupana in kasneje župana z njim delil mnogo skupnih
trenutkov. »Tine Tomazin je s svojo prisotnostjo in pozornostjo vedno bdel nad pobratenjem in
vzdrževal dobre odnose med mestoma. Vedno mi je bilo v zadovoljstvo se srečati in razpravljati z njim.
Živahnost njegovega duha je bila presenetljiva, srečanja pa vedno polna prijateljstva, preprostosti in
odločnosti. Njegov odhod pušča veliko praznino. Z mislimi sem z njegovo družino in prijatelji.«

Pour Raymond Kuhn, predsednik pobratenja. »Tine je bil predvsem glavni gradnik pobratenja med
Tržičem in Sainte-Marie-aux-Minesom. Bil je gostoljuben, zvest prijatelj in zelo navezan na naše mesto,
kjer je imel ogromno prijateljev. Tine je bil direktor Bombažne predilnice in tkalnice Tržič in je veliko
sodeloval z Jeanom Paulom Kuhnom, direktorjem tovarne Baumgartner. Ostal nam bo v velikem
spominu. Nikoli ne bomo pozabili, kaj je storil za naši mesti.«

Charles Reibel, častni predsednik zveze pobratenih mest. »Tine Tomazin je bil preprost človek s
treznim načinom življenja in govora, zaradi česar je užival ugled. Ob njem si se takoj počutil sproščeno.
Začutil si njegovo zadovoljstvo ob srečanju s prebivalci našega mesta. Tine je bil tudi uspešen športnik,
ki je ljubil gore in je prijateljem iz Sainte-Marie-aux-Minesa rad predstavil nepozabne kotičke svoje
dežele. Tako se še dobro spominjam leta 1998, ko se je s francosko delegacijo ob slovenskem
državnem prazniku povzpel do izvira Soče, ene najlepših rek v Evropi.«

Denis Masson, pomemben član komiteja za pobratenje. Spominja se prvega srečanja s Tinetom. »V
spominu mi je ostal topel sprejem ob najinem prvem srečanju na njegovem domu leta 1976. Zdelo se
je, da sva že dolgo prijatelja. Nikdar ne bom pozabil najinih številnih, plodnih pogovorov, predvsem pa
njegovih pobud za krepitev prijateljskih odnosov med prebivalci obeh mest, ko sem bil kot
podpredsednik zadolžen za odnose s Tržičem. Prav posebna čustva pa so me prevzela, ko me je na
enem izmed številnih obiskov v Sainte-Marie-aux-Minesu prosil, naj ga spremim na lokalna
pokopališča. Zavedel sem se, kako je ostal zvest spominu na prijatelje iz pobratenega mesta, ki so nas
že zapustili. Razveselile so ga tudi šolske izmenjave, ki smo jih vpeljali leta 2015.«

Josiane Antenat, podpredsednica pobratenja, zadolžena za Slovenijo. Odšel je njen zvesti prijatelj.
»Med mesečnimi telefonskimi pogovori je pogosto govoril o svojem dnevnem ritualu. Najprej je skozi
okno pogledal proti vrhu Triglava (2864m), ki ga je sam tudi večkrat osvojil, nato pa se je ob pogledu
na fotografijo, posneto na prelazu Bagenelles, v mislih pridružil svojim prijateljem v Sainte-Marie-auxMinesu, mestu, ki je imelo posebno mesto v njegovem srcu. Njegova največja želja je bila, da bi se
pobratenje ohranilo.«
Noëllie Hestin, županja mesta Sainte-Marie-aux-Mines. Županja je želela deliti poklon s temi
besedami : « Sama nisem imela priložnosti spoznati Tineta Tomazina. Bil je gradnik zveze naših dveh
mest in goreč zagovornik pobratenja. S komitejem za pobratenje nam je v čast, da ohranjamo to vez.
Z mislimi smo pri Tinetu Tomazinu, pa tudi pri vseh prebivalcih obeh občin. Želimo si, da bi lahko kmalu
našli novo priložnost za deljenje prijateljskih in prazničnih trenutkov.«
Onkraj žalosti bomo vsi ohranili spomin na vse, kar je Tine Tomazin storil za obe mesti.
Tine Tomazin je častni občan mesta Sainte-Marie-aux-Mines. 13. julija 2006 ga je francoski parlament
odlikoval s častno medaljo.
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Na fotografijah : Tine Tomazin in plošča, postavljena na Tržiškem trgu ob petdeseti obletnici pobratenja
mest.

