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Scoala de Beton din Resita
Jubileul de 100 de ani al Scolii de Beton din Resita
de Ottmar Kladiva
În jurul orei 17, pe data de 3 mai 2007, pe strazile din jurul Scolii de Beton era aproape imposibil sa mai gasesti un loc de parcare, fiind
necesara si prezenta politiei pentru dirijarea/îndrumarea multimii de autoturisme venite din oras, dar si, foarte multe, din strainatate. Se
pare ca nici organizatorii nu s-au asteptat la un asemenea numar mare de participanti, motiv pentru care locurile pe scaune au ajuns
doar pentru aproximativ jumatate dintre oaspeti, iar festivitatea a început cu o mica întârziere.

Dar spectatorii au fost în schimb rasplatiti cu excelenta muzica de camera prezentata de orchestra de camera a Liceului de Arta „Sabin
Pauta”. Au urmat discursurile festive, sirul fiind deschis de actuala directoare a scolii, doamna Marianne Troner, urmata de Primarul
Liviu Spataru si înca multi altii. Între timp noi astia mai tineri, care n-am mai gasit loc, ne bucuram sa mai descoperim câte o fata noua,
parca cunoscuta, dar de unde...una dintre cele mai dese formule de salut fiind: „Te cunosc, dar nu stiu, cum Te cheama”. Odata au luat
sfârsit si discursurile, a urmat acordarea diplomelor de excelenta/onoare, la un sir parca nesfârsit de fosti elevi si dascali, foarte multi
domiciliati în prezent în strainatate (am primit si eu o diploma, nu stiu pentru ce merite).

În încheierea programului oficial grupuri de elevi entuziasti au prezentat dansuri populare românesti, germane maghiare, si un grupaj de
„aerobic”. De aici a urmat „program liber”, unii am fost solicitati la câte un interviu, altii au „atacat” bufetul, au vizitat frumoasa expoziti
despre istoria scolii, cu multe materiale de archiva, ca si cu poze de clasa si tablouri de absolvire vechi. În încheiere: a fost o sarbatoare
jubiliara deosebit de bine reusita, majoritatea participantilor acordând organizatorilor calificativul „excelent”. În entuziasmul general am si
hotarât sa ne întâlnim si la jubileul de 200 de ani...

Observatii: detalii privind istoria scolii pot fi gasite în publicatiile aparute cu ocazia jubileului si, merita amintita, doamna Ada Chisalita
Cruceanu a redactat si un CD care contine 184 de imagini ale scolii si ale documentelor, respectiv evenimentelor legate de scoala.

