
Primăria și Consiliul Local orga-
nizeaza, cu ocazia Sfinților Apostoli  

Petru și Pavel, cea mai importantă 
sărbătoare a comunei, Zilele Lovrinului. 

Anul acesta, evenimentul se va intinde pe 
parcursul a trei zile, timp în care lovrinenii, 
cu mic, cu mare, alături de invitaţii lor, sunt 

asteptați să participe la evenimentele ce vor 
fi organizate. 

Startul evenimentelor dedicate 
sărbătorii satului va fi dat vineri, in data de 
28 iunie, atunci când va avea loc Cupa 1 Mai 
la tenis, care se va desfășura în parc.

Sâmbătă dimineața, de la ora 9, 
lovrinenii sunt așteptași la Biserica 
Ortodoxă, acolo unde va fi oficiată Sfânta 
Liturghie. De la biserică alaiul rugii va porni 

spre monumentul din centrul civic, unde va 
avea loc încă o slujbă religioasă, iar preoții 
vor da binecuvântarea copiilor din comună. 

Va urma apoi tradiționala paradă a 
portului popular, pe străzile din Lovrin, iar 
la căminul cultural, Asociația Columbofililor 
Voiajorul Timiș, centrul Lovrin, va pregăti 
un moment deosebit. Activitățile dedicate 
Zilelor Comunei vor continua, iar pe scena 
căminului cultural vor urca, pe rând, corul 
liceului, dar și alte grupuri de elevii, care 
vor prezenta diferite momente artistice.  De 
asemenea, va fi organizata și o epoziție foto, 
care surprinde Lovrinul de ieri și de azi. 
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Tot sâmbătă, la Ștrandul Termal va avea 
loc un turneu de minifotbal. De la ora 20, pe 
scena vor urca cetățeni cu merite deosebite, 
care reprezintă cu succes comuna noastră și 
care vor fi premiați pentru activitatea lor. 

Apoi, va începe petrecerea, alături de 
îndrăgiții artiști Mihaela Belciu, Lucian 
Lădariu și formația și Nicușor Țunea Band, 
care vor întreține atmosfera până târziu în 
noapte.

Ziua de duminică este dedicată, în mod 
deosebit, sportului. La terenul de sport de 
la Stațiune se va desfășura Cupa Pipatsch, 
eveniment de tradiție. Pe lângă întrecerea 

sportive, respectiv meciurile de handbal 
ce vor avea loc între echipele înscrise în 
competiție, organizatorii vor decerna un 
premiu unuia dintre locuitorii comunei 
noastre, fost jucător în divizia A.

Pe-nserat, de la ora 18, lovrinenii sunt 
invitați la o sărmăluță cu mămăliguță, după 
care, de la ora 20, sub genericul Hai la rugă 
în Banat, vor putea petrece pe acordurile 
formației Adriana Peștean & Sorin Branc.

Programul complet al activităților 
desfășurate în cadrul Zilelor Comunei 
Lovrin le puteți citi în paginile următoare.
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Program zilelor comunei Lovrin

Echipele participante la Cupa Pipatsch
1. HC Giroc
2. CSM Lugoj
3. Avântul Periam
4. Giarmata
5. SCM Poli Timișoara

6. Voința Belinț
7. Știința Lovrin
8. Voința Sânnicolau-Mare
9. Uzdin Serbia
10. HC Jimbolia

Ora Activitatea Locul de desfășurare
28.06.2019

18 Tenis Parc 1 Mai Lovrin
29.06.2019

9 Liturghie Biserica Ortodoxă

10 Minifotbal Teren sintetic - Ștrand Termal

11 Slujbă religioasă la Monument Monumentul din centrul civic

13 Binecuvântarea copiilor Monumentul din centrul civic

13 Parada portului popular Centrul civic

14 Lansare porumbei  – Asociația Columbofililor „ Voiajorul Timiș”, centrul Lovrin Cămin Cultural

14 Activități culturale susținute de elevii Lic. Tehn „Romulus Paraschivoiu” Cămin Cultural

Dans și moment poetic – profesori învățământ preșcolar Cămin Cultural
Ansamblul coral – prof. Dadulescu Alexandru Cămin Cultural
Dansul umbreluțelor – profesori învățământ primar Cămin Cultural
Dans popular- Ansamblul de dansuri Căminului Cultural Lovrin Cămin Cultural
Lovrinul de ieri si azi – expoziție foto – prof. Dulea Ovidiu Cămin Cultural

16 Slujbă religioasă de rugă Biserica Ortodoxă

20 Zilele Lovrinului – în deschidere - Ansamblul de dansuri Căminul Cultural 
Lovrin si premiere persoane cu merite Piața Agroalimentară Lovrin

21 Zilele Lovrinului – Cântec, joc și voie bună Piața Agroalimentară Lovrin

30.06.2019

9

Cupa Pipatsch – 10 echipe
Cuvânt înainte 
Istoric club 
Întrecere sportiva
Decernare premiu fost jucător Divizia A – Schmidt Manfred

Terenul de la Stațiunea de 
cercetare Lovrin

18 Vă așteptăm la o sărmăluță cu mămăliguță Piața Agroalimentară Lovrin

20  Hai la rugă în Banat – Cântec, joc și voie bună Piața Agroalimentară Lovrin



4 | luna iunie 2019

Zilele comunei Lovrin 2019

Știința Lovrin, o echipa care a scris istorie in handbalul românesc
Una dintre cele mai importante file din 

istoria sportului bănățean s-a scris la Lovrin, 
atunci când echipa Știința Lovrin ajungea în 
elita handbalului românesc. 

Înființată în anul 1946, Știința Lovrin 
cunoște culmile succesului câteva zeci de ani 
mai târziu, atunci când ajungea să joace în 
prima ligă a handbalului din România.  

Denumită inițial Recolta, apoi Victoria 
Lovrin, echipa și-a început povestea atunci 
când handbalul se juca în 11, pentru va 
ulterior în teren să intre doar 7 jucători. În 
1962, a fost finalizat terenul de handbal al 
Stațiunii de Cercetări Agricole Lovrin, din 
parcul castelului Liptay (sediul stațiunii de 
cercetări), iar numele echipei este din nou 
schimbat în I.C.A. sau I.C.A.R. Lovrin (după 
numele Stațiunii). În 1964 antrenor devine 
Herman Niess, iar din 1965 denumirea 
este schimbată în Știința Lovrin iar culorile 
echipei devin verde-galben, lucru menținut 
până în prezent. 

În primii ani, formația a susținut 
meciuri în Campionatul Regional, în Cupa 
Păcii și în Spartachiada, iar pe multe dintre 
ele le caștigă fără prea mult efort. 

În anul1965, Știința Lovrin câștigă 
Campionatul Regional și reușește astfel 
promovarea în divizia B, seria a II-a. 
Astfel, Știința Lovrin își continuă jocul 
bune, devansând echipe precum I.C.O. 
Arad, Tutunul Timișoara, Ceramica 
Jimbolia, Electrometalul Timișoara, Lazăr 
Cernescu Periam, Timpuri Noi Giarmata, 
Constructorul Arad, Dacia Cărpiniș, Steaua 

Roșie Bulgăruș și Unirea Peciu Nou, având o 
linie de clasament cu 17 victorii, 0 egaluri și 
doar 3 înfrângeri.

În doar câțiva ani, după o serie de 
meciuri bune câștigate în fața echipelor cu 
tradiție, Știința Lovrin ajunge în divizia A. 

Anul 1970, an care aduce echipei 
României al treilea titlu mondial în 
handbal, este și anul de debut și de apogeu 
al handbalului lovrinean în prima ligă de 
handbal.

În sezonul 1970-1971 echipa Știința 
Lovrin ocupă ultimul loc în clasament (10), 
cu 7 puncte din 27 de meciuri din care 3 
victorii, un rezultat de egalitate, și 23 de 
înfrângeri cu golaveraj negativ 313- 470. 
Locul întâi este ocupat de Steaua București 
care îi avea în componență pe marii jucători 
ai handbalului românesc, respectiv Cristian 
Gațu, Gheorghe Gruia, Ștefan Birtalan, ș.a. 

Cu moralul la pământ, jucătorii nu 
reușesc să se redreseze, astfel că îm sezonul 
următor, 1971-1972, Știința Lovrin revine 
în liga B, seria a II-a, unde obținea locul 2 
din 10.

Un sezon mai târziu, rezultatele echipei 
continuă să fie negative, sportivii din Lovrin 
ajungând pe locul 9 în divizia B.

Lucătorii care au format echipa de aur 
a Științei Lovrin

Schmidt Manfred, Koch Cristofor, 
Esperschidt Erwin, Schmidt Richard, 
Niesz Hermann, Weichandt Norbert, 
Lambrecht Ion II, Bittenbinder Alfred, 
Lambrecht Ion I, Riegelmayer Ion, 

Kernweiss Francisc, Zamfirache Ionel, 
Hubert Ion, Constantinescu Mihai, Cucer 
Alexandru, Schuch Ion, Românu Mircea, 
Vârdea Grațian, Pușchilă Nicolae, Kernweis 
Richard, Cristea Adrian, ș.a. Antrenor: Faβl 
Manfred (Directorul școlii din Lovrin!).

Jocuri internaționale 
Pe lângă jocurile din campionatele 

interne, echipa Știința Lovrin a participat 
și la meciuri internaționale, cele mai 
multe cu rezultate pozitive. Formația s-a 
confruntat cu echipe precum Spartak 
Subotica (Jugoslavia), Tunisia, Vulcan 
Zrenianin (Jugoslavia), Steaua Roșie Mocrin 

(Jugoslavia), R.S.V. Eiserfeld (R.F.G.), 
Bradstovo-Elemir (Jugoslavia), Japonia, 
Anilana Lódź (Polonia), B.T.C. Bosany 
(Cehoslovacia), T.V.Neuhausen bei Urach 
(R.F.G.), F.S. Topoľčany (Cehoslovacia), 
T.J. Iskra Partizánske (Cehoslovacia), Celje 
(Jugoslavia), F.C. Augsburg (R.F.G.).

În deceniile următoare, deși a avut in 
continuare generații bune de handbaliști, 
Știința Lovrin a a fost într-un continuu regres, 
ajungând, într-un final, în divizia județeană.




