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LOVRIN

Sediul consiliului local: Lovrin nr. 206,
telefon 0256/381002, fax 0256/381207;
Coordonate: 
45°58′11″ lat. N;
20°45′58″ long. E;
Repere istorice:
-1446 - Lovrinul este atestat documentar
sub denumirea de Lóránthalma; 
- sec. XVI-XVII -  aşezarea  este cunoscută
sub denumi rea de Lórántsau Lórántfalva;
-1529 - satul este jefuit şi ars de soldaţii
otomani conduşi de begul Bali;
-1561 - 1582 -  aşezarea era locuită de ro -
mâni şi sârbi;
-sec. XVII - satul nu e locuit;
-1717 - Lovrin avea 17 case; 
-1760 - pe vechea vatră a localităţii se sta-
bileşte din nou populaţie sârbească; 
-1770 - se aşază familii  de bulgari, iar Lo vri -
nul se numeşte Lovriniac;
-1785-1792 - sunt consemnate colonizări
ger   mane, satul devenind unul mixt, sârbo-
german;
-1789 - sârbii încep să părăsească Lovrinul
din cauza coloniştilor germani;
-1791 - 1792 -  din aceleaşi motive pleacă şi
bulgarii  din localitate, parte din aceştia se
stabilesc la The resiopolis (Vinga);
-1792 - împăratul Leopold al II-lea dăru ie
Lo vrinul şi Gottlobul generalului Anton Lip -
tay;
-între 1831 şi 1866 Lovrinul este bântuit de
ciumă (64 de morţi);
-1895 - se naşte Emmerich Bartzer,  com -
po  zitor, dirijor, profesor (d. 1961);
-13 noiembrie 1924 - comuna este vizitată
de Regele României, Ferdinand I Întregito -
rul, fiind primit de deputatul dr. Emeric Reit -
ter, regele intrând atunci în casa unui  lo vri -
 nean de rând, Peter Krausz;
-4 aprilie 1926 - se naşte Richard Bartzer,
compozitor şi orchestrator de muzică uşoa -
ră (12.01.1998) 
1929 - Nikolaus Koch - scrie Monografia
comunei Lovrin în limba germană (cu
scriere gotică);
-20 febru ari e 1938 - se naşte Anne marie

P o d  l i p  n y -
Hehn, istoric
de ar tă şi li -
terar; 
-1943 - se
n a ş     t e
W a l t e r
Kindl, mu zi -
co    log, or ga -
nist, di ri jor,
pro   fe sor, or -
ches trator;
-15 mai 1943  - se naşte Ilse Hehn, plas ti ci -
an şi pro   fesor de isto  ria artelor;
-2002 - comu na Lo vrin avea 3 812  locu i tori;
- 2009 - dr. Ioan D. Şandru publică lucrarea
„Lovrin- Monografie”;
2011 - noua şi moderna  piaţă agroalimen-

tară din Lovrin, începută în anul 2007,    de -
vi ne funcţională (2-3000 de vizitatori);
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2009 - total:
3 752 de persoa ne, dintre care:
- masculină = 1 868 de persoane
- feminină = 1 884 de persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2009:
1 259
Instituţii şcolare: Grup Şcolar „Romulus
Pa raschivoiu“ Grădiniţă cu program prelun-
git;
Instituţii sanitare: Cabinete medicale:
(trei); Farmacia uma nă; Cabinet sanitar-
vete rinar; Farmacii sani tar-veterinare:
(două).
Instituţii culturale: Cămin cultural; Bibli o -
tecă (fondată în anul 1974); 
Baze sportive şi de agrement: Sala de
sport; Baza de Agrement Lovrin (ştrand ter-
mal); Teren de handbal; Teren de fotbal;
Biserici şi alte lăcaşe de cult: Biserica
ortodoxă română (1982);  Bise ri ca romano-
catolică (1838); Biserica pen ti cos tală;
Biserică baptistă;
Ruga: 29 iunie - Sfinţii Apostoli Petru şi
Pavel;
Cetăţeni de onoare: Iulian Puşcă, Romu -
lus Paraschivoiu, Petru Milităroiu, Titu
Suba.

Graur Vasile primar
Truţă Eugen viceprimar
Clamba Ioan, consilier PDL
Coroban Martin, consilier PDL
Costea Ioan, consilier PDL
Furdui Ciprian, consilier PSD
Huţan Viorel-Dafinel, consilier PDL

Marincuş Adrian, consilier PDL
Ruda Nicolae, consilier PDL
Mateaş Mihai-Gabriel, consilier PSD
Molcuţ Constantin, consilier PDL
Petran Alexandru-Viorel, consilier PDL
Pulverea Mircea, consilier PSD
Vîrdea Cristian, consilier PDL

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LOVRIN
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Viorel Roman s-a născut la 20 mar tie
1942 în Lovrin. Între anii 1949-1960 ur mea -
ză cursu rile Liceului „Ef timie Murgu” din Ti -
mi şoara, fiind coleg de clasă cu dirijorul
Diodor Ni coară şi cu inginerul ti po graf Ioan
Aurel Laslău. Ur mează între anii 1960-65
cursurile I.S.E.P.  Bu  cu reşti, cu examen de
stat. În anul 1986, la Universitatea din Bre -
men, ob    ţine titlul de doctor în fi lo zo fie şi isto-
rie. Re dactor şi co res pondent (1968-70) la
Ra dio Timi şoara şi Bucureşti, între 1970-72.
Cer cetător şi asistent la Universitatea din Ti -
mi şoara, 1972-84, do cent şi re ferent la Uni -
versitatea din Bre men, 1984, consilier aca -
de mic pe viaţă la Uni   ver  sitatea din Bremen,
1985. Cores pon dent la „Vo  cea Ame ricii”,
1991. Di rec tor al proiectului UE-Tempus
Tran sfer-(Româ nia), 1992. Ex pert al Pro gra -

mu lui Na ţiu  nilor U ni te
pen tru Dez vol ta re,
1992, Pro fe sor a so -
ciat al A.S.E. Bu  cu -
reşti, 1993, Pro fe sor
a so  ciat al  Uni ver si tăţii
din Ti mi    şoa ra ,1993.
Pro   fesor a so ciat la
Aca  demiei de Studii Economice Chi şinău
Mol do va, 1994. Pro fesor a so ciat al  Uni ver -
si tăţii din Baia Ma re, 1996. Membru de
onoare al Se natului U niversităţii din Baia
Mare, 2000. Mem bru al Academiei Româno-
Ame ricane (ARA), Mont réal. 

A pu blicat nume roa se volu me, dintre care
două, „Imperiul, evreii şi românii“ şi
„Capi ta lism ortodox“, i-au apă rut la
Timişoara.

CoNSILIERUL ACADEMIC 

CoNACUL GENERALULUI
În anul 1792, îm păratul

Leopold al II-lea  a făcut
ca dou lo cali ta tea Lo vrin,
îm  pre u nă cu Gottlobul,
ge ne ralului locotenent
An ton Liptay de Kis -
falud. Aceasta, pen   tru
me ritele deosebite ale
ge  neralului în lup  tele
duse îm potriva tur cilor la
Palanca No uă. Anton
Lip  tay a construit la Lo -
vrin  castelul care şi as tăzi îi poartă numele. Aici se
pare că s-a păs trat stea   gul luat de general de la

turci în bă tălia de la Palanca Mare (Banatul sâr  besc), fap tă pen tru care a fost de co rat în anul

„ECHIPA DE AUR“
Ediţia 1969-1970 a campionatului

de handbal al României, Divizia B, a
avut ca şi  câştigătoare în seria I
echipa Politeh nica Galaţi. În seria a
II-a, câştigătoare a fost echipa co -
munei timişene Lovrin, Ştiinţa,  care
a promovat atunci în Divizia A. Pe
te re  nul  de handbal din Lovrin au ju -
cat în ediţia 1970-1971 echipe mari,
aşa  cum erau în acei ani Po li teh -
nica Ti mişoara, Stea ua sau Dinamo.
În imagine, echipa de handbal „Şti-
inţa Lovrin“ la începutul anilor ‘70,
fo to grafie primită de la fostul component al „echipei de aur” lovrinene,  dr. Mihai Constan ti -
nes cu (rândul de sus, al treilea din stânga).
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Richard Wagner
s-a născut în anul
1952 în co muna Lo -
vrin. Stu dii germanisti -
ce urmate la Universi -
tatea din Ti mi   şoa ra.
Face par  te din tr-o ge -
ne raţie de scrii tori de
lim bă ger mană (Wil   -
liam To tok, Her  ta
Müller, Jo hann Lip -
pet) care şi-au con -

tinuat ac    ti vitatea litera ră şi pu  blicistică şi du -
pă sta   bi lirea în Ger ma nia. Anchetat şi cerc-
etat de Securitate ca mem  bru fondator al
„Gru pului de acţiune Ba nat” (1972-1975).
Între anii 1983 şi 1985 a avut interdicţie de a
lu cra şi publica. Emi grează împreună cu
soţia sa Herta Müller în Republica Federală
Germană în anul 1987. Aici a publicat „Miss

Bu karest“ (roman, Ber lin, 2001), povestea
unui fost agent de securitate, „Schullerus“,
care pleacă din Româ nia înainte de anul
1989, alături de soţia sa de origine germană.
Per sonajul ajunge în lu mea interlopă ger ma -
nă  în care erau infiltraţi foşti se curişti. 

Alte volume sem nate de Ri chard Wagner:
„Viena, Banat” (ro man,1998), „Cerere de
emi grare, bani de-ntâm pinare” (povestiri,
Ber lin, 2002), „Catra fuse” (roman, 2004),
„orizontul ger man. Despre destinul unei
ţări bune” (eseu, 2006) etc. Richar Wagner
se destăinuie - întrebat de  ziaristul Dani
Rockhof - cum se poate trăi li niştit între sta -
tu  tul de neamţ în Ţara Natală, România, şi
de Auslander, de repatriat, în Ger   mania:
„Sunt neamţ, pe de o parte, pe de altă par -
te sunt străin în Germania. Sunt amân-
două în una. E o situa ţie delicată şi con-
tradictorie”.

GRUPUL DE ACŢIUNE BANAT

Biografie de şvab bănăţean. Născut în Lo vrin. A fost o via ţă
tehnician dentar. S-a stabilit la pensie în Ger mania, la Karls -
ruhe, aco lo unde trăiesc mulţi şvabi din Timiş, majoritatea fiind

însă din comuna Bi -
led. Herr Edurad Fickl
vine în România pri -
măvara şi pleacă în
Ger ma nia toamna. Îi
este teamă iar na să
nu alune ce pe stră zile
în gheţate din co mu nă
şi apoi e su părat şi pe  biro cra ţia de la noi, care
aduce su ferinţă în tregii co mu  nităţi. Nu dă  exemple
con cre te. Aşa, birocraţia, în general... Circulă în sat

mai mult cu scuterul. Se în toarce  mereu la Lovrin, pentru prietenii din sat. „De altfel”, măr-
turiseşte herr Fickl, „doresc să-mi petrec ultimii ani în casa părintească din Lovrin”.  

EDUARD FICKL E ACASĂ

1789 cu cel mai mare ordin al Im pe riului Habs bur gic, şi anu me
Ordinul Marea Cruce Militară (rea lizat din aur şi argint şi îm po -
do bit cu diamante, safire, smaralde şi rubine, foto-dreapta).
Anton Liptay a construit la Lovrin un castel în stil baroc. Fiul
gene ralului, Friedrich Liptay, a făcut în curtea castelului, în
anul 1819, o frumoasă gră di nă engle zească în care se afla un
lac de mici dimensiuni. Lovrinul avea la acea vreme 2 700 de
locuitori, 2644 romano-catolic şi 56 de sârbi (greci nruniţi). Tot lui
Friedrich Liptay i se atribuie donaţia ceasurilor  din tur nul  bis-
ericii romano-catolice din sat, aşa cum şi tatăl său, Anton Liptay,
a dăruit fon  duri im por tante pen tru con stru irea bise ricii din Got -
tlob. Cas telul Lip tay găz duieşte în pre zent sediul Sta ţiunii de
cer ce tări didactice şi agrico le din Lo vrin.

Lovrin, Strada

Principală, înc. sec. XX
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