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În ziua de 10 mai, 
România a sărbăto-
rit Ziua Regalității și 
Independenței, un eve-
niment de o importanță 
istorică majoră pentru 
țara vecină, care s-a 
desfășurat la  Palatul 
Elisabeta. La această 
sărbătoare au parti-
cipat și reprezentanții 
orașului Ialoveni,  fiind 
invitați de Familia Re-
gală. 

Principele Radu al 
României, salutându-l 
pe Sergiu Armașu, pri-
marul orașului Ialo-
veni, s-a referit cu mul-
tă căldură la vizita sa 
întreprinsă la Ialoveni 
de Hramul localității, 
atunci când a partici-
pat și la ceremonia de 

dezvelire a  bustului 
Regelui Ferdinand I al 
României, la  întâlnirea 
cu micii ialoveneni și 

locuitorii urbei. 
Primarul Sergiu 

Armașu l-a invitat pe 
Principele Radu să 

vină din nou în ospeție 
la Ialoveni, unde este 
așteptat cu multă căldu-
ră. 

Primăria orașului Ialoveni, împreună cu 
membrii Asociației veteranilor și pensiona-
rilor din localitate, au organizat o întâlnire 
de suflet cu participanții la cel de-al Doilea 
Război Mondial și membrii familiilor aces-
tora. 

Participanții la război și văduvele au pri-
mit ajutoare și susținere din partea Primări-

ei, mesaje de mulţumire pentru demnitatea, 
patriotismul, voinţa fermă și exemplul oferit 
generațiilor ulterioare.

Ziua de 9 mai are o semnificație dublă, fi-
ind marcată și Ziua Europei – zi dedicată is-
toriei continentului european, care este un 
model de civilizație, solidaritate, de dialog și 
de colaborare pentru binele comun.
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Aviz

Consecințele 
intemperiilor din 
aprilie, înlăturate

Orașul Ialoveni își revine după calamitățile 
de la sfârșitul lunii aprilie: se lucrează  la rea-
bilitarea și asfaltarea drumurilor, se efectuea-
ză lucrările la rețeaua de iluminat stradal cu 
elemente LED și se extinde rețeaua de ilumi-
nare stradală. Totodată, se execută lucrări de 
amenajare pe terenurile publice și din preaj-
ma blocurilor locative.

Primăria orașului Ialoveni  informează cetățenii, că avizele pentru plata impozitelor imobiliar și funciar 
sunt repartizate pe adresa contribuabililor. Vă atenționăm asupra faptului că impozitul imobiliar (case de 
locuit, garaje, apartamente, vilele din întovărășirile Pomicole) se achită în orice bancă din orașul Ialoveni.

Impozitul funciar (cote și grădini din extravilanul localității) se achită în incinta Primăriei, etajul I, 
biroul 106.

În cazul în care nu ați primit avizul sau nu sunt impozitate bunurile imobile și funciare, adresați-vă la 
preceptorii fiscali pentru a afla cauza.

Telefon de contact – 0268 22560.
Achitarea impozitelor este datoria civică a fiecărui cetățean!

Reprezentanții Primăriei 
Ialoveni - la Ziua Regalității

Ziua Victoriei și Ziua Europei, 
marcată la Ialoveni
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LT „Andrei Vartic” a marcat 
55 ani de activitate

Eveniment important 
în viața cărții și culturii

Moment aniversar - 30 ani de la fondarea Școlii de Arte Ialoveni

Colectivul LT „Andrei Vartic

În ziua de 23 mai 
2017, copiii din orașul 
Ialoveni au avut o întâl-
nire de suflet cu scriitorul 
SPIRIDON VANGHELI, 
patronul spiritual al Bi-
bliotecii pentru copii din 
Ialoveni care îi poartă 
numele. 

Evenimentul a fost 
consacrat jubileului de 85 
de ani de la nașterea scri-
itorului în cadrul  Zilelor 
Bibliotecii, ediția a X-a și 
jubileul de 45 de ani de ac-
tivitate a Bibliotecii pentru 
copii „Spiridon Vangheli”. 

Scriitorul a acceptat 
invitația primarului Ser-
giu Armașu de a parti-
cipa la această întâlnire, 
menționând ca la Ialo-
veni vine ca acasă. Copiii 
instituțiilor preșcolare și 
de învățământ din locali-
tate l-au salutat pe iubitul 
scriitor în cântec, vers, 
dans și voie bună. Toți 
cei prezenți la sărbătoare 
i-au adresat scriitorului 
cele mai calde și frumoa-
se cuvinte de recunoștință 
pentru munca sa nobilă, 
pentru cărțile interesante, 
dorindu-i inspirație pen-
tru alte cărți.

Marele copil al neamu-
lui, Spiridon Vangheli, ta-
tăl lui Guguță, a menționat 
cu satisfacție că această în-
tâlnire cu copiii din Ialo-
veni i-au dat o nouă încăr-
cătură pozitivă și noi forțe 
de creație. Potrivit lui, 
revine la întâlnirile cu cei 
mici din Ialoveni, inclusiv 
la Biblioteca pentru copii, 

care de 10 ani îi poartă 
numele, cu multă plăcere 
și cu mult drag. Maestrul 
a informat că în curând 
va vedea lumina tiparului 
încă o carte „Crăița”, care 
conține interesante istori-
oare despre o fetiță. 

De asemenea, maes-
trul a vizitat și Biblioteca 
pentru Copii „Spiridon 
Vangheli” care a marcat 45 
ani de activitate. Această 
bibliotecă este un centru 
informaţional educativ și 
cultural din orașul Ialo-
veni care asigură copiilor 
servicii de calitate și acces 
la sursele de cunoaștere, 
cultură și informaţie. Bi-
blioteca pentru Copii din 
Ialoveni a fost înfiinţată la 
4 ianuarie 1972, iar în anul 
2007 i-a fost conferit nu-
mele scriitorului Spiridon 
Vangheli.  Principalii be-
neficiari ai bibliotecii sunt 
copiii de la vârsta preșco-
lară până la vârsta de 16 

ani, de serviciile ei benefi-
ciază, de asemenea, părin-
ţii și cadrele didactice. Bi-
bliotecarele Raisa Platon, 
Liuba Russu,  Efrosenia 
Secreieru, desfășoară un 
vast program cultural cu 
scopul atragerii la lectură 
a copiilor, informării lor și 
promovării literaturii pen-
tru copii și adolescenţi. Au 
devenit tradiţionale: întâl-
niri cu scriitorii, lansări de 
carte, mese rotunde, ateli-
ere, concursuri, ora poveș-
tilor, vernisaje de pictură 
etc. Periodic Biblioteca 
organizează expoziţii te-
matice, reviste bibliogra-
fice, excursii în Bibliotecă 
și în sala-muzeu „Spiridon 
Vangheli” etc. O bună par-
te din activităţile culturale 
ale acestei biblioteci se or-
ganizează cu participarea 
membrilor clubului-lite-
rar „Amicii”, întemeiat în 
anul 1998, care are ca scop 
identificarea, dezvoltarea 
și promovarea copiilor 
talentaţi, stimularea do-
rinţelor copiilor mici de 
a cunoaște cât mai multe 
despre lumea înconju-
rătoare prin intermediul 
cărţii.  

A fost o sărbătoare 
de suflet care va avea 
continuitate prin cărțile 
maestrului citite de co-
piii de azi și generațiile 
viitoare.

La 31 august 1962 
în Ialoveni și-a deschis 
ușile o școală nouă, 
modernă care cores-
pundea cerințelor tim-
pului  În cei 55 ani de 
activitate în această 
instituție preuniversi-
tară de învățământ s-a 
consolidat un colec-
tiv de pedagogi unit și 
creativ, care cu multă 
dragoste și pricepe-
re ghidează în lumea 
cunoștințelor elevii. 
Absolvenții își amin-
tesc cu mult drag de 
anii de școală, sunt re-
cunoscători  profesori-
lor pentru cunoștințele 
și îndrumările primite. 

La cârma aces-
tei instituții de 
învățământ au stat 
trei personalități, care 
au depus străduință, 
cunoștințe și muncă 
pentru consolidarea 
colectivului și instrui-
rea calitativă a elevilor.

Dna Ana Muntean, 
prima directoare, timp 
de 18 ani a făcut mul-
te pentru prosperarea 

școlii, localităţii, pen-
tru instruirea și educa-
rea mai multor genera-
ţii de ialoveneni. Școala 
i-a purtat numele timp 
de 10 ani. Directorul 
Ion Mereacre de ase-
menea s-a străduit ca 
procesul de învățământ 
să se desfășoare la un 
înalt nivel, ca școala să 
fie una dintre cele mai 
bune în raion. În anul 
1998 director al acestei 
instituţii de învăţământ 
a fost numită Valenti-
na Sacara, absolventă 
a acestei școli. Dnei 
Valentina Sacara i-a 
revenit onorifica da-
torie de a reorganiza 
Școala medie în Liceu 
Teoretic. Dumneaei 
continuă să activeze în 
fruntea liceului, care 
și-a format un renu-
me și a confirmat sta-
tutul de instituție de 
învățământ preuniver-
sitar care promovează 
calitatea în educaţie 
și formarea elevilor în 
spiritul unor idealuri 
înalte. 

 Unul din absolvenții 
acestei școli a fost și 
Andrei Vartic, scriitor, 
politician, cercetător, 
al cărui nume îl poartă 
astăzi instituția. Tot aici 
și-a făcut studiile și ele-
vul Petru Sănduță, că-
zut pe câmpul de luptă 
în Afganistan, al cărui 
monument este ampla-
sat în curtea școlii. 

Cu prilejul jubileu 
de 55 ani de activita-
te, la Casa de Cultură 
din Ialoveni a avut loc 
o sărbătoare festivă 
la care au participat 
foștii și actualii peda-
gogi și profesori, elevi 
și absolvenți, oaspeți, 
care au menționat acti-
vitatea plină de dăruire 
și pasiune a cadrelor 
didactice, care conti-
nua frumoasele tradiții 
ale celora care au pus 
piatra de temelie a 
școlii. 

La mulți ani Liceul 
Teoretic ,,Andrei Var-
tic”!

Evenimentul aniversar a fost marcat în ziua de 
17 mai printr-un spectacol festiv la Casa Raională 
de cultură cu participarea laureaților concursuri-
lor naționale și internaționale: corul „Albinuțele”, 
ansamblul de  violoniști, grupul coregrafic, Or-
chestra de cameră „Camerton”, Orchestra de in-
strumente populare „Mugurașii”, recitaluri ale 
absolvenților și o expoziție cu lucrările elevilor 

Școlii de Arte Ialoveni.
Scurt istoric:
1978 - în orașul Ialoveni este deschisă filiala 

Școlii de Muzică din s. Costești
1987 – este fondată Școala de Muzică din 

orașul Ialoveni
1993 – Școala de Muzică se transformă în 

Școala de Arte din or. Ialoveni, cu mai multe ca-
tedre, printre care: pian, instrumente cu corzi, in-
strumente populare,  instrumente aerofone, arte 
plastice.

Celebrităţi care au crescut pe băncile acestei 
școli:

Ludmila Chise – compozitor, muzicolog
Andrian Ursu – interpret de muzică ușoară
Andrei Sava – compozitor
Sergiu Roșca – compozitor
Dumitru Calmâș – profesor AMTAP
Tatiana Vârlan – solista Teatrului Naţional de 

Operă și Balet, ș.a.
Cei prezenți la sărbătoarea jubiliară au 

menționat succesele obținute de colectivul didac-
tic al instituției, dorindu-le în continuare realizări 
în educația artistică a tinerii generații.

Primarul Sergiu Armașu a felicitat colectivul 
Școlii de Arte cu frumosul jubileu, menționând că 
este o echipă de valoroși profesioniști, care promo-
vează orașul nostru și sunt adevărați Ambasadori 
ai artelor și frumosului. Felicitări și noi succese!
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Traficul de ființe 
umane este un fenomen 
catastrofal  răspândit 
în ultimul deceniu. Vic-
timele lui sunt traficate 
prin folosirea numeroa-
selor mijloace de con-
strângere sau metode de 
înșelăciune și pentru ne-
numărate scopuri abu-
zive și de exploatare. 

În acest context, un 
cetățean al RM prin 
sentința Judecătoriei 
Hâncești, cu sediul în or. 
Ialoveni a fost condam-
nat la 16 ani închisoare, 
fiind privat de a ocupa 
funcții publice pe o peri-
oadă de 5 ani.

Inculpatul a fost con-
damnat pentru faptul că 
la începutul lunii ianu-
arie 2013, aflându-se în 
mun. Chișinău, în preaj-
ma „Autogării de Nord”, 
urmărind scopul exploa-
tării sexuale comerciale 
a persoanei, prin înșelă-
ciune manifestată prin 
promisiunea de angajare 
a ultimei la un lucru bine 
plătit în calitate de bucă-
tar sau chelner într-un 
restaurant din or. Mos-
cova, Federaţia Rusă, 
precum și prin abuz de 
poziţie de vulnerabilitate 
manifestată prin situaţia 
precară din punct de ve-
dere al supravieţuirii so-
ciale, a recrutat-o pe vic-
timă cu consimţământul 
acesteia.

După care, incul-
patul, acţionând întru 
atingerea scopului său 
infracţional, în timp ce 
se afla în or. Moscova, 
prin intermediului filia-
lei Băncii „Victoriabank” 
SA din or.  Ialoveni, i-a 
transferat pe numele vic-

timei mijloace bănești în 
sumă de 100 dolari SUA 
pentru perfectarea în 
regim de urgenţă a bule-
tinului de identitate și a 
pașaportului cetăţeanu-
lui Republicii Moldova. 
Ulterior, inculpatul i-a 
mai transferat victimei 
mijloace bănești în sumă 
de 500 lei, pentru pro-
curarea biletului pe ruta 
auto Chișinău-Mosco-
va, ulterior, organizând 
transportarea acesteia la 
locul de destinaţie.

La mijlocului lunii 
ianuarie 2013, inculpa-
tul a întâlnit-o pe vic-
timă la gara „Kievschii 
Vokzal”, din or. Mosco-
va, unde întru realizarea 
scopului infracţional i-a 
sechestrat pașaportul 
și a adăpostit-o într-un 
apartament situat în or. 
Moscova, unde se mai 
afla și o persoană nei-
dentificată de organul 
de urmărire penală. În 
scopul exploatării sexua-
le comerciale inculpatul 
și persoana neidentifi-
cată i-au cerut victimei 
prestarea serviciilor se-
xuale pentru suportarea 
cheltuielilor legate de 
transportarea, cazarea 
și întreţinerea acesteia. 
Victima, aflându-se în 
condiţiile menţionate, 
care determinau situaţia 
sa precară și ilegală lega-
tă de șederea în ţara de 
destinaţie a fost supusă 
exploatării sexuale co-
merciale prin impune-
rea, de către persoanele 
care au adăpostit-o și 
i-au sechestrat pașapor-
tul naţional, de a acorda 
contrar voinţei sale ser-
vicii sexuale contra plată 

diferitor bărbaţi. 
În continuare, incul-

patul, la începutul lunii 
ianuarie 2013, aflându-
se în or. Moscova, prin 
intermediul site-ului de 
socializare „Odnoklas-
niki” a făcut cunoștinţă 
cu o altă persoană, care 
se afla la domiciliul său 
din s. Ruseștii Noi r-1 
Ialoveni și, urmărind 
scopul exploatării sexu-
ale comerciale a acesteia, 
prin înșelăciune mani-
festată prin promisiunea 
de angajare la un lucru 
bine plătit în calitate 
de bucătar la un șan-
tier de construcţie din 
or. Moscova, precum și 
prin abuz de poziţie de 
vulnerabilitate manifes-
tată prin situaţia precară 
din punct de vedere al 
supravieţuirii sociale, a 
recrutat-o pe aceasta cu 
consimţământul ei.

Inculpatul, acţionând 
întru atingerea scopului 
său infracţional, în timp 
ce se afla în or. Mosco-
va, i-a transferat victi-
mei mijloace bănești în 
sumă de 7500 ruble ru-
sești, pentru perfectarea 
în regim de urgenţă a 
buletinului de identitate 
și a pașaportului cetăţea-
nului Republicii Moldo-
va și pentru procurarea 
biletului pe ruta auto 
Chișinău-Moscova, ul-
terior, organizând trans-
portarea victimei la locul 
de destinaţie. Inculpatul 
a întâlnit victima în or. 
Moscova, unde întru 
realizarea scopului in-
fracţional i-a sechestrat 
pașaportul și a adăpos-
tit-o într-un apartament 
situat în or. Moscova, 

unde se aflau trei fete 
necunoscute, inclusiv și 
prima victimă. La fel, în 
apartamentul dat se mai 
afla și persoana neidenti-
ficată. În scopul exploa-
tării sexuale comerciale 
inculpatul și persoana 
neidentificată i-au cerut 
victimei prestarea ser-
viciilor sexuale pentru 
suportarea cheltuielilor 
legate de transportarea, 
cazarea și întreţinerea 
acesteia.

Victima, aflându-se 
în condiţiile menţionate, 
care determinau situaţia 
sa precară și ilegală lega-
tă de șederea în ţara de 
destinaţie, a fost supusă 
exploatării sexuale co-
merciale prin impune-
rea, de către persoanele 
care au adăpostit-o și 
i-au sechestrat pașapor-
tul naţional, de a acorda 
contrar voinţei sale ser-
vicii sexuale contra plată 
diferitor bărbaţi.

Totodată mai urmea-
ză de menționat că in-
culpatul este o persoană 
cu antecedente pena-
le, fiind condamnat la 
22.08.2016 prin sentința 
Judecătoriei Hâncești și 
Decizia Curții de Apel 
din 20.12.2016, la 12 ani 
închisoare pentru comi-
terea actului de tâlhărie 
în proporții deosebit de 
mari, proporții ce rezul-
tă din sustragerea a 3 kg 
de aur și bani în nume-
rar de 2, 5 milioane lei.  

Rodica Leapin, 
procuror 

în Procuratura 
raionului Ialoveni

Familia și importanța 
ei într-o societate 

sănătoasă

Jumătate de secol 
împreună

Voluntarii Corpului Păcii, în conlucrare 
cu colectivul Bibliotecii „Petre Ștefănucă” 

Traficul de ființe umane - 
o încălcare a drepturilor omului

În ziua de 18 mai BPO „Petre Ștefănucă” Ia-
loveni a fost gazda evenimentului dedicat Zilei 
Internaționale a Familiei. Sărbătorită pe întrea-
ga planetă, începând cu anul 1995, cu scopul de 
a sensibiliza opinia publică și de a sublinia im-
portanţa familiei în condiţiile în care oamenii 
au început să se îndepărteze de instituţia numi-
tă „familie”. 

Organizaţia teritorială Ialoveni Asociaţia Ob-
ștească „Asociaţia Nevăzătorilor din Moldova”, 
președinte Maia Bivol,  au evaluat cu un amplu 
program artistic înmănuncheat într-o șezătoare 
în fața publicului utilizator. Scopul activității date 
a fost promovarea familiei ca nucleu al creșterii 
și educației copiilor, păstrarea valorilor morale și 
spirituale lăsate de strămoși, a tradițiilor frumoa-
se a celor mai trainice familii. Evenimentul a avut 
loc în cadrul Campaniei „Ne vedem la bibliotecă”, 
runda II, luna mai fiind dedicată Familiei.

Americanii David Jarmal și Campa Jarmul, voluntari al Corpului Păcii în Republica Moldova, participă 
cu mare interes la activitățile organizate  de către lucrătorii BPO „Petre Ștefănucă” din orașul Ialoveni. În 
contextul conlucrării, ei au propus și diverse acțiuni interesante pentru tinerii cititori.  

Dl David Jarmal  ajută elevii din clasele VII-!X  să studieze diverse programe la calculator, îi învață noi 
aplicații, codificări, jocuri, cu ajutorul programului Python. Deasemenea el acordă ajutor bibliotecarelor să ela-
boreze interesante buclete, filmulețe, postări legate de activitatea bibliotecii.

Iar dna Campa Jarmul ajută cititorilor de diferite vârste să studieze limba englezp, să acumuleaze cunoștințe 
esenţiale de limbă și să exerseaze în practică abilitățile. Aceste lecții îi ajută pe elevi să comunice mai cu încre-
dere cu cei ce cunosc această limbă, abilități ce le va fi de folos întotdeauna, deoarece limba engleză este vorbită 
în multe țări ale lumii. 

Soții Gheorghe și Tamara Buzdugan din Ialo-
veni au marcat un frumos jubileu de familie - 50 
de ani de căsnicie. 

Cu acest prilej, ei au fost felicitați de rude și 
prieteni. În numele colectivului Primăriei Ia-
loveni, primarul Sergiu ARMAȘU le-a dorit 
sărbătoriților multă sănătate, bucurii și dragoste, 
ca pacea să dăinuie mereu în casa și în sufletele 
lor. 

Soții Buzdugan au semnat în Cartea 
Omagiaților, exprimându-și astfel dorința să 
meargă și în continuare împreună pe drumul 
vieții.
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Festival fotbalistic la Ialoveni
Preșcolarii din Ialoveni 
au zis „adio grădiniță”

În ziua de 5 mai, pe stadionul din orașul Ialoveni, a fost organizat festivalul fotbalistic „Grassroots” 
din cadrul proiectului Școala Voluntarilor Pro Fotbal pentru copiii cu vârsta de 8-10 ani din localitatea 
Ialoveni. 

La festivalul sportiv au participat elevii celor patru instituții de învățământ din localitate - LT „Petru 
Ștefănucă”, LT „Andrei Vartic”, Gimnaziul „Grigore Vieru” și Școala Primară „Ion Creangă”.

Evenimentul a fost organizat de către administrația publică locală cu suportul Oficiului Regional de 
Dezvoltare al Federaţiei Moldovenești de Fotbal, regiunea Centru. Copiii au participat activ la diferite 
exerciţii și au jucat fotbal. La finalul activităților toţi copiii au primit cadouri din partea organizatorilor.

În orașul Ialoveni activează trei instituții 
preșcolare – Grădinița nr.1 „Andrieș”, Grădinița nr. 
3 „Lăstărel” și Grădinița nr.5 „Licurici”, în care sunt 
create condiții bune pentru întreținerea și instruirea 
micuților. Grație grijii și sprijinului permanent al 
Primăriei Ialoveni și  străduințelor colectivelor de 
muncă din din aceste instituții, copiii obțin o dezvol-
tare a abilităților conform vârstei. 

În primăvara curentă 244 de copii și-au luat „adio” 
de la grădiniță, începând pregătirea pentru a fi elevi, 
ei au primit o pregătire pentru școală, pentru înca-
drare în colective noi și în societate.

Deoarece în orașul Ialoveni natalitatea este înaltă 
și capacitatea grădinițelor existente nu poate satisfa-
ce toate solicitările părinților de a încadra copiii la 
grădinițe, este necesar de a construi încă o instituție 
preșcolară, dar nu sunt mijloacele financiare necesa-
re. 

În context, primarul Sergiu Armașu în repetate 
rânduri s-a adresat cu această chestiune la Guvernul 
Republicii Moldova, ministere, departamente. Primă-
ria Ialoveni mizează pe susținerea administrației cen-
trale în soluționarea acestei probleme – construcția 
unei instituții preșcolare în orașul nostru.

Cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului, Pri-
măria orașului Ialoveni a oferit un cadou copiilor 
din sectorul Huțuleuca - un teren de joacă amplasat 
pe stadionul din preajma Bisericii „Acoperemântul 
Macii Domnului”.

27 mai - Ziua Sportivului și a Mișcării Olimpice s-a desfășurat pe stadionul din orașul Ialoveni la 
care au participat echipe de sportivi din localitățile raionului Ialoveni. 

Echipa orașului Ialoveni a ocupat locul III, cei mai reprezentativi sportivi au fost:
Milena Chiruță - I loc la alergări 100 m;
I loc - echipa orașului Ialoveni la tragerea otgonului;
Denis Dubrovschi - I loc la șah;
Olga Nistreanu - locul II la șah, fete;
Irina Romanciuc - locul III la joc de dame;
Serghei Ceban - locul III la ridicarea greutăților;
Anatol Moldovan - premiul ”berbecul viu” la egalitate cu Ruslan Stăvilă din s.Ruseștii Noi;
Cristina Postică și Musteață Adriana - locul II volei pe plajă.

În orașul Ialoveni se desfășoară competițiile sportive „Cupa primarului” la mini-fotbal, ediția 2017. 
La competiții participă 8 echipe: „Huțuleuca I”, ”Huțuleuca II”, „Bozu”, „Căminul”, „Albeni”, „Liva-
da-Moldova”, „BTA-16”, „Cartea”. 

Meciurile se desfășoară în zilele de sâmbătă și duminică pe stadionul din sectorul Bozu, începând 
cu ora 18:00.  Jocurile finale sunt programate pentru mijlocul lunii iunie, cupa fiind înmânată celei mai 
puternice echipe.

Soții Alexandru și Zinovia Iachim din orașul Ialoveni, împreună cu fiul 
și nepotul, au participat la maratonul internațional desfășurat în Luxem-
burg. 

La acest maraton ei au purtat maiouri cu simbolica Republicii Moldova și 
a orașului Ialoveni, oferite în dar de către Primăria localității. 

La întoarcere soții Iachim au fost felicitați de primarul Sergiu Armașu.

EVENIMENTE SPORTIVE

*** *** ***

*** *** ***

*** *** ***

Ialoveneni – participanți 
la un maraton internațional


