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După 30 de ani, lân-
gă biserica monument 
înălțată de autoritatea lo-
cală în apropierea aces-
tei guri de canal (pentru 
că se cuvenea o repara-
ție morală pentru a cin-
sti memoria acestor vic-
time și pentru ca oame-
nii să se poată închina 
într-un loc destinat aces-
tui scop, în care să se țină 
slujbe de pomenire și pa-
rastase așa cum cere tra-
diția creștină ortodoxă), 
lângă crucea de marmu-
ră ridicată tot de către au-
toritatea locală a orașului 
în cinstea acestor primi 
revoluționari uciși în 1989 
și în vecinătatea pietrelor 
funerare îmbrăcate cu tri-
color, lângă care au fost 
așezate coronițe de brad 
și aprinsă câte o cande-
lă, urmașii lor și-au amin-
tit de ei, de faptele lor de 
glorie.

Brigada 30 Gardă Mi-
hai Viteazu și Muzica re-
prezentativă a Ministeru-
lui Apărării Naționale au 
pregătit deschiderea ce-
remonialului, iar preoții de 
la toate parohiile din oraș, 
precum și un părinte sosit 
din Timișoara, au oficiat 
”Slujba Parastasului pen-
tru Eroi”. Actualul prefect 
al județului, Daniel Zamfir, 
foști prefecți ai județului 
Ilfov (i-am remarcat aici 
pe Mihai Niță, Marius 
Ghincea sau Dan Baran-
ga), primarul și vicepri-
marul orașului - Petre Ia-
cob și Constantin Mitran, 
administratorul public, 
Florin Preda, consilieri lo-
cali, primarul orașului Vo-
luntari, Florentin Pandele, 
consilieri județeni, condu-
cerea PSD Ilfov, reprezen-
tată de Gheorghe Bolinti-
neanu, senatorul Emanu-
el Botnariu și foarte mulți 
revoluționari, fiecare din-
tre cei de mai sus purtând 
eșarfe tricolore, au fost 
întâmpinați de un grup 
de elevi ai Școlii Gimna-
ziale ”Ioan Bădescu”, din 
localitate, care au purtat 
emoționați, fiecare, câte 
o literă, formând sloganul 
”Respect Timișoara!”

S-a intonat Imnul 
Național al României, a 
avut loc slujba de paras-
tas, după care prima-
rul Petre Iacob a anunțat 

dezvelirea unui nou mo-
nument ridicat tot în cin-
stea eroilor martiri. ”Acest 
monument este dedicat 
eroilor de la Timișoara și 
reprezintă Jertfa și Bucu-
ria Învierii Domnului”, a 
explicat edilul. Noul mo-
nument face parte acum 
din ansamblul comemo-
rativ conceput în perime-
trul gurii de canal și dă 
o și mai mare emoție în-
tregii zone. Au fost depu-
se coroane de flori, pri-
ma dintre ele fiind trimisă 
de Președintele României, 
purtând mesajul ”Glorie 
eternă eroilor Revoluției 
din Decembrie 1989”. Au 
urmat apoi Senatul Româ-
niei și Camera Deputaților, 
Prefectura județului Ilfov, 
Primăria orașului Popești-
Leordeni, Consiliul  Local 
al orașului, Asociația 
Națională a Veteranilor de 
Război, Ministerul Apără-
rii Naționale, mai multe 
asociații de revoluționari, 
Prefectura județului 
Mehe dinți, Centrul de Stu-
dii Europene, Primarul 
orașului Voluntari, Proto-
ieria Ilfov Sud etc. Coroa-
nele și jerbele de flori au 
fost depuse, pe rând, la 
noul monument, la crucea 
din marmură, unde sunt 
trecute numele eroilor și 
unde sunt menționate și 
cinci cadavre necunos-
cute, de bărbat, cu vâr-
ste aproximative, dar și la 
gura de canal propriu-zi-
să. Aici au luat cuvântul, 
pe rând, revoluționari, dar 
și primarul orașului, ca-
re a explicat că atâta vre-
me cât va locui în Popești-
Leordeni va avea grijă de 
această zonă, va avea gri-
jă ca memoria martirilor 
să fie cinstită așa cum se 
cuvine!

Au fost și scurte mo-
mente artistice, co piii 
din oraș recitând câte-
va poezii patriotice, iar 
fetițele din grupul folcloric 
”Șezătoarea Sânzienelor” 
au interpretat cântece ca-
re, de asemenea, amin-
tesc de eroii neamului. 
Întreaga ceremonie s-a 
terminat cu defilarea Bri-
găzii 30 Gardă Mihai Vi-
teazu, după care toți cei 
prezenți au primit din bu-
catele sfințite de preoți, în 
cadrul slujbei de parastas.
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Evocare și pios omagiu martirilor, la Popești-Leordeni
  Un nou monument închinat eroilor a fost dezvelit lângă gura    de canal în care a fost aruncată cenușa eroilor uciși în Timișoara

20 decembrie 2019 - 30 de ani de la 
Revoluția din Decembrie 1989! 30 de 
ani de când la Popești-Leordeni sunt 
comemorați 40 de eroi uciși în Timișoara, 
aduși într-o mașină frigorifică spre Capitală 
și arși apoi în București, la Crematoriul 
”Cenușa”. 30 de ani de când rămășițele lor 
au fost aruncate, cu brutalitate, fără vreo 
slujbă creștinească, într-o gură de canal de 
lângă strada Leordeni.

Monument realizat sub forma unei compoziţii 
tridimensionale gândită de către artistul Laurenţiu 
Mogoșanu. Vederea principală evocă, prin dispunerea 
volumelor în spaţiu, tragismul din zilele Revoluţiei, 
precum și jertfa martirică a eroilor. Volumul vertical 
reprezintă nădejdea în viaţa de apoi - în învierea cea 
de obște! Pe planul opus, se regăsește un serafim ce îl 
prefigurează pe Sf. Arhanghel Mihail, îngerul dreptăţii 
sau al legii dumnezeiești.

„Slujba Parastasului pentru Eroi”, 
chiar la gura de canal în care a fost 
aruncată cenușa martirilor

Consilieri judeţeni și 
locali

Depunere de coroane, prefectul 
judeţului, Daniel Zamfir

Dezvelirea noului monument 
dedicat eroilor

Foşti prefecţi ai judeţului Ilfov, parlamentari, 
administraţie locală, actualul prefect al judeţului

Primarul oraşului 
Popeşti-Leordeni, 

Petre Iacob, cu 
detalii despre 

noul monument

Prezentarea onorului

“Şezătoarea Sânzienele” şi 
cântecele lor emoţionante

Defilare Brigada 30 
Gardă Mihai Viteazu
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