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În Popești-Leordeni, 
primarul Petre Iacob, vi-
ceprimarul George Adrian 
Ștefănescu și administra-
torul public Alin Todirea-
nu, însoțiți de localnici, au 
depus, mai întâi, coroa-
ne de flori la Monumen-
tul Eroilor căzuți în Primul 
Război Mondial (amplasat 
în fața Primăriei, în Piața 
Sf. Maria). 

Un monument come-
morativ sub forma unui 
trunchi de piramidă, pe 
care a fost amplasată o 
cruce pe care este scris 
“1916-1919”. În fața cru-
cii este amplasată o co-
loană, pe care este așezat 
bustul unui soldat, iar pe 
coloană este inscripționat 
“Eroilor din Popești-
Leordeni, comuna recu-
noscătoare”. Pe lateralele 
monumentului sunt două 
plăci din marmură cu nu-

mele eroilor, iar deasupra 
crucii veghează un vultur 
din bronz cu aripile des-
chise, cu o cruce în cioc.

A doua oprire a fost 
la Biserica Sfinții Voievozi 
Mihail și Gavriil, din Pa-
rohia Leordeni, constru-
ită între anii 1985-1992, 
pe locul unei biserici mai 
vechi, fostă ctitorie a ma-
relui vornic Mihail Manu, 
ridicată la rândul ei în-
tre anii 1807-1808 și dă-
râmată în întregime de 
cutremurul din 4 mar-
tie 1977. Noua biserică a 
fost, așadar, construită în 
anii grei, de teroare co-
munistă, când în Capitală 
și întreaga țară erau de-
molate una după alta bi-
sericile. Aici se află mo-
numentul închinat ”ero-
ilor satului Leordeni, că-
zuți în Primul și Al Doi-
lea Război Mondial”, o 

cruce cu brațele treflate. 
Pe spatele monumentului 
este amplasată o placă 
de marmură fără inscrip-
ție. Monumentul e încon-
jurat de un gard de fier 
forjat și are în față un lu-
mânărar.

Cea din urmă ce-
remonie, deloc lipsită 

de aceeași smerenie și 
recunoștință, a avut loc 
în perimetrul ansamblu-
lui comemorativ din Șos. 
Leordeni 149. În fața bi-
sericii-monument, sus-
pendată la 3 metri dea-
supra pământului, con-
struită lângă gura de ca-
nal unde a fost aruncată 

cu brutalitate cenușa pri-
milor martiri ai Revoluți-
ei Române din decembrie 
1989, împușcați la Timi-
șoara, transportați în Ca-
pitală cu o mașină frigo-
rifică și arși la Cremato-
riul ”Cenușa”. Pentru că 
se cuvenea o reparație 
morală și cinstirea glori-

ei eroilor libertății noas-
tre, aici au fost amplasa-
te cruci pe ”Aleea marti-
rilor” și două monumente 
din marmură, cel mai re-
cent inaugurat în 2019, la 
30 de ani de la Revoluție.

Un sobor de preoți 
conduși de protopo-
tul Protoieriei Ilfov Sud, 
Ioan Bondar, a oficiat sluj-
ba de parastas, după ca-
re reprezentanții Primă-
riei Popești-Leordeni, ai 
mai multor organizații de 
revoluționari și ai Secre-
tariatului de stat pentru 
recunoașterea meritelor 
luptătorilor împotriva re-
gimului comunist instau-
rat în România în perioa-
da 1945-1989 au depus 
coroane de flori.

Ca de fiecare da-
tă, la ceremonie au fost 
prezenți și militarii Brigăzii 
30 Gardă ”Mihai Viteazul”.

actualitate

Orașul  Popești-Leordeni,

Gânduri de recunoștinţă, 
pentru sacrificiul suprem

 În ziua de Înălțarea Domnului sunt comemorați cei căzuţi în luptă pentru idealuri 
şi pentru un destin mai bun al urmaşilor lor

Ca în fiecare an, în orașul Popești-
Leordeni, de Înălțare, eroii neamului 
românesc sunt comemorați cu cinste, 
așa cum se cuvine celor care s-au jertfit 
pentru libertatea noastră, care au luptat 
cu vitejie pentru țara lor, pentru ca noi 
să ne mândrim că suntem români și să 
ridicăm puțin fruntea plecată sub povara 
greutăților și a umilințelor îndurate.
Astfel, pe 2 iunie 2022, când Biserica 
a prăznuit Înălțarea Domnului, după 
Sfânta Liturghie, au fost oficiate slujbe de 
pomenire a eroilor neamului românesc în 
toate catedralele, bisericile, mănăstirile, 
cimitirele, troițele și monumentele 
închinate acestora, din țară și din 
străinătate.
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