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Manifestarea din 22 octombrie
2006 a fost dedicat` deopotriv`
Zilei Armatei României cât [i
„ultimei încorpor`ri”. În Pia]a
George Enescu din Capital`,
reprezentan]i ai For]elor Aeriene,
Navale [i Terestre, ai Biroului de
Informare-Recrutare, ai Direc]iei de
Comunica]ii [i Informatic` cât [i cei
ai Muzeului Militar, au amenajat
corturi tematice în vederea
promov`rii campaniei ini]iate de
Ministerul Ap`r`rii privind trecerea
la o armat` 100% profesionist`.

Înc` de la primele ore ale
dimine]ii, standurile amenajate au
fost vizitate de sute de bucure[teni
curio[i privind viitorul pe care
posibilii candida]i l-ar avea în
armat`.

„MILFEST  2006"

Unul dintre
punctele de inte-
res ale festiva-
lului, a fost cortul
amenajat al For-
]elor Aeriene un-
de cei mai mul]i
tineri au fost inte-
resa]i s` aleag` o
carier` militar`,
pe filier` direct`.
Astfel, reprezen-
tantul Biroului
Înv`]`mânt – lo-
cotenent colone-
lul Nicu[or }acu –
[i  cel al Servi-
ciului Resurse
Umane – loco-
tenent colonelul
Daniel Stoicescu
– , au prezentat tu-
turor celor intere-
sa]i ce înseamn` meseria de pilot,
de tehnic de bord, radiolocatorist
sau artilerist antiaerian. În ceea ce
prive[te militarii angaja]i pe baz`
de contract, doritorii au fost
direc]iona]i c`tre Biroul de Infor-
mare-Recrutare.

Acest festival militar a însemnat
pentru tinerii prezen]i oportuni-
tatea de a opta pentru cariera
militar`. Dou` eleve de clasa a-IX-
a, gemene, au anun]at c` vor da
admitere la un liceu militar,
repetând astfel clasa, în favoarea
unei cariere militare. Una dintre

ele a promis în fa]a mass-media c`
va face tot posibilul pentru
îmbr`]i[area meseriei de pilot de
vân`toare. Senza]ie a f`cut [i
costumul  folosit de pilo]ii de
avioane supersonice. Tinerele
speran]e ale avia]iei române au
f`cut poze purtând casca DASH [i
pantalonii de suprasarcin`.

Pe toat` durata zilei, cei pre-
zen]i s-au putut bucura de specta-
colele oferite de forma]ii militare
de muzic` popular`, folk [i de
dans, precum [i demonstra]iile
Clubului Sportiv  Steaua. Spre

sear`, începând cu orele 19.00,
forma]ii de muzic` române[ti au
sus]inut concerte pentru spec-
tatorii „MilFest 2006". La intrarea în
incinta pie]ei, a fost amenajat` o
buc`t`rie de campanie, unde au
fost preparate în direct la televizor,
mânc`ruri tradi]ionale ost`[e[ti, ca
de exemplu, deja celebra fasolic`
asezonat`, bineîn]eles, cu cârna]i.

MONA ARDELEANU
Compartimentul Rela]ii Publice –

SMFA
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“|mplinirea Bisericii Tale o p`ze[te;
sfin]e[te pe cei ce iubesc podoaba

casei Tale; Tu pe ace[tia îi
pream`re[te cu dumnezeiasc`

puterea Ta; [i nu ne l`sa pe noi cei ce
n`d`jduim întru Tine”

- Sfânta Liturghie

Mai înainte de începutul Postului
Na[terii Domnului, într-o diminea]`
r`coroas` de 11 noiembrie a anului
2006, sâmb`t`, toat` suflarea Unit`]ii
Militare 01811 Odorheiu Secuiesc,
împreun` cu numero[i invita]i, a
participat la slujba de sfin]ire a capelei
militare din incinta unit`]ii, având
hramurile „Soborul Sfin]ilor Arhan-
gheli Mihail [i Gavril” [i „Na[terea
Sfântului Ioan Botez`torul”.

Ideea construirii capelei militare a
luat na[tere la începutul anului 2004,
când, în luna ianuarie, a luat fiin]` un
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comitet de ini]iativ` din rândul cadrelor
militare din unitate, sub comanda
maiorului Danciu Vasile, comandant
la acea vreme, format din maiorul Hici
Adrian, [ef de stat major, c`pitanul
Tudor Daniel, preotul Mare[
Gheorghe [i, din luna august, loco-
tenent colonelul Ro[ian Aurelian,
noul comandant. Sfin]irea pietrei de
temelie s-a f`cut la praznicul Bunei
Vestiri, la 25 martie 2004, de c`tre
preotul Mare[ Gheorghe de la Parohia
Ortodox` Odorheiu Secuiesc (trecut la
Domnul la 1 septembrie 2005), având
binecuvântarea Prea Sfin]itului Ioan,
Episcopul Covasnei [i Harghitei, ridica-
rea capelei [i realizarea acoperi[ului
f`cându-se în 100 de zile. S-au demarat
lucr`rile de pictare a capelei, reali-
zându-se doar pictarea Sfântului Altar [i

a iconostasului, prima Sfânt` Liturghie
s`vâr[indu-se la data de 9 octombrie
2004, când P.S. Episcop Ioan,
înconjurat de un sobor de preo]i, a
binecuvântat osteneala celor ce s-au
jertfit pentru zidirea Casei lui
Dumnezeu.

În perioada august–octombrie
2006, sub comanda locotenent
colonelului Florea Marian, cu binecu-
vântarea P.S. Ioan [i purtarea de grij` a
preotului militar Laz`r Adrian, capela a
fost îmbr`cat` în hain` nou` de
s`rb`toare, reu[indu-se finalizarea
lucr`rilor de pictur` a întregii capele.

Dup` cum spunea P.S. Episcop Ioan
în cuvântul de dup` Sfânta Liturghie din
data de 11 noiembrie 2006, „nu a fost
întâmpl̀ tor aleas  ̀de Dumnezeu aceast`
zi pentru sfin]irea Capelei, deoarece în
aceast  ̀zi Biserica Ortodox  ̀pr`znuie[te
un sfânt militar, pe Sfântul Mare Mucenic
Mina”. Slujba de sfin]ire a capelei a fost
s`vâr[it` de c`tre vrednicul P`rinte
Episcop Ioan, dimpreun  ̀cu un sobor de
preo]i, fiind onora]i de participarea
domnului general-maior Nicolae
Marinel, [eful resurselor din Statul
Major al For]elor Aeriene, de numero[i
reprezentan]i militari [i civili din Odorheiu
Secuiesc, Bucure[ti, Miercurea Ciuc,
Câmpia Turzii, Cluj Napoca [i alte
localit`]i, precum [i mul]i credincio[i din
zon`. La sfâr[itul slujbei, to]i cei prezen]i
au fost invita]i s` guste din bucatele ales
preg`tite de c`tre angaja]ii unit`]ii
militare.

Preot militar
ADRIAN-TEODOR LAZ~R
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