Sfântul Gheorghe și Ziua Feroviarului.
23 aprilie 2020
Azi, 23 aprilie 2020, e dublă sărbătoare: Sfântul Gheorghe și Ziua
Feroviarului. Oeganizația Patronală a Societăților Feroviare Private
din România le urează “La Mulți Ani!” tuturor angajaților din sistemul
feroviar românesc, indiferent dacă lucrează în socități de stat sau
privat.
Pe 23 aprilie 1880 (11 aprilie pe stil
vechi), Principele României Carol I şi
I.C. Brătianu, ministru secretar de stat
pentru Lucrări Publice la acea vreme,
au semnat Decretului 1248/1880, prin
care a luat naştere prima administraţie
feroviară de stat din România, sub
denumirea Direcţiunea Princiară a
Căilor Ferate.
În 1999, această zi a fost declarată oficial „Ziua Feroviarului” şi reprezintă un moment
important în istorie şi o recunoaştere a meritelor celor care de-a lungul timpului au
contribuit la dezvoltarea României Mari.

Sfântul Gheorghe, mărturisitor întru Hristos
Sfântul Mare Mucenic Gheorghe s-a născut în vremea împăratului Dioclețian, în
secolul al IV-lea. El s-a născut din părinți creștini, în Capadocia, și-a mărturisit credința
în Iisus Hristos, iar din cauza acestor convingeri religioase a fost întemnițat și forțat să
renunțe la credința creștină.
Sf. Gheorghe a fost ispitit cu onoruri pentru a jertfi zeilor, însă toate aceste încercări au
fost în zadar, deoarece el nu s-a lepădat de credința în Hristos, Este torturat și până la
urmă ucis prin decapitare la data de 23 aprilie. De aici, această zi a rămas ziua sa de
prăznuire.

Aproape un milion de români își serbează onomastică pe 23 aprilie, cu ocazia
Sfântului Gheorghe.
Dintre cei care poartă numele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe peste 700.000 sunt
bărbati și peste 180.000, femei. Din totalul româncelor, peste 130.00 poartă numele de
Georgeta, alte peste 33.000 – Gheorghița sau Ghiorghița și peste 14.000 – Geta.
La bărbați, numele Gheorghe (sau varianta Ghiorghe) se regăsește în peste 550.000
dintre cazuri, George – peste 140.000, Gheorghiță, Ghiorghiță – peste 24.000, iar
peste 4.800 de români poartă numele Ghiță.
Astăzi își serbează onomastica sute de feroviari, cărora le urăm La Mullți Ani! Dorim
insă,să îi mentionăm în mod special pe unii din principalii noștrii colaboratori cărora, pe
lânga traditionalul La Multi Ani!, le dorim multă sănătate si success în activitățile pe
care le desfășoară:


Octavian Gheorghe Udriște, președinte onorific – Club Feroviar



Gigi Gavrilă, președinte – Autoritatea de Reformă Feroviară



Gheorghe Catrinoiu, director general – Electrificare CFR SA



Gheorghe Găburoi, director Exploatare – Electrificare CFR SA



George-Bogdan Ilea – membru al CA CFR SA



Gheorghe Pătru – Electrificare CFR SA



George Petre, director general – CER Fersped SA



George Micu, director ASFR – AFER



Gelu Dae, inspector șef teritorial Constanța – AFER



George Stoicescu, prof.dr.ing – Universitatea Tehnică de Construcții
București
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