Szőcs Bernadette și Klosz Péter laureați ai Distincției ”ALAE”
Sala Mică a Palatului Culturii din Târgu-Mureș a găzduit astăzi ceremonia de
decernare a Distincției ALAE, cea mai importantă distincţie acordată de Consiliul
Judeţean Mureş. Distincția se acordă pentru excelență în domeniul de activitate al
unor personalități ale județului Mureș, fiind o recunoaştere şi o recompensă
morală a serviciilor aduse comunităţii.
La sfârșitul anului 2019 Consiliul Județean Mureș a decis acordarea acestei
distincții sportivei Szőcs Bernadette Cynthia, campioană europeană la tenis de
masă, și post-mortem, fostului președinte al Federației Române de Triatlon, Klosz
Péter, care a încetat din viață în decursul lunii noiembrie 2019.
La ceremonia de acordare a celor două distincții au participat Szőcs Bernadette
Cynthia, alături de familie și antrenori și fratele lui Klosz Péter, Klosz Viktor,
precum și reprezentanți ai instituțiilor publice din județ și elevi de la Liceul
Sportiv ”Szász Adalbert” din Târgu-Mureș.
Președintele Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc, a subliniat în discursul său,
importanța muncii depuse de cei doi laureați de-a lungul timpului, arătând că
aceștia sunt adevăratele modele de urmat pentru tinerii de astăzi.
”Cei doi sportivi laureați astăzi au obținut, de-a lungul activității lor, rezultate
deosebite. Performanțele obținute de ei nu ar fi putut fi atinse fără perseverență
și sacrificii. Trăim într-o societate a vitezei în care marea majoritate a oamenilor
își doresc să obțină rezultate, faimă, succes cu minimul de efort. Cei doi laureați
ai distincției ALAE ne învață, însă, o lecție importantă pentru fiecare dintre noi și
mai ales pentru cei tineri. Pentru a avea cu adevărat succes este nevoie de o
muncă susținută, de sacrificii personale, de dedicație și de capacitatea de a
depăși dificultățile întâlnite pe parcurs. Szőcs Bernadette și Klosz Péter sunt
personalități care sunt cunoscute tuturor iubitorilor sportului, din țară și din
străinătate și eu sunt onorat că acești sportivi își au originea în județul Mureș și
că putem astăzi să aducem acest omagiu vieții și activității lor”, a spus acesta.
Cea care va reprezenta România la Jocurile Olimpice de la Tokyo de anul acesta,
sportiva Szőcs Bernadette Cynthia, a declarat că la baza performanțelor sportive
stă foarte multă muncă.
“Antrenorul meu mi-a spus la un moment dat că munca nu te minte niciodată și
cred că această distincție dovedește acest lucru. Sunt mândră de rezultatele mele

și sunt foarte mândră să reprezint orașul meu natal și nu voi uita niciodată de
unde am plecat. Celor care doresc să practice un sport le-aș spune să muncească
din greu, să nu se lase împinși de la spate de părinți pentru că atunci, chiar dacă
vor atinge un anumit nivel, se vor sătura, dacă fac sport trebuie să facă din
plăcere. Le-aș mai spune să nu regrete dacă copilăria lor este într-o sală de sport
pentru că este o viață frumoasă. Sunt foarte mândră că am ales să practic acest
sport”, a declarat aceasta.
Distincția acordată, post mortem, domnului Klosz Péter, a fost primită de fratele
acestuia, Klosz Viktor, cel care a fost și colaboratorul marelui sportiv în
organizarea competițiilor. ”Un ochi plânge, altul râde. Mă bucur că astăzi a fost
recunoscută munca de ani de zile a lui Szőcs Bernadette și sunt trist că fratele
meu nu a putut fi astăzi aici să primească acest premiu din cauza morții
premature. Consider că este un lucru pozitiv faptul că Consiliul Județean Mureș
sprijină și recunoaște rezultatele acestor doi sportivi care prin activitatea lor
servesc comunitatea locală. Am încredere că activitatea lui Klosz Péter va fi
continuată de alții. Federația Română de Triatlon are o nouă conducere, care are
o atitudine pozitivă față de moștenirea fratelui meu și legat de continuarea
organizării evenimentelor sportive. Sper că vom putea menține triatlonul la
nivelul la care a ajuns astăzi și chiar mai sus”, a spus acestuia.
Până în prezent, în afara celor două personalități distinse în cadrul ceremoniei de
azi, Distincția ALAE a mai fost decernată unui număr de opt personalități ale
județului Mureș, istoricului prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, poetului Kovács
András, compozitorului Csíky Boldizsár, actorului și regizorului Dan Glasu,
dirijorului Shinya Ozaki, medicului prof. univ. dr. Horațiu Suciu, cercetătorului dr.
ing. Kolozsváry Zoltán și sopranei Virginia Zeani.
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