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Az "ALAE" kitüntetésnek az átadásáról, Szőcs Bernadette Cynthia kisasszonynak 

 

A Maros Megyei Tanács,  

Látva, Ervin Molnar megyei tanácsos úrnak a 27002/22.10.2019. sz.  Jóváhagyási beszámolóját, a 

Jogügyi Szolgálatnak a 30563/22.11.2019. sz. Szakjelentését, valamint a szakbizottságok 

véleményezéseit, 

Tekintettel, az „Alae” kitüntetésnek a létrehozására vonatkozó 44/31.03.2016. sz. Maros Megyei 

Tanács Határozattal jóváhagyott, A kitüntetésnek az átadásának a szabályzatának az előírásaira, 

Figyelembe véve, az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 

57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés ”f” betű előírásait, megerősítve 

a 182. cikkely (1) bekezdés előírásaival, 

 

határoz: 

 

 

1. cikkely Odaítélik az „ALAE” kitüntetést, Szőcs Bernadette Cynthia kisasszonynak, a 

profizmusáért, kitartásáért és kiválóságáért a saját tevékenységi területén. 

2. cikkely A jelen határozatot közlik Szőcs Bernadette Cynthia kisasszonynak. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte  

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Az "ALAE" kitüntetésnek az átadásáról, Szőcs Bernadette Cynthia kisasszonynak 

 

Az „ALAE” (latinul szárnyak) kitüntetés, a Maros Megyei Tanács által adott legfontosabb 

kitüntetés. Román vagy külföldi állampolgároknak adják, még éltűkbe, mint egy morális elismerés 

és kitüntetés, a Maros megyei közösségért hozott szolgálatoknak az elismeréseként. Az ALAE 

kitüntetéssel, a szakmában tanúsított megvalósulásért való bátorságért, inspiráló erőért és 

kiválóságért, jutalmazzák a személyiségeket. 

Az „ALAE” kitüntetést, azon személyiségeknek nyújtják át, akik hozzájárultak Maros megye 

gazdasági és szociális életének a fejlesztéséhez, kimagasló eredményeket értek el a tudomány, a 

művészet, a kultúra és a sport terén, jelentősen hozzájárultak Maros megyének a kapcsolatainak a 

fejlesztéséhez és népszerűsítéséhez, országos és nemzetközi téren. 

A szabályzati előírásoknak az értelmébe, javasoljuk Az "ALAE" kitüntetésnek az átadását, Szőcs 

Bernadette Cynthia kisasszonynak, a Maros megyei, az országos, az európai és a világ sportnak 

jelentős személyiségének. 

Az "ALAE" kitüntetésnek, Szőcs Bernadette Cynthia kisasszonynak való átadására vonatkozó 

javaslatunk, az elért sport teljesítményeknek az érveire alapozódnak, amelyek Maros megyének egy 

autentikus nagyköveteként ajánlják. 

Szőcs Bernadette Cynthia a legfiatalabb asztalitenisz Európa bajnok, teljesítmény, amely 23 év 

után, elhozta Romániának az örömet, hogy Európának a legjobb asztalitenisz játékosa, az övé 

legyen. 

Szőcs Bernadette Cynthia, Marosvásárhelyen született, 1995. március 5.-én. 

Az első klub ahol edzett a CSS LPS Marosvásárhely, ahol Imola Ungvari és Romeo Lupascu 

készítették fel, tagja volt a Beszterce-i Olimpiai Központnak 2012-ig, Gheorghe Bozga és Marian 

Filipaș edzők irányítása alatt. 

Szőcs Bernadette Cynthia teljesítményei többszörösek, egy szelektív bemutatása ezeknek, az 

abszolút kiváló tulajdonságait bizonyítják, amelyekkel rendelkezik. 

A világon az első sportoló aki a 2010. évi Singapore-i Ifjúsági Olimpiai Játékokra kijutott. 

Megnyerte: 

a Belga Open-t (U21 Women’s Singles) 2014-ben 

a Qatar Open-t 2015-ben 

a Brazil Open-t 2017-ben 
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Ötszörös ifjúsági Európa Bajnok, kétszeres junior Európa Bajnok egyénibe és párosba, háromszoros 

junior Európa Bajnok egyénibe, párosba és csapatversenybe, Európa Bajnok Románia junior 

csapatával, több mint tízszeres ifjúsági Balkán Bajnok, a Cseh, az Argentin és a Német Junior Open 

(WJC) nyertese, a Lengyel és a Bahrain-i Junior Open nyertese, a Magyar Junior Open nyertese. 

Hasonlóan többszörös Országos Gyermek Bajnok volt, az Ifjúsági Nemzeti Csapatnak és a Junior 

Nemzeti Csapatnak az alap tagja volt. 

Országos Bajnok volt Felnőtt Egyénibe, Felnőtt Párosba, Felnőtt Vegyes Párosba és 

csapatversenybe. 

Ifjúsági Országos Bajnok egyénibe és női párosba, junior Egyéni Országos Bajnok és több száz 

országos és nemzetközi díjnak és éremnek a tulajdonosa. 

A Világ Ranglistán elért legjobb helyezése, a 14. a World Ranking keretében, 2019. októberébe a 

17. a Világon felnőtt kategóriában. 

Ezelőtt első volt az Európai U21 és első volt a Felnőtt Európai ranglistán 2019. áprilisától 

augusztusáig. 

Jelenleg Európában a 2. 

A Szabályzat szerint, az „ALAE” kitüntetést, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnöke fogja 

átnyújtani, ünnepélyes keretek között. 

Következésképpen, úgy ítéljük, hogy helyén való ennek a kitüntetésnek az átadása Szőcs Bernadette 

Cynthia kisasszonynak, mint egy morális elismerés és kitüntetés, a Maros megyei közösségért 

hozott szolgálatokért. 

 

 

 

Megyei Tanácsos 

Ervin Molnar 

Maros Megyei Tanács 
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