
Declaratii politice si intentii parlamentare
Chiar daca motivul prezentei lui Szili a fost unul cultural, nu au lipsit insa declaratiile politice. Aceasta a
facut referiri la recentul referendum din unele judete din Transilvania, initiat de Consiliul National
Secuiesc. "Eu consider ca autonomia este o chestiune interna. Nu doresc sa ma ocup de aceast subiect
decat in contextul in care se prezinta solutii europene pentru o tara europeana", a declarat Szili. Pe de alta
parte, presedintele Szili a vorbit despre importanta Zilei Internationale a Maghiarilor ce va fi marcata
maine, 15 martie, in cadrul proiectului Ars Hungarica. Facand referire la evenimentele istorice sarbatorite
cu acest prilej, Szili a precizat ca in proclamatia de la 1848, unul din cele 12 puncte facea referire la
unirea Ardealului cu Ungaria. Potrivit oficialului maghiar in 2007, o data cu integrarea Romaniei in
Uniunea Europeana si cu numirea Sibiului - Capitala Culturala Europeana, "Transilvania apare ca o
regiune a Uniunii Europene, ceea ce adauga o pata de culoare pe harta UE". In plus, presedintele
Parlamentului maghiar a declarat ca vrea intensificarea colaborarilor intre comisiile economice
parlamentare din Ungaria si Romania. Ea va reveni in Romania in aprilie, pentru o intalnire cu Bogdan
Olteanu, presedintele Camerei Deputatilor. Potrivit oficialului maghiar aceasta va fi prima intrunire la
nivel de conducere a celor doua parlamente, dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana. In noul
context, Katalin Szili, a precizat ca exista un interes crescut pentru "propulsarea acestei colaborari spre
noi parteneriate". Punctual, aceasta s-a referit mai ales la colaborari pe linie economica si de mediu. Intre
cele doua foruri parlamentare exista un acord mai vechi, care in opinia lui Szili trebuie reinnoit, avand in
vedere calitatea de stat UE a Romaniei. "Colaborarea interparlamentara a luat un nou drum. Eu sunt
convinsa ca cooperarea economica si transfrotaliera este importanta si in acest sens, inteleg eu, sa se
creeze o simbioza mai puternica la nivel de comisiile parlamentare economice si de mediu", a declarat
Szili. <br />   <br />  <b>Arta in varf de poante</b><br />  <br />  Ziua maghiarilor, 15 martie a fost
marcata prin doua spectacole, unul de dans, recitaluri poetice si muzicale ce a fost transmis in direct pe
Duna Tv, si una de balet. Spectacolul "Carmina Burana", oferit de Baletul din Gy� a fost " cireasa"  care
a incheiat trei zile de Ars  Hungarica, la Sibiu. Celebra trupa s-a format din studenti ai Baletului National
Maghiar in 1979 si a atins succese neasteptate pe plan national si apoi mondial, urcand pe scene celebre
precum cele din Budapesta, Viena, Atena, Paris, Milano sau New York, au evoluat la Teatrul Scala di
Milano, la serbarile din Bayreuth si la Olimpiada din Seul. Au efectuat turnee in Austria, Germania,
SUA, Japonia, Italia, Marea Britanie, China, India, Rusia. La Festivalul International de Teatru din
Baltimore din 1983 au fost prezentate 27 de spectacole, iar premiul criticilor a fost obtinut de Baletul din
Gy�. In anul 2002, productia  "PURIM" a avut un succes magnific, fiind jucata de 8 ori pe scena
Teatrului din Joyce din New York. Ars Hungarica a fost organizata de Asociatia Maghiarilor din Sibiu -
H�, prin Biroul Cultural Maghiar din Sibiu, impreuna cu Ambasada Ungariei la Bucuresti, prin Centrul
Cultural Maghiar din Bucuresti, Biroul de Coordonare Capitala Culturala Europeana Sibiu - 2007 si
invitatii acestora din P�s - Capitala Culturala Europeana in 2010. <br />  <br />  Iulia NAGY
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