
A Magyar Állami Operaház 380 művésze és mun-

katársa vett részt a Kárpát-Haza OperaTúrán, 

a Hunyadi opera címszerepét mégis egy 

dicsőszentmártoni származású szólista énekel-

te. Pataki Adorján amúgy egy „lirico-spinto” hang 

az operában, ahogy ő mondja, Verdi-párti hangja 

van, amelyet leggyakrabban a Kolozsvári Magyar 

Operában hallhatunk. A 36 éves operaénekes Ko-

lozsváron telepedett le, ott alapított családot is, 

de számos külföldi operaház gyakori vendége.

Rockerből lett operaénekes

Pataki Adorján (jobbról a második) a nagy sikerű erdélyi Kárpát-Haza OperaTúra egyik előadásán

Falopások 
futószalagon

A megyei rendőrség több mint 
115 köbméter faanyagot kobo-
zott el és 20 ezer lejnél nagyobb 
összegű bírságokat rótt ki olyan 
személyekre, akik nem tartották 
be a fakitermelésre és erdőgaz-
dálkodásra vonatkozó törvényt.6.
Mesedarabbal 
kezdenek

A mozgalmas nyári pihenőszabad-
ságot követően új, főleg gyerekek-
nek szánt táncszínházi produkció-
val indítja a 2017/18-as évadot 
a Maros Művészegyüttes. 2.
Bekeményítés 
diplomáciai vonalon

Ideje a legkeményebb eszközök-
höz nyúlni a Kárpátalján élő ma-
gyar kisebbség védelme érdeké-
ben – jelentette ki a külgazdasá-
gi és külügyminiszter az M1 aktu-
ális csatorna keddi műsorában.5.

A dicsői Pataki Adorján Kolozsváron maradna, de közben külföldön is fellépne

Felélesztett 
metropolisz övezet?

Termesszünk 
fokhagymát!

A napokban módosították a 
2006-ban megalakult Maros-
vásárhely metropolisz övezet 
alapszabályzatát és konkrét 
határidőket tűztek ki a legkö-
zelebbi megbeszélésre. 
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Több esztendeig el-
húzódó engedé-
lyeztetési folyamat 
után felállítható a 
marosszentgyörgyi 
Petőfi-szobor. Bálint 
Károly marosvásár-
helyi képzőművész 
alkotása a település 
központjában, az is-
kola épülete előtt 
kerül talapzatra.

Két előkészítő osz-
tály indulhatott a Bo-
lyai Farkas Gimnázium-
ban ebben a tanévben, 
ugyanis április elején 
kiderült, szinte kétszer 
annyi hatévest írattak 
be, mint ahány hely volt 
eredetileg. Az iskola ve-
zetősége ezért még 
egy előkészítőt kért a 
tanfelügyelőségtől.

Kiegyensúlyoznák a „szobor-arányt”Magyar iskola két előkészítővel
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A fokhagyma a legfontosabb fű-
szer- és gyógynövény  azok kö-
zül, amelyeket saját fogyasztás-
ra termeszthetünk. Sokkal me-
legebb éghajlatról származik, de 
vidékünkön is jól érzi magát.
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