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Vörösiszap Katasztrófa Magyarországon.  A vörösiszap a bauxit feldolgozás 
mellékterméke.  A bauxit természetes (geológiai) alumínium érc, amit Magyarországon 
1926 óta bányásznak a Dunántúlon.  A második világháború alatt a repülőgépgyártásban 
játszott nagy szerepet, majd 1945 után a kutatást a Magyar-Szovjet Bauxit-alumínium Rt. 
szervezte.  Az 1990-es rendszerváltás után az állami vállalatot privatizálták.  A magyar 
bauxittermelés az elmúlt évtizedekben hanyatlott, világviszonylatban 3.-ik-4.-ik helyről 
évi 515 ezer tonnával 2007-ben a 19.-ik helyre esett. 
 
A bauxit túlnyomó részét a Bayer-féle eljárással timföldgyártásra használják.  A bauxit 
alumínium tartalmát marónátronoldat (lúg) tárja fel, így nátriumaluminátban gazdag 
zagyot nyernek.  Ezt vízzel hígítják, majd ülepítik.  Az ülepítés során kiválik a vas- és 
titántartalmú vörösiszap.  A maradék oldatból elkülönítik az alumíniumhidrátot, amiből 
kemencékben timföldet, azaz alumínium oxidot nyernek.  Egy tonna timföld 
előállításához kb. három tonna bauxit szükséges.  A timföldből fémalumíniumot 
készítenek.  Egy tonna alumínium gyártásához kb. 1.9 tonna timföld szükséges. 
 
A magyarországi katasztrófa Ajka közelében, a Veszprém megyei Kolontárnál történt, 
ahol a timföldgyár tárolójának gátja átszakadt és többszázezer köbméter vörösiszap 
zúdult a szomszédos falvakra, a Torna patakba, onnan a Marcalba, majd a Rába folyón át 
a Dunába.  A katasztrófának eddig kilenc halálos áldozata és sok sérültje van.  Az ár több 
száz házat öntött el és beszennyezte a termőföldeket.  Vörös színét vas oxid tartalma adja, 
de ezen kívül mérgező anyagokat is tartalmaz.  Lúg tartalma súlyos égési sebeket okoz.  
A gátszakadás oka bűnügyi vizsgálat tárgya, az 1970-es években épített gát 
megrepedéséhez u. i. a szokatlanul nagy esőzések mellett gondatlan karbantartás és 
felelőtlen környezetvédelmi ellenőrzés is hozzájárulhatott.   
 
Bárki is a felelős, az érintett lakosság és a drága anyaföld felbecsülhetetlen méretű kárt 
szenvedett.  A nyugati magyarság több szervezeten keresztül nyújthat segélyt, így a 
konzulátusok és különböző szervezetek, mint pl. a Kossuth Klub is gyűjtenek.  A 
címünkre küldött csekkeken kérjük, tűntessék fel a jegyzet vonalon: „Vörösiszap 
károsultak”.                                                         
 
Egyházaink Hírei. A sarasotai Keresztyén Magyar Egyház következő ökumenikus 
istentisztelete november 7.-én délután 2-kor lesz a Beneva Christian templomban (4835 
Beneva Road).  A következő római katolikus szentmise november 14.-én délután 2-kor 
lesz a Megtestesülés (Incarnation) templomban (2901 Bee Ridge Road).  Előzetes hírként 
közöljük, hogy 2011. február 11-12.-én lelkigyakorlat lesz.  Következő számunkban 
részletesebb információval szolgálhatunk.     
 



                                                                                       2

Dévai Gyerekek.  A 2010-2011-es tanév kezdetén, a 2010 folyamán cél adományból 
összegyűjtött háromezer dollárt átutaltuk Böjte Csaba erdélyi árváinak.  Árvay György 
tagtársunk kettőezer dollárt küldött erre a célra, a többi Szakács Mária és Erwin, 
valamint Farkas Lily és Imre ajándékaiból gyűlt össze.  Ismételten emlékeztetjük 
olvasóinkat, hogy jótékony célra küldött adományaikat száz százalékban a megadott célra 
küldjük, és tiszteletben tartjuk szándékukat. 
 
Levél Székelyudvarhelyről.  A Kárpát-medencei Ösztöndíjalapból többek között a 
Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium tanulói is kapnak ösztöndíjat 
Székelyudvarhelyen.  Tőkés Zsolt, az iskola igazgatója megköszönte a küldeményt, 
jelezve, hogy „Szórványból jött diákjaink bentlakási költségeire, nevezetesen iskolánk 
alapítójának, Bethlen János gróf szülővárosának diákjaira használjuk fel... Alapítónk 
iránti tiszteletből minden tanévre egy diákot felvállalunk.” Hozzátette, hogy a jókedvű 
adakozót megsegíti az Isten!                    
 
Cserkész Jubileum.  A Külföldi Magyar Cserkészalap részéről Nádas Kuni ügyvezető 
igazgató köszönte meg adományunkat, amit a 100 éves Jubileumi Nagytábor 
szervezésére küldtünk.  Hét száz magyar cserkész vett részt a világ minden részéről, így 
Magyarországról, Erdélyből, Kárpátaljáról és a Felvidékről is.   
 
Domonkos Éva Búcsúztatása.  Tragikus körülmények között váratlanul elhunyt Dr. 
Domonkos Lászlóné sz. Oszlányi Éva.  Utolsó hozzánk küldött levelében továbbította 
egy erdélyi cserkészlány beszámolóját a Jubileumi Nagytáborról, ami meghatóan 
illusztrálja az életre szóló élményt, amit a nagyszabású rendezvény és az Egyesült 
Államokba utazás egy fiatal lányra tett.  Domonkos Évát október 7.-én búcsúztattuk a 
római katolikus egyház szertartása szerint.  Férjének Lacónak és családjának mély 
részvétünket fejezzük ki.  Emlékét kegyelettel őrizzük!  
 
Negyedik Magyar Fesztivál.  A sarasotai fesztivál idén is sikeres volt.  A Kossuth Klub 
sátrában Borsos Júlia, Csizinszky Sándor, Kisvarsányi Éva, Kisvarsányi Géza, 
Krajcsik Eileen, Krajcsik György, Tcharykov Sonia, Thiringer Erika, Vegliante 
Fenyves Kati és Vegliante Joe dolgoztak felváltva 2-2 órás beosztásban.  Köszönjük 
közreműködésüket, különösen Thiringer Erika lelkes szervezését. 
 
Tagdíjak 2011-re.  A Kossuth Klub tagdíja továbbra is csak 20 (egyéni), illetve 30 
(családi) dollár évente.  A 2011-es tagdíjakat kérjük december 31.-ig befizetni címünkre: 
Hungarian American Cultural Association, Inc., P. O. Box 19774 Sarasota, FL 34276. 
 
Hirdetés.  Adó ügyekben forduljunk bizalommal Les Gardi (Gárdi Laci), CPA PA 
irodájához, 7061 S Tamiami Trail Sarasota, FL 34231, telefon: (941) 925-2099.  E-mail:  
Gardi.CPA@verizon.net  Angolul és magyarul beszél!  

 

ADJON ÉRTELMET A NYUGATI MAGYARSÁG 

FOGALMÁNAK! TÁMOGASSA A KOSSUTH KLUBOT! 
 

mailto:Gardi.CPA@verizon.net�
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A KOSSUTH KLUB NOVEMBERI RENDEZVÉNYE 
 

November 18.-án, Csütörtök Délután fél 5-kor (4:30 PM) 
A Selby Könyvtár Nagytermében, 1331 First Street, Sarasota 

  

MAESTRO PALLÓ IMRE 
 

KODÁLY ZOLTÁN, HÁRY JÁNOS,  
APÁM id. PALLÓ IMRE és ÉN 

 
Maestro Palló Imre Budapesten született.  Édesapja id. Palló Imre, a Magyar Állami 
Operaház felejthetetlen Háry Jánosa, keresztapja a család jó barátja Kodály Zoltán.  
Zenei tanulmányait erősen befolyásolta mind édesapja, mind a nagy magyar zeneszerző. 
Zongora tanulmányait korán elkezdte majd a Zeneakadémián zeneszerzést tanult. 1964-
ben a bécsi Zeneakadémián zenekari és kórusvezénylési diplomákat szerzett.  Bécsben 
mint diák Herbert von Karaján és Karl Böhm asszisztense volt. 
 
Németországban Wuppertálban és Düsseldorfban karmesterkedett, évente több mint száz 
operát vezényelt.  Ez alatt az idő alatt Doráti Antal asszisztense volt Haydn összes 
műveinek hanglemezre vételénél.  Amerikában, 1973-ban debütált a Kennedy Centerben.  
1974-ben a New York City Opera karmestere lett, majd 1976-1991 között a Hudson 
Valley Filharmonikusok zenei igazgatója.  Többek között olyan világklasszisokkal 
dolgozott, mint Emánuel Ax, Joshua Bell, Yo Yo Ma, Starker János és Winton 
Marsalis.  A 70-es és 80-as években Palló Imre világhírű szimfonikus zenekarokkal, 
mint vendég karmester lépett fel.  Budapesten a Wozzeck-et vezényelte az Operaházban 
és Kodály zenéjét ünnepi hangversenyeken.  1994 és 2005 között az Indiana Egyetemen a 
Zenekari Vezénylés tanszékvezető professzora volt.  2005 óta Ausztráliában a Sydney 
Egyetem Karmesteri és Opera szakának tanszékvezető professzora.   
 
Megtisztelő a Kossuth Klubnak ilyen disztingvált művészt vendégül látni.  Bizonyos, 
hogy előadása nem csak zeneszerető tagjainkat érdekli majd, hiszen Maestro Palló bejárta 
az egész világot és érdekesnél érdekesebb anekdotákkal, visszaemlékezésekkel tarkítja 
előadását.  Fogadjuk őt szeretettel!                  
         

Mindenkit szeretettel várunk! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sarasotai Magyar Hírmondó 
Newsletter of the Hungarian American Cultural Association, Inc. 

The Kossuth Club 
P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276 

A Hírmondó korábbi számai 1998-ig visszamenően az Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus 
Archívumában a következő címen olvashatók: 

 http://epa.oszk.hu/sarasota/  

http://epa.oszk.hu/sarasota/�
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Environmental Catastrophe in Hungary.  Bauxite mining in Hungary started in 1926.  
For many years the country was one of the top producers of aluminum and the industry 
was one of the most vibrant economic sectors in communist-era Hungary.  After 1990 the 
industry was privatized.  Bauxite is converted to alumina using the Bayer process: 
bauxite is combined with caustic soda, lime and steam to produce sodium aluminate 
liquor.   Impurities are filtered or settled out of the liquor and alumina hydrate is 
precipitated out of the mixture.  The remainder of the liquor is a red sludge that is stored 
in holding ponds.  The dam of a holding pond near Ajka broke in early October and 
released 180 million cubic feet of red sludge with a pH content of 13 that flooded seven 
villages and the countryside.  The disaster killed nine people so far and injured many.  
Hundreds of houses were destroyed, creeks and rivers were polluted, and agricultural 
fields were damaged for years to come.  Hungarian organizations all over the world are 
collecting donations to mitigate the plight of the affected population.  Donations directed 
through the Kossuth Club should be marked “Red Sludge Relief” on the memo. 
 
Membership for 2011.  Membership fees in the Kossuth Club for 2011 are due by 
December 31.  Individual membership is $20 and family membership is $30.  The latter 
receive one mailing of the newsletter but each family member is entitled to vote. 
 
November Program.  Thursday November 18 at 4:30 PM in the Selby Public Library 
(1331 First Street, Sarasota) our guest will be Maestro Imre Palló.  The son of legendary 
Hungarian baritone Imre Palló, Sr. and godson of famous Hungarian composer Zoltán 
Kodály, the maestro will speak about the influences these outstanding musicians had on 
his own musical education and upbringing.  Maestro Palló was born in Budapest.  He 
attended the Franz Liszt Academy of Music and earned diplomas in conducting at the 
Vienna Conservatory.  During his career he conducted major symphony orchestras and 
was professor at Indiana University in Bloomington.  Currently, he is professor and chair 
of the Conducting and Opera Department at the University of Sydney in Australia.  
 
Ringling Lecture Series.  On November 20 at 10:30 AM Dr. Geza von Habsburg, 
Fabergé Curator, Virginia Fine Arts Museum and art historian presents “The Habsburgs 
as Patrons of the Arts: 150 Years of Imperial Tapestries.”   For more information please 
call 941-359-5700 ext. 5705. 
 

WE WISH YOU ALL A HAPPY THANKSGIVING HOLIDAY! 
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