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Volt egy sportbhl DOROZSM&N! 

1992. februhr 28411 kozel 25 Cv sziinet 

utin J~&KONYSAGI S P O R T B ~ T  

rendezett a Kiad6 Cs a TornAd6 

kCzilabdiz6i. 

J ~ L  SIKERULT! 

Tiibb mint 170 ember '(bar&, isrnerGs, 

sportolb, passziv Cs aktiv, iv6 Q nem 

doh8nyos)- sz6val nagyon sokan lijra 

DOROZSMAlNAK CreztCk magukat. 

Koszonjiik mindenkinek aki segitett Cs 

annak is aki ezuthn fog! 

kiilon koszonet  a MOLNAR 

DIXIELAND-nak 

1 RT. I 



Daloliatok az arnak ... 

IEmlCkezts Farkas Dezso"re/ 

Sziiletett 1928 November 28-in 

Elment 1992 Januir 24-611 

Egy vegigkiizdott Blet vCgs6 mement6ja a sirkereszten. Mdlyen vallisos sziil6kt6l kapott 
keresztiny Cletre hiv6 6travalbt. A szegedi Piarista Gimnbiumban CrettsCgizett 1948-ban, az 
hllamosiths el6tti utols6 hfolyamban. Imen a kalocsai Hittudominyi F6iskolira keriilt, 
ahonnan 3 Cv utin mint Gr&z J6zsef ~ r s e k  o r  egyik utolsd ministrinsht az AW elhurcolta, 
s mivel cbbe a helyzetbe keriilt, a polgriri Cletben igyekezett kamatoztatni addig rnegszerzett 
tudhsit. 

1951 Bsztn lett khntor Dorozsmin 6s mir az tv karAcsony5n a "Hozsanna" k6rus ClCn 
egyiitt koszontottCk a kis Jtzust. 

1955-ben rnegn6sii1, de a csalid mellett rnCg mindig jut elegendo" ideje az Cnekkar 
vezetCsCre. A forradalom idejCn barritaival egyiitt ill az ogy mellC. A nehBz idoxkben 
keresztkny testvtrei kitartrisa mellett tovhbbfolytatja az Cnekkart Cpito" rnunkhjit. 

A "Ilozsanna" kozben orsz6gos hirii egyhjzi Cnekkdrri vat, sok meghivast kapott. A 
legnevezctesebb egyhhzzenei szemBlyisCg, Brirdos Lajos tanrir br baritjivh fdgadta s tudLit 
elismerve hozzhnk is ellitogatott. A Tanir o r  halala u t h  a "BArdos Lajos emlCkbizottsig" 
ak~ppitb tagja lett. 

Kozben a budapesti Hittudonlrinyi AkadCmia levelezo" tagozatin kivrilb mino"sitCsse1 
vizsghzott Cs hitoktat6i kurzust vkgzett. Akolitussi Bs lektorri avattrik, igy az elesett, beteg 
emberekhez kozvetleniil vihette Jtzus szeretetCt 6s bBkCjCt. 

Amikor a cserkCszetr61 m5r sz6 lehetett, oregcserkCsz testvkreivel egyiitt nekilrittak, 
hogy lijjh6lesszCk ezt az ifjlisrignevel6 mozgalmat. Legyen bel6liik "emberebb ember, 
magyarabb magyar". E gondolatokat nemcsak Dorozsm5n iiltette el 616 foldbe, hanem 
Bercelen, e kis pal6c faluban is, ah01 Crto" Cs Brz6 lelkekre tal8lt. 

oromme1 ttrt haza, de egtszsCge m5r nem volt a rCgi. Fizikai gyengesCgBt azonban 
p6tolta a Ltlek ereje, a szeretet Cs az Istenbe vetett hit. A rideg kbrhki hgyon ment el, mtgis 
mintha meleg kCzfoghsit CreznCnk ha ri gondolunk. 

A "Hozsanna" eddig elhunyt tagjainak odafonn mostrnir karnagyuk is van s fgy egyiitt 
inekelhetnek az Orhoz - krtiink, 

Vtgiil hadd hlljon itt egy gondolata: 
"Homokba irjad Uram az Bletem 
Ha Cn nem adok, Te adjil Cnnekem, 
S ha clfGja nyomom a suhanb szBl 
Bmlkkern Uram Tebenned 61." 

Nyugodj bkkkben Dezso" bhcsi 
































