Itt születtem
Dólyapuszta

D

ólyapuszta Bihar megye keleti
részén, a Nagyvárad-Zilah út
mellett található. Berettyószéplak községhez tartozik.
Falunk alig 100 éves. 1900 körül
kb. 20 család telepedett ide Mezõkövesdrõl. Ma már 175 katolikus él
itt. Nem volt könnyû annak a néhány családnak, csak mezõt és
dombokat találtak itt. Aztán felépültek a házak, az iskola, a mûvelõdési ház majd a katolikus
templom.
Iskolánk 1910-ben épült, elsõ
tanítója Sõtér Gyula vándortanító
volt. 1964-tõl id. Horváth Géza
volt a tanító. Szerették, megbecsülték a nyíltszívû, csendesszavú
tanítót. Nevéhez fûzõdik a dólyai
kultúrház felépítése is.

A dólyaiak megvédték
templomukat

A templom építése a hithez való ragaszkodás szép példája. Az
1980-as években az akkori plébános elkezdte az építkezést, bár a kommunista hatalom nem
adott rá engedélyt. Sikerült is felépítenie a falakat, de pénzbüntetést róttak ki a közösségre, sõt
elrendelték a templom lebontását. A bontás megkezdését Nagypéntekre írták ki, de a hívek ott
álltak, és védelmezték templomukat. Végül az új plébános, valamint a helybeliek akaratának és
elszántságának köszönhetõen 1990 májusában készen állt az új templom, melyet Szent József, a
munkás tiszteletére szenteltek fel.
Dólyán a búcsút minden év májusának elsõ vasárnapján tartják Szent József tiszteletére. A búcsún magyar és szlovák misét is tartanak.
Mezõkövesdrõl mindenkinek a matyó hímzés, a
pompás viselet jut eszébe. 1920-tól a dólyaiakat
országhatár választotta el a matyók „fõvárosától”,
de színes népmûvészetüket azért megõrizték. Az
óhazából magukkal hozták a lourdes-i búcsú, a házaknál végzendõ imádkozás szokását, mely a gyermekek számára is igen kedves. Minden év februárjában házaknál gyûlnek össze a dólyaiak. Február
11-19. között kicsi csoportok járSzeretünk
nak imádkozni a faluban.
templomba járni
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Az alapítók „szülõhazája”, Mezõkövesd városa adományozta
Dólyának ezt a fából faragott
emlékmûvet az alapítás 100. évfordulójára.
A mezõkövesdiek legutóbbi látogatásakor, 2009. május 3-án
az I. és II. világháborúban harcoló dólyai hõsök tiszteletére emlékoszlopot állítottak, melyet
Kiss Mátyás mezõkövesdi népmûvész faragott.
Az emlékmû
Mezõkövesd ajándéka

Dólya,
Te drága haza,
Benned van a kultúra otthona,
S még benned van a kedves iskola,
Az ovisok játszóhelye, az óvoda.
S még benned van Isten háza,
Ahol az emberek hittel várnak.

Az iskola épületében mûködik
az óvoda is, így az iskolások és
óvodások kapcsolata közvetlenebb. Az ünnepségeket, versenyeket közösen rendezzük meg.

Isten háza és az iskola
A legszebb a falunkban.
Szép itt minden erdõ,
Minden virágos mezõ.
Ez a legszebb a számunkra,
Mert a miénk Dólya.
Dányi Henrietta
Õrizzük õseink matyó
népmûvészetét

Együtt kirándulunk a Szarka-hegyre
és a Kecske-patakhoz, ahol a híres betyár, Rózsa Sándor többször is tanyázott, hiszen a sûrû erdõ kiváló búvóhelyként szolgált.
Ha erre jártok, nézzetek be hozzánk,
szeretettel várunk!

Összeállította Vadkerti Erika
tanítónõ, Nagy Rozália óvónõ
és tanítványaik
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