33+1 KVÍZ KÉRDÉS
DUNABOGDÁNY HELYTÖRTÉNETÉRŐL
1. Mit jelent a „Cirpi” megnevezés?
a) Dunabogdány római kori neve
b) A mai Váradok-dűlőben valaha állt római erőd neve
c) Egy tücsökfajta neve
d) Egy helyi szőlőfajta
2. Találtak-e avar és honfoglalás-kori leleteket
Bogdányban?
a) Igen, a katolikus templomtér alatt
b) Igen, a Cseresznyés és Svábhegy utcák környékén
c) Nem, szláv leleteket találtak
d) Nem, Bogdányt a németek alapították
3. Mit őriz a Váradok-dűlő megnevezés?
a) Egy Várady nevű család emlékét
b) Az 1566 körül felégetett Várad falu nevét
c) Károly Róbert várának az emlékét
d) Semmit, nincs jelentése a szónak.
4. Mikor említik először „Bogdan”-t az oklevelek?
a) Már a római korban
b) A németek betelepítése után a 18.században
c) Az Árpád-korban, 1287-ben
d) Az oklevelek nem említik
5. Laktak-e, és ha igen, milyen foglalkozású emberek a 13. századi Bogdánban?
a) Nem, ekkor még nem laktak itt emberek
b) Igen, királyi kőbányászok
c) Igen, királyi kőfaragók
d) Igen, a királyok pilisi erdőőrei
6. A középkorban (1000-1526) ki nem volt a falu területének birtokosa?
a) A honfoglalás-kori Rosd-nemzetség
b) A magyar király
c) Az esztergomi érsek
d) A Zichy család
7. Vajon engedélyezett-e a római pápa búcsút a
bogdáni egyháznak 1400-ban?
a) Igen, alexandriai Szent Katalin tiszteletére
b) Igen, Nepomuki Szent János tiszteletére
c) Nem, nem is létezett ekkor még a falu
d) Igen, Remete Szent Pál tiszteletére
8. Vajon mit engedélyezett Mátyás király 1464-ben a
bogdáni királyi jobbágyoknak?
a) Semmit, hiszen még nem is létezett a falu
b) Kutyavásárt
c) Zsibvásárt (ócskapiac)
d) Vámmentességet Buda és Esztergom közötti úton
9. Vajon mit jelent a „bogdányi dinka” kifejezés?
a) Egy régi bogdányi táncfajta
b) Mátyás király egyik Bogdányban született bolondja
c) Szőlőfajta, ami a faluról kapta nevét
d) A szomszédos falvak gúnyolódása

10. Hová menekültek a bogdániak, a környékbeliek
együtt, amikor 1526-ban a törökök elfoglalták Budát, és errefelé közeledtek?
a) Sehová, mert még nem létezett a falu
b) A visegrádi várba, ahol a pálosok vezetésével megvédték
magukat
c) Sehová, ezért legyilkolták őket
d) Az esztergomi várba, ahol Balassi Bálint is elesett
11. Milyen évszám látható ma is a Szent János téren
álló Nepomuki Szent János szobor talapzatának bal
felső sarkában?
a) 1527.
b) 1723.
c) 1947.
d) Beugratás, nincs is ott évszám
12. Lélekszám és adófizetés szempontjából milyen
jelentőségge1 bírt Bogdán 1546 és 1590 között?
a) Még nem is létezett
b) Nulla, mert a törökök felperzselték és puszta lett
c) Csak egy jelentéktelen kis porfészek volt
d) Jelentős, a korabeli Szentendrénél is nagyobb település
13. 1562-ben mekkora „must-tized” adót írtak össze
a törökök Bogdánban?
a) Semennyit, mert még nem létezett a falu
b) 527,4 pint (kb. 800 liter)
c) 5274 pint (kb. 8000 liter)
d) Semennyit mert a németek később hozták a szőlőkultúrát
14. Mikor és hol kezdődött az iskolai oktatás a faluban?
a) 1400 körül a katolikus felekezeti iskolában
b) 1640 körül a református felekezeti iskolában
c) 1760-ban az állami iskolában
d) 1904-ben az állami iskolában
15. Melyik nemesi család birtokába került a falu
1659-ben, közel 100 esztendőre?
a) Zichy
b) Rákóczi
c) Starhemberg
d) Habsburg
16. Egy helyi legenda szerint milyen eseménynek állít emléket az 1701-ben épült Szent Rókus kápolna?
a) A katolikus németek első betelepítésének
b) Az ellenreformáció győzelmének
c) A törökök kiűzésének
d) 40 janicsárnak szánt magyar fiúgyermek lefejezésének
17. Melyik esztendőben, és hogyan érkeztek az első
német telepesek családok a faluba?
a) 1723-ban hajókon
b) 1725-ben szekereken és gyalog
c) 1767-ben hajókon
d) 1849-ben lóháton karddal

18. Tudjuk-e pontosan, hogy honnan érkeztek a faluba az első német telepes családok?
a) Igen, Ausztriából és Elzász-Lotharingiából
b) Igen, Svábföldről (Baden-Würtemberg)
c) Igen, Bajorországból
d) Nem, de feltehetően frank és bajor területekről

27. Voltak-e bogdányi németek között Volksbundtagok és önkéntes SS katonák 1940-45 között?
a) Nem, egyáltalán nem voltak
b) Igen, de csak egy-két ember
c) Igen, de a döntő többségük egyik sem volt soha
d) Igen, szinte mindenki az volt

19. Mit, illetve kiket találtak itt az első német telepes családok?
a) Semmit, ők alapították a falut, és nevezték el
b) Egy korábban elpusztult falu romjait
c) A pestist túlélő ~30 református magyar családot
d ) 10-20 itt letelepedett török katona majorságát

28. Milyen nagy „népességmozgások” voltak a faluban a II. világháborút követően, 1946-48 között?
a) A németek jelentős részének a kitelepítése
b) Belföldi telepesek jöttek a kitelepítettek helyére
c) Felvidékről (Csehszlovákia) elűzött magyarok érkezése
d) Mindhárom

20. Melyik állítás igaz a mai római katolikus templommal kapcsolatban?
a) Már a 14. században is állt itt egy katolikus templom
b) A mai templom 1939-40-ben épült
c) Ennek helyén állt a falu első református temploma is
d) Mindhárom állítás igaz

29. Ki volt Berényi Sándor a szocializmus évtizedeiben?
a) TSZ elnök és pártitkár, „Berényi elvtárs”
b) Az NB I-ben játszó bogdányi „Sándor Csikar”
c) Legendás helyi plébános, „Sándor atya”
d) Általános iskolai igazgató, „Berényi tanár úr”

21. Milyen csapások érték a falut az 1800-as években?
a) árvíz
b) árvíz és tűzvész
c) árvíz, tűzvész, kolera és földrengés
d) árvíz, tűzvész, és kolera

30. Milyen emlékmű nem áll a katolikus templomtéren?
a) A német kitelepítési emlékmű
b) I. és II. világháborús hősi emlékmű
c) 1896-os Milleniumi emlékmű
d) 1956-os kopjafa

22. Az 1848/49-es szabadságharcban 22 bogdányi
résztvevőről tudni. (Niegritz tanító vezetésével 7 német, a többi magyar.) Melyik oldalon harcoltak?
a) a németek az osztrák, a magyarok a magyar oldalon
b) németek és a magyarok is az osztrák oldalon
c) a magyarok és a németek is a magyar oldalon
d) egymás ellen a faluban

31. Mi a közös vonás Antos Károlyné, Bergmann Ferenc, Horányi György és Iklódy József között?
a) Mind tanítottak az Általános iskolában
b) A falu díszpolgárai mind
c) Mind sokat tettek a falu helytörténetének kutatásáért
d) Mind önk. képviselők voltak több cikluson át

23. Mikor kezdődött a kőbányászat Bogdányban és
kiket hívtak „riccereknek”?
a) 1860 körül - a kővágókat
b) 1890 körül - a robbantó mestereket
c) 1860 körül - a bányászzenekar tagjait
d) 1890 körül - a bányász focicsapat gólkirályait

32. Mi a közös vonás Knáb Ferenc, id. Elter János,
id. Ott Rezső és Schwartz József között?
a) Mind meghatározó fúvószenekar vezetők, ill. azok voltak
b) Mind kiváló kürtösök, illetve azok voltak
c) Mind templomi orgonisták (kántor), illetve azok voltak
d) Mind zeneiskola igazgatók, illetve azok voltak

24. Milyen évszám szerepel a legkorábbi ismert
bogdányi faragott kőkapun?
a) 1760.
b) 1825.
c) 1843.
d) 1868.

33. A legutolsó (2001.) népszámláláskor a
dunabogdányiak kb. hány százaléka vallotta magát
német nemzetiségűnek, vagy annak is?
a) ~25%
b) ~50%
c) ~60%
d) ~75%

25. Mikor épült fel az állami iskola és az első években milyen nyelven folyt a tanítás?
a) 1902. németül, mert a többségi így beszélt
b) 1903. magyarul, mert a többség így beszélt
c) 1904. magyarul, hogy a többség is megtanuljon magyarul
d) 1905. két tannyelven

33+1. Jelenleg
bogdánynak?
a) ~2500 fő
b) ~2900 fő
c) ~3100 fő
d) ~3600 fő

26. Mi volt a „Volksbund” a magyarországi németek
számára a II. világháború idején?
a) Labdarúgó szövetség („magyarországi Bundesliga”)
b) Az országos német kisebbségi önkormányzat
c) Érdekvédő-kulturális, majd náci jellegűvé vált szervezet
d) Országos fúvószenei fesztivál Soroksáron

A megfejtések a következő számban lesznek, amelyben a
helytörténet iránt érdeklődők újabb érdekes információkra számíthatnak.
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