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Ajánlás

Családunk, közösségeink emlékezetét leginkább történetekben 
őrizzük meg. Történeteket mesélünk róluk és ezzel adjuk tovább 
lelki, szellemi örökségüket. A következő generációk már nem 
mindig tudják ezeket értelmezni. A történetek és a szimbólu-
mok megértését, helyes értelmezését segíteni kell. Vezetni kell a 
fiatalokat, hogy felfedezzék egy-egy életrajz elolvasása közben a 
főszereplő személyiségét, motivációját, döntései hátterét. Külön-
ben csak száraz, elvont, kötelező tananyag marad. Olyan valami, 
ami az eszükön és főleg a szívükön kívülre kerül.
 Boldog Sándor István egy közülünk.
Élete alakulása, tanulmányai, küzdelmei a miénk. Ugyan 
sajátos korban élt, de ha megértjük élete hátterét, megtaláljuk 
benne a jelenidejűséget. Mindennapi, egyszerű karakterét fel-
fedezve ott érezhetjük az osztálytársaink között. Ma sok fiatal 
hétköznapjait teszi nehézzé az az érzés, hogy különlegesnek, 
sikeresnek kell(ene) lennie. Mintha ez adná meg az élet értelmét. 
Sándor István élete bemutatja, hogy mi az igazi siker. Hogy 
nem áldozattá, hanem ajándékká kell válni. Ő megélte, hogy 
élete, hivatása az Isten ajándéka. Így tudta önmagát továbbadni 
Don Boscón és a szalézi közösségen keresztül a fiataloknak, 
önként és ingyenesen. Példája a mai fiatalokat is hívja az élet 
céljáról, a reményekről elgondolkozni. 
 Bízom abban, hogy ez a munkafüzet is ehhez ad indí-
tást és segítséget.

Sándor István boldoggá avatásának első évfordulóján 
              
                    P. Ábrahám Béla SDB
2014. október 19.                        tartományfőnök
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A füzet használatáról

Az oktatási segédanyagot azért hoztuk létre, hogy segítsük 
és ösztönözzük Boldog Sándor István életpéldájának iskolai 
tanórákon történő hasznosítását. 
 Elsődleges célunk az volt, hogy Sándor István nyomán 
ajánlásokat fogalmazzunk meg a pedagógusok számára a 
hittan és történelem tárgyak, valamint az osztályfőnöki órák 
megszokottól kicsit eltérő tartalmára. Ennek érdekében 
három felhasználási cél  (Hittan, Történelem, Osztályfőnöki) 
szerint tagoltuk a füzet feladatait, külön szimbólumokkal 
jelezve az adott aktivitás egyéb helyeken és helyzetekben 
lehetséges alkalmazását. A segédanyagokban összegyűjtöttük 
azokat a korszakra jellemző, lényegesebb egyház-, vallás-, politika- 
és kultúrtörténeti információkat, amelyek hiányoznak a tan-
könyvekből, így a diákok már meglévő tudását egészíthetik ki. 
 Sándor István életének eseményeiből szöveghű dokumen-
tumokat idézünk. Ezek helyettesítik az életrajzi összefoglalót, 
ugyanakkor a feladatokba beépülnek, azokat alkotják. Az 
eredeti iratokat a Don Bosco Szalézi Társasága tartományi 
archívuma és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 
Levéltára őrzi. 
 Jó szívvel egy olyan kínálatot nyújtunk át, amely meg-
könnyítheti a vértanúságból fakadó pozitív üzenetek formális 
keretek közötti átadását és inspirációval szolgálhat a majdani 
jobb, kreatívabb, kötetlenebb feldolgozások számára.
       
   B. Varga Judit
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A hit egyik megnyilatkozása a hűség
 „Szélesebb és általánosabb értelmében a hűség: a lélek 
készséges és szívélyes ragaszkodása bizonyos személyhez vagy 
intézményhez.... Épp ezért a hűség minden megnyilatkozása 
magában hordozza a hit tényét, az értelem helyeslését és a 
lélek benső tetszését, szemben az illető személy vagy intézmény 
adottságaival és előnyeivel, ami viszont egyértelmű azzal a 
tisztelettel, amely a szívet szeretetre hangolja és megelégedés-
sel tölti el az önként vállalt függő viszonyban…” 
(Részlet Ricaldone Péter egyetemes rendfőnök 1935. évi 
strennájából. In A Bosco Szent János iránti hűség. Szalézi Művek, 
Rákospalota, 1936. 8. o.)
 Sándor István többször bizonyította hűségét származási 
családjához, választott családjához, a szaléziakhoz, a háború-
ban a hazájához és nem utolsósorban a rábízott fiatalokhoz. 
Amikor 1936. február elején belépett a rákospalotai szalézi 
ház ajtaján a rendfőnök újévi üzenete a hűségről szólt.

„Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű.” (Lukács 16,10)

Mit jelent ma a hűség a hitben, a családban, a barátságban?

Kiscsoportos megbeszélés és közös szimbolikus rajzok készítése 
a hűségről, esetleg személyes példák elmondása 

Csoportmunka fejlesztése, az egymás iránti bizalom és 
tapintat növelése

A fiatal átgondolja és értékeli meglévő kapcsolatait – Istenhez, 
szüleihez, barátaihoz
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„Sokan  vannak  a  meghívottak, de kevesen a választottak!”
  (Máté 22,14)

I

A boldoggá avatás és a szentté avatás annak az ünnepélyes 
kinyilvánítása, hogy az elhunyt hősiesen gyakorolta az eré-
nyeket (hitvalló), vagy pedig életét áldozva tanúságot tett 
Krisztusba vetett hitéről (vértanú). 
 A BOLDOG és a SZENT Isten színe látására jutott, 
biztosan üdvözült, kiérdemelte a mennyországot. A kettő 
között az a különbség, hogy az Egyház a boldoggá avatott 
személy tiszteletét egy adott közösség számára (egyházmegye, 
szerzetesrend) engedélyezi, a szentté avatottét pedig az egész 
Egyház számára hivatalosan rendeli el.
 A boldoggá vagy szentté avatást bárki kezdeményezheti a jelölt 
halálának helye szerint illetékes főpásztornál, feltéve, ha eltelt 
legalább öt év az elhalálozás óta. A kezdeményező kötelessége 
a posztulátor kinevezése és a teljes anyagi háttér biztosítása is. 
A posztulátor gyűjti össze a bizonyítékokat arra, hogy a jelölt 
valóban az életszentség hírében halt meg, és ő kéri a megyés-
püspöktől, hogy kezdeményezze az eljárást.
 Ha vértanúról van szó, nincs szükség csodára a boldoggá 
avatáshoz, hitvalló esetében viszont csak akkor valósulhat 
meg, ha az ő közbenjárására történt feltételezett csoda kivizsgálása 
lezárult. A csoda olyan esemény, amelyet nem tartunk lehet-
ségesnek tapasztalataink, ismereteink és a tudomány fényé-
ben. Bármilyen feltételezett csodát a Kongregáció elé lehet 
tárni, de az esetek 99 százalékában gyógyulásokról van szó.

Hogyan válhat valaki BOLDOGGÁ?
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Egészítsétek ki a megfakult szöveget! 

Főtisztelendő Tartományfőnök Atya!  

Alulirott, mint a szolnoki ferencrendi plébánia lelkipásztora 
igazolom, hogy Sándor István hivem, jó erkölcsü, példás 
magaviseletü, Szent Ferenc III. rendjének és a Credó egye-
sületnek a tagja s a Szalézi Rendbe való felvételét bizalommal, 
legjobb lelkiismeretem szerint ajánlom. 

Legmélyebb tiszteletem kifejezésével vagyok a Főtisztelendő 
Tartományfőnök Atya alázatos szolgája: 

Szolnok, 1935. XII. 23.                         P. Szabó Polikárp
                    plébános

Írjatok rövid ajánlólevelet osztálytársatokról a következő cél 
érdekében: osztálytársatok szeretne bekerülni a közeli templom 
kórusába! Figyeljetek arra, hogy ki a levél címzettje!

Az írásbeli kommunikáció, hivatalos levelezés fejlesztése

Sándor István fiatalkori hitéletéről kapunk lényeges információt, 
valamint megismerjük a korabeli hivatalos levelezés szóhasználatát 
és erősítjük a mait.
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Asszociációs játék 
A játékhoz egy kisebb labdára (pl. teniszlabda) van 
szükség. Alakítsatok ki egy kört az osztályterem-
ben. Akihez érkezik a labda, mondjon egy szót vagy 
gondolatot, ami a vértanúságról elsőként eszébe jut.

A tízperces játék végén beszéljétek meg közösen, hogy az 
elhangzott szavak közül miért pont az juthatott eszébe 
társatoknak.

A személyes vélemény, érzések kifejezése és a meggyőzési, 
érvelési készség erősítése

Jó hangulat, egymás iránti nyitottság, kíváncsiság
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Sándor Istvánt 1952. július 28-án, a XV. nyári olimpiai játékok 
(Helsinki) idején tartóztatták le. A katonai bíróság Fő utcai 
börtönébe szállították Budán, ahol több mint tíz hónapig 
tartották fogva és erőszakos vallatásnak vetették alá. 
Sándor István kihallgatását Jámbor Árpád ávós őrnagy vezette.

Fontosabb fogalmak a korszakból:

Államvédelmi Hatóság (Á. V. H., a köznyelvben 
ávó): a minisztertanács alá tartozó, a Honvéd Határőrséget 
is magába olvasztó önálló szerv, amelynek feladata felderíteni 
a dolgozó nép ellenségeit, védeni és biztosítani a népi 
demokrácia állami, gazdasági és társadalmi rendjét. Az 1949. 
december 28-án kelt minisztertanácsi rendelet hozta létre.
Kék ávó: az Á.V. H. belső karhatalmi alakulatai, a tányér-
sapkájukon körbefutó kék szalagot és kékszínű váll-lapot viseltek.
Zöld ávó: az Á.V. H. határőr alakulatai, a tányérsapkájukon 
körbefutó zöld szalagot és zöld váll-lapot viseltek.
Ügynökség, ügynök: Az államvédelmi szervek 
ügynöki munkájának alapelvei címet viselő első szabályzat (1955. 
január 15.) definiálta az ügynökség fogalmát. A meghatározás 
szerint az ügynökség a Belügyminisztérium államvédelmi 
szerveinek titkos apparátusa, az ügynök pedig a legkvalifi-
káltabb titkos munkatárs. Személyi tulajdonsága és hírszerző 
lehetősége tette alkalmassá arra, hogy bejusson az ellenség 
köreibe, megnyerje azok és a „belső reakció” szervezeteinek 
bizalmát. A Belügyminisztérium III. Főcsoportfőnökségéhez 
tartoztak, azon belül a köznyelvben csak besúgónak nevezett 
ügynökök a III/III (belső elhárítás) Csoportfőnökséghez. 
A másik két csoportfőnökség a III/I (hírszerzés) és a III/II
(kémelhárítás) voltak.
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Sándor István letartóztatásakor álnevet használt. Kiss Istvánként 
dolgozott a Persil gyárban. Az őt és szerzetestársait figyelő 
ügynökök szintén álnevet, fedőnevet használtak, hogy ki-
létüket leplezzék. Sándor Istvánt többek között egy „Baba” 
fedőnevű ügynök figyelte.

A magyar történelemben nemcsak a kommunista időszakban 
használtak álneveket, hanem például az 1848-1849-es 
szabadságharcban is. Az alábbi életrajzból találjátok ki, kit 
rejt a Henri Dubois név?

A krakkói vajdaságban 1791-ben született lengyel szabadság-
harcos, később magyar honvéd altábornagy. Az 1830-31-es 
lengyel szabadságharcban a liberális szárny egyik vezetője, 
majd Varsó katonai kormányzója és a hadsereg fővezére volt. 
Teleki László felkérésére párizsi emigrációjából Henri Dubois 
néven francia cukorgyárosnak álcázva magát jött Magyar-
országra. 1849. január 30-án Kossuth rábízta a fővezérséget.

Csoportmunka: 4-5 fős csapatokban keressetek a nálatok 
lévő okostelefon segítségével minél több álnevet a magyar 
történelemből, irodalomból. 10 perc van rá. (A legtöbb álnevet 
találó csapat jutalmat is kaphat.)

Az okostelefon okos használata, az értelmes és hasznos 
böngészés élménye, a vetélkedés csapatépítő ereje

A hétköznapi történelem, az egyéni sorsok iránti érdeklődés 
felkeltése
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Az alábbi párbeszéd Sándor István kihallgatásakor „hangzott 
el” Jámbor Árpád ávós őrnagy és a gyanúsított szerzetes között 
1952. augusztus 9-én, a levéltárban őrzött jegyzőkönyv szerint. 
A kihallgatási idő ezen a napon 7 óra 40 perc volt.
A szövegben szereplő 21 éves Zana Albertet szintén kivé-
gezték Sándor Istvánnal egy napon.
Találjátok ki, hogy Sándor István milyen kérdésekre adhatta 
az alábbi két választ!

- ………………………?
- 1949 őszén az Istvántelki úton találkoztam Zana Albert volt KIOE taggal, 
aki akkor már államvédelmi egyenruhában volt. Kérdeztem Zanától, hogyan 
került az ÁVH-ra. Zana azt válaszolta, hogy katona akart lenni, ezért ment 
el az ÁVH-ra. Közölte akkor, hogy ő Pécsett teljesít szolgálatot és csak sza-
badságra jött haza. Én elmondtam Zanának, hogy a volt KIOE tagok együtt 
vannak, lejárnak a Clarisseumba. Kértem, hogy keressen fel, ha Pesten lesz. 
- ………………………………..?
- 1950 elején beszéltem vele, amikor már rendszeresen bejárt a szalézi 
templomba. Igyekeztem megállapítani, hogy megbízható-e számunkra, 
a szervezkedés számára.  Megkérdeztem miért jár templomba, gyónni és 
áldozni.  Zana azt felelte, hogy ezt meggyőződésből teszi. Elmondotta, hogy 
ő szemben áll a rendszerrel. Elítéli a kisiparosok szövetkezetbe tömörítését, 
a parasztság szövetkezeti gazdálkodásra való állítását, és igazságtalannak 
tartotta az egyházi reakció elleni állami intézkedéseket.  
 

Vitassátok meg 4-5 fős csoportokban, hogy Sándor István 
valóban mondhatta-e ezeket, vagy az előre megírt forgató-
könyv, koncepció tükröződik a válaszokban!

Megismertetni a koncepciós perek mechanizmusait

A történelmi dokumentumok kritikai megközelítése, a szöveg-
kritika elsajátítása, a történelmi forráscsoportok felelevenítése
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Sándor István Rákospalotán (ma Budapest része, akkor önálló
település), a Clarisseum nevű épületegyüttesben töltötte 
szalézi életét. Itt volt a tartományfőnökség, a templom, a 
Don Bosco Nyomda, az oratórium és az internátus, azaz kol-
légium az elemi iskolai és a reálgimnáziumi tanulók számára.

Az alábbi kép a Clarisseumot ábrázolja az 1900-as évek elején. 
Képzeljétek el, milyen lehetett, amikor húsz évvel később 
a szaléziak otthona lett! Rajzoljátok le elképzeléseteket vagy 
készítsetek tervrajzot a Clarisseum 1936-1948 közötti életéről, 
amikor Sándor István is ott szolgált szalézi testvérként!

Kutatómunka csoportokban
A Clarisseumot hazánk egyik legismertebb építésze, Ybl Miklós 
tervezte. Keressetek a következő órára Ybl által tervezett 
épületeket úgy, hogy az épület funkciója szerint végezzétek 
el a gyűjtést! Az egyik csoport csak a kastélyokat keresi, a 
másik a szakrális épületeket, a harmadik a középületeket stb.

Az alapos és precíz kutatómunka elérése, a komplex feladat-
megoldás tudatosítása

A Clarisseum múltjának építészeti, várostörténeti, egyháztörténeti 
és szalézi történeti megismerése
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A család
Sándor Istvánt szoros kapcsolat fűzte családjához, különösen 
az édesanyjához. Több levelet őrzünk tőle „Kedves jó Szüleim!” 
megszólítással.

Az alábbiakban a Mezőnyárádról 1938. szeptember 8-án írt 
leveléből idézünk. Egészítsétek ki a megfakult szöveget! 

„Kedves jó Szüleim!
Nagy örömmel olvastam édesanyámtól kapott levelet és tőlem telhetőleg 
iparkodom kielégíteni irányomba intézett érdeklődését. Fogadalomtéte-
lem még körülbelül nyolc hónap múlva lesz, ha a katonaság vagy más 
körülmény nem fogja megzavarni a noviciátusomat. A plébániára sok 
levelet és üdvözlő lapot küldöttem, de választ egyre se kaptam. …Jóleső 
érzés hatott át mikor olvastam, hogy tőlünk is voltak a Kongresszuson 
és még azután Szentkútnál is a Szűz Anyánál. Nagyon szépen köszönöm 
értem küldött fohászokat és imákat, amit Szentkúti Szűz Anyánál értem 
imádkozott bizonyára meghallgatásra talált. Édes anya imája a fiáért az 
mindig hathatos. Gondoljanak rám imájukba, hogy jól végezzem azt az 
évet, mert ettől az évtől függ az egész szerzetesi lelki életem…”

Szituációs gyakorlatok, szerepjáték
Mutassátok be, hogy a család az első és legjelentősebb kör-
nyezet, ahol megtapasztaljuk az élet szépségét, a szeretet örömét, 
az ajándék ingyenességét és a megbocsátás vigaszát!

A meglévő családi kapcsolatok átgondolása

Családi életre nevelés, a szülők és testvérek tisztelete
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A munka
Sándor István 1931. július 15-én kapta meg végbizonyítványát, 
amely szerint a kovács, a lakatos, a vas- és fémesztergályos 
szakmák gyakorlására szerzett képesítést.

Beszéljétek meg, hogy ma mely szakmák a legnépszerűbbek a 
fiatalok körében és miért!

Töltsétek ki a pályaválasztást (is) segítő tesztet (lásd.: 14. oldal)!

A pályaválasztás nehézségeinek oldása

A választás megkönnyítése, a megfontolt döntés tudatosítása
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1. Szeretek gondolkodni, kreatív 
dolgokon törni a fejem.
o Egyáltalán nem
o Kis mértékben
o Közepesen
o Jelentős mértékben
o Teljes mértékben

2. Ha elromlik valami otthon, 
szívesen megjavítom vagy segítek 
megjavítani.
o Egyáltalán nem
o Kis mértékben
o Közepesen
o Jelentős mértékben
o Teljes mértékben

3. A feladataimat gyorsan 
megoldom, szeretek hamar 
túllenni rajtuk.
o Egyáltalán nem
o Kis mértékben
o Közepesen
o Jelentős mértékben
o Teljes mértékben

4. Szívesen szervezek progra-
mokat a barátaimnak.
o Egyáltalán nem
o Kis mértékben
o Közepesen
o Jelentős mértékben
o Teljes mértékben

5. Szeretek egyedül lenni.
o Egyáltalán nem
o Kis mértékben
o Közepesen
o Jelentős mértékben
o Teljes mértékben

6. Csapatban szeretek dolgozni.
o Egyáltalán nem
o Kis mértékben
o Közepesen
o Jelentős mértékben
o Teljes mértékben

7. Ha kapok egy feladatot, az 
számít, hogy jól végezzem el, nem 
az, hogy mielőbb megoldjam.
o Egyáltalán nem
o Kis mértékben
o Közepesen
o Jelentős mértékben
o Teljes mértékben

+1  Szeretek pontosan érkezni, 
sosem kések el.
o Egyáltalán nem
o Kis mértékben
o Közepesen
o Jelentős mértékben
o Teljes mértékben

Teszt
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A boldogság

Asszociációs játék  
A játékhoz egy kisebb labdára (pl. teniszlabda) 
van szükség. Alakítsatok ki egy kört az osztály-
teremben. Akihez érkezik a labda, mondjon egy 
szót vagy gondolatot, ami a boldogságról elsőként 
eszébe jut.

A tízperces játék végén beszéljétek meg közösen, hogy az 
elhangzott szavak közül miért pont az juthatott eszébe 
társatoknak.

A személyes vélemény, érzések kifejezése és a meggyőzési, 
érvelési készség erősítése

Jó hangulat, egymás iránti nyitottság, kíváncsiság
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Teszt
 Boldoggá avatási totó 

1. Mit jelent az, ha valaki Boldog?
1 Szentként tiszteljük        
2 A mennyországba került        
X Eljárás alá vonják

2.  Kit nevezünk hitvallónak?
1 Aki életét adja Jézusért                
2 Aki örökfogadalmat tesz   
X Aki hősiesen gyakorolja az erényeket

3. Hány csoda kell a vértanú boldoggá avatáshoz?
1 Kettő                 
2 Egy              
X Egy sem

4. Ki kezdeményezheti a boldoggá avatást?
1 Bárki          
2 Csak a püspök           
X Csak az elhunyt rokonai

5. Mikortól dönt a pápa a szentté és boldoggá avatásokról?
1 1170 óta        
2 1969 óta            
X Nem ő dönti el

6. Ki az, akinek jelenleg nincs folyamatban a boldoggá avatása?
1  Mindszenty József   
2   Márton Áron
X    Sándor István

7.  Ki az, akinek már lezárult a boldoggá avatása?
1 Brenner János     
2 Kaszap István    
X Apor Vilmos

+1   Kit nevezünk posztulátornak?
1 A boldoggá és szentté avatási eljárásoknak a megyéspüspök  
 vagy az illetékes elöljáró által kinevezett tisztviselőjét
2 A szentek életét kutató történészt
X Aki a boldoggá avatást kezdeményezi
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Teszt
1. Húzd alá a kakukktojást!

a.,  vértanú, Isten szolgája, boldog, szent 
b.,  Apor Vilmos, Sándor István, Mindszenty József, Salkaházi Sára
c.,  Rákospalota, Szolnok, Mezőnyárád, Szombathely

2. Állítsátok számozással helyes sorrendbe Sándor István életének  
 eseményeit!
--------- nyomdász oklevelet szerez
--------- örökfogadalmat tesz
--------- a bérmálás szentségében részesül
--------- álnéven dolgozik 
--------- géplakatosi bizonyítványt szerez
--------- kitüntetést kap harctéri bátorságáért
--------- belép a szaléziakhoz
--------- letartóztatják
--------- boldoggá avatják
--------- munkásifjakat szervez

3. Sándor Istvánt élete megpróbáltatásaiban, különösen a háborúban 
és a börtönben, a rózsafüzér ima segítette. 
A rózsafüzér a magyarok egyik legkedveltebb imádsága. A földműves 
fohásszal fogott a munkájához és olvasóját az eke szarvára akasztotta. 
A székelyeknél a nagymamák már az ötéves unokájuknak tanították 
a rózsafüzért. Eszközül cérnára fűzött borókát vagy a tíz ujjukat hasz-
nálták. A szülők szénahordáskor a szekér után ballagva szintén ujjaikon 
számolták a rózsafüzért. Ma fából, gyöngyházból, fémből, műanyagból 
készül a „szemek” füzére.

4. Mit gondolsz, Sándor István és rabtársai a börtönben miből 
készíthették titokban a rózsafüzért? Karikázd be az általad legvaló-
színűbbnek vélt választ!
 alumíniumból,    szalmából,    kenyérbélből,    rongyból

5.  Mi a rózsafüzér másik neve? Húzd alá a helyes elnevezést!
 rózsakoszorú,    szentolvasó,    rózsafohász,    Mária-litánia
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Teszt
Sándor István életrajzi totó 

1. Hol keresztelték meg Sándor Istvánt?
1 A szolnoki ferences templomban
2 Az esztergomi bazilikában
X A péliföldszentkereszti szalézi templomban

2. Milyen szakmát tanult Sándor István?
1 nyomdász        
2 kőműves    
X vasesztergályos

3. Hány évesen lépett be a szalézi szerzetesrendbe mint laikus testvér?
1 18 évesen 
2 22 évesen
X 25 évesen

4. Hol van a Clarisseum, Sándor István nevelői tevékenységének 
egykori színhelye?

1 Szolnokon   
2 Budapesten, Óbudán 
X Budapesten, Újpesten (Újpest és Rákospalota határán)

5. Mi volt a Clarisseum eredetileg?
1 Lánynevelő intézet
2 Fiúnevelő intézet              
X Árvaház

6. A Clarisseumban a szaléziak nyomdát is működtettek, ahol 
Sándor István is dolgozott. Mi volt a nyomda neve?

1 Don Bosco Nyomda  
2 Clari Nyomda  
X Szalézi Szent Ferenc Nyomda

7. Sándor István Tűzkereszt kitüntetést kapott a II. világháború 
alatti frontszolgálatáért. Miként szolgált csapatánál?

1 Híradósként 
2 Lövészként  
X Harckocsi vezetőként

+1  Hogyan szólították a fiúk Sándor Istvánt a Clarisseumban?
1. Sándor testvér      2.    István testvér   X    Sándor úr
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Teszt
Totó Sándor István perének feldolgozásához

1. Sándor István a szerzetesrendek 1950-ben történt feloszlatása 
után bujkálni kényszerült. Milyen álnevet választott magának?

1 Nagy Sándor
2 Kiss István
X István Sándor 

2. Mi volt annak az újpesti kocsmának a neve, amelynek névtáblája 
lekenése ürügyén letartóztatták a Clarisseumba járó fiatalokat?

1 Pokol csárda  
2 Ördög kocsma  
X Sátán ivó

3. Sándor Istvánt 1952. július 28-án tartóztatták le. Mi volt a vád ellene?
1 terrorcselekmény szervezése
2 demokráciaellenes összeesküvés   
X robbantási kísérlet

4. Hogyan nevezték azt a koncepciós pert, amelyben Sándor Istvánt 
elítélték?

1 Szaléziak pere  
2 Pártőrség pere 
X Nagyfiúk pere 

5. Hány vádlottja volt a pernek?
1 16
2 12
X 4

6. Hány évi börtönre ítélték Ádám László tartományfőnököt, a 
Sándor István-per XIII. rendű vádlottját? 

1 5
2 10
X 15

7. Mi volt Sándor István utolsó mondata, amit vádlott társaihoz intézett?
1 Bocsánatot kérek.
2 Várlak benneteket a mennyországban.
X Isten áldjon titeket.
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Megoldások
Boldoggá avatási totó

1. 2;   2. X;   3. X   4. 1;   5. 1;   6. X;   7. X;   + 1. 1;
H- TESZT

1. a., vértanú, mert a többi a szentté avatási eljárás szakasza
 b., Mindszenty József, mert az ő boldoggá avatása még  
 folyamatban van
 c., Szombathely, mert a többi Sándor István életének  
 egy-egy helyszíne
2.  6, 5, 1, 8, 2, 4, 3, 9, 10, 7
4.  kenyérbélből 
5. szentolvasó

Sándor István életrajzi totó
 1. 1;   2. X;   3. 2;   4. X;   5. 1;   6. 1;   7. 1;   +1. X;

Totó Sándor István perének feldolgozásához
 1. 2;   2. 1;   3. 2;   4. 2;   5. 1;   6. X;   7. 1;   +1. 1;

Felhasznált és ajánlott irodalom 

B. Varga J. (szerk.) 2013. Don Bosco lelkét kaptad… Boldog Sándor 
István vértanú, szalézi testvér.  Don Bosco Kiadó, Budapest.

Lengyel E. (szerk.) 2013. Szaléziak Magyarországon. Don Bosco Kiadó, 
Budapest.

http://www.betekinto.hu/2010_3_orgovanyi (az ÁBTL internetes folyóirata)

http://www.mindszentyalapitvany.hu/vertanuink-hitvalloink/

http://eduline.hu/kozoktatas/2014/3/25/Ot_palyaorientacios_teszt_94BK61

http://www.katolikus.hu/szentek2/SZENTEK/00000255.HTM

http://ujember.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=24658:a-
szentt%C3%A9-avat%C3%A1s-szertart%C3%A1sa
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