
Dávid zsoltára.  
„Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm.  

Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem.  
Lelkemet felüdíti, 

igaz ösvényen vezet az Ő nevéért. 
Ha a halál árnyéka völgyében járok is,  

nem félek semmi bajtól, mert Te velem vagy; 
vessződ és botod megvigasztal engem. 

 

SOPRONI  EVANGÉLIKUS EGYHÁZMEGYEI HITTANAVERSENY 
2018. március 24. 

 
 

Nagyon jó érzés volt szeretetben együtt lenni és örvendezni. Köszönjük Istenünk áldásodat, hogy 
egy ilyen kellemes napot tölthettünk együtt. 

A soproni gyülekezeti házban, mely a hittanverseny színhelye volt, nevetés, csapatmunka, 
imádkozás, éneklés, versengés, pizzázás, szóval a szervezők ügyességének köszönhetően, sok jó dolog 
egyben. 

Sok csapat volt, minden versenyző izgalommal teljesítette a feladatokat. A feladatok Dávid életéről 
szóltak. A vadosfai gyülekezet három lelkes csapattal vett részt: 

 
1-2 évfolyam  SZUPER HÁRMAS (Srágli Nóri, Pintér Lili, Babos Kira) 
3-4 évfolyam  PAPA PIA  (Kiss Kata, Horváth Rebeka, Horváth Martin, Marics Hunor) 
7-8 évfolyam  DÁVID ANGYALAI  (Balka Helga, Balazatics Regina) 
 
A feladatmegoldások után pizzával kedveskedtek a házigazdák, amit mindenki nagy örömmel 

fogadott, de ugyanakkor nagy izgalommal várták a gyerekek, szülők, kísérők az eredményhirdetést. Az 
eredményhirdetés is elérkezett, átadták az okleveleket a csapatoknak. 

A vadosfai gyülekezet SZUPER HÁRMAS csapata első helyezésével tovább jutott az országos 
hittanversenyre, mely április 14-én lesz Budapesten, ahova újra együtt megyünk, ki versenyzőnek, ki 
szurkolónak, de mindig egy nagy csapat vagyunk. Hajrá Vadosfa! 

A házigazdák áldásával zárult a nap. Az együttlét örömével a lelkünkben indultunk haza. 
  
A csapatok nevében köszönjük a  szeretetteli támogatást és segítséget : 
 

 a Vadosfai Evangélikus Gyülekezet Alapítványának, 

 Zsirai Tibornak a szállításért, 

 Németh Leventének a szép fotókért, 

 Kiss Lillának a felügyelésben nyújtott segítségért, 

 a kedves szülőknek a felkészítésben vállalt fáradozásért, 

 és a soproni hittanverseny szervezőinek a meleg fogadtatásért. 
 
Köszönjük Istenünk, hogy így is tanulhatunk rólad és közeledhettünk hozzád. Ámen. 
 
 
Isten segítségével és bizalommal indulunk Budapestre április 14-én, s viszünk a nagy szeretetünkből 

és örömünkből. 
(Kiss Csaba) 

 
 
Köszönjük Kiss Csabának a szervezést, a felkészítést és a kis csapat összefogását! Isten áldása legyen 
fáradozásukon továbbra is. 


