
Legyél te is

Fejtsd meg a következő esetet:
Ilona néni a megspórólt pénzéből egy értékes nyakláncot vásárol az ékszerésznél. Az ékszerész egy 

zacskóba csomagolta, amelyen az üzlet neve áll. Miután Ilona néni elhagyta az üzletet és már jókora utat 
megtett, hirtelen rájött, hogy nagyon feltűnő az ékszerész zacskója. Nehogy valaki kitalálja, hogy mi van a 

zacskóban. Inkább beteszi a zacskót a lánccal a kosarába. De mégis, nemsokára valaki kitépi kezéből a 
kosarát és elszalad vele. Olyan gyorsan történik minden, hogy Ilona néni még nem is látja rendesen a tettest.

A nyomozó kesőbb beszél az ékszerésszel. 
- Ilona nénire biztos emlékszik. A hazaúton ellopták az új, értékes nyakláncát.  

Az ékszerész így szól:
- Hogyne emlékeznék Ilona nénire. Borzasztó, hogy fényes nappal, csak úgy ellopja valaki a kosarát a 

lánccal. 
Mivel árulta el magát az ékszerész?

(Megfejtés a hátlapon)

 Naptár 2008 tavaszi félév:

január 13 csapatösszejövetel - Ki a tettes?
január 27 csapatösszejövetel - nyomolvasás
február 10 csapatösszejövetel - titkos üzenetek
február 23-24 24 órás tábor, szombat 14 órától vasárnap 14 óráig - lopózkodás 
március 9 csapatösszejövetel - követés
április 6 kirándulás - kém játék
április 20 csapatösszejövetel - titkos írások
május 1 majális: cserkésznap Frankfurtban
május 21-25 CSAPATTÁBOR - sátortábor Langenlonsheimben 

- A NAGY ESET
június 8 cserkésznap - Mister X-játék

 Csapatösszejövetelek: kezdet 15.00 óra, zárás 18.30 óra, 
helye Olasz katolikus Misszió Mainz, Emmeranstr. 17
Gyertek cserkészingben és (ha már van) nyakkendőben! 
Hozzatok uzsonnát, papírt, ceruzát, ollót, ragasztót és amire 
szerintetek egy nyomozónak szüksége van!

 Csapathonlap: Meglátogattad már a honlapunkat?   www.cserkesz.info 
Tartalma: aktuális naptár, meghívók, változások, képgaléria, stb. 
Nézd meg!  



 CSERKÉSZÓVODA: Az ovinknak van új vezetője! Gyertek el! Minden 1-től 5 éves gyereket 
szeretettel várunk. A cserkészovi a csapatösszejövetelek alatt találkozik az Olasz Misszióban 15.00 órától 
másfél órára. Ami a többi rendezvényt illeti, külön megbeszéljük, hogyan és mikor tudnak csatlakozni a 
legfiatalabbak. A cserkészóvoda január 27-én farsangozik. A gyerekek ha lehet, jöjjenek jelmezben!

 Róvergyülések: Két havonta tartunk róvergyülést az Olasz Misszióban. Előtte ifjúsági Mise, 
ill. áhitat lesz. A részleteket kisvártatva küldjük, ill. a honlapunkon publikáljuk!   

 TAGDÍJ 2008:
Kérjük a tagdíjat utaljátok át a következő 
folyószámlára:

Kovács Ágnes Pfadfinder 
Bank: VR-Bank Mainz eG 
BLZ: 550 604 17, Kto-Nr.: 5778034

Alkalmazási cél: tag (tagok) neve, tagdíj 2008

* cserkészóvoda tagja: 15,- €
* 18 éven aluli cserkész: 35,- €
* 18 éven felüli, nem kereső cserkész: 35,- €
* 18 éven felüli, kereső cserkész: 45,- €
* egy családból 3 nem kereső cserkész: 85,- €

A tagdíjakat sajnos nem mindenki fizeti be olyan rendszeresen, mint ahogyan nekünk szükségünk van rá, 
mint ahogyan a kiadásaink igénylik. Remélem megértitek, ha az idén pontosan átnézzük az elmúlt pár évben 
befizetett tagdíjakat és esetleg utólag kérnénk az elmaradt tagdíjak átutalását. A csapat kiadásai sajnos már 
meg voltak. Köszönöm megértéseteket!

 Megfejtés: Az ékszerész nem tudhatta, hogy Ilona néni a kosárba tette a láncot. A nyomozó 
ezt nem említette. Csak akkor tudhatta, ha ő maga lopta el töle. Tehát ő volt a tettes!

 Jó munkát! Brauchler Jutka, csapatvezető (tel.: 061 32 / 71 79 13)

 Megtudod fejteni ezeket a titkos írásokat?
Három dalt keresünk!

(Megfejtés az összejövetelen)

1.  SORÁV  A  GÉ

2.   gályú wfgyfny wány éh ibzs

3. 



