
 

Kedves Moderátor Társam!  
  
 
 
 
 

Ismét eltelt egy hónap, és jelentkezünk elmúlt eseményeinkkel, hogy első kézből kapj tájékoztatást 
a CashFlow Mágnes életéből. A részleteket szeretettel ajánlom figyelmedbe, kellemes olvasást 
kívánok! 
  
  
  
 

Barátsággal: Patvaros István 

                                   alapító 

 
 
 

 

 
    

  

  

„A tudás a legnagyobb gazdagság. A nem tudás a legnagyobb kockázat.” 

– Robert Kiyosaki 
 

 

 

 

 

Egri jelenlét 

 

Több hónapos kitartó munka eredményeként eljutottunk odáig, hogy 

Egerben is felvesszük a kapcsolatot a helyi iskolákkal. Célunk hogy 

programjaink segítségével minél több fiatallal tudjunk foglalkozásokat 

végezni és megtaláljuk azokat a leendő fiatal moderátorainkat is, akikkel 

hosszú távon tudunk együttműködni helyi szinten. 

A következő hónapokban kialakításra kerül helyi klubunk is, melyben mind a 

pénzügyi mind egészségtudatos programjainkat megvalósítjuk. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pénzügyek oktatása iskolákban 

 

Végre országosan elindult a tudatos pénzkezelésre vonatkozó 

ismeretanyag oktatása, mind az általános mind a 

középiskolákban, mely a Pénziránytű programnevet kapta. 

Átnézve a programot örömmel tapasztaltuk, hogy azokat az 

alapfogalmakat, összefüggéseket tartalmazza a tananyag, ami 

ahhoz szükséges, hogy sikerrel tudják a diákok játszani a 

pénzügyi szimulációs játékunkat. Ennek okán ebben a tanévben 

ismét előtérbe kerül 8 alkalmas iskolai kurzusunk az 

egészségben - jólétben kurzus. Amennyiben tudsz olyan iskolát, 

ahol szívesen kipróbálnák az általunk menedzselt pénzügyi 

szimulációs játékot jelezd felénk az info@cashflowmagnes.hu email címre az iskola nevének, címének, 

iskola igazgatójának és elérhetőségének megnevezésével, hogy mielőbb felvehessük a kapcsolatot 

velük. 

 

 

 

 

 

A Gyermekesély program végre indul az ősz folyamán 
 
 

Nagyon vártuk már, hogy majd két év szünet után a 
Gyermekesély program következő 5 éves ciklusa ismét 
elinduljon. A résztvevő járások többségében októbertől 
elindul a program, melyben igyekszünk a járások 
igényeinek megfelelően program tematikát biztosítani 
mind a pénzügyi mind az egészségtudatos területeken. Az 
online nyelvi szoftverrel is segíteni kívánjuk a szociálisan 
rászoruló fiatalokat, ezen projektek előkészítését a hónap 
folyamán megkezdtük leendő partnereinkkel. 
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Élményfutás Dunaszerdahelyen 

 

Második alkalommal került megszervezésre ez az egyszerű mégis annál élvezetesebb program. Vulkán 
társulással közösen szervezett programot 9 órakor kezdtük. A regisztráció és a köszöntés után a 
gyerekeknek villámgyorsan sikerült csapatokat alkotniuk és kezdődött is a versenyfutás. Az 5 fős 
csapatoknak először egy akadálypályán kellett áthaladni majd ezt követték a kvízállomások. A 
megállókon logikai feladatok, egészség tudatos és pénzügyi kérdésekre kellett választ adniuk. 
Miután minden csapat célbaért számos egyéb program várt a résztvevőkre. Volt kötélhúzás, 
szerencsekerék légvár és persze CashFlow 101 játék. Vulkán társulás biztosította az ebédet a 
jelenlévőknek. Az étel elköltése után a gyerekek két csoportra oszlottak és felváltva kidobósoztak illet 
bűvész előadáson vettek részt. A varázslatot Mikóczi Feri előadása követte, ahol a megfelelő szokások 
kialakításán volt a fő hangsúly. 

 
 
A délután fénypontja az egész társaságot felölelő, hét asztalon zajló CashFlow 101 játék volt. A hangulat 
leírhatatlan volt, az első óra után folyamatosak voltak a tapsviharok a mókuskerékből való kijutás 
dícséreteként. 

 

 
A napot az eredmény hirdetés zárta, ahol mindenki átvehette Elismerését, valamint az első 
három helyezett elfoglalhatta méltó helyét a dobogón. 



Új tanév, újra CashFlow Ifjúsági klub Jánoshalmán 
 
 

Szeptemberben a tanévkezdést követően ismét heti rendszerességgel működik a jánoshalmi klubunk, 
mely ebben a hónapban Cashflow 101 szimulációs játékkal és csoportfoglalkozásokkal örvendeztette 
meg a klubtagokat. Az alkalmakon a klubtagjaink jól érezték magukat, és a helyiekkel közösen mi is 
örülünk, hogy van egy hely, ahol játékos megoldásokkal tanulhatnak, fejleszthetik készségeiket, 
képességeiket a tizenévesek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CashFlow Mágnes Észjárás Mentoring: 

 

 
A mentoring nagyszerű lehetőség, hogy megismerjük önmagunkat. Megtanuljuk kifejezni, felvállalni 
érzéseinket és gondolatainkat, miközben képessé válunk arra, hogy elfogadjuk egymás egyedi 
nézőpontját és felismerjük a mögöttük lévő közös emberi értékeket. Megtanulunk nyitottá válni 
egymásra, megtanuljuk felismerni a különbözőségeinkben rejlő lehetőséget, ami által mi magunk is 
teljesebben, színesebben élhetjük az életünket. 

Ha moderátorunk vagy és még nem vagy részese e programnak, jelezd részvételi szándékodat az 
ügyfélszolgálatunknak telefonon vagy e-mailben, hogy a következő csoportba biztosan Te is bekerülj! 

Ügyfélszolgálat: +36 70 632 5669 

E-mail: info@cashflowmagnes.hu 



CashFlow Mágnes BLOG 

 

 
 
Legutóbbi blogunkban a Mobil nyelvtanárról írtunk további érdekes információkat, aminek 
segítségével játszva, mobiloddal tanulhatsz meg gyorsan angolul vagy németül, közép foknak 
megfelelő nyelvtudásra tehetsz szert. 
 
Blogunk itt folytatódik.  
 
Kellemes olvasást kívánunk! 
 

 
 
 
 
 

Cash Flow Mágnes Kft. 
3300, Eger Széchenyi utca 23 

Adószám: 23898116-2-10 
+36 70 632 5669  

Ezt a hírlevelet azért kaptad, mert a weboldalunkon, vagy a rendezvényeinken feliratkoztál rá. 
Ha nem szeretnél több hírlevelet kapni, kérlek kattints [unsubscribe]ide[/unsubscribe] a leiratkozáshoz. 

További tájékoztatást a CashFlow Mágnessel kapcsolatosan 
a weboldalunkon olvashatsz 
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