
Kedves Támogatónk! 
 

Köszöntelek, Patvaros István vagyok, a PÉNZMÁGNES Alapítvány és a CashFlow Mágnes Közösség 
(CFM) alapítója. 

Hírlevelünk 2017/10-es számában beszámolunk: Egerben átadásra kerülő irodánkról, Gyermekesély 
program állapotáról, Jánoshalmi Klubalkalmaink megújulásáról, Mentroingunkról, Click4Skill 
termékünkről, továbbá blogunk friss bejegyzéséről. 
 
 
 
 
 
Baráti üdvözlettel: Patvaros István 
      - alapító - 

 

 
"Tudod, engem nem a pénz, hanem a tudás hajszolása tesz gazdaggá. 
Az a vágy hajt, hogy többet tanuljak, többet tegyek, többet teljesítsek, 

és segítsek azokon, akik tanulni akarnak." 

- Robert Kiyosaki 
 

 

 

 

Pénzügyek oktatása iskolákban 

Végre országosan elindul a tudatos pénzkezelésre vonatkozó 

ismeretanyag oktatása, mind az általános mind a 

középiskolákban, mely a Pénziránytű program keretében fut. 

Részletesen megismerve a programot és annak részelemeit 

örömmel tapasztaltuk, hogy azokat az alapfogalmakat, 

összefüggéseket tartalmazza a tananyag, ami ahhoz szükséges, 

hogy sikerrel tudják a diákok játszani a pénzügyi szimulációs 

játékokat foglalkozásainkon. Ennek okán ebben a tanévben ismét 

előtérbe kerül a 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.   

 

 

mailto:info@cashflowmagnes.hu


A Gyerekesély program végre indul az ősz folyamán 
 
Nagyon vártuk már, hogy majd két év szünet után a 
Gyerekesély program következő 5 éves ciklusa ismét 
elinduljon. A résztvevő járások többségében heteken 
belül, November elején 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 is e hónap folyamán 
megkezdtük leendő partnereinkkel. 
 

 
 

 
Jánoshalmi Klubalkalmak újra szervezése  

 
 
 

Az elmúlt pár alkalommal kicsit visszaesett klubunk látogatottsági szintje. Viszont a könnyű megadás 

helyett, mi inkább az újra szervezését választottuk. Egy egész délutános tanácskozás közben számba 

vettünk minden lehetséges problémát majd számos újítást kezdeményeztünk klubunknál, hogy az 

minél több gyerek oktatását és szórakozását tudja biztosítani. Elsőként meg kell említenünk ifjú 

Moderátoraink elhivatottságát akik a zsúfolt hétköznapok miatt hajlandóak a gyerekekre áldozni 

Szombat délutánjaikat. Valamint klubunk helyszíne is megújuló félben van, ugyanis a helyszínváltáson 

kívül, kezdetét vette a klubhelyiségünk otthonossá varázslásának a megtervezése, melynek 

megvalósítása már következő klubalkalmunkkor esedékes. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CashFlow Mágnes Észjárás Mentoring 
 
 

 
 

E havi mentoring alkalmunkkal a 

Paradigmák témakörével foglalkoztunk. 

Olyan mélységesen sikerült 

belemerülnünk a témában, hogy a 2 órás 

szokásos időkorlát nem volt elég, viszont 

mentorunk olyan, sokatmondó 

gondolatokat osztott meg velünk, hogy az 

idő múlását el is felejtettük. Megvitattuk, 

hogy jók vagy rosszak esetleg 

szükségesek-e a paradigmák. Mit 

tehetünk ellenük vagy értük.  

Ha szeretnél Te is egy olyan csapat tagja lenni, ahol ilyen, és még sok más hasonló témakörű 
eredmény születik, 

jelentkezz CashFlow Mágnes Moderátornak,  
majd jelezd mentoring program részvételi szándékodat az ügyfélszolgálatunknak telefonon vagy e-

mailben, hogy a következő csoportba biztosan Te is bekerülj! 

 
 
 

Click4Skill mobil nyelvtanár: 
 
Elindult tátmogatói programunk. Jelentkezz most és 
adományozz Click4Skill mobil nyelvtanár licenszt 5 
gyereknek egy általád választott iskolába. Támogató 
csomagunk megvásárlásával neked is jár 2db 
Nyelvtanár. Támogató csomagot a képre kattintva 
tudod megvásárolni. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cashflowmagnes.hu/wp/index.php/moderator-kepzes/
adjunkalmokat.hu/tamogatoi.html


 
Blog bejegyzésünkből érdekességként 

 

 
 
Legutóbbi blogunkban Energikusan Egészségesen 
kurzusunkat mutatjuk be. Részletes beszámolót 
nyújtunk miről is szól pontosan kurzusunk illetve 
milyen célokat szeretnénk megvalósítani vele, végül 
pedig még egy ínycsiklandozó receptet is 
megosztunk.  A. 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 

Copyright © 2017 Cash Flow Mágnes Kft. 

 
 

http://cashflowmagnes.hu/energikusan-egeszsegesen-kurzusunk-bemutatasa-1-tematika/
http://www.cashflowmagnes.hu/

