
 

 

 

 

 

 

 

Kedves Szülők!  

 

 

Egy új és egyedülálló, kifejezetten fiataloknak szóló képzési programról szeretném Önöket 

tájékoztatni. Mint szülő, mindig elkötelezettje voltam a minőségi oktatásnak és a 

gyerekeimnek is igyekeztem a legjobbat adni. A Sors úgy hozta, hogy mindezt az Egyesült 

Államokban tehettem meg, de ahogyan itthon, úgy ott is a megfelelő képzés az alapja 

mindennek.  Évekkel ezelőtt alapítottam meg az Amerikai Egyesült Államokban a Meszaros 

International Center of Entrepreneurship (Mészáros Nemzetközi Vállalkozóképző Központ, 

(rövidítésben MICE) nonprofit szervezetet. Tagszervezete a Képzett Fiatalokkal a Jövőért – 

MICE Program Alapítvány!  

 

MICE Program Alapítvány 2007 évben jött létre Budapesten, amelynek célja a fiatal, magyar 

tehetségek felkarolása, támogatása. Szeretnénk elszánt és rátermett fiatalokat megtanítani a 

lehetőségeik felismerésére, segíteni, biztatni és bátorítani őket, hogy fogjanak hozzá álmaik 

megvalósításához, s legyenek sikeres vállalkozók, a hazai és nemzetközi üzleti életben 

egyaránt!  Amikor annyi idős voltam,  mint most a gyermekeik, volt egy álmom, hogy 

Amerikába jöjjek, ahol a lehetőségek végtelenek és a jó munkát elismerik. Büszke vagyok 

arra, hogy ezt a 16 éves kori ábrándomat megvalósítottam és felépítettem az én saját kis 

amerikai álmomat. Sok éves képzés, kemény munka árán értem el a megálmodott sikert. Úgy 

gondoltam eljött az ideje, hogy energiámmal és anyagi lehetőségem egy részével, vállalkozói 

tapasztalataim és tudásom birtokában magam is hozzájáruljak szülőhazám fejlődéséhez.  Ezért 

alapítottam meg a Képzett Fiatalokkal a Jövőért –MICE Program Alapítványt. Hiszek abban, 

hogy „először adnod kell, hogy kapjál is”. A képzés tankönyvét angolul, és magyarul itthon is 

kiadtuk. Oktatóink között neves tanárok, elméleti szakemberek és sikeres üzletemberek 

egyaránt képviseltetik magukat. Az elmúlt években Budapesten, Fonyódon, több mint 300 

diák végezte el tanfolyamunkat, 43 középiskolából.  

A 2014/15-ös tanévben a Baptista Szeretetszolgálattal együttműködésben a  MICE 

Alapítvány a Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium és  a VIK 

Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi szakközépiskolása tanulói számára indított 

tanfolyamot, melyet 32-fő végzett el sikeresen 

2015/16-ban újra indítjuk képzésünket maximum 35 fő részére. 

Helyszíne a Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium. 

Kiket várok, a tanfolyamra? Olyan érdeklődő fiatalokat, akik 2015 szeptemberétől a 

középiskola harmadik vagy negyedik osztályba léptek. Olyan etikus vállalkozási tréning 

programot indítunk számukra, ahol megtanulhatják a személyes siker titkát, 

megtapasztalhatják az egyéniségek kibontakozásának bátorítását: toleranciát, 

önmeghatározást, kockázatvállalást, kitartást. Olyan kurzus ez, ahol egy fiatal megértheti, 

miért fontos, hogy már most fogjon hozzá álmai megvalósításához. Emellett rendkívül fontos 

megértetni a társadalmi felelősség, az etikus magatartás fontosságát is az üzleti döntési 

folyamatban.   

A képzésen való részvétel költsége 60.000,-Ft, egy tanuló számára. A MICE-USA és a 

Baptista Szeretetszolgálat példaértékű együttműködése azonban biztosítja a tanulóknak a 

kedvezményes részvételt.  

A diákok tanfolyami költsége személyenként, mindössze 5000,-Ft, amely csak a 

kétnyelvű tankönyv árát foglalja magába. 

 

 

http://www.korosi.hu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A képzés időtartama 24 hét, amely legkésőbb 2015. október első hetében indul, elméleti és 

gyakorlati oktatást egyaránt tartalmaz és a tanulókból álló 3 fős csoportok által készített saját 

ötletüket megvalósítani akaró üzleti terv készítésével zárul. Az üzleti tervüket egy neves 

üzletemberekből álló zsűri előtt kel bemutatni. Erre a tanfolyamzáró eseményre, várjuk a 

szülőket is.  

Felhívom figyelmüket hogy a program keresettsége miatt a jelentkezési lehetőség korlátozott, 

ezért kérem, hogy minél előbb /figyelembe véve a jövő év február eleji indulást/, tegyék meg. 

Bővebb információért érdemes ellátogatni weboldalunkra a következő címen: 

www.miceprogram.hu  

Kérem, hogy támogassák és bátorítsák gyermekeiket, hogy részt vegyenek ezen az izgalmas 

és nagy értéket közvetítő képzési programon.  Hadd zárjaim soraimat egyik kedvenc 

mondatommal,  

  

„A cél terv nélkül, csupán egy kívánság”  

  

Baráti üdvözlettel, Mészáros László Buffalo, 2013.12.01 

 

Mészáros, László 

MICE Alapitvány 

Elnök/Alapitó 

M: +36.20.485.9740 

M; 716.830.6039 USA Skype: revard51 

E: les51@roadrunner.com 

Web: www.miceprogram.hu 

  

A MICE Program a fiatalok üzleti és vállalkozói ismereteinek fejlesztésére, az 
etikus üzlet fogalmának megismertetésére és gyakorlására létrejött 
szervezet. A pénzügyi ismeretek mindenki számára fontosak, az üzleti 
intelligencia fejleszthető.  
A MICE a környezetvédelem elkötelezett híve, ezért kérjük, mielőtt 
kinyomtatja ezt az e-mailt, gondoljon a sok feleslegesen kivágott fára. 
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