
 
 
Az American Corner Veszprém hírlevelét olvasod. 
A programok címére kattintva az azokhoz tartozó plakátok nyílnak meg. 
Ha lejjebb görgetsz, az aktuális programok részleteit olvashatod. 
 
Közelgő programjaink: 
 
Június 15. péntek – Summer Reading Program 
Június 19. kedd 16.30 – Steverson gyűjtemény könyvklub 
Június 21. csütörtök – a társalgási klub elmarad 
Június 26. kedd 16.30 – Steverson gyűjtemény könyvklub 
Június 28. csütörtök 16.30 – Angol nyelvű társalgási klub 
Június 28. csütörtök 16.30 – “Read for Kids” program  
 
 
Nyári nyitvatartás: 
 
Július 9-től július 30-ig zárva tartunk. 
Nyitás: július 31. kedd 10 óra 
 
 
A könyvklub tagok ajánlják 
Gyakornoki felhívás egyetemistáknak. 
Jelentkezz önkéntesnek! 
 
 
Részletek: 
 
Summer Reading Program 
Nyaralj könyvvel, nyaralj filmmel! 
Gyere az Amerikai Kuckóba, kölcsönözz három könyvet, valamint három filmet a nyár 
folyamán és nyerj! 
A játék június 15. és augusztus 31. között tart. 
Részletek az Amerikai Kuckóban (Eötvös Károly Megyei Könyvtár és 
Közművelődési Intézet, Veszprém, Komakút tér 3.). 



 
Steverson Gyűjtemény Könyvklub (Steverson Collection Book Club) 
Minden kedden 16:30-18.00-ig az Amerikai Kuckóban. 
 
Szeretsz olvasni? Érdekelnek az angol nyelvű könyvek? Csatlakozz az 
egyedülálló Steverson Gyűjtemény könyvklubjához, és ismerkedj meg újkönyvekkel és 
új barátokkal! A részvétel ingyenes és mindenki számára nyitott, a program nyelve angol. 
Nálunk nincs kötelező olvasmány! 
 
Időpont: keddenként 16:30-18.00 
Helyszín: Amerikai Kuckó, Eötvös Károly Megyei Könyvtár és 
Közművelődési Intézet, Veszprém, Komakút tér 3. 
 
Angol Nyelvű Társalgási Klub (English Conversation Club) 
 
Minden csütörtökön 16.30-18.00-ig az Amerikai Kuckóban. 
Beszélgess a téged érdeklő témákról anyanyelvi résztvevőkkel, és 
csiszold a nyelvtudásod! 
A részvétel ingyenes, a program nyelve angol. 
 
Nyerj velünk egy ACH promóciós terméket akár minden részvétellel! 
 
Időpont: csütörtök 16:30-18:00. 
Helyszín: Amerikai Kuckó, Eötvös Károly Megyei Könyvtár és 
Közművelődési Intézet, Veszprém, Komakút tér 3. 
 

Read for Kids 
 
Minden csütörtökön az angol nyelvű társalgási klubbal párhuzamosan 
megrendezésre kerül “Read for Kids” elnevezésű programunk, amely során angolul jól 
beszélő 
önkénteseink angol nyelvű könyvekből olvasnak fel kicsiknek. 
 
Miért lehet ez hasznos? 
- A gyerekek bármely és bármennyi nyelvet képesek könnyebben elsajátítani. 
- Személyiségük, befogadóképességük is fejleszthető. 
- Már gyermekkorban megszerettethető velük az olvasás. 
 
Várunk tehát minden angolul társalogni vágyó szülőt, és az angol nyelv iránt érdeklődő 
gyermeket! 
 
A programra előzetes regisztrációt kérünk az American Corner elérhetőségein. 
 
Időpont: csütörtökönként 16.50-17.45 
Helyszín: American Corner, Videó szoba 
 



 
Köszönjük, hogy hírlevelünket olvasod. 

Szeretettel várunk a Kuckóban! 
 

AC Team 
 

 
 
 

 

 
American Corners Hungary - http://americancorner.hu/ 


