
 

 

 

A Pagony Kiadó 
nagy örömére szolgál, hogy idén először a szegedi Ünnepi Könyvhéten is megjelenhet! 
A budapesti programokhoz hasonlóan Szegeden is szerzők és izgalmas játékok, programok, 
kedvezmények várják a lelkes közönséget. 
 
Eseményeink a Dugonics téren a Pagony sátra körül történnek: 
 
Június 7. péntek 17.00 A Pagony bemutatja: Gimesi-Jeli-Tasnádi: Időfutár – A körző titka 

Találkozás Gimesi Dóra és Jeli Viktória szerzőkkel, akik kisorsolják az 
Időfutár-nyomozás nyerteseit és természetesen dedikálnak, beszélgetnek. 

Játékra hívtuk a középiskolásokat, melynek során az izgalmas ifjúsági regény alapján Szegeden 
nyomoztak!                                              http://idofutar.radio.hu//, www.facebook.com/Idofutarok,  
 
Június 8. szombat 10.00 Vikingkifli kóstoló és gyurmasüti-készítés a Nosztalgia Sütibolttal 

Levente Tani: Kifli, a viking 
 

11.00 Cicasimogatás és cica-arcfestés  
Marék Veronika: Boribon cicája 

 
16.00 Lovagi kard- páncél és reneszánsz fejdísz készítés, játékos feladatok  
Berg Judit: Két kis dinó a középkorban és Kőszeghy Csilla: Két kis dinó 
foglalkoztató füzet. 
 

Június 9. vasárnap 16.00 Indián ékszerek készítése, arcfestés és „tetoválás”  
 Erdős István: Aprótörpe indiánok – A vándor varázsló 

 
A nyitva tartás alatt további állandó könyves programokkal, játékokkal és akciókkal várjuk a 
látogatókat! 
 
A Pagony képviselője Szegeden: Váradi Zita 70/280-0858 varadizita@gmail.com 
 
Programokról: www.pagony.hu/programok 
Könyvekről: www.pagony.hu/pagony-konyvek 
 
Programokról, könyvekről, szegedi akciókról, háttér információkról: www.tudokegy.hu 
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A Pozsonyi Pagony Kiadó 2013-as könyvheti újdonságai 
 

Idén is érdemes lesz a Pagony standjához elsétálni a Könyvhéten. A megszokott, közkedvelt 
könyvek mellett három új sorozatot is indítunk. 
Az első, rég tervezett sorozatunk a Pagony Kreatív, amelyben a könyveinkhez, népszerű 
figuráinkhoz kapcsolódó foglalkoztató füzeteket jelentetünk meg, most a Két kis dinó 
foglalkoztatót.  
Az „Apu mesél” sorozatunkban olyan meseregényeket adunk a nagyóvodások, kisiskolások 
kezébe, ahol vagy szó szerint az apuka, esetleg a nagyapa mesél, vagy pedig az átlagosnál 
hangsúlyosabb szerep esik az apa-lánya/fia kapcsolatra. Új könyvünk, a Klára és a mumusok is 
ilyen, apás kislány könyv. 
 
Harmadik új sorozatunk az Időfutár regénytrilógia, amelynek az első része jelenik meg 
Könyvhétre, A körző titka. A Pagony nyitni kíván a középiskolás korosztály felé. A népszerű 
rádiójátékből írt regény letehetetlenül izgalmas, humoros és mai, ugyanakkor hibátlanul van 
megírva – a sokat emlegetett kortárs magyar ifjúsági regény, ami állítólag nincs, most már van. 
 
A legkisebbeknek készültünk természetesen egy új Boribonnal, a Boribon cicájával. Az 
óvodásoknak pedig egy kicsit fiúsabb-kardozósabb könyvvel: Kifli, a viking tengerre száll, és 
megküzd mindenkivel. A kalandok kedvelői a tavalyi Könyvhét nagy kedvencének, az 
Aprótörpe indiánoknak a második kötetét is kézbe vehetik, a kis indiánok kalandjai 
folytatódnak A vándor varázslóban. Ahogy a két kis dinó sem állt meg Szigligeten legutóbb, 
hanem visszarepültek a múltba: a középkorba, Mátyás udvarába. Trikóval és Nyammal 
nevetésből megint nincs hiány.  
Aki a világ egyik legnagyszerűbb városában, Budapesten akar kalandozni az mindenképp vegye 
kézbe az Amíg utazunkot, amiben igazi, bejárható útvonalakon mehetünk végig három 
közlekedésmániás gyerekkel. 
Útközben biztos találunk egy kicsi diót, benne Kicsibácsit és Kicsinénit. Tavalyi felfedezettünk, 
Dániel András megint két kedves és fura lényről írt vicces és szeretnivaló mesekönyvet.  
Egy gyűjteményes kötetünk is megjelenik: a kortárs (gyerek)írók legjobbjai mesélnek a család 
minden gondjáról-bajáról és vidámságáról A kalóz nagypapa című antológiában.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


