


FELHÍVÁS

Hosszú előkészületek után 2013 májusában a Pécs Története Alapítvány és a 
pécsi Kronosz Kiadó megjelenteti a Pécs története című nagymonográfi a első 
kötetét, Pécs története az őskortól a püspökség alapításáig címmel.
A neves szerzők tollából származó, Visy Zsolt egyetemi tanár által szerkesz-
tett, színes térképekkel, helyszínrajzokkal, tárgy- és épületfotókkal gazda-
gon illusztrált kötet mintegy 360 színes oldalon mutatja be a város területé-
nek természeti környezetét és történetét a püspökség alapításáig. A könyv 
megismerteti az olvasót az itt honos őskori társadalmak, Sopianae, a népván-
dorlás kora különböző népeinek és a honfoglaló magyarok itteni megtelepe-
désének történetével, kultúrájával.

A KÖNYV PARAMÉTEREI:
Szerkesztő:  Visy Zsolt 
 a történettudomány 
 doktora, egyetemi tanár, 
 PTE BTK Régészet Tanszék
A4, keménytáblás, cérnafűzött
400 oldal, műnyomó papír

180 tárgy- és épületfotó,• 
40 térkép és 30 diagram,• 
személy- és helységnévmutató, • 
részletes angol nyelvű rezümé.• 

TARTALOM 

I. Lóczy Dénes – Gyenizse Péter: Pécs természeti környezete
II. Szeverényi Vajk: Pécs története a késő bronzkorig
III. Maráz Borbála: Pécs története a késő bronzkortól a római foglalásig
IV. Visy Zsolt: Sopianae településtörténete
V. Katona Győr Zsuzsa: Temetkezési szokások a római kori Sopianaeban
VI. Gábor Olivér: Sopianae ókeresztény temetőjének épületei
VII. Gábor Olivér: Pécs története a rómaiak távozásától az avarok bejöveteléig
VIII. Vaday Andrea: Pécs története az avar kortól a magyar államalapításig

A kötet bolti ára: 9900 Ft
Előfi zetőknek: 6900 Ft
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A könyv megrendelhető és előfi zethető a Kronosz Kiadónál interneten, 
elektronikus és hagyományos levélben, faxon vagy személyesen:

VIRÁGMANDULA KFT. / KRONOSZ KIADÓ
Adószám: 14942303-2-02
7624 Pécs, Nagy Jenő u. 12.
Tel/Fax: 06-72-215-781
Számlaszám: 50800111–11204129
www.kronoszkiado.hu
info@kronoszkiado.hu

Az előjegyzés határideje: 2013. április 30. 

A befi zetés határideje: 2013. május 15.

A kötet árát a kiadó számlaszámára lehet átutalni, postán rózsaszín csekken 
vagy a kiadó székhelyén befi zetni. A kiadó a befi zetésről igazolást és számlát 
küld a megrendelőnek, s a kötet megjelenéséről értesíti. A megrendelt könyv 
a Kiadó boltjában személyesen átvehető vagy – kívánság szerint – postai úton 
juttatjuk el az előfi zetőhöz. (Postaköltség: 1000 Ft, mely a megrendelőt ille-
ti.) Megrendelésnél, előfi zetésnél a beazonosíthatóság érdekében kérjük a 
személyes adatokat pontosan feltüntetni (név, lakcím, egyéb elérhetőség.)



ELŐFIZETÉSI NYOMTATVÁNY

(A nyomtatvány postai úton, faxon vagy e-mailen elküldhető a 
Virágmandula Kft. /Kronosz Kiadó címére. A *-gal jelölt mezők 
kitöltése a megrendelés pontos teljesítése érdekében kötelező!)

SZÁMLÁZÁSI CÍM:

Megrendelő neve*/Intézménynév:

........................................................................................................

Település*:

........................................................................................................

Utca, házszám*:

........................................................................................................

Irányítószám*:

Telefon: 

........................................................................................................

E-mail cím:

........................................................................................................

SZÁLLÍTÁSI CÍM (ha eltér a számlázási címtől):

........................................................................................................

FIZETÉSI ÉS KÉZBESÍTÉSI MÓD*:

□ átutalás (postai kézbesítés)  □ csekk (rózsaszín postai 

utalvány – postai kézbesítés)  □ készpénz (személyes átvétel)

A postai kézbesítés díja br. 1000 Ft, amely a megrendelőt illeti.

Dátum: ........................................              ..........................................
                                                                                                 aláírás



A későbbiekben meg kívánom vásárolni a monográfi a további 
köteteit is.

                            IGEN                           NEM

Értesítést kérek a további kötetek megjelenéséről.

                           IGEN                           NEM

Értesítést kérek a Pécs Története Alapítvány és a Kronosz 
Kiadó jövőben megjelenő helytörténeti kiadványairól, 
akcióiról.

                           IGEN                           NEM

Tájékoztatjuk tisztelt előfi zetőinket, hogy az előfi zetési 
felhívásban ajánlott kedvezményt csak az előjegyzési és 
befi zetési határidők pontos betartása esetén tudjuk biztosítani 
megrendelőinknek.
Az előfi zetési nyomtatvány kiadónknak történő eljuttatása 
után minden esetben számlát állítunk ki, s azt eljuttatjuk a 
megrendelő címére.

Megrendelés és további információk:

VIRÁGMANDULA KFT. / KRONOSZ KIADÓ
Adószám: 14942303-2-02

7624 Pécs, Nagy Jenő u. 12.
Tel/Fax: 06-72-215-781

Számlaszám: 50800111–11204129
www.kronoszkiado.hu
info@kronoszkiado.hu


