16. Pécsi Advent
2018. december 2-16.
A Pécsi Egyházmegye adventi rendezvényeire a belépés díjtalan.
A programokról részlerese ismertetőt honlapunkon találnak:
www.pecsiegyhazmegye.hu

Díjtalan idegenvezetés a Dzsámiban a 16. Pécsi Advent idején
December 8-án 15.00 órától és december 15-én 15.00 órától a Pécsi SZC Zsolnay Vilmos
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának gyakornokai tartanak idegenvezetést. A program
ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációhoz kötött eseményekre jelentkezni a
www.pecsiegyhazmegye.hu oldalon az eseménynaptár adott napjára kattintva lehet.
Szeretettel várunk mindenkit a hajnali rorate szentmisék alkalmaira december
3-tól december 23-ig terjedő időszakban, hétfőtől szombatig 6.00 órától a Pécsi
Székesegyházban.
Megnyitó: December 2. 18.00 Székesegyház
Ünnepi szentmisét celebrál Dr. Udvardy György megyéspüspök
19.30-tól VOKE Vasutas Művelődési Ház – Pécsi Vasutas Koncertfúvós Zenekar
adventi nyitókoncertje
A Pécsi Vasutas Fúvószenekar 1945-ben alakult meg. Művészeti vezetője Bókai
Zoltán a Pécsi Nemzeti Színház karmestere. A zenekar eddigi eredményeinek
köszönhetően hazánk amatőr fúvószenei életének aktív résztevevője. Az
együttes tagja a Fúvószenekarok és Együttesek Magyarországi és Közép-Kelet
Európai Szövetségének (WASBE), valamint a Magyar Fúvószenei és Mazsorett
Szövetségnek. A zenekar fenntartója a pécsi VOKE (Vasutasok Országos
Kulturális és Szabadidő Egyesület) Vasutas Művelődési Ház. Igazgató
Szentgyörgyváry Péter.
December 3. 16.00 Székesegyház
PTE-MK Zeneművészeti Intézet - Zenés dicséret (harsona, trombita, szóló énekesek)
A PTE MK Zeneművészeti Intézete az előző századok zenéinek és dalainak válogatásával
szeretné az adventi áhítatot elmélyíteni, a várakozás örömét kifejezni és dicsérni az Urat.
Az intézet rézfúvós együttesei tanáraikkal, Farkas István Péter Liszt-díjas harsonaművész
és Solymosi Péter trombitaművész, vezetésével készültek a hangversenyre. A magánénekes
előadók felkészítő tanára: Kovácsházi István Liszt-díjas operaénekes
December 4. 16.00 Dóm Kőtár
Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola „Karácsonyi várakozás” című előadása
December 4. 19.30 Székesegyház
Kuti Ágnes, Benke József és Kovács Szilárd Ferenc adventi hangversenye
December 4. 19.30 Dóm Kőtár
Tinódi Vegyeskar adventi hangversenye
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A Tinódi Vegyeskar több mint 60 éves múltra tekint vissza. Az 1957-ben létrejött
együttes ápolja a Zrínyi-kultusz hagyományait, meghatározó szerepet játszik
Szigetvár kulturális életében. Mint a várost képviselő együttes széleskörű
kapcsolatokat ápol hazai és külföldi kórusokkal, valamint eleget tesz a város
rendezvényeivel kapcsolatos kötelezettségeinek. 2004 őszétől Vucskics Anett
vezényli az kórust. A Tinódi Vegyeskar 2018 júniusában a „LegeArtis” elnevezésű 3.
Nemzetközi Kórusversenyen vett részt Tuzlában (Bosznia Hercegovinában), ahol II.
díjat nyert.
December 5. 15.00 Püspöki KincsTár
„Hol lakik a Mikulás” adventi múzeumpedagógiai foglalkozás 5-8 éveseknek (a részvétel
ingyenes, de regisztrációhoz kötött)
December 5. 16.00 Dóm Kőtár
P:K:K:Mathias Rex Nőikar adventi koncertje
December 6. 15.00 Püspöki KincsTár
„Hol lakik a Mikulás?” adventi múzeumpedagógiai foglalkozás 5-8 éveseknek (a részvétel
ingyenes, de regisztrációhoz kötött)
December 6. 16.00 Székesegyház
Pécsi Református Kollégium kórusainak adventi koncertje

A Pécsi Református Kollégium Vegyeskara 1995-ben alakult, első és egyben
alapító karnagya Dr. Hoppál Péter, a gimnázium akkori ének-zene szakos tanára
volt. 2009 óta a kórus vezetője és karnagya Pap Tamás.
Elsődleges és fő profiljuk a szolgálattevés, amelyet elsősorban az iskolai alkalmakon
gyakorolnak, ugyanakkor iskolafalakon kívül is rendszeresen járnak baranyai vagy
épp távolabbi falvak, városok istentiszteleteire. Az elmúlt két évtizedben számtalan
úton vettek részt határokon és tengereken innen és túl. A Kárpát-medencét
körbeutazva jártak már a Délvidéken, Felvidéken, Erdélyben, Kárpátalján.
Eljutottak Svájcba, Hollandiába, Ausztriába, Olaszországba, Németországba,
Franciaországba, az Egyesült Államokba és Kanadába is.
Számos kórusversenyen megmérettettek más, neves kórusokkal. Rendszeres
résztvevői a Keszthelyi Helikoni Ünnepségeknek, melyen 2012-ben kamarakórus
kategóriában, 2016-ban pedig vegyeskari kategóriában nyerték el a fődíjat.
December 6. 16.00 Dóm Kőtár
Szent Mór Iskolaközpont adventi hangversenye
December 6. 19.30 Székesegyház
PTE-MK Zeneművészeti Intézet Orgona tanszakának adventi orgonahangversenye
December 6. 19.30 Dóm Kőtár
Vocapella nőikar adventi hangversenye
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„Felgyúlt a csillagfény” címmel a Vocapella idén is a legszebb karácsonyi énekekkel hívja
közös éneklésre és meghitt várakozásra a pécsieket. A kórus az ismert adventi dallamokon
túl, a XX. század és kortárszene gyöngyszemeivel hangolódik az ünnepre. Vezényel: NovákSzabó Lívia
December 7. 16.00 Dóm Kőtár
Pécsi Jókai Mór Általános Iskola karácsonyváró műsora
December 7. 19.30 Székesegyház
Ifjú orgonisták adventi hangversenye
December 7. 19.30 Dóm Kőtár
Pécsi Vonósok KhE. adventi koncertje
A Pécsi Vonósok jogelődje 1975-ben alakult a Pécsi Ifjúsági Házban azzal a céllal, hogy
összefogja a Pécsett élő, illetve tanuló amatőr vonósokat, s az együtt zenélés öröme mellett
egyéni színt lopjon a város zenei életébe. A zenekar rendszeresen ad Pécsett és Baranyában
különböző jellegű egyházi, világi, ismeretterjesztő és gyermek-hangversenyeket.
Együttesüknek 3 CD-je jelent meg. Az első 2001-ben, a második 2009-ben, Andante címmel,
míg a harmadik 2012-ben, Concerto címmel. Virtuális-alapú világunkban egyre nagyobb
értékrendet képviselnek a hagyományos, társas kapcsolatokra épülő tevékenységek, ezek
közé sorolható egy zenekari közösség is, ahol nem lehet csupán egy kattintással átküldeni
valakinek egy zeneszámot, vagy konferenciabeszélgetés helyett konferenciazenélést
végrehajtani. Hétről-hétre össze kell gyűlni fizikai valóságban ki-ki a maga hangszerével,
és egy személyes kapcsolatra épülő tevékenységgel kell fejleszteni a vállalást.
A Pécsi Vonósok közössége - immár négy évtizede - olyan tevékenységet folytat, melyet a
személyes kapcsolatok, az élő, közvetlen élmények határoznak meg. Igaz ez a heti
rendszerességgel tartott próbákon is, ahol az együtt-zenélés élménye mellett egymás
életének is részesei, formálói és segítői vagyunk. A Pécsi Vonósok stabil, kiegyensúlyozott
működésével azt hirdeti, hogy a mai fogyasztói társadalomban is van létjogosultsága az
amatőröknek, a zenét önmagáért szeretőknek, azt kedvtelésből művelőknek. Egy amatőr
együttesnél különösen fontosak ezek a tényezők, hiszen nem a megélhetésért, nem anyagi
elismerésért dolgoznak együtt a zenészek - szűkös szabadidejük értékes részét áldozva a
közösségért, - hanem pusztán a zenéért. Letisztultan csakis azért, hogy az együtt
összehozott alkotással, mint egy saját készítésű ajándékkal örömet szerezzenek aktuális
hallgatóságuknak. nÍgy van ez a Pécsi Advent rendezvénysorozaton is, ahol az együttes
kevés kivétellel minden évben aktív résztvevő.
December 8. 10.00 Székesegyház, Püspöki KincsTár
„Angyallesen” adventi múzeumpedagógiai foglalkozás 6-10 éveseknek (a részvétel ingyenes,
de regisztrációhoz kötött)
December 8. 14.00- 16.00 Püspöki KincsTár
Adventi festöde Kató Móni keramikus kalauzolásával, gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt (a
részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött)
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December 8. 16.00 Dóm Kőtár
Pitypang tánciskola adventi táncelőadása
A Pitypang Tánciskola adventi táncbemutatója, az iskola fellépő csoportjainak
közreműködésével. Művészeti vezető: Markó Éva, Nívódíjas táncművész
December 8. 19.30 Székesegyház
Orgona és trombita - Köcsky Tibor orgonaművész adventi hangversenye, közreműködik
Mohai Mónika trombitán
Köcsky Tibor orgonaművész a Pécsi Művészeti Gimnázium orgona és zongora tanára,
valamint a Lyceum templom orgonista-karvezetője. Zongora tanári diplomáját a
Zeneművészeti Főiskola Pécsi tagozatán szerezte, orgonaművész diplomáját pedig a Szegedi
Tudományegyetemen.Rendszeresen ad koncerteket orgonistaként, valamint az általa
vezetett kórussal is. A pécsi zenei élet aktív részese, de fellépett több magyarországi
városban is, valamint Ausztriában, Németországban, Svájcban, Olaszországban,
Romániában és Belgiumban. A Pécsi Advent sorozatban az első alkalomtól kezdve minden
évben ad koncertet. Mohai Mónika (trombita) a Pécsi Művészeti Gimnázium 13. évfolyamos
növendéke. Aktív muzsikusa az iskola fúvós zenekarának, de szólistaként is szívesen
szerepel. Több alkalommal működött közre orgona koncerteken is.
December 9. 14.30; 15.00; 16.00 Székesegyház
Élő Kövek – fiatal önkéntesek a kereszténység üzenetét a templom műalkotásain keresztül
mutatják be. Az interaktív idegenvezetés ingyenes.
December 9. 16.00 Dóm Kőtár
Hírës Pannónia Régizenei Együttes - Áldgyuk Szüz Mariat, Iesusnak Annyát
A pécsi Hírës Pannónia Régizenei Együttes 2002 óta gondozza, eleveníti fel a régi magyar
századok zenéjét. Elsősorban az egyházi muzsikát, de az elmúlt 16 évben bőven volt alkalom
világi koncertekre is. Az együttes ez idő alatt 6 CD-t és egy DVD-t adott ki, 35 tematikus
estet adott elő kb. 400 koncerten.
December 9. 19.30 Székesegyház
A Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Orgonaversenyek magyar helyezettjeinek
adventi hangversenye (Közreműködik: Almásy László Attila, Deák László,
Deákné Kecskés Mónika, Elekes Zsuzsa, Kovács Szilárd Ferenc)
December 10. 16.00 Dóm Kőtár
Pécsi Janus Pannonius Gimnázium adventi előadása
A Pécsi Janus Pannonius Gimnázium tanulói a Pécsi Advent rendezvénysorozatán már a
kezdetektől részt vesznek. Karácsony közeledtével fontos számukra, hogy zenés-verses
összeállításukkal örömet szerezzenek a hallgatóiknak. A Dóm Kőtár különleges, családias
hangulatú falai között az adventi várakozás fokozódik. Ebben az évben is szólisták és
együttesek lépnek fel a legkedvesebb műsorszámaikkal. A koncert műsorát klasszikus
mesterek meghitt műveiből Kotáncziné Vajda Ildikó karnagy állította össze.
December 10. 19.30 Székesegyház
Canticum Pécsi Női Kamarakórus és a Violinok Szigetvári Hegedűegyüttes közös adventi
hangversenye
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A Canticum Pécsi Női Kamarakórus 1998-ban alakult. Művészeti vezetőjük jelenleg MärczVarga Laura, aki a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán végzett karvezetés majd
zeneismeret-tanár szakon. Jelenleg a szigetvári Weiner Leó Zeneiskola szolfézs tanára, a
Pannon Filharminikusok Fesztiválkorusának énekese. A kórus szeretné színvonalas
produkcióival képviseltetni magát Pécs és Baranya megye kóruséletében . A közös,
közösségben való éneklés öröme mellett az értékes és igényes zene megismertetése is fontos
missziója az együttesnek. Zenei palettájuk igen széles, a zeneirodalom szinte minden
korszakát érinti, Palestrinától Bartókon, Kodályon át a kortárs mai komoly és könnyű
zenéig.
Amikor több hegedű szólal meg egyszerre, egy különleges hangszín jön létre, amely a
szimfonikus zenekar alapvető hangzását határozza meg. E hangzást szeretné bemutatni
közönségének a VIOLINOK Szigetvári Hegedűegyüttes. Az együttest a zene, a hegedülés
szeretetén túl baráti szálak is összekötik. Repertoárjuk a zenetörténet különféle korszakait
felölelik és műfajilag is nagyon színes. Az együttes alapítója és művészeti vezetője: Németh
Erika. Erika a szigetvári zeneiskola hegedűtanára. Kitűnő pedagógiai munkássága mellett
aktív zenekari zenész is. Jelenleg a pécsi vonósok szólamvezetője, ezenkívül rendszeresen
veszt részt külföldi turnékon más zenekarokkal is, ezzel öregbítve a zeneiskola és a város
hírnevét. Az együttes tagjai Erika volt és jelenlegei tanítványaiból áll. Az együttes jelenlegi
zongorakísérője: Vörös Veronika
December 10. 19.30 Dóm Kőtár
Komlói Munkáskórus adventi hangversenye
December 11. 16.00 Székesegyház
Ciszterci Nevelési Központ adventi koncertje - zenés áhítat
Szeretettel várjuk a Ciszterci Nevelési Központ adventi hangversenyére! Mint minden
évben, idén is részt veszünk a Pécsi Adventen intézményünkkel. Nagyon fontos számunkra,
hogy a Krisztus születésére várakozást, belső készületünket a művészet eszközeivel is
segítsük és közösségben is megéljük, közösen ünnepeljünk. Óvodánk kisgyermekei
dramatikus játékot mutatnak be. Zeneiskolánk növendékei a muzsika hangjaival, kórusaink
énekükkel emelik a hallgatóság lelkét az ég felé. Általános iskolai és kollégista diákjaink
verseket adnak elő.
December 11. 16.00 Dóm Kőtár
Pécsi Szieberth Róbert Általános Iskola adventi hangversenye
December 11. 19.30 Dóm Kőtár
Pécsi Kamarakórus adventi koncertje
A Magyar Örökség díjas Pécsi Kamarakórus a hazai kóruséletben egyedülálló múltra
tekinthet vissza. A kórust 1958-ban alapította Dobos László és Tillai Aurél baráti és
tanítványi körükből. Műsoruk átöleli szinte a teljes kórusirodalmat. Eddig Európa 24
országában jártak 85 koncertút keretében. Nemzetközi versenyekről az elmúlt 60 évben 42
díjjal tértek haza. 1964 óta életre hívói, házigazdái a Pécsi Kamarakórus Fesztiválnak. A
kórusnak 14 CD –je jelent meg, köztük kiemelkedő s hazai viszonylatban etalonnak tekintett
Kodály lemez. Karnagyuk Tillai Aurél professor emeritus, Kossuth díjas érdemes művész.A
kórus rendszeres résztvevői a Pécsi Adventnek. Idén ünneplik 60 éves fennállásukat.
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December 12. 16.00 Dóm Kőtár
Liszt Ferenc Zeneiskola adventi növendékhangversenye
December 12. 16.00 Székesegyház
Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola Kis- és Nagykórusának adventi koncertje
A Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskolában már 1988 óta működik az ének-zene
tagozatos gyerekekből szervezett kórus. A nagykórus művészeti vezetője és karnagya Dr.
Szécsényi Lászlóné. A kórus Pécs város művészeti díjának birtokosa. 2015-ben és 2016-ban
elnyerték az arany minősítést és az "Év kórusa" kitüntető címet.
A Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola kiskórusának vezetője és karnagya Szeiler
Viktória. 2015-ben a Magyar Kórusok és Zenekarok Országos Szövetsége Éneklő Ifjúság
minősítő versenyén a szakmai zsűri a kiskórus munkáját arany minősítés diplomával és
országos dicsérő oklevéllel ismerte el. Az „Év kórusa” díjat kapta 2013-ban és 2016-ban.
December 12. 19.30 Dóm Kőtár
Harmónia Énekegyüttes adventi hangversenye
A majsi Harmónia Énekegyüttes 1992-ben alakult, az énekesek aktívan dolgozó nők és
nyugdíjasok. Kezdetben, elsősorban a német nemzetiségi hagyományok ápolása céljából
alakult együttes az évtizedek folyamán - kibővítve repertoárját - szívesen válogat a
klasszikus kórusirodalom női kari művei közül.
Egyházi és világi kórusműveket egyaránt énekelnek. Ennek megfelelően gyakran
közreműködnek egyházi szertartásokon, elsősorban mohácsi és környékbeli falvak
templomaiban. Az együttes vezetője: Kaizerné Kuti Eszter
A kórus eredményei és elismerései:
- „Gála kórus” minősítés Szigetváron /2013./
- Arany minősítés, II. helyezés, valamint különdíj a tiszta, homogén hangzásért Budapesten,
a Mária Rádió által szervezett I. Országos Egyházzenei Fesztiválon. /2013. május 24./
- KESZTHELYI DALÜNNEP – „GÁLA KÓRUS” minősítés /2015. jún.26-27./
- KODÁLY ZOLTÁN VII.MAGYAR KÓRUSVERSENY – EZÜST minősítés /2015. november
22. Budapest/
A kórus mottója: „Servire pulchrum, exercere amorem, laudare Deum.” Azaz: SZOLGÁLNI
A SZÉPET, GYAKOROLNI A SZERETETET, DICSÉRNI AZ ISTENT.”
December 13. 16.00 Székesegyház
Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium ünnepi hangversenye
December 13. 16.00 Dóm Kőtár
Agócsy László Alapfokú Művészeti Iskola adventi hangversenye
Az Agócsy László Zeneiskola növendékei évek óta részt vesznek a Pécsi Adventen.
Muzsikálásunkkal igyekszünk örömet és szeretetet vinni az adventi készülődés időszakába.
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Iskolánk diákjai ( kicsik és nagyok) minden évben szívvel-lélekkel készülnek erre az
alkalomra. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
December 13. 19.30 Székesegyház
Dergez Zoltán orgonakoncertje
December 13. 19.30 Dóm Kőtár
Pécsi Evangélikus Kórus adventi koncertje
A Pécsi Evangélikus Gyülekezet énekkara Lovászné Balázs Magdolna vezetésével tavasszal
lesz 40 éves. Elsődleges feladatuk a gyülekezeti alkalmak, egyházi ünnepek szolgálata, de
örömmel vesznek részt más felekezetek énekeseivel is közös koncerteken, énekkari
találkozókon. Az elmúlt 39 év alatt többször nyílt lehetőségük az országhatáron túl is
hirdetni Isten dicsőségét éneklésükkel. A kórus repertoárja átöleli a zeneirodalom
korszakait a kora barokktól napjainkig. Szívesen énekelik a neves pécsi kórusvezetőzeneszerzőnek, egyben gyülekezetük aktív tagjának, Tillai Aurélnak és kórustárs /
másodkarnagyunknak, Győrffy Istvánnak a műveit is.
December 14. 16.00 Dóm Kőtár
Platánliget Otthon adventi műsora
December 14. 17.00 Székesegyház
Az August Senoa Horvát Klub adventi koncertje és horvát nyelvű szentmiséje
December 14. 19.30 Dóm Kőtár
Iváncsits Tamás és Barátai adventi műsora
Az együttes a zenekarvezető Iváncsits Tamás saját szerzeményeit adja elő. Műsorukban
sokféle témájú dal megtalálható, természetesen ezúttal a központi gondolat a
karácsonyvárás, az ünnepi előkészület. Zenéjük nem csupán a fiatal korosztályhoz szól. A
könnyen befogadható dallamokhoz igényes, elgondolkodtató dalszövegek társulnak.
December 15. 10.00 Püspöki KincsTár
„Szimatolj, fülelj, tapints! Rendhagyó ismerkedés a karácsony titkával” adventi
múzeumpedagógiai foglalkozás 6-12 éveseknek (a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz
kötött)
December 15. 14.00 – 16.00 Püspöki KincsTár
Adventi festöde Kató Móni keramikus vezetésével, gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt (a
részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött)
December 15. 16.00 Székesegyház
Pécsi Köztársaság Téri Általános Iskola adventi koncertje
December 15. 16.00 Dóm Kőtár
DIVERTIMENTriO családi kamaraegyüttes
A családi kamaraegyüttes 2004-ben alakult DIVERTIMENTriO néven. Az együttest három,
különböző vonós hangszeren játszó leánytestvér alkotja:
-

NAGY KATALIN - hegedű
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16. Pécsi Advent
2018. december 2-16.
-

NAGY ESZTER - cselló

-

KEMÉNY-NAGY ZSUZSANNA - nagybőgő

Zongorán édesanyjuk, NAGYNÉ KOMLÓS ZSUZSA kíséri őket. A kamaraegyüttes
rendszeres közreműködője a Pécsi Advent rendezvénysorozatának.
December 15. 19.30 Székesegyház
Balatoni Sándor orgonaművész koncertje, közreműködik Schultz Jennyfer (szoprán) La
vierge à soir
La Vierge à soir – A Szent Szűz estéje
Balatoni Sándor orgonaművész és Schultz Jennyfer szoprán műsorán a főszerep a francia
romantikus orgonaműveké és a Szűz Máriát dicsőítő énekeké. Az orgonán Gigout, Franck,
Guilmant és Vierne alkotásai szólalnak meg, míg Schultz Jennyfer Händel, Mozart, Bellini
és Lisznyay műveit fogja énekelni.
December 15. 19.30 Dóm Kőtár
Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium adventi műsora
December 16. 16.00 Dóm Kőtár
Schola Cantorum Sopianensis vegyeskar adventi koncertje
A Schola Cantorum Sopianensis vegyeskar több, mint két évtizede Pécs kulturális és zenei
életének nélkülözhetetlen szereplője. A kórus repertoárja széles spektrumú, a ritkán
megszólaltatott régi zenéktől egészen a mai kortárs darabokig tart. Három lemezt
jelentettek meg. Hazai és külföldi versenyeken eredményesen képviselik a magyar
kóruszenei hagyományt. Karnagyuk Jobbágy Valér a LFZE karvezetés tanszékének tanára.
December 16. 19.30 Székesegyház
Cappella Quinqueecclesiensis adventi zárókoncertje
A Cappella Quinqueecclesiensis 2014-ben alakult Pécsett zeneszerető, a zeneművészet iránt
elkötelezett fiatalokból. Névválasztásukkal a városhoz tartozásukat, valamint – a
kóruskultúra terén is igen komoly értékválsággal küszködő mai világban – az igényes
repertoár előadására és népszerűsítésére irányuló szándékukat kívánják kifejezni. Céljuk,
hogy a több évszázadot felölelő európai kórusirodalom alkotásait a zenekedvelő
közönséggel megismertessék. A Cappella Quinqueecclesiensis alapító karnagya Keresztes
Nóra, a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem oktatója, korábban a pécsi
Belvárosi templom Jubilemus kórusának karnagya.
December 25. 00.00 Karácsony- éjféli szentmise a Székesegyházban
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