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                                 Lelkednek sem Art egy kis táplálék  
 
Július hónapra vonatkozó beírásaim utólagosan történtek, mert a lakásunk 
1-től át lett adva a felújítóknak. Albérletben laktunk. A kultúrával azért nem 
hagytunk fel. 
 
2010. 07. 04. vasárnap 
Kárpáti Emma ma 9 éves lett, Isten éltesse sokáig! 
                       

                   
 
2010. 07. 07. szerda  
Kárpáti Fanni 12 éves lett ma Isten éltesse! 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2010 07 07. szerda 
 
Toy Story 

 Aranyos filmet néztünk a Lányokkal 
 
2010. 07. 12. hétfő 
Thália Színház  
 

 
Hát ez bizony nem érte meg a pénzét, erősen hakni ízű volt. Ennyire kell a 
pénz? 
 
 
 



 
2010. 07. 15. Csütörtök 
Thália Színház 

 
Nézhető darab volt, bár a Szervét kezd rutinból játszani. Egyébként nagyon, 
jó, hálás szerep az övé, jól lehet játszani. 
 
2010. 07. 16. Péntek 
Cinema City 

                                                                       



Megint a Cinema City-ben jártunk, ez is aranyos film volt. 
 
2010. 07. 24. szombat 
Dokumentumokat elvitték a Lányok, moziban voltunk a Csingiling című filmet 
láttuk az Cinema Cityben. Tanulságos volt a Lányoknak, egyébként is! 

                                                
 
 
2010. 07. 24. szombat 
Margitszigeti Szabadtéri Színpad 
Este pedig a Margit-szigeten voltunk a Borisz Godunov című opera 
ősváltozatának bemutatóján. Nagyon gyönyörű előadás volt. 



 
2010. 07. 25. vasárnap 

 
Két kiállítást néztünk vasárnap a Várban: Kovásznay György életmű 
kiállítása  

                                                            
és Depero a futurista című kiállításokat tekintettük meg. 
 



Dög meleg van és majd megsülünk az albérletben, ugyanakkor felszerelték 
a Szalag utcában a légkondit, de csak nézzük-nézzük, amikor arra járunk. 
Kínlódunk az iparosokkal. 
 
 
2010. 07. 27 kedd 

 
Veresegyház (Patak utca 39.) –ra mentünk a Lányokkal meglátogatni a 
medvéket. Bizony-bizony van még hová fejlődni, annak ellenére, hogy 
látszik az igyekezet. Farkast nem is láttunk, pedig be volt ígérve. A WC-k 
állapota pedig tragikus (lakókocsi!), pedig egy csomó gyereket hoznak, 
akikre nagyon kellene vigyázni. (Főleg nekünk a három lányra!) Elég korán 
végeztünk és a Lányok nem akartak hazamenni, így meglátogattuk a 
Marikát Dányban. Nagyon jól érezték magukat a csajok és a Marika nagyon 
aranyos volt. 
(Másnap reggelre ellopták az István motorját!) 
 
 
 
Szerdára készen lett a festő. Durrog a kazán, takarítani kell, lakkozni a 
parkettát és már költözhetünk is! Lettek problémáink a lakással, Imi dühöng,  
hogy erre költöttünk el ennyi pénzt. Én meg azt gondolom, hogy „csak ennyi” 
és nem több, majd kijavítjuk, megoldjuk. Mi is követtünk el hibát, nem néztük 
meg jól és matt lakkot vettünk fényes helyett. (Igaz, én nem is tudtam, hogy 
matt lakk is létezik, szerintem a lakk azért lakk, mert lakk és fényes, de nem 
így van.) Ráadásul kb 3x annyit vettünk, mint amennyi kellett volna. Egy 
dobozt visszavettek, de újra el kellett menni, nem volt mit venni helyette stb., 
stb. 
A kéményes jött újra és megszüntette a durrogást. Lett egy takarítónő is, aki 
olyan lassú volt, mint a tetű, ráadásul túl jó segge volt, úgy, hogy nem hívom 
többet. (Iminek kocsányon lógott a szeme, de megértettem, és is néztem, 
hiába az öreg Muzsay bennem lakik!) 
Nem tudom Ti, hogy találtok normális takarítót? 
Azt hiszem a visszaköltözés tovább fog tartani, mint a ki, mennyi időnk jut 
majd kultúrára nem tudom, egyébként meg holt szezon van! 
Hát ennyi jutott júliusra, iszonyú tortúra volt a felújítás, azt hittem több erőm van,  
de nem. Sokszor gondoltam közben a Jutkáékra, ha mégis költözni fognak,  
iszonyú munka lesz. 
 
Csókollak Benneteket 
Ibici 
 
 
 
 



 
Utóirat: 
Az jutott a tudomásomra, hogy az Anikót, és a Venyát kivéve, (talán még az Éva 
is) senki nem olvassa ezen ART leveleimet. Nem baj! 
Mivel én hosszú évek óta „Kulturális naplót” vezetek, napra készen, nem okozott 
nehézséget az ART beszámoló létrehozása. De…………. 
Most, amikor ki- majd beköltöztünk, rájöttem, hogy rengeteg felesleges kacatot 
őrzünk. (Csomó mindentől meg is szabadultunk, pl: ruhákat vittünk a Auchan 
melletti tárolóba, könyveket adtunk egy antikváriumnak + szemét!) 
Elhatároztam, hogy a kulturális naplómat is megszüntetem, mert csak nyűgöt 
hagyok a gyerekeimre. A tartalmát átteszem (szépen folyamatosan) gépre, 
onnan egy mozdulattal ki lehet törölni, de ha mégsem, legalább nem kell cipelni! 
Titeket sem foglak többé az írásaimmal „nyaggatni”. 
Minden cuccom fent lesz (István fiam jóvoltából) a www.muzsay.hu című 
oldalamon. Kérdés az, hogy mikortól? Hát majd figyeljétek! 
A „muzsay” címoldalán a szüleimet láthatjátok. 
A „Híres festők” pedig egy korábban megjelent sorozat tartalom jegyzéke. 
A többi cím értelem szerint. 
Vannak még üres rovatok, de igyekszem feltölteni, mármint a Kisfiam… 
Köszönöm a türelmeteket 
Ibici vagy másképpen 
Muzsay Ibolyka Lavínia 


