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kedvenc

Az Óbudai Anziksz minden számában egy neves óbudai személyiség ír lapindító 
jegyzetet. Vendégszerzőnk válaszol a magazin végén található állandó kérdéssor-
ra is. Mostani lapszámunkban Czigány Györgyöt kértük fel. 

földrajzi hely
Mindenképpen tudom kötni vízparthoz. A Dunához, akár Győrben a Kis-Dunához, ami gyerekkori élmény, akár 
ehhez az óbudai Duna-parthoz, ami az evezésekhez kötődött számomra.

évszak A nyár, a nyarat nagyon szeretem.

étel
Gyerekkoromban otthon anyám mindig sütött pirítós kenyeret zsírban, és jól megfokhagymáztuk, azt nagyon 
szerettük, jó ropogós volt. Máskor a rétes végét szórta meg paprikával, sóval, ez a sörkorcsolya az egész 
család kedvence volt.

ital Italban sok mindent szeretek. Szeretek bort is, sört is inni.

szín Kék. Az égboltkéket és a vízkéket szeretem a legjobban.

növény leander

színész Darvas Iván

színésznő Medgyaszay Vilma, Lukács Margit, Tolnay Klári, Márkus Emília. Egy nevet nehéz volna mondani.

intézmény Magyar Rádió

Film / filmrendező Antonioni, Bergman és Fellini. Őket nagyon szerettem, a Nagyítástól és a Nyolc és féltől kezdve, ezek nagy 
élmények voltak az én fiatal koromban.

Író / mű
Csehovot nagyon szerettem mindig. Természetesen Ottlik, Pilinszky meg Weöres Sándor, Illyés Gyula is, az ő 
Beesteledett című verse nagyon közel áll hozzám, Weörestől az utolsó versét említeném, a Mind elmegyünk 
kezdetűt, aminek Boleró a címe.

képzőművész / műalkotás Borsos Miklóssal nagyon közeli, jó barátságban voltam.

zenész / zenemű
Talán az egyik legszebb darab, amit valaha élveztem és szerettem, az Bartók III. zongoraversenyének lassú, 
Adagio religioso tétele, melynek vallásos hangulata van, holott Bartók nem volt tételesen vallásos, inkább 
nyitottság volt benne a világ iránt. De az ott megszólaló korál mégis vallomás.

Tudós, tudomány Teilhard de Chardin evolúciós vallásfilozófiai írásai nagyon elgondolkodtatóak voltak számomra. Öröm 
Babits irodalomtörténetét vagy Szabolcsi Bence zenetudományi írásait olvasni. Szépségük jókedvre derít.

Idézet Berzsenyi sorát említem: „Tündér változatok műhelye a világ.”

Szólás / közmondás
Két szó a latin miséből. Babits költeményben, Liszt zongoradarabjában élteti: 
Sursum corda! – Emeljük föl a szívünket!

Aquincum

Aranyhegy

Belső-Óbuda

Békásmegyer

Békásmegyer-Ófalu

Csillaghegy

Csúcshegy

Filatorigát
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Táborhegy

Testvérhegy

Törökkő

Újlak
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