
       Engedjük  átszűrődni  magunkon  a  világot!

A változások a szervezetek, vállalatok életében elkerülhetetlenek – akárcsak az egyes emberekében. Sokszor külső körülmények 

hatására vagyunk kénytelenek változni, változtatni, máskor azonban belső igényből lépünk egy új útra. Ahhoz azonban, hogy a vál-

tozásokat végig tudjuk vinni és elégedettek legyünk a döntésünkkel, mindenképpen szükség van célok kitűzésére, mozgatórugókra 

és  erőforrásokra  a  kockázatvállaláshoz  és  a  céljaink  melletti  kitartáshoz.

„Kockázatot vállalva az életnek mondunk igent. Az élethez hozzátartozik a nehézségek, a kockázatok vállalása, a halál, az elmúlás,    

de  ez  bevállalandó  dolog,  a  kettőt  együtt  lehet  vállalni  vagy  nem  vállalni.” – vallja  Czigány  Ildikó. 

Derűs életszemléletével, szerteágazó és nem mindennapi élettapasztalatával, az önmagán átszűrt és átelmélkedett élményekkel 

Czigány Ildikó inspirál és bátorít: repülni tanít. Megosztja hallgatóival, hogy hogyan születnek az álmok, miből táplálkozik a lelke-

sedés  és  a  kitartás,  és  mi  ad  bátorságot  az  akár  gyökeres  változtatásokhoz.  Mert  „úton  lenni  jó”.

       Társállattartás  felelősen  –  az  állatnak  van  egy  embertársa  is…

Az állatvédelem fontos téma, és szerencsére ma már egyre többet hallunk is róla, egyre inkább megértjük, mit jelent harmóniá-      

ban élni az állatokkal. Nemcsak magánemberek köteleződnek el a felelős állattartás és a – tágabb értelmű – állatvédelem mellett, 

hanem a vállalkozások társadalmi felelősségvállalási programjaiban is mind inkább szerepet kap társaink, az állatok védelmének 

elősegítése.

Czigány Ildikó egy lépéssel továbbmegy és felteszi a kérdést: kinek van jobban szüksége a másikra: az állatoknak ránk, vagy nekünk 

rájuk? Fantasztikus kalandnak látja és láttatja az élet, az intelligencia fejlődésének csodáját, annak megfigyelését, ahogy az állatok 

viselkedése is egyre inkább elszakad a gének által kódolt programtól, egyre több lesz bennük a szabadság, a nyitottság, míg végül 

már ránk néznek. A felelős társállattartás szószólójaként mindaz, amiről beszél, nem korlátozódik az állattartással kapcsolatos   

„tudni  illendőkre”,  hanem  észrevétlenül  kiderül,  hogy  az  állatnak  van  egy  embertársa  is,  akiről  valójában  eddig  is  szó  volt...

„Az állatokban is azt csodálom, hogyan valósul meg, fénylik fel bennük az élet, mi a különbség az ő létük és az emberi lét között.” – 

erről  mesél  hallgatóságnak  líraian  és  történetekkel  átszőve  Czigány  Ildikó.

CZIGÁNY ILDIKÓ 
Az első magyar utasforgalmi pilótanő, író, műsorvezető, állatbarát kör vezetője,
társállattartó, az állatvédelem szószólója.
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