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... a fenntarthatóság felé
Lépések...Másért vállalkozó?

A Cellux csodákra képes

Másért vállalkozó? sorozatunkban ezúttal a recycling programokat szervező Cellux Csoportot 
mutatjuk be, amely 2006 óta foglalkozik aktívan a környezettudatos gondolkodás terjesztésével. 

Foglalkozásaikon gyermekek és felnőttek hulladékok átdolgozásával hoznak létre egyedi 
használati tárgyakat, és ezzel játékos formában járulnak hozzá a szemléletváltáshoz.

A Cellux Csoport egy baráti társaság tagjai-
ból azzal a küldetéssel alakult 2006-ban, 
hogy a korunkat érintő globális társadalmi 
és környezeti problémákra keressen helyi, 
gyakorlati megoldásokat. Munkájuk egyik 
módszere a környezeti nevelés, amely az ál-
taluk használt sajátos alkotóművészeti és 
tárgytervezői eszközökkel kiegészülve válik 
különlegessé és innovatívvá. A csoport 
munkájában mindenki a saját szakmai tudá-
sát - grafikai, szociológiai, pedagógiai, kerté-
szeti - hozzáadva közreműködik. A közös cél 
a környezettudatosságra nevelés, a közös-
ségépítés, a kreativitás növelése, kilépve a 
hagyományos kézműves foglalkozások vilá-
gából. „2006 óta tartunk gyerekeknek és fiata-
loknak a fenntarthatóság témáját feldolgozó 
interaktív foglalkozásokat. Az elmúlt években 
számos budapesti és vidéki helyszínen meg-
fordultunk. A foglalkozásaink fő üzenete, hogy 
az ember cselekvő lény, aki a szűkebb-tágabb 
világ történéseinek nem passzív elszenvedője, 
hanem kreatív alakítója” – meséli Pais Panni, 
a Cellux Csoport egyik alapítója. 

Az egyik legfontosabb mérföldkő a Cel-
lux életében a Tükörben a világ című kiállí-
tás, amelyet a Zöld Fiatalok Egyesületével 
közösen hoztak létre. Az emberi természetet 
és a fenntarthatóbb élet alternatíváit bemu-
tató interaktív kiállítás a szegénységtől a 
megkülönböztetésen át a természeti érté-
kek, valamint a szabadság és a szeretet szük-
ségességéig olyan kérdéseket vet fel, ame-
lyek valóban égetőek. A Tükörben a világ ki-
állítás az elmúlt évek során bejárta az orszá-
got, tíz helyszínen közel 35000 ember tekin-
tette meg Magyarországon. 2012 tavaszán a 
brüsszeli a Balassi Intézetbe, majd ősszel az 
Európa Parlamentbe is eljutott. Recycling 
foglalkozásaikon flakonokból, egyszerű ház-
tartási hulladékokból készítenek használati 
és dísztárgyakat vagy főznek, kertészked-
nek. „Direkt olyan anyagokat használunk, 
amelyekkel egy átlagembernek már van kap-
csolata. A foglalkozások közben a fiatalok 
megtanulják tágabban értelmezni a tárgyak 
felhasználhatósági körét.” A művészeti 
workshopokon nem csak különböző kézmű-
ves technikákat és alkotói eszközöket oszta-
nak meg, hanem a környezettudatos élet-
mód praktikáinak, tippjeinek megbeszélésé-
be is bele tudnak mélyedni a gyerekekkel. 

Panni szerint a gyerekek nagyon okosak, ha-
zaviszik ezeket a gondolatokat, és otthon 
megnevelik szüleiket is. Éppen ezért az 
utóbbi időben már felnőttek számára is szer-
veznek öko-design foglalkozásokat, tanfo-
lyamokat, céges csapatépítő műhelyeket, 
ahol maga az alkotás lehet a közös nevező.

A Cellux Csoport 2011-ben díjat nyert a 
NESsT-Citibank Társadalmi Vállalkozásfej-
lesztő Versenyén, melynek célja az üzleti 

szférában működő társadalmi vállalkozások 
fejlesztése volt. A NESsT tíz hónapos prog-
ramja során üzleti tervezésről szóló oktatás-
ban, valamint személyre szabott tanács-
adásban részesültek. A pénzjutalmon túl jo-
gosulttá váltak egy egyéves időtartamra 
szóló üzleti tanácsadásra és tréningre is. „In-
duláskor még lehet, hogy underground kezde-
ményezésnek számított a Cellux, de mostanra 
már populárisabbak lettek azok a kérdések, 
amelyekkel foglalkozunk. A recycling művé-
szet nem csak egy szubkultúra. Egyre több 
ilyen kezdeményezés van, mozgalommá ala-
kult” – mondja Panni.

A Cellux Csoport tagjai folyamatosan ke-
resik az új lehetőségeket, fejlesztik magukat, 
és alkotócsoportként szívesen bekapcsolód-
nak környezeti neveléssel kapcsolatos pro-
jektekbe, pályázatokba. Jelenleg programja-
ikat főként a szentendrei Szélforgó Családi 
ház és a budapesti Noha Stúdió fogadja be. 
Egyik álmuk, hogy a későbbiekben saját 
helyszínen működhessenek, olyan közössé-
gi teret létrehozva, amely rendszeres prog-
ramjaik állandó helyszínévé és kreatív alko-
tóműhelyükké válhat.
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Másért Vállalkozó?
Hagyományos, kézműves 

tanfolyamokat szervező cég Cellux Csoport

Cél, küldetés Szabadidő hasznos eltöltése, 
kreativitás növelése

A művészet eszközeivel és nyelvével társadalmi és kör-
nyezeti kérdéseket vetnek fel. Céljuk elsősorban a közös-
ségépítés, a társadalmi érzékenyítés, a környezettudatos 
gondolkodás terjesztése.

Szolgáltatás Tárgyalkotás Ökotudatos szolgáltatások gyerekeknek és felnőtteknek 
minőségi és nem mennyiségi alapon.

Profit Bevétel növelése Nem a profit a cél, az önfenntartás és az értékfejlesz-
tés eszköze.

Alkalmazottak Humán erőforrás A csoport tagjai önkéntesek, barátok.

Valóban Felelős Vállalat?
A Valóban Felelős Vállalat 

kritériumai Cellux Csoport

Minimális szállítás Helyben fellelhető háztartási és városi hulladék alapanyagból alkotnak újat.

Maximális igazságosság A felelős gondolkodásmód és a környezettudatosság terjesztése a kreatív 
foglalkozásokon, programokon.

Nulla ökonomizmus A profit az önfenntartás és az értékfejlesztés eszköze.

Optimális méret Kisvállalkozás, önkéntes szerveződések projekt alapon.

Termék (hasznos, szükséges, 
fenntartható)

Hulladék alapanyagok felhasználásával készítenek.

A vállalatról
Cégnév Cellux Csoport Bt.

Alapítás 2006

Tevékenység környezeti nevelés, recycling 
programok

Dolgozói létszám 1 fő (egyéni vállalkozók, ön-
kéntesek csatlakoznak egyes 
projekteknél)

Tulajdonosok Kismarty-Lechner Zita, 
Pais Panni

Éves forgalom 7 millió Ft (2011)

Bázis Noha Stúdió, Budapest

Díjak 2010/2011 NESsT-Citibank 
Társadalmi Vállalkozásfej-
lesztő Verseny díjazott


