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Szegedi Látványszínház Közhasznú Egyesület 

Dömsödi Ferenc elnök, igazgató 

Mottónk: “KULTÚRÁT EGY GOMBÓC FAGYI ÁRÁÉRT” 

 

Bevezető: 

Interaktív meseszínház: 

Célunk: „Valamennyi ember rendelkezzen azon ismeretekkel, 

melyek birtokában önmaga lehet saját és környezete 

egészségének kovácsa.” -- Dömsödi Ferenc 

Egyesületünk, “színházunk” 2009-ben alakult azzal a nemes 

céllal, hogy a mai felnövekvő generációt minőségi produkciók, 

gyerek- és ifjúsági előadások által egészséges életmódra, 

környezettudatosságra, tiszteletteljes viselkedésre nevelje, 

mindezt népzenei örökségünket előtérbe helyezve, szórakoztatva 

nevelve tegye, miközben a minőségi színházi kultúrát terjesztjük.  

 

Cédrus társulat: 

Célunk az európai keresztény kultúrához való tartozás, a hit, 

a szeretet és elfogadás  erősítése nézőinkben.  

Előzőeken túl 2017.év óta írunk és adunk elő keresztény 

indíttatású előadásokat, melyek releváns produkcióit 

gyerekeknek, ifjúságnak, felnőtteknek és időseknek egyaránt 

ajánljuk.  Az előadás színtereiként megtalálhatóak az óvodák és 

iskolák, de az esetek 50%-ában egyházi gyülekezetek, kultúrális 

intémények adnak helyet produkcióinknak. 

A Szegedi Látványszínház K.E. tudomásunk szerint 

Magyarország egyetlen olyan egyesülete, mely színházi 

előadásaival az országot járva, szórakoztatva nevelve, energiát 

nem kímélve űzi fent részletezett elérni kívánt céljait a gyerekek, 

az ifjúság és idősebbek érdekében. 
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A Szegedi Látványszínház Közhasznú Egyesület rövid története 

A Szegedi Látványszínház Dömsödi Ferenc határozott elképzeléseivel alakult meg          

2009-ben. Az akkor még testnevelő tanárként dolgozó fiatalember gyermekkori álmai          

megvalósításaként kezdte el építeni a mai színház alapjait, ő kezdte el írni a tanmeséket is,               

melyek fő célja az volt, hogy valahogyan adjuk át a gyerekeknek azon ismereteket,             

melyekkel önmaguk lehetnek egészségük és környezetük kovácsai. Mindezt úgy képzelte el,           

hogy a nézők (gyerekek) élmény szerűen fogadják be ezen alapelveket úgy, hogy saját maguk              

segítenek a “főhőseink” problémáinak megoldásában, továbbá elsődleges szempont volt,         

hogy a leghátrányosabb településeken is megfizethető legyen az előadások ára. Így a kezdeti             

mottó, a „kultúrát egy gombóc fagyi áráért” a mai napig helytálló. Ezen álmok             

megvalósításában legjobb barátja, az azóta ügyvéddé váló Dr. Szilasi-Szalma Oszkár segített,           

és segít a mai napig, bár már az egyesület, színház jogi részének képviselőjeként, míg Ferenc               

a kezdetektől a színház vezetőjeként irányítja a mára húsz fő körüli csapatot. Ő írja a               

meséket, továbbá a szervező csoport, a színész társulat, a marketing és fejlesztő kollégák             

munkáját is segíti, és tervezi közös utukat. A Szegedi Látványszínház évente több mint 1500              

darab előadást ad elő, immáron évente több mint 100.000 gyermeknek, és egyre többször             

felsősöknek és felnőtteknek is.  

Az egyesület működése és célja 

● Interaktív gyerekelőadások egészségért, környezetért, viselkedésért, színházi 

kultúráért - “Kultúra egy gombóc fagyi áráért.” 

Az egyesület alapvető célja, hogy megszerettesse és megértesse a gyermekekkel az            

egészséges életmód, környezettudatos gondolkodás és az alapvető viselkedéskultúra        

fontosságát, továbbá az alapvető személyiségi, erkölcsi, etikai és viselkedésbeli szabályokat.          

Mindezt játékos formában, a gyermekek adott korosztályának megfelelő mondanivalóval és          

módszertannal, interaktív, zenés, szórakoztató színházi előadás formájában, az ovikban és          

iskolákban országszerte. A siker nagyban annak köszönhető, hogy csodálatos színészekkel és           

pedagógusokkal dolgoznak, akik szívvel-lélekkel segítik a mai generáció fejlődését. Különös          

figyelmet fordítanak arra, hogy eljussanak a kis települések iskoláiba és óvodáiba is, hiszen             

sokszor számukra kevesebb lehetőség adatik meg. 

● Cédrus társulat - színház a keresztény kultúráért 

Az egyesület egyik ága a Cédrus. A kicsiny, de annál elhivatottabb társulat a szeretet, hit,                

elfogadás motívumaira épülő színpadi előadásokkal járja az ország keresztény közösségeit.          

Ezen előadások egyik részét gyerekeknek, másik részét felnőtt hittársaknak írták azon nemes            

céllal, hogy a kedves nézők színházi előadás formájában is átérezhessék, és átélhessék a             

szeretet, hit, megbocsájtás hármas egységét, és ezek mindennapokban történő         

érvényesítésének pozitív hozadékait. 
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● Akrobatikus, táncos, énekes produkciók 

A Szegedi Látványszínház repertoárja az évek alatt bővült, hiszen a különböző            

előadóművészeti tevékenységeikkel igen széles körben tudnak látványos Showműsorokat        

nyújtani országszerte. Valamennyi előadó egykoron Dömsödi Ferenc tanítványa volt         

közvetve vagy közvetetten. Céljuk, hogy ne csak a gyermekeket, de a felnőtteket, illetve az              

idősebb generációt is ki tudják szolgálni. Legyen az egy városi rendezvény, egy ünnepi műsor              

vagy céges rendezvény, az énekeseiknek, táncművészeiknek, tűzzsonglőreiknek és        

artistáiknak köszönhetően minden igényt ki tudnak elégíteni. Ha szemet gyönyörködtető          

táncshow-val akarja elkápráztatni a rendezvénye vendégeit, vagy szabadtéri        

Tűzzsonglőrökkel szórakoztatná az egybegyűlteket, netán csodálatos hangú énekeseket        

választana, vagy akár mindet egy csokorban, a Szegedi Látványszínházban megtalálja őket.  

 

Vélemények előadásainkról 

● több mint 1.000db véleményt, dícsérő- és köszönő üzenetet kaptunk és kapunk a mai             

nap is óvónőktől, szülőktől, intézményvezetőktől; 

● valamennyi előadásunkon véleményt kérünk, melyről adatbázist vezetünk, illeteve        

archiváljuk őket. Jelenleg 1154 db vélemyény van rólunk 

 

Pártolói tagság 

● jelenleg 879 pártoló tagunk van; 

 

Eredményeink számokban 

 

2014. január 1- 2014.december 31. 
Megvalósult előadások száma: 160 db. előadás; 
Nézők száma összesítve: 8.191 néző (3-12 éves korosztály + szülők + 
pedagógusok); 
Nézőszám átlag előadásonként: 51 néző / előadás; 
Mese címe:   Gubanc a kaptár őre; 
 
 
2015. január 1- 2015. december 31. 
Megvalósult előadások száma:     580 db. előadás; 
Nézők száma összesí: 32.480 néző (3-12 éves korosztály + szülők + 
pedagógusok); 
Nézőszám átlag előadásonként:   56 néző / előadás; 
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2016. január 1- 2016. december 31. 
Megvalósult előadások száma:      761 db. előadás; 
Nézők száma összesítve:  43.763 néző (3-12 éves korosztály + szülők + 
pedagógusok); 
Nézőszám átlag előadásonként:   58 néző / előadás; 

 
 
 
2017. január 1- 2017. december 31. 
Megvalósult előadások száma:      851 db. előadás; 
Nézők száma összesítve:  55.332 fő (3-12 éves korosztály + szülők + 
pedagógusok); 
Nézőszám átlag előadásonként:   65 néző / előadás; 

 
 

2018. január 1- 2018. december 31. 

Megvalósult előadások száma:      1.751  db  előadás országszerte és határainkon 
túl; 
Nézők száma összesítve:  111.298 néző (3-18 éves korosztály) 

107.668 néző (Magyarország) + 3.610 néző 
(Szlovákia) 
Nézőszám átlag előadásonként:   58 néző / előadás; 
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Rólunk írták - részletek 

● Nógrád megyei hírlap - részlet 

https://www.nool.hu/kozelet/helyi-kozelet/mesevel-nevelni-a-szegedi-latvanyszinha

z-tudja-hogyan-kell2269540/ 

 

Látványszínház tudja hogyan kell! 

Palchuber Kinga 

    A Szegedi Látványszínház tavaly szeptember óta mintegy 60 településen járt már 

tanmeséivel Nógrád megyében. Az egyesület nemrégiben Nemtiben lépett fel, hogy 

megértesse a helyi gyermekekkel az egészséges életmód és a környezettudatos gondolkodás 

fontosságát, valamint az alapvető személyiségi, erkölcsi, etikai és viselkedésbeli jó 

szokásokat. A Szegedi Látványszínház Magyarország egyetlen olyan egyesülete, amely időt 

és energiát nem kímélve országszerte mutatja be darabjait azzal a céllal, hogy egészséges 

életmódra és környezettudatosságra nevelje a felnövekvő generációt….. 

Kiemelt fotó: A gyermekek saját ötleteik nyomán segítettek jobbá változtatni a színpadi 
karakterek életét 

Fotó: Hüvösi Csaba 
● Békés megyei hírlap – részlet 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/szinhazi-es-jatekos-elmenyek-vartak-a-di

akokat-1338185/ 

Színházi és játékos élmények várták a diákokat 
Cs. I. 

 

A szerző felvételei. 
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– Egészséges életmódra és környezettudatos életre neveljük a gyerekeket, miközben 
színházat viszünk az ovikba és az iskolákba sok mókával és kacagással – mondták a 
produkció színészei. 
– Tavaly 55.332 gyermeknek mutattuk be, összesen 641 alkalommal a nagy sikerű, nevelési 
célzatú mesedarabokat. Különös figyelmet fordítunk arra, hogy eljussunk a kis települések 
iskoláiba és óvodáiba, akiknek más formában nem lenne lehetőségük előadásokat 
megtekinteni. 
 

 

● Fejér megyei hírlap 

https://www.feol.hu/cimke/szegedi-latvanyszinhaz/ 

A Szegedi Látványszínház egészséges életmódra neveli a gyerekeket 
Borsányi Bea 

Az egészséges életmódra nevelést már gyermekkorban el kell kezdeni. Így gondolják ezt a 

Szegedi Látványszínháznál is, amelynek társulata darabjaival az egészséges életmód mellett 

a környezettudatos életet is népszerűsíti az óvodákban, iskolákban. 

    A Szegedi Látványszínház 10 évvel ezelőtt indult útjára két jó barát álmainak 
megvalósulásaként. Mára mintegy húsz főt számlál a társulat, köztük olyan színészekkel, akik 
akár több műfajban is képesek előadni, így zenélnek, énekelnek, de akár zsonglőrködnek is, 
ha a helyzet úgy hozza. És hogy mi volt a cél? – Alapvető célunk, hogy szerettessük és 
értessük meg a gyermekekkel az egészséges életmód és a környezettudatos gondolkodás 
fontosságát, továbbá az alapvető erkölcsi, etikai, viselkedésbeli „jó szokásokat”, amelyeket a 
gyerekek maguk segítenek megtanítani a tanmesékben szereplő figuráknak és aktív 
részvételüknek köszönhetően mindeközben maguk is észrevétlenül megtanulják a „leckét” – 
vallotta a társulat egyik alapítója, Dömsödi Ferenc….. 
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Szegedi Látványszínház: az aktív részvétel észrevétlen tanulás 
Fotó: Nagy Norbert/ Fejér Megyei Hírlap 
 

Az előadásokon a tanmesék révén olyan fontos dolgokról tanulhatnak a gyerekek, mint 
például a környezetvédelem 
Fotó: Nagy Norbert/ Fejér Megyei Hírlap 
 

A gyerekek mindenhol izgatottan kísérik figyelemmel a történetet 
Fotó: Nagy Norbert/ Fejér Megyei Hírlap 
 
Szentes, 2019.március 18. 
 

 
      ……………………………. 

  Dömsödi Ferenc 
elnök 
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