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Kedves Kézműves Mesterséget Gyakorlók 
Kézműves alkotásokat készítők 

Alkotó művészek 
- vállalkozók – művészek - műkedvelők 

- hagyományőrző egyesületek - Alkotó házak 
- művelődésházi csoportok - iskolai szakkörök! 

Tisztelettel köszöntöm Önöket! 
A Dorogi Ipartestület 2017-ban újra megrendezi a Kézműves Napok rendezvényét. Célunk a környékün-
kön élő értékalkotó kezű embereknek bemutatkozási lehetőséget adni. Ez a bemutatkozás 2015-ben na-
gyon jól sikerült. Ezzel az előző évek kézműves rendezvényeit is ideszámítva hagyományőrzővé vált. A 
2017. évre tervezett rendezvény időpontja 2017. március 25-től 2017. március 30-ig terjed. A Kézműves 
Napok nyitórendezvényének, fénypontjának azt a kiállítást tervezzük, amire kiállítóként tisztelettel meg-
hívjuk Önt és alkotó csoportjának tagjait. 

Dorogi Kézműves és Művészi Alkotások Kiállítása című tárlat 2017. már-
cius 25-én, 1700 órakor kerülne megnyitásra. 

Az alkotói bemutatkozás mellett szeretnénk fórumot teremteni, nyilvánosságot biztosítani térségünk helyi 
értékeinek. Ezek a konkrét értékek megjelenhetnek művészi alkotásokban, használati- és dísztárgyakban, 
de a tárgyalkotó művészek kézművesek mellett a hagyományos és új kreatív, innovatív élelmiszereket 
előállító, termelő kézműves vállalkozásokat és magánszemélyeket is várjuk rendezvényükre. Kellő számú 
termék-előállító esetén vásárt, árusítást is beiktatunk a programba. 

Néhány foglalkozás, szakma, művészeti ág a lehetséges kiállítók közül: 
- Díszkovács – Bioáruk - Gyertyaöntés 
- Tojásfestés – Gravírozás - Kozmetikai termékgyártó 
- Szövés – Hímzés - Gyógynövényt árusítók 
- Foltvarrás – Viseletkészítés - Lekvárfőzők 
- Gyöngyfűzés – Csipkeverés - Pékáru sütők 
- Üvegműves – Tűzzománc – Ólomüvegezés - Fajátékok készítői 
- Porcelánbaba készítés – Gyapjúműves - Csuhé bábok 
- Ötvös - Gyékényfonás 
- Bonbonkészítés – Mézből készült kézműves termékek 
- Fafaragás, festés, szobrász, fotóművészet 
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És minden egyéb kézműves alkotás. 

A Kézműves Napok kiállítás tervezett programja a következő: 

Kiállítás helyszíne: 2510 Dorog, Otthon tér 1., József Attila Művelődési Ház 

Kiállításra jelentkezés: 2017. február 11. 1400 óráig (a mellékelt jelentkezőlapon) 

Kiállítási tárgyak beszállítása: 2017. március 20. (hétfő) (2510 Dorog, Otthon tér 1., József Attila Műve-
lődési Ház) 

Kiállítás megnyitása: 2017. március 25. Szombat, 1700  

Nyitva tartás: 2017. március 25. – március 30. 

Kiállítási tárgyak elszállítása: 2017. március 30. 1400 órától 

Esetleges árusítás: 2017. március 25-30. (szombat –csütörtök) 

A programra jelentkezni a Dorogi Ipartestület által küldött jelentkezési lapon vagy az ipartestület honlap-
ján a jelentkezési lap letöltésével lehet. Amennyiben erre nincs lehetőség, személyesen is hozzá lehet jut-
ni a Dorogi Ipartestület irodájában (2510 Dorog, Orgona u. 2.), vagy a szervezőnél, Pusenyák Józsefnénél 
(2510 Dorog, Gorkij u. 12.) 

 

Postacím: 2510 Dorog, Orgona u. 2. E-mail: iposz.dorog@gmail.com 
 Telefon: 06-30/571-68-50 Fax: 06-33/431-793 

 

A rendezvény fő szervezője: 

Pusenyák Józsefné E-mail: hajnalim@gmail.com Telefon: 06-30/939-47-82 

Dorog, 2017. január 15.    Üdvözlettel:  

      Szűcs György 

       Elnök 

Melléklet: 1 db jelentkezési lap 
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