Karcagi programok

2020. május 01. péntek

Évenként ismétlődő fontosabb rendezvények

Mesterségek Művészete Nap

Minden év május 1.

5300 Karcag, Dózsa Gy.

Inf.: 59/503-224 , 59/503-403
(A térség kézművesei mutatják be termékeiket, kirakodóvásárral együtt. Egész napos folklór
programok kísérik a rendezvényt. Ezen a napon tartják a Nemzetek Tánca Fesztivált is.)

Karcagi Birkafőző Verseny
Minden év június utolsó hétvégéje.
5300 Karcag, Múzeumpark (Kálvin u., Kálmán u.)
Inf.: 20/323-5245
(A város legnagyobb gasztronómiai rendezvénye. Több, mint 100 lábasban főzik a résztvevők a
birkaételeket. Kísérő programként színpadi műsor, kirakodóvásár, kézműves bemutató, mini
vidámpark, este utcabál.)
Nagykunsági Kulturális Napok
Minden év augusztus 20-ai hét.
5300 Karcag
Inf.: 59/503-225
(A közel egyhetes rendezvénysorozatban található zenei program, kiállítás, sport rendezvény,
horgászverseny, szentmise, körmenet, arató felvonulás, és zárórendezvényként a
hagyományos Nagykun Vigasságok.)
Karcagi Lovasnapok
Minden év október első hétvégéje.
5300 Karcag, Zuglóger
Inf.: 59/311-530 , 59/311-411
(Fogathajtó és akadályugró verseny. Emellett csikós bemutató, vadászhajtás, fogatszépség
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verseny, kirakodó vásár, kézműves bemutató.)

Karcagi múzeumok, kiállítóhelyek

DE ATC Kutatóintézet Arborétuma
5300 Karcag, Kisújszállási út 308.
Tel.: 59/500-360
(Látogatás előzetes bejelentkezés alapján! A kutatóintézet körüli parkot 1985-ben nyilvánították
arborétummá, az épületben szép kiállítás mutatja be a Nagykunság természeti értékeit.)
Szélmalom (ipari műemlék)
5300 Karcag, Vágóhíd u. 24.
Tel.: 59/400-064
(Előzetes bejelentkezés alapján, a malom mellett lakó gondnok részletesen elmeséli annak
történetét, és elmagyarázza működését.)
Szélmalmi Fogadóház
5300 Karcag, Vágóhíd u. 1.
Tel.: 59/313-200
Nyitva tartás: május 1. - szeptember 30.: hétfőtől -péntekig: 10.00-18.00
(Hétvégén, szezonon kívül előzetes bejelentkezés esetén; pihenőhely, szabadtéri főzési
lehetőség, túraútvonalak kiindulópontja.)
Orvos- és Patika-történeti Kiállítás
5300 Karcag, Széchenyi sgt. 45.
Tel.: 59/312-091
Nyitva tartás: Hétköznapokon: 14.00 – 16.00
Hétfő zárva.
(Más időpontban előzetes bejelentkezés esetén. Itt található a városi kórház névadója, Kátai
Gábor munkásságát, karcagi patikák és az egészségügy történetét bemutató kiállítás.)
Györffy István Nagykun Múzeum
5300 Karcag, Kálvin u. 4.
Tel.: 59/312-087
Nyitva tartás: hétfő kivételével naponta 10.00 – 17.00
(Állandó kiállítás a Nagykunság történetét és néprajzát bemutató Nagykunsági Krónika.
1996-ban nyílt a Kunok évszázada kiállítás. A névadó Györffy István életútját önálló tárlat
mutatja be.)
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Kántor Sándor Fazekasház
5300 Karcag, Erkel F. u. 1.
Tel.: 59/312-087
Nyitva tartás: május 1. - szeptember 30.: hétfő kivételével naponta 10.00-16.00
(Más időpontban előzetes bejelentkezés esetén. Itt található a Kossuth- díjas, világhírű mester,
Kántor Sándor legszebb fazekas munkái.)
Nagykunsági Tájház
5300 Karcag, Jókai u.16.
Tel.: 59/312-087
Nyitva tartás: május 1. - szeptember 30.: hétfő kivételével naponta 10.00-14.00
(Más időpontban előzetes bejelentkezés esetén. A tájház a 19-20 századi kisvárosi
gazdaházat és a parasztgazdaság eszközeit mutatja be.)
Köves Daráló
5300 Karcag, Kisújszállási út 18.
Tel.: 59/311-252
Nyitva tartás: Hétfő, kedd, szerda, péntek: 14.00-16.00
Csütörtök és szombat zárva.
(Más időpontban előzetes bejelentkezés esetén.)
Kézművesház
5300 Karcag, Táncsics körút 46.
Tel.: 59/312-185 ; 70/268-9047
Nyitva tartás: május 1. - szeptember 30.: péntek, szombat, vasárnap: 10.00 -17.00
(Más időpontban előzetes bejelentkezés esetén. Ma élő nagykunsági mesterek munkáiból áll
ez a kiállítás.)
Földbeásott temetőcsőszház
5300 Karcag, Külterület 3.
Tel.: 59/312-967
(Kizárólag előzetes bejelentkezés esetén látogatható! A ma is lakott ház érdekessége az
északi temetőnek, mely 18. században készült.)
Református templom
5300 Karcag, Kálvin u. 3
Tel.: 59/312-243
(Előzetes bejelentkezés alapján. A Kossuth tér legnagyobb és legrégebbi épülete a templom,
mely 1793-1797 között épült klasszicista stílusban.)
Kiskulcsosi Református templom
5300 Karcag, Kölcsey u. 1.
Tel.: 59/503-042
(Előzetes bejelentkezés alapján. 2005-ben felszentelt épület, eklektikus stílusban épült, és a
kiskulcsosi városrész dísze.)
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Szent István Római Katolikus Templom
5300 Karcag, Széchenyi sgt. 2.
Tel.: 59/401-655
(Előzetes bejelentkezés alapján. Karcagon a 18. századtól élnek katolikusok, a templom
1901-től áll a jelenlegi helyén.)

Zsinagóga
5300 Karcag, Kertész J. u. 7.
Tel.: 59/400-379 ; 30/925-9594
(Előzetes bejelentkezés alapján. A nemrég felújított zsinagóga 1899-ben épült.)

Karcag néhány érdekes és szép szobra, műemléke
Kun Emlékhely
5300 Karcag, a 4. sz. főútvonal mellett a 160-as kilométernél
(Szabadon látogatható. A szobrok a kun Ősöknek állítanak emléket. A két főalak körül álló
kőharcosok a nagykunsági településeket idézik, ezek címereit tartják. Györfi Sándor
szobrászművész alkotása.)
Nagykun Millenniumi Emlékmű
5300 Karcag, Madarasi út és deák körút sarka
(Szabadon látogatható. A kétalakos lovasszobor IV. Béla király és Kötöny , kun uralkodó
találkozását örökíti meg. Györfi Sándor szobrászművész alkotása.)
Kun-piéta (II. világháborús emlékmű)
5300 Karcag, Kossuth tér
(Szabadon látogatható. A háború áldozatainak állít emléket. Györfi Sándor szobrászművész
alkotása.)
I. világháborús emlékmű
5300 Karcag, Kossuth tér
(Szabadon látogatható. A világháború 555 karcagi hősi halottjának állít emléket. Gáldi Gyula és
Gáldi László szobrászok műve.)
Viktória-kút
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5300 Karcag, Kossuth tér
(Szabadon látogatható. Az újraöntött szoboralak az első városi artézi kútnak, a mellette lévő
régi, öntött vas villanyoszlop a város 1908. évi villamosításának állít emléket. Györfi Sándor
szobrászművész és Tóth István tűzikovács alkotása.)
Morgó csárda
5300 Karcag, Baross u. 1.
(A Morgó Csárda a történelmi időket és a legendákat idézi, a néphagyományban ma is élnek
az itt iszogató betyárok, különösen Rózsa Sándor emléke.)
Zádor-híd
5300 Karcag, Hortobágy Nemzeti Park területe
(Szabadon látogatható. Eredetileg kilenc lyukúra épült, de az 1830-as tiszai áradás a 2-2
szélső pilllérét elsodorta. Magorányi József építészmester építette.
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