
    Cseresznyevásár  

Nagykörű 2011. június 18-19.  
 

 

Közhírré tétetik, hogy az úr 2011. esztendejében, június havának 18. és 19. napján 
szombaton és vasárnap,  pirkadattól napszálltáig Nagy Cseresznyevásár tartatik 
Nagykörű főterén.  

Várunk minden gondos háziasszonyt hites urával és minden retyerutyájával, hogy 
bemutathassuk a Nagykörűi kertek gazdag termését. A nyár legédesebb, legnagyobb szemű 
cseresznyéit kínálják itt a körűi gazdák minden vásárló legnagyobb megelégedésére.  

De lesz itt lekvár főzés, kalácssütés, kecskesajt füstölés, mézkóstolás, ételízesítő keverés, 
keszegsütés. A cseresznyés ételek regimentje várja az ide érkezőket, az út porát 
cseresznyesörrel öblíthetik le, éhüket pedig a cseresznyés ételek sorával enyhíthetik. Lesz itt 
cseresznyés fagylalt, cseresznyeleves, sültek cseresznyés mártással, cseresznyés sajt és 
cseresznyés pite, no és cseresznyepálinka is. Itt készül majd az ország legnagyobb 
cseresznyekompótja.  

Megnyílnak a kis és nagykapuk, hogy a művészportán, a kézműves udvarban, a gazda portán 
is tiszteletét tehesse a kedves vendég. A kisleánykákat és legénykékét a „Szöszmölde” 
játszóház várja, ahol, vadászhatnak egérre, morzsolhatnak kukoricát, avagy szépapáink és 
szépanyáink míves mesterségeivel ismerkedhetnek meg. Aki nem fáradt el a sokadalomba 
próbára teheti erejét és ügyességét a „Kaland-kikötőben”, ahol, ha az időjárás nagy irányítója 
és a Tisza kegyes hozzánk megmártózhat a hűvös habokban.  

Az aprónép táthatja a száját Vitéz László kalandjain, a nagyobbacskák a Nagykörű Nemzeti 
Színház műsorát tekinthetik meg sok más színes bokrétába kötött produkció között.   

Lesz itt csacsi fogat, lovas-kocsikázás, és cseresznyésvonat idegenvezetéssel, állatsimogató, 
ártéri kalandtúra és kiállítás Árpád-kori régészeti leletekből.  

A Suttogó Étterem udvarán kézműves mesterségek bemutatója, a Tájházban korongozás, 
nemezelés és kemencében sült finomságok várnak mindenkit, a Nagybogrács 
Rendezvényházban a Madách Színház színészei főzőcskéznek. Anekdotázás, musical 
dalbetétek és élő zenés mulatság lesz a fröccs mellé a kísérő.  

Minden étterem vásári menüvel kedveskedik a forgatagban megfáradt vendégseregnek.  

A falu apraja-nagyja sürög forog, süt és kínál, hogy a nagyérdemű közönség hiányt semmiben 
ne szenvedjen.  

Jöjjenek, jöjjenek atyafiak Körűbe, a szőke Tisza partjára, mert héthatárra szóló 
vásár és vigadalom leszen június havának 18. és 19 napján.  


