VIII. Diófesztivál, Máza
VIII. DIÓFESZTIVÁL
2014. 09. 20.
HELYSZÍN:
MŰVELŐDÉSI HÁZ, MÁZA,
KOSSUTH U. 60.
A Mázai Német Nemzetiségi Egyesület és a Német Nemzetiségi Önkormányzat
közös szervezésében idén már nyolcadik alkalommal rendezzük meg a Diófesztivált
szeptember 20-án.
A Diófesztiválnak immár hagyománya van a településen, melyet egyesületünk és
önkormányzatunk kezdeményezett és rendezett meg. Az ősz hangulatát kiemeli
rendezvényünk, rátereli a figyelmet a faluban végighúzódó patak partján elhelyezkedő rengeteg diófára. Az őszi betakarítások idején a kistérségi őszi-szüreti rendezvényekhez kapcsolódóan kínálunk egy színes nemzetiségi napot az érdeklődőknek.
Kapcsolataink három éve kibővültek, rendezvényünkön részt vesznek a
Magyarországon diófesztivált tartó települések küldöttségei: Dudar és Lengyeltóti.
A jó barátság fenntartása érdekében a látogatások kölcsönösek. Vendégül látjuk
még Máza testvértelepülésének, az ausztriai Vasoldsbergnek a küldöttségét is.
A dió, mint termés, és a belőle készíthető tárgyak, ételek, italok, gyermekjátékok
népszerűsítése a célunk. A diót, mint a sváb konyha egyik kedvenc csemegéjét,
számtalan módon használták fel elődeink. A régi német süteményreceptek, ételreceptek felhasználása, a sütemények kóstolója a rendezvény középpontjában áll.
A német egyesület tagjai a süteménykóstolókra bőséges diós süteményes asztalt
készítenek. Diópálinkánk saját recept alapján készül, ezt is kínáljuk látogatóinknak.
A rendezvényt a Mázai Művelődési Házban tartjuk. Szeptember 20-án délelőtt
kiállítás-megnyitóval, tájház átadással kezdjük a programot. A gyerekek számára
kézműves játszóházat tartunk, melyen diófigurákat készíthetnek. Délután német
nemzetiségi kulturális műsorkavalkád várja a közönséget.
Támogatóink: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Baranya Megyei Német
Önkormányzat, Máza Község Önkormányzata
A mázai németekről szóló anyagok, képek, a Mázai Bányász Fúvószenekar koncertanyaga és Strigens Pál egykori iskolaigazgató Mázáról szóló német nyelvű
monográfiája elérhetők a következő honlapon:

www.sulinet.hu/oroksegtar

Egy finom diós torta receptje:

Frankfurti koszorú
A tésztához: 19 dkg margarin, 37 dkg cukor,
6 tojás, 20 dkg darált dió, 38 dkg liszt, ¼ l tej,
1 csomag sütőpor.
A hozzávalókat kikeverjük (a tojásfehérjéket
külön felverjük), kuglóf formában sütjük. Ha
kihűlt, vízszintesen három részre vágjuk.
Krém: 1 cs. vanília pudingport ½ liter tejjel
felforralunk, 25 dkg vajat kikeverünk 15 dkg porcukorral, majd hidegen kikeverjük a pudinggal.
10 dkg diót összevágunk, 1 késhegynyi vajjal és 5 dkg cukorral megpirítjuk,
ha kihűlt, összetörjük.
A krémmel megtöltjük a formát, kívülről is bekenjük, majd megszórjuk a grillázzsal.

Délelőtti program:
10:00 Megnyitó: Pecze Gábor
polgármester
Kiállítás-megnyitó:
Kaszanics János fafaragó munkái
A Német Egyesület és Mezei Ottó
által gyűjtött régi fejkendők, vállkendők kiállítása
10:30 A Német Tájház átadása
(Kossuth u. 82.)
Délutáni program:
14:00 Diós asztalok megterítése:
kóstoló az egyesület tagjai
által készített diós különlegességekből, pálinkákból
14:00 Térzene: a Mázai Bányász
Fúvószenekar vendégcsalogató zenéje
14:30 Mázai óvodások német
nemzetiségi műsora
15:00 Szászvári Német
Nemzetiségi Egyesület
Énekkara
15:15 Studer Lili szólóének
15:30 Die Eber Kapelle Mányról
16:30 Bede Szilvia
harmonika szólója
16:45 Dudari fellépők műsora
17:00 Country Women Club
Tolna-Mözsről
17:30 Kränzlein Néptánc
Egyesület tánccsoportja
kb.: 18:00 Tombolasorsolás
Légvár, népi fajátékok, büfé, bazár,
kézműves játszóház gyerekeknek
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

