
Estivales en pays de Thongue

• Quand culture et viticulture se rencontrent…
Le festival " Estivales en Pays de Thongue " est organisé
depuis 2005 par la Communauté de Communes du
Pays de Thongue (7 communes rurales) la première
quinzaine de juillet. Chaque soir, un village diffuse 
un spectacle vivant (théâtre, concert, danse…), les 
vignerons font déguster leurs vins. La communauté fait
partie du territoire viticole des Côtes de Thongue, elle
est située en zone Leader +.
• Un partenariat grandissant au fil des ans
- Lors de la 1ère édition, les élus de la communauté 

ont créé cet événement, pour faire connaître la 
communauté et son périmètre. La volonté de mettre
en œuvre une politique culturelle s'appuyant sur cet
événement est venue dans un 2ème temps.

Le lien avec le territoire, notamment avec les vignerons
s’est établi dés la 1ère édition, et s’est conforté au fil des
3 années, notamment en 2007 sur le thème de "Couleurs
vigneronnes" qui s'est traduit concrètement par 
l'organisation de balades vigneronnes, de café débats
autour de sujets viticoles et de l'intégration au 
programme des Estivales d'une soirée organisée par 
les vignerons des Côtes de Thongue visant à faire
connaître leur produits aux nouveaux habitants, dont
beaucoup sont issus de la communauté européenne.
Une bonne répartition et une complémentarité des
tâches entre les partenaires sont le garant d'une bonne
organisation.
- la communauté de communes (maître d’ouvrage) :

conception du programme artistique, définition de la 
communication, gestion administrative, coordination,
logistique, évaluation

- les vignerons : réalisation de balades vigneronnes, 
animation de dégustations de vins, organisation de
leur soirée.

- communes : diffusion de la communication, aide 
logistique

- les associations locales : personnes ressources, forces
de proposition

- les offices de tourisme : promotion 
Même si des ajustements sont encore nécessaires, 
cette action conforte le développement culturel et 
économique sur ce territoire, en étant un maillon d'une
démarche d’œnotourisme, qui permet d'établir un lien
entre les différents “acteurs" de ce territoire.

• Amikor a kultúra és a borkultúra találkoznak…
A “Nyári fesztiválok Pays de Thongue-ban” rendezvényt
2005. óta szervezi meg Pays de Thongue települései-
nek Közössége (7 község) július első felében. Minden
este egy település egy élő előadást nyújt (színház, kon-
cert, tánc, ...) a bortermelők borkóstoló tartanak. A kö-
zösség a bortermő vidék része, a Leader + övezeten
belül helyezkedik el.
• Egy az évek során kibontakozó együttműködés
Első alkalommal, a közösség választott képviselői úgy
alakították a rendezvényt, hogy ismerté tegyék a kö-
zösséget és környezetét. Erre az eseményre felfűzött
kulturális rendezvény a második időszakban érkezett
el. A borkultúrához való kötődés már az első időktől
fogva meg volt, és ez fokozatosan erősödött 3 egymást
követő évben, nevezetesen 2007.-ben „Bortermelők
sokszínűsége” témában, amely konkrétan szőlőskerti
séták, szőlészeti témák köré szervezett kávéházi estek,
és bekapcsolódás a Côtes de Thongue borászai által
szervezett Nyári Fesztiválok programba – amelyet az
újonnan ideköltözött lakók részére szerveznek a hely-
ben előállított termékek megismertetésére, akik közül
többen az unióból érkeztek.
A partnerek közt a feladatok ésszerű megosztása és
egymás kiegészítése egy jó szervezet garanciája:
- a települések közössége : művészeti programok kon

cepciója, kommunikáció, adminisztratív irányítás,
koordináció, logisztika, értékelés definiálása 

- szőlész-borászok : „szőlős kerti séták” lebonyolítása,
borkóstolók, esti programok szervezése.

- községek: kommunikációs anyagok szétosztása, 
logisztikai segítség

- helyi egyesületek : emberi erőforrás, javaslatok
- tourinform irodák : promóció 
Ha szükséges is néhány kiigazítás, ez a tevékenység
ennek a területnek a kulturális és gazdasági fejlődését
erősíti, a borturizmus egy láncszem, amely lehetővé
teszi, hogy ennek a területnek a különböző szereplői
kapcsolatba kerüljenek.

NYÁRI FESZTIVÁLOK PAYS de Thongue-ban
Summer events in the de thongue area
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• További gondolatok és projekt tervek !  
Az utóbbi 3 esemény bebizonyította, hogy mindez
megvalósítható: finanszírozás és érdeklődő közönség
megléte. Ugyanakkor szükséges megjegyezni:
- A Nyári Fesztiválok az év kultúrpolitika alkalmainak

megalapozója volt, a települések közössége a projekt
gazda.

- a kulturális, politikai, turisztikai és borászati 
szereplők közötti együttműködés, nyári fesztiválok
ideje területfejlesztési tervkörül egy közös gondolatot
kell életben tartania: ambíció, kollektív stratégia, 
értékelés

- Nyári fesztiválok, éves élő előadások találkozója,
minden évben egy új művészeti vonalat kell  
felmutatnia, és folyamatosan kijelölni. A kulturális,
borkultúra kapcsolat igényli szintén ezt a gondolati
megújulást, mivel számos kezdeményezés létezik 
a béziers-i medencében és azon túl, és nagyon 
gyorsan tapasztalhatjuk ennek a koncepciónak a
hasznosságát.

- A magyar borászok jelenléte a 2007-es 
“WELCOME esten” alkalmas lehet erre a szükséges
nyitásra. A gondolat, hogy létrehozzunk egy nem
zetközi színezetet hordozó rendezvényt, már az
első kapcsolatoktól fogva tervezzük.

La chanson des vignerons hongrois et français
A borászok éneke 
The winemaker's song

Stand de l'association vitiviniculture de Balaton 
aux Estivales (soirée Côtes de Thongue
Nyári fesztiválon (Côtes de Thongue estje) 
Szőlész-borász egyesület standja 
Stand of the Winegrowers' Summer Events 
Association (Côtes de Thongue evening)

• Encore des idées et toujours des projets ! 
Ces 3 premières éditions ont permis de démontrer la
faisabilité de cette action : financement et existence
d’un public. Cependant quelques remarques sont 
nécessaires :
- Les Estivales ont été le déclencheur de la mise en place

d'une politique culturelle à l’année, projet porté par la
Communauté des Communes.

- La collaboration établie entre les acteurs culturels,
politiques, touristiques et viticoles le temps des 
estivales, doit perdurer pour créer une réflexion
commune autour d'un projet de développement du
territoire : ambition, stratégie collective, évaluation

- Les Estivales, un rendez-vous de spectacles vivants
annuels doit innover chaque année et définir
constamment une nouvelle l igne artistique. 
Le lien culture/viticulture demande également ce 
renouvellement d’idées, car de nombreuses initiatives
existent dans le bassin du biterrois et au delà et très
vite nous constaterions une “usure” de ce concept.

- La présence de vignerons hongrois lors de la 
soirée Welcome 2007 pourrait être de nature à
cette ouverture nécessaire. L’idée de créer un 
événement de portée internationale à partir de ces
premiers contacts pourrait être envisagé.
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Syndicat des Côtes de Thongue - France
345, av. Jean Moulin - 34 290 Valros
Tél. : 04 67 39 01 26 - Fax : 04 67 32 96 89
www.cotes-de-thongue.com - email : info@cotes-de-thongue.com

Balatoni Szőlő és Borkultúra Egyesület -   Hongrie
(8330 Sümeg, Ifjúság u. 25.) Iroda: Sümeg, Szent István tér 6.
Telefon/Fax: 87/350-688
Email: borkultura@enternet.hu

• When Tradition and Winemaking Meet
The festival "Summer Events in the de Thongue Area" 
(Estivales en Pays de Thongue) has been organised annually
since 2005 by the seven rural municipalities comprising the
Communauté des Communes du Pays de Thongue. Every
evening during the first two weeks of July, one of the villages
gives a live show (theatre, concert, dance and so on), and 
winemakers provide winetasting with their own wines. The
Community is part of the winegrowing territory of Côtes de
Thongue in the area covered by Leader+.

• Consolidating Our Partnership as Years Go By
For the first edition, the elected representatives in the 
Community created the event in order to increase awareness
of the Community and its perimeter. The determination to
implement a cultural policy based on this event developed
subsequently.
The link with the territory, particularly with winegrowers, was
established with the first edition, and has been strengthened
over the next three years, especially in 2007 with the theme
"Vineyard Colours", with the organising of vineyard walks,
café-discussions on a wine production topic and incorpora-
ting into the Summer Events program an evening organised
by the winegrowers of Côtes de Thongue. By this means their
produce will become known to newly arrived inhabitants,
many of whom are from other European countries.
Careful distribution of duties with special skills being taken
into account is a guarantee of good organisation:
- The Joint Municipality Administration is responsible for 

the design of the artistic program, drawing up publicity, 
administrative management, coordination, logistics,
and evaluation,

• Pour en savoir plus…
Jean François Cordier, chargé de mission
Communauté des Communes du Pays de Thongue
Hôtel de ville – 34 290 Valros
Tel 04 67 9810 79 - jf.cordier@wanadoo.fr - www.cc-pays-de-thongue.fr

• További információk…
Jean François Cordier, projektfelelős 

• For more information
Lean François Cordier, assignment manager

- Winemakers are taking responsibility for arranging a walk
through the vineyards, running wine tasting sessions,
and organising an evening event,

- The municipalities themselves are undertaking publicity
and providing assistance with logistics

- Local non-profit associations provide people resources, and
make valuable suggestions for future development,

- Tourist offices are responsible for promotion. 
Even though some adjustments are still necessary, this ope-
ration is assisting in the cultural and economic development
of the territory and is a link in the wine tourism chain, esta-
blishing a connection between those actively involved in the
territory.
• Ever More Ideas and Yet More Projects! 
The first three editions were a clear confirmation of the 
feasibility of the operation: finance and public demand. 
However, attention must be drawn to:
- The Summer Events were the trigger for setting up the 

cultural policy for the year, a project for which the Joint 
Parishes Administration is responsible.

- The cooperation established during the Summer Events
between the cultural, political, tourism and wine producing
players during must continue to create common thought
process on the territorial development project: ambition,
joint strategy, and evaluation

- The Summer Events, an annual date with live shows, must
innovate every year and constantly renew its artistic 
material. The link between grape cultivation and wine 
production also demands the renewal of ideas since there
are already many initiatives around the Lac de Thau and
beyond and an idea may quickly become a little over 
exploited.

- The presence of Hungarian wine producers for the 
"Welcome 2007" evening might, by its nature, be the 
perfect opportunity. The idea of creating an event on an
international scale seems possible from first contacts
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