
Route des vins de Villany- Silklos

Magyarország és a magyar nép mindig is ápolta
a szőlő- és borkultúrát.
A múltnak és hagyománynak ez a tisztelete (a kisgye-
rekek hosszú ideig meg kívánják őriztetni ezt a szak-
mai ismeretet a ”szőlész-borásszá válás tudományát”)
a haladás-ellenesség látszatát kelti, de korántsem erről
van szó !
A Villány-Siklós Borút Egyesület egy dinamikus szerve-
zet, amely a legmeghatározóbb és a jövőre leginkább
nyitott szereplőket egyesíti.
Az együttműködési projekt egyik fő célkitűzése azon
szereplők találkozása, akik osztoznak a szőlő és bor-
kultúra értékein.
• Miért jön létre egy borút ?
A " Villány-Siklós Wine Route Association " egyesület 11
település területét összekapcsoló borturizmus projek-
ten dolgozik, melyeket szőlőtermesztésre alkalmas kö-
zéphegység vesz körül. 
Összekapcsolja a közösségeket, a borászat, a szőlő- és
borturizmus, valamint a kultúra művelőit, hatásos kí-
nálatot ajánlva “borút” márkanév alatt.
Beker Leonóra, elnök asszony sok időt szentel a háló-
zat mozgósítására, és új projektek kidolgozására.
• Ki csatlakozik ?
- 11 település
- magánpincészetek a legkisebbektől 1-2 hektárnyi 

területtel (földbevájt pincével) a több mint 100 ha-ig
terjedőkig a legmodernebb technológiával 
felszerelve. 

- szállodák és éttermek (minden birtok “pince” étket
kínál, és némelyek a birtokon lévő kiadó szobával
(panzió) ,  mások,  a  merészebbek wel lness  
szolgáltatásokat kínáló szállodai projekttel
rendelkeznek)

- sző lőku l tú rá t  bemuta tó  múzeumok  vagy  
falumúzeumok, külön szoborparkok

- fürdőhelyek és fürdőterápiát kínáló helyek
- turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások 

VILLÁNY- SIKLÓS BORÚT

The Villany - Silklos wine route

Turisztikai szolgáltatások tájékoztató totem 
Totem d'orientation des prestataires touristiques
Tourist services sign post

A Borúthoz csatlakozott minősített tag cégtáblája
Plaque des prestataires adhérents 
à la Route des vins et qualifiées
Plaque denoting authorised Wine Route services

La Hongrie et le peuple Hongrois ont toujours sauve-
gardé le lien avec la culture vigneronne.
Ce respect du passé (les petits enfants souhaitent faire
perdurer ce “savoir faire et ce “savoir être vigneron”) 
et des traditions pourraient nous faire craindre 
l’immobilisme ; il n’en est rien ! L’association “route
des Vins de Villany-Silklos” est une entreprise 
dynamique qui fédère les acteurs les plus déterminés
et les plus ouverts sur l’avenir.
Cette rencontre sur “la culture vigneronne” par des
”acteurs" qui partagent ces valeurs était l’un des 
principal objectifs de ce projet de coopération.
• Pourquoi créer une route des vins ?
L’association "Villany-Silkos Wine Route Association"
développe un projet d’œnotourisme sur un territoire de
11 communes qui entourent un massif montagneux
dont les contreforts sont propices à la culture de la
vigne. 
Elle fédère les collectivités, les opérateurs de la filière
viticole, de l’œnotourisme et de la culture pour proposer
une offre efficace, sous le label “route du vin”.
Sa présidente, Leonora Beker, consacre beaucoup de
temps à dynamiser ce réseau et à construire de 
nouveaux projets.
• Qui adhère ?
- les 11 communes
- les vignerons en cave particulière de la plus petite

propriété de 1 à 2 ha (cave enterrée) au domaine de
plus de 100 ha, équipé des dernières technologies

- les hôtels et restaurants à noter que chaque domaine
propose des repas “à la cave” et que certains
possèdent des chambres (pension) attenantes au 
domaine, d'autres plus ambitieux ont de réels 
projets d'hôtellerie équipés de Spa. 

- des musées sur le patrimoine vigneron ou de plein
air, en particulier le parc de sculpture

- des installations de bains et de thalassothérapie
- des prestataires de tourisme
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• Milyen szervezett programokat kínálnak ?
A Villány-Siklós borút több feladatot lát el :
- saját és a tagok tevékenységének ismertetése (jól 

elkészített CD, katalógus, kiadvány...)
- konkrétan a borút kijelölése irányjelzőkkel, és a tagok

számára kiosztott logókkal 
- (különösen borászati !) rendezvények és kiállítások

[szervezése] ; valóban egész éves kalendáriumuk van
a turisták és helyben lakók részére. Villányban a 
turizmus rövid időtartamra, hétvégekre korlátozódik.
A tavasz és az ősz a legkedveltebb évszakok, a nyár
túl meleg.

• Egy figyelemre méltó tapasztalat
A Borút bizonyíték számunkra arra, hogy egy (hagyo-
mány, jelentős beruházások, identitás, termőterület és
kultúra) hordozó terület, kivételes természeti adottság
keretében és egy ősi szőlőtermesztés, amely a jövő felé
tudott fordulni, kiegészülve az Alsace-i borút által ins-
pirált nők és férfiak szándékával jó irányba terelte 
meglévő ambíciójukat.
Mindezen lehetőségek a helyben meglévő, jól kommu-
nikált és fejlődő dinamikán alapulnak! 

• Quel programme d'actions ?
La route des vins de Villany Silkos poursuit plusieurs
actions :
- la promotion de ses activités et celles de ses 

adhérents (un CD très performant, un catalogue, une
revue…)

- la réalisation concrète de la route des vins avec 
fléchage et logos affectés aux adhérents

- des fêtes (du vin en particulier !) et des animations ;
en effet leur calendrier est étalé sur toute l’année
pour les touristes et les autochtones. A Villany, il
s'agit d'un tourisme de court séjour, le week-end. Le
printemps et l'automne sont les saisons les plus 
prisées, l'été est trop chaud.

• Une belle expérience
Nous avons avec l’association “route des vins” la 
démonstration qu’un tel résultat repose sur un 
territoire porteur (tradition, investissements 
importants, identité, terroir et culture…), un cadre 
paysager exceptionnel et un vignoble ancestral qui a su
se tourner vers l’avenir, mais aussi la volonté des
femmes et hommes qui inspirés par la route des vins de
l'Alsace ont su mener à bien leur ambition.
Tous ces atouts débouchent sur une dynamique bien
en place, bien communiquée et en devenir !

Borutat bemutató útvonaltábla
Panneau présentant la route des vins
Vineyard walk

Építés alatt lévő kápolna 
A Borút által megvalósított telep
Chapelle en cours de construction 
Chantier réalisé par la route des vins
Scenic overviews designed under the landscape revision 
program for the valley of the Rieu Berlou 
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 Hungary and the Hungarian people have always had a close
relationship with winemaking.
Their respect for the past (small children hope to maintain
the "knowledge" and to "know how to be a winegrower") and
such traditions might make us fear stagnation - but not at
all! The Association the "Villany-Silklos Wine Route" is a dy-
namique enterprise with the most committed, forward loo-
king players.
A meeting between "winegrowing traditions" and "players"
sharing these values was one of the main aims of the coope-
ration project.
• Why set up a wine route?
The Villany-Silkos Wine Route Association is developing wine
tourism in an area surrounding 11 villages in a mountainous
locality where the foothills are ideal for growing vines. 
The Association is joined by the communities, those working
in viticulture as well as those in wine and cultural tourism to
provide an effective package entitled "the wine route".
The President of the Association, Leonora Beker has spent a
great deal of time fostering this network and developing new
projects.
• Who are the Members of the Association?
- The 11 villages
- Independent winemakers from the smallest producer with

one or two hectares (wineries below ground level) to large
estates of over 100 hectares, equipped with the latest
technology.

- Hotels and restaurants (note that each estate offers a meal
"in the winery" and that some have rooms (inclusive of
meals) attached to the estate. Others are more ambitions
still and have hotel accommodation equipped with a Spa. 

- Museums on vineyards, some of which are open air, and
gardens displaying sculpture

- Baths and spa treatment centres
- Tourist services
• What is the action program?
The Villany-Silkos wine route is conducting several programs:
- Promotion of its own activities and those of its members (a

very informative CD, a catalogue, and a magazine)
- Signposting the wine route and providing logos for 

members
- Festivals (of wine in particular!) and other events. In fac

their agenda covers the whole year for tourists and locals
alike. At Villany hosts short stay, week-end tourism. 
Sprigand autumn are the most appreciated seasons - in
summer it is too hot.

• A Great Experience
With the Wine Route Association we have demonstrated that
such results are founded on a growth territory (tradition, 
significant investment, identity, terroir and culture), magni-
ficent scenic surroundings, a long-standing vineyard tradi-
tion that looks to the future, and the determination of men
and women inspired by the success of the Wine Route in Al-
sace to bring their ambition to fulfilment.
These many assets have produced a well orchestrated and
publicised dynamism, prepared for whatever the future may
bring!

• További információk…
Kapcsolattartó személy : Leonora Beker
Villány-Silkós Wine- Route Association egyesült elnöke
H-7773 Villany,DeakF.u.22.Pf. :30
Tel fax +36 72/492-181 iroda@borut.hu www.borut.hu

• Pour en savoir plus…
Contact : Leonora Beker
Présidente de l’association Villany-Silkos Wine- Route Association

• For more information
Contact: Leonora Beker
President of the Villany-Silkos Wine-Route Association

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

ROUTES DES VINS:Mise en page 1  29/09/08  10:25  Page3


