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Eltűnt falvak Héreg határában
Héreg történetének vizsgálata során a középkori
írott források (oklevelek)
segítségével feltárható a falu
egykori határa mellett fekvő,
azóta elpusztult települések
histórája. Talán kevesen
gondolnák, de a 16. századot
megelőzően Héreg közvetlen vonzáskörzetében másik
négy falu is feküdt. Ezek a
következőek voltak: Betel,
Szalánka, Jásti föld, Marót.
Héreghez
legközelebb,
feltehetően a mai Hos�szú-hegytől nyugati irányban feküdt Betel, amelyet az
1326-ban keletkezett oklevél
Bechyl névalakban őrzött
meg. Egy 1366-ban kelt oklevél szerint birtokosa, a pilisi
apát elengedte a szőlőtelepítőknek a földbért és csak
a jobb mustból
kért tizedet. Az
engedély különösen a héregieknek szólhatott,
ugyanis a falu
akkori földrajzi
adottságai aligha
voltak alkalmasak másfajta tevékenység végzésére.
Szalánka a mai
Tarján-Héreg közötti összekötő
út keleti oldalán

lehetett. A 13-14. század között főbb birtokosai a Csépán nemből és a Bábolnaiak
sorából kerültek ki, majd később királyi birtok lett. Egy
1409-ben kelt Zsigmond-kori dokumentum, már elhagyatott faluként jelöli.
Ezután földjét valószínűleg
a szomszédos falvak lakói
használhatták legelőként.
Héregtől délkeleti irányban feküdt Jást vagy, ahogy
a korabeli források említik
a „Fyast”. Létezésére egy
1268, majd egy 1326-ban kelt
oklevél ad tanúbizonyságot.
Ez a birtok a Veszprém megyei jásdi bencés apátságé
volt. Érdekesség, hogy a közösségi emlékezetben fennmaradt Faluhely nevű dűlő,
nem a régi Héreg fekvését

takarja, hanem az előbb leírt
jásti birtokét.
Marót 1260-1343-ig a visegrádi bencés apátság birtoka volt, majd II. Ulászló
1493-ban a pálos rendnek
adományozta. Fekvése a
Maróti-hegytől keletre lévő
tisztáson lehetett. Itt zajlott
le a maróti csata, melynek
következtében a török hadak elpusztították a falut és
az ide menekülő lakosság
nagy részét is.
Marót kivételével, a Héreggel szomszédos többi
falu a 14-15. század folyamán végbement nagy gazdasági változások következtében váltak lakatlanná,
vagy nem adózó településsé.
Lakói nagy valószínűséggel
a környékbéli nagyobb falvakba vándoroltak, vagy legelőként használták
tovább ezeket a
földeket.
Mindenesetre az írott
forrásokból és a
régészeti feltárások segítségével
jobban
megismerhető falunk
és közvetlen határának gazdag
múltja.
Kovács Dávid
Történész
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Interjú a Búzavirág Nyugdíjas Klub vezetőjével
Lenti Józsefné Erzsikével
Kérem, röviden mutassa
be a Búzavirág Nyugdíjas
Klub megalakulását és tevékenységét?
A staféta botot Végh Lászlóné Magdi nénitől vettem át
2001 októberében, felkérésre.
Azt a célt tűztem ki, hogy a
Szép korúak részére teret biztosítsak a tartalmas együttlétre. Sikerült olyan embereket
megnyerni a klub részére, akik
partnerek voltak a programok
létrehozásában és lebonyolításában. Nagy súlyt helyezünk a
hagyományok ápolására és a közösségi életben való aktív részvételre. 20 fővel alakult a klub.
Jelenleg 35-38 fővel működünk.
Minden hónap második és negyedik csütörtökjén vannak az
összejövetelek.
Vannak-e támogatóik és
milyen formában nyújtanak támogatást?
Igen, vannak támogatóink,
akik anyagilag és erkölcsileg is
támogatnak bennünket, figyelemmel kísérik éves munkáinkat. Az anyagi támogatást az
Óév Búcsúztatóra kérjük. Ez
alkalommal köszönjük meg fehér asztal mellett klubtagjaink
lelkiismeretes munkáját, meghívjuk a testvér klubjainkat és
szponzorainkat. Vannak olyan
támogatóink is, akik tombola
tárgyakat juttatnak el különböző rendezvényeinkre.
Vannak-e más klubokkal
kapcsolataik?
Régi barátság fűz bennünket
a Tardosi Nyugdíjas klub tagjaihoz, valamint a szlovákiai

Imely község Nyugdíjas klubjához. Évente egy-egy alkalommal találkozunk.
A programok közül kiemelt jelentőséget kapnak
a kerek évfordulós születésnapok. Miért tették ezt
hagyománnyá?
Meglepetésszerűen ért 2005ben pontosan a születésnapomon (60 éves) mint egy 40 fő
klubtagunk szerenáddal történő köszöntése lakásunkon.
Úgy meghatódtam, hogy azóta
a kerek évfordulós klubtagokat
szerenáddal köszöntjük. Természetesen a névnapokról sem
feledkezünk meg.
Tervek és célok 2014-re?
Kiemelt rendezvényeink vázlatosan:
- Doni-csata hőseiről megemlékezés
- Farsangi bál
- Magyary Zoltán emlékhelynél
virág elhelyezés
- Községi rendezvényeken részvétel

- Nőnap
- Falunap
- Lovas nap
- „Életet az Éveknek” Nyugdíjasok Országos Szövetsége
ebben az évben ünnepli megalakulásának 25 évfordulóját.
A szövetségnek tagjai vagyunk,
így csatlakozunk az országosan
kialakított programokhoz.
- Óév Búcsúztató
- Az idősebb korosztály megmozgatása érdekében működik
a klubbon belül a PILATES
klub, hétfői és pénteki napokon
17 órától várjuk kellemes tornával az érdeklődőket.
Mint minden évben ebben
az évben is közösen döntjük el,
hogy hová menjünk 1 napos kirándulásra.
Mikor és hogyan lehet
csatlakozni a klubhoz?
Minden nyugdíjast nagyon
sok szeretettel várunk a Klub
napokon. Látogasson el összejöveteleinkre és jelezze csatlakozási szándékát.

A doni csata hőseiről emlékeztünk meg 2014. január 9-én
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Szőlőhegy, mint közösségi érték
avagy egy élhető világ utolsó bástyái

Előző írásomat ott fejeztem be, hogy mi is az, amit
érdemes megóvnunk, fenntartanunk. Ehhez engedjenek meg egy kevés szubjektivitást. Én „messziről jött
ember” vagyok, nem Héregen születtem, de talán épp
ezért kívülről, elfogultság
nélkül tudtam szemlélni,
amikor otthonomnak választottam. A falu is nagyon
tetszett, de erre nem térek
ki, mert most a szőlőhegyről
írok és azt is ismerem jobban. A távol-keleten ismert
a feng-shui nevű tudomány,
amely az épített és a természeti környezet, ill. a benne
élő ember összhangjával
foglalkozik. E szerint az ember számára legideálisabb
lakóhely a következőképpen
néz ki: a ház lankás domb
aljában áll, előtte vízfelület
terül el. A ház közvetlen
környezetében a mindennapi asztalra kerülő termények
teremnek. A ház mögött
emelkedni kezdő kertben
van a gyümölcsös helye, ami
hasznos táplálékot terem és
sétálgatni, szemlélődni, meditálni lehet benne. E fölött
található az erdő, ami tűzifát, vadhúst és veszély esetén rejteket biztosít.
A feng-shui nem egy őrült
szamuráj tudománya, hanem különböző népek szokásainak és kultúrájának
több ezer éves bölcsessége,
és mint ilyen a természetet
(benne az emberi természe-

tet) kutatja, rendszerezi.
Ahhoz, hogy lássuk, milyen tökéletesen valósul ez
meg itt Héregen, tudnunk
kell, hogy a ház előtti víz a
rizstermesztő keleti kultúrákban nem a szemet pihenteti, hanem a legalapvetőbb
tápláléknak biztosít életfeltételeket. A mi kultúránkban
ez a gabona. És már helyben
is vagyunk. Házunk előtt
szántó, körülötte vetemény,
mögötte szőlő-gyümölcsös,
felette erdő.
Amikor lakóhelyem kiválasztottam, nem ismertem
ezt a tant, de éreztem örök
valóságát, a harmóniát és,
hogy itt akarok élni, mert itt
jó élni. Hiszem, hogy aki kijár pincéjébe és műveli szőlőjét, ugyanezt érzi, ha nem
is fogalmazza meg ilyen
konkrétan magában. A feladat, hogy ezt meg tudjuk
őrizni és át tudjuk adni, az
utánunk következőknek.
Ahelyett azonban, hogy
letűnt korokon nosztalgiáznánk és siratnánk a múló
időt, tudomásul kell vennünk az idők szavát. Gyermekeinknek, unokáinknak
nem fogjuk tudni ezt az
életkultúrát átadni azzal a
felkiáltással, hogy régen ez
milyen jó volt. Meg kell tudnunk mutatni nekik a becsületesen végzett munka gyümölcsét, sőt jó gyümölcsét!
A szép és finom újhagymát,
amit a szőlősorból húzunk
ki, a diófa enyhülést adó ár-

nyékát, a jó bort, és mindenekelőtt az e köré szerveződő együttlétet, jó társaságot,
finom ételeket, kikapcsolódást, kiszakadást az idő és
a pénz két hatalmas malomköve közt őrlődő napi valóságból. Következő cikkemben a szőlőről és a borról
szeretnék írni, hogy hogyan
lesz munkánk gyümölcse
olyan, amire büszkék lehetünk és ami örömmel tölti
el szívünket. Addig is szomszédoljunk, borozgassunk,
szakítsunk időt egymásra.
Aki nem tudja, hol kezdje,
kezdje bárhol, akár nálam,
meglátja szeretettel fogják
fogadni. És, ahogy a Mester,
„Én is mondom néktek:
(…) zörgessetek és megnyittatik néktek”
Schubert Ádám

Nyertesek
Előző számunk rejtvényének helyes megfejtői:
Csicsó Istvánné, 2832
Héreg, Honvéd út 8.
Tóthné Imeli Márta, 2832
Héreg, Fő út 40.
Lenti Györgyné, 2832
Héreg, Honvéd út 19.
A nyeremények átvehetők a Héregi Hivatalban.
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Deák Ferenc
(1803-1876)

138 éve halt meg Deák
Ferenc, akit Kossuth Lajos a
„haza bölcsének” nevezett.
Deák Ferenc régi nemesi
családból származott, hetedik gyerekként látta meg a
napvilágot Söjtör községben. Sajnos édesanyja Sibrik
Erzsébet belehalt a szülésbe, majd édesapja öt évvel
később követte őt, ezután
testvérei nevelték. Családja
a mai Szlovéniában található
Zsitkócról származott.
A haza bölcsének számos
elévülhetetlen
történelmi
érdeme közül az 1867-es
Kiegyezés az egyik legjelentősebb. Zala megye Országgyűlési képviselőjeként,
liberális szabadelvűségével,
fejlett erkölcsi és igazságérzetével mindenképpen
kitűnik a képviselők tisztes
táborából.
Nagysága abból állt, hogy
az állandósult politikai sérelmeket okosan elhárította
és ezzel lehetővé tette az ország anyagi és szellemi haladását.

Agglegényként élte le
életét, ennek ellenére annál
nagyobb gurmand hírében
állt. Gasztronómiai értelemben két korszakra osztható
az élete. A nagy étvágy és
a nagy evések jellemezték
az első korszakát. Marhahúsok, pecsenyék, bifsztekek, finomabbnál finomabb
torták, habos sütemények,
krémesek uralták az étrendjét. Ebből az időszakból
származik a Deák-szelet és
a Deák torta. Élete későbbi
szakaszára tehető a második
korszak, amikor súlyos betegsége önmegtartózkodásra, szigorú diétára szorította.
A viszonylag szigorú diéta
korlátai között ritkán, de annál szívesebben fogyasztotta
- kevéske zalai savanykás
bor mellé- a róla elnevezett
Deák-kuglófot.
(Amennyiben Ön is el szeretné készíteni saját maga és
családja örömére a fent említett
ínyencségeket, a recepteket átveheti a Héregi hivatalban.)
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Felhívás: emlékek nyomában
I. világháborús dokumentumokat, emléktárgyakat keresünk.
Családi emlékeket, fotókat, levelező lapokat, leveleket, tárgyi emlékeket vár
Héreg Önkormányzata.
2014. május 25-én a Hősök
Napja Megemlékezés keretében, az első világháború
kitörésének 100. évfordulója alkalmából tárlat nyílna,
amelyhez az önkormányzat
anyagokat gyűjt.
Kérünk tehát mindenkit,
aki szívesen hozzájárul e
közös emlékezet életben tartásához, a kiállítás megvalósításához, aki a családjukban
őrzött
- egykori leveleket, képeslapokat, tábori levelezőlapokat,
naplókat,
- a háború ideje alatt készült
térképeket, fényképeket (a hadszíntéren vagy a hátországban
készülteket, katonai arcképeket,
életképeket)
- egykori újságokat, folyóiratokat, a háború ideje alatt kiadott, azzal kapcsolatos témájú
könyveket,
- a háború idejéből származó
tárgyakat (fegyvereket, kitüntetéseket, jelvényeket, zászlókat,
a mindennapi hadiélethez szükséges eszközöket)
- a hadifogság emlékeit
szívesen kölcsönzi számunkra egy tárlat erejéig, az
jelezze ilyen irányú szándékát, a héregi hivatalban.
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Felhívás
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy
megyénkben ismételten elszaporodott az idős korúak
sérelmére elkövetetett lopások csalások száma.
Az elkövetők különböző
trükkökkel próbálkoznak az
idős korúak bizalmába férkőzni, illetve tőlük értékeket kicsalni. Legújabb trükk,
hogy az idős nagymamát,
nagypapát telefonban sírva
eltervezett hangon felhívják, hogy az unokájuk (akinek a nevét legtöbb esetben
tudják) nagy bajban van,
sürgősen pénzre lenne szüksége. A telefonos rabló általában közeli barátnak ismerősnek adja ki magát és az
unoka megbízásából, kérik
a pénzt. Amennyiben ilyet
tapasztalnak, kérem semmi
képen, ne adjanak pénzt,
értéket azonnal értesítsék a
helyi körzeti megbízottat.
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Április gyógynövénye a csalán
A csalán az egyik legerősebb tisztító hatású növény.
Tea a leveléből készül.
Hatásai:
•Mozgósítja és üríti a salakanyagokat.
•Segíti a vese működését is.
•Serkenti az emésztést.
•Javítja a keringést.
•Csökkenti a vér húgysav
szintjét, így alkalmazhatjuk
köszvény, reuma és más
ízületi panaszok esetén is.
Ez utóbbiaknál levelével
megcsapkodhatjuk a problémás testrészt, így ott a
keringés erősen fokozódik,
a gyulladás emiatt megszűnik. Fontos, hogy utána ne
mossuk meg a kezelt részt
hideg vízzel.
•Méregteleníti a bőrt, használható tehát ekcémában,
pattanásokra, övsömörben,
allergiában.
•Vitaminokat (C,B,K, flavo-

noidok) és ásványi anyagokat (vas, kálcium, kálium) is
tartalmaz.
•Enyhítheti a premenstruációs tüneteket.
Egyszerre nagy mennyiségben kerüljük fogyasztását, mert allergiát okozhat.
Figyelem: a szív-, vese
vagy egyéb betegségek talaján kialakult ödémát (vizenyőt) a csalántea nem
oldja meg, feltétlenül konzultáljon orvosával!!!
Tavasszal, amíg még nem
csíp, főzeléket is készíthetünk a zsenge hajtásokból.
Maximum hetente egyszer
fogyasszuk,
mert
nagy
mennyiségben vesegörcsöt
okozhat.
Ha Ön várandós, cukorbeteg, illetve vérnyomása
túl magas vagy túl alacsony,
alkalmazása előtt feltétlenül
kérje ki orvosa véleményét!

Szépségpraktikák és divat rovat
Hogyan göndöríts hajat
zsebkendővel?
Miután megmostad a hajadat fogsz egy szétnyitott
zsebkendőt, majd félbe hajtod és összesodrod.
Egy
vékony tincsen középre helyezed a zsebkendőt és felcsavarod, mint egy hajcsavarót. Jobb, ha nem a haj
végére teszed a zsebkendőt,
kicsúszik a haj s nehéz vele
dolgozni. Felcsavarás után a
két végét összekötöd, mint
egy kis csomagocskát. Ha

végeztél tegyél egy kisebb
hálót a fejedre, ne hogy szétjöjjön a csavarás. Praktikus
este megcsinálni így reggelre szép göndör fürtjeid lesznek.
Répás mézes arcpakolás
A répa nemcsak kiváló
vitaminpótlás a bőrnek, de
remek hidratáló hatással
van a száraz
szövetekre
is. A méz gyulladáscsökkentő és fokozza a vérkeringést,
amely segítségével segíti a

salakanyagok elszállítását.
Készítsünk
bőrnyugtató,
hidratáló répás mézes arcpakolást, melynek a segítségével egy kis egészséges színt
is kap a bőrünk. Reszeljünk
le egy sárgarépát, majd vegyünk ki két evőkanál pépet
a répareszelékből. Adjunk
hozzá két teáskanál mézet,
majd alaposan keverjük el a
masszát. Tegyük a megtisztított arcra és hagyjuk hatni
10 percig a pakolást. Ezután
langyos vízzel mossuk le.
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A meseíró pályázat nyertesei
A Héregi Hírmondó legutóbbi számában mesepályázatot hirdettünk. Dicséretes a beérkezett írások
őszinte, gyermeki hangvétele, a meseszövés vidám
lendülete, ügyes nyelvhasználata!
A zsűri döntése alapján 3.
díjat érdemel (Jutalmuk: dedikált Égből pottyant mesék CD):
Balogh Johanna - Czivisz Bettina: Elcsatangolt
kenguru című kalandtörténete
Megosztott 2. díjban részesül (Jutalmuk: dedikált Égből
pottyant mesék CD):
Tomasovszky Pálma: A
papa vigyáz rám és Roncsek Emma: Az éhes kiscica című írása
A pályázat 1. díjasa:
Sárközi Editke: A csodálatos álom című meséje
Jutalma: Döbrentey Ildikó dedikált könyve, a mese megjelenik a Héregi Hírmondó májusi
számában, a mese felkerül Héreg község honlapjára, a nyertes alkotásról óvodások részére
rajzpályázat kerül kiírásra.
Gratulálunk a győzteseknek!
Jutalmukat átvehetik Nieszner József polgármestertől, a község hivatalában.
Héreg, 2014.04.28.
A zsűri nevében:
Döbrentey Ildikó meseíró
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Sárközi Editke: A csodálatos álom
Egyszer volt, hol nem volt a
Gerecse hegy lábánál egy gyönyörű kis falu.
Ott éldegélt Editke, aki nagyon szerette a virágokat. A
házuk mellett volt a kiskertje.
Minden évben nagyon várta a
tavaszt, hogy a virágai kidugják a földből kis fejüket. Az idei
azonban késett. Hiába ment ki
a kertbe, egyetlen egy virágot
sem talált. Szomorú volt már a
kislány, mert egyre közeledett
édesanyja névnapja. A kiskertjéből szedett friss virágokkal
szokta megköszönteni.
Egy éjjel álmában egy tarka
mezőn járt, friss virágok között.
Egy színes pillangót kergetett,
ami egy ibolya lila virágkelyhében bújt el. Hirtelen eltűnt a
kislány szeme elől, s tündérré
változott.
- Mit keresel itt te kislány?kérdezte Editkét.
- A virágok tündérét keresem. Segítségre van szükségem,
hogy kinyíljanak az ibolyák az
édesanyám névnapjára.
- A tündér én vagyok. Segítek neked, hogy édesanyádat
megköszönthesd! Menj el a
Napocskához, kérd meg, hogy
melegítse fel a földet. Kölcsön
adom neked tündérszárnyaimat
és virágporos varázsbotomat.
Ha segítség kell, lendítsd a magasba a varázsbotot, és mondd
el a varázsigét: Abrakadabra,
virágporos pálca, tűntess el az
utamból minden rosszat!
Tündérszárnyaival a kislány
a magasba emelkedett. Sötét,
haragos viharfelhő állta az útját., amely mennydörgött és
villámokat szórt a földre.

- Abrakadabra, virágporos
pálca, tűntess el az utamból
minden rosszat!
A felhő jégkavicsokat szórt
a földre. A kislány tündérszárnyai eláztak. Egy szelíd
bárányfelhő azonban felkapta
Editkét, és tovább repítette a
Naphoz.
A Nap a felhő dunyhája alatt
mélyen aludt.
- Napocska, Napocska!- kiáltott a kislány- Segíts a virágimnak!
A Nap álmosan nyújtózkodott, ásított, majd felpillantott.
- Mit keresel te itt, ahol a madár se jár?
- Kérlek, segíts felmelegíteni
a földet, hogy kibújhassanak a
virágok, és felköszönthessem
édesanyámat!
- Amíg a sötét fellegek eltakarnak, nem tudok rajtad segíteni.
Editke elővette virágporos
varázspálcáját és elmondta a
varázsigét.
- Abrakadabra, virágporos
pálca, tűntess el az utamból
minden rosszat!
A felhőkből sűrű esőkönnyek
hulltak.
- Jótett helyébe jót várj! mondta a Napocska, majd elmosolyodott és széttárta karjait.
A hideg földet felmelegítette, a
virágok pedig sorra dugták ki a
fejüket.
Editke mosolyogva ébredt fel.
Kinézett az ablakon. A kiskertjében ott virított az ibolya. Egy
nagy csokrot szedett édesanyjának, és boldogan felköszöntötte.
Így volt, nem így volt, megtudhatod, ha bekukkantasz
Editke kiskertjébe.
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Héreg Borverseny - 2014
Nagy sikere volt az idei Héregi Borversenynek, 33 borosgazda adta le nevezését és
összesen 61 bormintát kóstolt végig a szakmai zsűri és a társadalmi zsűri.
Két kategóriában indulhattak a szőlősgazdák, bortermelők.
A két kategória győztesei a következők:
Héregi szőlőből készült bor:
•Koblencz János
vegyes fehér
•Vörös Géza
vegyes fehér
•Konkoly Krisztián szürkebarát
•Csaba Zsuzsa
tramini
•Papp József
bikaréti vörös
•Juhász Zoltán
vegyes vörös
•Koblencz János
zweigelt

Bronz
Bronz
Bronz
Bronz
Bronz
Bronz
Ezüst

Felvásárolt szőlőből készült bor, vagy más
térségből hozott bor:
•Réh Sándor
vegyes fehér
•Bokros Zsigmond vegyes fehér
•Krancz János
kunleány
•Krancz János
sauvignon blanc
•Koblencz János
sauvignon blanc
•Welsch György
sauvignon blanc
•Borka Viktor
rajnai rizling
•Végh Zsigmond rajnai rizling
•Rehák Emil
chardonnay
•Welsch György
chardonnay
•Vörös Géza
chardonnay
•Gaál László
zenit
•Vörös Zsigmond olaszrizling
•Juhász Lajos
olaszrizling
•Krancz János
olaszrizling
•Próli János
olaszrizling
•Próli János
szürkebarát
•Csörgei Csaba István
rizlingszilváni
•Szabó Sándor
rizlingszilváni
•Kiss Lajos
királyleányka
•Dr. Sas Gábor
leányka
•Lovodics Ferenc leányka

Bronz
Ezüst
Ezüst
Ezüst
Bronz
Arany
Ezüst
Ezüst
Arany
Ezüst
Ezüst
Bronz
Bronz
Ezüst
Ezüst
Bronz
Bronz
Bronz
Ezüst
Ezüst
Bronz
Bronz

•Kiss Lajos
irsai olivér
Arany
•Próli János
irsai olivér
Ezüst
•Rehák Emil
rozé
Bronz
•Krancz János
pinot rozé
Ezüst
•Ráduly László
kékfrankos merlot rozé
		
Bronz
•Próli János
kékfrankos rozé		
Arany
•Balogh István
pinot noir
Bronz
•Krancz János
kékfrankos
Ezüst
•Dékán János
kékfrankos
Arany
•Koblencz János
kékfrankos
Bronz
•Krancz János
cabernet sauvignon
		Arany
•Borka Viktor
cabernet sauvignon
		Arany
•Dr. Sas Gábor
cabernet sauvignon
		Arany
•Krancz János
cabernet sauvignon
Ezüst
Emléklapot kaptak:
•Dr. Horváth Géza
•Komon Benő
•Szikrai Miklós
•Bauer László
•Péntek Szabolcs
•Gál György
•Szita Szabolcs
•Moncz József

cabernet sauvignon
merlot, olaszrizling
vegyes fehér
vegyes fehér
oporto, vörös cuvée
vegyes fehér
vegyes fehér
vegyes fehér

A társadalmi zsűri eredményei:
Héregi borverseny 2014. legjobb fehér bora
címét nyerte el:
Konkoly Krisztián szürkebarát borával
Héregi borverseny 2014. legjobb rozé bora
címét nyerte el:
Próli János kékfrankos borával
Héregi borverseny 2014. legjobb vörös bora
címét nyerte el:
Koblencz János zweigelt borával
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