Velencei Értéktár

A Velencei Értéktár Bizottság 2016. január 18-i ülésén VÉB/2016/ 91 határozatszám alatt a
Velencei Értéktár részének nyilvánította a

Petheő-Belatiny-Füri Pincét

A döntés az alábbi javaslat alapján született meg:

I. A javaslattevő adatai
1. A javaslatot benyújtó személy (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Velencei Helytörténeti Egyesület
2. A javaslatot benyújtó személy vagy kapcsolattartó személy adatai:
Név: Fehér Árpád
Levelezési cím: 2481 Velence, Hunyadi utca 8.
Telefonszám: 06 20 / 439 56 48
E-mail cím: arpad.feher@gmail.com

II. A nemzeti érték adatai
1. Nemzeti érték megnevezése:

Petheő-Belatiny-Füri Pince
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság
környezet
ipari és műszaki megoldások
természeti környezet

egészség és életmód
kulturális örökség
turizmus és vendéglátás

X épített
sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
2481 Velence, Fő utca, hrsz. 880/1
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
X települési
magyarság

tájegységi

megyei

külhoni

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

Megközelíthetőség: A Fő utca 66-al szemben nyíló kis bekötőút vezet be a valamikori
pincészetbe, mely jelenleg Füri Mihály tulajdonában van. GPS-koordinátái: N47˚ 14 377’
E018˚ 38692’
Műszaki jellemzők: A pince a föld alatt L-alakú. Hosszabbik, és alacsonyabb, kettős
szerkezetű szára kb. 97 méteres (dél-keleti részén folytatással, mely lefalazott). A rövidebb és
magasabb szár 45 m hosszú. Mindkét szár végén speciális funkciójú raktárak találhatók. A
föld felett különböző korokban épült, korábban palackozónak, majd boltnak illetve raktárnak
használt épület áll.
A pince eredeti szerkezete mellmagasságig terméskő, boltozata tégla. Az elmúlt évtizedekben
hozzáépített kisebb részek jobbára betonból készültek.
Története: A pincét Petheő Imre földbirtokos építtette egyes források szerint 1860-ban, míg
máshol az 1875-ös dátum szerepel. Petheő állami támogatással tanulmányozta a francia
pezsgőgyártást üzeme felállítása előtt. Részben saját tulajdonú szőlejével, részben felvásárolt
alapanyaggal gazdálkodott. A vertikum kiépítése és a velencei pezsgőkészítés piaci
elfogadtatása az ő nevéhez fűződik. Petheő ismeretlen időpontban és körülmények között
eladta az üzemet.
Az 1890-es években az üzem a pesti szeszgyáros Belatinyakhoz került. Belatiny Artur az itt
készített „Domino” márkanevű pezsgővel 1900-ban aranyérmet nyert a Párizsi
Világkiállításon. Az üzem hanyatlásának körülményeiről nincsenek megbízható információk.
Belatiny az I. világháború után Budafokon létesített modern pincészetet.
A két világháború között és az után különböző termékek raktárazására használták, a bortól és
csemetéktől a lőszerig. A II. világháborúban óvóhelyként is működött . A világháború után
ismét raktárként és teleltető helyként üzemelt.
Jelenleg üres, funkcióra vár.

6. Indoklás az értéktárba való felvétel mellett
Helyi védettséget élvez.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
-

Az Arcanum tudásbázis forrásai
Kárpáti Miklós kutatásai
Fehér Árpád kutatásai

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe

III. Mellékletek

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja

Velencei Értéktár Bizottság

Velence, 2016. január 18.

