
JAVASLAT 
 

Pán-forrás 
települési értéktárba történő felvételéhez 

 
Készítette: Pető Piroska, Balatonfüred, 2016. november 
 
I. A javaslattevő adatai: Pető Piroska, 8230 Balatonfüred, Jókai u. 15. 
halomhegy83@gmail.com, www.balatonitaj.com  
 
II. A nemzeti érték adatai 
1. A nemzeti érték megnevezése: Pán-forrás 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: 
épített környezet, természeti környezet 
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Örvényes, Templom tér 226. hrsz.                   

EOV koordináták (X Y): 175370 556203 
 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: 
települési értéktár, Örvényes 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének 
leírása: 
A templom közelében, a Hősök parkja támfalánál adja a helyieknek és a település 
vendégeinek, látogatóinak nagy örömére a kitűnő karsztvizet a Pán-forrásnak 
keresztelt bővízű kút. A forrás a templom feletti, 1984-ben felparcellázott és beépített 
régi tanítókertben ered, itt található gondosan lezárva. Első levezetésekor a templom 
alatt volt a kifolyója, a maitól pár méterre. A jelenlegi kifolyáshoz helyi kőből kirakott 
díszkutat építettek támogatás segítségével, 2003-ban. A vízköpő felett néz ijesztő 
tekintetével a Pán-fej, felette pedig olvasható a Pán-forrás felirat. A felújításról is tábla 
emlékezik meg. Környezete rendezett, a környékbeliek, átutazók által kedvelt helyszín, 
sokan hordják a kiváló vizet innen. Közösségi szempontból is fontos, hiszen köré 
szerveződhet szabadtéri program, találkozó. Továbbá a falun átmenő, de a főútra 
visszacsatlakozó út jó lehetőség az érdeklődők vonzására, többek között ez a forrás is 
becsalogatja az embereket, amely lehetőséget teremt a helyiek számára a turizmus 
fellendüléséhez. Mint forrás, a természet védelméről szóló törvény szerint „ex lege” 
védett érték. 
 
Intézkedési javaslat: Folyamatos karbantartás, népszerűsítés.  
 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: Jelentős településképi elem, 
természeti érték, turisztikai vonzerő.  
 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája: 
www.orvenyes.hu 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:                          

III. Mellékletek 
1. Fényképek és térképrészlet 
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2. Szakértői ajánlás: A falu díszkútjaként nagy jelentőséggel bíró érték, víznyerő hely.  
3. A fotókat Pető Piroska készítette, felhasználható a kapcsolódó jogszabályokban 
foglaltak szerint továbbá a felhasználási feltételek meghatározása után, név 
megjelöléssel.                                              


