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 PÖRBÖLY 

 

 

1. A település területére vonatkozó információk: 

  

Teljes terület 1111.1208 

Ebből szántó   597.8635 

gazdasági erdő ..362.5254 

védett terület   362.5254 

ipari hasznosítású 

terület 

..10.0000 

egyéb .140.7319 

 

 

Polgármesteri Hivatal: 7142 Pörböly, Óvoda u.1. Tel.: 0036 74 491-542  

Email: porboly@tolna.net 

Honlap: http://www.porboly.hu/index.html 

 Művelődési Ház: 7142 Pörböly, Bajai út 69, E-mail cím: pb.suli@freemail.hu 

 

2. Természeti értékek: 

2.1. Gemenc ZRT. Pörbölyi Ökoturisztikai Központ: 7142. Pörböly, Bajai út 100. 

Elérhetőségek: Telefon: 74/491-483 www.gemenczrt.hu, okocentrum@gemenczrt.hu 

 

Pörböly „Gemenc kapuja” - az ártéri erdő szélén, két régió határán fekszik. Közúton, vagy 

vasúton egyaránt jól elérhető, Bajától mindössze 7 km-re van. Innen indul az ártéri rengetegbe 

a közkedvelt Gemenci Erdei Vasút és itt található a Pörbölyi Ökoturisztikai Központ, melynek 

megújult objektumait 2007. tavaszán adták át a nagyközönségnek. Az új fogadóépület európai 

uniós színvonalon nyújt széleskörű szolgáltatásokat. A múzeum betekintést enged a Sárköz 

néprajzába és bemutatja a gímszarvast, ill. az ártér élővilágát, valamint az erdészet, a 

gazdálkodás összegyűjtött tárgyi emlékeit. Itt kapott helyet a Gemenci Méhészeti Gyűjtemény 

is. A Pörbölyi Erdei Iskola szálláshelyekkel és ebédlővel, szabadtéri tanteremmel, kézműves 

foglalkoztató helyiségekkel, kerti dísztóval, játszótérrel várja a gyermekeket, diákokat. A 

pörbölyi állomástól, fogadóépülettől induló új ösvényen néhány perces sétával elérhető az 

arborétum, de a most létesített nagyrezéti vadmegfigyelőhelyet is innen lehet megközelíteni. 

A kisvasút pályaszakasza mentén található tanösvények és játszóterek, a megfigyelőtornyok, a 
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halászati bemutatóhely segítségével ismerheti meg a nagyközönség ezt a páratlan, növény- és 

állatvilágát tekintve egyedülálló tájat.  

 

 

 

 

3. Kulturális látnivalók: (tájház, múzeum, kiállítás, gyűjtemény, egyéb) 

3.1. Gemenci Állami Erdei Vasút:  
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Elérhetőség: Gemenc ZRT. Pörbölyi Ökoturisztikai Központ: 7142. Pörböly, Bajai út 

100., Telefon: 74/491-483 www.gemenczrt.hu, okocentrum@gemenczrt.hu 

(Pörböly – Gemenc – Bárányfok) Az erdei vasút kiinduló állomása Pörbölyön, az 

Ökoturisztikai Központban található. Másik végpontja a Szekszárdtól 6 km-re lévő 

Bárányfok. A Gemenci erdőben a vasúti pálya több szakaszban épült. A Gemenc-Keselyűs 

közti erdei vasúti vonal kialakítása 1955-ben kezdődött el és 1957-től üzemel. 1963-ban 

megépült az ebből kiágazó, Gemenc-Ásáduna felé vezető szárnyvonal meghosszabbítás a 

Szomfovai erdőrészig. 1964-65-ben készült el a Pörböly és Nyárilegelő közti 5 km hosszú 

szakasz. 1966-ban ezeket a vonalakat összekötötték, így kapcsolatot létesítettek a MÁV Baja-

Bátaszék vonalával Pörböly állomáson.  

 

1968-ban épült meg a Pörbölytől 10 km-re lévő elágazás, a Szomfovai szárnyvonal 3 km 

hosszú pályája és az elágazásnál a deltavágány (e szárnyvonal jelenleg üzemen kívül van). 

Pörböly-Keselyűs között a pályaépítés 1966-ra fejeződött be. 1982-ben létesült a Keselyűs-

Bárányfok közötti szakasz, és így alakult ki a jelenlegi 30 km-es fővonal. Az elmúlt években 

sétahajó kikötőt kapcsoltak be a személyforgalomba, megfigyelő tornyok, esőbeállók, 

tanösvények, erdei játszóterek létesültek. A magyarországi erdei vasutakon teherszállítást ma 

már nem végeznek, két vasút kivételével. Ezek egyike a Gemenci Állami Erdei Vasút. A 

rönkszállító szerelvényeken évente 8-10 ezer m3 faanyag érkezik a Rakodó és Fafeldolgozó 

Erdészet pörbölyi telephelyére. A kisvasút minden nap menetrend szerint közlekedik. 

Hétvégén gőzvontatású nosztalgiavonatok is járnak az ártéri erdőben. A téli időszakban zárt 

fűtött kocsik várják az utasokat. A kisvonatos természetjárás Gemencen kiegészíthető 
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lovasfogatozással, kerékpározással, gyalogtúrával, túravezetéssel, ill. csoportkíséréssel, vagy 

sétahajózással is. Természetesen nagyobb csoportok is igénybe vehetik a menetrendi 

járatokat, de részükre előzetes megrendelés alapján, külön térítés ellenében különvonatot is 

biztosítunk.  

 

Különvonat közlekedését legalább 14 nappal a tervezett indulás előtt, írásban kell 

megrendelni. A különvonatok a megrendelő által kért időpontban és viszonylatban, a 

forgalom, a menetrendi járatok közé illesztve, Pörböly, Bárányfok és Keselyűs 

megállóhelyekről indulhatnak, illetve érkezhetnek az előzetesen egyeztetett program szerint. 

 

4. Helyi termelők (elérhetőség, bemutatás): 

4.1. Hurtony Zoltán, termelői méz: 7142 Pörböly, Vadász u. 27., Elérhetőség: 

mezvadasz@tolna.net, 30/907-5713 

 

4.2. Vecsernyés Irén, lekvár és szárítmányok: 7142 Pörböly, Szálláskertek u. 1. 

Elérhetőség: 70/932-4714, www.amilekvarunk.hu, rendeles@amilekvarunk.hu 

 

4.3. Szőke Lajos, gyümölcstermesztés, szárítmányok: 7142 Pörböly, Szálláskertek u. 1. 

Elérhetőség: 30/936-3638, szoke@sziporka.hu 

 

4.4. Horváth Lászlóné, lekvár, savanyúság, befőtt: 7142 Pörböly, Bajai út 38. Elérhetőség: 

70/389-0929 

 

5. Kézművesek, iparművészek (elérhetőség, munkásság): 

-  
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6. Szálláshely (cím, kapcsolattartó, elérhetőség, bemutatás): 

6.1. Gemenc ZRT. Pörbölyi Ökoturisztikai Központ: 7142. Pörböly, Bajai út 100. 

Elérhetőségek: Telefon: 74/491-483 www.gemenczrt.hu, okocentrum@gemenczrt.hu  

6.1.1. Arborétum faház: Az erdei környezetben, az Ökoturisztikai Központ 

arborétumában található faházban 2 db 2 ágyas (pótágyazható) szoba 

(tusolóval, WC-vel) várja a hozzánk látogató vendégeket. A vendégek 

kényelmét a 6 fő részére felszerelt konyha és a tágas ebédlő szolgálja. 

6.1.2. Vendégház: A központ területén található Vendégház alsó szintjén 1 db 1 

ágyas, 1 db 3 ágyas és 1 db 2 ágyas (pótágyazható) szoba várja a hozzánk 

látogató vendégeket. A szobákhoz közös tusoló, WC tartozik.A Vendégház 

emeleti részén 1 db 2 ágyas (pótágyazható) szoba található, amelyhez tusoló, 

WC tartozik. 

6.1.3. Erdei Iskola épülete: A” kategóriás ifjúsági szállásunk, az erdei iskola emeleti 

részén lett kialakítva, ahol összesen 40 főt tudunk elszállásolni 

 

7. Non-profit szervezetek (kapcsolattartó, elérhetőség, mivel foglalkoznak): 

 

 Név Típusa* Képviselő Elérhetőség 

1. Pörbölyi Hagyományőrző Egyesület  Szalai Anikó 7142 Pörböly Óvoda 

utca 30/317-5158 

2. Pörbölyi Népdalkör és Citerazenekar 

Egyesület 

 Jozic Szilvia 

egyesületi elnök 

7142 Pörböly Bajai u. 

69., +36-70/382-0596, 

jozicszilvi@gmail.com 

3. Pörbölyi Nyugdíjas Klub  Wachtler 

Richárdné 

7142.Pörböly, Bajai u. 

41., 06-74/491-071 

vagy 06-30/367-0044, 

w.mama@citromail.hu 

4.     

5.     

 

* 1. Kultúrával kapcsolatos tevékenység  

2. Vallással kapcsolatos tevékenység  

3. Sporttal kapcsolatos tevékenység  

4. Szabadidővel kapcsolatos tevékenység  

5. Oktatással kapcsolatos tevékenység  

6. Kutatással, tudományokkal kapcsolatos 

tevékenység  
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7. Egészségüggyel kapcsolatos 

tevékenység  

8. Szociális ellátással kapcsolatos 

tevékenység  

9. Polgárvédelemmel, tűzoltással 

kapcsolatos tevékenység  

10. Környezetvédelemmel kapcsolatos 

tevékenység  

11. Településfejlesztéssel, lakásüggyel 

kapcsolatos tevékenység  

12. Gazdaságfejlesztéssel, munkaüggyel 

kapcsolatos tevékenység  

13. Jogvédelemmel kapcsolatos  

tevékenység  

14. Közbiztonság védelmével  

kapcsolatos tevékenység  

15. Többcélú adományosztással 

kapcsolatos tevékenység  

16. Nemzetközi kapcsolatok  

17. Szakmai, gazdasági 

érdekképviselettel kapcsolatos 

tevékenység  

18. Politikai tevékenység  

19. Egyéb (kérjük megnevezni) 

 

8. Rendezvények:  

8.1.Szinte egész évben a Pörbölyi Ökoturisztikai Központ programokat, rendezvényeket, 

előadásokat, túrákat szervez a vendégek számára. Az események megtekinthetőek a 

www.gemenczrt.hu és  

8.2. Falunap minden év augusztus 20-án.  


