A TISZA-TÓ BÖLCSŐJE
Ismerje meg a Tisza-tó legjavát!

Tisza-tó

Víztározóból vadvízország

Ha nem lenne Kisköre, a Tisza-tó sem
létezne. Hazánk második legnagyobb
tava ugyanis csak annak köszönheti létét,
hogy elkészült itt a vízlépcső az 1970-es
években. Kisköre tehát valóban a Tisza-tó
bölcsője. Itt született meg az a mostanra
elképesztően színes vadvízi élővilággal
rendelkező hatalmas vízfelület, amelyről az először ide látogató talán meg
se tudja mondani, hogy mesterséges.
Az ember által létrehozott vízfelületet az

A csodás környezetben mozaikos elrendezésben váltakoznak a nyílt vízfelületek a szigetes területekkel, számtalan kisebb csatorna, holtág szövi át és
medencék határolják. Emiatt rendkívül
változatos vízi életterek alakultak ki,

A Tisza-tó
kb. 5x nagyobb,
mint a Velencei-tó és
kb. 5x kisebb, mint
a Balaton.

évtizedek során meghódította a természet, víztározóból vadvízországgá alakult át. A Tisza-tó 1999 óta a Hortobágyi
Nemzeti Park bemutatóterületeként
az UNESCO Világörökség része.
A Tisza-tó területe 127 km2 , és valójában
„átfolyásos”, mesterséges eredetű víztározó. Vízszintjét befolyásolja a folyó vízjárása, és az is, hogy milyen évszak van,
télen ugyanis jóval alacsonyabb vízszintre „eresztik le” a tavat a szakemberek.
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amelyek magukkal ragadják a természetkedvelő látogatókat.
A tó szerelmesei számtalan kikapcsolódási lehetőséget találhatnak a Tisza-tónál. A természetjárók, kerékpártúrák szerelmesei, a fürdőzők vagy a horgászok
mind élvezhetik a környék adta lehetőségeket és az itt élők vendégszeretetét.

Kisköre

A Tisza-tó bölcsője

Kisköre közel 700 éves múltra visszatekintő település. A Tiszának évszázadok
óta fontos szerepe volt az ezen a vidéken
élők életében. Korábban főleg halászatból, mezőgazdaságból éltek itt az emberek, nem véletlen tehát, hogy a város
címerének is ezek a legfontosabb motívumai. Napjainkban pedig természetesen
a Tisza-tó, a Vízlépcső és a Vízerőmű
a meghatározó a helyiek életében.
A település 2005-ben kapott városi rangot.
A város tökéletes célpont a kikapcsolódást kereső családoknak, a természetkedvelők csendes, mégis élettel teli menedéke, ahonnan kéznyújtásnyi távolságra van
minden, amit a Tisza-tó nyújthat, legyen
szó pihenésről, strandolásról, biciklizésről, ökotúrákról vagy vízi kalandokról.
A Kiskörére látogatók számos természeti
és épített turisztikai attrakcióval ismerkedhetnek meg.

A legek városa:
Az ország legnagyobb
teljesítményű vízerőműve
Az ország legnagyobb
mesterséges tava
Közép - Európa legnagyobb
ökológiai halfolyosója
Az ország egyetlen vegyes
használatú vasúti hídja, amely
egyben a 3. leghosszabb
Magyarországon
A vidék egyik legöregebb
védett fája
2

Kerékpározás

Kalandos felfedezések két keréken
A Tisza-tavat körbe kerékpározni különleges élmény. A bicikliút a tavat körbeölelő
gáton fut végig, ez az ország legbiztonságosabb bicikliútja, de az EuroVelo 11 nemzetközi kerékpárút is áthalad a térségen.
A terep könnyű, ezért az alkalmi bringások is könnyen megteszik a távokat. Igazi
családi élmény lesz a bringatúra, hiszen
lazább tempóban, a sík, egyenletes úton
a gyerekeknek is élvezet a tekerés.
A bringakör összekapcsolja a településeket és azok strandjait is, így ha megfáradunk, csobbanhatunk egyet a hűsítő
vízben. A töltésen tovább tekerve pedig
színpompás és izgalmas természeti környezet tárul elénk, ahogy a nagyobb vízfelületeket felváltják a szigetek, félszigetek, rétek és csatornák.
A tavat megkerülhetjük kisebb vagy nagyobb körben is. Időnkhöz, energiánkhoz
mérten választhatjuk ki a számunkra kedvezőbb távot.
Lehetőség van kerékpárbérlésre a
kiskörei Tourinform Irodánál! Kezdd
nálunk a tó felfedezését!
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Tisza-tó kiskör:
64 km
Tisza-tó nagykör:
95 km

Tisza-tó kiskör
Tisza-tó nagykör
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Ring-a-tó Kisköre Strand
Ahol elringat a nyugalom

Ahogy a tó látványa szinte kilométerről kilométerre változik, úgy változnak
és különböznek a Tisza-tavi strandok is,
amelyek az elmúlt években teljesen megújulva, felújítva várják a fürdőzni, strandolni vágyókat.
A Ring-a-tó Kisköre Strand az a hely
a Tisza-tónál, ahol elringat a nyugalom,
ahol megtaláljuk a harmóniát. Ez az a
hely, ami egyszerre új és mégis jól ismert,
ahol feltöltődhetünk az idegőrlő hétköznapok után.
Kisköre rendkívül jó adottságokkal rendelkező partszakasza nyugalmat és kikapcsolódást nyújt az ide érkezőknek.
Az élő Tisza közelsége miatt vízminősége
tisztább a tó többi strandjához képest.
A 200 méter hosszú partszakasz folyamatosan mélyül, így a családosok ideális
fürdőhelye a Ring-a-tó Strand.
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A strand partszakaszát folyamatosan
szépítik, a fürdőzőknek minél nagyobb
strandélmény biztosítására törekszenek.
A Ring-a-tó kedvelt fürdőző hely a családosok körében, hiszen a strandon számos
szolgáltatást lehet igénybe venni. A belépő megvásárlásával térítésmentes a:
·
·
·
·

baba-mama szoba
zuhanyzók és öltözők
árnyékolt játszótér
napozó stég

Akik vízen szeretnék felfedezni a Tiszatavat, azok a Ring-a-tó Vízisporteszköz
kölcsönzőből bérelhetnek az igényeiknek
megfelelő eszközt.
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A strand területén a következő eszközök
kölcsönzésére van lehetőség:
·
·
·
·
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vízisporteszköz kölcsönző (SUP,
kenu, csónak)
kerékpár kölcsönző
napágy bérlés
motoros csónakbérlés

A gasztronómiai kényeztetésről vagy élvezetekről a Ring-a-tó Bisztró, a strand
büféje, beach bárja és fagyizója, valamint
a gáton elhelyezett Piaggo bár gondoskodik.
A strand ezeken kívül közvetlen kapcsolattal rendelkezik a Tisza-tó Apartmanpark Hotellel, a szálláshely a strand területén helyezkedik el.

A Tisza-tó Apartmanpark Hotel, a Tisza-tó
egyik legújabb szálláshelyeként várja
kedves szállóvendégeit.
Az 5 hektáros területen a modern berendezésű és teljesen felszerelt 4 évszakos
apartmanok felhőtlen szórakozást és
nyugodt kikapcsolódást biztosítanak a
természet szerelmeseinek, az aktív kikapcsolódást, kerékpározást, a horgászatot, a
vízi vagy hajós programokat kedvelőknek
egyaránt.

A szálláshely wellness részlegét (dézsafürdő, jakuzzi, medence, szauna világ) az
összes szállóvendég díjmentesen használhatja. Emellett minden apartman saját
terasszal és parkolóval rendelkezik.
Tökéletes választás családoknak, baráti
társaságoknak, sportolni és kirándulni vágyóknak, valamint céges csapatépítő események szervezőinek és résztvevőinek is.

További információk a strandról: www.ringatokiskore.hu
Apartmanpark
Hotelről:(dézsaA
www.tiszatoapartmanpark.hu
ATisza-tó
szálláshely
wellness részlegét
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Horgászat

A Tisza-tó a horgászok Mekkája

A víztározót az évtizedek alatt teljesen
birtokba vette a természet, közel 50 halfaj
telepedett meg – vagy telepítették ide a
szakemberek. A tó sokszínűsége, tagoltsága, változatos vízmélysége ideális a hazánkban őshonos halaknak. A ponty, csuka, süllő, balin és harcsa csak pár abból a
halfajokból, amik megtalálhatók a tóban.
A Tisza-tó térségén belül is kiemelkedő
lehetőségei vannak egy horgásznak Kiskörén. A várost egyetlen, alig 600 méte-
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res szakaszt leszámítva minden irányból
víz veszi körül. A Tisza-tavon kívül, az
Alvíz és a Jászsági-főcsatorna is a város
határainál húzódik, így hát a különböző
víztípusokon, különböző fogási módszerekkel lehet horgászni. A változatos adottságok és horgászhelyek tökéletes négyévszakos horgászparadicsommá teszik a
település környéki vízpartokat, amelyek
kiváló fogási lehetőségeket kínálnak
a horgászat szerelmeseinek.

Minden,
Kiskörére bevezető
út hídon megy át
valamilyen vízfelület
felett.
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Tourinform - Ring-a-tó Ajándékbolt

2.

Ring-a-tó Szolgáltató - és Rendezvényház

3.

Vízlépcső Fotópont

4.

Kiskörei Vízerőmű

5.

Vízlépcső

6.

Hallépcső

7.

Köre Kikötő, Nyaralóhajózás

8.

Lábasház Kilátó

9.

Ring-a-tó Kisköre Strand

10.

Kisköre Városháza / ATM automata

11.

Római Katolikus Templom

12.

Szent István Park

13.

Városi Könyvtár

14.

Vasútállomás

15.
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Vízlépcső

Ahol a Tisza-tó „kezdődik”

A Tisza-tó története az 1960-as években
kezdődött, ekkor kezdték el hosszú tervezés után építeni a Kiskörei Vízlépcsőt,
amelyet végül 6 évnyi építkezés után,
1973-ban adtak át. A célja az volt, hogy
segítse az Alföld vízellátását és a tiszai
áradások szabályozását.

felduzzasztása az előírt szintre és a tó
vízszintjének folyamatos fenntartása. A
vízlépcső további létesítményei a vízerőmű, amely hazánk környezetbarát
energiaellátásban kap főszerepet és a hajózsilip, ami pedig a Tisza hajóforgalmának folytonosságát teremti meg.

Érdekesség, hogy a tározó feltöltése sem
ment egyik pillanatról a másikra, az 1978ban fejeződött be, ekkor jött létre a szántóföldek helyén a mai ismert Tisza-tó a
lenyűgöző vízfelületekkel, szigetekkel,
holtágakkal és sekély csatornákkal.

A Kiskörei Vízlépcsőben található hazánk
legnagyobb vízerőműve, amelyet 1974ben helyeztek üzembe 28 MW beépített
teljesítményével. A folyó felduzzasztásával létrejött vízenergia 4 db csőturbina-generátort hajt, amely fenntartható,
környezetbarát módon állít elő villamosenergiát.

A Tisza-tó „lelke” a duzzasztómű, amelynek fő feladata a Tisza folyó vizének

A vízerőmű
egy Szolnok
méretű város éves
energiaszükségletét
termeli meg.
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Hallépcső

Ahol a halak kikerülik a gátat

A hallépcső Közép-Európa legnagyobb
ökológiai halfolyosója, ez biztosítja a kapcsolatot a Tisza-tó és az akár 10 méterrel
alacsonyabb vízszintű Tisza folyó között.
Ez a hatalmas szintkülönbség és a vízlépcső zárt zsilipjei megakadályozza a
halakat abban, hogy szabadon, természetesen mozoghassanak a tó és a folyó
között. Ezért hozták létre a hallépcsőt
2014-ben, ami tulajdonképpen kikerüli az
akadályt.

az alsó szakaszon 10 db természetközeli
medencesor kialakításával vált lehetővé
a halak mindkét irányú mozgása. Több,
mint 40 halfajt figyeltek meg eddig, mint
pl. a magyar bucó, vágócsík vagy széles
durbincs. A Hallépcső gátjánál elhelyezett
kémlelő ablakokon meg is pillanthatjuk a
halakat.

A halfolyosó közel 1400 méter hosszan
zúgókkal, kisebb vízesésekkel szabdalva
vezet a Tiszáig. A 37 darab lépcső és a
hozzá kapcsolódó réselt halátjáró, illetve

Látogatható: Egész évben
Üzemlátogató túrára jelentkezés:
kiskore.szmg@kotivizig.hu
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Köre Kikötő, Nyaralóhajózás
Új élmények várnak a Tiszán

Kisköre kikötője a Jászsági Főcsatorna és
a Tisza-tó találkozásánál fekszik, és nem
csak amiatt érdekes hely, mert a csónakkal és hajókkal rendelkezők is igénybe
vehetik a szolgáltatásait, hanem azért is,
mert ez a magyarországi nyaralóhajózás
Tisza-tavi báziskikötője is. Amellett tehát,
hogy 240 csónak és kishajó kikötésére
van lehetőség, és hogy vezetett csónaktúrák is indulnak a kikötőből, innen lehet
elindulni egy különleges élményutazásra
is az úszó apartmanokon.
A nyaralóhajózás közel 50 éves múlttal
rendelkezik. Hazánkban azonban ez egy
új fajta pihenési és kikapcsolódási forma
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a Tisza-tónál és a folyó felső szakaszán.
A Kiskörén felépült Nyaralóhajó-bázisról a motoros kishajókkal járhatjuk be
a tó rejtett zugait és egy teljesen új szemszögből csodálhatjuk meg az élővilágot.
A hajók emellett kényelmes szállást is
nyújtanak, így ha ahhoz van kedvünk,
akár napokig a fedélzeten maradhatunk.
Lehorgonyozhatunk egy-egy strandnál
vagy a tó közepén, és napkeltétől napnyugtáig élvezhetjük a természet és a víz

Lábasház Kilátó

Kilátó a Lábasháznál és úszó apartmanok

közelségét. A nyaralóhajókat a vendégek
hajóvezetői engedély nélkül vezetik, a
lassú járású motorjaik pedig lehetővé teszik az önálló nyaralást az erre alkalmas
és engedélyezett vízterületen a tavasztól
őszig tartó szezonban.
Számos látnivaló és természetközeli
élmény várja a hajót bérlő látogatókat.
A tó mentén kiépített kikötő-pontokat felkeresve fedezhetők fel a tó és a környék

településeinek értékei.
A kikötőbe viszont nem csak vízi járművel
érdemes ellátogatni, a fő látnivaló itt a 19
méter magas Lábasház Kilátó, amelyet
úgy alakítottak ki, hogy a burkolata két,
egymásnak fordított csónakot szimbolizál. Legfelső szintjéről páratlan látvány
nyílik a folyó kiskörei szakaszára és a Vízlépcső tekintélyt parancsoló műtárgyára.
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Szent István Park
Turbinalapát a parkban

A Szent István Park a település középpontjában található, amely origója a
városnak. A parkban számos szobor és
emlékmű őrzi a város múltjának egy-egy

szeletét. A Millecentenárium alkalmából átadott Tiszai halász szobor vagy a
Vízerőmű kiállított turbinalapátja mind
az itt lakók identitásának egy része.

A park területe
korábban a falu
piacának adott helyet
és a Péter-Pál napi
Búcsú helyszíne
is volt.
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Templom

Pihenőliget a templom tövében
A park közvetlen közelében található
a város legmagasabb építménye, a barokk stílusú Római Katolikus Templom.
A templom 1777-ben épült és jellegzetessége a kőből épült toronysisak. A tölgyből
faragott padjai és a fából készült barokk
szószék eredeti állapotában fennmaradt,
mint ahogy a kagylódíszes oltárszekrény
és a keresztelőkút szoborcsoportja is.
A templom körül minden irányban padok
és székek csábítanak egy kis pihenésre,
innen megcsodálhatjuk az épületet és a
környékét is.
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Tájház

Hagyományőrzés otthona

1856.
Ez az évszám áll a
mestergerendába
vésve, amely mutatja
az építés idejét.

Hogyan éltek itt az emberek, milyenek
voltak a hétköznapok akkor, amikor még
nem létezett a Tisza-tó? Érdemes felkeresni a vályogból épült és nádfedeles
Tájházat, ahol egy földműves család életmódját és házának berendezését mutatja
be. A 10 éves gyűjtőmunka eredményeként a Kiskörén összegyűjtött 19. század
végi tárgyakkal berendezett falumúzeum
az 1980-as években nyitotta meg kapuit.
Az ide látogatók kipróbálhatják a szövés
mesterségét, illetve az udvaron a szabadtéri kemencének is fontos szerep jut a
rendezvények alkalmával.
19

Tisza -híd, 300 éves tölgyfa
Az örök szerelem fája

Kiskörén található az egyetlen olyan Tisza-híd, ahol mindössze egy sáv van az
autóknak és a vonatoknak is. Az először
idelátogatók számára mindig meglepő,
hogy vagy a vonat, vagy az egyik, vagy a
másik irányba közlekedő autósok lehetnek csak a hídon egy időben, együtt

kerítés veszi körül, amely nem ér teljesen
körbe, így bárki közelebb mehet hozzá
és megérezheti annak erejét. A fa törzsétől felpillantva a hatalmas koronára, oly
picinek érezhetjük magunkat. Érdemes
meglátogatni hiszen egy legenda is kapcsolódik hozzá.
A legek hídja:
Egyetlen megmaradt
úgynevezett „vegyes
használatú” híd hazánkban,
mely egyaránt biztosítja a közúti és a vasúti forgalom átkelését is a Tiszán.
A jelenlegi hosszát tekintve a
harmadik leghosszabb vasúti
híd Magyarországon.

ugyanis egyszerűen nem férnének el.
Az első vasúti híd 1887-ben épült itt faszerkezettel, ez volt korszakának leghosszabb hídja 780 méteres teljes hos�szával. A világháborúk sem kímélték a
hidat, többször felrobbantották és bombatalálat érte az idők folyamán.
A „300 éves fa” Kisköre legnagyobb
védett fája. A Tisza- hídtól kb. 200 méterre, a jobb oldali töltésen, a gátőrház
mellett magasodik. A tekintélyt parancsoló kocsányos tölgy 28 méter magas
és törzsmérete a 2021-es mérés szerint
664 cm volt. Kisköre legnagyobb fája
védett, amelyet egy tábla is jelez, a fa
robosztus törzsét pedig egy egyszerű fa-

A legenda
szerint, akik a tölgy
alatt csókot váltanak,
azok örökre együtt
maradnak.
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Ring-a-tó Szolgáltató
- és Rendezvényház

A Ring-a-tó Szolgáltató és Rendezvényház két fő funkcióval üzemel. A Szolgáltatóház kínálata vállalkozások részére:
székhelyszolgáltatások
irodabérlési lehetőség vállalkozások
részére és co-working tevékenységhez
tárgyalóterem bérlés 10-15 fő részére
teljeskörű wifi lefedettség
A Rendezvényház kínálata:
konferenciaterem bérlés biztosítása
200 főre: konferenciák, előadások,
családi
rendezvények,
esküvők,
csapatépítő tréningek számára
A konferenciaterem berendezései:
konferencia asztalok, bankett asztalok,
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székek, hang és fénytechnika,
beépített LED világítás állítható színvilággal, a kivetítéshez 4 darab LED
televízió, pulpitus, táncparkett, mobil
 színpadelemek, 3 darab flipchart tábla
catering
eszközök
biztosítása:
200 főre ét-, és evőeszköz készlet,
poharak, kávés és teás csészék,
asztalterítők, kávéfőző, zsúrkocsik,
cséving edények
a rendezvényház rendelkezik melegítő
és tálalókonyhával is
az esküvői szertartás lebonyolítása
történhet a csodálatos élményt kínáló
Tisza partján
az épület teljesen klimatizált

Tourinform, Ajándékbolt
Információk

A turisták számára a kerékpárút mellett könnyen megtalálható Tourinform
Iroda tavasztól -őszig minden nap várja az érdeklődő turistákat. Felkészült
kollégák hasznos és érdekes információkkal egyaránt segítik a betérőket.
Az alábbi szolgáltatásokkal várunk:
magyar és idegen nyelvű tájékoztatás
ingyenes térképek és kiadványok
menetrend információk
túraszervezés- vezetés
kerékpárbérlés
nordic walking bot kölcsönzés
Elérhetőség:
3384 Kisköre, Tisza II. Lakótelep 9.
Tel.: +36 36/358-023; +36 20/414-9551
E-mail: kiskore@tourinform.hu

Ring-a-tó Ajándékbolt: Szeretnél hazavinni egy szeletet a Tisza-tavi nyaralásból?
Számos Tisza-tóhoz és Kisköréhez kapcsolódó emléktárgy közül válogathatsz!
Térj be és válogass kézműves és kistermelői termékeink között!

Megtalálhatóak nálunk különböző típusú ajándéktárgyak a hűtőmágnesektől, bögréktől kezdve, egészen csak a
Tisza-tóhoz köthető jellegzetes „Egy
csepp Tisza-tó” sulyomcsokiig vagy biciklis kulacsokig. Készletünket folyamatosan bővítjük!
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