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A régió második legnagyobb hazai tavunkat, a Tisza-tavat és környékét
foglalja magába. A három évtizede mesterségesen létrehozott tó és környéke
mára nemcsak egyedülálló természeti értéket képvisel, de a turizmus egyik
legkedveltebb hazai célpontja, ahol békésen megfér egymás mellett a mozgalmas
vízi élet kedvelője, a fürdőző, napozó nyaraló, s a csendet óhajtó horgász.

Tisza-tó mindössze néhány évtizede
mesterségen létrehozott vízfelület, amely mára
egy vadvízországgá alakult: burjánzó ártéri
erdőkkel, számtalan szigettel, holtággal,
lagúnával, gazdag flórával és faunával.
A gazdag természetvilág mellett számos
látnivaló várja az itt pihenőket. Tiszafüreden, a volt Lipcsey-kúriában található a Kiss
Pál Múzeum, hazánk egyik legrégebbi vidéki
gyűjteménye. Ugyancsak Tiszafüreden tekinthető meg a Nyúzó Gáspár fazekas tájház, amelyben a XIX. században élt, kétgenerációs fazekas család
lakása és műhelye látható.
Abádszalókon, a faluházban kapott helyet a
Horgász
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Babamúzeum, ahol a népi kismesterségek, így a bognárság, a kötélgyártás, a csipkeverés eszközei
is megtekinthetőek. Átányban járva érdemes
felkeresni a Kakasházat, amely a szőlőművelő kapás, valamint a summás család életmódját mutatja be. A nagykunsági vízi világ
hiteles tanúja a hortobágyi kilenclyukú hídnál 21 évvel idősebb Zádor-híd Karcagon.
Hevesen a Radics-kúriában működik a Népművészeti és Háziipari Szövetkezet központja és egyben legszebb alkotásaik kiállítóhelye.
Kiskörén található az ország legnagyobb vízerőműve,
amely egész évben megtekinthető. Az M3-as autópálya polgári lehajtójánál létesített, 5 hektárnyi kiterjedésű Archeopark a környék hétezer éves múltját mutatja
Nyúzó Gáspár fazekas tájház

Pásztortarhonya
be. A poroszlói tájházban a helyiek életmódját bemutató kiállítás látható.
A tiszai emberek legtöbb étele bográcsban készült,
mint például a bográcsgulyás vagy a halászlé. Kitűnő
választás a hagyományosan elkészített tiszai halászlé, a
bográcsgulyás és a sulyommártás. A jellegzetes kunsági
étel készítésének állít emléket a Tisza-tavi Hal és Pusztai
Ételek Fesztiválja.
A magyar folklór gazdag emlékanyagából is kitűnik a
Tisza-tó területének népművészete. A népi mesterségek
közül apáról fiúra öröklődik a fafaragás, a nyeregkészítés, nemzedékről nemzedékre adják tovább a kosárfonás, a gyékényfonás, a gyékényszövés és a csipkekészítés
fortélyait. Különösen ismert a tiszafüredi, a mezőcsáti,
a karcagi fazekasság, a tiszadorogmai és a tiszafüredi
bútorkészítés, faragás, festés.
A Tisza-tó különleges természeti környezetével
kiemelkedő ökoturisztikai terület, amelynek kétharmada
a Ramsari-egyezmény hatálya alá tartozik, a Hortobágyi
Nemzeti Park bemutatóterületeként pedig a világörökségi rangot is elnyerte. A Poroszlói-medencében található Tisza-tavi vízi sétány és tanösvény 1500 méteres vízi
gyalogútján sétálva nyerhetnek betekintést a Tisza-tó csodálatos élővilágába. A Tiszavalki-öbölben található Tiszatavi Madárrezervátum szigorúan védett természeti érték,

Tiszavirág
része a „világörökség része” címet elnyert
Hortobágyi Nemzeti Parknak.
A Tisza-tónál már maga a természeti környezet is aktív időtöltést kínál a tó partján található
hat szabadstranddal. A tónál több helyen
lehet kenut, csónakot bérelni a vadregényes vízi világ felfedezéséhez. A környék
kerékpáron és lóháton is körbejárható. A
tavat körülölelő mintegy hetven kilométeres gát nagyszerű rálátást biztosít a madarakban gazdag természetvédelmi területre.
A régió további falusi szálláshelyeiről a www.
falusiturizmus.eu, a www.hevesfalutur.hu valamint a www.tisza-to.com oldalon találhat információkat.

A környék kerékpáron körbejárható
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