Betekintés a Krisna-völgy ökoközösségének életébe
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Somogyvámos – Krisna-völgy: helyi vezetőkkel
http://krisnavolgy.hu/mi-krisna-volgy/
Krisna-völgy Magyarország, sőt Közép-Európa legnagyobb és legszervezettebb ökoközössége. 266 hektáros területén a hajdani birkalegelő helyén a sokszínű élővilág számos
fajnak ad otthont. Több mint 950 fa és bokor faj található Krisna-völgy botanikus kertjében,
mely az oktatás mellett lehetővé teszi a természet közeli élővilág megőrzését és az étkezési
terményekre irányuló kutatást is. Kezdettől fogva az önfenntartás munkált alapelvként a közös
munka, szociális fejlődés és hagyományos technológiák segítségével. Krisna-völgy nem része
az országos áramhálózatnak. Az itt élők házaiban és az irodákban szükséges áramot
napelemek és szélmalmok állítják elő. Helyi vezetőnk segítségével az itt élők életébe kapunk
betekintést, és ízelítőt kapunk ételeikből is.

Somogyvár Kupavár Történelmi Emlékhely szakvezetéssel
http://www.somogyvar.hu/kupavar
Szent László királynak köszönhetjük, hogy az általa alapított (1091) - romjaiban is lenyűgöző
- bencés apátság fénykorában a francia?magyar kultúra páratlan ötvözete lehetett.
A király a franciaországi Saint-Gilles-i apátság szerzeteseit hívta ide.
Somogyváron a középkor jelentős kultikus és kulturális központja alakult ki, s az 1220-as
évektől már a vármegye okiratainak első letéteményese is volt. A környék lakói szőlőműves
hospesek, akik virágzó gazdálkodást valósítottak meg. A városiak a településen
keresztülvezető hadiutat használva élénk kereskedelmet folytattak, az itteni bor Fehérvárra,
Budára és Szegedre is eljutott. Az összeköttetést segítette a -nemzetközi- zarándokforgalom,
emellett az apátság bencés szerzeteseinek közvetlen kapcsolata a Földközi-tenger melléki
Saint-Gilles-i apátsággal.
A magyar és az európai szellem találkozásának köszönhetően ötszáz éven át Somogyvár az
országrész szellemi - közigazgatási központja volt. A levert Koppány vezér ma élő utódai
büszkék arra, hogy a szülőfalujuk egykor ? nemes egyszerűséggel mondva - Somogyország
közepének számított. A Szent István és Szent László korából örökölt országos politika
Somogyvárt - mai fogalmaink szerint fél országrészt irányító - megyeközponttá tette. Méltán
lett a feltárt rom - Pusztaszer és Mohács után - nemzetünk harmadik történelmi emlékhelye.
1972-ben kezdték meg az apátság régészeti feltárását. A munkák közel két évtizedig tartottak.
Az alapítás 900. évfordulóján, 1991-ben nyitották meg a romokat a látogatók előtt.
1983-tól történelmi emlékhely.

Somogyfajsz - Őskohó Múzeum a megtaláló szakvezetésével
http://www.somogymuzeum.hu/muzeum.php?product=somogyfajsz_somogyfajszoskoho
_oskohomuzeum
Az Őskohó Múzeum a somogyfajszi II. számú műhelygödör köré épült. Az eredeti helyszínen
megtekinthető a feltárt műhelygödör a talajba mélyített kohókkal, a feltárt fúvókákkal,
salakokkal, bucákkal, a honfoglalás korának vaskohászatát bemutató kiállítással.

