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Június 1.: 1983: Megalakult az ELTE Természetvédelmi Klub (ma Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület Klub). Kezdettõl rendszeresen megjelenõ kiadványa
a György Lajos szerkesztette Gaia Sajtószemle.
Június 3.: 1981: A történelem talán leghosszabb virrasztásának kezdete. 1981 óta éjjel-nappal folyik a demonstráció a Fehér Ház elõtt az emberiség létét fenyegetõ
nukleáris arzenál leszereléséért.
Június 4.: A háborúk ártatlan gyermekáldozatainak világnapja. Az ENSZ-Közgyûlés rendkívüli ülésszaka
1982. augusztus 19-i ülése az izraeli invázió áldozatául
esett palesztin és libanoni gyermekek emlékére június 4-ét
„az agresszió ártatlan gyermekáldozatai nemzetközi napjává“ nyilvánította.
Június 8.: 1947: Bolza Pál gróf botanikus, természettudós halála (szül. 1861. aug. 18.). Õ volt a szarvasi arborétum (Pepi-kert) tervezõje és kialakítója. Gyûjtõmunkájának
eredményeként ma is több mint ezer olyan fafaj és változat
él az arborétumban, amelyek eredetileg Alaszkától Mexikóig, Szibériától a Himalájáig, ill. Afrikában honosak.
Június 9.: 1843: Bertha von Suttner osztrák írónõ, újságíró, békemozgalmár születése (†1914. jún. 21.). 1891-ben
megalapította az osztrák békemozgalmárok társaságát. A
Berni Állandó Nemzetközi Békeiroda elnöke volt. Béke
Nobel-díjat kapott 1905-ben. Nobel az õ hatására döntött
úgy, hogy Béke Nobel-díj is legyen. Die Waffen nieder c.
önéletrajzát szerte Európában kiadták (magyarul 1905-ben:
Le a fegyvert!), németül 33 kiadást ért meg.
(A Bocsmagazin folytatásokban közli e százéves bestsellert, amely ma már szinte megtalálhatatlan. A már közölt részek olvashatók a bocs.hu weboldalon.)
Június 14.: 1992: Befejezõdött a Föld Csúcstalálkozó
Rio de Janeiróban. A Greenpeace a hegytetõn hatalmas
transzparenst állított fel, amely a Földet ábrázolta, rápecsételve a SOLD (eladva, elárulva) szót. A fiatalok (a népesség
60 %-a) a csúcstalálkozó hivatalos idejébõl 22 percet kaptak, 10 pontjukat nem fogadták el. A konferencia 12 napja
alatt 3.3 millióval nõtt a Föld népessége, közel ezer faj halt
ki, 200 ezer hektár vált sivataggá, félmillió hektár esõerdõt
irtottak ki. Az 1972-es stockholmi csúcs óta eltelt két évtized alatt a népesség 3.8 milliárdról 5.5-re, az atomreaktorok
száma 100-ról 428-ra, az autóké 200 millióról 480-ra, a
széndioxid-koncentráció 327 ezrelékrõl 356-ra, a tízmilliós
városok száma 3-ról 13-ra nõtt.
Június 21.: 1905: Jean-Paul Sartre francia író, filozófus,
az egzisztencializmus vezéralakjának születése (†1980.
ápr. 15). Kísérletet tett az egzisztencializmus, a marxizmus
és freudizmus összekapcsolására. Szépírói munkásságában
filozófiai nézetei kaptak irodalmi megformálást.
Irodalmi Nobel-díjat kapott 1964-ben, de visszautasította, mert pacifista meggyõzõdését nem tartotta összeegyeztethetõnek a díj adományozójának tevékenységével (Nobel ugyanis fõleg a dinamit feltalálásával és gyártásával
szerezte vagyonát). Sartre az algériai háború idején is
szembefordult a háborús közvéleménnyel. Aktív volt a
nemzetközi békemozgalomban.
Június 26.: 1992: Oromhegyesen (Vajdaság, Szerbia) a
katonaság-megtagadók és polgári engedetlenséget szervezõk kikiáltották a Zitzer Szellemi Köztársaságot. Elsõ
elnöke Almási Vilmos (késõbb 4 hónapot töltött börtönben katonaság-megtagadásért).
1996: Létrejött a C3 Kultúra és Kommunikáció Központ, amely számtalan civil szervezet web-otthonává vált.
www.c3.hu
A kínzások áldozatainak napja

Június 29.: 1990: ICOM (Nemzetközi Katonaság-megtagadó Találkozó) Bécs mellett. Elõször vettek részt magyar katonaság-megtagadók.
Szent-Györgyi Albert a sorozásról és katonai kiképzésrõl: „...És ha felnõ, nemes tettekre készen, / szervezett mészárlásra taníttatom, / legszebb éveit erkölcsi iszapba fojtva. / Uram, mentsd meg gyermekeinket. / Mentsd meg értelmüket, hogy romlottságunk ne rontsa meg õket...“
(Psalmus Humanus)
***
Július 6.: 1535: Morus Tamás angol filozófus, író kivégzése Londonban (szül. 1478. febr. 7.). 1529-tõl VIII.
Henrik kancellárja volt. Szembeszegült a királlyal az angol egyház különválása ügyében. Az ügyvédek védõszentje. Fõ mûve az Utópia, melyben egy tökéletes állam
képét rajzolta meg, ahol szabadság és igazság uralkodik.
Kancellárként szakember volt egy ország mûködése tárgyában. Számításai szerint, ha nincs túlnépesedés, luxusfogyasztás és háború, elég lenne napi 3-6 órát dolgozni a
boldog élethez. „A háború: merõben vadállati dolog, de a
vadállatok nem ûzik olyan alakban és olyan buzgalommal,
mint az emberek“ – mondta.
Július 9.: 1967: A Világkonferencia Vietnamról (Stockholm, 430 küldött 63 országból) elítélte az USA beavatkozását (noha a legerõsebb küldöttség az amerikai volt).
Július 13.: 1863: Sorozás elleni lázongások New Yorkban.
1988: Romániában megkezdõdött az erõszakos urbanizálást és az aprófalvak felszámolását célul kitûzõ, világszerte tiltakozást kiváltó ún. településrendezési terv végrehajtása.
Július 16.: 1945: Az új-mexikói sivatagban az USA
végrehajtotta a világ elsõ kísérleti atomrobbantását. Egy
labdánál nem nagyobb fémgömbbõl 19 ezer tonna TNT
robbanóanyaggal egyenértékû energia szabadult fel. A
robbanószerkezetet tartó acéltoronyból hírmondó sem
maradt, 700 méteres körzetben üveggé olvadt a sivatag
homokja.
(Három hét múlva már százezer ember olvadt szét a földön Hirosimában.)
Július 24.: 1845: Törökszentmiklóson megalakult a 299
ezer magyar hold érdekeltségi területû Tisza Szabályozási
Egylet. A Közép-Tisza vidéki térségben ezzel megkezdõdött a folyó szabályozása. (Hogy minél több
termõföldet nyerjenek, a tervek közül a folyónak a
legszûkebb teret hagyó Vasvári Pálét fogadták el, s a földesurak a kivitelezéskor még annál is beljebb tették a gátakat...)
Július 25.: 1946: Az USA atombombát robbantott a Bikini-szigeteknél. Ez volt az elsõ víz alatti kísérleti robbantás.
1971: Az elsõ BAO-BAO néprajzi és környezetvédelmi
tábor, amely azóta is minden évben július 25-én, Szent
Kristófnak, a vándorok vedõszentjének napján kezdõdik
Kakas Zoltán, a Székely Nemzeti Múzeum néprajzkutatója vezetésével az Esztelnek feletti Lassúágon, az Uzba
ömlõ Lassúág-patak völgyében, Kézdiszentkereszt közelében. 1999-ben a Bao-Bao-táborozók felállították Szent
Ferenc, az ökológia védõszentjének emlékkeresztjét
(Winkler Imre faragása). A vidék természetvédelmében a
sepsiszentgyörgyi Nemere Természetjáró Kör dolgozik
sokat.
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