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A Kámoni arborétumban Bánó István
kezdeményezésére és közremûködésé-
vel az 1956-os események emlékére
Thuja occidentali ’Malonyana’ cseme-
ték ültetése történt 1957-ben. Az 1956.
10. 23-i dátumot az egyedek csoportos
kiültetésével jelezték: Bánó István volt
közvetlen munkatársai közül Retkes Jó-
zsef elmondta, hogy kiültetéskor nem
dolgozott a kertben. Az 1960-as évek
elején október 23-a körül Bánó István-
nal végigsétáltak a beültetett területen,
ekkor közölte vele a kiültetés célját és
megemlékeztek az 56-os eseményekrõl.
Így rótták le kegyeletüket 1956 hõsei-
nek és áldozatainak.

A több, mint 40 éves kiültetés magas
növésre fejlõdött, egyes egyedek eldõl-
tek, a károsítók, állati kártevõk és gom-
babetegségek elszaporodtak, ami a ki-
ültetés díszértékét rontotta.

2001 õszén Danka Lajos országgyû-
lési képviselõ az Országgyûlés Kör-
nyezetvédelmi Bizottság alelnökének
közremûködésével írásban megkeres-
tük Túri Kovács Béla környezetvédel-
mi minisztert és kértük, hogy hazánk-
ban az elsõ ültetett 1956-os emlékmû
felújítását a minisztérium, illetõleg ter-
mészetvédelmi hivatala támogassa. A
válasz szerint részükrõl csak a (KAC)
környezetvédelmi alap pályázat elnye-

résével lehet támogatást kapni. Ilyen
cél a pályázati kiírásokban ez ideig
még nem szerepelt. Hivatkoztak arra,
hogy a földmûvelési tárcához tartozó
OMMI nyilvántartása szerint a 2001.
évben törzskönyvezett anyanövénnyel
rendelkezõ arborétumok közül a
Kámoni arborétum is részesült költség-
vetési támogatásban.

Az arborétumot az Erdészeti Tudo-
mányos Intézet tartja fent a saját rendel-
kezésre álló minimális keretébõl, amit
támogat az Állami Erdészeti Szolgálat és
Szombathely város önkormányzata.

2003-ban, amikor az emlékmû és
környékének felújítására és az emlék-
tábla kihelyezésére sor került, az ERTI
felkérésére a terület felújítási tervét Bá-
nó Péter kertészmérnök, kertépítõ és
fenntartó szakmérnök, a kiültetést
végzõ unokája készítette el.

Amikor a rendelkezésre álló pénz-
ügyi fedezet nem volt elégséges, Ma-
gyar József, Kámon-Herény önkor-
mányzati képviselõje a képviselõi
keretébõl 500 000,- Ft-ot ajánlott fel és
tárgyalt Csinger Péter kõfaragó vállal-
kozóval, aki elvállalta az emléktábla és
alapjainak ingyenesen történõ elkészí-
tését és felállítását. Az emléktáblát 2003.
október 23-án dr. Rédei Károly, az Er-
dészeti Tudományos Intézet fõigazgató-
helyettese avatta fel. 

A Kámoni Arborétumért Egyesület az
1956-os Forradalom és Szabadságharc
50. évfordulójáról 2006. október 22-én
15 órakor emlékezett meg Bánó István
'56-os fáinak árnyékában. Az ünnepi
beszédet Nagy Imre, az Állami Erdészeti
Szolgálat igazgatója tartotta.
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