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Vec: Žiadosť finančný príspevok - sponzorstvo pamätnej tabule vojakovi, účastníkovi SNP
a hokejistovi Antonovi Babonymu na budove Zimného štadióna v Poprade
Vážený pán Generálny riaditeľ, ak niekto prežil život v najťažších časoch besnenia 2.
svetovej vojny a zachoval si ľudskosť a čisté svedomie, tak to určite platí o popradskom rodákovi
Antonovi Babonymu, ktorý ako vojak Slovenskej armády vyslaný na Východný front zachránil
pred istou smrťou mladú ukrajinskú študentku, ako príslušník 1. Československej armády na
Slovensku, bojoval v Slovenskom národnom povstaní a vďaka kondícii vynikajúceho hokejistu
prežil strasti a utrpenia politického väzňa v nemeckých koncentračných táboroch. Anton Babony
bol hokejistom, trénerom a hokejovým rozhodcom, ktorý si plným právom zaslúži, aby bola na
budove Hokejovej arény v Poprade v blízkosti popradskej Tatravagónky, kde Anton Babony až
do roku 1965 pracoval, odhalená pamätná tabuľa s jeho menom a aby sa popradská Hokejová
aréna premenovala na Hokejovú arénu Antona Babonyho.
V prílohe pripájame návrh pamätnej tabule s textom. Súčasťou pamätnej tabule bude aj
tabuľa s menami sponzorov a darcov.
Zároveň pripájame súhlas primátora Popradu
s umiestnením pamätnej tabule, ktorá by mala byť odhalená a auguste 2016 pri otvorení
hokejového turnaja - Tatranský pohár.
Životný príbeh Antona Babonyho je uverejnený na našej webovej stránke www.szcpv.org
„Anton Babony-Zabudnutý hrdina“ a v prípade záujmu Vás budeme ochotne informovať
o podrobnostiach a zozname hostí, ktorí budú pozvaní na slávnostné odhalenie pamätnej tabule za
účasti čestnej stráže a slávnostnú recepciu pre pozvaných hostí.
Prílohy:
1. Návrh pamätnej tabule , 2. Súhlas primátora mesta, 3. Zabudnutý hrdina
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