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Spolok poľovníkov Hron Želiezovce už via-
cero rokov udržuje a rozvíja poľovnícke pria-

teľstvá s dvomi poľovníckymi združeniami v 
Maďarsku, a to v Barcszi a Sarvaszi.

Napriek tomu, že priateľov oddeľuje viac ako 250 kilometrov, 
často spolu poľujú na spoločných poľovačkách na bažanty, 
zajace a diviaky či pri individuálnych poľovačkách na diviačiu, 
srnčiu a jeleniu zver a na-
vštevujú sa aj pri rôznych 
spoločenských akciách a 
oslavách. Družba medzi 
kolektívmi zákonite pre-
rástla do osobných pria-
teľstiev, ktoré sa utužujú 
pri oslavách a životných 
jubileách.
Svedčí o tom oslava šesť-
desiatky Paľa Mišúra, ro-
dáka zo Želiezoviec, kto-
rú 16. 7. 2011 spoločne 
oslá vilo 41 pozvaných 
hostí. Slávnosti sa zúčastnili všetci sedemnásti členovia spol-
ku, štyria poľovníci zo Sarvasza a dvaja z Barcza, jeden s man-
želkou - aktívnou poľovníčkou. Jubilant pozval aj 13 najbližších 
poľovníckych priateľov a štyroch poľovníkov – členov rodiny. 

Všetci zúčastnení sa podpísali na dopravnú značku obmedzujú-
cu rýchlosť na symbolickú šesťdesiatku.

Priatelia z Maďarska príjemne prekvapili všetkých prítomných 
baraním perkeltom. Uvarili ho priamo v priestoroch „Poľov-
níckeho domu Spolku poľovníkov Hron Želiezovce“, pričom 
doviezli nielen jahňacinu a ďalšie ingrediencie, ale dokonca aj 
vodu zo Sarvasza. Bol skutočne fantastický. Priateľ, ktorý počas 
sedemdesiatich rokov života zo zásady odmietal akékoľvek 
jedlo z baraniny, sa pri pohľade na „šrotujúcich“ poľovníkov ne-
chal presvedčiť, aby perkelt aspoň ochutnal – napokon zvládol 

aj dupľu.
O príjemnú pohodu a plné 
žalúdky sa starali manžel-
ky členov spolku v duchu 
spoločného kréda združe-
nia: „Nemáme peniaze v 
kase, ale dobre spoluna-
žívame“.
Počas príjemného pose-
denia „padlo množstvo 
zveri“, ktorú prítomní do 
neskorej noci „nastrieľali“ 
pri rozprávaní poľovníc-
kych zážitkov.

Tak veľa zdravia a poľovníckych zážitkov do druhej šešťdesiatky 
„Pali báči“!

Text a foto Tomáš Krivjanský
www.krivjansky.sk
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