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Szombaton délután sikerült pár órát elcsípni a húsvéti készül?désb?l, s perget? botommal már rohantam is
Lukácsháza felé. Amikor kiértem azt láttam, hogy egy sporttárs fenekezve próbál halat fogni a nádas el?tt. A
pergetés számomra magányos m?faj, így én elindultam a másik irányba. Megnéztem az er?m? alatti szakaszt és
az er?m?höz vezet? ágat is. Természetesen figyelembe véve a ma szigorúan vett m?tárgytól 50m-es szabályt.
Mindenkinek van egy kedvenc horgászmódszere és természetesen egy olyan víz, ahol ezt szívesen ?zi. Én abban a
szerencsés helyzetben vagyok, hogy a vas megyei vizek évek óta nagyon sok szép pisztrángnak adnak menedéket és
könny? pergetéssel eredményesen lehet rájuk vadászni. Az els? benyomás mindenkinek örök nyomot hagy a
horgászatában. Sokféle horgászmódszert kipróbáltam és használok a mai napig, de amikor 1998-körül el?ször
kipróbáltam a pisztrángpergetést, megpecsétel?dött a sorsom. Csodálattal és tisztelettel nézek a pisztrángra, ami
szerintem a vizeinkben fellelhet? halak között a legszebb, s a legravaszabb, de ugyanakkor pedig, ha megfelel? módon
ajánljuk fel neki a csalit, azonnal és határozottan odavág. Szombaton délután sikerült pár órát elcsípni a húsvéti
készül?désb?l, s perget? botommal már rohantam is Lukácsháza felé. Amikor kiértem azt láttam, hogy egy
sporttárs fenekezve próbál halat fogni a nádas el?tt. A pergetés számomra magányos m?faj, így én elindultam a
másik irányba. Megnéztem az er?m? alatti szakaszt és az er?m?höz vezet? ágat is. Természetesen figyelembe véve
a ma szigorúan vett m?tárgytól 50m-es szabályt. Igaz itt ezen a szakaszon így a legjobb részen nem tudunk horgászni,
de hát azért máshol is van hal. A kezdeti lelkesedésem szépen lassan elmúlt, mert sajnos annak ellenére, hogy
kipróbáltam jó pár Rapala, Salmo és Mepps m?csalit, egy koppintáson kívül nem volt semmi.

Átsétáltam a híd másik oldalára, s itt újra kezdtem a próbálkozást. Mindenféle-fajta wobblert és körforgót kipróbáltam,
egy Hornet minnow-ra volt egy látványos rárablásom, de sajnos eltévesztette a m?halat, s egy szaltó után folytatta a
pisztráng a vadászatot. Már majdnem kezdtem mérgel?dni, amikor feltettem egy 2-es bronz/aranyszín? Mepps
körforgót.
S végre megtört a jég. Határozott rávágás után karikába hajlott a perget? pálcám és ?rült tempóban elkezdett
rohanni a halam. Pár perc menekülési próbálkozás után sikerült a part közelébe terelni a csodálatos 35 cm-es sebes
pisztrángot.

Kicsit mélyre nyelte a körforgót ugyan, de hál istennek sikerült sérülés mentesen kioperálni a szájából, s mehetett vissza
éltet? elemébe, a vízbe, hogy legközelebb talán megint sikerüljön valakinek, ha rövid id?re ugyan de megküzdeni vele.
Tudom, hogy 2-3 óra alatt 1 pisztráng nem sok, de mivel az idén még nem sikerült horgásznom, kezdésnek nem is volt
rossz ;-)
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