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Ha valaki nem riad vissza 5 perc sétától egy nagyon szép környezetben, legyen akár perget?, vagy békéshalazó
horgász, megtalálja számítását Vaskeresztesen (is), hiszen a Pinka mentén szinte minden faluban van egy malom,
ami azt jelenti, hogy a gyors és a duzzasztott víz s?r?n váltja egymást.
Ha valaki nem riad vissza 5 perc sétától egy nagyon szép környezetben, legyen akár perget?, vagy békéshalazó
horgász, megtalálja számítását Vaskeresztesen (is), hiszen a Pinka mentén szinte minden faluban van egy malom,
ami azt jelenti, hogy a gyors és a duzzasztott víz s?r?n váltja egymást. Vaskeresztes nev? faluba érkezve el kell jutni a
F? utcán a Pinka hídjáig, ahol az autót kultúráltan le tudjuk tenni. Ha a folyással szemben a jobb oldalon haladunk
tovább, eljutunk a malom-árok és a terel?ág összefolyásához, majd a malom-medencéhez. A malom fölött a
duzzasztott és majdnem álló víz? malom árok van, ami pár száz méter hosszú csak, mert felette van a Pinka
elágazása malom-árokra és terel?ágra. Ha a hídtól a bal oldalon indulunk felfelé, akkor nem a malom-árkot tudjuk
megközelíteni, hanem a terel?ágat, a rajta lev? beton bukógátat, és a gát feletti duzzasztott részt, majd az elágazást,
és felette az" igazi" , tehát a szabályozatlan, önmagát alakító Pinkát. A híd alatti részen nagyon gyors a víz, pisztráng
lakja. Folyással szemben a bal oldalon indulunk el. A hídtól az összefolyásig maximum 1-1,2 méteres, közepesen gyors
folyású a víz, itt domi, pisztráng, paduc és márna fogható. A másik oldal sok helyen kövezéssel védett, annnak
tövében szeret lakni a jó hal. Az összefolyás kicsit mélyebb, kb. 2 méter körüli a legmélyebb rész, a bal oldala kövezett,
ugyanaz a halfauna mint a híd és az összefolyás közötti résznél.Az összefolyás és a malom között a malomágban max.
1méter a legmélyebb víz, lassan folyó szakasz. Mióta a malom magánkézben van és lakóházként funkcionál, azóta a
malomágban szinte nem folyik át víz, horgász szempontból kevésbé használható, bár a malom-medence id?nként
tartogat meglepetéseket. A terel?ág viszont pont ezért b? víz? dolog lett, a hazai gyors víz minden hala megtalálható itt
(a pér kivételével persze).
A terel?ág egy beton bukógátnál kezd?dik, a bukógát alatt mindig van hal, ritka, hogy ne lehessen fogni bel?lük pár
darabot. A bukógát felett 2-300 méterrel ágazik el a Pinka malomárokra és terel?ágra. Az utóbbi jobban folyik, az
el?bbi alig, mivel gyakorlatilag nem engednek át a malmon vizet.Az elágazás feletti fels? víz egy igazi duzzasztott víz,
megérkeztünk mai horgászatunk helyére. A várható halak: mindenek el?tt telepített ponty, domolykó, paduc. Az etetést
egyszer?en és gyorsan megoldottuk a Vasi Peca Horgászboltban beszerezhet? kiváló angol pellettel, a DYNAMITE
BAITS 11 mm.-es Carp pelletjét l?ttünk csúzlival a megfelel? helyre, és tekintettel az itt is jelen lev? telepített pontyra,
konzervkukoricával horgásztunk rá.
Az eredmény nem maradt el, több pontyot is sikerült fognunk, az egyedsúly 1 kiló és 4 kiló között volt.
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