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Прво овогодишње пешачење
НОВОГОДИШЊЕ ПЕШАЧЕЊЕ НА ФРУШКОЈ ГОРИ
Традиционално новогодишње пешачење организују чланови ПСД „Поштар“ из Новог
сада већ дуги низ година. Увек је то 2. јануара. Некада смо пешачили из Черевића ка
црвеном чоту и даље према програму ка Поповици или ка Беочин селу.
Последњих година па и ове 2019. изабрали смо „Жуту стазу број 19“ од Раковца
фрушкогорском косом преко Салакције, врхова Кестен и План, па поред каменолома
Раковац до планинарског дома на Змајевцу.
Јутро је било ведро. Поглед бистар и далек на Дунав, Нови Сад и Петроварадинску
тврђаву. Дар за очи. Посетили смо извор „Невен“ и уживали у чистом ваздуху пешачећи
на Фрушкој гори. Водичи су били Цветин Ристановић и Синиша Царевић.
Посебно су нас обрадовале трочлане породице Дулић и Мац када су нам се
придружили код каменолома Раковац.
После паузе за оброк и освежење у Дому наставили смо гребеном Фрушке горе ка
Краљевој столици па „Црвеном стазом број 12“ до планинарског дома „Железничар“ на
Поповици. Било нас је 38.
Много нам је било лепо. Поред 13 "Поштара", било је 17 чланова из ПД "Фрушка
гора", 2 члана "Вилиних водица", 3 члана из "Железничара" и 3 члана из "Спартака".
На Фрушкој гори истог дана било је много планинара. Домаћини Зрењанинцима
били су чланови ПД „Нафташ“ из Новог Сада који су пешачили у пределу Парагова,
Иришког венца и Поповице. Планинари ПСД “Железничар“ из Новог Сада пешачили од
Петроварадинске тврђаве до њиховог дома на Поповици.
Ако се по овом дану година препознаје биће Фрушка гора посећена целе године на
многим акцијама са великим бројем учесника.
Желим свима сигуран корак и добро здравље.
Боривоје Вељковић
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Снимили: Катарина Паљић, Душко Косјер и Боривоје Вељковић
Прилог за сајт припремио Боривоје Вељковић
Прилог на сајту објавила Катарина Паљић
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