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"ДЕЦА И РОДИТЕЉИ ПЕШАЧЕ ЗАЈЕДНО"

ПОРАНИЛО ПРОЛЕЋЕ НА ФРУШКОЈ ГОРИ
Фрушкоа гора, 02. 02. 2019.
Прве суботе у фебруару окупило се 32 учесника на десетој акцији: "Деца и родитељи
пешаче заједно". Посебно истичем да су нам се на акцији придружили планинари из ПСД
"Златибор" Београд, које окупља раднике и пензионере Радио телевизије Србије.
Дошло је њих 21 из Београда. Организовали су их и довели Мица и Моча.
Од Новосађана на акцију су се одазвали чланови ПД "Вилина водица" (2) из Буковца,
ПСД "Железничар" (1) и ПСД "Поштар" (8) из Новог Сада.
Скуп учесника ове сада већ традиционалне акције био је у планинарском дому ПСД
"Железничар" из Новог Сада на Поповици.
После срдачног поздрављања и јутарње кафице или чаја, око 10:30 часова кренули
смо на пешачење "Славицином стазом".
Домаћини и водичи били су Катарина Паљић, Синиша Петров и Боривоје Вељковић.
Метео услови су били као поручени за пешачење. Без кише, ветровито, температура
око 15 степени целзијусових, виша него што је очекивано за почетак фебруара,.
Стаза проквашена, блатњава, местимично под снегом.
Посетили смо: Остатке објекта изнад Парагова, преко кога је радила теретна жичара
од каменолома "Сребро" (Лединачко језеро) до утовара уситњеног камена у теретне
вагоне на Парагову. Продужили смо до подножја окомитих стена некадашњег каменолома
"Орлово бојиште", наставили благим успоном до одморишта на "Црвеној стази број 12".
После одмора прошетали смо се до "Перине пећине", испред које су хулигани
сломили салетлу и затрпали улаз у пећину. На деоници ка "Поповичком језеру" видели
смо прве висибабе и кукурек у пупољцима како се пробијају кроз влажно опало лишће,
наговештавајући пролеће.
Још је рано. Фотографисали смо се на обали залеђеног "Поповичког језера", а
пешачење кружном стазом завршили код окретнице БУС-љ на Поповици. Једна хрупа је
отишла до Дома, друга кући за Нови Сад, а трећа наставила пешачење до видиковца
изнад стена "Орловог бојишта". Кратко смо уживали у панорамском погледу на гребен
Фрушке горе ка ТВ торњу и споменику на Иришком венцу.
Јак ветар нас је пожурио назад ка планинарском дому "Железничар", поред
централног планинарског дома "Др Радивој Симоновић" на Поповици.
Пешачење смо завршили, око 14:30 часова, у Дому одакле смо и кренули.
Наши домаћини, у планинарском дому, били су Бранка и Жика.
Спремили су нам диван оброк за окрепљење после угодног пешачења.
Много нам је било лепо. Овај утисак на крају дружења потврдили су и гости и
домаћини. Дођите нам опет пожелели су чланови из новосадског "Поштар"-а.
Обећали су долазак наши гости "Златиборци" из Београда.
Испратили смо их до Петроварадина.
Наставили пут ка Сремским Карловцима да купе куглоф, а можда и бермет.
Срећно до следећег дружења.
Уживајте и ви, бар мало, гледајући снимке које смо начинили у току пешачења и
дружења на Фрушкој гори.
Боривоје Вељковић
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Снимили: Катарина Паљић, Боривоје Вељковић и Љубомир Паљић
Прилог за сајт припремио Боривоје Вељковић
За сајту прилог уредила и објавила Катарина Паљић
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