Синдикални излет у Мађарску
У југозападном делу Мађарске у Барањској жупанији, у подножју планине Мечек, смештен је један
од највећих и најлепших градова Мађарске – Печуј. Од првих праисторијских трагова па до
модерне историје, Печуј је био мета многих народа који су у њему живели, радили и градили.
Управо захваљујући тој чињеници, Печуј је израстао у град различитих култура, град који одише
посебним духом и шармом. У сарадњи са Туристичком агенцијом „Мозаик 021“, Синдикална
подружница СЕМС погон Нови Сад је 15.09.2018. године организовала једнодневни излет у Печуј.
40 чланова Синдиката ЕМС и пратећих лица је по лепом сунчаном дану и у лепом расположењу
путовало преко Бачког брега и Баје до Печуја, града који је једно време након Првог светског рата
био под српском управом. То су Излетници сазнали од Јанка, професора историје, туристичког
водича који је причао о историји мађарског града, али и о стогодишњици пробоја Солунског
фронта, која је падала баш на дан излета, па до данашњих дана и Печуја као престонице европске
културе 2010. године, што ће и Нови Сад бити 2021. године.
Печуј је град медитеранског угођаја, прелепих грађевина и бројних музеја. Излетници су са
водичем обишли центар и најпознатије објекте: Касим пашину џамију, катедралу, градску кућу,
синагогу и музеј порцулана и керамике породице Жолнаи, који је један од најчувенијих у свету.
Касније је свако ишао где је хтео да види оно што га занима по граду, а понуда је изузетно велика,
од тржног центра Аркади, до великог броја разних продавница и сувенирница. Импресије свих
учесника овог синдикалног програма су позитивне, мада је пут мало дужи за једнодневни излет,
али вреди труда, јер Печуј је град који их је одушевио чистоћом, културном понудом, па и оним
што је такође битно – ценама у ресторанима, које су исте и ниже него код нас.
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