IZVJEŠĆE O RADU UDRUGE SAVEZ HRVATA U MAĐARSKOJ
U 2018. GODINI
Opis stanja
Udruga Savez Hrvata u Mađarskoj svoj je lanjski rad obavljala sukladno Planu
rada i financijskoga plana, prihvaćenima na skupštini 12. svibnja 2018. na
Fancagi, odnosno na osnovi skupštinskih odluka. Savez je svoje djelovanje na
polju očuvanja običaja, jezika, kulture obavljao u šest ravnopravnih regija, gdje
obitava hrvatska narodnost. Najvažnijom je zadaćom smatrao da u skladu s
aktualnim zakonskim propisima za narodnosti, razmišlja i unapređuje svoju
strategiju na kulturnome planu, poradi unapređenja samobitnosti hrvatske
zajednice, očuvanja hrvatskoga jezika i običaja, razvoja uvjeta narodnosne opće
prosvjete, i proširenja kulturne autonomije. Tijekom svoga 29-godišnjeg rada
Savez je iskusio i doživio prednosti te nepovoljnosti djelovanja Udruge, što se
ogleda i u mađarskoj civilnoj sferi.
U skladu s narečenim sastavio je svoje najbitnije ciljeve:
• S potrebnom organiziranošću i promidžbom treba sudjelovati u
pripremama parlamentarnih izbora 2018. godine u sastavljanju izborne
liste. U tim pitanjima treba pružiti svesrdnu pomoć Hrvatskoj državnoj
samoupravi.
• Sa sličnom intenzivnošću treba se pripremati na jesenske mjesne,
teritorijalne i državne manjinske izbore 2019. godine. S većom
pozornošću treba sazvati godišnju skupštinu, kako bi bio što veći odaziv,
što veći broj registriranoga članstva, da što više osoba može priopćiti
svoje mišljenje, opaske, prijedloge.
• Zajedno sa stručnjacima treba razmotriti sadašnji Statut, te ga izmijeniti i
dopuniti u skladu s novih zakonskim propisima, odredbama.
• Pomoću medija u Hrvatskoj i Mađarskoj, odnosno s promidžbenim
materijalima treba staviti veći naglasak na Savezov rad, u predstavljanju
njegovih ciljeva, nakana, zadaća i uspjeha.
• Osobnim susretima, dijalogom i uporabom komunikacijskog prostora
utjecati na porast broja Savezova članstva, na disciplinu uplate članarine.
• Osim domaćih i matičnih natječaja pratiti unijske mogućnosti, koristiti se
i drugim financijskim izvorima, da bi Savezovo gospodarenje bilo
sigurnije i bolje.

•

Predsjedništvo s izradbom određene strategije, zadaće, programskoga rada
treba razviti partnerske odnose s regionalnim hrvatskim udrugama,
samoupravama i civilnim udrugama drugih narodnosti.
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• Bez aktivnoga sudjelovanja u javnom životu ne može se govoriti o
demokraciji i jakom civilnom društvu. Civilne su udruge ustanove
civilnoga društva, njihovo postojanje i rad uvelike pridonose razvitku
dane zajednice odnosno jačanju aktivnosti javnoga života.
• Dragovoljni rad nevladinih udruga, institucionalnost, nezavisnost,
neprofitnost, profesionalnost vodstva, sposobnost izgradnje veza mogu
biti jamstvo opstanka.
Savezovi kadrovski uvjeti
Predsjedništvo
Sukladno Statutu, planski, organizacijski i izvedbeni operativni rad obavlja
sedmočlano Predsjedništvo.
Sastav Predsjedništva:
Joso Ostrogonac
Arnold Barić
Marijana Balatinac dr. Al-Emad
Angela Šokac Marković
Jozo Solga
Edita Horvat Pauković
Eva Išpanović
Enikő Kovács

predsjednik
potpredsjenik
predsjednica Baranjske županije
predsjednica Bačko-kiškunske županije
predsjednik Podravine
predsjednica gradišćanske regije
predsjednica Peštanske županije
regionalna predsjednica Zalske županije.

Predsjedništvo je tijekom godine zasjedalo pet puta. Prateći dobro uhodane
običaje, sjednice su bile po regijama, i po ovim točkama dnevnoga reda:
3. veljače 2018. HDS-ovo sjedište, Budimpešta
Predsjedništvo je raspravljalo o najbitnijim godišnjim zadaćama, i o
financijskom stanju te je prihvatilo ovo:
Odluka br.: 1/2018.
Savezova Skupština bit će na Državnome gastronomskom danu 12. svibnja
2018., na Fancagi.
Odluka br.: 2/2018.
Predsjedništvo je jednoglasno prihvatilo plan poslovanja za 2018. Neprofitnog
d. o. o.-a Croatica.
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Odluka br.: 3/2018.
Croatica obvezuje Croaticina ravnatelja da kupoprodajne poslove nekretnine
usuglasi sa stručnjakom. Savez samo pod tim uvjetom podupire kupnju nove
nekretnine, ako Savez, slično prethodnoj kupnji, dobiva svoj prostor u njoj.
Odluka br.: 4/2018.
Predsjedništvo je prihvatilo natječaj Branke Pavić Blažetin za glavnu i
odgovornu urednicu.
10. ožujka 2018. HDS-ovo sjedište, Budimpešta
Predsjedništvo je poslušalo planove Croaticina ravnatelja Čabe Horvatha u vezi
s prodajom nekretnine Nagymező ulica 68, te je prihvatilo ovo:
Odluka br.: 5/2018.
Predsjedništvo je suglasno s prodajom Croaticine budimpeštanske nekretnine
Nagymező u. 98., i s kupnjom nekretnine u Ulici Lónyay pod tim uvjetom da u
novoj zgradi Savez dobije uredski prostor od 51 četvornog metra.
Odluka br.: 6/2018.
Predsjedništvo obvezuje ravnatelja za obavljanje kupoprodajnih poslova.
Odluka br.: 7/2018.
Sljedeća sjednica Predsjedništva bit će u travnju, u Baji.
19. travnja 2018. Hrvatski klub Augusta Šenoe, Pečuh
Predsjedništvo je poslušalo Croaticina ravnatelja Čabe Horvatha o aktualnostima
prodaje budimpeštanske nekretnine Nagymező u. 68, odnosno izvješće
predsjednika Miju Štandovara o sjednici Odbora za financije o Savezovu
gospodarenju 2017. godine. Razmotrilo je sazivanje godišnje Savezove
Skupštine i plan te sadržaj Državnoga gastronomskog dana.
Na sjednici je prihvaćeno ovo:
Odluka br.: 8/2018.
Među točkama dnevnoga reda bit će i rasprava o izmjenama i dopunama
Savezova Statuta.
Odluka br.: 9/2018.
Glede Savezova sjedišta Predsjedništvo donosi odluku nakon kupoprodaje
Croaticine nekretnine.
21. rujna 2018., Osnovna škola „Nikola Zrinski”, Kerestur
Predsjedništvo je ocijenilo organiziranje i iskustva Državnoga gastronomskog
dana i Skupštine, pregledalo nadolazeće programe, razmotrilo financijsko stanje
te donosilo odluku o odlikovanima na državnome Danu Hrvata.
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Na sjednici je prihvaćeno ovo:
Odluka br.: 10/2018.
Iznos od prodaje nekretnine u Nagymező ulici 68, 15 milijuna forinta pričuva je
na Savezovu bankovnom računu.
Odluka br.: 11/2018.
U Budimpešti treba organizirati forum vijećnika budimpeštanskih i hrvatskih
samouprava Peštanske županije, Hrvatske samouprave grada Budimpešte i
civilnih organizacija.
Odluka br.: 12/2018.
Savez za Odličje „Pro Cultura Minoritatum Hungariae” nominira voditelja
KUD-a „Tanac” Józsefa Szávaija.
Odluka br.: 13/2018.
Savez i financijski podupire ove programe: državni Dan Hrvata, Božićni
koncert, zalski Dani Zrinskih, Hrvatski dan Baranjske županije, izlet učenika
petrovoselske osnovne škole u Hrvatsku, božićne priredbe po Bačkoj.
Odluka br.: 14/2018.
Dobitnici Savezova odličja na državnome Danu Hrvata: pečuški Ženski zbor
Augusta Šenoe, Kulturno-umjetničko društvo „Petriba“, Lukovišćanka Ruža
Šimara Bunjevac, te generalna konzulica Republike Hrvatske u Pečuhu Vesna
Haluga.
Odluka br.: 15/2018.
Predsjedništvo u prosincu, na za javnost zatvorenoj sjednici raspravlja o
zadaćama u vezi s nadolazećim izborima.
8. prosinca 2018. Mišljen – za javnost zatvorena sjednica
Predsjedništvo je podrobno raspravljalo i prihvatilo zadaće te temeljna načela
jesenskih mjesnih i državnih narodnosnih izbora 2019. godine.
Na sjednici je prihvaćeno ovo:
Odluka br.: 16/2018.
Na izborima za vijećnike Skupštine Hrvatske državne samouprave potrebno je
da svaki kandidat bude s izborne liste Saveza Hrvata u Mađarskoj.
Odluka br.: 17/2018.
Na mjesnim izborima kandidati mogu krenuti na izbornoj listi svoje udruge. Ali
ako među njima ima i takvih koji su kandidati za mjesnu, a također i za državnu
samoupravu, oni trebaju biti kandidati izborne liste SHM-a.
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Odluka br.: 18/2018.
Onaj tko je HDS-ov plaćeni suradnik ne može biti zastupnikom njegove
Skupštine.
Odluka br.: 19/2018.
Neka Croaticin ravnatelj izradi etički kodeks za novinare.
Odluka br.: 20/2018.
Pri koalicijskim pregovorima članovi izaslanstva jesu: SHM-ov predsjednik Joso
Ostrogonac, HDS-ov predsjednik Ivan Gugan i glasnogovornik Hrvata u
Mađarskom parlamentu Jozo Solga.
Na Savezove sjednice redovito su kao gosti pozvani: HDS-ov predsjednik Ivan
Gugan i glasnogovornik Hrvata u Mađarskom parlamentu, ujedno i predsjednik
Podravine Jozo Solga, odnosno predsjednik Odbora za financije i nadzor Mijo
Štandovar. Na sjednice su pozvani i hrvatski novinari
Odbor za financije i nadzor
Tijekom godine Savezov Odbor za financije i nadzor zasjedao je po svome
kalendaru aktivnosti. Članovi su neprekidno pregledali Savezove račune,
knjigovodstvo, financijska izvješća, obračune i dokumentacije. O iskustvima
pravodobno su izvijestili Predsjedništvo i Skupštinu. Savezov predsjednik i
voditelj knjigovodstva redovito su pozivani na sjednice Odbora.
Sastav Odbora:
Mijo Štandovar
Martin Kubatov
Robert Ronta

predsjednik
član
član

O svim sjednicama Savezova Odbora za financije i nadzor vođeni su i
sastavljeni zapisnici.
Skupština
Udruga je svoju redovitu sjednicu Skupštine imala 12. svibnja 2018., u
prostorima fancaške osnovne škole. Na sjednici je bilo 92 člana, koji su
prihvatili Savezovo izvješće o radu i financijsko izvješće za 2017. godinu, plan
rada i financijski plan te neprofitno izvješće za 2018. godinu, i odlučeno je o
personalnim pitanjima.
Savezovo je članstvo poziv na sjednicu Skupštine pravodobno dobilo
poštanskim putem, u kojem je bilo navedeno mjesto, nadnevak i dnevni red
sjednice, te priloženi su materijali za raspravu. Skupština nije imala kvorum.
Materijali i pozivno pismo također su bili objavljeni i u Hrvatskome glasniku i
na Savezovoj mrežnoj stranici.
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Na Skupštini su donesene ove odluke:
Skupštinska odluka br. 1/2018.
Neka Savez poradi povećanja broja članstva organizira sve više takvih programa
koji su namijenjeni hrvatskoj mladeži, te će ih tako pridobiti u svoje članstvo.
Skupštinska odluka br. 2/2018.
Pošto je Skupština jednoglasno prihvatila neprofitno izvješće za 2017. godinu,
ovlastio je predsjednika neka izvješće stavi u nalog.
Skupštinska odluka br. 3/2018.
Pošto je Skupština s dopunama prihvatila materijale o kojima je raspravljala
(izvješće o radu u 2017. godini, financijsko izvješće za 2017. godinu, radni plan
za 2018., financijski plan za 2018.) obvezuje Predsjedništvo neka u skladu s
valjanim pravnim odredbama obavlja svoj rad te da ostvaruje ciljeve i zadaće.
Skupštinska odluka br. 4/2018.
Skupština ovlašćuje predsjednika neka, uza sudjelovanje pravnoga stručnjaka,
obavi administrativne poslove u vezi s izmjenama Statuta.
Rad Savezova predsjednika
Savezov predsjednik Joso Ostrogonac svoju je dužnost obnašao sukladno
propisima Savezova Statuta, na raznim je forumima, sastancima, kulturnim
priredbama i konferencijama zastupao interese Udruge. Višestruke je veze
gradio i njegovao s najvišim političkim krugovima Mađarske i Republike
Hrvatske, glasnogovornikom Hrvata u Mađarskoj, Hrvatskom državnom
samoupravom, mjesnim i županijskim hrvatskim samoupravama, narodnosnim
udrugama, partnerskim ustanovama i medijima.
O predsjedničkom radu sastavljena je posebna tablica, koja je privitak izvješća.
U njegovoj nenazočnosti, ali i samostalno Savez je zastupao potpredsjednik
Arnold Barić
Članstvo
Savez ima 342 registrirana člana. Uzimajući u obzir i redovite uplate članarine,
najviše članova ima u Podravini, potom u Bačko-kiškunskoj županiji. Do nekih
pozitivnih promjena došlo je u broju članstva u Gradišću i u Zalskoj županiji. To
može zahvaliti djelatnom radu mjesnih predsjednika, redovitih konzultacijama,
te dogovorima u vezi nadolazećim izborima. Također je promjenljiva bila uplata
članarine, premda je svim članovima dostavljeno pismo s napomenom i
uplatnica za članarinu. Došlo je do administrativnih poteškoća i prilikom izbora
druge banke, naime mnogi su dobili uplatnicu sa starim bankovnim računom.
Narečeno pokušali smo riješiti ponovnom dostavom pisma.
Predsjedništvo tijekom 2018. godine nije se koristilo pravom isključivanja člana.
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Savezovi financijski i gospodarstveni uvjeti
Osnove Savezova financijskog poslovanja jesu novčane potpore putem natječaja
i uplata članarine. Sukladno financijskome planu, 2018. godine dobiveni iznosi
pokrili su troškove sjednice Skupštine, zasjedanja Predsjedništva i Odbora za
financije i nadzor, odnosno druga savjetovanja. Prilikom državnih i regionalnih
priredaba omogućili smo isplatu putnih troškova istaknutih sudionika i
mnogobrojne publike, a također smo priredili i skromne domjenke nakon
manifestacija. Na teret financijske potpore putem natječaja uspjeli smo nabaviti
uredske pribore, bankovne i poštanske troškove, troškove službenoga telefona i
komunikacijske troškove, uporabu službenoga vozila. Natječaji su pravodobno
sastavljeni i dostavljeni nadležnim tijelima, a jednako tako i pismena izvješća.
Na teret uplaćene članarine, diferencirano smo poduprli regionalne priredbe i
programe. Knjigovodstvo, odnosno poslove oko natječaja, sukladno zakonskim
propisima i točno vodi BT-KONTO Könyvelőiroda u Baji. Posebno Financijsko
izvješće sastavljeno je po stavkama.
Savezova je banka ERSTE BANK HUNGARY ZRT., a bankovni je račun:
11600006 – 00000000 – 78612358.
Početkom 2018. godine na licu mjesta obavljen je financijski nadzor Uprave za
pravo i nadzor Ministarstva ljudskih resursa. Dana 13. veljače 2018. uprava je
pregledala natječaj NEMZ.CISZ-16-0365, potom ponovno 11. travnja 2018. te
je nadzor zaključila uspješno.
O financijskoj djelatnosti sastavljeno je posebno izvješće, koje je u privitku.
Savezova neprofitna djelatnost
Neprofitnom se organizacijom može smatrati ona udruga koja je po osnivačkom
dokumentu registrirana u Mađarskoj, njezina je djelatnost po osnivačkom
dokumentu usmjerena na neprofitnu djelatnost, te koja udovoljava potrebama
društva i pojedinca, raspolaže odgovarajućim zalihama, nadalje čija je
odgovarajuća društvena potpora vidljiva, dokaziva.
Savez je udovoljio obvezama formuliranim u Statutu i zakonskim propisima koji
reguliraju obavljanje civilne neprofitne djelatnosti.
O neprofitnoj djelatnosti sastavljeno je posebno izvješće, koje je u privitku.
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Važnije priredbe i događaji 2018. godine
Državni gastronomski i kulturni dan
Na dan zasjedanja Skupštine, 12. svibnja 2018., bio je priređen i Državni
gastronomski i kulturni dan, na Fancagi. Kao što je uobičajeno, regije su se
predstavile svojim kulinarskim specijalitetima. Pripremljena jela vrednovalo je
stručno povjerenstvo, te je najboljima uručena povelja i kup. Na Trgu sv.
Stjepana na otvorenoj pozornici nastupili su polaznici vrtića u Ulici templom,
učenici polaznici hrvatskoga jezika, plesači osnovne škole, Pjevački zbor kluba
umirovljenika na Fancagi, odnosno tukuljski plesači i Muški zbor.
Pojedine dijelove programa izravno je prenosila Televizija Dunav, prigodom
Dana narodnosti.
Državni Dan Hrvata
Državni je Dan Hrvata priređen 17. studenoga 2018., u Pečuhu, u zajedničkoj
organizaciji Hrvatske državne samouprave i Saveza Hrvata u Mađarskoj. Glavni
su pokrovitelji priredbe bili: predsjednica Republike Hrvatske Kolinda GrabarKitarović i predsjednik Mađarske János Áder. U pečuškoj prvostolnici misno je
slavlje predvodio mons. dr. Franjo Komarica, a s njime suslužili hrvatski
svećenici odnosno svećenici hrvatskih naselja Pečuške biskupije: Ladislav
Ronta, Augustin Darnai, Ilija Čuzdi, Jozo Egri. Potom je program nastavljen u
prepunom Centru „Kodály”, gdje su svirci te plesači i pjevači baranjski KUDova izveli program „Od poklada do Božića”. Visoke uzvanike i nazočne iz svih
regija gdje obitava hrvatska narodnost, pozdravili su: SHM-OV predsjednik Joso
Ostrogonac i HDS-ov predsjednik Ivan Gugan, potom su uručili odličja dvaju
tijela.
Dobitnici Savezova odličja:
– pečuški Ženski zbor Augusta Šenoe,
– Kulturno-umjetničko društvo „Petriba“,
– Lukovišćanka Ruža Šimara Bunjevac,
– generalna konzulica Republike Hrvatske u Pečuhu Vesna Haluga.
Za ovu je prigodu tiskan poseban broj Hrvatskoga glasnika, u kojem je
predstavljena županija Baranja.
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Priredbe i programi koje je Savez moralno i financijski podupirao
Kao što je uobičajeno, tijekom godine Savez je skromnim novčanim sredstvima
potpomagao priredbe svojih regionalnih udruga. One su imale i svoje financijske
izvore zahvaljujući uspješnim natječajima, odnosno potporom mjesne ili
županijske Hrvatske samouprave.
Sadržaji potpore:
• mjesni hrvatski balovi i prela (nastup sastava, predmeti za tombolu)
• priredbe za djecu, susret mladeži
• nastup folklornih skupina
• izleti, stručna putovanja
• znanstveni susreti
• potpora mjesnih priredaba, organizacijski poslovi
• troškovi najamnine
• tiskarski troškovi, plakati, pozivnice
• obilježavanja godišnjica
• koncerti, Hrvatski dani, Dani sela
• hodočašća, misna slavlja, vjerske priredbe.
Pojedine priredbe: Hrvatski bal u Barči; prelo na Fancagi i u Baji; sambotelski
Hrvatski bal; Pasionska baština Zaklade „Zornica”; Markovo; pečuški Božićni
koncert; kečkemetski Kulturni dan; sumartonski Dani Zrinskih, regionalne
natjecanje gradišćanskih učenika, priredbe Dravskoga proljeća, Spomen-večer
koreografa Antuna Kričkovića, Državno hodočašće, gostovanje dubrovačkoga
KUD-a Linđo u Mohaču, izlet šeljinskih učenika, susret čabinskih i bajskih
učenika.
Savezov javni život
Savezova uloga kao civilne udruge sve više jača, sve veći naglasak dobiva u
javnom i društvenom životu. Obavljanjem kulturnih i stručnih zadaća brani i
zastupa prava hrvatske zajednice, kolektivne interese i interese pojedinca.
Javna društvena djelatnost:
• Savezov predsjednik, zajedno s hrvatskim glasnogovornikom i predsjednikom
Hrvatske državne samouprave, član je Međuvladina mađarsko-hrvatskoga
mješovitog odbora, čiji je zadatak praćenje provedbe Sporazuma između
Republike Hrvatske i Mađarske o zaštiti prava mađarske manjine u Republici
Hrvatskoj i hrvatske manjine u Mađarskoj, potpisanog 4. travnja 1995. u
Osijeku.
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Odbor je zasjedao u Budimpešti, 16. ožujka 2018. u Parlamentu, gdje je
raspravljao i u zapisniku zabilježio one preporuke koja su u vezi s općim
pitanjima, te pitanjima obrazovanja, kulture i područja informiranja.
Predsjednici i članovi Odbora redovito su tražili mišljenje i prijedloge odborskih
zastupnika hrvatske zajednice u Mađarskoj.
• Vlada je prije šest godina, u veljači 2012. (1039/2012 (II.22.) Vladina odluka)
o ponovnom sazivanju Radne skupine za ljudska prava, koja prati provedbu
zaštite ljudskih prava u Mađarskoj, neprekidno je konzultirala s civilnim
organizacijama, stručnim skupinama, odnosno ustavnim tijelima, osim toga
unapređuje stručne komunikacije u svezi s provedbom ljudskih prava.
• Savez aktivno sudjeluje u radu Tematske radne skupine za narodnosna pitanja.
Radna je skupina tijekom lanjske godine razmotrila značajke promjena
stručnoga polja narodnosne politike, pripreme za izmjene narodnosnoga zakona,
te izvore narodnosne financijske potpore 2019.
Savezov partnerski sustav
Savez najvažnijim strateškim partnerom smatra Hrvatsku državnu samoupravu.
Sustavna komunikacija, pregovori, usklađivanje programa jamče dobre odnose
između dvaju tijela. Članovi Predsjedništva ujedno su i vijećnici HDS-ove
Skupštine, što omogućuje olakšano zajedničko razmišljanje, i održavanje
odnosa. Savezov predsjednik Joso Ostrogonac na čelu je Odbora za odgoj i
obrazovanje, Angela Šokac Marković zamjenica je HDS-ova predsjednika,
suradnica HDS-ova Ureda Eva Išpanović, Savezov potpredsjednik Arnold Barić
predsjednik je HDS-ova Odbora za mladež i šport.
Savez također ima dobre odnose s glasnogovornikom Hrvata u Mađarskom
parlamentu Jozom Solgom, koji je i predsjednik podravske regije. Savez je u
više navrata, sukladno zakonskim propisima obavljao rad kada je zbog smrti ili
odstupanja dužnosti došlo do promjene osobe zastupnika na mjesnoj razini.
Savez i Samouprava po postotku vlasništva zajednički nadziru Croaticu,
neprofitni d. o. o. za kulturnu, informativnu i izdavačku djelatnost te Medijski
centar Croatica. Savezovo Predsjedništvo je redovito izvještavano o Croaticinu
gospodarenju. Savezovi članovi Nadzornog odbora Croatice: Martin Kubatov i
Robert Ronta.
Savezove regionalne organizacije dobre radne odnose njeguju s mjesnim i
županijskim hrvatskim samoupravama. Mnoštvo zajedničkih programa za
očuvanje običaja, kulturne priredbe i rad na očuvanju hrvatskoga jezika zalog su
uspješnosti. Savezov predsjednik redovito izvješćuje hrvatske medije o
programima, i aktualnim zadaćama organizacije. Novinari Medijskoga centra
Croatica i novinari uredništva hrvatskih radijskih i televizijskih emisija pri
MTVA redovito prate, i pribivaju priredbama.
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Savez svoje diplomatske odnose njeguje putem diplomatskih predstavništava
Republike Hrvatske u Mađarskoj, ali i samostalno. Veleposlanik Republike
Hrvatske u Mađarskoj Mladen Andrlić i njegovi suradnici redovito pribivaju
Savezovim priredbama, a jednako tako i događajima hrvatske zajednice po
naseljima.
Generalni konzulat Republike Hrvatske u Pečuhu također aktivno sudjeluje u
hrvatskome narodnosnom životu, ponajprije u Bačko-kiškunskoj, Baranjskoj i
Šomođskoj županiji. Nakon isteka mandata generalne konzulice Republike
Hrvatske Vesne Haluga ovu je dužnost preuzeo Drago Horvat. Generalnim
konzulom Horvatom već na samome početku njegova mandata izgradili sm
dobre odnose.
Savezov predsjednik redovito sudjeluje na službenim događajima
Veleposlanstva i Generalnog konzulata. Primjerice: Savezov je predsjednik
sudjelovao na susretu s predsjednikom Hrvatskoga sabora Gordanom
Jandrokovićem, koji je bio 24. listopada 2018. u Pečuhu.

