Átadták a Franjo Vlašić-díjat Dombóváron
A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Franjo Vlašić bán, s a Dombóvár és térségben élt horvátság történelmi emlékeinek, valamint a még itt élő
horvátok identitásának megőrzéséért és a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatásáért és erősítéséért posztumusz ismeri el a 2016-ban
elhunyt író, szociológus, néprajzkutató és történész,
néhai Frankovics György tevékenységét.
A kiemelkedő személyiség 1945. december 9-én
született Drávafokon. 1964-1968 között Pécsett a Tanárképző Főiskolán folytatta tanulmányait történelem-délszláv szakos hallgatóként. Az egyetem
elvégzése után Lakócsán lett tanár, ahol néprajzi
múzeumot hozott létre. Dolgozott a Pécsi Rádió
Horvát szerkesztőségében, de a Kossuth Rádiónak
is. Rendszeres szerzője volt a BARÁTSÁGnak, és a
Hrvatski glasniknak. A Pécsi Tanárképző Főiskola
Horvát-Szerb Tanszékének adjunktusaként, az 1980as években a Pécsi Rádió és a Magyar Televízió Pécsi
Horvát Stúdiója munkatársaként tevékenykedett.
Az általa végzett néprajzi, történelmi kutatások
és gyűjtések felbecsülhetetlen értékűek. Munkásságát számtalan kiadvány, évkönyv, könyv és gyűjtemény őrzi.
1991-1994 között a Magyarországi Horvátok Szövetségének elnökeként is működött. Mindvégig a
magyar-horvát közös történelem és a jelen együttélésének, a szomszédság, az egymásrautaltság kedvező eredményeinek ismertetésére törekedett.
Frankovics György mindenkivel megtalálta a közös hangot, kapcsolatokat épített. Munkájával önzetlenül szolgálta a horvát néprajzi és történelmi értékek megőrzését.
2010-ben a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat megalakulásakor Hepp Mihállyal együtt
ő volt az, aki felajánlotta támogatását és segítségét.
Ő hívta fel a figyelmüket arra, hogy Dombóvár szülötte a közös történelem kimagasló alakja Vlasics Ferenc, azaz Franjo Vlašić, a későbbi híres hadvezér,
politikus és horvát bán.
Kezdeményezője, valamint támogatója volt a
városi Vlašić-emlékhely létrehozásának, jelentős
szerepe volt – úgy Magyarországon, mint Horvátországban – Vlašić bán személyének és életének közismertté tételében.
A horvát nemzetiségi önkormányzat rendezvényein, ünnepi eseményein rendszeresen részt vett,
többször tartott előadást kutatásairól. A dombóvári
horvát képviselő-testület tisztelettel adózik segítőkészségének, emberségének, a közös célok elérése
iránti elkötelezettségének és barátságának, amelyre
immár a Franjo Vlašić-díj is segít emlékezni.
A posztumusz díjjal járó oklevelet a kitüntetett felesége,
Frankovics Katalin vette át.
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A másik kitüntetett, Győrvári Gábor Zoltán igazgató volt. A díjazott 1959-ben született Szigetváron,
gyermekkorát Felsőszentmártonban töltötte, középiskolai tanulmányait Pécsett végezte. Matematika,
valamint horvát nyelv és irodalom szakos tanár, jelenleg a pécsi Miroslav Krleža Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium igazgatója, továbbá a
Szentlőrinci Horvát Önkormányzat alelnöke. A korábbi ciklusokban az Országos Horvát Önkormányzat tevékenységében is aktívan közreműködött, az
Oktatási és Nevelési Bizottság elnöke, illetve oktatási és nevelési stratégiáért felelős tanácsnok volt.
Kormányzati szinten is számítanak véleményére
és tapasztalatára. A nemzetiségi közneveléssel kapcsolatos döntések szakmai előkészítésén résztvevő
Országos Nemzetiségi Tanács elnöki tisztségét is
betölti. Számos szakmai és társadalmi elismerésben
is részesült. Pécs Város Önkormányzata például a
Pro Civitate Díjban részesítette.
A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzatot – mely Tolna megyében az egyetlen a horvát
nemzetiség körében – megalakulása, azaz 2010 óta
támogatja tisztségeiben. Segíti a Nemzetiségi Önkormányzat kulturális és történelmi emlékeket
őrző-ápoló tevékenységét. Az általa vezetett intézmény énekkarával és zenekarával együtt rendezvényeik rendszeres résztvevője.
A szoros együttműködést a Miroslav Krleža Horvát Iskola és a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat megállapodással erősítette meg, kapcsolatukat ezzel is magasabb szintre emelve.

