Önéletrajz
1960. május 25-én születtem Munkácson.
Szüleim: Popovics Pál illetve Popovics (szül. Kapornay) Izabella (édesanyám négy éve hunyt
el).
Mindkét testvérem édesapámhoz és hozzám hasonlóan családjával együtt Munkácson él.
Feleségem a budapesti származású Palojtay Márta. Négy kislányunk van:
Kinga (1999), Réka (2001), Eszterke (2003), Bernadett (2010).
Tanulmányaim:
- munkácsi magyar iskola
- Ungvári Zeneművészeti Szakközépiskola (zongoratanári diplomát szereztem)
- Ungvári Állami Egyetem (magyartanári diploma)
- PhD-képzés az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán.
A doktoriskola elvégzése után letettem az abszolutóriumot.
(Munkács korabeli magyar sajtótörténetét kutattam a kezdetektől 1944-ig, a szovjet
megszállásig)
Az ungvári egyetem elvégzése után Munkács környéki falvakban tanítottam magyart illetve
vezettem énekkart (Beregrákos, Szernye). Az egyetemi esztendők alatt egy ideig
zongoraórákat is adtam Ungváron.
Jelenleg a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskolában illetve a Munkácsi Szent István
Líceumban tanítok magyart illetve művészettörténetet.
1999-től közel tíz éven keresztül Beregszászon is oktattam művelődéstörténetet,
zenetörténetet és egyéb, a kultúrtörténet témakörébe tartozó tárgyakat a II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán.
Évtizedek óta Kárpátalja (főleg Munkács) magyar helytörténeti vonatkozásait kutatom.
Tanulmányok, cikkek illetve előadások formájában igyekszem ennek a munkának az
eredményeit közkinccsé tenni. Kutatásaim egy részét két könyvben is publikáltam. 2005-ben
jelent meg a Munkács kultúrtörténete a korabeli sajtó tükrében c. munkám első kötete, majd
2006-ban egy képesalbum Baranyi András ötlete alapján és szerkesztésében Munkács
ahogy nagyszüleink látták címmel. Ennek a nagyon szép kiadványnak a szövegét írtam meg
sajtótörténeti kutatásaim alapján. A könyvnek egy esztendő múlva a második kiadása is
napvilágot látott.
Nagy örömömre szolgált, hogy 2004-ben sikerült megtalálnom Munkács határában azt a
helyet, ahonnan Feszty Árpád társaival A magyarok bejövetele c. festmény vázlatait
készítette és bebizonyítanom azt, hogy a körkép és a mai munkácsi panoráma teljes
mértékben megegyeznek. A helyszínen 2013 szeptemberében egy szép emlékhely lett
kialakítva.
1987-ben egyik alapítója és egy ideig vezetője voltam a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc
Irodalmi és Művelődési Körnek, majd 1991-ben ugyancsak egyik alapítója és közel két
évtizeden keresztül elnöke voltam a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetségnek.
Jelenleg a szövetség tiszteletbeli elnökeként igyekszem segíteni és népszerűsíteni a
kárpátaljai magyar cserkészetet. A Nyomkereső című cserkészlapnak egyik szerkesztője
voltam. Rendszeresen jelentek meg itt írásaim, a túraoldalak rovatban korábbi
hegymászásaim leírását közöltem azzal a céllal, hogy segítsek a Kárpátokban való
tájékozódásban.
Az 1990-től húsz éven keresztül nyaranta megrendezésre kerülő Munkácsi Zenei
Tábornak is egyik alapítója és évekig egyik szervezője voltam.
Megalakulása óta elnökségi tagja vagyok a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
Munkácsi Alapszervezetének.
Szeretem és meglehetősen jól ismerem Kárpátalja tájait, hegyeit, amit szívesen
mutatok meg a vidék magyar művelődéstörténeti érdekességeivel egyetemben az
érdeklődőknek idegenvezetés (jobban szeretem a honismereti vezetés kifejezést),
hegyi túravezetés és előadás formájában.
2009-ben Budapesten a Magyar Kultúra Lovagjává avattak, 2013 augusztusában
Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést
adományozta nekem, amit Ungváron vehettem át, majd 2016 júniusában a Pesti
Vigadóban a Magyar Örökség díjban részesültem.
Munkács, 2016 júniusa

Popovics Béla

