POPOVICS LÁSZLÓ ÖNÉLETRAJZ
1964. 03. 30-án születtem Komlóskán. Ruszin környezetben éltem születésemtől fogva,
édesapám: Popovics János, édesanyám: Varga Mária – sajnos jelenleg már nem élnek.
Testvéreim: Popovics József, aki sajnos már meghalt 2004-ben az USA-ban, lánytestvérem
Popovics Veronika jelenleg Washingtonban él és dolgozik.
Amióta eszemet tudom beszélem a ruszin nyelvet, ismerem nemzetiségem kultúráját,
néphagyományait és görög katolikus vallási ünnepeit, liturgikus énekeit. Magyarul csak az
általános iskolában tanultam meg Komlóskán az alsó tagozatban. A felső tagozatot a
szomszédos Erdőhorváti községben végeztem el. Itt 4 évig tanultam a szlovák és az orosz
nyelvet is. Ezután Sárospatakon elsajátítottam a szobafestő-mázoló szakmát. Egészen fiatalon
külföldi munkát vállaltam Irakban, majd Németországban és Ausztriában. Rokonaim révén
többször megfordultam Amerikában. 1989-től tartózkodom ismét itthon.
Mezőgazdasági középfokú végzettséget is szereztem az évek során. Jelenleg mezőgazdasági
őstermelő vagyok, ebből származik a folyamatos megélhetési jövedelmem, amely az
elfogultságmentes, közéleti funkciók betöltéséhez elengedhetetlenül szükséges – véleményem
szerint. Emellett a Komlóskai Pusztavár Vadásztársaság vadászmestereként is
tevékenykedem.
1991-ben nősültem, feleségem: Szemán Edit a Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Óvodában
nemzetiségi óvodapedagógusként 27 éve oktatja a gyerekeket ruszin nyelvre és
néphagyományokra. Helyi ruszin képviselőként ő is részt vett a kulturális rendezvényeken.
Házasságomból két fiam született. Popovics Szilárd jelenleg a Miskolci Egyetem Állam-és
Jogtudományi Kar hallgatója. Popovics Dominik a Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium
tanulója.
1991-ben a MARUSZE ruszin civil szervezet egyik alapító tagjaként kezdtem a hazánkban
élő ruszin nemzetiség életét feltárni. 1997-ben megalakult a Komlóskai Ruszin Kisebbségi
Önkormányzat, melynek 12 évig elnöke voltam. Komlóskai ruszin elnökségem ideje alatt
megépült a Ruszin Szabadidő-és Szoborpark, majd a Ruszin Kulturális Központ. Ezen
utóbbi létesítmény irodát és szálláslehetőséget biztosított az idelátogató hazai és külföldi
ruszinság számára. Mindezzel egyidejűleg elnökhelyettesi pozícióm is volt az Országos
Ruszin Kisebbségi Önkormányzatnál. Nem újdonság számomra az országos vezetés, ismerem
a vezetéssel járó időigényes munkát, de mindezt felvállalom, mert számomra örömet okoz a
ruszin identitású emberek arcán megjelenő mosoly és elégedettség és az a fajta szervezési
munka, amelynek során a kis magyarországi ruszin közösségek (ruszin nemzetiségi
önkormányzatok) megvalósíthatják saját elképzeléseiket világi téren és vallásos
területen egyaránt.
Élő és tevékeny, perspektivikusan fejlődő ruszin közösségek érdekében vállalom a közéleti
szereplést és munkát, mely ezzel jár. Számomra – még koromnál fogva (50 éves vagyok) sem jelent megterhelést ez a fajta munka, melyet szívesen végzek a helyi ruszin közösségeink
szellemi és anyagi javainak gyarapodása céljából.
1. Támogattam és jelenleg is támogatom a ruszin nyelv és népismeret oktatását.
Ehhez azonban feltétlenül szükséges a ruszin nyelv magyarországi állami
elismertsége, azaz kodifikációja, melyet az Országos Ruszin Önkormányzat most
leköszönő vezetőségének sem, illetve az előző ORÖ vezetésnek sem sikerült
keresztülvinnie. Személy szerint ennek odaadó és elkötelezett híve vagyok és a
megvalósításához szükséges szakemberek bizalmát is élvezem.
2. Közéleti ruszin ténykedésem ideje alatt kiteljesedett a kontaktus és eszmecsere a
külföldön élő ruszinok képviselőivel (Szlovákia, Kárpátalja, Vajdaság, Románia stb.

területén) a számos közös ruszin kulturális és egyéb rendezvények során és a
folyamatos személyes kapcsolattartás által. A Ruszin Világszövetség elnökét
személyesen ismertem és vele közvetlen kapcsolatot tartottam.
3. Célom, hogy az Országos Ruszin Önkormányzat ismét zászlóshajója legyen a hazai
ruszin kultúrának görög katolikus és néphagyomány ápolásnak, amelynek a
kormányosi szerepét, azaz az elnöki tisztségét pályázom meg. Azt hiszem, hogy
eddigi életem során bebizonyítottam ruszin közéleti munkásságommal az
elkötelezettségemet és alkalmasságomat a pozícióra. Hiteles ruszin vezető
képviselője vagyok valamennyi Magyarországon élő ruszin identitású embernek.
Személyem a ruszin összefogás jelképét jelenti valamennyi ruszin számára a határon
innen és túl egyaránt.
4. Hiszek a ruszin választók bizalmában és összefogásában (a jelölő szervezetem a
RUKISÖSZ is ezt jelenti már a nevében is ) – ezért többségi bizalom esetén valamennyi megválasztott ruszin nemzetiségi önkormányzat megfelelő anyagi
támogatását garantálom az ORÖ központi költségvetéséből – természetesen a
feladatalapú támogatásokon és az egyéb pályázati támogatásokon felül. Ez a fajta
gondoskodás azt hiszem, hogy csak egy igazi ruszin gondolkodású személy és
támogató csapata körében születhetett meg. Ennek megvalósulása, realitása akkor
válik valósággá, ha a ruszin szavazók akarják ezt a fajta folyamatos, évenkénti (5
éven keresztüli!) jelentős (több százezres nagyságrendű) támogatást.
Mindennek az a feltétele, hogy a vidéken és a fővárosban szavazó ruszin szavazók többsége
szavazzon bizalmat a RUKISÖSZ országos listájának.
Bízom a ruszin szavazók realitás érzékében és a várható többség elnyerése után már most
megígérhetem, hogy valamennyi megalakuló ruszin nemzetiségi önkormányzatot rövid
időn belül felkeresem - a megalakulása után - hogy az együttműködés és a támogatás
lehetséges módjait egyeztethessem a helyi ruszin képviselőkkel.
Komlóska, 2014. 09. 16.
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