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Beszélgetés id. Pongrácz Jánossal, Ipolyság díszpolgárával
Idősebb Pongrácz János 1935. május

4-én született Kemencén. 1953 és 1957 kö-
zött a Soroksári Tangazdaság – Kertészeti
és Szőlészeti Főiskola kerületvezető mező-
gazdásza, 1957-től 1966-ig a Pest Megyei
Földhivatal, 1974-ig pedig a Nógrád
Megyei Földhivatal mezőgazdásza. 1974-től
Kemence és Bernecebaráti községek kö-
zös tanácselnöke, majd 1990-től Kemence
polgármestere. E két utóbbi posztján rend-
kívül sokat tett a szlovák–magyar kapcso-
latok fejlesztéséért.

Ipolyság díszpolgáraként kijelentet-
te, hogy Ipolyság a szíve csücske. Tény,
hogy hosszú évtizedek óta kötődik vá-
rosunkhoz, és tartotta vele a kapcsolatot.
Mi késztette erre?

– Húszévi gazdasági és közéleti szerep-
lés után 1974-ben kerültem vissza szülő-
földemre, mint Kemence és Bernecebaráti
községek vezetője. Tisztségemet a környék
akkori adottságainak, embereinek megis-
merésével kezdtem. De nem hagytam ki
Ipolyságot és környékét sem. Hisz vala-
mikor mindkét község erősen kötődött
Ipolysághoz. Ez volt a legközelebbi város.
Lakosaink itt végezték nagyobb bevásárlá-
saikat, intézték a járáson, megyén hivata-
los ügyeiket, gyerekeik ide jártak polgáriba,
gimnáziumba. Én például gyerekként éle-
temben először itt láttam vonatot. Mivel
az itteni és a mi földműves-szövetkeze-
tünk, igaz nem hivatalosan, de már szo-
rosan együttműködött és kisegítette egy-
mást, én is felvettem a kapcsolatot Ipoly-
ság akkori vezetőségével. Ez később a két
település iskoláinak együttműködéséhez
vezetett. A mieink átjöttek Ipolyságra ün-
nepi műsorokat adni, amit az itteniek viszo-
noztak. Ez a gyerekeknek élmény volt,
mert külföldön jártak. És Ipolyság való-
ban a szívem csücske, mert a köz érdeké-
ben akárhová mentem, mindenütt szívesen
fogadtak, és ha kellett, segítettek. A lelkiis-
meretem diktálta, hogy nekem ezért tör-
lesztenem kell. Tehát tisztségeimben, az
akkori adott lehetőségeken belül, ezt kü-
lönböző formákban igyekeztem viszonoz-
ni.

Ön szerint mit hoz a két településnek
az EU-ba való belépés?

– Nagyon fel kell készülnünk rá. Elég
nagy a munkanélküliség, sokan átjárnak
hozzánk dolgozni. Nekik ugyanannyi bért
fizetünk, mint a helyieknek. A munkaerőt
nem az határozza meg, melyik országból
való, hanem hogy ugyanannyit termel-e,
mint a másik. Vagyis a többletérték előál-
lításához mennyivel járul hozzá. A jó munka-
erő munkavállalását más országban egy hi-
vatali szerv sem fogja tudni megakadályoz-
ni.

De legfontosabbnak tartom a határon
átnyúló gazdasági együttműködés lehető-
ségeinek könnyítését. Összejártam Nyugat-
Európát többször. Hollandiában megfi-
gyeltem a TESZ-ek /Termelési és Érté-
kesítési Szövetség/ megalakítási és műkö-
dési feltételeit. Hazatérve, hosszas előké-

szítés után, létrehoztunk egy gyümölcster-
melő területet, majd megalakítottuk a
TESZ-t, mely a termelőknek magasabb
felvásárlási árakat tud biztosítani. Ha in-
nen elviszik magasabb áron azt a gyümöl-
csöt, amit az Ipoly mindkét oldalán meg le-
het termelni, már előreléptünk. A termelő-
nek nagyobb a bevétele, munkásának ma-

gasabb a bére. Erről a lehetőségről már
egyeztettünk több ipolysági és környékbeli
gazdával, és fantasztikus lenne, ha ez itt is
megvalósulna. Tehát nemcsak a kulturális
és a sportrendezvényeket lehet a belépés
után összehangolni, de gazdasági téren is
szorosabb lehet az együttműködés. Mert
ha a gazdaság nem erősödik, „felfaljuk”
saját magunkat, nem lesz jövő.

Ön szerint mit kellene tennünk,
hogy a turisták számára vonzóbbá te-
gyük Ipolyságot?

– Amikor Kemencén az idegenforga-
lommal kezdtünk foglalkozni, hozzáértő
szakemberek tanácsát kértem. Ők – fel-
térképezve a település adottságait – oly
sok ötlettel, javaslattal, tanáccsal rukkol-
tak elő, ami az ott élőknek eszébe sem ju-
tott volna. Én hallgattam rájuk. A község-
ben megkezdtem a turizmus alapjának le-
rakását. Igaz, sokan azt mondták, hogy eb-
ből nem lesz semmi. Az öreg Pongrácz
bedilizett – mondogatták. És az eredmény?
Ma Kemencének kilenc panziója van, ami
80 munkahelyet jelent. Ezekben a panzi-
ókban tavaly 150 ezer éjszakát töltöttek a
látogatók, a turizmus Kemencének 200-
250 millió forintot hozott.

Tehát a turizmus fellendítése érdeké-
ben a városi és a gazdasági vezetőknek a vá-
rostervezőkkel, idegenforgalmi szakembe-
rekkel, vállalkozókkal közösen le kell ül-
ni, és megtalálni az utat a környezetből
adódó lehetőségek kiaknázásához. Ipoly-
ság és régiója szintén gyönyörű kör-
nyezetben terül el, ami a turista számára
még attraktívabb, ha ott szolgáltatásokat
is kap. Az Ipoly vonzza a halászokat, és
vadászati lehetőség is van. Közéleti

emberként azt tartottam, hogy az embe-
rekért mindig kell tenni valamit. Tudato-
sítottam, hogy a gazdasági egységek előtt
elsősorban a közigazgatási és államigaz-
gatási feladatokat ellátó szerveknek /pél-
dául a képviselő-testületeknek/ kell „ész-
revenni” ezeket a lehetőségeket, és ke-
zükbe venni az azok megvalósítására irá-
nyuló intézkedést. Én úgy látom, hogy Ipoly-
ságon e téren még nagyon sok tennivaló van.

A turizmus terén Kemence mivel
büszkélkedhet?

– A panziókat, a munkalehetőségeket
és a község ebből eredő bevételét már em-
lítettem. Négy szállodánknak úszómeden-
céje van, melyeket vízforgató berendezéssel
a csapból töltünk. Tehát vizük ivóvíz mi-
nőségű, amit a nap melegít fel. S ez a Bala-
ton vizével vetekszik, 24-27 fokos. Pata-
kunk tele van pisztránggal. 2,6 kilométe-
res pályán, melynek bővítésén jelenleg
munkálkodunk, közlekedik kisvasútunk.
Nagy sikere van. Élvezet hallgatni, ahogy
a gyerekek örömükben sikoltoznak rajta.
Élvezik, hogyan döcög fölfelé a Döcögi.
Üvegvágónk, amit már máshol nemigen
láthatnak a mai emberek, közkedvelt ki-
rándulóhely. Ősszel csodálatosan szép a
Börzsöny. A csörgedező kis patak és a he-
gyek megadják a motívumot neki. Ősszel
néha több a vendégünk, mint nyáron. A te-
let úgy várjuk, mint a messiást. Számtalan
szánkópályánk van, melyeken versenye-
ket is rendezünk. Ezen ipolysági diákok is
részt vesznek, gyakran díjakkal távoznak.
Ez is egy kicsit összeköt bennünket. Sí-
pályánkon két sífelvonó működik: egy ki-
sebb a gyerekeknek, egy nagyobb a fel-
nőtteknek. Az utóbbit Szlovákiából szerez-
tük be, már az együttműködés keretében
ókori módszerrel: valamit valamiért.

Közéleti emberként mire a legbüsz-
kébb?

– Kicsit büszke vagyok arra, hogy a-
mióta megépítettük Kemencén az első me-
dencét, gyerekeink megtanultak úszni,
legalább annyira, hogy menthessék éle-
tüket. Előtte tőlünk két fiatalember fúlt be-
le az Ipolyba és egy a Dunába. Azóta ilyen
eset nem fordult elő.

Amire szintén büszke vagyok: ötletem
alapján 25-30 gyerek gyógyult ki Kemen-
cén az asztmából. Azzal kezdődött, hogy
egyik szállodavendégünk panaszkodott,
hogy asztmás gyermeke egész éjjel köhö-
gött. Elgondolkodtam. Patakunknak nagy
az esése, s így nagy a páratartalma. A Bör-
zsöny egyik legjobb fenyvese ott van fölöt-
te, s ott a gyerek friss, páradús levegőt
szívhat. Kiültettük őt a patakpartra, és
hogy legyen mivel foglakoznia, körülraktuk
őt kövekkel, hogy dobálja a pisztrángokat.
Ártani nekik nem tud, mert ha villanni lát-
juk a pisztrángot, ő attól a helytől már mesz-
sze van. A gyerek két hét után gyógyultan
távozott Kemencéről, és idővel követte őt
a többi gyógyult is.

Köszönöm a beszélgetést.
Morvay Imre


