
 
 

 

 

 

dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika polgármester 
Pázmánd Község Önkormányzata  
 
Kedves Csaba! 
Kedves Otthoni Testvéreim! 
 
Erdélyben minden ember nagy ember számomra. Nagysága életében, hűségében, az itthon és 
otthon összhangjának megteremtésében lakozik. Ezért, és férjem bukovinai székely 
származása miatt tekintem második otthonomnak Erdélyt. 
Évekkel ezelőtt egy kis csiki falu polgármesterének levelét olvastam, ki iskolájának 
történelem tankönyveket szeretett volna. Fejér megye 2010. évi Csíksomlyói zarándoklatának 
egyik vezetőjeként lehetőségem volt a kért tankönyveket minden osztálynak elhozni az Önök 
iskolájának. Ismeretségünk eredte ez, melyet azonos keresztény-konzervatív értékrendünk 
barátsággá szőtt.  
Csaba királyfi nagysága mellett két embert ismerek e név keresztsége alatt. Mindkettőt 
szolgálatát szerencsém volt személyesen megtapasztalni, és mindkettőt azonos elvek vezérlik. 
Lukács evangéliuma szerint élnek. 
 

„Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, 
és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon.” 

 (Lk 12,48) 
 

Böjte Csaba Testvér és Ferencz Csaba polgármester életét a tenni akarás, a közösség, a 
gyermekek iránti felelősség határozza meg. Ha van valahol egy gyerek, aki azért sír, hogy 
vegye őt ölbe valaki, hogy törődjön vele valaki, akkor kell, legyen valaki, aki ezt meghallja. 
Az Isteni gondviselésnek is nagy szerepe van “a jó Isten jó partnernek bizonyult ebben a 
munkában”- vallja Böjte atya, és cselekszi az Önök vezetője, Ferencz Csaba is.  
Egy közösséget összetartani sokkal nehezebb, összefogni mindennapijaikat, gyógyírt lelni 
gondjaikra, együtt élni, mint mindezt szétzilálni, önző, személyes érdekektől vezérelve.  
Tetteiddel szokást formálsz. Ha szokást formálsz, jellemet teremtesz. Ha jellemet teremtesz, 
munkád örök marad. Ezt figyeltem meg az elmúlt évek során településeiken. A nemzetközi 
gazdasági és - értékrendbeli válság ellenére fejlődés, értékmentés, tudatosan tervezett 
jövőépítés folyik.  Egy vezető, egy polgármester, mint mi együtt lélegzik településével, annak 
minden lakójával, és a felelősség is az ő vállát nyomja, mint Krisztust keresztje. Fiatal korom 
ellenére itthon országosan elismertek eredményeink, újításaink, melyek közül több Ferencz 
Csaba tanácsain, tiszta és bölcs értékítéletének köszönhető ☺ A Sapientia Nyári Egyetemének 
oktatójaként többször a vidékfejlesztés minta példájaként, az emberség, testvériség 
gyöngyszemeként mutattam be polgármesterük, Csaba tevékenységét.  
Megtanultam tőle, hogy sziklaként álljak, tartásom és hűségem ne veszítsem soha. Tanácsai 
nyomán alapelvem lett, hogy tetteimmel valami mellett, valamiért cselekedjem. A „valami 
ellen” viszi az energiát, a „valamiért, - ha az jó és értékes cél- termeli azt. Ahogy mondás is 
szól: „Tedd azt, amiben hiszel és higgy abban, amit teszel”  
Méltán lehetnek büszkék vezetőjükre!  
Kedves Csaba! 
Vezéreljen továbbra is Isten kegyelme, hogy településedért, annak közössége érdekében 
mindent megtehess! Adjon az Isten erőt, egészséget, erőtlen ellenséget! Itthonról mit is 
üzenhetnék mást: 

„Magyarországnak szüksége van rád”! 
 

                                                                          dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika 
         polgármester 

„Pázmánd, otthon a természetben” 


