
M
a r o s s z e n t -
györgy pol-
gármesteré-
nél jártunk, 
de most nem 
a hivatali 

ügyeire voltunk kíváncsiak, ha-
nem arra, milyen családapának 
tartja magát, és hogyan tudja fél-
retenni a községvezetői szerepét 
otthon a nagycsaládban. Mindjárt 
a legnehezebb kérdéssel kezdtük: 
Sófalvi Szabolcs ki tud-e kapcsol-
ni otthon a polgármester szere-
péből, és ha hazaérkezik, akkor 
fejben is otthon van-e, vagy csak 
fi zikailag.

„Nagyon boldog apuka vagyok, 
a legnagyobb öröm nagycsalád-
ban élni, de főleg a munkám miatt 
nagyon elfoglalt vagyok. Ha csak 
az lenne, hogy reggel héttől dél-
után ötig lejár a munkaprogram, 
akkor minden rendben lenne, de 
sokszor este is hívnak telefonon, 
és ki sem kapcsolhatom, mert 
a sürgősségi csapat elnökeként 
mindig elérhető kell legyek. Hív-
nak, ha tűzeset van, ha koronaví-
russal kapcsolatos hírek vannak, 
néha még személyesen is verik a 
kaput” – mondja a községvezető.

Sófalviék tizenhárom éve fog-
lalkoznak jegyesoktatással, fi a-
talokat próbálnak megerősíteni a 
házasságban. „Mint polgármester 
is tapasztalom, hogy a társadalom 
egyik legerősebb alappillére a csa-
lád, erre lehet közösséget, nem-
zetet építeni. A jegyes kurzuson 
is arra tanítjuk a fi atalokat, hogy 
milyen fontos a minőségi idő. Ha 
beszélgetsz a lányoddal, fi addal, 
feleségeddel, fontos, hogy ráfi -
gyelj, ne matass a telefonon, ne 
nézd a tévét közben. Próbáljuk 

elmondani, hogy nálunk ez hogy 
működik, de nagyon nagy kihívás 
nekem is. Otthon vagyok, este 9 
óra, a gyerekeknek kedvük lenne 
kérdezősködni, de közben szól a 
telefonom, olyankor félreteszem 
először a telefont, befejezem a 
gondolatot a gyerekekkel, és utá-
na félrevonulva intézem a hívást, 
ha sürgős, ha nem, halasztom. De 
ez azért is kihívás, mert a gyerekek 
is látják, hogy a fi gyelmem egy ré-
sze elterelődik, és akkor inkább ők 
is mondják, hogy előbb rendez-
zem le a telefonbeszélgetést. Ez 
nem tragédia, inkább időbeosztás 
dolga, ezért szeretek előre megbe-
szélni mindent, eltervezni az idő-
met, de a feleségemmel is külön 
találkákat beszélünk meg. Min-
den héten van egy este, ami csak 
a mi esténk, akkor a gyerekeket is 
elvisszük mamához, hogy minő-
ségi időt tudjunk a feleségemmel 
együtt tölteni” – meséli Sófalvi 
Szabolcs.

Négy örömforrás

A gyerekei úgy tartják, hogy ő a 
viccesebb szülő, de azt is tudják, 
ha szigorúan rájuk szól, akkor azt 
be kell tartani. Felesége, Adél is 
sokat játszik velük, de vele job-
ban próbálgatják a szárnyaikat a 
gyerekek. A legkisebb, Krisztián 
Áron most öthónapos, és nagyon 
sokat mosolyog – mondja lelke-
sen az édesapja, talán azért, mert 
rá is egész nap mosolyog valaki 
a nagycsaládból. A legnagyobb 
lánya, Kriszta 14 éves, aki szinte 
anyáskodik a kicsi felett, Szabika 
11 éves lesz, ő eddig nem mutatta 
ki az érzelgősebb énjét, de amióta 
megvan a legkisebb, sokat dédel-

geti, megváltozott a többiekkel 
szemben is. Kristóf fi uk most ki-
lencéves, ő volt eddig a legkisebb, 

benne van a legtöbb kérdés azzal 
kapcsolatban, hogy a nála még 
kisebbel hogy kell bánni, de sokat 
babusgatja ő is a kicsit – meséli a 
polgármester, aki pár nap múlva 
ünnepli feleségével a 19 éves há-
zassági évfordulóját.

„Külön örömforrás mind a négy 
gyerek. Mindig tervezgettük, hogy 
három gyerek kell, nem számítot-
tunk négyre, meg is lepett, amikor 
tavaly húsvétkor megtudtuk, hogy 
Isten megajándékoz még egy gye-
rekkel, de hatalmas öröm és vi-
sítás tört ki otthon, amikor meg-
tudták, hogy lesz még kisbabánk. 
Idén január elsején jöttek haza a 
szülészetről, és azóta ebben az 
örömben élünk” – osztja meg ve-
lünk a negyedik gyerek váratlan 
érkezésének történetét Sófalvi 
Szabolcs.

A gyulafehérvári családpaszto-
rációs iroda mottója az az üzenet, 
amivel a Sófalvi család is azono-
sul a mindennapokban: a hit ke-
gyelem, a család áldás, a gyerek 
jövő. „Úgy érzem, hogy a legerő-
sebb a hit, ami megtart, és ezt 
tapasztaltuk az udvarlási szakasz-
ban is. Nyolc év után tönkrement 
a kapcsolatunk, majd újjáépült 
egy erős sziklára, a hitre. Ekkor 
kezdődött el az az élet, udvarlás 
és házasság, aminek megtartó 
ereje van ma is. Akkora a hitünk, 
hogy ez nagy bizalmat tud adni 
a mindennapokban. Ért egy-két 
megpróbáltatás, de soha nem te-
vődött fel az, hogy egy-egy vita 
vagy nézeteltérés után véget érjen 
a kapcsolat. Hiszem azt, hogy mi-
után tíz évet udvaroltam Adélnak, 

és 19 éve vagyunk házasok, hogy 
ez a hit ad arra is erőt, hogy kitar-
tóak, hűségesek legyünk, és be-
tartsuk azt, amit 19 évvel ezelőtt, 
június 16-án kimondtunk egy-
másnak: holtomiglan-holtodiglan 
kitartsunk egymás mellett” – véli 
Sófalvi Szabolcs.

Ha valamit eltiltasz tőlük, 
kapjanak alternatívát

Amikor a gyerekek fegyelmezé-
séről kérdezem, azt válaszolja, az 
egységben és a következetesség-
ben hisz. Megbeszélnek mindent 
a feleségével, és ez jelenti szá-
mukra a fegyelmezést.

„A gyerekek értenek a klikkese-
déshez, és van, amikor a nagylá-
nyom a nagy kék szemeivel rám 
néz, kérlel, próbál meggyőzni, 
hogy igent mondjak valamire, de 
akkor is tudják, hogy egységben 
döntünk a feleségemmel. Még ha 
van is olyan, hogy nem értünk 
egyet valamiben, azért megbe-
széljük, és a gyerekek felé egy-
séges véleményt tolmácsolunk” 
– szögezi le. A családapa a követ-
kezetesség híve, hiszi, hogy hatá-
rokat kell szabni. A gyerekneve-
lésben is fontosak a szabályok és 
a mellettük való kitartás, de nem 
kegyetlen módon, mondja.

„Ha átadjuk a hitet nekik, az 
megőrzi őket az életben, nem kell 
kiragadni a világi társadalomból 
a gyerekeket, hanem el kell érni, 
hogy kicsi lámpásként világítsa-
nak, és a családban megkapott 
értékeket vigyék ki a világba. Nem 
egy példa volt arra, hogy csúfol-
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A családapa a következe-
tesség híve, hiszi, hogy 
határokat kell szabni. 
A gyereknevelésben is 
fontosak a szabályok és 
a mellettük való kitartás, 
de nem kegyetlen módon, 
mondja.

A ma
is na
a ne

FOTÓK

A gyerekei szerint ő a viccesebb a két szülő kö-
zül, de ha kell, bizony szigorú is tud lenni velük. 
Marosszentgyörgy polgármesterének, Sófalvi 
Szabolcsnak és feleségének, Adélnak öt hónap-
ja született meg a negyedik gyereke, a házaspár 
pedig úgy érzi, a legnagyobb ajándék nagycsalád-
ban élni. A családfői kihívásairól, feleségével való 
kapcsolatáról, gyerekeiről és az esti közös me-
sékről, imákról, a család mindennapjaihoz tartozó 
apró, de annál fontosabb rituálékról kérdeztük a 
családapát.

NÉGY GYEREK VICCES A
#Sófalvi Szabolcs

Sófalvi Szabolcs a viccesebb szülő, 
de ha kell, szigorú is tud lenni




