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Sikos Gábor már nincs köztünk. Az ember értetlenül áll és fejében megállíthatatlanul járnak a
gondolatok. Még alig kezdte el felnőtt életét, s máris vége szakadt. Egy fiatalembert ragadott
magával könyörtelenül a halál.

Gábor a középiskolát a pápai Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskolában végezte, ahol
az érettségi után a fuvarszervezői végzettséget is megszerezte. Iskoláját nagyon szerette,
szívvel-lélekkel végezte. Később a Kodolányi János Főiskolán angol nyelvtanár-kommunikáció
szakán diplomázott. Pápateszéri munkahelyén a Berek Kft.-nél angol, francia és német tudását
külföldi fuvarok szervezésével igyekezett hasznosítani. Szerette munkáját, s munkahelyén
megbecsülték.
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Ami még érdekelte, a futball és az újságírás. Szakmai gyakorlatát a Naplónál végezte, majd
pápai tudósítóként dolgozott, legutoljára a Nemzeti Sport számára.

Futballozni tizennégy éves korától kezdett, a Dabrony SC középpályásaként 2002-től focizott.
Utolsó meccsét szeptember 2-án játszotta csapatával Kolontáron, ahol meccs közben korábbi
sérülése miatt lecseréltette magát. Még aznap éjjel szívinfarktussal a pápai kórházba
szállították… Az életét sikerült megmenteni, de kómába került. Szülei, testvére és mindkettőjük
barátnői két és fél hétig felváltva voltak mellette. Beszéltek hozzá, a sporthíreket olvastak fel
neki. Bíztak felépülésében. Halálhíre mindenkit váratlanul ért.

Ahogy édesanyja mondta: „Annyi mindent kellett volna még neki csinálni!” Bár Gábor
visszahúzódó, szűkszavú fiú volt, nagyon közel álltak egymáshoz, édesanyjával nap, mint nap
beszélt telefonon, s aki, bár a fiú Dabronyból Pápára költözött, igyekezett gyakran főztjével
kényeztetni. Most hogy elment, nagyon hiányzik számára fia, mindenhol őt keresi. A szülők, a
testvér, a barátnő fájdalma kimondhatatlan. A gyerekkori barátok, a csapattársak és az
ismerősök számára még mindig felfoghatatlan, ami történt. A hétvégi Dabrony-Apácatorna
meccset elhalasztották, hiszen nélküle nincs értelme a csapatnak pályára menni. Az általa
hordott 12-es számot visszavonják, az mindörökre az övé marad.

A szülők, rokonok mellett búcsúznak tőle barátai, csapattársai, munkatársai, jó ismerősei.

Nagyalásony Község Önkormányzata nevében búcsúzik Csöngei Gábor polgármester, ezt a
nekrológot ajánlva Sikos Gábor emlékére.

Gábor halála a Nagyalásony Online és a Hírmondó számára is pótolhatatlan veszteséget jelent,
hiszen sporttudósításait rendszeresen írta számunkra. Ha rá gondolok, mindig az a kép jut róla
eszembe, amikor első alkalommal tervezgettük nálunk a nagyalásonyi házban a sportrovat
létrehozását. Nekem ezt az emléket biztosan itt hagyta.
Őrizzük meg mindannyian a pillanatot, úgy, ahogy azt örökül ránk hagyta. Isten Veled, Gábor!
Pápa, 1984. február 10. – 2012. szeptember 19.
S. K. Zs.
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Kapcsolódó linkek: Elhunyt Sikos Gábor
kollégám, Sikos Gábor emlékére

Elment egy fiatal tehetség

Egykori fiatal

Búcsúzunk játékosunktól és újságírónktól
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