Tisztelt Gyászoló Család!
Tisztelt Gyászoló Gyülekezet
Szomorú kötelességemnek teszek eleget, Sipos Andrástól búcsúzom.
Búcsúzom a Pallas Athéné Vésztı Városvédı Egyesület tagjai pártoló tagjai nevében, az
egyesületet létrehozó alapító tagjától.
Titkár urat, Andrást, volt városvédı barátomat, megközelítıleg 17 éve, még aktív katonatiszti
munkája idején ismertem meg.
Budakeszi várost zsúfoltnak tartva Vác kertes területén a vidéki hangulatot sugárzó
nyugalmas domb oldalon lévı telkén terveztette meg velem elsı családi házát.
Munkahelyén, Budapesten a Honvéd kórház építkezésén találkoztam vele elıször,
bár házassága révén lett vésztıi, de egy pillanat alatt megállapítottam, ismét látok egy vésztıi
embert aki az aktuális kort jóval megelızı technológiával, munka stílussal tud dolgozni.
Sipos Andrásra alapos tudása, részletekbe menı átgondolt tervei miatt már akkor felnéztem.
Teltek, múltak az évek.
Sipos András a Magyar Honvédség állományából 1996. december 1-vel nyugállományba
vonult honvéd ırnagy rendfokozattal.
Nyugdíjasként Vésztıre költözött.
Vésztın találkoztunk ismét.
Eladta váci ingatlanát, ezért a Sas utcában közösen terveztük meg a családi házukat.
Ezt a házat, bár nem volt mindent kibíró fiatal ember meg is építette, élete végéig itt lakott.
Évek teltek el ismét, amikor is felkeresett, hogy legyek a vezetıje egy már teljesen
megszervezett új vésztıi városvédı Egyesületnek.
A Pallas Athéné Vésztı Városvédı Egyesület létrehozását az akkor már jól mőködı Település
Szépítık Egyesülete mellett nem versenytársi szándékkal akarta közel húsz tagjelölttel
létrehozni.
Célja volt Társai szándékával megegyezıen a helyi épületek védelme, hagyomány ırzés, a
vésztıi civil élet színesítése.
Tisztelt Gyászoló Család! Tisztelt Gyászoló Gyülekezet!
Sipos András szerencsés csillagzat alatt született, akiben meg volt az a tudás, hit, kitartás,
amely ezeket a célokat számunkra elérhetıvé tette.
Egyesületünk pályája elején nem tagadhatom le, meg nem értésbıl támadásokból volt részünk
bıven.
Bevallom egy esetben én magam is meghátrálásra készültem.
Ma sem tudom András honnan merítette az erıt, hitet adott nekem is a városért önként vállalt
civil feladat folytatásához.
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A közös kitartó 4 éves munkánk, helyben a térségben, hazánkban és szomszédos országok
közül Romániában, Szlovákiában az internet világhálón büszkeséggel elmondhatom meghozta
az eredményét.
Sipos Andrást mővész embernek tartottam, csodálatos ének hangja volt, elıadásaival
rendezvényeinket amikor szükség volt rá színvonalassá tette.
Nem volt építész, de önképzéssel nagyon alapos tudásra tett szert.
Kezdı építészek útjuk elején megszenvednek a kifejezésekkel rizalit, pilaszter, lizéna és a
többi építész meghatározásokkal.
Elhunyt barátunk építész elıadást tarthatott volna a témakörökbıl.
Ma ismét rájöhettünk, Vésztın élt egy ember aki sokat adott.
Talán még többet nyújthatott volna, ha fogékonyabbak vagyunk, s még korábban maga köré
győjthette volna az épített környezet védelmét fontosnak tartó helyi lakosokat, bennünket.
Vésztı mindenkori fejlesztésének és fejlıdésének elkötelezett híve, egyesületen belül motorja
is volt.
Rendkívül fontosnak tartotta mindig is a helyi értékek védelmét, megóvását.
Az év végék mintájára az út végén is vissza kell tekintenünk és el kell gondolkodnunk azon,
hogy a legfontosabbakat elvégeztük-e?
Milyen nyomot hagyunk magunk után?
Ha távoztunk után nevünk bárhol fölmerül, vajon hogyan említenek majd bennünket?
Sipos András a honvédelemben, a köz és civil életben, mővészetével, bátran mondhatom helyt
állt.
Nélküle szegényebb lett volna a világ!
"Csillagok közt él már,
angyalok közt jár,
ott, hol csendbıl épül vár,
s igaz lelkére az Isten vigyáz már."
Nyugodjon békében!
Temetés napja: 2010. október 15.
Kazinczky Gyula PAVVE elnök

Közlemény:
Bm-i Hirlap, Vésztıi Újság, Kármentı országos lap Hungaria Nostra, Népszava leadva
2010.október 08 elhunyt 66 évet betöltött néhai Sipos András
egyesületi
Titkárunk aki Született a Szabolcs megyei Mándok
településen, 1943.december 19.-én
vésztıi Bartók Béla Népdalkör Egyesület és a nagyközönség
számára.
Néhány mondat a munkacsoport vezetıjérıl, mely igazolja, hogy
A sikeres alkotás a további alkotók összefogása koordinálása jó
kezekben volt
Néhány elismerése:
Sipos András alapító tagtársunk 1996. december 1.-vel
nyugállományba vonult honvéd ırnagy rendfokozattal.
az idısek világnapja alkalmából, közösségi és civil munkájáért Aranykor
Kitüntetı Cím bronz fokozata kitüntetésben részesült 2008. október
01.-én a Magyar Köztársaság Honvédelmi Miniszterétıl.
Sipos András titkár, az egyesület létrehozásában végzett munkája
elismeréseként” oklevélben részesült 2008.augusztusban.
Énekes elıadó képességégét, tehetségét számos díjjal jutalmazták

www.fuzesinfo.hu internetes lapra leadva
Váratlan rosszullétét követıen, 2010.október 08-án, 66 éves korában elhunyt a Pallas Athéné
Vésztı Városvédı Egyesület titkára és a Bartók Béla Vésztı Népdalkör Egyesület szóló és
karénekese, Vésztı civil életének meghatározó alakja,

Sipos András.
aki született a Szabolcs megyei Mándok településen, 1943.december 19.-én
Sipos András alapító tagtársunk a Magyar Honvédség állományából 1996. december 1-vel
nyugállományba vonult honvéd ırnagy rendfokozattal.
Nyugdíjasként Vésztıre költözött.
A vésztıi hagyományırzıkkel, népdalénekesekkel azonnal felvette a kapcsolatot.
Öt éve a Népdalkör énekeseibıl alakult baráti körével elhatározták, hogy a vésztıi civil élet
színesítésére egy városvédı egyesületet is alapítanak
Ez az egyesület immárom 4 éve folyamatosan szolgálja a vésztıieket.
Titkár úr mindig idıt szakított rá, hogy bel és külföldi képviseleti útjainkon részt vegyen.
Civil képviselıként szóló énekesi tudásával is lenyőgözte meglátogatott szervezeteket,
fogadóinkat.
Az idısek világnapja alkalmából, közösségi és civil munkájáért Aranykor Kitüntetı Cím
bronz fokozata kitüntetésben részesült 2008. október 01.-én a Magyar Köztársaság
Honvédelmi Miniszterétıl.
Pallas Athéné Vésztı Városvédı Egyesület létrehozásában végzett munkája elismeréseként”
oklevélben részesült 2008.augusztusban.
Énekes elıadó képességét, tehetségét Vass Lajos aranyoklevéllel és számos díjjal jutalmazták
Sipos Andrást 2010. október 15-én 11 órakor kísérik utolsó útjára a vésztıi köztemetıben.
Nyugodjon békében!

