In memoriam - Rueppné Vargay Mária
„Nem bírta hát tovább …..
a múltat és e bomlott éveken
virrasztó gondokat, hitet, csalódást,
nem bírta más, csupán az értelem
s az bírta volna még. De megszökött a test”
/Radnóti Miklós/

Rueppné Vargay Mária - az ÖKO-FÓRUM ALAPÍTVÁNY, egykori életre
hívója, alapítója - 2014. decemberber 14-én, életének 76. évében visszaadta drága
lelkét Teremtőjének …
Igen. Az első a döbbenet, … így rendeltetett …
… mert tudjuk, hogy nincs halál, az csak belépés egy másik létbe, átlépés az időtlenségbe,
… tudjuk, hogy nem a semmibe zuhan halálával, hanem „fölmegy az Atyához”,
… teste nem elporlik, hanem felmagasztosul,
… földi élete nem véget ér, hanem belényílik a mennybe,
… mert az élet nem kezdődik el a születéssel, és nem fejeződik be a halállal…, ezek mind kis epizódjai
az örök vándorlásnak.
A halál nem az élet vége, csupán a tetőpontja.
Ő beteljesedett …
„A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit.”
/János evan. 6. rész, 63./
Mária – néhány lelkes és elkötelezett környezetvédő – elsősorban külföldi mintára és részben külföldi
segítséggel – 1994-ben alapítványt hívott létre ÖKO-FÓRUM néven. Szervezett keretet és jogi formát
kívántak adni annak a tevékenységnek, amely minden környezetükért aggódó ember törekvése, a
környezet megóvásának és a vele való tudatos élésnek.
Az ÖKO-FÓRUM Alapítvány céljának – a környezeti kultúra fejlesztése Magyarországon – nemes
gondolatot választották.
Ennek érdekében:
Eine tragfähige ÖKOBRÜCKE volt Schweiz és Ungarn között.
Nagyon sokat tett a „zöld” mozgalom, a természet- és környezet védelem ügyéért, az óvodai, iskolai
környezettudatos oktatási szemlélet bevezetéséért, az „erdei iskola” program kialakításáért,
pedagógusok továbbképzéséért.
Amikor itthon el-elakadt egy-egy új kezdeményezés, hozta a Világ „értelmes feléről” a pozitív példákat,
megoldásokat … Bizonyítva, hogy segítő szándékkal, értelemmel, mit – hogyan lehet megvalósítani.
A kétezres évek elejétől voltam az Alapítvány aktivistája, segítettem a programok szervezésében,
megvalósításában.
.

Az Úr hazahívta Őt - fogadja kegyelettel.

* Tudjuk, hogy mostantól egy csillaggal több van fenn az égen. *
EMLÉKÉT ÖRÖKKÉ MEGŐRIZZÜK!
Balog Béla
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Búcsúztatója 2015.01. 09-én – 10:30-kor lesz, a rákoskeresztúri Újköztemetőben.

