
2017. március 25. - a nap, melyen a világ a 
megfogant gyermekekért emeli fel a szavát!  
 

„Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek j oga van az élethez és 
az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatás tól kezdve védelem illeti 
meg.” (Magyarország Alaptörvényének II. cikke)  
Március 25-én, a Magzatgyermek Világnapján a várandósságot, a kialakuló és 
formálódó családot, a növekvő életet ünnepeljük. Ezen a napon a magzati jogok 
védelmezői egy fehér szalag kitűzésével hívják fel a figyelmet a megfogant élet 
tiszteletére és mindazokra, akik magzati korukban veszítették el az életüket. 
Az ember hajlamos az életet a születés pillanatától számítani. Az európai, sajnos 
egyelőre általános felfogás szerint a magzat még nem gyermek, pedig az 
anyaméhben az aprócska teremtésnek már végtagjai, nemi jellege és arcvonásai 
is vannak, azaz emberinek nevezett testi tulajdonságokkal bír. 
Arra a kérdésre, hogy mikor kezdődik egy emberi élet, a világban nincs egységes 
válasz, azonban egyre több az olyan egyházi és civil szervezet, amely a magzat 
élethez való jogát védelmezi. A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége 
és tagszervezetei számára ez a jog szintén  alapérték. 
Ezért csatlakoztak a kezdeményezéshez a Vajdaságból, Erdélyből, Kárpátaljáról, 
Felvidékről és Magyarországról olyan családokkal foglalkozó szervezetek, akik 
ilyen módon is szeretnének hatni a társadalomra, hogy mi élők még komolyabban 
vegyük az emberi életet, amely egyedi és megismételhetetlen. 
Az ügy rendkívül fontos, hiszen a magzatgyermekek megmentésével Közép-
Európában évente közel 1 millió emberi életet lehetne megmenteni. Az életünket 
ajándékba kaptuk, melyet nem lehet megismételni, de kiteljesíteni, építeni, 
szépíteni, értékekre nevelni, szeretni kötelességünk. Örülni kell az életnek, még 
ha nehéz a kezdete, akkor is! 
Ha a környezetedben bárkinek tanácsra van szüksége a témában az alábbi 
elérhet őségeken találhat segítséget:  
 

Telefonon hívható szolgálatok:  

Magyarország  
Magyar Lelki Els ősegély Telefonszolgálatok 
Szövetsége (LESZ), Telefonszám: 116-123 
 
 

  

Határon  túli magyar nyelv ű lelki els ősegély szolgálatok telefonszámai:   

 
 
 

Felvidék  
Felvidéki Lelki Els ősegély Telefonszolgálat  

  
 
 

Kárpátalja  
Kárpátaljai Lelki Els ősegély Telefonszolgálat  



Éjjel-nappal, magyar nyelven fogadják hívását!  
Telefonszám: 0918 500 333 vagy  
0904 500 338. 
 

Figyeljünk a gyerekeinkre, vigyázzunk 
egymásra.  
Telefonszám: 095 600 8005 vagy  
097 600 8005. 

Erdély  
Erdélyi Telefonos és Internetes 
Lelkisegélyszolgálat  
A következ ő telefonszámokon lehet hívni 
hétköznap 19-23 óra között:  
0754 800 808 vagy 0723 800 808. 
 

 Vajdaság  
SOS Női Központ minden nap 18-22 óra 
között: 021/422-740. 
 

   

Életvéd ő szervezetek elérhet őségei:  
 

www.communio.hu/meh/mesz.htm  
 

www.vitahumana.org  Tel: +421 948 192700 
 

www.abortusz.hu  Tel:  +36 30 203 4155 
 

www.rahelszoloskertje.hu   
 

Természetes családtervezés:  
 

www.billings.hu  Tel:+36 30 422 9889 
 
 
 

Kérünk Benneteket, hogy március 25-én a fehér szala g viselésével 
Ti is emlékezzetek a megfogant, de meg nem születet t 
gyermekekre, és ha lehet őségetek van rá, hívjátok fel az élet 
védelmének fontosságára a környezetetekben él ők figyelmét is!  

 

 

 

 


