A megtört varázs
(filmkisérő)
„Jó mindaz, ami az életet segíti, védi, gyógyítja és rossz, ami annak
megkárosítására, értelmetlen elpusztítására törekszik.”
(Albert Schweitzer)
„...napjainkban az egész világban a törvényes abortuszok során esztendőnként több
életet oltanak ki, mint a II. világháború éveiben. ...ez idő szerint Magyarországon
naponta átlag 220-240 életet. Az ötvenes évek közepe óta mintegy hatmilliót. Ez
utóbbi erőszakos halálvalutában átszámítva: 75 Hirosima, 300 mohácsi vész... A
Szegedi Orvostudományi Egyetemen végzett felmérések szerint: átlagosan minden
nyolcadik tizenévesen végzett művi terhesség-megszakítás kismedence
gyulladáshoz és következményeként gyakran végleges meddőséghez vezethet... Az
utódnemzedék apadása – 1958 óta átlagosan – évente 2 Mohács békeidőben,
törökök nélkül...”
(Fekete Gyula)
„A 10,7 millió főre rúgó magyarság beletörődik a fokozatos kipusztulásba.
Szemlátomást oda van ugyanis a magyarok gyermekáldás felett érzett öröme.”
(Weltwoche)
„Az a nép, melynek fiai a munkát, asszonyai a terhességet nem kívánják, pusztulásra
van ítélve.”
(F. D. Roosevelt)
„Amelyik ország évente több embert tesz sírba mint bölcsőbe, az nem takarít a
jövőre – föleszi az egészet.”
(Illyés Gyula)
A fenti adatok, a médiák híradásai, a modernnek, korszerűnek reklámozott életeszmények, a szuverén jog hangoztatása és ezek adta felelősségtudat indukálta a
film alkotóit A megtört varázs elkészítésére. Filmünk a születendő emberi élet és az
anyaság értékének felismerését célozza. Olyan üzenetet hordoz, melynek pluralista
társadalmunk véleménypalettáján helye van. Annál is inkább, hiszen a terhességmegszakítás törvényi szabályozásától eltekintve is soha el nem évülő civilizációs
kérdésről van szó. Filmünk olyan tényeket és álláspontokat közöl a holisztikus
megközelítésre való törekvés jegyében, melynek a szokásos tájékoztatáson
túlmenően is kielégítik az emberek információhoz való jogát. A szakmai megközelítés
segítséget nyújt e témakörben a gondolatok és ismeretek bővítéséhez. A szakmai
tények mellett elhangzó vélemények vitaindítói lehetnek egy-egy osztályfőnöki
órának vagy közösségi megbeszélésnek.
„A nemzetet elpusztítani nem lehet, a nemzet csak önmagát pusztíthatja el.”
(Széchenyi István)
„Soha ennyire mint ma: minket illet minden felelősség.”
(Fekete Gyula)

