
Miért támogat 100.000 ember a Facebookon? Miért jelenítik meg értékeinket a legnevesebb 
sajtóorgánumok, TV-k, rádiók? Miért támogatnak híres Férfiak és neves Nők a webolda-
lunkon? Miért népszerűek a Férfiak Klubja előadásai? 

Mert a Férfiak Klubja közösségi platformot teremt, hogy együtt fejlődve és megnyi-
latkozva közös Férfi példát és mintát állítsunk. KÖZÖS munkánk és példánk által 
jelenítjük meg az örök Férfiasság eszméjét, tartalmát. Lehetőséget biztosítunk minden-
kinek erényeink képviseletére és arra, hogy az általunk is felszínre hozott Férfi-értékek 
sokaságából egyénileg annyit követhessen, amennyit szeretne. 

Férfiak Klubja kisugárzása eredményezi azt a társadalmi változást, amely nyomán 
nő a felelősségvállalás, a tartás, a döntésképesség, a filozofálást felváltja a cselekvőké-
pesség. Egy élvezhetőbb és értelmesebb világot teremtünk a Férfiak teljesítménye által! 

A Férfiak Klubja az erős, tettrekész Férfiakat tömöríti. Médiajelenlétünk-
kel rendszeresen napirenden tartjuk a Férfi értékeket és a Férfiasság 
teremtő erejét. A való életben meg olyan közös cselekvést indítunk, 
ami egyrészt "jó mulatság és férfimunka", másrészt a példája "ragadós".

Közösségi megnyilvánulásainkkal, értékes mintánk kisugárzásával a Férfi értékek példáján 
keresztül tehetünk hozzá a világhoz. Férfiként a Nőkért, a jövő generációkért,  a baráti 
köreinkért, a munkahelyeinkért, a társadalomért!

Apa-Fia Köröket, Elöljáró Férfiak Klubját, férfi-avató fiú táborokat, nyári 
fizikai munka hálózatot, Férfiak Klubja Akadémiát, építő és nevelő tartal-
makat, erényeinket bemutató kampányokat és médiamegjelenések 
sokaságát kell megvalósítanunk céljaink elérésére. Az Örök Férfiasság 
Háza létesítményét és egy közösségünk által felépítendő Iskolát is 
tervezünk létrehozni! Van mit együtt tenni a következő években! tervezünk létrehozni! Van mit együtt tenni a következő években! tervezünk létrehozni! Van mit együtt tenni a következő években! tervezünk létrehozni! Van mit együtt tenni a következő években! 
Háza létesítményét és egy közösségünk által felépítendő Iskolát is Háza létesítményét és egy közösségünk által felépítendő Iskolát is Háza létesítményét és egy közösségünk által felépítendő Iskolát is 
tervezünk létrehozni! Van mit együtt tenni a következő években! 

Egy magasabb társadalmi minőséget képviselő és építő közösség! 

Közös és egyéni példánkkal ismét presztízst teremtünk a családokat, baráti 
köröket, társadalmat szolgáló Férfi értékeknek és vállalásukra motiválunk 
minden generációt! Nem megválaszolni akarjuk a „Hol vannak a férfiak?” 

kérdést, hanem okafogyottá tesszük azt! 
Mércévé tesszük a Férfias jelenlétet!

www.ferfiakklubja.hu www.facebook.com/aferfiakklubja 

www.ferfiakklubja.huAddig Regisztrációval 
jelezheti szimpátiáját!

Kövessen minket 
a Facebookon is!

FORRÁSAINK GYŰJTÉSÉRE HAMAROSAN 
MEGNYÍLIK A TAGGÁ VÁL ÁS LEHETŐSÉGE!



APÁK, NAGYAPÁK, FIÚK
APA-FIA KÖRÖK INDULNAK!

A férfi értékek a gyakorlatban mutatkoznak meg. Első személyes csatlakozási lehető-

ségként  Apák, Nagyapák és Fiaik részvételével önszerveződő Férfi-társaságokat 

hozunk létre, ahol havonta egy szombat délelőtt összegyűlünk, hogy a fiataloknak 

átadhassuk a család és a közösség javát szolgáló gyakorlati ismereteinket. Szakem-

berek és hasznos tudásukat átadó Apák, Nagyapák bevonásával együtt bütykölhe-

tünk fiainkkal, hogy felnőttként konyítsanak majd a villanyszereléshez, a csöpögő 

csap-betéthez, a biciklijavításhoz, a tűzrakáshoz, érezzék meg a fémforgácsolás, a 

famegmunkálás illatát és tudjanak majd különbséget tenni a széna meg a szalma 

között. Értelmes tevékenység közben, fiaink jelenlétében férfidolgainkról beszél-

gethetünk!

Gondolunk a lányokra is! 

Nőtársaink támogatására is számítva, a Férfiak Klubja helyi Nagykövetének vezeté-

sével indulnak az Apa-Fia Körök minden helységben. Közben feleségeinknek lesz 

havonta egy nyugodt délelőttje vagy lányaikkal együtt élvezhetik a fiúk által megte-

remtett anya-lánya időt! Az Apa-Fia körök megalakulása után tervezzük Apa-Lánya 

körök létrehozását is.

AMELYIK HELYSÉGBEN MÉG NINCS NAGYKÖVETÜNK, 
OTT AZ Ő JELENTKEZÉSÜKET VÁRJUK!

Jelezzék részvételi szándékukat a Férfiak Klubja Apa-Fia 
Köreinek eseményeire.

http://www.ferfiakklubja.hu/cselekedjunk/apa_fia_korok

FÉRFIAK KLUBJA NŐI TÁMOGATÓI KÖRE!

Örülünk, hogy az általunk megjelenített Férfi-értékek presztízsének emelését Nőtár-
saink is támogatják. Köszönjük, hogy támogatásuk nem egy mesterségesen 
kreált modern férfikép építésének szól, hanem azon Férfi értékek képviseleté-
nek, ami mindig is szolgálta a párkapcsolatokat, a családokat, a társadalmat! 
Különösen fontos ez számunkra, mert valljuk, hogy a Nők viszonylatában vagyunk 
Férfiak, és csakis a Nőkkel együtt, harmóniában teljesedhetnek ki teremtő erőink. 
Ha csak Férfiak élnének a világon, a Féfiasság kérdése fel sem merülne... 

Nem minden személyes tevékenységben várjuk Nőtársaink részvételét, de nekünk 
Férfiaknak jól esik, komoly motivációs erővel bír és tettekre sarkall ha magunk mögött 
tudjuk a Férfiak Klubja Női Támogatói körének erejét. 

Diszkrét és támogató kommunikációs aktivitásuk kommunikációra bírja a férfiakat is

Annak kinyilvánítása, hogy a Nőknek szükségük van a Férfiakra szárnyakat ad nekünk

A Férfiak Klubja konkrét munkáját segítik azzal, hogy a való életben kifejezetten támogat-

ják(!) Férfitársaikat egy-egy közösségi, Férfi-érték központú programban, tevékenységben 

való részvételben.

A Férfiak Klubja Akadémia rendezvényein a Férfi értékek tartalmának megismerése, a 

férfiak megértése, a férfiasság működésének feltárása közös ügy, úgy a férfiaknak mint a 

nőknek hasznos és fontos, mindkét nemű gyermekeikről nem is beszélve.

KÖSZÖNJÜK NŐI TÁMOGATÓINK SEGÍTSÉGÉT A FÉRFIAK KLUBJA  
MUNKÁJÁNAK, CÉLJAINAK NÉPSZERŰSÍTÉSÉBEN!

A Férfi értékek építését támogató Hölgyeket is regisztrációra buzdítjuk tehát honlapunkon! 
Igyekszünk célzott kommunikációval becsatornázni támogatásukat!

www.ferfiakklubja.hu/regisztracio
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