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Legfrissebb hírek váltakoznak 

Napi szinten jelennek meg 
országos és helyi híreink, amik a 

családokat érdekelhetik.  

A menü fenn kibontható és 
további és régebbi tartalom is 

kereshető.  

 

Aktuális programok naptár rendben 

A programok naptár szerint jelennek meg 
és lapozhatóak. A menü fenn kibontható és 
további és régebbi tartalom is kereshető.  

Lejárt programok eltűnnek, ezért az oldal 
néha bejelentkezést kér, ez technikai baj, 

ekkor nem kell bejelentkezni.  

Kereső modul jól működik. 

  



Legfrissebb magazin cikkeink 
ajánlója 

Kismamáknak szóló cikkeink és a 
BÖRZE legújabb kínálata 



Az aktuális program menüben minden megtalálható, a többi kategória annak a kivonata.  

Kirándulás helyeket, helyszíneket is találhattok, országszerte úgy, hogy megyénként az 

imami oldalakon vannak fenn és összekapcsolva, ha messzebb vágynátok. Érdemes 

megnézni, mert belépő kedvezmények is lehetnek. Ide hirdetéseket is várunk olyan 

programokra, akik szeretnének bővebb tájékoztatást adni a szülőknek.  

A területi szűrővel a program helyszínére lehet szűrni. 



Legkedveltebb oldalunk, egészségügyi szakemberek elérhetősége, körzetek, 

rendelési idők, nyitva tartások. Bölcsődék, óvodák, iskolák, azok nyílt napjai, 

beiratkozás információk, tanítási szünetek. Békéscsabai hivatalok, közművek, 

egyesületek, szociális és segélyszervezetek. 
 



Központi családtámogatási 
formák 

A módosulással együtt frissül, 
2016-os GYED, adókedvezmény 

információk, utazási 
kedvezmény, GYESE, CSED, apa 

pótszabadsága, anyasági 
támogatás, GYED EXTRA, stb.  

Helyi, önkormányzati támogatások  

legtöbb önkormányzat ad 
életkezdési támogatást a baba 

megszületésekor. Adnak 
oltástámogatást, buszbérlet 

támogatást, letelepedési támogatást 
lakásvásárláshoz, szociális helyzet 
szerint gyógyszertámogatást vagy 

rendkívüli támogatást. Folyamatosan 
gyűjtöm városonként. 



Segítség boltot, szolgáltatót találni, azokról többet megtudni, esetleg hozzászólásokból 

véleményt formálni.  

Hirdetőket is várunk, hogy az alapadatokon kívül minél több információ és akció 

megjelenhessen itt.  

Csabaimami kártya kedvezmény a regisztrált és a kártyát lekérő olvasóknak. 

Regisztrációval lehet hozzászólni, kártyát igényelni és börzén hirdetni, esetleg letölthető 

grafikai tartalmat megkapni.  

 



Börze, adok-veszek, használt tárgyak. Saját vállalkozást nem itt, hanem a hirdetéseknél 

fogadunk. Stoppolási lehetőség van, előnye a helybeni átvételi lehetőség. 

 



Humoros írások, szakmai tanácsok gyermekneveléshez kapcsolódóan, életmód, 

egészség témában cikkek, ünnepekhez kapcsolódó grafikák és tartalmak, 

letölthető anyagok. 
 



Gyűjtjük a legaktuálisabb pályázatokat. Gyermekeknek szóló rajz, alkotás 

pályázatok és családi utazáshoz, pénzkereseti lehetőséghez kapcsolódó 

anyagokat.  

Új a Békés megyei és békéscsabai pályázatok listája, ami nem gyerektémájú. 
 



Várandósoknak szóló cikkek, magzati 
fejlődés hétről hétre 

Várandósoknak szóló általános 
cikkek, tanácsok, hasznosságok, 

külön nekik ajánlott szolgáltatások, 
foglalkozások, programok.  

Békés megyei és csabai 
információk 

Helyi várandós gondozáshoz 
kapcsolódó infók, folyamatosan 

bővülnek. 



Általános és konkrét tanácsok, javaslatok, tennivalók, pályázati 

lehetőségek, pl. álláskeresők vállalkozóvá válását segítő békés 

megyei pályázat.   
 



Hozzájuk is regisztrált tagjainknak lehet fordulni és készséggel 

válaszolnak. Ügyvéd, life és business coach, családállítás, 

gyermek angol. 
 



Unalom ellen, kapcsolatépítésnek, és próbának, mit bír anya gyerek 

mellett. 
 





Heti hírlevél, itt lehet feliratkozni, ez még nem regisztráció.  

Kupon letöltési lehetőség hirdető partnereinktől. 

 Folyamatos akciók, játékok, kedvezmények az oldalsávban.  

Hirdetés kikapcsolást érdemes megnézni, engedélyezni: ABP 
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