
CCS Hírek
Visszatekintő 

Zárjuk le Központunk elmúlt évét 
n é h á n y r ö v i d 
visszaemlékezéssel. 
- A 2016-os évbe 37 gyerekkel 
léptünk át. Időközben páran 
elmentek közülük. Márciusban 
sikerült elhelyezni K. Mirelát 

egy különleges Váradi otthonban 
(bár mindenki sajnálta, hogy el kell 

v á l l j u n k t ő l e , d e a j ö v ő j e 
szempontjából jó, hogy megtettük ezt a 
lépést). Áprilisban  két fiatalunk D. Luana és L. 
Ozana döntöttek úgy, hogy az otthonon kívül 
folytatják életüket. Így központunkban 34 
gyerek maradt novemberig, amikor Bubuj Lajos 
érkezett hozzánk. A 2017-es évbe tehát 35 
gyermekkel lépünk át, 21 fiúval és 14 lánnyal.  
- Vallási szempontból: 14 római katolikus, 9 
református, 9 ortodox gyermeket nevelünk. 
Három gyermekünknek nem tisztázódott 
ezidáig a vallási hovatartozása. 
- Évkor szempontjából 10 éven aloli 
kisikolásunk 7 van, 10-14 év közötti gyerek 16, 
14-18 év között van 8 fiatalunk, 4-an vannak 18 
év felett, köztük Manicka is, akinek december 
27-én ünnepeltük meg a 18-ik születésnapját. 
- Iskolába járás szempontjából: 17-en járnak 
Szentjobbra iskolába, 6-an Csuhajban román 
anyanyelven tanulnak, 9 fiatalunk van 
Nagyváradon ( Iskolaidőben közülük 1 lakik a 
vincés nővéreknél, 2-en vannak a Sport iskola 
internátusában, 6-an vannak a Caritas 
internátusában), 1 fiatalunk tanul Borson és ott 
van internátusban is. 2 fiatalunk nem jár 
iskolába. 

CCS Nachrichten 

 
Retrospektiv  
 Wir in Hl. Stefans Kinderheim aus Saniob 
hatten die Jahre 2016 mit 37 Kinder 
begonnen.  
In der Zwischenzeit sind einige von ihnen 
weg. Im März, wir hatten für K. Michaela 
eine Spezielle Kinderheim gefunden in 
Oradea. Im April zwei Jugendliche D. und 
Luana L. Ozana entschieden, ihr Leben 
außerhalb unser Hauses fortzusetzen. 
Im November wir hatten einen neue Junge B. 
Lajos bekommen. 
Also wir begonnen die Jahr 2017 mit 35 
Kinder: - 21 Jungen und 14 Mädchen. 

Die religiose situation:  
Wir haben 14 römisch-katholisch, 9 
protestantisch, 9 orthodoxe Kinder. Für drei 
Kinder ist die Religiongehörigkeit nicht 
erklärt.  

Die Alter des Kindes 



Központunk munkaerő beosztása. 
- A 2016-os évet 41 alkalmazottal 
kezdtük. Az év folyamán elment 
tő lünk 4 alkalmazottunk, egy 
k o n y h a i a l a k l a z o t t 
betegszabadságon, valamint  3 
alkalmazottunk gyesen van. Így most 

33 a lka lmazot t van beosztva 
központunkban a következőképpen. 

Végrehajtó igazgatók 2: Sóos Attila és 
Kozma Enikő. Irodai alkalmazott 1.  
Szociális munkás 
2.  
Pszichológus 1.  
Pedagógusok 3.  
Nevelők 12.  
Konyhások 4.  
Takarító 3. 
Asztalos 1.  
Gondnok 2.   
Juhász 1.  
Üzlet felelős 1.  
  
Köszönjük mindenkinek az egész évben végzett 

áldozatos munkát, a túlórákat, a rengeteg 
energiát, amit a mindennapi munkába 

fektettek, a sok észre nem vett és talán senki 
által sem méltatott apró munkát, de főleg a 
szeretetet, amellyel nap mint nap nevelik 

Központunk gyermekeit! 

Boldog Új Évet adjon Központunknak
családjainknak, támogatóinknak

a jó Isten! 

 

Unser 
Zentrums Personaleinsatzplanung. 

- Das Jahr 2016 begann 41 Mitarbeiter. 
 Im Laufe des Jahr  vier Mitarbeiter sind 
gegangen, eine Küche arbeiter ist in Kranken 
ferien, und drei Mitarbeiter sind in Karenz.  
So, jetzt in unser Zentrum arbeiten  33 
Mitarbeiter. 

Executive Directors sind zwei: Soos Attila Kozma 
Eniko.  
Büroangestellte 1.  
Sozialarbeiter 2,  
Psychologe 1   
Pedagogen 3  
Erzieher 12 
Köchinnen 4 
Reinigung 3 
Schreiner 1 
Schepherd 1 
Hausangestellte 2 
Verkauferin 1  

Vielen Dank an 
alle die in die 
ganze Jahr 
gearbeitet hatten, 
für die 
Überstunden, für 
die Menge 
Energie in der täglichen Arbeit, für die viele 
unbemerkten kleinen Arbeiten und vor allem für 
die Liebe, mit der jeden Tag arbeiten sie in unser 
Zentrum in Kindererziehung! 

Frohes Neues Jahr und Gottes Segen 
wünschen wür unser Zentrum, unsere 
Familien, unsere  
Gönnern u nd Gönnerinnen!


