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“Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.” 
(Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája - A Példabeszédek könyve 19:17) 

Tisztelt Jeannette Bischof és Louis Bischof!

Nagyon nagy örömünkre szolgált az Önök alapítványának a segítsége. Talán néhány szóval bemutatnám azt a 

települést, és azt az intézményt, melynek segítséget jelentett a szállítmány megérkezése.

Nógrádsipek Szécsénytől dél irányban, attól 10 km-re fekvő, az Északi-középhegység részét képező, Cserhát 

dombjai között megbúvó kis község.

A szlovák-magyar határtól mindössze 12 km-re lévő település a balassagyarmati határátkelőtől 27 km-re, az 

ipolytarnócitól 30 km-re, a somoskőújfaluitól 45 km-re van.

A 2012 hektáron elterülő falu északról nyitott, patakokkal tagolt, 300-400 m magas vulkanikus kúpok közötti 

völgyben fekszik. A település összterületének több mint felét erdő borítja. A falu szerkezetét a természetes 

vízfolyások mentén kiépült, párhuzamos, ill. azokat összekötő utcák jellemzik, ami alól kivételt képez a település 

központja, ahol körforgalmi buszmegállót alakítottak ki, lévén a község zsáktelepülés. Lakóinak száma: 750 fő.

Iskola

A  falu  első  iskolája  1745-ben  épült,  a  római  katolikus  templommal  egy  időben.  A  templom  sekrestyével 

ellentétes  oldalán  helyezkedett  el,  csupán  pár  pad  fért  el  benne.  Az  iskola  kicsi  voltja  miatt  1898-ban  az 

esztergomi hercegprímás Vaszary Kolos, Pulszky Ágoston és Balás Antal helyi birtokos adományaiból új iskolát 

építettek,  majd  1960-ban  egy  négy  tantermes  iskolát.  Jelenleg  négy  nagy  tanterem,  2  tanári  szoba  és  egy 

számítástechnikai terem alkotja az iskolát, melyet 2005-ben újítottak fel, és 2007. szeptember. 1-jétől a Váci  

Egyházmegye egyházi fenntartású intézménye.
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Az iskola egy intézményként működik az óvodával. 8 évfolyamos intézmény, melynek tanuló létszáma jelenleg 

83 fő. Az óvodában egy vegyes csoport működik. 19 kisgyermeket látnak el.

Az oktatást összevont tanulócsoportokkal szerveztük meg.  Együtt tanul az1-2., a 3-4., 5-6. és a 7-8. osztály. A 

megnövekedett létszám miatt szükségessé vált a csoportok bontása. Ennek következtében 2 tanulócsoportnak új 

helyet  kellett  kialakítani.  Egy  gyönyörűen  felújított  épületben  kaptak  2  termet.  A  berendezés  megszerzése  

okozott fejtörést. Az Önök segítsége a legjobbkor érkezett meg.

A volt Balás kúria, ahol a két tantermet kialakítottuk.

Nagyon sok mindenre lenne még szükségünk, hiszen eszközeinket az iskolában és az óvodában is csak lassan 

tudjuk bővíteni. Pályázati forrásokat - amikor csak lehet – mindig felhasználunk. 

Örömünkre szolgál az a tény, hogy újabb jó szándékú embereket ismerhettünk meg az Önök személyében. 

Isten áldja meg Önöket!

Tisztelettel:  

Szita Zoltánné

igazgató

Nógrádsipek, 2010.szeptember 10.
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