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ПОСЕТА СРПСКОЈ  ШКОЛИ  У  БАТАЊИ 
 
 

 У Републици Мађарској данас живи око 10,5 хиљада Срба. Највише их је у 
Будимпешти, али и у другим местима. Срби  тешком муком чувају своју вишевековну 
традицију и огњишта предака.  
 Батања је данас мало насеље са 6,5 хиљада становника и статусом града. Најисточније 
је насеље  у Републици Мађарској и налази се близу границе са Румунијом.  
Пре Првог светског рата Батања је била богат пољопривредни град у коме је живело 2.600 
Срба. После рата већи део српског становништва је оптирао и иселио се у српске делове 
широм новоформиране Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца о чему сведоче научна књига 
Милана Мицића „Одисеја батањских Срба“ (Зрењанин, 2003) и  роман "Воз савести" 
Драгомира Дујмова (Будимпешта, 2005).  На велику жалост, сеоба није испунила њихова 
очекивања. Потомци Батањских Срба  данас у Републици Србији  живе већином у Банату. 
Времена су се мењала а број Срба у Батањи се смањивао, те данас свега 300 Срба упорно и 
снажно стоји на бранику свог језика и обичаја.  
 

У Батањи постоји српска православна црква из 1778—9. године која је сведок 
битисања Срба на овим просторима. Њен иконостас је један од највреднијих у српским 
црквама у Мађарској. Традиционално, прве школе су осниване под окриљем цркве. Почетак 
рада батањске Српске православне вероисповедне школе забележен је још далеке 1793. 
године. Данас у Батањи ради Српска основна школа са забавиштем. У старој згради, у веома 
скученом простору, али са невероватном љубављу, маштовитошћу и залагањем дванаесторо 
наставника поучавају својих 65 ученика и четрдесеторо малишана  предшколског узраста. 
Школа је уредна, пријатног, ведрог и веселог амбијента, савремено опремљена. Поред 
успешног наставног рада, организују се многобројне занимљиве вананставне активности. 
Посебан успех постиже школска фолклорна група „Суферини“. Захваљујући пре свега 
пожртвованом раду наставника број ученика ове школе се из године у годину повећава што 
јој даје додатну сигурност од  гашења. 

Посета Удружења војвођанских учитеља Српској основној школи у Батањи средином 
новембра месеца имала је више циљева: детаљно су сагледани услови и потребе рада ученика 
и наставника, многобројне ваннаставне активности и обновљен је споразум о сарадњи. Иако 
ради у маленој средини Српска основна школа у Батањи постиже изузетне васпитно 
образовне резултате. Вера Стојшић-Гашпаровски је током посете одржала дводневну 
радионицу кроз коју су ученици и наставници упознали средњевековну српску калиграфију. 
Учесници радионице су створили прелепе калиграфке радове (на темељима записа својих 
далеких предака) који сада красе зидове школе. Са неговањем  вештине лепог (калиграфског) 



писања ова школа ће наставити и надаље и укључити се већ ове школске године на 
калиграфска такмичења ученика у Србији. 

 
 Посета Удружења војвођанских учитеља имала је за циљ и да пружи што ширу 
подршку у раду својим колегама. У оквиру тога у организацији удружења, колективу су 
дароване књиге и уџбеници за наставу српског језика и музичке културе од 1. до 8. разреда, 
народне традиције од 1. до 4. разреда, природе и друштва за 4. разред и историје за 8. разред 
три издавача (Клет, Нови Логос и Едука). Савез за школски спорт Војводине даровао је 
школи спортске реквизите. Поменути дарови омогућиће наставницима још успешнији рад са 
ученицима. 
 Посета је у потпуности испунила 
постављене циљеве и очекивања, а 
дугорочна сарадња измећу Српске 
основне школе у Батањи и Удружења 
војвођанских учитеља се наставља. 
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