
ПОСЕТА  СРПСКОЈ  ОСНОВНОЈ  ШКОЛИ У БАТАЊИ (МАЂАРСКА) 
 
 У  Мађарској се налазе две матичне српске основне школе. Једна је у Будимпешти, а 
друга у Батањи. 
 Батања је мало место у коме заједно живе Срби, Мађари и Румуни. Налази се на 
крајњем истоку Мађарске, на само неколико километара од границе са Румунијом. До 1918. 
године Батања је била богато, земљорадничко, српско насеље са 2600 становника, а онда 
масовним пресељавањем (оптацијом) Срба у Краљевину СХС, почиње опадање броја Срба. У 
месту постоји српска православна црква из 1778—9. године, чији се иконостас сматра једним 
од највреднијих у српским црквама у Мађарској. Данас у Батањи живи свега 300 Срба (од 
око 10.000 хиљада у Мађарској) који улажу огроман напор како би сачували културу својих 
предака и свој национални опстанак на овим просторима. 
 Основна школа у Бартањи је један од носећих стубова историје Срба у овим 
крајевима. Почела је са радом пре пуних 225 година. Батањска српска двојезична основна 
школа и забавиште данас образује стотињак деце узраста од 3 до 15 година. Центар је 
многобројних и разноврсних дешавања. Посебно се истиче КУД „Суферини“ са столетном 
традицијом који негује песму и игру Срба. Иако у месту раде још две школе (мађарска и 
румунска) због изузетно квалитетног рада, осим Срба ову школу похађају и деца других 
националности. Изузетно активан колектив чини шеснаест сјајних наставника. Неки од њих 
су држављани Републике Србије и представљају директну везу са матицом. Школа има 
успостављену сарадњу са ОШ „Јован Грчић Миленко“ из Беочина, ОШ „Иван Грндулић“  и 
Удружењем војвођанских учитеља из Новог Сада. 
 Удружење војвођанских учитеља (УВУ) већ две године детаљно и директно прати и 
подржава рад српске школе у Батањи. Ове године од 7. до 9. децембра организована је 
стручна посета. И овом приликом на самом почетку посете директору школе Николи Ђенеш-
Екбауеру уручен је дар у виду књига за школску библиотеку, историјских постера и 
спортских реквизита Удружења војвођанских учитеља, Градске библиотеке у Новом Саду, 
Савеза за школски спорт Војводине и издавачких кућа Клет, Платонеум, Пчелица и БИГЗ. 
Часопис за децу „Невен“ је ученицима послао своја издања.  
У оквиру успостављене сарадње, ове године представници УВУ су провели неколико дана са 
колегама упознајући се са њиховим радом. Учионице су мале а одељења имају 12-15 
ученика. Многобројне су ваннаставне активности. Школа ради у једној смени.  
Као методичка подршка колегама поред стручних разговора одржана је и дводневна 
луткарска радионица са циљем да  колеге из Мађарске могу успешно примењивати 
луткарство у настави и да се укључе у Фестивал луткарства основних школа (ФЛУОШ). У 
стручном дружењу осим колега из школе домаћина учествовале су и колегинице из српске  
основне школе „Никола Тесла“ из Будимпеште. 

Овогодишња посета је успешно изведена и Удружење војвођанских учитеља ће 
наставити да подржава рад  колега и српске школе у Батањи. 
  


