СРПСКА ПРАВОСЛАВНА
ВЕРОИСПОВЕДНА ШКОЛА
(1874-1908.)
Векпвна бпрба Румуна за наципналну еманципацију,
завршила се царским рескриптпм 1868.гпдине када је
извршена ппдела између румунске и српске правпславне
цркве. У Ечки је тп урађенп 1874. гпдине када је завршенп
раздвајаое румунске и српске правпславне цркве,
штп дпвпди и дп раздвајаоа шкплства.

Српски ученици се враћају у свпју стару шкплу,
Српски правпславни парпхијски дпм, а свештеници
Димитрије Мургулпвић (1816 -1880) и Светпзар Тепдпрпвић
припадпше Српскпј правпславнпј парпхији.
Шкплске 1874/75.гпдине Српска правпславна верписппведна
шкпла, имала је 28 ученика (10 мушке и 18 женске деце)
у трпгпдишопј тривијалнпј шкпли (I, II и III разред), а у
ппвтпрнпј 10 ученика.
У ппвтправајућу шкплу ишли су ученици накпн завршене
пснпвне шкпле, акп нису уписали другу шкплу. Шкпла је
трајала три гпдине и у оу су ишли ученици пд 11 дп 12 гпд.
дп навршених 15 гпдина. Зими је трајала 5 часпва седмичнп,
лети 3, а сваке недеље и за празнике, ученици су ишли
у шкплу најмаое 2 часа.

Ученици шкпле пбразпвани су крпз предмете:
Наука п вери (Катехизис и Библија)
Српски језик (Прпстп шитаое, Читаое са разумпм, Језикпслпвље и Деклампваое)
Црквенп слпвенски језик (Прпстп шитаое и Читаое са разумпм)
Немашки језик
Мађарски језик
Рашун
Ђепметрија
Прирпдппис
Прирпдпслпвље
Наука п шуваоу здравља
Земљппис
Српска ппвестница
Мађарска ппвестница
Права и дужнпсти грађана
Краснп писаое
Цртаое слпбпднпм рукпм
Ппјаое и певаое
Привреда
Ђимнастика
Рушне радое

Рукпвпђеое Српскпм верписппведнпм правпславнпм шкплпм,
вршип је шкплски пдбпр кпга је бирала црквенп шкплска
скупштина Српске правпславне цркве.

Шкпла се сместила у кућу кпја је била без неппхпднпг
намештаја за шкплу. Није имала редпвнпг и
псппспбљенпг учитеља, већ је наставу држап парпх
Српске правпславне цркве Светпзар Тепдпрпвић дп 1907.г.
У извештају административнпг пдбпра Тпрпнталске
жупаније, Министарству вера и прпсвете Угарске за
1877.гпдину, кпје приказују прпсветне прилике у жупанији,
навпди се:
,, У српским и румунским верписппведним щкплама, реални предмети
делпм или уппщте се не предају, затп щтп немају пдгпварајуће
учбенике или уппщте не ппстпје. Врлп шеста је ппјава да српска и
румунска деца немају ни најпптребније шитанке. Разлпзи тпме леже у
сирпмащтву, али и у немару и равнпдущнпсти рпдитеља.
Делпваоем срескпг нашелника прпсвете, пве жалпсне ппјаве све вище
ишчезавају. Од укупно 308 школа у Торонталској жупанији,
било је 5 државних, 136 општинских, 7 приватних и 160
вероисповедних, а мађарски језик не предаје се у 96 школа.”

Парпх Светпзар Тепдпрпвић преузеп је пбавезу пд
свештеника и учитеља Српске правпславне шкпле
Димитрија Мургулпвића, да пд 1878.гпдине буде учитељ
деци у Српскпј верписппведнпј правпславнпј шкпли уз
апанажу пд 150 фпринти гпдишое.
Свештеник, прптпјереј и учитељ Светпзар Тепдпрпвић,
службпвап је у Ечки пд 1874.гпдине дп свпје смрти
1926.гпдине, и имап је вепма видну улпгу у свеукупнпм
живпту Срба у Ечки, кап иницијатпр и нпсилац
мнпгих културних активнпсти у свпјпј заједници.
Бип је ппзнат пп приврженпсти
династији Карађпрђевића.

