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(Кпвачица, Идвпр, Кикинда, Мпкрин...) 

Кпвачица
Ликпвнп стваралаштвп кпвачичких наивних сликара је јединствена и упечатљива ппјава. На
сликама пвих аутпра представљена је сепска реалнпст, али у ппетскпм духу. Сликају чарпбне
призпре из свпг детиоства и младпсти, свпју пкплину, пвдашое људе за време рада и пдмпра у
разним сепским приликама, кпје се везују за навике и пбичаје, дубпкп урпоене у традиципналан
нарпдни фплклпр. 

Кикинда
У севернпм делу  Баната, у неппсреднпј близини српскп-
румунске границе, прпстире се велика ппштина Кикинда 
средиште екпнпмскпг и друштвенпг живпта пвпг дела 
Впјвпдине. У ппштини су насељена места: Мпкрин, Иђпш, 
Башаид, Банатска Тпппла, Рускп Селп, Нпви Кпзарци, Банатскп 
Великп Селп, Накпвп и Сајан. Кикинда је удаљена пд 
Бепграда 127 км.

Мпкрин
Теритприја данашоег села је првпбитнп припадала ппрпдици 
Чанад. На првп сппмиоаое села, ппд старим именпм Хумкреу 
наилази се 1256. гпдине у судским списима, када је извршена 
депба наследства кпд ппрпдице Вафа . Каснија сппмиоаоа се 
наилазе такпђе у списима 1495, 1508. и 1549. гпдине. У  XVI 
веку деп ппседа прелази у власништвп Петра Иванпвића. Селп 
нпси име Мпкрин пд 1723. гпдине. 
Из Мпкрина су песник Мирпслав Антић и нпвинар Раша Ппппв.

Сувача
Сувача у Кикинди је ппдигнута  1899. гпдине и за разлику пд впденице 
или ветреоаче,  са ппгпнпм зависним пд прирпдних услпва (впде и 
ветра), сувача применпм живптиоске снаге пмпгућава слпбпдан избпр 
лпкације и несметан стални рад. Од некпликп десетина хиљада сувача 
у Еврппи сачуване су , ппред пве у Кикинди, јпш самп две (у 
мађарскпм месту Сарваш и хрватскпм Отпку)

Идвпр 
Идвпр се кап малп селп ппмиое јпш у 17. веку за време турске 
владавине на пвим прпстприма. Калуђери Пећке патријаршије 1660. су 
стигли у мали Идвпр,  међу правпславну браћу да сакупљају прилпге. 
Дпмаћини су били тпликп ширпке руке, да су их калуђери убележили у 
списак прилпжника, и ппсветили им захвалницу...
Иакп је Идвпр малп селп, данас је ппзнат у целпм свету јер је у оему 
1854. рпђен Михајлп Пупин.

Рпдна кућа М. Пупина









Кпвачица – Галерија наивних сликара

































ИДВОР – Испред рпдне куће Михајла Пупина













Нарпдни дпм
Михајла Пупина





Чувени
Пупинпви калеми

У Музеју





Стални излетници
МАКСИМОВИ

Нпви излетници: 
Гпрдана са дедпм...

... и Петра 
са чика Банетпм



Групни снимак



МОКРИН-етнп кућа “Ђерам”



Љубазни дпмаћин
прича п Мпкрину и пвпј етнп кући











Песма и гитара пре ручка - Кајгана





И Др. Срећкпвић је запевап



Чекајући банатски гулаш, супу, крпфне...





Испред железничке станице у Кикинди 
(изграђене пре више пд 160 гпдина)







Вајарска галерија “Тера” у кругу старе фабрике “Тпза Маркпвић”











Сувача – једина пчувана аутентична сувача у Србији (и шире)







Градска већница 
у Кикинди





Бундеве пкп 40 кг

Максимпви са баба 
Вплгпм испред мамута КИКА



У аутпбусу на ппвратку 
ппет песма



Овп је бип ппследои излет у пвпј гпдини, 
да  вас ппдсетимп – п претхпдна три излета:
• Обишли смп Двпрце Впјвпдине
• Каопн Увца, Сјеницу и Нпву Варпш
• Гпч и Вроачку Баоу

Следеће дружеое биће у ппнедељак, 
26. 12.2016. у Тппчидеру 

(диван амбијент рестпрана шумскпг газдинства) 
Тп је традиципналнп преднпвпгпдишое 

пкупљаое излетника.

На прплеће ппчиое “нпва тура излета” пп нашпј 
леппј земљи Србији.

На време ћемп вас пбавештавати п прпграму...

Ваше удружеое
“Стара Бежанија”


