ВЕЧЕ ХУМАНОСТИ И НОЋ ХУМАНИЈАДЕ
НА УЧИТЕЉСКОМ ФАКУЛТЕТУ
Још један у низу хуманитарних догађаја на Учитељском факултету Универзитета у
Београду, у организацији његових студената. У уторак 2. априла 2019. године, у 18.00
часова, приређено је Вече хуманости, на којем су прикупљана новчана средства за лечење
Катарине Сатмари, двогодишње ћерке наше колегинице Зоје Сатмари, која болује од
Спиралне мишићне атрофије, тип 2. Такође, у сарадњи са Студентским парламентом,
Студентом продеканом и Студентским парламентом Универзитета у Београду, студенти
Учитељског факултета прикључили су се и подржали акцију Ноћ Хуманијаде, коју
организује Универзитет већ трећу годину за редом.
Вече хуманости отворила је Милица Томић, председник Студентског парламента, која је
поздравила све присутне, пожелела им добродошлицу на Учитељски факултет и изразила
велику захвалност што су део вечерашњег хуманог догађаја.
Након поздравне речи, наступио је Ансамбл Учитељског факултета Зора и извео
композиције Ситан камен до камена, Расти, расти мој зелени боре и Прошета се Јовка
Кумановка, под руководством професорке др Александре Стошић и солиста Катарине
Филипов – кавал, Николе Гавровића – кларинет и Мине Мировић – клавир. По први пут на
Учитељском факултету, наступила је и група Quart Core, у вокалној пратњи Анђеле
Милковски, која је извела композиције Јовано, Јованке и Кој да ми запее.
Посебан део Вечери чинило је Зојино обраћање присутнима, са којима је поделила своје
импресије, животни пут и борбу коју води. Речи добродошлице и захвалности што
присуствују Концерту, али и важности даривања и помагања другима, посебно деци која
ће бити део образовног система у којем ће радити будући учитељи и васпитачи, упутила је
и Теодора Тодовић, студент продекан Факултета..
Свој допринос хуманости дао је и Хор Учитељског факултета, који је, под руководством
Ане Ћосовић, извео песме Ово је Србија и Тамо далеко, а солисти су били Катарина
Филипов и Јована Зукановић. Вече хуманости затворила је Фолклорна секција
Учитељског факултета, представивши публици Игре из Ниша.
Користимо прилику да се захвалимо свим студентима и људима добре воље који су
увеличали овај догађај и још једном показали своју хуманост и велико срце!
До неког следећег концета.... ПОМОЗИМО ДРУГИМА! БУДИМО ХУМАНИ!

