У Свечаној сали Градске управе града Краљева одржана је свечаност,
поводом традиционалне доделе једнократне новчане помоћи најбољим
ученицима града Краљева, у организацији Фондације „Петар Богавац – Анђелко
Савић“ и града Краљева.
Петар Богавац и Анђелко Савић су били угледни краљевачки трговци са
почетка двадесетог века, који су сву своју имовину и велико богатство завештали
омладини и сиромашнима.Фондација је основана одлуком Скупштине општине
Краљево 1997. године, а на основу завештања Анђелка Савића, сачињеног
септембра 1925. године у Београду, ради стварања услова за помагање
сиромашним ученицима, развој стваралаштва, као и за остваривање
хуманитарних и друштвено корисних циљева.
У складу са тим ове године једнократну помоћ је примило 157 редовних
ученика средњих школа са постигнутим одличним успехом у школи, као и
талентовани ђаци који су постигли најбоље резултате у области знања, науке,
уметности и спорта на међународним, републичким или окружним – регионалним
такмичењима.
„Град Краљево и ове године традиционално додељује новчана средства
најбољим ученицима и тиме испуњава завештање покојних Анђелка Савића и
Петра Богавца. Од 1997. године одлуком Скупштине града, ова активност се
спроводи у дело, у том завештању кажу да се помогну добри ученици из
сиромашнијег круга.На овом конкурсу је укупно 136 ученика на основу просека у
школи и имовинског стања добило новац и 21 таленат. То значи да ће укупно 157
сиромашних ђака са територије града Краљева добити скромну новчану накнаду
за свој труд, за своје залагање, за своје резултате како у школи, тако и на плану
спорта, културе и сличних активности, наравно уз једини услов имовинско стање и
резултати које постижу“ истакао је председник Скупштине града Краљева и
председник Управног одбора Фондације „Петар Богавац – Анђелко Савић“ Ненад
Марковић у свом обраћању присутнима.
У име награђених ученика обратила се Ана Лешевић, ученица другог
разреда Гимназије Краљево, општег смера, следећим речима : “Овом приликом
желим да се дубоко захвалим у име свих добитника Фондације „Петар Богавац –
Анђелко Савић “и граду Краљеву у жељи да истрајете и наставите традицију
задужбинара који су све своје несебично поклонили покољењу.Хвала вам што
поштујете наш таленат и верујете у њега Дајете нама и будућим генерацијама
надахнуће и подстрек за труд и рад. Дивно је осећање када човек зна да постоји
неко ко цени његов таленат и напор. Као што је рекао наш великан Иво
Андрић :“Нема лепшег задатка него што је омогућити некоме развитак, помоћи
човеку у његовој тежњи за успехом.“
У уметничком програму учествовали су награђени ученици Музичке школе
„Стеван Мокрањац“.
Раније данас су председник и чланови Управног одбора Фондације
“Петар Богавац – Анђелко Савић“ на Градском гробљу положили су венце на
гробове добротвора и задужбинара и присуствовали парастосу.

