
КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯ В МАЙБУТНЄ
 

 

Позивний "UR4CXI" (членів єрківського радіогуртка) 
знайомий радіолюбителям не лише України. Його знають у 
багатьох куточках світу. А гуртківці, якими з 23 лютого 1983 
року беззмінно керує Яків Михайлович Андрусов, 
одинадцять років поспіль стають переможцями та 
призерами міжнародного конкурсу радіолюбителів під 
назвою "CQ UT CONTEST" 

Хоча, як здається на перший погляд, у еру "гаджетів" 
вищезгадана сфера діяльності мала б відійти у небуття, у 
Єрках так не вважать. І радіогурток поповнюється новими 
й новими любителями "короткої хвилі". 

У такому ставленні учнів до радіосправи — заслуга 
керівника, — каже директор школи Валерія Онатій. Її слова 
підтверджує Олена Мандич, керівник новоствореного 
будинку дитячої і юнацької творчості у Єрківській громаді. 

Вона сама, навчаючись у Єрківській школі, теж відві-

дувала радіогурток. А нині ділиться думками про те, що 
Яків Михайлович сам безмежно захоплений радіосправою. 
Поряд з тим вміє зацікавити діток так, що ті забувають про 
телевізор, комп'ютер і з нетерпінням чекають "сеансу 
зв'язку" і з задоволенням допізна засиджуються біля 
приймача. 

Таке захоплення учнів Єрківської школи не оминули 
увагою соціальні партнери селища — ТОВ "Катерино- 
пільський елеватор". Ще десять років тому підприємством 
запроваджена заохочувальна премія переможцям 
міжнародного конкурсу радіолюбителів. Цього року ще дві 
премії, але вже від селищної ради отримали учні 
Єрківської школи — срібний і бронзовий призери конкурсу. 

Щоб ще більше заохотити гуртківців, на сесії Єрківської 
ради прийнято рішення про виділення коштів на 
оновлення матеріально-технічної бази радіогуртка. 

Минулого вівторка хвилююча мить настала. 
На урочисту лінійку до Єрківської школи завітали почесні 

гості: Єрківський селищний голова Леонід Польовий, 
голова Громадської Спілки Черкаського обласного 
радіоклубу Валерій Жук, секретар Спілки Валерій 
Якубовський та член кваліфікацій комісії УДЦР Анатолій 
Васильченко. 

Гості із задоволенням виконали почесну місію — пе-
редали керівнику гуртка придбаний коштом селищної ради 
трансівер (пристрій для передачі і прийому радіосигналу). 

Крім того, Валерій Володимирович повідомив приємну 
новину — звання кандидата в майстри спорту з 
радіозв'язку на коротких хвилях підтвердили троє єр- 
ківських гуртківців. Це учениці школи Олександра Буряк та 
Анастасія Величко, випускниця Анна Строева. 

Гості побажали учасникам гуртка подальших успіхів у 
радіосправі та привітали ще з 
однією перемогою Єрківської 
колективної радіостанції — І 
місцем у змаганнях з 
радіозв'язку на коротких 
хвилях присвячених Дню 
захисника України 
організованих музеєм військ 
зв'язку України в м. Полтаві. 

Завершуючи урочисту лі-
нійку, директор школи Ва 
лерія Онатій подякувала 
гостям за приємний сюрприз 
виконкому селищної ради й 
особисто Леоніду Польовому 
за всебічну підтримку діток і 
турботу про них Валерія 
Тиборівна зазначила, що із 
створенням громади 
фінансування навчального 
закладу поліпшилося в рази. 
Проведено значний об'єм 
ремонтних робіт та вже 
замінено 35 вікон на 
металопластикові. Ще 28 
найближчим часом будуть 

встановлені в школі. 
— Рада, що в нашій громаді розуміють, — додає Валерія 

Тиборівна, — що вкладаючи кошти, зусилля в діток ми 
робимо довгострокові капіталовкладення в наше 
майбутнє. 

Валентина ВОВКОТРУБ 
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