Riporter
KUKU-val és barátival ismerkedethettek meg a „Beszédes kezek” elnevezésű programsorozat
résztvevői a héten Nyíregyházán. A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének égisze
alatt zajló rendezvény keretében mutatták be a könyvet, melynek főszereplője Kuku, a
segítőkutya.
Sokan láthattak már vakvezető kutyát, de arról talán még kevesebben hallottak, hogy külön
képeznek olyan ebeket, melyek például hallássérülteknek segítenek mindennapjaikban azzal,
hogy jelzik számukra a hangokat, zajokat. A rendezvényen személyesen is megjelent Kuku is
közéjük tartozik, aki gazdájának, a mesekönyv írójának könnyíti meg az életét. Dr. Ulrich
Attila, Nyíregyháza alpolgármestere méltatásában rámutatott, saját gyermekeinek is olvasott a
fogyatékkal élők és segítő kutyáik igaz történeteiből, s szerinte Loványi Eszter jól eltalálta a
hangot, stílust, mert a kicsik várják a folytatást.
Dr. Ulrich Attila, alpolgármester
„Ha az óvodában vagy iskolákban olvastatják, és ezt elkezdik a gyerekekbe betáplálni, akkor
felnőhet egy olyan generáció, amely alapjába véve lesz segítőkész, és nem azért mert kell, és
nem fogja magát szégyellni az utcán, ha találkozik egy siket emberrel, egy vakkal, egy
mozgássérülttel, hogy mit csináljon vele, vagy egy autistával netalántán, és hogy tudja kezelni
ezt a problémát.
Kuku egy olyan segítőkutya, aki jelzi Eszternek, hogy csörög az óra vagy a telefon, ha
kopognak, vagy kiáltanak neki. A vele megtörtént eseteket írta le színesen, sok képpel
illusztrálva mesekönyv formájában az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar tanára. A
kötet célközönségét gyermekek alkotják, s a szerző elmondása szerint nagyon pozitívak a
visszajelzések.
Loványi Eszter, szerző
„Szülők arról számoltak már be, hogy a gyerekek nagy örömmel lapozgatják, és nagyon érdekli
őket a segítőkutyák világa, illetve a fogyatékossággal élő gazdáik mindennapjai is. És örültem
annak is, hogy arról számoltak be, hogy a felnőttek is szívesen olvasgatták, meséltek a
gyerekeknek a könyvből, illetve érdeklődtek, hogy hol is kapható ez a mesekönyv.”
Mint a szerző elmondta, a Kuku és barátai – Ismerjük meg közösen a segítőkutyák világát! című
könyv már a második kiadásánál tart, s mostanra sikerült elérni, hogy a nagyobb
könyváruházakban is elérhető legyen, így Nyíregyházán is. Aki kézbe veszi, mindenképp
közelebb kerül a fogyatékkal élők világához, s bizonnyal más szemmel néznek majd az őket
segítő hűséges, négylábú társaikra is.

