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A Fedél Nélkül2009. július 23-i szárnában megjelent ,flmeikai álom'' cikkben
bernutatja a New York-i Picture the
Homeless (PTH) szervezetet, melyet hajléhtalanoh alapítottah és z.lezetneh, széleshifutí szöaetségeseh támogatásáz;al. A
Népszabadság augusztus ]-i számában
Matalin Dóra újságírónő hözijlt cihhet a
furcsának tíínőhépzésről'majd augusztus
6-án szintén ő írt tárgyilagos cihhet a lt,/ew,
Yorh-iah első budapesti szerepléséről|i
Budapesti Módszertani Szociólis Központ
és Intézmértyei Dózsa Gyaw úti szállőjánah nagytennében. Már itt megmutathozott a magyar hajléhtalan ernbereh
á:ltaláno s sz hepticizmu sa.
Az ameúkai jogvédők zsúfolt programjában szerepelt a szociális munkások
ésönkéntesek munkájának megtekintése
a Menhely és a Léthatáron Alapítványok
krízisautóin, a Fűtött utca és a BMSZKI
Könyves Ká|mán körúti intézményeinek
|átogatása,beszélgetésa közterületen élő
hajléktalan emberekkel fővárosi szociális
munkások kíséretében,Iátogatás a Hajléktalan Emberek Jogvédő Fórumánál és
a Fedél Nélkül szerkesztőségébena Kürt
utcában. Ez utóbbin én magam is részt
vettem, ahol az én aggá|yaimatis kezdték
letörni. Kiderült, hogy a mi újságunkjobban hasonlít az USA-ban megjelent
utcalapokhoz, mint az európaiakhoz, mivel inkább hajléktalan emberek tollából
születetett írásokat közöl. Rögtön megszületett az űjságok közötti együttműködéslehetőségénekötlete rnindkét félben.
Augusztus 6-án este a PTH tagainéhány
magyar kíséretébena Hirosimai megemlékezésen demonstráltak. Az Elet és
Irodalom is közölt egy olvasói levelet,
melyben kissé paranoiásan írt valakí az
addigi eseményekről, erre a szewezők
már reagáltak.
Augusztus 8-án pedig megkezdődött
a fő program, a New York-i tapasztalatok
átadása kötetlen képzés formájában. A
harrninc részvevőfele ,,civil'' érdeklődő kisebb részben szociális munkás _, míg a
másik fele hajléktalan ember volt, akik
közül páran szá||ón, szívességilakásban
vagy albérletben, többségében közterületen élnek. Már a második teszten
csökkent a hallgatóság pesszimizmusa. A
filmvetítésekkel, szerepjátékokkal tarkított előadáson a vendégek beszé|tek az
önkéntes munkáról, a toborzás személyes
mődszereíről, a jogi felkészültségfontosságárő|, a szewezeten belüli diszkriminá-
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ciómentességről, valamint a legnagrobb
hangsúllyal az egységerejéről. Honfitársaimmal eryre többen láttuk ery hazai étdekvédelmi önszerveződés megvalósulásának lehetőségét.P ersze a mi,,fejlődő'',
új rendszerünk már legalább annyira
sújtja a szegényeket,mint az USA jóléti
kapitalizmusa. Az e|ső nap végénaz irányítási és vezetési munka demokratikus
módszereiről esett szó, ami megint csak
fehér holló hazánkban,
A második nap -vasárnap - újabb filmekkel i||lsztrá|ták a New York-i helyzetet. Közben már eryre többet foglalkoztunk a magyar - elsősorban budapesti
_ he|yzette| is. Kiderült, hogy a polgári
jogok he$zete nagyjábgl eg5rformaa két
távoli városban, de a Íendőri túlkapások
nálunk ritkábbak. A lakhatási gondokkal
küzdő emberek száma viszont egyre jobban növekszik mindkét helyen. Ez szerintem a kapitalista rendszer velejárőja,
ami jó néhány országban - USA, Anglia,
Franciaország, Stb. - sok-sok évtizedekig
tartott, és még ma is tart, csak ma már
többségükben - jó|éti kapitalista ál|amok
_ az á||arn szoIgáItatásokkal kompenzálja
ezt, va|arnint a bérekből is jobban meg
lehet élni.Azonban még ezekben, az otszágokban is létezik hajléktalanság. A
kiscsoportos foglalkozások ekkor már a
megoldásokra, takt1káta, akciótervek kido|gozására törekedtek és a szövetségesek f elkutatá síi sz or ga|rnazták.
A képzéseqrészt vevő érintettek és
segítők aktivitása egyáItaIán nem csökkent a harmadik napra, sőt éppen ekkor
érte el a csúcspontját' Ekkor már akcióprogramok szervezésétgyakoroltuk négy
kis csoportban, majd ennek következtetéseit vontuk le a New York-iak segítségéve|.
Az ebédután bemutatták az Utca
Embere szeÍvezeteddigi munkáját, sikereit és kevésbésikeres akcióit. Yégezeti|
ajövőkép kialakításán ésaz elkövetkezendő lépésekendolgoztunk. Kiosztottuk a
feladatokat a 14-i Gödör Klubban rendezendő kerekasztal beszé|getésre,a Lehet
Más a Politika! horányi nyári egyetemre,
ahová máris meghívást kaptunk és az
eddig - a szervezők által felkutatott - mé=
dialehetőségek k1haszlá|ására. A képzés
utolsó perceinek meghitt búcsújaután ami nem lett végleges - a kis közösség
kétharmada átsétá|t az Erzsébet-térre,
ahol kötetlenebb, baráti beszélgetések
folytak. A három nap alatt sok elhivatott
emberrel ta|áLkoztam,akikkel jó kapcsolatba kerültem.

A következő nap másodszor látogattak
el a vendégeink és a kísérő szewezők a
pesti ,,Sherwoodierdőbe'', ami jó néhány
hajléktalannak ad otthont. A közös piknikelés a kikapcsolódás mellett további
kapcsolattermtésre is adott alkalmat.
Augusztus IZ-én három szervező, a négy
New York-i vendég és a tolmácsok
Szegedre utaztak hasonló, de kisebb
előadássorozatÍa az ottani hajléktalan
emberek és érdeklődők számára.
Az utolsó közös rendezvény,a Gödör
Klubban lett megrendezve L4-én este. A
kerekasztal-beszélgetésen több mint
százan voltak jelen, közülük ötvennél is
többen iratkoztak fel érdeklődőként,vagy
későbbi támogatóként. En, három társammal interjúalan1rrrak
készültem fel, de
csak az érdeklődők egy kis hányadával beszélgettem,és szórólapokat osztogattam.
A média érdeklődéseav6rtná| sokkal haloványabb lett. Ettől függetlenül a megjelent hajléktalan emberek és civilek igen
csak felbuzdultak az elhangzottakat hallva. Eg5'rejobban erősödött az az érzésem,
hogy Magyarországon is megalakulhat,
mi több hasznosan működhet egy hajléktaIan jogvédőcsoport.
Közben vendégeink Sajókazára utaztak, ahol eg1rezertős romatelepet tátogattak meg. A telepen |étrehozták az Arnbedkár Gimnáziumot, amely elősegíti a
roma fiatalok érettségihez juttatását,
azon fáradoznak, hogy képzési programokkal fejlesszéka roma lakosság kreativitását,valamint megoldották a telep szemetének elszá||ítását is. Kcizben még
azort is munkálkodnak, hory a roma kisebbségjól beilleszkedjéka falu életébe.
Avidéki lakhatási válság ilyen módon történő megoldása nagyon tetszett a New
York-i vendégeknek,akik még az otthoni
problémákra is tanulságosnak ítélték
meg a sajókazai megoldást.
Az utolsó napon egy hazánkban éIő
amerikai jogvédő család hívott meg minket a |akásába, ahol havonta mindig más
témában folyik előadás és beszélgetés.
Nehéz szíwel búcsúztunk el új külföldi
ismerőseinktől, akik sok sikert és erőt
kívántak a további munkánkhoz, majd
augusztus 77- én e|ltaztak haza,
Rerirélema kovetkező számunkban be
fogok tudni számolni a magyaÍhajléktalan emberek érdekeit képviselő szewezet
magalakulásárő|, pely va\őszíníi|eg A
város mindenkié nevet fogja viselni.

