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1989. május 1., hétfő - A független szakszervezetek népligeti
majálisán 11 órakor kezdődött meg a szolidaritási nagygyűlés. A
rendezvény szónoka, Forgács Pál a Független Szakszervezetek
Demokratikus Ligája nevében köszöntötte a jelenlévőket, köztük
Krysztof Sliwinskit, a lengyel Szolidaritás képviselőjét, a
szervezet állampolgári bizottságának külügyi titkárát, Stephen
Pursey-t és Janek Kuczkiewicz-et, a Szabad Szakszervezetek
Nemzetközi Szövetségének képviselőit, Günther Engelmayert, a Munka
Világszövetségének küldöttét, valamint Mircea Bajant, a Romania
Libera szervezet képviselőjét. Forgács Pál beszédében kiemelte, hogy
a mai nappal vissza szeretnének venni egy gyönyörű ünnepet, május
1-jét. Ez a nap ugyanis sokak tudatában a kötelező díszes
felvonulások napja. Pedig ez az ünnep nem erről szól. Épp ezért a
független szakszervezetek szeretnék az ünnep középpontjába a
szolidaritás eszméjét állítani - hangsúlyozta többek között a
szónok.
A nagygyűlésen vendégként jelenlévő szervezetek képviselői is
üdvözölték a magyar független szakszervezeteket. Beszédükben
méltatták e szakszervezetek létrejöttének jelentőségét.
A rendezvény résztvevői állásfoglalást fogadtak el, amelyben
csatlakoznak a bécsi Európai Szakszervezeti Együttműködési
Konferencia április 28-án elfogadott határozatához. Az osztrák
fővárosban megrendezett konferencia résztvevői többek között
kifejezték azon reményüket, hogy a társadalmi és gazdasági problémák
a jövőben a társadalmi együttműködés szellemében oldhatók meg Középés Kelet-Európában is. A tanácskozás felszólította az összes
demokratikus szakszervezetet, hogy eddigi szolidaritásukat
fenntartva támogassák a közép- és kelet-európai független
szakszervezeteket.
A Jurta Színházban tartott szolidaritási nagygyűlés a
Marseilleaise eléneklésével ért véget. (MTI)

Translation in English:
The 1989th May 1, Monday - The independent trade unions Népligeti
picnic at 11 am started a solidarity rally. The
conference speaker, Paul shavings of Independent Trade Unions
Behalf of the Democratic League welcomed those present, including
Krysztof Sliwinskit, Solidarity, the Polish representative to the
civic organization committee of foreign affairs secretary, Stephen

Pursey was Kuczkiewicz and Jane remake of the Free Trade Unions
International Association representatives, Günther Engelmayert, the Labour
World Federation delegates, and Mircea Bajan of Romania
Libera organization representative. Particle Paul in his speech pointed out that
as of today want to be back in a beautiful celebration of May
One in Korea. This day is conscious of the many optional decorative
Day parades. Yet this is not all about the holidays. That is why the
independent trade unions would like to focus on the holidays
up the idea of solidarity - stressed, inter alia,
orator.
A mass meeting as guests representatives of the organizations present
Hungary welcomed the independent trade unions. Speech
unions praised the creation of this importance.
The conference participants adopted a resolution which
join the European Trade Union Cooperation in Vienna
Conference, adopted on April 28 decision. The Austrian
Participants in the conference in the capital including
expressed the hope that the social and economic problems
the future of the social spirit of cooperation to resolve Midand Eastern Europe. The conference called on all
democratic trade unions that our solidarity
reserved to support the central and eastern Europe, independent
trade unions.
The Jurta Theatre in a solidarity rally
Marseilleaise singing ended. (MTI)
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1989. május 1-je (15. rész) - Budapest, független szakszervezetek
A Független Szakszervezetek egésznapos majálist rendeztek a
Népligetben. A program reggel faültetéssel kezdődött, a majálist
szervező 8 független szakszervezet, a Független Szakszervezetek
Demokratikus Ligája, valamint a lengyel Szolidaritás Szakszervezet
képviselője egy-egy facsemetét ültetett el. A Népligetben
felállított két szabadtéri színpadon délelőtt elsősorban
gyermekeknek szóló programokat tekinthetett meg a több tízezres
látogató sereg. A kulturális programokkal egyidejűleg a Jurta
Színnház politikai rendezvényeknek adott otthont. A programban
délelőtt bemutatkozott a Phralipe független cigány szervezet, a
Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete és a Szolidarítás Munkás
Szakszervezeti Szövetség.
A Jurta Színházban 11 órakor kezdődött meg a szolidaritási
nagygyűlés. A rendezvény szónoka, Forgács Pál a Független
Szakszervezetek Demokratikus Ligája nevében üdvözölte a
megjelenteket, köztük Krysztof Sliwinskit a Lengyel Szolidaritás,
Stephen Purseyt és Janek Kuczkiewiczet a Szabad Szakszervezetek
Nemzetközi Szövetsége, Günther Engelmayert a Munka Világszövetsége,

valamint Mircea Bajant a Romania Libera képviselőjét.
Forgács Pál beszédében kiemelte: a mai nappal vissza szeretnének
venni egy gyönyörű ünnepet, május elsejét. Ez a nap sokak tudatában
a kötelező, díszes felvonulások napja. Pedig ez az ünnep nem erről
szól

Forgács Pál a továbbaiakban kiemelte: az elmúlt évben nagyot
változott nálunk a világ. Egyebek közt megalakultak a független
szakszervezetek. Elsőként a TDDSZ, majd a tudományos dolgozókat
követve önálló szakszervezetet hoztak létre a tanárok, a
gyógypedagógusok, a filmesek, az ingatlankezelők, a közlekedési
dolgozók, az egészségügy alkalmazottai. Ezek a fiatal, társadalmi
munkában szerveződő, csak a tagdíjakból működő szakszervezetek ma
még csupán olyanok, mint azok a fácskák, amelyeket reggel
elültettünk - mutatott rá a szónok, majd hozzátette: akik ma a
Népligetben ünnepelnek, azért jöttek el, mert rokonszenveznek
törekvéseinkkel. Ugyanígy világszerte is az emberek nagy érdeklődése
kíséri a magyar független szakszervezetek munkáját. Az ő
barátságukon, szolidaritásukon is múlik, hogy sikerül-e
megvalósítani azt, amire a független szakszervezetek vállalkoztak.
Sikerül-e visszaadni a hozzájuk csatlakozóknak az összefogás
élményét, a közös fellépés örömét. Sikerül-e a központi helyre
állítani a szolidaritás eszméjét. Ez a majális a Népligetben ennek
az első próbája - mondta Forgács Pál. (folyt.köv.)
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The 1989th 1 May (Part 15) - Budapest, independent trade unions
The Independent Trade Unions of all-day picnic held at the
People's Park. The program began in the morning planting trees, the picnic
eight independent trade union organization, the Independent Trade Unions
Democratic League and the Polish Solidarity trade union
a representative of saplings planted. The People's Park
two open-air stage set up in the morning first
children's programs could look at the tens of thousands
visiting troops. The cultural programs at the same time Jurta
Színnház political events hosted. The program
showed up in the morning the gypsy Phralipe independent organization, the
Teachers' Democratic Union of Labour and Solidarity
Confederation of Trade Unions.
The Theatre Jurta 11 o'clock in the solidarity
rally. The conference speaker, Paul Independent Particle
Unions welcomed on behalf of the Democratic League of
have appeared, including Krysztof Sliwinskit the Polish Solidarity,
Stephen and Janet Purseyt Kuczkiewiczet of Free Trade Unions
International Association of Günther Engelmayert the World Federation of Labour,
and Mircea Bajan of Romania Libera representative.
Particle Paul in his speech stressed the wish to return today
be a wonderful celebration, May Day. These days, many people aware of

mandatory, ornate processions ago. Yet this is not about the holidays
about

Particle továbbaiakban Paul emphasized in recent years to
We changed the world. Among others, formed the independent
trade unions. First, TDDSZ and scientific workers
Following an independent trade union was set up for teachers,
special education teachers, filmmakers, property managers, transport
workers, health care employees. These young people, social
organized at work, but the unions membership fees today
is just like those Facskó that morning
planted - the speaker pointed out, adding: who is the
People's Park to celebrate, I'm here, because sympathetic
our efforts. Similarly, people around the world is great interest in
accompanied by an independent expert of the Hungarian organizations. In his
friendship, szolidaritásukon also depends on whether we succeed in
realize what they have undertaken an independent trade unions.
He manages to give back to them joining the connectors are
experience the joy of joint action. Succeed in a central location
up the idea of solidarity. It's a picnic in the park this
the first test - Chip said Paul. (Folyt.köv.)
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1989. május 1-je (17. rész) - Budapest, független szakszervezetek
A szolidáris kapcsolat is megköveteli, hogy eltüntessük mindazt,
ami Kelet és Nyugat-Eurápát elválasztja, mert természetellenes a
kontinenst megosztó vasfüggöny léte. Günther Engelmayer kifejezte
reményét, hogy Európa megosztottsága mielőbb teljes egészében
felszámolható. Ezzel kapcsolatban üdvözölte a magyar kormány azon
döntését, hogy még az idén megkezdik az ország nyugati határán lévő
műszaki határzár lebontását. Végezetül az MVSZ nevében üdvözölte a
magyar dolgozókat és mindazokat, akik lehetővé tették, hogy az idei
május elsejét a szakszervezeti pluralizmus jegyében ünnepeljék
Magyarországon.
Mircea Bajan, a Romania Libera képviselője a romániai menekültek
nevében köszönte meg, hogy jelen lehetnek a népligeti majálison.
Kiemelte: részvételük is bizonnyítja, hogy a magyar és a román nép
és nemzet nem ellensége egymásnak, és az összefogás elősegítheti a
közösen vállalt célok megvalósítását. Mircea Bajan segítséget kért
azoknak a Romániában élő állampolgároknak, akik hazájukban a
szabadságért, az emberi jogok érvényesüléséért küzdenek.
A nagygyűlésen állásfoglalást fogadtak el, amelyben csatlakoznak
a bécsi Európai Szakszervezeti Együttműködési Konferencia április
28-án elfogadott határozatához. Ebben a konferencia résztvevői
többek között kifejezték azon reményüket, hogy a társadalmi és
gazdasági problémák a jövőben a társadalmi együttműködés szellemében

oldhatók meg Közép- és Kelet-Európában is. A tanácskozás
felszólította az összes demokratikus szakszervezetet, hogy eddigi
szoldaritásukat fenntartva támogassák a közép- és kelet-európai
független szakszervezeteket. (folyt.köv.)
The 1989th 1 May (Part 17) - Budapest, independent trade unions
The relationship of solidarity also requires that hide everything
Eurápát which separates East and West, because of the unnatural
Iron Curtain dividing the continent there. Guenther expressed Engelmayer
hope that the division of Europe in its entirety as soon as possible
be eliminated. In this context, welcomed the Hungarian government's
decision to begin later this year in the western border of the
határzár technical breakdown. Finally, on behalf MVSZ welcomed the
Hungarian workers and all those who made it possible for this year's
May Day to celebrate the spirit of trade union pluralism
In Hungary.
Mircea Bajan, a representative of the Romanian refugees in Romania Libera
Thank you on behalf of that may be present in the people's Park picnic.
Emphasized that participation is bizonnyítja that the Hungarian and the Romanian people
and nations are not enemies, and collaboration can help
undertaken jointly goals. Mircea Bajan for help
those citizens living in Romania who are in their home country
Freedom, human rights érvényesüléséért struggling.
The rally adopted a resolution in which they join
European Trade Cooperation Conference in Vienna in April
Adopted on 28 decision. In this workshop participants
among other things expressed the hope that the social and
economic problems in the future in a spirit of social cooperation
solved in Central and Eastern Europe. The conference
called on all democratic trade unions that so far
szoldaritásukat reserved to support the Central and Eastern Europe
independent trade unions. (folyt.köv.)

