
"Elérkezett a perc, midőn Magyarországnak szabaddá, függetlenné kell lennie, 
elérkezett a perc, midőn Magyarország, s különösen a nemzet képviselőinek kötelessége 

Isten, Európa és a nép előtt kimondani, hogy szabadok, függetlenek akarunk lenni!"
(Kossuth Lajos)

NEM AKARJUK,
hogy továbbra is egypártrendszer, 

szocializmus, monopol-nagyipar, Bős- 
Nagymaros, Tengiz, tervutasítás legyen.

AZT AKARJUK,
hogy a megújult alkotmány, a többpárt

rendszer, a sajtó-, vallás- és gyülekezési 
szabadság ne csak írott malaszt legyen.

Ma 
az MDF 

a holnap

A DEMOKRATA FÓRUM KÜLÖNSZAMA
1990. március 20. Tiszteletpéldány

Perelt az MDF - és győzött!
Az MDF soproni szer

vezete, amint az már isme
retes, kifogásolta a sopro-

Beköszöntő sorokhí

A Magyar Demokrata 
Fórum Sopron városi Szer
vezete - a város első ellen
zéki szervezeteként (or
szágosan is az elsők kö
zött) - 1988. november 4- 
én alakult. Azon a 
nevezetes összejövetelen 
felállva tisztelegtünk 1956- 
os forradalmunk és mártír
jaink emléke előtt, a szov
jet-orosz agresszió 32. év
fordulóján. Botrány, lázítás 
- riasztott a pártállam vész
csengője -, és az elkövet
kező napokban az állam
védelem emberei kopog
tattak a Fórum szervezői
nek lakásán.

Nos, az alakulás óta 
eltelt másfél év hazánk és 
Közép-Kelet Európa törté
netében is korszakos vál
tozásokat hozott.

Mi lassú és meglehe
tősen esélytelen küzde
lemre készültünk a belső 
hatalommal és annak tá
maszával, az idegen, fel- 
fegyverzett nagyhatalom
mal.

Hála Istennek, a talán 
jobbra forduló Sorsnak 
"Sors borra, nihil aliud" - 
mondhatjuk a költő Zrínyi
vel- “Jó szerencse, semmi

más" - már itt állunk a sza
bad választás küszöbén, 
amely reményünk és aka
ratunk szerint mérföldkő 
lesz a nemzet életében... 
korszak és rendszerváltás.

Milyen párt vagyunk
mi?

A Magyar Demokrata 
Fórum egy erős demokra
tikus nemzeti középpárt - 
jobbközép párt. A mi roko
naink a nyugati demokrata

néppártok: a nyugatnémet 
kér észt énydemokrs ták, 
közelebb az osztrák Nép
párt. Az MDF olyan prog
rampárt, amely mindenek
előtt magyar, és a kétezer 
éves zsidó-keresztény 
örökség vállalója. Kebelén 
belül megfér a népi - 
nemzeti hagyomány, a ma
gyar liberális örökség és a 
kereszténydemokrata esz
merendszer, az ökológiai- 
környezetvédő gondolko
dás.

1950 MDP:
Aki nincs velünk, az ellenünk van!

Rákosi
1962. MSZMP:
Aki nincs elienünk, az velünk van!

Kádár
1990. SZDSZ:
Aki ellenünk van, az velük van!

Kis, Tólgyessy, Pető
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AKI ÖNÖKKEL VAN, AZ A 
MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM I
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ni Választási Bizottság 
előtt, hogy az MSZP az 
ajánló céduláit - a jogsza
bály rendelkezése ellené
re - már 1990. január 24-e 
előtt elkezdte gyűjteni.

A soproni Városi Vá
lasztási Bizottság kifogá
sunknak helyt adott és 
megállapította, hogy jog
szabálysértő volt az MSZP 
eljárása, és egyben figyel
meztette, hogy a jövőben 
tartózkodjék a vonatkozó 
előírások megsértésétől.

A határozat ellen az 
MSZP az Országos Vá
lasztási Bizottsághoz for
dult, ahol panaszai eluta
sították, helyt adtak a sop
roni MDF kifogásának.

Eme határozat ellen is

jogorvoslattal élt az MSZP. 
így az ügy a Legfelsőbb Bí
rósághoz került, ahol alaki 
okok miatt hatályon kívül 
helyezték az Országos Vá
lasztási Bizottság dönté
sét.

A megismételt eljárás
ban az Országos Válasz
tási Bizottság újból a sop
roni tóDF panaszát találta 
megalapozottnak, és az 
MSZP elmarasztalását 
helybenhagyta!

Az MSZP nehezen 
nyugszik bele, hogy már 
neki sem lehet törvényte
len eszközökkel manipu
lálni!

V á l a s z t ó p o l g á r o k !  
Vonjátok le a szükséges 
következtetést!

NEM AKARJUK a korrupciót, kontraszelekci
ót, kommunista maffiát, 'a szocialista vezetóré- 
teg” éíóskődését, milliós prémiumokat, száz
ezres nyugdíjakat.

NEM AKARJUK, hogy a 20 000 000 000, azaz 
húszmilliárd dollár adósság tovább növekedjen, 
feíetőtien pazarlással.

AZT AKARJUK, hogy az országot tönkretevő 
volt és jelenlegi korrupt, felelőtlen “vezetők“ a 
rőrvény és nemzet előtt feleljenek tetteikért,

AZT AKARJUK, hogy a föld visszakerüljön a 
valódi tulajdonosához, hogy legyen vállalkozás- 
barát adó- éá hitelpolitika, hogy lehessen es ér
demes legyen dolgozni, hogy a nyugdíj egy élet 
munkájának méltó elismerése legyen.

“Titeket pedig, Kedves Híveink, felszólítunk, hogy fontoljátok meg szavainkat, s a választás alkalmával ad
játok szavazatotokat arra a jelöltre, aki az erkölcsi tisztaság, a jog, az igazság és a iend érdekében fog síkra 
szállni, s képes lesz küzdeni e jelenlegi szomorú állapotok visszaélései ellen. '

Részlet Mindszenty József 1945-ös választási körleveléből
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A Kárpáti család Brenn- 
bergbányán él. A szülők 
és a három gyerek harmo
nikus, derűs életét a kör
nyezet nyugalma és az ott
honos lakás Is mutatja. 
Kárpáti László sok min
dennel foglalkozik. A be
szélgetést a hivatással Il
domos kezdeni.

- Erdővédelmet, zooló
giát és ökológiát tanítok az 
egyetemen. A hobbim a 
munkám is. Most Fertő
höz és Hidegség között 
mentjük a békákat. Az er
dész-szenvedély ketté 
oszt: a soproni'hegyvidék
re és a Fertőre. Ez azért Is 
érdekes, mert Brennberg- 
ben magas hegyvidéki 
madarak élnek, Fertőráko
son pedig a Kiskunságra 
és a Horiobágyra jellemző 
fajok. Sopron így is ék
szerdoboza a Kárpát-me- 
asncének. Ha elindulunk 
Székelyudvarhelyről Csík
szeredán át Kismartonig, 
az útközben látottak itt 
egyszerre megtalálhatók 
etnikailag, ökológiailag és 
gazdaságilag... Ez is a 
soproniság... Alapító tagja 
vagyok a Magyar Madárta
ni Egyesületnek.

- A feleségem a Máltai 
Szeretetszolgálat soproni 
ügyvivője. Bécsből ruha
neműt hozunk, amiből az 
Itt élő erdélyiek válogat
nak, a többit pedig szociá
lis otthonokba juttatjuk 
ei...

- Önt nemcsak a ter
mészet érdekli, a néprajz 
is, hiszen a rakásban 
szuszék, cserge, hímzett 
párnák sorakoznak,.. Itt 
minden a történelemről 
mesél.

- Falusi néptanító csa
ládból származom, sok

mindent a szüleimtől hoz
tam. A hatvanas évek vé
gén az elsők között men
tünk Erdélybe. Óriási él
mény volt, hogy az "ide

gen" országban mindenki 
magyar, minden történe
lem. Ám ott, ahol Ady End
rét Ady Bandiként emlege
tik, nincs semmi magyarul 
kiírva... A mi nemzedé
künk a Beatles és az Illés 
mellett fölfedezte a magyar 
népzenét. Kántortanító 
őseim hallását, zenesze- 
retetét gyermekeim örö
költék. Feleségem erdélyi 
családból származik. Az ő 
családjának a hangulatát 
is öízi’ez a iakás. A faion 
lévő festmények pápai 
nagybátyám kepei.

- Ahogy a házba be
léptünk, különböző be
égetett pecsétü téglák 
sorakoznak... Kuriózu
mok.

- Amikor 1978-ban Ide

jöttünk lakni Brennberg- 
be, itt minden elhanyagolt 
volt, rengeteg szemét az 
udvaron. Takarítás köz
ben érdekes jelű téglákra 

akadtam Aztán 
mindenhonnan el
kezdtem gyűjte
ni... Másik gyűjtés 
a könyvtárunk. 
Nincsen telkünk, 
nyaralónk: köny
vünk van - ez a mi 
értékünk... Meg a 
vizslánk, mert ma 
a feleségeknek is 
dolgozniuk kell, 
így más állatot 
nem tarthatunk 

Sj Az erdő közelsége 
** miatt azonban a 

kertben is renge- 
lég a madár... 

ggjűg,. - Milyen hob- 
' bija van még?

- A szelídgesz- 
tenye nemesítés 

j  r  és a házjavítás. Ez 
J f  egy creg ház, alat

ta bánya van, mo
zog, reped min

den, mindig kell javítani 
rajta valamit, hiszen az IKV 
ritkán "tisztel meg". 3 ha 
már hobbi: az MDF Egye
lőre a legerősebb, elnyom 
mindent...

A piknikről 
osztrák szemmel
- Ön, Andreas Waha, mintSt. Margareten (Margit- 

bánya) polgármestere, sok segítséget nyújtott a pán
európai piknik előkészítésében, és valóságos karne
váli hangulatot teremtve, népes burgenlandi "küldött
ség" élén vett részt rendezvényünkön. Hogyan ítéli 
meg a piknik szerepét a kelet-európai változások
ban?

- Amikor előálltak az ötlettel, hogy Margitbánya és 
Kőhida között a régi Pozsonyi országúton ki akarják 
nyitni a határt, meglepődtem, és őszintén szólva ne
hezen hittem el, hogy ez Önöknek sikerülni fog.

- De sikerült!
- Soha nem felejtem el a napot és az órát: 1989.

augusztus 19. 15 óra. Elbontva a drótakadáiyokat, a 
szó valódi értelmében kaput nyitottak Nyugatra. Bá
torkezdeményezés, világtörténelmi jelentőségű ese
mény volt! A nyugati lapok címoldalaira kerültünk. A 
Kelet és Nyugat közötti határok lebontása itt kezdő
dött, hihetetlenül felgyorsítva a békés forradalmi vál
tozásokat Kelet-Németországban és Csehszlovákiá
ban. Dr. Csóka Pál._______ ________________________  /

Miért lé p te m  b e  az MDF-be?
40 évig nekem kuss volt a nevem. Kelet felé kellett 

nézni, a Kreml óráját figyelni, hogy merre jár. Nekem az 
intemacionálót kellett énekelni. Á munkásmozgalom ki
emelkedő harcosainak életrajzát tanulni. Az MDF az az 
erő, amely gyökeres változást hoz e téren. Remélem, 
hogy gyermekeim és unokáim emelt fővel járhatnak, a 
Himnuszt énekelik, a magyar hősökről tanulhatnak. 
Nem kell szégyellniük, hogy magyarnak születtek. Eu
rópai módon élhetnek, tanulhatnak.

Gazdag Imre

"Olyan pártra van szükségünk, ameiy népe szolgálatát tartja szem előtt, és nem 
a hatalom megszerzését. Az uralkodás a szolgálat vállalása nélkül, az önérvénye
sítés sodrásában zsákutcába visz. Eddigi megnyilvánulásai alapján az MDF fellé
pése és közszereplése számomra meggyőző.“ _ , ,,K ; - Szí mórt uanos,

s soproni evangélikus egyház soros igazgató lelkésze
" A jövő azoké, akik isten színe előtt felelősseget vállalnak a saját döntéseikért, 

kimondott szavukért, cselekedeteikért, szőkébb és tágabb környezetükért. Azoké, 
akik vállalják önmagukat. Ilyen embereket kívánok az újjászülető Magyarország
nak. Magunknak pedig azt, hogy minden félelem nélkül lehessünk önmagunk."

Vladár Gábor református lelkész 
"Az egyház ne politikai értékek szerint rendezze el a maga világát, ám legyen 

benne érzékenység a politikai kérdések iránt."
Szekeres János városplébános

- Építéstervezés, be lsőépítésze t, 
formatervezés
- Építőipari fővá lla lkozás, kivite lezés
- in g a tla n  és kap ac itásközve tités
- N agykereskedelem , 
export-im port bonyo lítás
- Nemzetközi és be lfö ld i 
szállítmányozás
- Reklám, d e ko rá c ió

Válla ljuk
új te rm ékek p ia c i ■ 

bevezetését, 
b e lfö ld i és kü lfö ld i ; 
c é g e k  képvise letét,;: 

tőkebefekte tését.

Soproni iroda:

TÉR és FORMA í
Építéstervező Vállalkozó Kisszövetkezet f

Sopron Ferenczy u. 4. Tel.: 99 12 228
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Az MDF keresőszolgálata

Keressük azt a sofőrt, aki még a "boldog" 60-as évek
ben a hajdani 19-es Volánnál azt a feladatot kapta: vigye 
ki a munkásőröket a harkai lőtérre.
Másnap a menetlevél-ellenőrök meglepődve látták, 
hogy a menetlevélen az alábbi volt olvasható:

"40 mázsa kommunista, Ide-oda szállítása".

agrobankJ

A  PARTNERBANK 
A  BANKPARTNER

!
SOPRONI TERÜLETI FIÓK

Sopron, Frankenburg u. 1.
Telefon: 99/12-464 (fax) 99/11-201

Telex: 24/9236 |

Széleskörű szolgáltatásainkkal § 
állunk

partnereink rendelkezésére! |

Antali József 
és Nikolfcs Károly

Dr. Antall Józsefnek, 
az MDF országos elnöké
nek több, mint két évtize
des kapcsolata van Sop
ronnal. Mint a Semmelwe
is Orvostörténeti Muzeum 
és Könyvtár főigazgatója, 
támogatta 1967-ben a 
soproni Patikamúzeum 
létesítését, és azóta is 
gyakori résztvevője a sop
roni gyógyszerészeti tu
dományos konferenciák
nak Dr. Nikollcs Károly 
professzor úr 1967 óta is
meri őt:.

- Antall Józsefet - kol
légáimmal együtt - olyan 
tudományosan képzett 
egyénnek ismertük meg, 
aki alapos oknyomozó 
történész, a múlt adatai
ból következtetéseket von 
le a jelenre és a jövőre 
nézve. Széles látókörű, 
művelt, közösségi egyé
niség, aki kutatási terüle
tén kívül Is bő Ismeretek
kel rendelkezik, és már 
korábban Is hasznos 
nemzetközi szakmai kap
csolatokat épített ki.

\  : - \ v " -
Azért léptem be a Magyar Demokrata Fórumba, mert én nem 

a “Szabaddemokraták Országában", hanem Magyarországon k í
vánok élni. (Sz. L.)

Ember, tisztesség, politika
Beszélgetés Borsányi Zoltánnal

Aki közéletben vállal 
szerepet, annak egyvégté- 
ben állást kell foglalnia, rit
kán beszélhet gondolatai
ról kötetlenül.

- Ön mindig az ember
rel foglalkozik, miért?

- Amióta az ember meg
jelent a földön, azóta sem 
értékeiben, sem gyarlósá
gában nem változott, mint 
jelenség állandó, tehái fe
lesleges elvárni, hogy ma 
bármilyen ideológia hatá
sára tíz, húsz vagy har
minc év alatt megváltoz
tassuk. Ő ugyanis nem tű
ri el az önmagától idegen 
elképzeléseket, a számára 
nem természetes állapo
tot. így gondolkozom a 
bolsevizmusról és a berli
ni falról is, hiszen ezek tel
jesen természetellenes ál
lapotot tükröztek. Mindig 
azok a formák buknak 
meg, melyek nem az em
berre épülnek.

- Mit gondol az ember
ről és a társadalmi for
mációkról?

- Platón a létező összes 
államformát részletesen 
elemzi, de képtelen voltam 
eldönteni, hogy melyik jó 
az ember számára. Az em
ber ugyanis magában hor
dozza azt is, ami önmaga 
ellensége. Mindazok, 
amik jellemzik az embert 
magát, egyben gátjai an
nak, hogy megállapodott, 
nyugodt, boldog környe
zetet építsen önmaga szá
mára. A demokrácia lehet, 
hogy jó, de ennek is az 
ember a gátja.

- Ön elég gyakran pél
dálózik Széchenyivel.

merkedtem meg eszmevi
lágával. Ebben a műben 
sorról-sorra, oldalról-ol- 
dalra ugyanazok a gondok 
és problémák vetődnek 
fel, mint ma: miért nincs 
hitelünk, miért a tetőt 
kezdjük építeni, miért nem 
a fundamentumot? A 
problémák ma ugyan
azok, mint 150 évvel eze
lőtt.

- Van Ön
nek életfilozó
fiája?

- Igazából
nincs. Ami
bennem kiala
kult, ahogy a 
c s a l á d o m a t  
nevelem és 
ahogy élem az 
életem, az 
mind egyértel
műen az édes
apám hatása, 
neki köszön
hető. Nagyon 
vallásos csa
ládban nőttem 
fel, és belém 
ivódott, hogy 
tisztességesen 
kell élnem. Na
gyon szomorú 
számomra, hogy erkölcsi 
tartalékok híján van ez az 
ország. Kialakult egy 
olyan gyakorlat, hogy az a 
jó mentalitás, hogy elblic
celjem, hogy zsebre te
gyem, hogy haza vigyem, 
hogy be kell csapnom és 
így tovább...

- Mi lehet a különbség 
az életképes és a tisztes
séges ember között ?

- Az életképes ember 
ezeket a fonákságokat

I

Ajánlatunk m árcius 25-re: 
Dr. Kárpáti László

MDF - a  nyugodt erő!

tezhet egyéni tisztesség 
úgy, hogy a rendszer ma
ga tisztességtelen. Az em
berek tisztességtelensége 
abból adódik szerintem, 
hogy tisztességtelen az 
alkotmány Is, hiszen az ál
lamapparátus azt tette az 
állampolgár rovására, 
amit akart. Ezért az élet- 
benmaradás egyetlen le

Elég későn, majdnem -  meg tudja élni, és amikor 
negyven évesen találkoz- csak lehet, él is a lehető- 
tam Széchenyivel, ez az séggel. A tisztesség kér- 
oktatás kritikája Is. A Hitel dése már jóval bonyolul- 
című művén keresztül Is- tabb ennél, hiszen nem lé-

I

Aktuális jelszavunk:

hetősége, ha kijátszom a 
törvényeket. Ezért kell 
olyan alkotmány, ami mö
gé odaáll tízmillió magyar 
Az állam feladata arról 
gondoskodni, hogy érde
mes legyen hosszú távon 
tisztességesen élni.

- Politika és tisztes
ség nem zárja ki egy
mást?

- Óriási hibának tartom 
azt a felfogást, hogy a po
litikus úgy ahogy van, tisz
tességtelen. Igaz, az el
múlt negyven év gyakorla 
ta valami ilyesmit mutatott

- Ön hogy viseli a kri
tikus helyzeteket?

- Keservesen. Amikor 
szembekerültem egy 
"soproni Czinegével", pót- 
cselekvésként széket kel
lett faragnom, hogy ne 
kelljen gondolkoznom!

"Munkások, parasztok, vigyázzatok! Az MDF el akarja venni 
rózsadombi villáitokat!"

$ A Balti Termelőszövetkezet \\  /
\ 1990, évi használatra í
$ gyepterületeket (rét, legelő) í

Azt suttogják a vá- ,
rosban, hogy újabb ö U ltO Q  Cl VÖTO& 
káderigazgató ké
szül korengedményes nyugdíjba az 
egyik soproni üzem éléről. Találják ki

honnét?!
Vajon ki fog a Rejpál- 

házban kocsmát nyitni?1 
(A soproni ellenzék aggódva figyeli a 
fejleményeket!)

;; Érdeklődés: 
¡¡órákban. Balf,
Pj

ad bérbe
hétfő-péntek, a  délelőtti 
Fő u. 60. Telefon:

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ,
32-026Í 
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Komoly fejtörést 
nem okozhat Önnek!

Világos indul és a 2. lépésben győz!

MDF
Helytörténeti totó

1. A huszas években már egyszer megtörtént, hogy a 
soproniak nem választottak meg minisztert képviselő
nek. Hogy hívták ?

1. Klebelsberg Kunó
2. Hóbeit Ede
x. Simonyi-Semadam Sándor

2. Hol voit a Kisgazdapárt székháza Sopronban 1945 
után?

1. Csengery u. 2. Pozsonyi u. x. Domonkos u.
3. 1921-ben hogyan szavazott Kópháza?

1. Ausztriára 2. Magyarországra x. nem szavazott 
3. Rákosi 1951-ben bezáratta a brennbergi bányát. Hány 
méter mély a Szt. István akna, Magyarország akkori leg
melyebb aknája?

1.200 2.400 x. 600
5. Mi volt az Erzsébet utcai pártház helyén a 30 as évek 
előtt?

1. cirkusz 2. börtön x. temető
6. XX. századi történelmünk három alábbi ellentmondá
sos alakja közül melyik nem járt Sopronban középisko
lába?

1. Horthy 2. Rákosi x. Kádár
+ 1. Hol volt Karay fűszeres üzlete, aki 1943-ban ezt írta 
ki az ajtóra: “Kifutófiút fölveszek, de lehet lány is ?

1. Mátyás király utca 2. Balti utca x. Patak utca 
★  * *

A rejtvények megfejtését az MDF-irodába kérjük be
küldeni vagy behozni (Fő tér 5. I. 19 ). A helyes megfej
tők között könyveket sorsolunk ki.

HIRDETÉSEK
— Ne dobja el piros könyvecskéjét, 

megveszem. Nagyobb tételhez ház
hoz megyek. "Paprikamalom"

— Értesítjük a lakosságot, hogy Fertő
rákoson a Barlangszínház melletti 5 
Ft/négyzetméter áru építési telkek 
már elkeltek!

— Keresünk olyan igazgatókat, akik 
veszteséges üzemüknél nem vettek 
fel milliókat prémium címén. Jelentke
zés az új miniszterelnöknél.

— Pályázatot hirdetünk a Florasca igaz
gatói állására. Ejtőernyősöket a szél
erősség miatt fogadni nem tudunk.

— Keresünk megbízható koalíciós part
nereket. MSZMP-MSZP-sek kímélje
nek.

— Ne feledje: mi nem mások ellen, mi 
a nemzetért vagyunk! (MDF)

Sanyi bácsi 40 évig volt az MSZMP 
tagja. Megkérdeztük: - Ön szerint a párt 
40 éves országlása során megvalósí
tott-e valamit abból, amit ígért?

- Semmit. Semmit. Semmit!
(Nagy Sándor könyvárus)

- ' 10 HIÚM

Ecc p e c c  k im e h e cc  —  
tö b b é  vissza se jö h e cc ...
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Ne feledje! március 25-én: MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM 

Demokráciát Magyarországon, felelősséggel!
I

Különleges övezetet?
Akkor, amikor Magyar- 

országon még minden a 
szocializmus kilátástalan- 
ságába süllyedt, akkor 
volt értelme vámszabadte
rületről, különleges gaz
dasági övezetről ábrán
dozni. Akkor ez az egyet
len járható útnak látszott.

Akkor, amikor Sopron a 
működő és a működésre 
képtelen gazdasági öve
zetek határán volt, jogos 
volt az a kétségbeesett öt
let, hogy legyünk mi Is 
"Hongkong". Váljunk vala
hogy le attól a minden ér
telmet megalázó, ésszerűt 
elvető, emberi fogyasztás
ra alkalmatlan, ideológiá
tól mérgezett rendszertől, 
legalább gazdaságilag. 
De akkor még álmodni 
sem lehetett arról, hogy 
ilyen rövid idő alatt túlju
tunk a szocializmusnak 
nevezett gazdasági cso
dán. Mert csoda volt ez, hi
szen csoda, hogy túléltük.

Tisztelt Pozsgay Ur, 
tisztelt MSZP! Elég volt 
Sopronban 40 éven át kü
lönleges övezetben élni. 
Sopron polgárai végre 
olyan Magyarországot 
akarnak, ahol a törvények 
is és az esélyek Is minden
kire egyformán érvénye
sek Csaptól Sopronig. Mi 
olyan Magyarországot 
akarunk, ahol nem kell kü
lönleges gazdasági öve
zet ahhoz, hogy az embe
rek tisztességesen megél
jenek a munkájukból. Mi, 
sopioniak, nem kérünk és 
nem fogadunk el megkü
lönböztetett elbánást, vi

szont követeljük, hogy 
ahol élünk, ott ml rendel
kezzünk adottságainkkal, 
javainkkal, lehetőségeink
kel

Mi azt akarjuk, hogy eb
ben az országban végre a 
polgárok érdekelt védő al
kotmányból olyan törvé
nyek eredezzenek, ame
lyek biztonságot adnak és 
vállalkozásbarát környe
zetet teremtenek. Ha ezt 
elérjük, akkor Magiyaror- 
szág különleges övezet 
lesz Különlegessége az, 
hogy polgárai boldogok 
lesznek, gyarapodni fog
nak Borsányi Zoltán

I

MDF

Szerkesztői
üzenetek

MSZP-szimpatizánsoknak:
"A szocializmus az maga a rizs!"

“A szocializmus az maga a rizsa!'1
Kim Ir Szén 

Dr. Őrs Félix

I
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TRAMINI VENDÉGLŐ
Sopron, V á rk e rü le t 63.

Házias jeliegű konyha 
kitűnő borok 

üdítők
N y itv a : 9 - 2 1 ó rá ig  
Szünnap: vasárnap

M é r s é k e l t  á r a k k a l  v á r ju k !
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SOPRONI HÍRLAP a város és környéke hetilapja. A Magyar Demokrata Fórum 
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