AZ ÖN FÜGGETLEN LOKÁLPATRIÓTA
KÉPVISELŐJELÖLTJE
Miskolcon sikerült az, amiről az ország nagy részében csak álmodnak: a teljes ellenzék egyetlen
képviselőjelölt mögé állt.
Éppen ezért ez a választás most többről szól, mint egy képviselői székről. A tét, hogy kezünkbe
tudjuk-e venni végre a saját sorsunkat. Most megvan az esély, mert a teljes összefogás teljes sikert
hozhat. A pártok már összefogtak: a Demokratikus Koalíció, a Jobbik, az LMP, a Momentum, az MSZP
és a Párbeszéd egyaránt Erdei Sándor (szül.: 1976!) mellett voksolt.
Most Önön a sor, hogy július 15-én szintén az ő neve mellett húzza be az ikszet, hogy végre méltó
képviselete legyen a körzetnek a városházán!
Egy jó képviselő nap mint nap helyben látja és hallja, mire van szüksége az itt élőknek. Mi hiányzik
ahhoz, hogy jobban érezzék magukat a körzet lakói. Erdei Sándor itt él közöttünk, tudja, milyen problémákat kell megoldani Miskolcon, a 12. választókerületben.
Erdei Sándor (1976), ha bizalmat kap, képviselőként az alábbiakért fog dolgozni:
közbiztonság javítása, köztisztaság fejlesztése • közlekedésfejlesztés • játszóterek korszerűsítése, bővítése • közterek rekonstrukciója, parkok, kültéri szobrok rendbehozatala • közösségi
terek bővítése • nyugdíjasklub indítása, támogatása • Szinva-part rendbetétele • sportolási
lehetőségek bővítése – valamennyi korosztály számára • kutya- és egyéb kisállattartók számára
szabadtéri lehetőségek biztosítása • az avasi borkultúra és az ehhez kapcsolódó rendezvények
támogatása • ifjúsági klub létrehozása • közösségi programok a körzetben élőknek • a városrész
bekapcsolása Miskolc MJV „Smart City” törekvéseibe

Erdei Sándor folyamatosan kapcsolatot szeretne tartani a körzetben élőkkel,
ezért várja észrevételeiket, javaslataikat most és – ha a lakosság megtiszteli bizalmával – önkormányzati képviselőként is.
Elérhetőségek: erdeisandor12mc@gmail.com

+36 20 585 0985

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: Kerepes-Szilasliget
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com

Szeretnéd, ha másokhoz is eljutna ez az újság?
Segíts benne! Jelentkezz, és megbeszéljük,
hogyan! info.nyomtassteis@gmail.com
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Kamujelöltekkel akarják
összezavarni a választókat Miskolcon
(Az ellenzéki pártokat képviselő Erdei Sándor 1976-ban született)
Emlékeznek a Dzsentlemanus c. filmre? Amikor egy névazonosság miatt
Florida állam képviselője lett az Eddie Murphy által alakított szélhámos?
Azt hittük, hogy ilyen csak a filmekben van, de sajnos nem! Miskolcon is
megtörténhet ilyesmi, ha nem figyelnek a választók arra, hogy melyik Erdei Sándor neve mellett ikszelnek. A Rokker Zsoltiként ismert Erdei Sándor
(1976) mellé ugyanis, akit a legnagyobb ellenzéki pártok egyöntetűen támogatnak, a semmiből bejelentkezett egy másik Erdei Sándor nevű ember
is. Mindketten függetlenként indulnak, így csak a születési dátumuk alapján
lehet megkülönböztetni őket…

2018. július 15-én időközi önkormányzati
választást tartanak Miskolcon, a 12. választókerületben.
Az időközi választásra azért van szükség, mert az áprilisi országgyűlési választáson győztes Hubay György nem töltheti
be mindkét posztot, ezért lemondott az
önkormányzati képviselőségről.
A hat meghatározó ellenzéki párt
(Demokratikus Koalíció, Jobbik, LMP,
Momentum, MSZP, Párbeszéd) Erdei
Sándor (1976) független jelöltet támogatja a választáson. Őt Rokker Zsoltiként
ismerhettük meg a kétezres évek elején,
amikor a Bochkor–Boros páros mellett

Illusztráció: Grafitember

ERDEI SÁNDOR (1976),

Nyomtasd, másold, terjeszd!

rendszeresen szerepelt a Danubiusban,
majd a Sláger Rádióban.
Összesen öt jelöltre lehet majd szavazni július 15-én: az összellenzéki támogatással a háta mögött ringbe szál1

Kicsoda Erdei Sándor (1976)?

tott sorrendjét. A lista két utolsó helyén
a két Erdei Sándor szerepel. Régen még
megkülönböztethette volna magát az
összellenzéki jelölt a Rokker Zsolti ragadványnévvel, de ezt a lehetőséget a
Fidesz még 2013-ban megszüntette.
Egy harmadik Erdei Sándor elvileg
már nem bukkanhat fel a kampányban,
mert a jelöltállítás lezárult. Ezért elegendő annyit megjegyezni, hogy aki az
ellenzék jelöltjét keresi, az a listán utolsó
Erdei Sándorra szavazzon, aki 1976-ban
született.
Forrás: HVG.hu

A „másik Erdei Sándor”
A „másik Erdei Sándornak” nagyjából annyi köze van Miskolchoz, hogy
ott született, de Nyékládházán él, és
Tiszaújvárosban egy multinacionális
cég üzemében dolgozik. Hiába próbálták azonban újságírók keresni, nem
veszi fel a telefont, sms-ekre nem
válaszol. Pedig a választási kampány
pont arról szólna, hogy a jelöltek megismertessék magukat, programjukat
a választókkal. Míg egy átlag jelölt
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még fizet is azért, hogy megjelenjen
a médiában, ő inkább kerüli a sajtót.
Sőt, a HVG kutakodása szerint, még
a rokonai előtt is titkolta, hogy indul a
választáson, és egy közleményt is kiadott, hogy ne zaklassa a sajtó, majd
előáll, ha mondavalója lesz. Alig több
mint egy héttel a választások előtt
azonban eddig egyetlen plakátjával,
szórólapjával, fórumával sem lehetett
találkozni.

Erdei Sándor, akit Rokker Zsoltiként ismertünk meg, tanult szakmáját tekintve kultúrantropológus, a művelt szakmája szerint humorista, rádiós.
Hobbiból – Abaújlak–Szanticskán – társadalmi alpolgármester, most pedig indul a Miskolc 12. választókerületében megüresedett önkormányzati
képviselői helyért. A Független Hírügynökségnek adott interjújából megtudhatunk róla néhány részletet.

Sátoraljaújhelyen, egy kertészeti szakközépiskolába járt. Ezt követően bölcsészettudományokat tanult, antropológus végzettséggel
rendelkezik. Kossuth Lajos az egyik példaképe,
szakállával őelőtte tiszteleg. Mindig szeretett
verset mondani, egy ilyen alkalommal fedezte
fel az azóta már elhunyt Böröczki József, majd
így került a humorista pályára 1996 nyarán.
Mint fogalmaz: „Világéletemben független
civil ember voltam, aki szerette volna jobbá
tenni az emberek életét.”
Miskolc Győri kapu központjában egy bérház földszinti lakásában él egyedül. „Nincs
villám az elitnegyedben, de még vadászkastélyom sem a környéken. Én is szembesülök
azokkal a problémákkal, amelyekkel más lakosok is.”
Amikor hiába tett javaslatot az önkormányzatnak egy parkolási gond megoldására, és
nem történt semmi, összeírt egy listát arról,
hogy ezen kívül mit lehetne és kellene még
tenni azért, hogy az itt élő emberek jobban
érezzék magukat. „Előkelő helyen szerepelt
a listán például az egyetlen, még a város kezelésében lévő kulturális központnak, az ifjúsági háznak a megmentése, ami utóbb a jelölti programom egyik fontos pontjává is vált.”
A listát, majd az ebből kibontott programot
megmutatta Varga László MSZP-s és Jakab
Péter jobbikos politikusoknak, ők megnézték,
és mind a ketten jónak tartották. „Összefogva mögém álltak – ez Miskolcon olyan pozitív

Megpróbálták megvesztegetni,
hogy ne induljon
A Fidesz közvetítője megkereste, hogy ne
induljon a választáson – mondta a Magyar
Hangnak Erdei Sándor (1976). „Megmondtam a Fidesz közvetítőjének, amikor megkerestek azzal, hogy Sanyikám, mennyit érne
meg neked, ha nem indulnál, hogy erről nem
lehet szó. (…) a becsület, a haza és Miskolc
nem eladó semennyi pénzért” – nyilatkozott
a lapnak Erdei Sándor (1976).

fogadtatásra talált, annyira szimpatikusnak bizonyult az emberek számára, hogy rövid időn
belül a Demokratikus Koalíció, majd a Momentum, s végül az LMP is bejelentette, hogy nem
indít velem szemben saját jelöltet. Nemrégiben
meglett a hatodik párt is: a Párbeszéd. És így
tett volna az Együtt is, ha nem szűnik meg. Így
6,5 párt állt be eddig mögém.”
Nem a politikai hovatartozás a fontos, hanem az a segítő szándék, hogy valaki szeretne
tenni a környezetért, az emberekért – vallja.
„Kellenek a függetlenek – én pedig, hangsúlyozom, az vagyok.” „Elsősorban a megbékélés
híve vagyok, ne legyen már magyar magyarnak a farkasa! A mindenkori – s hangsúlyozom
a »mindenkori« kifejezést – hatalom egyik
legnagyobb bűne, ha egymás ellen fordítja a
nemzetét. Mérhetetlen gyűlölet van az emberekben…”
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Forrás: Fuhu.hu

Illusztráció: Grafitember

ló Erdei Sándor (1976) mellett a Fidesz
és a Munkáspárt indít jelöltet. Emellett
még két független jelölt is szerepel a
szavazólapon, akiket egy napon vettek
nyilvántartásba. Mindenki megrökönyödésére még egy Erdei Sándor nevű illető, valamint egy bizonyos Molnár Zsolt,
aki azokat igyekszik megzavarni, akik a
„Rokker Zsolt” nevet keresnék a szavazólapon. A mindössze 19 éves, Ongán
élő Molnár Zsoltról a HVG egyértelműen
kiderítette, hogy évek óta a Fidesz aktivistájaként ténykedik.
A „másik Erdei Sándornak” szintén
vannak fideszes ismeretségei, de ennél szorosabb kapcsolatot nem sikerült
feltárni. Az azonban nem kérdés, hogy
a választók összezavarására alkalmas
névazonosság a kormánypártok érdeke, hiszen ha csak néhány száz embert
sikerül megtéveszteni és így eltéríteni a
győzelemre esélyes – Rokker Zsoltiként
is ismert – Erdei Sándortól, az a fideszes
Nagy Ákos malmára hajthatja a vizet.
A két meglehetősen furcsa jelölt felbukkanása akkor derült ki, amikor a választási bizottság nyilvánosságra hozta
a hivatalos jelöltek sorsolással kiválasz-

