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A székelyföldi nagygyűlésről 
Vilmos karácsony előtt egy székelyföldi gyűlésre hívott meg Székelyudvarhelyre. Meghívása szerint a 
székelyföldi széki elnökök és más erős emberek hívottak, akiknek a szavának van súlya a Néppárton 
belül. Jól hangzott a meghívás, összeszedtem a mellettem álló erős embereket és elmentünk. 
Mellettem volt Bedő Zoltán, Sepsiszentgyörgy széki elnök, Néppárt alapító tag, Szakács Zoltán 
Sepsiszentgyörgy városi elnök, mind a ketten a felfüggesztett elnökök listáján, Jakec mellet. A 
testvéremet, Péter Taierlinget is elvittem, hisz Balázs Attila helyett, ő áll mellettem 3 év óta és dolgozik 
önkéntesen a Néppártnak, ameddig Attila fizetésért, diverzióval van elfoglalva. (Hói, Tamás 
Sándornak épít házat, az helyett, hogy nekem segítsen a kampányban (2012). Hói, a tekintélyemet 
próbálja aláásni a tagság előtt (2012 óta).) 
A székelyföldi nagygyűlésre érve, Vilmos azzal a kérdéssel fogad, hogy "ezek" mi csinálnak itt, nem 
voltak meghívva! 
De lássuk ki volt meghívva: Sorbán Attila, Forró Boti, Jakec és csodák, csodája Benedek Erika! Vilmos 
szerint ezek azok az emberek, akiknek a véleménye számít. De kérdezem én, miért nem volt hivatott 
Kolcsár András, Sándor Lajos, Tőke Ervin, Bedő Zoltán, és a többi városi vagy széki elnök? Az ő 
véleményük miért volt kevésbé fontos, mint például Benedek Erikáé? 
Benedek Erika az országos elnökség, Kovászna megyei kinevezett helytartója. Őt senki se választotta 
a megye élére. 2 évvel ezelőtt Erika még mutatott pozitívumot a Nemes Előd által hátrahagyott mocsár 
eltakarításával. Amint ezt bevégezte, áttért a saját hatalma megszilárdítására. SZMSZ cikkelyekre 
vagy országos elnökségi döntésekre hivatkozva, amelyeket papíron soha se láttunk, összpontosította 
a megye hatalmát a kinevezett megyei elnök, a saját, kezébe. Az EMNT és széki EMNP elnököket 
folyamatosan kiszorítva a döntéshozásból. Ebben neki nagy támogatója volt Szép Béla, a baráti városi 
elnök. Gyűléseken ö keltette rögtön a konfliktust, amint valaki megkérdőjelezte az Erika féle hatalom 
összpontosítást. Béla és sokszor Balázs Attila közbejárásával, 1 év óta az összes megyei gyűlésünk 
veszekedésbe fulladt. Sokáig tűnődtem, hogy ki áll ez a csapat háta mögött, de amint ők kezdték egy 
időben Papp Előddel emlegetni lemondásukat, kb. egy fél év óta, rájöttem. A lemondásukat kilátásb 
helyezve, valószínűleg Toróékat zsarolták, anyagi célokat követve. Eközben mindent megtettek 
tisztségeik megszilárdítása érdekében. Erdővidéken, Baráton, kiebrudalták az EMNT elnököt, Bocz 
Zoltánt, majd a következő EMNT elnököt is. Kicsinálták a kinevezett Néppártos széki elnököt Kénesé 
Sándort, Őt (hamisan) lopással és átállással az RMDSZ-hez vádolva. Közben 2 helyi, baconi tanácsos 
elégelte meg a Béía/Erika párost és ténylegesen álltak át az RMDSZ-hez. Jelzem, hogy Erika baconi 
lakos. 
Azt se felejtsük el, hogy Szép Béla mester a szekus "doszár" gyártásba. 2012-ben a saját 
polgármesterjelöltjét, Virág tanító bácsit, alkotta félre. A kampány során Béla összehozta a jelöltjét, 
valami fiatal csajokkal, felvételt készített és "doszárba" foglalta az infokat. Választások után kiderült, 
hogy Béla nem kerül be a tanácsba, mivel 3 tanácsosra kaptak elég szavazatott és ő csak 4. volt a 
listán. A "doszárt" elővéve, megzsarolta az első helyen levő Virágot, addig hogy ez lemondott és Szép 
Béla került be a baróti tanácsba. Béla korábban diszkó tulaj volt, benne volt/van a miliőbe, ismeri a 
könnyű lányokat, Baróton többek között füves Bélának is szólítják. 
Csakugyan 2012-ben Nemes Előd, Szép Bélával és Balázs Attilával összefogva "doszárt" gyártott 
Bedő Zoltán ellen is. Az a Bedő ellen, akit Vilmos nem szívesen látott a székelyföldi nagygyűlésén, 
ameddig Erikát szívesen fogatta. Bedő volt az, aki először emelt hangot Nemes ellen, a 
sikkasztásokat feltüntetve, Nemes nem létező kampánytevékenységét kritizálva. Nemes és Balázs 
Attila felkeresték Attila szomszédját Tamás Sándort, aki átadott nekik egy, a 90-es évekből származó 
ügyészségi vádiratot Bedő ellen. Ez alapján hívtak össze etikai bizottságot és próbálták Bedőt a 
párton kívül helyezni. Nem sikerült nekik, hisz az ügyészség maga jelentette ki, hogy Bedő ártatlan, 
sőt, ő a károsult. 
Ezek valódi szekus módszerek! Az én családom minden tagjáról gyártott doszárt a securitate, a 
rendszerváltás előtt. Anyám 9 hónapig volt börtönbe, ezért! Most ellenem gyártanak doszárt ezek a 
harmadrangú Néppártos új szekusok! (észlelem a visszajelzésekből). A megyei gyűléseinken el 
mertem mondani az igazat és szót emeltem a klánjuk tevékenysége ellen. 
Három év néppártosdi után megismertem a kollégáimat. Még emberhiány oka miatt se vagyok 

mailto:aierIing@hotmail.com
mailto:portikvilmos@yahoo.com
mailto:jakabattila@yahoo.com
mailto:sooska@gmail.com
mailto:csomortanyi_i@yahoo.com
mailto:fhupka@gmaiI.com


hajlandó ezeket elfogadni és velük együtt működni. Az a Néppárt, amely ilyen embereket emel döntő 
pozíciókba és szemet huny tetteik felett, nem érdemes a létezésre. 
Üdvözletem 
Johann Taierling 


