
kedves barataim a szejjelcs-szett milla tajekarol,
Bakos Gabor, Balázs Tóth, Rényi András, Torsa Mátyás, Darányi
András,Juhász Péter, Gulyás József, Mate Birkas, Jenő Sölétormos, Pálfi
Norbert,Adam Schonberger, Ági Bárdos Deák, Szalai-Szabó István, Pápai
Gábor,Sebő Ferenc, Ági Arató, Noémi Herczog, Nora Hajdu, Csaba
Menjapi,Gabor Csabai, Fazekas Tamás, Daniel Fazekas, Dániel
Vince, Dániel Kólya, Zsuzsanna Bárdi, Kertész Éva, Kövesi Ágnes
Annamária, Laszlo Laki, Bogád Zoltán, Marton Benedek, Kóczán Cinó
Andrea, Andras Szeles,Krisztina Baranyi, Bodó Balázs, Peter Csigo, Robert
Folkel, Peter Sarosi,Peer Krisztián, Virág Kováts, Flora Takacs, Salha
Omar, Adrienn Zubek,Papp Réka Kinga es mindenki mas is, aki most nem
jut eszembe (meamaximakulpa) / nem ismerosom itt / nem is ismerem, de
erdekli ez

nem gondoljatok, hogy most, hogy a kormanyvalto osszefogas fenyes
gyozelmet mar nem veszelyezteti semmi sem, ideje volna leulnunk es
beszelgetnunk? hatha vissza tudnank talalni a 2012 nyaran meg megvolt
barati hangnemhez, amikor ertekek es nem erdekek diktalta erveket
utkoztettunk, egyetertettunk abban, hogy nincs kepviseletunk a hazankban
es nem tetszik a rendszer
tudom, brusszel es budapest tobbetek nyakaban, de ez talan megsem
akkora nyomas, mint a tegnapig meglevo
ha szeretnenk hozzajarulni ahhoz, hogy valaha mas koroket fussanak
masok, mint amilyeneket a millanak sikerult, akkor, azt hiszem, ideje volna
levonni az elmult idoszak tanulsagait - sztem tartozunk ennyivel
magunknak, egymasnak es persze a millat valaha is figyelo
nyilvanossagnak

https://www.facebook.com/takacsbori/posts/10203582589349885?comment_id=8218870&offset=0&total_comments=133&notif_t=mentions_comment#


ha jol tudom, a millanak meg van vmi egyesulete, annak vmi elnoksege,
igeny eseten nem szervezne meg ezt?

Tetszik · Hozzászólok  · Megosztom

Torsa Mátyás, Kóczán Cinó Andrea, Virág Kováts és további 23 ember kedveli
ezt.

1 megosztás

Flora Takacs Igeeeeeeeeeeeeeeeeen!
Tegnap, 17:59 · Tetszik

Flora Takacs És én szeretnék csinálni is valami a mostani rendszer
ellen, mert ebbe a semmittevésbe így belebetegszem, az tuti.
Tegnap, 17:59 · Tetszik · 2

Adam Schonberger Szép gondolat, de a magam részéről skippelném az
eventet, bocs. De személyesen mindig mindenkivel, hisz tudjátok.
Tegnap, 18:01 · Szerkesztve · Tetszik · 1

Birkás Máté Beszélni kell. Count me in.
23 órája · Szerkesztve · Tetszik · 1

Bori Takacs Adam, te spindoctor! 
23 órája · Tetszik

Kóczán Cinó Andrea Beszélni jó, de csinálni is kéne....(nem érek rá....)
23 órája · Tetszik

Krisztina Baranyi Azt hiszem, már minden mindegy. A milla
kudarctörténetével tudnánk bárkinek segíteni? Kétlem. Ebben az országban
még jó darabig esélytelen egy ilyen kezdeményezés. A legtisztábbakat is be
fogják darálni
23 órája · Tetszik · 1

Balázs Tóth Ertekelesben igen. Masra meg nem vagyok kepes.
22 órája · Tetszik · 2

Bori Takacs Kriszta, azt irtam, hogy: valaha 
disclaimer: a fenti poszttal harom dolgot kivantam kifejezni
1) nem csak Adam beszelget mindenkivel szivesen
2) ennek a tortenetnek vege, es ezt nem artana kimondani, orulok, hogy a
Bajnai megkoszonte a millas innovativ kreativok munkajat, Szabo pedig
visszaterne a parlamenten kivuli mozgalmakhoz, de sajnalnam, ha ez a ket
mondat lenne az egykori kezdemenyezes nekrologja 
3) vannak tanulsagok, ha levonjuk oket
22 órája · Tetszik · 3

Fazekas Tamás Lehet. De még egy-két hét biztos kell nekem higgadni,
gondolkodni. Ha tényleg vissza tudunk térni a baráti hanghoz, az jó lenne,
tehát csak szólok, de szeretettel, hogy ha vádaskodás lesz, akkor én nagy
szomorúsággal, de fel fogok állni.

Kell ehhez az egyesület?

És Ádám: nagyon örülnék, ha jönnél.
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Hali
22 órája · Tetszik · 3

Torsa Mátyás nem kell. hiba volt létrehozn és így kontrolálhatóvá tenni a
millát. slussz.
viszont nem megspórolhatóak azok a beszélgetése, amelyeket - pl ki mit
akar, hogy képzeli el - anno megspóroltunk.
dumáljunk, az mindig jó.
peace
22 órája · Tetszik

Darányi András minden megoldás érdekel. bármikor,
bárhova.Fazekasdoktor feltételéhez csatlakozva.
22 órája · Tetszik · 2

Gulyás József valami legyen, de ne kapkodjuk el, ill. elő kellene
készíteni
22 órája · Tetszik

Torsa Mátyás idő végülis van.
22 órája · Tetszik · 1

Torsa Mátyás addig videózzatok: https://www.youtube.com/watch?v=
MavoS9voijw
(és ahogy ígértem, holnaptól nem naugymegmondtamozok)

Így is jó
www.youtube.com

22 órája · Tetszik · 3

Kóczán Cinó Andrea francokat. Ahogy ebben az országban a dolgok
haladnak.... 
22 órája · Tetszik

Ákos Nagy Szíves figyelmetekbe, hogy megértsétek, hogy nem az
istenadta nép méltatlan hozzátok, hanem kizárólag a belvárosból kiindulva
nem lehet országgyűlési választásokat nyerni:

http://valasztas2014.hir24.hu/.../a-videki-ember-tudja...

Választás 2014 – "A vidéki ember tudja, hogy
leszarják. Te is, meg a politikusok is."
valasztas2014.hir24.hu
"A vidéki ember tudja, hogy leszarják. Te is, meg a
politikusok is." – Fogalmatok sincs, mi van vidéken,
elképzelni nem tudjátok. Nagy tömeg

22 órája · Szerkesztve · Tetszik · 3

Bori Takacs Jozsi, elkapkodni mar nem fogjuk.........
22 órája · Tetszik · 3

Torsa Mátyás lol
22 órája · Tetszik
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Torsa Mátyás és mi lett az EMS-sel, hogy ilyeneket
posztol:http://coub.com/view/184t2 

Kemény, ez a csapat kemény!
coub.com
Jámbor András

22 órája · Tetszik · 1

Gulyás József nem arra írtam Bori ami nem történt meg, hanem arra
ami megtörténhet  "elő kellene készíteni"

22 órája · Tetszik · 1

Bori Takacs Daranyi, ha nem akarod egy balettel vagy trianonozassal
letudni azt, ami az elmult masfel evben a milla tajekan folyt, akkor nem
hiszem, hogy barki vadolni akarna barmivel.
Amugy nem pontosan ertem a feltetelszabasokat, sztem en is irhattam
volna mindenfele karteritesi meg hamuszorasi beugro kuszoboket
tobbeknek, de nem ezt irtam, hanem a barati hangot. Ha erre nem az a
valasz, hogy kosz, hanem az, hogy de ne mereszeljen senki vadaskodni, az
azert a nyuszika funyiros esete, neeeem?!
22 órája · Tetszik · 1

Bori Takacs jo, az elokeszites vegett batorkodtam a meg letezo
szervezet meg letezo vezeto testuletet kerni a szervezesre, de ha nem
vigyazunk, megszervezi Fodor Liberalis Gabor, es nezhetunk, mint szabad
kor a polgarira 

21 órája · Tetszik · 2

Beáta Eszes Ha majd lesz önreflexió, el kell azon gondolkodni, hogy a
Milla szigorúan budapesti, de országos hangulatra hazudott
szokástüntetéseinek, parlamenti párt ellenességének, de párhuzamosan az
értelmes alternatíva teljes hiányának, a baloldal ekézése után a
zelmúltnyolcév képviselőjével egy titkos, előzetes kommunikáció nélküli
paktum-szövetség megkötésének milyen része van a távol maradók
arányában.
Véletlenül sem egyedüli (!), de milyen része.

Szokástüntetésen azt értem, ahol a protest alapja nem a cél, nem a
társadalmi hangulat, nem a spontenaitás, hanem egy naptárba beírt
program...
Milyen felelőssége van a mozgósítás céltalanságának elfogadtatásában,
tehát ahol a "mozgósításhoz nem kell eredmény" elv tetszésre talált oly
sokaknál.

Az sem lenne haszontalan, ha az önreflexió egy csírája megjelenne egy
100.000 feletti elérésű oldalon, mert akkor az erre való hajlam is terjedne,
bár tény, a Milla-oldal nagyon rég egy bulvár lájkoldal, nem több.
Furcsa mondat a "szétvert" jelző is Juhász (nyilván, egyeztetett?) lépése
után. Kétlem, hogy ezt kívülről meg lehetett volna tenni, úgy, hogy az
állampolgárok zöme a Millát a tömeggel, és nem az általuk sosem
megismert szervezőkkel azonosítják, de vigasztaló, hogy a hárításban a
Milla sem maradt adós, ebben képviseli a magyar társadalmat.
21 órája · Szerkesztve · Tetszik · 3

Peter Somogyi Beja 

21 órája · Tetszik · 3
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Bori Takacs ez a poszt nem a haritast, hanem az onreflexiot kivanta
szorgalmazni, ha a szetcseszett jelzo ebbe bezavart, elnezest kerek
21 órája · Tetszik · 3

Marton Benedek Csináljunk ilyet mindenképpen!
21 órája · Tetszik

Darányi András bori, önreflexíve mondom a szeretet hangján: ha nem
érzed ki az (ön)iróniát, minden elveszett és oda trianon!
21 órája · Tetszik · 2

Laszlo Laki hello, az egyesuletet fel kell oszlatni szerintem. en emellett
kardoskodok lassan 2 honapja. ez nyilvanosan kimondani a valasztasok
elott lett volna erosen hiteles. most mar annyira nem palya.. letrejott egy on-
nekrolog ami sztem meg nincs elfogadva.. amint elfogadodott akkor sztem
az egyesulet is fel tud oszlani hivatalosan is. igy a milla megszunik
veglegesen es nevlegesen is. Kedves NER tarsaim szoval lehet egy ujat
epiteni, uj alapokrol, uj emberekkel igy-ugy ahogy sikerul. viszont arra
gondolnotok kell, hogy amig a sebnyalogatas van addig nem fog leallni az
allami/orbani gepezet, legfeljebb kicsit lazitanak... beszelgetni jo, sokat
beszelgetni megjobb, cselekedni nagyszeru.
21 órája · Tetszik · 2

Beáta Eszes A "szétvert" passzív jelentés erre utalt. Számomra
meglepő, hogy a médiába egyedül bekerült egyesületi nevek/tagok (2) közül
az egyik egyesületi tag rákérdez, mi van az egyesülettel... Ezt összevetem
azzal a képpel, ahol a közvélemény mint vmi potenciális mozgalomról és
tömegről beszél a Milla kapcsán a fb-os illúziók alapján, és nem egy
heterogén, céltalan, nem állandó szervező, de vhol aktív tagokat számolva
kb 20 fő alatti bp-i stábról.
A választás lement, a Milla-oldal nem reflektált önmagára, ezek szerint
tényleg illúziónak érzi ő maga is az elmúlt 4 év saját lépéseit.
Bajnai meglepett, hogy az Együtt születésének méltatlan körülményei, az
ellenzéki párbeszéd lefojtása után a Millának mondott köszönetet, és a saját
tiszta lelkiismeretéről beszélt a semmiből előlépve, nulla országos bázissal,
országosan sosem kampányolva előtte, ahol egyetlen gondja az volt, hogy a
Gyurcsány-kormány tagjaként kivel nem áll szóba.
21 órája · Szerkesztve · Tetszik · 1

Bori Takacs ilyenek, aha, boven van mirol beszelni 

21 órája · Tetszik · 3

Bori Takacs Elftars, erzem az ironiat meg a szeretetet is. Mast se. 

21 órája · Tetszik · 1

Torsa Mátyás A Milla oldalát már rég az Együtt emberei működtetik.
(Sorry srácok, nincs harag, de tényleg ez van). Miféle önreflexiót
várhatnánk? 
A Milla már több, mint egy éve nem létezik, csak a korpuszát (az
egyesületet) rángatják elő időnként, hogy lám, azért ez is itt van még. Pedig
nincs. Sárga dossziéban pihen az egyesület összes dokumentuma a
pártirodában. Ez olyan szimbolikus. 
Csak elbábozzák nekünk, hogy van demokrácia. Mind. Együtt. Mindkét
oldal.
Helyesnek tartom a "szétvert" jelző használatát amúgy. Így belegondolva.
21 órája · Szerkesztve · Tetszik · 3
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Darányi András nnnaakkó szólj bori, hova és mikor!
21 órája · Tetszik

Bori Takacs elo kell kesziteni, belaim 
21 órája · Tetszik

Torsa Mátyás ja és mégegyszer: nincs harag, béke veletek, csak ne
kenjük a szart tovább, attól nagyon felbaszom magam, főleg mert a
szarkenés miatt (is) tartunk ott, ahol
21 órája · Tetszik · 1

Fazekas Tamás Laki, ne told ezt plz, mert el fog menni rohamosan a
kedvem  ez a beszéd - peace!

Fodor Ernőt is mellőzzük, ha kérhetem, mert ha csak a nevét meglátom,
még összehányom a telefonom.

Még egyszer: én az alapításon túl semmiben nem vagyok az egyesülettel:
én, csak ezért, de kihagynám ezt a szálat.
21 órája · Tetszik · 1

Bori Takacs jaigen, ez itt a kezdemenyezo, igenyfelmero poszt csak tleg,
ne oljon meg senki senkit, azt meg elokeszitjuk  szeretettel es ironiaval
es reflexekkel es katonasan
21 órája · Tetszik · 1

Torsa Mátyás http://millaegyesulet.hu/?p=100

A Milla története már lezárult | Milla Egyesület
millaegyesulet.hu
A Milla néven ismertté vált, bázisdemokratikus alapon
szerveződő  civil közösség... Továbbiak

21 órája · Tetszik · 1

Beáta Eszes Elképzelem, ahogy Juhász, aki egy EMS-től görcsösen
védte, átadja a 100.000-es stafétát mint az érvényesülésének utolsó zálogát
Gordonnak vagy Szigetvárinak, és továbbra is posztolgatnak nem igazán
eltérő stílusban, (de hazudnék, ha állandó követője lennék).
Komolyan mondom, ha ez a fb-os team-munka volt a mai ellenzék
legnagyobb potenciálja, sírva fakadok, miközben máshol Mesterházy
lemondását követelik, és épp Bajnai szobortalapzatát építik.
Remélem, ezt a kvalitást - ahogy összejött Bajnai és a Milla - mindenki
átérzi, amikor a millás ábrándjairól beszél.
Remélem, ezt a nk-i sajtó sosem tudja meg, hogy Orbánt és kétmilliós
valódi táborát egy kvázi troll-tevékenység akarta megdönteni...
Mindenesetre, ha szétverésről beszéltek - kérdés, MIT vertek szét -
átgondolandó, hogy a bázisdemokrácia tüntetéseire egyedül odaengedett
LMP/PM-nek milyen része volt ebben, mert láthatóan nekik nem volt
konfliktusuk Bajnaival, hogy lett volna, vele végre mérhető erő lettek.
21 órája · Szerkesztve · Tetszik · 2

Otto Andor Jung Én úgy gondolom, hogy a Milla magát verte szét. Én
magam akkor jöttem el, amikor a más véleményen levőket egyszerűen
kiközösítette a többség. Pedig csak más véleményen voltak, de a
döntéseknek száz százalékosan alávetették magukat. Aztán Juhi egy éles
fordulattal meglépte azt, amit ő ellenzett legjobban, és innentől már ismerjük
a történetet.
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21 órája · Szerkesztve · Tetszik · 4

Torsa Mátyás Pedig kb. így történt 
21 órája · Tetszik

Takács Zsolt Nem tudtunk, pont olyanok vagyunk mint ők csak belülről
nem látjuk
21 órája · Tetszik

Tamás Hegyi én még úgy 2011 áprilisában jöttem el, amikor már sokadik
alkalommal olyan 5 órás vita alakult ki azon, hogy akkor xy (létező
személyről van szó) felszólalhasson-e a színpadon vagy ne, mivel korábban
parlamenti képviselő volt
ehhez képest elég nagy változáson ment körösztül a szörvözöt
(itt csak asszem T. Matyi ismör öngöm, és viszont)
de csá mindenkinek
béke porainkra
21 órája · Szerkesztve · Tetszik · 4

Beáta Eszes (Érzékeltem én is ilyen vitát 2002-ben, de én 5 perc után
jöttem el. )
Az összehangolódás érződött a két fb-oldalon, inkább akkor az Együtt lett
millás...
Akkor nem mondod komolyan, hogy Bajnai a fb-on meri csak kimondani, de
egy Hírcsárda hírrel Milla-posztban, hogy Mesterházy mondjon le, de ő
belerakott apait-anyait? És őt akartuk miniszterelnöknek? Vicc.
21 órája · Szerkesztve · Tetszik

Otto Andor Jung Úgy gondolom, hogy olyan sok keserűség, fájdalom és
harag (igen, harag) gyűlt össze sokakban, hogy azt a bizonyos régi millás
hangulatot már nem lehet visszahozni. Igen, rohadtul fájt, amikor el kellett
jönnöm (az én döntésem volt, de legalább tükörbe tudok nézni), és az
nagyon nem tölötött el elégtétellel, hogy a Milla egyesületté alakulásával
pontosan az történt, ami maitt sokan ki lettek utálva. Azt, hogy utána mi
történt ezzel az egyesülettel, hogy Juhi milyen puccsot hajtott végre, már
külső szemlélőként néztem végig, és kimondottan rossz szemmel néztem,
hogy egyszer csak ott lett az Együttben. Mert ugye az Együtt a Szolidaritás ,
a Haza és Haladás és a Milla maradványaiból alakult, a Szoli meg a
szakszervezetek és a Millából kiutált EMD-sekből. (Az megint más történet,
hogy utána az EMD-ben is volt egy puccs, szóval a Millából indulva jó sok
ember bebizonyította, hogy bizony nem lehet más a politika.)
Nekem azóta sincs senkivel sem bajom a Millából, bárkivel szívesen leülök
egy sörre/borra/teára stb, de ennek szervezett keretet adni nem hiszem,
hogy túl sok értelme lenne.
20 órája · Tetszik · 3

Torsa Mátyás ez sem egy elképzelhetetlen verzió 
és igen: ez vicc.
szar a poén, de az.
nem fáj, csak ha nevetek.
20 órája · Tetszik

Takács Zsolt Ha az a 100000 ember a választások elött ott skandálta
volna Viktor Háza elött hogy VITATKOZZ akkor tehetnénk szemrehányást
20 órája · Tetszik

Beáta Eszes amikor Bajnai egyszerre mondott "önkritikát" - nem "adtunk"
alternatívát - de "nincs rossz lelkiismeretem", én is erre gondoltam, hogy
"ŐK nem adtak, de ÉN f*szagyerek vagyok."
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Miközben vidéki bázisa csak a dk-nak és mszp-nek volt, a PM Bp-en is
meglepődött, hogy van 150 ember egy helyen...
Óriási.
20 órája · Szerkesztve · Tetszik

Torsa Mátyás pölö a múltkor ilyet szól Juhász Péter elvtárs: a Szigetvári
tök millás gondolokzású. tecciérteni. de azért elfért ferivel egy listán. az
olyan millás.... és nagyon keveseknek esett le, hogy itt van némi kognitív
disszonancia már ahhoz kékpest, amit mondjuk korábban megfogalmazott
ez a "trollcsapat".
kár amúgy, hogy végül ezek a kedves szeretnivaló, jószándékú trollok
valahogy - ha csak névleg is - beleolvadtak az igazi trollok közé.
legközelebb majd jobban kell vigyázni, hogy kikkel ül be egy szaunába az
ember.
20 órája · Tetszik

Horváth Csaba szerintem 2011 nyaráig volt ez az, aminek indult. de már
addigra sok jó szándékú ember ki lett "zárva", hagyva, mert MÁS
véleményen volt. aztán elkezdődött ( az én magán véleményem szerint) a
szervezett, megbízásos alapon zajló bomlasztás, szétverés. ez lett vége.
azért beszélgetni hasznos lehet, még jó dolog is kisülhet belőle!
20 órája · Tetszik · 1

Peer Krisztián 2012 nyarán én már rég nem voltam
20 órája · Tetszik

Tamás Hegyi és eközben
http://hvg.hu/.../20140406_Lang_Gyorgyi_nem_kaphatott...

Lang Györgyi nem kaphatott mozgóurnát
hvg.hu
Lang Györgyi, a Pa-Dö-Dő együttes tagja nem kaphatott
mozgóurnát a szavazáshoz - derült ki a VI. kerületi helyi
választási iroda határozatából.

20 órája · Tetszik

Otto Andor Jung Eltaknyolt gerincű ország...
20 órája · Tetszik

Torsa Mátyás ja, hát teccett volna nem átdolgozni a művésznőnek a báj-
báj szását, hanem valódi munkát belefektetve megírni a welcome putyin
című nerkompatibilis költeményt...
20 órája · Tetszik · 2

Fazekas Tamás Matyi, kicsit önkontroll plz, mert ennek így semmi
értelme. Én nem vagyok kiváncsi senki keresztre feszítésére. Nem az
igazság nem érdekel, hanem a másik bántása. Senkié. Abból már éppen
eleget láttam, eleget is fogok, mert nem lehet a valóságtól elmenekülni, de
ha megválogathatom, hogy miben veszek részt (mert egy életem van stb.),
akkor meg is fogom.

Még mindig szeretettel és kicsit fogyó türelemmel írom ezt és kérlek.
Szépen.
20 órája · Tetszik · 1

Beáta Eszes Közéletben nincs jó szándék, azt a családban, otthon.
Ahol 100.000 ember jelenik meg évi 2x, ott fel kellett volna nőni a
feladathoz. Amikor én 5 perc után eljöttem civil támogatást kérőként, nem
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Juhász volt ott, hanem a "sok jó szándékú ember", aki nem értette a célt, és
formális eszközök után érdeklődött. Kb egyazon mentalitás, amit Juhász
tökélyre vitt.
Bajnai és akkor Juhász (?) most a PM-eseknek fogja eladni a
mozgósíthatóság illúzióját, ez érződik a "dolgozunk vmi máson" üzeneteken.
Egyelőre a közvélemény maximálisan megeszi ezeket, de nem értem, miért
nem jelzésértékű, ha 4 év "szerethető munka" után az egyik legnépszerűbb
PM-es meglepődik, hogy egy kerületbe eljön neki (Gordonnak) 150 fő, tehát
sosem ért el korábban ilyet.
Csinálják, akár sikerüljön is, kérdés, Bajnai tisztában van-e a PM-ben
csalódottak arányával és a magyar többségi elvre hajtókkal, ahol a bp-i
lózung-performansz kevés, és nem lehet az összes kerületben, pláne nem
az egész országban ugyanazokat az arcokat futtatni.
Tisztában van-e azzal, hogy meg kell azokat is győznie, akik feljebb vannak
azon az IQ-szinten, hogy gyurcsány-gyurcsány, és emlékeznek rá, hogy
Bajnai sokkal prominensebb tagja volt a kormánynak, mint akár Mesterházy.
Már cikkeznek a pártok közti átcsábítgatásról...
Nagyon-nagyon furcsa fordulat, ahol a magyarszigetezős Schiffer
szimpatikusabb volt a választási éjszakán, mint Bajnai...
20 órája · Szerkesztve · Tetszik

Torsa Mátyás ennél durvább nem leszek, mondjuk nekem még az is
megtisztelő., hogy valaki kimondta - helyettünk -, valójában trollcsapat
voltunk. igen: megpróbáltuk meghekkelni ezt a szar rendszert, ebben
elbuktunk, ennek okai vannak, amelyek kimondásából tanulhatunk, hogy ne
ismételjük meg a hibáinkat. legyünk kreatívak, kövessünk el új hibákat! 
peace van, meg mosolygok is, amíg véget nem ért az őrület nem lehetett
újraekzdeni, de most meg végre lehet. kicsit türelmetlen is vagyok.
20 órája · Tetszik · 1

Bori Takacs nekem is tetszik a trollcsapat, ha nem is pontos, azt jol
erzekelteti, miert volt szomoru keptelenseg ezt a kezdemenyezest
valasztasokra fel- es elhasznalni - es igen, en is tartok a tovabbi bloffoktol,
azert is gondoltam felvetni ezt a talalkozot, hogy ezeket meghagyjuk most
mar a "liberalis(ok)nak" 

20 órája · Tetszik · 3

Beáta Eszes Hát a (budapesti) társadalom számára az első percektől a
választásokra való felkészülést és alternatívát jelentette a Milla amúgy. Ma
is, vki épp ez irányú csalódottságáról adott hangot nekem.
Miért, egy kormányellenes tüntetés miről szól??
Hogy ők (mi, a nem millás, tüntető társadalom) sem tudták/tudtuk
megfogalmazni, miként, az érdekes, tehát érdekes, hogy nem volt meg erre
az igény, a miértre-hogyanra...
A Petőfi-fílingben éltünk, hogy utcán lenni jó és elég. Kb gyermekkorom
május 1-i életérzést adta legalább a 2-3-dik tünti után, onnan, ahonnan
ünnepnapokra lett szervezve, szigorúan.
Erre mondtam, hogy a céltalan protest iránti igény kifejlesztése óriási bűn
volt. Hogy vki ezt meglovagolja - mozgósíthatóság, érzelmi hatás -
egyértelmű volt, már az EMD-EMS szakadáskor.
A kérdés az, hogy a PM 4 éves professzionális fb-trollkoldás és egy óriási
bukta után belemegy-e ebbe újra, láthatóan igen.
20 órája · Szerkesztve · Tetszik

Torsa Mátyás ez azt hiszem irreleváns. már számomra 
a példátlanul alacsony részvétel jól jelzi, hogy mi a valódi probléma, amivel
foglalkozni kell. a széljobb megerősödése jól jelzi, hogy mi a valódi
probléma, amivel foglalkozni kell. sorolhatnám.
a kérdés nem az, hogy mit csinál a pm, vagy kivel alakít frakciót fodor
megcsináltamatutit gábor. a kérdés az, hogy hajlandóak vagyunk-e
felismerni a helyzetet, amiben vagyunk és végre nem refklektíven (protest,
fuck the system), hanem konstruktívan arról beszélni, hogy milyen
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országban akarunk élni és azt hogyan gondoljuk létrehozni.
a magam részéről asszem kiventilláltam magam. most már tényleg érdekel
egy jó beszélgetés.
19 órája · Tetszik · 2

Kövesi Ágnes Annamáriahttp://mandiner.hu/..
./20140407_milla_egyesulet_a_milla...

Milla Egyesület: A Milla története már lezárult
mandiner.hu
A Milla története lezárult, a tanulságok levonása –
mindannyiunk közös felelőssége – megkerülhetetlen lesz
április 6-a után.

19 órája · Tetszik · 1  · Előnézet eltávolítása

Kóczán Cinó Andrea 21:44-kor tette ki a Mandiner...
19 órája · Tetszik

Beáta Eszes Biztosan én vagyok a hülye, hogy nem értem, hogy az
Együtt létrejöttekor legkésőbb miért nem lehetett ez közreadni.
Bocs, a trollkodási jelzőn túlmegyek: ez a Milla őszödi beszéde.
Ezzel megtámadható maga az Együtt létezése jogilag is.
19 órája · Szerkesztve · Tetszik

Gulyás József amit viszont írsz az oldaladon az egy elég rendes
hangulatkeltés Beáta Eszes  "Ezt csak azért osztom meg, mert közügy,
és a sok Gyurcsányozónak és Mesterházyzónak is tanulság : a Milla oldalát
rég az Együtt/Bajnai team kezeli. Orbán valós kétmilliós táborát kvázi egy
netes troll tevékenység akarta megdönteni, legalább is az Együtt részéről.
Amit személyesen is tudok, de nehéz elhitetni a tüntetési illúzióban élőkkel:
a Milla egy kb 20 fős, heterogén, mindenféle egyértelmű világkép nélküli
csapat, de ami döbbenet, ezzel egyenértékű az Együtt, amit sejtettem.
Bajnai tehát két "beleadtam anyait-apait" után a Milla-oldallal mer üzenni,
hogy Mesterházy mondjon le, de azt is egy Hírcsárda-poszttal.
Gyerekek, ez dedó."
18 órája · Tetszik · 2

Beáta Eszes Már elnézést, de ez a valóság, és erről szól az általatok
jegyzett írás, khmm, kissé megkésve.
Emberek mai napig leírják, hogy bíztak a Millában. Mindenki azt hiszi, hogy
az Együtt része a Milla. Amióta jogi személy is a Milla, ennek vannak
kézzelfogható következményei, ha egyes, a közvéleménnyel játszókat
simán a kimondott szavak nem tartanák vissza.
Engem meglep, ahol maga a Milla vallja be, hogy megkésett, és legkevésbé
azonos Juhász és az Együtt önmagával, és valójában nem létezik az
Egyesület, ahol mai napig posztol a Milla oldala, ott még az kap kritikát, aki
megosztja az általatok tudott hírt.
Egyébként ne aggódj, hangulat nincs, jól sikerült Bajnaiék húzása, az
embereknek nem esik le, nem érdekli őket a Milla stábja, az érdekli, amit
Bajnai annak nevez.
Egyébként semmi olyat nem mondok, amit ne mondtam volna 1 éve, a difi
annyi, a Milla írásban adta ezt végre.
Nagyon meglepő, hogy ez nem került be a hírekbe, de talán késő van.
Március végi írás, ma kerül fel. Az őszödi beszéd hasonlat elég gyenge volt,
de nincs olyan jelentősége, hiszen "csak egy kívülről kampányoló erőről"
van szó, bár részben közpénzből élőkkel szövetségében, ld PM.
Egyébként én sem érzem szenzációnak, csendes beletörődés lesz ez, és
valszeg Bajnainak is, hogy ez a lépés is kevés, így nem lehet, nem fog
menni, fb-on nincs kormányváltás.
18 órája · Szerkesztve · Tetszik · 1
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Bori Takacs Beata tevekenysege eloremozdito, mint mindig. Kerdes, mit
akar elomozditani.
Ettol meg a Milla sztorijat le kell zarni, pont azert, mert nem csak 20 ember
ugye volt, hanem egy tarsadalmi mozgalomkezdemeny, amely nem tudta
kinoni magat, de a protest teteleinel elorebb mutatobbat, sokak bizalmat
elnyero alternativat a hivatasos politika sem volt kepes kinalni. A dedo meg
jogos.
18 órája · Tetszik

Fazekas Tamás Beátát már hónapokkal ezelőtt blokkoltam. Rendkívül
irritáló módon szennyezi a környezetem. Majd szóljatok jön-e - wherever
she goes I won't.
18 órája · Tetszik · 4

Gulyás József "a Milla szigorúan budapesti, de országos hangulatra
hazudott szokástüntetéseinek, parlamenti párt ellenességének, de
párhuzamosan az értelmes alternatíva teljes hiányának, a baloldal ekézése
után a zelmúltnyolcév képviselőjével egy titkos, előzetes kommunikáció
nélküli paktum-szövetség megkötésének milyen része van a távol maradók
arányában.
Véletlenül sem egyedüli (!), de milyen része." - ez annyira "szép"! Beáta
EszesHa jól értem a Milla egyszerre puccsolta meg a kormányváltó erők
lendületét, és taszajtotta választási távolmaradásba a megtévesztett
szavazókat, és egyszerre mozgósított a választási részvétel, és a
kormányváltók oldalán (a Milla ems oldala), és mindezt a Bajnai
dzsojsztikolta
17 órája · Tetszik

Beáta Eszes Bori, amikor társadalmi ügybe lép vki, két elve legyen:
1. nyilvánosság
2. őszinteség
A Milla nem csak a mozgalmi - sugallt, de sosem kezdeményezett - célt
nem tudta megvalósítani, hanem a fenti két pontot sem.

Működése idején sem kis mértékben Juhász miatt. Ám a publikus írás és itt,
köztünk sem sokkal kevésbé publikus párbeszédből látszik, emögött fájóan
magas a dilettantizmus aránya, amit "meg lehetne érteni", HA:
- nem 100.000 embert mozgattatok volna meg, nem 1x
- nem kormányváltás lett volna a tét
- nem leendő közpénzről lenne szó
Az írásban való mentegetőzés egyenértékű GyF őszödi mentegetőzésével:
a választót lenéztétek, hogy ezt 2012 őszén nem kötöttétek az orrára.
És ismétlem: a bevallott dilettantizmussal emberibb, de nem tisztább a
szétkenés.
Nem tisztább, mert ismert az arroganciája a Millának is.
Nem tisztább, mert magasan átértékelődik 4 éve közpénzen élő párt is - PM
(exLMP)
Nem tisztább, mert egy volt miniszterelnök vesz ebben részt.
Nem tisztább, mert a most közpénzre bekerült mag deklaráltan egyrészt
brüsszeli állásra pályázik, másrészt olyan szervezésbe kezdett, amelyre az
MSZP és DK is leírta aggodalmát, hogy képviselői stáb átcsábítása
lehetséges.
És Téged is megnyugtatlak: sajnos a hír visszhangtalan, még a véres szájú
Mandiner oldalán is, csak legyintenek. Nem kismértékben köszönhetően
annak, hogy a másfél éves hallgatásotok abból a választói magatartásból
táplálkozott, ami miatt érdektelenné vált a közvélemény erre. Már csak azért
sem érdekli őket, mert nem ők, hanem a Milla-tüntire járók lettek becsapva,
akik maguk sem érzik ezt, mert ők mindig arra vágytak, amit Bajnai
meglépett.
Egyébként őszintén kérdezem: mit reméltél egy 2012. októberétől
deklaráltan kifejezett valóság 2014-es, választások utáni közlésétől?
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17 órája · Szerkesztve · Tetszik

Bori Takacs teves a cimzes, nezd meg az alairok nevsorat megegyszer
17 órája · Tetszik · 1

Birkás Máté https://www.youtube.com/watch?v=Ee_QsWJ8lrs

T-home reklám (apa kezdődik)
www.youtube.com
Apa, kezdődik!

17 órája · Tetszik · 3

Fazekas Tamás Mivel én blokkoltam, ezért nem kátom és nem lát ő sem,
ami tök jó szerintem.

Najó, akkor én innen kicsekkolok - majd szóljatok, ha lesz valami (zárt
csoport talán jobb), és ha nem lesznek full gáz arcok (különösen
rosszindulatú szarkeverők, sértődött, hisztériázó okostojások), mert az idő
oly becses 

Pacse
16 órája · Tetszik · 4

Nagy Ferenc .
úristen, úgy elolvasnám Beátát
de nem merem feloldani a blokkot
jaj ez olyan szörnyű kognitív disszonancia
16 órája · Tetszik · 4

Varga Arnold 
10 órája · Tetszik

Laszlo Laki neha az volt az erzesem, hogy a Juhi titkos nick neve az
Eszes Beata..  tul sok belso infot tudott meg olyanokat is hamarabb
posztolgatott a facsera amint mi pl. a gyulin csak kesobb tudtunk meg.. 

6 órája · Tetszik · 3

Peter Murath e. b. létezik. bár ne tudnám.
6 órája · Tetszik · 3

Laszlo Laki igen, ahol megjelent ott ko kovon nem maradt..
6 órája · Tetszik · 1

Nagy Ferenc .
sajnos létezik - 
miközben elgondolkodtatnak ezek a megoldások, hogy "gáz arcok" és
"okostojások" nélküli "titkos csoportos" tömegszervezet, amelyik készül
belépni ugyanabba a folyóba a médiademokráciáért
6 órája · Szerkesztve · Tetszik · 2

Peter Murath bolek i lolek, ortega y gasset
6 órája · Tetszik · 2
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Sütő Erika nabaszki, lájkótam a beja posztját.
6 órája · Tetszik · 2

Peter Murath ja, de te mindig is furcsa lány voltál kicsit...
6 órája · Tetszik · 1

Péter Konok Bocs, hogy így belepofázok a millás topicba, de tényleg ki a
pöcsöm ez az Eszes Bea? Az én falamon is rendszeresen trollkodik, de
nyelvileg-fogalmilag annyira zavaros, hogy igazán még nem tudtam
beazonosítani, mit akar.
6 órája · Tetszik · 1

Peter Murath egy cukkancs szöszi, akinek nem elég nagy a melle.
6 órája · Tetszik

Nagy Ferenc .
én nem tudom, Konok, de a helyedben nem emlegetném egy mondatban a
nemiszerveddel;
kockázatos
6 órája · Tetszik · 4

Peter Murath "fucking" true
6 órája · Tetszik · 2

Bori Takacs Ez itt nem zart meg titkos csoport, meg Beata is ratalalt,
folyoba a magam reszerol nem lepnek, az egy eve aktualis kozlemeny pedig
jo, hogy kiment vegre, hatha megneheziti masoknak is az ujra
folyobalepesek kiserlesenek valasztasat a tanulsagok levona... Bővebben
4 órája · Tetszik

Bori Takacs a Kutyapartnal olvasom, hogy toroltek az egyesulet
oldalarol a kozlemenyt
ez most mit jelent kedves kozlok?
4 órája · Tetszik

Gulyás József Netto butaság azok részéről, akik törölték 

4 órája · Tetszik · 1

Beáta Eszes Az új, kulturális témájú Milla-posztnál értetlen kérdezők,
utalva a Milla megszűnésére. Ez nem nettó butaság, hanem
gyermetegség. József, te ott álltál Bajnai mögött és Juhász mellett a
választás éjszakáján elmondott nyilatkozatkor, tényleg csak kíváncsiságból:
ilyenkor ti kommunikáltok?
4 órája · Szerkesztve · Tetszik

Bori Takacs Jo, azt hiszem, ez az utolso pont volt most. Tobb mint
kinosnak erzem azt, hogy sajto- es egyeb szabadsagokrol beszelt valaha is
ez a tarsasag. Vajon sikerul toroltetni a mandinerrol, indexrol, hvgrol, 444rol
is? Hogy kepzelik ezt azok, akik csinaljak? Hogy ervelheto meg egy
szignozott es tobb portal altal atvett szoveg torlese akar elvi, akar praktikus
alapon?
4 órája · Tetszik · 2

Gulyás József Beáta magácskának mindenről a Bajnai Gordon jut
eszébe? De tényleg?!
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4 órája · Tetszik · 2

Beáta Eszes (Konok Péter: nem, nem a pöcsöd, hanem EB. Nem
állandóan, hanem 2x, amennyiben az ájult hanyatt esés helyetti vélemény
trollkodás, és kb hasonló tahóság után döntöttem úgy, mégsem követlek,
érts ez alatt a fb-os követési menüt. De örülök, hogy elég sok üres lájkolód
közt emlékszel rám, csak zavarba hoz, mi több, taszít, hogy ezt a
tevékenységet párhuzamosan végzed az altesti vizsgálódásoddal. Ne, ne
válaszolj.)
4 órája · Szerkesztve · Tetszik · 1

Beáta Eszes József, kiskegyednek nem jut eszébe Bajnai, ha az itt fent,
Torsa által deklaráltan az Együtt által kezelt Milla-oldalról beszélünk? Én azt
kérdeztem, hogy miként van ekkora meglepetés és távolság Juhász, a többi
millás és a mostani "millás-Együtt" köz... Bővebben
3 órája · Szerkesztve · Tetszik

Péter Konok No, hát ettől sem tudtam meg többet. De végülis
tökmindegy.
3 órája · Tetszik

Beáta Eszes A második meglepetés azóta, hogy egy 2012 októberi
fejleményt 2014. 03. 30-án leírtok, és az április 6-i választás másnapján
közzétesztek.
3 órája · Szerkesztve · Tetszik

Torsa Mátyás http://millaleaks.wordpress.com/2014/04/08/grand-piti/

Grand piti
millaleaks.wordpress.com
A tegnap este posztolt levél eredetijét már törölték is a
Milla egyesület oldalá... Továbbiak

3 órája · Mégsem tetszik · 3

Laszlo Laki juhu itt van Bea is?? wooooow... en bannoltam evekkel
ezelott nem latom szerencsere.. 

3 órája · Tetszik · 1

Laszlo Laki ezt a torlest en sem ertem!! ki a kisfasom torolte es miert?
3 órája · Tetszik

Torsa Mátyás navajon
3 órája · Tetszik

Beáta Eszes Én a helyetekben bemennék tv-be. Nem értem, mit kell
ezen görcsölni, hogy ilyen arcokat kelljen Brüsszelbe kijuttatni. Választás és
bukta után rogánozik az oldal, komolyan, vérciki.
2 órája · Tetszik

Csépán Lilla http://hvg.hu/itthon/20140408_juhasz_peter_milla

Juhász Péter: még megvan a Milla, bár semmit sem csinál már
hvg.hu
Nincs hivatalos döntés a Milla Egyesület megszűnéséről – így reagált
Juhász Péte... Továbbiak
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2 órája · Tetszik

Bori Takacs Majd vmi millas biztos bemegy: http://millaegyesulet.hu/?
p=109
Az eddig kialakult normak szerint ... Bővebben

Hivatalos közlemény | Milla Egyesület
millaegyesulet.hu
A tegnapi napon a Milla Egyesület egy tagja
nyilvánosságra hozta a lenti levelet... Továbbiak

2 órája · Tetszik

Torsa Mátyás update-elgetem a cikket:http://millaleaks.
wordpress.com/2014/04/08/grand-piti/

Grand piti
millaleaks.wordpress.com
A tegnap este posztolt levél eredetijét már törölték is a
Milla egyesület oldalá... Továbbiak

1 órája · Tetszik

Beáta Eszes A nyilvánosság fogalmának egy dedós vagy egy
középkorban élő módján történő feszegetése ultragáz az egyesület
honlapján, aki amúgy a média társadalmi kontrolljára, így a nyilvánosság
értő elemzésére jött létre...
Kicsit terhes.
1 órája · Tetszik · 2

Beáta Eszes Sajnálom Juhászt, hogy jogvédőként a joghoz is hülye.
ATV, hajrá.
1 órája · Tetszik

Bori Takacs majd az antialkoholista potens demokratikus normak es
eljarasok begyogyitanak minden sebet - addig lemerulunk es kibekkeljuk...
1 órája · Tetszik · 1

Bohus Péter de akinek nem tetszik az egyesület, az miért nem lép ki
egyszerűen, miért mondja, hogy az egyesület szűnjön meg? komolyan nem
értem, illetve van pszichológiai magyarázat. 

1 órája · Tetszik · 1

Beáta Eszes Juhász Péternek: az egyesület érdemi tevékenységet nem
folytat 2012 októbere óta, ez egy olyan tény, amit elegendő 11 tagnak
igazolni. Innentől csak az a kérdés, miként volt legitim vezetője egy nem
működő egyesületnek.
Bohus Péter: a Milla egy mozgalo... Bővebben
1 órája · Szerkesztve · Tetszik

Torsa Mátyás roppant egyszerű: a politika ezt a civil kezdeményezést is
megette. az első perctől kezdve próbáltak ráülni, ez jó sokáig nem sikerült.

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhvg.hu%2Fitthon%2F20140408_juhasz_peter_milla&h=6AQELF9AkAQEm5ywpruqCua3jKBOEhzWTPKJtypSmg58-Ag&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmillaegyesulet.hu%2F%3Fp%3D109&h=vAQHqBbPoAQH1Zgt3TgmJ_ya1yZopyN-wvidUkCiKx5p3Yw&s=1
https://www.facebook.com/takacsbori/posts/10203582589349885?comment_id=8218870&offset=0&total_comments=133&notif_t=mentions_comment#
https://www.facebook.com/takacsbori?fref=ufi
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmillaleaks.wordpress.com%2F2014%2F04%2F08%2Fgrand-piti%2F&h=QAQFfSUy9AQG6ascbjXbjRtj9d6YqpWfiJu_65nqMBVPgUQ&s=1
https://www.facebook.com/takacsbori/posts/10203582589349885?comment_id=8218870&offset=0&total_comments=133&notif_t=mentions_comment#
https://www.facebook.com/mathias.torsa?fref=ufi
https://www.facebook.com/takacsbori/posts/10203582589349885?comment_id=8218870&offset=0&total_comments=133&notif_t=mentions_comment#
https://www.facebook.com/beata.eszes?fref=ufi
https://www.facebook.com/takacsbori/posts/10203582589349885?comment_id=8218870&offset=0&total_comments=133&notif_t=mentions_comment#
https://www.facebook.com/beata.eszes?fref=ufi
https://www.facebook.com/takacsbori/posts/10203582589349885?comment_id=8218870&offset=0&total_comments=133&notif_t=mentions_comment#
https://www.facebook.com/takacsbori?fref=ufi
https://www.facebook.com/takacsbori/posts/10203582589349885?comment_id=8218870&offset=0&total_comments=133&notif_t=mentions_comment#
https://www.facebook.com/bohus.peter?fref=ufi
https://www.facebook.com/takacsbori/posts/10203582589349885?comment_id=8218870&offset=0&total_comments=133&notif_t=mentions_comment#
https://www.facebook.com/beata.eszes?fref=ufi
https://www.facebook.com/takacsbori/posts/10203582589349885?comment_id=8218870&offset=0&total_comments=133&notif_t=mentions_comment#
https://www.facebook.com/mathias.torsa?fref=ufi
https://www.facebook.com/takacsbori/posts/10203582589349885?comment_id=8218870&offset=0&total_comments=133&notif_t=mentions_comment#
https://www.facebook.com/takacsbori/posts/10203582589349885?comment_id=8218870&offset=0&total_comments=133&notif_t=mentions_comment#
https://www.facebook.com/takacsbori/posts/10203582589349885?comment_id=8218870&offset=0&total_comments=133&notif_t=mentions_comment#
https://www.facebook.com/takacsbori/posts/10203582589349885?comment_id=8218870&offset=0&total_comments=133&notif_t=mentions_comment#
https://www.facebook.com/takacsbori/posts/10203582589349885?comment_id=8218870&offset=0&total_comments=133&notif_t=mentions_comment#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=10203589000510160
https://www.facebook.com/takacsbori/posts/10203582589349885?comment_id=8218870&offset=0&total_comments=133&notif_t=mentions_comment#
https://www.facebook.com/takacsbori/posts/10203582589349885?comment_id=8218870&offset=0&total_comments=133&notif_t=mentions_comment#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=10203589005030273
https://www.facebook.com/takacsbori/posts/10203582589349885?comment_id=8218870&offset=0&total_comments=133&notif_t=mentions_comment#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=10203589011870444
https://www.facebook.com/takacsbori/posts/10203582589349885?comment_id=8218870&offset=0&total_comments=133&notif_t=mentions_comment#
https://www.facebook.com/takacsbori/posts/10203582589349885?comment_id=8218870&offset=0&total_comments=133&notif_t=mentions_comment#


aztán igen. az viszont, hogy adjunk még egy cöf-öt a politikusoknak (csak
ez most legyen az ellenzéké) eléggé szembemegy mindazzal, amiért valaha
is csináltuk a millát. ezt tisztább lezárni és nem elmenni felette - már ha
unjuk, hogy ebben az országban hogy mennek a dolgok.
1 órája · Tetszik

Bori Takacs A kerdes jogos. En spec kileptem ugy egy eve. Sztem kb az
lehet, hogy akik akkor es azota nem leptek ki, szeretnek melto modon
lezarni a kozos tortenetet. Amennyire tudom, a kozos lista osszeallasa ota
erre tobb izben kiserletet is tettek, csak a valas... Bővebben
1 órája · Tetszik · 1

Bohus Péter de ezt a százezres oldalt valaki létrehozta. az ő ötlete volt,
de most adja oda ennek a hét kilépőnek? sőt, törölje, mert heten ezt
követelik? ez mennyivel demokratikusabb? és a hét kilépő, aki
kinyilvánította, hogy megszűnt a milla, kiket képvisel magukon kívül?
tényleg nem értem 
1 órája · Tetszik

Torsa Mátyás senki nem kért ilyet. azt azonban kértük, hogy a
valóságnak megfelelően működtessék Együtt Egymillióan Platformként (ez
a hivatalos nevük), különös tekintettel arra, hogy a Milla egyesület
közgyűlési határozatban tiltotta meg a Milla név használatát am... Bővebben
1 órája · Tetszik

Bori Takacs sztem kb annyit akar az akarhany kilepo, hogy ne a milla
brandet hasznalja tovabb az oldal, az uis nem magantulajdon, hanem a
kozos munka (egyre budosebb) gyumolcse
kepviseletrol sztem az egykori milla egyetlen pontos es ma is ervenyes
dolgot mondott ugy harom eve: nincs
1 órája · Tetszik

Beáta Eszes Bori, ezt a szintet lehet értelmezni egy szervezet belső
vitáiként, de azt nem, hogy mások által is érzékelhetően a Milla mint
mozgalom (főleg fb-oldal, másrészt tüntetést szervező) csoport nem
átalakult, hanem nem létezik, nem működik. Egy mozgalom mű... Bővebben
1 órája · Tetszik

Laszlo Laki Eddigi infirmacioim szerint az egyesulet tagsaganak a
tobbsege szeretne feloszlatni. Ezt tobben nem szeretnek a fent irt okok
miatt. .. puccs van vagy mi? 

1 órája · Tetszik · 1

Bori Takacs Beata, ezekert is kezdemenyeztem ezt a beszelgetest.
1 órája · Tetszik

Bohus Péter sokan dolgoznak, aztán elmennek, én is dolgoztam már
egy csomó helyen, de bevallom, ilyen ötlet fel sem merült bennem, hogy ha
én nem dolgozom ott tovább, akkor szűnjön is meg.
1 órája · Tetszik

Peter Sarosi Ha lesz valami - a konspirációs elméleteket és az anyázást
nélkülöző - összejövetel, akkor szóljatok!
1 órája · Tetszik · 2

Bori Takacs Bohus, ugy tunik, a megszunes tenyet senki sem vitatja, a
torles van hatra, ami az egyesuletet illeti.
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1 órája · Tetszik

Torsa Mátyás ja, tudod mi ezt nem pénzért csináltuk - nem munkahely
volt -, hanem mert hittünk abban, hogy meg lehet változtatni az országot. a
milla nem teljesítette a célkitűzéseit, kudarcot vallott. ennek a
próbálkozásnak annyi. ha viszont nincs milla, akkor min... Bővebben
1 órája · Tetszik

Bori Takacs Egyebkent bloffsorozat az egesz. A milla bloff lett volna
hivatott hitelesiteni az e14 bloffot, az osszefogas bloff az mszpt. Teljes
kudarc. Lehetett volna maskepp, de ez lett. Akik bloffoltek meg bloffoltettek,
lehet, nem mind egyeni ambiciok, csak, m... Bővebben
58 perce · Tetszik

Beáta Eszes Mert, hányan dolgoznak most ott? A 11 fő azt írta le, nem
működik, nem gondolom, hogy nem felelősen. Juhász is ezt írta le:
"Az egyesület a Haza és Haladással és a Szolidaritással folytatott
együttműködéssel betöltötte feladatát, azóta érdemi tevékenys... Bővebben
58 perce · Szerkesztve · Tetszik

Kövesi Ágnes Annamária http://nol.hu/.../cenzurazassal-veszekedessel-
ert-veget-a...

Belföld: Cenzúrázással, veszekedéssel ért véget a
Milla
nol.hu
Négy évvel az első sajtószabadság-tüntetése után,
sajátos módon, a megszűnéséről szóló hír "kic... Olvassa
el a NOL.hu-n!

47 perce · Tetszik · 1  · Előnézet eltávolítása

Beáta Eszes Dehogynem lesz kompromisszum az Együtt-Pm-ben,
lesznek még ennél sokkal olcsóbb megoldások is, bár Juhászt nehéz lesz
alulmúlni. Nem szeretném elképzelni, mit művelt rászorulókkal a TASZ-ban,
ha itt ezt csinálja pénzért.
36 perce · Tetszik

Bohus Péter Senki nem vitatja, vagy ide nem jött senki, aki vitatja?
Kedves Mátyás, sajnálom, hogy nem kaptál érte pénzt, ez az oka, hogy meg
akarod szüntetni? A kijelentésem nem kizárólag fizetős munkahelyre
vonatkozott
28 perce · Tetszik

Bori Takacs A sajtoban se vitatja senki se.
Torsat felreerted.
26 perce · Tetszik

Bohus Péter Valaki csak levette azt a posztot!
18 perce · Tetszik
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