
---------- Továbbított levél ---------- 
Feladó: L. Laki László <laki@cinetrip.hu> 
Dátum: 2014. február 26. 5:22 
Tárgy: Re: coolaid 
Címzett: Mathias Torsa <mathias.torsa@gmail.com> 
Másolatot kap: "Bárdos D. Ágnes" <bardosdagi@gmail.com>, Bárdi Zsuzsanna 
<bardi.zsuzsanna@chello.hu>, András Darányi <daranyi.andras@gmail.com>, András Rényi 
<renyi.andras@gmail.com>, Gabor Bakos <bakos.gabor@arcmagazin.hu>, Andrea Kóczán 
<cino60@gmail.com>, Eszter Susán <susan.eszter@gmail.com>, Gulyás József 
<jozsefgulyas@gmail.com>, Ágnes Kövesi <k.agnes.1125@gmail.com>, Laszlo Makay 
<laszlo.makay@gmail.com>, Judit Spat <judit.spat@gmail.com>, Takács Flóra 
<floratakacs@gmail.com>, Daniel Vince <dani.vince@gmail.com>, Ági Arató <varrogep@gmail.com>, 
Nóra Hajdu <hajdunoradr@gmail.com>, Bogad Zoltan <zutyu1@gmail.com>, Juhász Péter 
<juhikap@gmail.com>, Peter Molnar <petermolnar7@gmail.com>, István Szalai-Szabó 
<siraly50@gmail.com>, Szelim Simándi <simandi.szelim@gmail.com>, Erika Ivancsik 
<erika.ivancsik@gmail.com>, Papó <papo@tilos.hu>, "andszeles ." <szeles.and@gmail.com>, 
baranyi krisztina <kebiche@freemail.hu>, Marton Benedek <mjabrux@yahoo.co.uk>, Kólya Dániel 
<kolya.daniel@flowcsoport.hu>, Árpád Kocsik <kocsik.arpad@gmail.com>, Eva Kertesz 
<eva.kertesz1@gmail.com>, Noémi Herczog <noemi.herczog86@gmail.com>, Daniel Fazekas 
<danielfazekas@gmail.com> 
 

 
akkor mire varunk... a valasztasok elott kell tisztazni a dolgot nem utana!! 
 ne basszuk at a valasztokat es  aMillaban bizakodo embereket!! 
legyunk mar tisztessegesek legalabb veluk szemben, ha mar egymassal nem mindig sikerult 
 

2014. február 26. 10:41 Mathias Torsa írta, <mathias.torsa@gmail.com>: 
nem kell 
 

2014-02-26 4:40 GMT+01:00 L. Laki László <laki@cinetrip.hu>: 
 
en azt nem ertem miert kell aprilis 7-ig varni barmivel is... 
 

2014. február 26. 10:13 Bárdos D. Ágnes írta, <bardosdagi@gmail.com>: 
 
Elképesztő vagy Matyi! 

És nagyon -agyon magyar!" Pálfi Norbert ötlete alapján".... 
 
Csak Magyarország az a hely, szerintem, ahol az ötlet olyan, mintha nem az lenne a lényeg!  
Majd ha Pálfi Norbert levéteti a cuccot, akkor lehet beszélni róla!  
Addig az ötletgazda a gazda! 
 

2014. február 25. 20:25 Mathias Torsa írta, <mathias.torsa@gmail.com>: 
 
ez egy kicsit mégis felgyorsítja a dolgokat, bár már majdnem megbékéltem az áptilis 7-i publikációval. 
 
ne játsszuk ezt tovább: a Milla facebook oldalát platformisták és a Haza és Haladás által fizetett 
alkalmazottak működtetik. lehet, hogy van köztük, aki korábban "Millás" volt, de azóta mindenki 
továbbhaladt a számára jónak látott irányba - és ez így van jól. viszont "ez" már nem "az". a 
sajtoszabadsagert facebook oldalnak már rég semmi köze nincs ahhoz a közösséghez, amely 
ekkorára építette, amely hihetetlen munkát fektetett bele, és amely amikor lehetőséget kapott volna, 
mellőzve lett. az EMS Juhász Péteré - s a jelekből látszóan ő most a platform céljaira használja. 
szeretném, ha ez nyilvánvaló volna a nyilvánosság felé is. 
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az ems-oldalon akár a milla nevet, akár a logót használni nem csak azért jogsértő, mert erről 
közgyűlési határozat van (tudniillik, hogy ahogy arról korábban tájékoztattam Darányi Andrást, a 
plaform nem jogosult használni a "Milla" nevet - vagy a "Milla" logót -, ezt akkor ő nyugtázólag 
tudomásul vette, vagy legalábbis olyan email-t írt, amiből én - talán tévesen - erre következtettem), 
hanem mert Pálfi Norbert ötlete alapján én készítettem el a koncepciót és az artwork-öt, s ezek 
használatához a továbbiakban nem járulok hozzá. 
kérem a jogsértő magatartás 24 órán belül való megszüntetését! 
(cc-ztem Darányi András urat az egyesületi tagok mellett). 
 
további szép estét: 
M. 
 
 
 
 

 


