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Sziasztok! 

A rendelkezésemre álló adatok alapján összeraktam nektek egy infografikát, ez talán áttekinthetőbb, 
mint egy hatalmas táblázat - és nem vagyok egy sem könyvelő, sem excel-huszár. Ami fekete, az 
fekete, ami szürke az szürke, ami fehér az fehér. 

Arról, hogy Bori lemondása óta hogyan áll a Millamédia Nonprofit Kft. gazdálkodása nincs 
tudomásom, gondolom erről Makay Laci, a kft jelenlegi ügyvezetője tud beszámolni. Engem érdekelne 
a Millamédia Nonprofit Kft. és az Együtt Egymillióan Platform viszonya, illetve a maradék pénz sorsa. 
 
Úgy gondolom, hogy egyfelől a Milla működése addig volt transzparens, amíg egyesületté nem 
alakult, azóta mind a befolyó támogatások, mind a kiadások között szerepelnek el nem könyvelt 
tételek, másfelől hogy a rendelkezésünkre álló anyagi erőforrásokat felelőtlenül - a céljaink elérését 
lényegében alig tartva szem előtt - használtuk fel. 

Véleményem szerint irreális elképzelés volt, hogy csupán társadalmi munkában, mindenféle szakmai 
irányítás nélkül felépítsünk egy erős, országos hálózatot, komoly aktivistabázissal.  
Nem is sikerült. 
 
Természtesen a történetnek csak egy része, hogy hogyan (nem) éltünk a - számunkra támogatás 
formájában - adott lehetőséggel, és van még miről beszélni, de azt gondoltam, hogy a tisztánlátáshoz 
elengedhetetlenül szükséges ezt is végiggondolni. 
 
Üdv: 
M. 
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