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Rejtélyes ufó aktákat publikált a kazári
kutató
B.L.

Meglepő és érdekes észleléseket publikált a kazári ufókutató, aki
bizonyítékokkal támasztja alá igazát.
Friss hírek a koronavírusról

EZT NE HA GY J A KI !

HÍRVILÁG mostanában

A járvány ideje alatt mostantól minden előfizetőnk díjmentesen, ajándékként
kapja a nyomtatott újság mellé lapunk digitális számát. Ide kattintson!

Gyurcsány macskái
MAGYAR NEMZET mostanában

Fertőzöttek is vannak az InterContinentalban lakó
Samsung-gyár munkásai között

Korábban már bemutattuk Miskolci Lászlót, aki rendszeresen tart előadásokat az
érdeklődőknek, illetve az Ufó magazinban is sorra jelennek meg cikkei az általa tapasztalt
jelenségekről. Beszámolt itt ufóészlelésekről, kísértetjelenésekről, ismeretlen állatokról, és

VILÁGGAZDASÁG mostanában

Letartóztatták a több megyére kiterjedő
drogbanda 13 tagját
BOON mostanában

például mesélt a hírhedt nováki fanyűvőről is. Már két éve is beszámolt arról, hogy rengeteg
adatot gyűjtött össze a kutatásai során, ezeket most egy kötetben is rendszerezte.

Elsőáldozás, bérmálás csak ősszel lesz a
Szombathelyi Egyházmegye területén
ZAOL mostanában

Miskolci László állítja, Magyarországon elsőként ő
publikált olyan hivatalos dokumentumokat, melynek

Alig autóztunk, vissza is esett a gumiműhelyek
forgalma

létezését korábban a minisztérium tagadta. Ebben a

BAMA mostanában

kutatók megfigyeléséről és magyar UFO észlelésekről
Sosem látott fotókkal emlékezett meg az
esküvőjéről Demcsák Zsuzsa férje

esik szó, a kiadványban beszkennelt akták is
találhatóak.

RIPOST 45 perce

A könyvben nem csak olyan titoktartás alól feloldott

LEG O LVA SO TTA BB

dokumentumokat mutat be, amikor azonosítatlan
repülő tárgyakat észleltek hazánkban, hanem
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Ritka kincsekre leltek a régészek
Érsekvadkertnél

2

Nógrád megye 18 településén
vizsgálják a koronavírus
terjedését

3

Bozótvágó késsel, fejszével és
karókkal estek egymásnak
Őrhalmon

4

Megtartja a szigorításokat
Salgótarján polgármestere

5

Mutasd meg, mennyire ismered
Nógrád megyét

olyanokat is, amelyek azt mutatják, hogy a
nemzetbiztonsági szervezetek a téma iránt
érdeklődőket hogyan figyelték meg. Emellett a teljes
Miskolci László az új könyvével

magyar UFO történelem átfogó képével is
megismerkedhetünk.

A Magyar UFO akták című könyvből kiderül többek között, hogy már több száz évvel ezelőtt is
láttak a magyarok furcsa égi jelenségeket, és hogy a tudomány bizonyos emberei hogyan
próbálták szándékosan lejáratni a témát. A szerző összegyűjtötte, hogy évtizedeken keresztül
milyen hihetetlen észlelések, furcsa esetek és földönkívüli kapcsolatok történtek a magyar
lakossággal, és bizonyítékkal szolgál arról is, hogy – a közhiedelemmel ellentétben – már
csillagászok is láttak UFO-t. Emellett tippeket is ad, hogy hol láthat bárki rendszeresen UFOkat hazánkban.
Miskolci László nemcsak a téma kutatóinak véleményét ismerteti, hanem katonákat,
újságírókat, szkeptikusokat, csillagászokat és más tudósokat is megszólaltat a könyv lapjain,
akiket felkeresett. Soha nem publikált fényképek és dokumentumok színesítik a kötetet, a
szerző pedig több mint 700 hivatkozással támasztja alá annak tartalmát.

Kimentettek egy családot a Balatonból
Lakhatás korona idején

CÍ MKÉK

MAGYAR UFO AKTÁK

MISKOLCI LÁSZLÓ

UFO

Gyenesdiáson a helyi termelők ﬁnom
falatokkal várják a vendégeket

UFÓ ÉSZLELÉS

Ne becsüljük le a napszemüveg viselését
vezetés közben

SZÓLJ HOZZÁ!

E Z E K I S É RDE K E LH E TN E K

VEO L.HU

O RI GO .HU

BO RSO NLI NE.HU
Nool

J Á RVÁ NY

Nógrád megyében is elkezdődik az
országos koronavírus szűrés

Miért most kell aranyba
fektetni?

Melege van a maszk alatt? A
megoldás: a szelepes
védőmaszk

Szilágyi gyilkos ﬁa: Két test, egy
lélek vagyunk apámmal

PLA Y ER.HU

MA GY A RNEMZET.HU

LA KA SKULTURA .HU

I NTERJ Ú / 11 PERCE

Fodor Annamária:
próbálok békében,
nyugalomban lenni
A színésznő igyekszik befelé figyelni ebben a
megterhelő időszakban.

KÖ DÖ S A LBI O N / 27 P ERCE

Felfedeztek egy gigantikus
bolygót

Százezernél kevesebb aláírás
kell még a nemzeti régiókért

Fotópályázat indul Katalin
hercegnő védnökségével a
britek életéről

Ha kicsi, ha napos, ha szeles:
milyen növényeket ültessünk a
balkonra?

SZERELEM J Á RVÁ NY I DEJ ÉN /
1 ÓRÁ J A

Zoom szoftveren szerettek
egymásba, eljegyzés lett belőle

Hozzászólások
1 hozzászólás

Rendezés: Legrégebbi
KO RO NA VÍ RUS / 1 Ó RÁ J A

Szijjártó: eddig 46 közúti
határátkelőhelyet tudtunk
újranyitni

Hozzászólás írása...

Henrik Fehér

PROGRA M / 1 ÓRÁ J A

Van egy saját videom egy uforol neki megmutatnám személyesen

Karantén buli kínált önfeledt
kikapcsolódást Pásztón (fotók,
videó)

Tetszik · Válasz · 2 hete
Facebook Hozzászólások modul

T.-N. O.

P RO BLÉMA / 1 Ó RÁ J A

Mi állhat a visszatérő
pattanások mögött?

ÉLETTELEN / 1 Ó RÁ J A

Nem kapnak pénzt az EU-tól a
karácsonyfa-termesztők
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Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.hu
Baranya - bama.hu
Békés - beol.hu

Tolna - teol.hu

Dunaújváros - duol.hu
Fejér - feol.hu
Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu
Hajdú-Bihar - haon.hu
Heves - heol.hu
Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu
Komárom-Esztergom - kemma.hu

Veszprém - veol.hu
Zala - zaol.hu

Közélet

Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu
Szeged - szegedma.hu

Gazdaság
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Magazin
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likebalaton.hu

szuperinfo.hu

csupasport.hu

mindmegette.hu

tvmusor.hu

fourfourtwo.hu

videkize.hu

Nógrád - nool.hu
Somogy - sonline.hu

vitorlazasmagazin.hu

Vas - vaol.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu
Csongrád - delmagyar.hu

nemzetisport.hu

deliapro.hu

