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18°C Engedélyezi,
  hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók

# KORONAVÍRUS

# TAVASZ

# BALATON

# ÖKO

# SZABADIDŐ

# GYÓGYNÖVÉNY

MOZAIK

a böngésző beállításaiban.

KÖVESS MINKET:

# UFO

# KÖNYV AZ UFOKRÓL

# MAGYAR UFO

  

Nem kérem

Engedélyezem

# UFO AKTÁK

UFO-k nyomában jár egy
kutató az országban
Sokszínű Vidék
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367 396 kedvelés

A nemrégiben megjelent könyben a szerző arra is keresi a választ, mi áll és állhat a
Tetszik az oldal

jelenségek hátterében.

Megoszt

Az ismerőseid közül te lehetsz az első, akinek ez tetsz

KORÁBBAN A TÉMÁBAN:

Hamarosan érkeznek a novemberi éjszakák tündöklő sztárjai
Három meteorit csapódott be Nógrádban
Meteorit csapódott a vérholdba, és videóra vették
HIRDETÉS

# MOZAIK

Ellepték a medvék a zágoni
erdőket, retteg a környék
lakossága
A nagyvadak már semmitől sem félnek, a
riasztásukra használt szirénázást és a
petárdákat megszokták.

Magyar UFO akták címmel jelent meg 2020 márciusában Miskolci László UFO-kutató
könyve, mely nemcsak olyan titoktartás alól feloldott dokumentumokat mutat be,
amikor azonosítatlan repülő tárgyakat észleltek hazánkban, hanem olyanokat is,
amelyek azt mutatják, hogy a nemzetbiztonsági szervezetek a téma iránt érdeklődőket

# HIRDETÉS  

Minden 1% számít! Vigyél
Haza Alapítvány

hogyan gyelték meg, olvasható a szerző Facebook oldalán.

Ufó elől menekültek a kamionosok Nógrádban
A rejtélyes eset napra pontosan 25 éve történt, és több
szemtanúja is volt.

Támogasd te is a Vigyél haza Alapítvány
munkáját! Adószámunk: 18196384-1-42

A könyv méltatásában kiemelik, hogy a nyilvánosságra hozott akták mellett a teljes
magyar UFO történelem átfogó képével ismerkedhet meg az olvasó, aki megtudhatja:
milyen UFO-észlelések voltak a székesfehérvári, taszári, kaposvári és más katonai
komplexumok területén,
több száz évvel ezelőtt is láttak a magyarok furcsa égi jelenségeket,
már 1968-ban készült egy magyar dokumentum lm az UFO-król,
a kommunista időszak alatt milyen heves viták folytak a repülő csészealjakról,
kik voltak az első úttörői ennek az izgalmas kérdéskörnek,

# MOZAIK

Fülemüleszóval érkezik ma
este a májusi telihold
Kiváló alkalom kínálkozik gyönyörű fotók
készítésére.

a tudomány bizonyos emberei hogyan próbálták szándékosan lejáratni a témát,
évtizedeken keresztül milyen hihetetlen észlelések, furcsa esetek és földönkívüli
kapcsolatok történtek a magyar lakossággal,
a közhiedelemmel ellentétben már csillagászok is láttak UFO-t,
a Project Blue Book is tartalmaz magyar észleléseket,
hol láthat bárki rendszeresen UFO-kat hazánk területén.
Miskolci László a téma kutatóinak véleményét ismerteti, és megszólaltal katonákat,
újságírókat, szkeptikusokat, csillagászokat és más tudósokat. A régi eseteket kiegészíti
saját nyomozásával, és igyekszijk részletesen megcáfolni a kételkedők téves állításait.
A könyvet soha nem publikált fényképek és dokumentumok színesítik, a szerző pedig

# MOZAIK

Erdei szurdokban láncra vert
kutyát mentettek meg
Hidasnál

több mint 700 hivatkozással támasztja alá annak tartalmát.
Kiemelt képünk illusztráció – Fotó: MTI/Komka Péter

Ufószerű jelenséget videóztak le Kecskeméten
Egyelőre nem tudják pontosan, mi volt a feltűnő égi
jelenség.

Fején több mély sérülést is találtak, 4
foga ki van törve, és legalább 10 kilóval
kevesebb, mint amennyinek lennie
kellene.

FRISS
18:42

Valószínűleg világrekord méretű
jégdarab zuhant le az égből

16:51

Elmarad a júniusra tervezett
Balaton-átúszás is

15:15

Új fecskefajjal bővülhet a magyar
madárfauna

Sokszínű Vidék
Tetszik az oldal

367 E kedvelés

ÖSSZES

EZ IS ÉRDEKELHET

# KERTÜNK-PORTÁNK

Íme az ország legkitartóbb
paradicsomtermesztői
A Sokszínű Vidék "Paradicsomszüret"
játékában töretlen a lendület.
Fekécs Edit

2020. 05. 06. 16:14



Ajánlom a Facebookon

vissza a címlapra
hirstart.hu

# ÉLETMÓD

Nem csak Radics
Gigi örül, hogy
fiatalon szül

Koronavírus: Fel kell 7 észbontó epres
készülni a második süti, aminek nem
csatára
lehet ellenállni

NLC / Bulvár

CÍMKÉK:

# UFO

24.hu / Külföld

Koronavírus: több
ezer budapestit
tesztelhetnek

Nosalty / Recept

# KÖNYV AZ UFOKRÓL

# MAGYAR UFO

HáziPatika / Egészség

# UFO AKTÁK

Szavazással döntenek,
kinyisson-e a Mátra
kapujának a strandja
A helyiek május 21-ig mondhatnak
véleményt igennel vagy nemmel.
Sokszínű Vidék

2020. 05. 05. 18:47

Volt testőre
elmondása alapján
tényleg borzalmas
embernek tűnik…

Arra hivatkozva
büntetik a rendőrök
a tüntetőket, hogy
nem maradtak…

Gyerekkorom óta
szégyellem, amit a
bátyámmal
játszottunk

Eltűnt egy 41 éves
asszony a XVI.
kerületben

Emberkereskedele… Kötelező a maszk?
Így szakad ketté az
ország mától

Miért nem lepődünk
meg, hogy Emily
Ratajkowski pont
ezzel a ruhával…

Meghalt öt idős
# VIRÁGZÓ VIDÉKÜNK
krónikus beteg

Mesés látványt kínálnak a
hófehérben pompázó
medvehagyma-mezők
A Mecsek és a Bakony erdői páratlanul
szépek ezekben a napokban.
Sokszínű Vidék

2020. 05. 05. 06:21

Find Community On Facebook
Use Facebook To Stay Connected,
Send Messages And Get Updates.

hirstart.hu

Nők, akik maguk vonultak önkéntes karanténba
NLC

/ 2020. 05. 07. 18:20

/ Életmód

A rendkívüli helyzetben, amit a koronavírus miatt élünk, elképzelhetetlennek tartjuk, hogy vannak,
akik önként választanánk magunknak karantént. Ezek a híres nők viszont bizonyos okoknál fogva így
tettek.

Új megoldást keresnek a hazai kistermelők
Nosalty

/ 2020. 05. 05. 20:48

/ Életmód

Kevés ember vásárol a piacokon a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet óta, így a
kistermelőknek új megoldásokat kell alkalmazniuk, hogy kisebb legyen a kiesés.

# KERTÜNK-PORTÁNK

Izzó vörösbe öltözött egy
göcseji zsákfalu határa
Pördeföldét minden évszakban
kényezteti a természet.
Sokszínű Vidék

Valószínűleg világrekord
méretű jégdarab zuhant le az
égből

2020. 05. 04. 06:15

Közel fél kilogrammot nyomott.

Elmarad a júniusra
tervezett Balatonátúszás is

# MOZAIK

Ma van az év egyik legszebb
napja: szeretettel köszöntjük
az édesanyákat

Az is kérdés, idén tudják-e új
időpontban pótolni?

Május első vasárnapja anyák napja.
Azoké, akik feltétel nélkül szeretnek, akik
kincsként óvják gyermekeiket. Ők a mi
kincseink is.





Sokszínű Vidék
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Új fecskefajjal
bővülhet a magyar
madárfauna
Ezek a világ legtöbbet és
leggyorsabban repülő madarai.

Így lehet a kert a nyugalom
szigete
Hasznos tippek, hogyan fogjunk hozzá a
kerttervezéshez, kertrendezéshez, hogy
egész nyáron élvezhessük a napsütést.

# OTTHON KÉSZÜLT

Népi motívumokat festett
vályogházuk falára az
ápolónő
A falu lakosainak tetszik az elkészült
munka, a hölgy pedig örül, hogy egy kis
színt tudott vinni nem csak a maguk,
hanem a környezetük életébe is.
Kun Orsolya
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