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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.

Nők, akik maguk vonultak önkéntes karanténba

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. 

Új megoldást keresnek a hazai kistermelők

A nemrégiben megjelent könyben a szerző arra is keresi a választ, mi áll és állhat a
jelenségek hátterében.

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
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.

A könyv méltatásában kiemelik, hogy a nyilvánosságra hozott akták mellett a teljes
magyar UFO történelem átfogó képével ismerkedhet meg az olvasó, aki megtudhatja:

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
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.
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Kommentek

Hamarosan érkeznek a novemberi éjszakák tündöklő sztárjai

Három meteorit csapódott be Nógrádban

Meteorit csapódott a vérholdba, és videóra vették

KORÁBBAN A TÉMÁBAN:

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,

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.
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Ezek a világ legtöbbet és
leggyorsabban repülő madarai.

Hasznos tippek, hogyan fogjunk hozzá a
kerttervezéshez, kertrendezéshez, hogy
egész nyáron élvezhessük a napsütést.
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Minden 1% számít! Vigyél 
Haza Alapítvány
Támogasd te is a Vigyél haza Alapítvány
munkáját! Adószámunk: 18196384-1-42

Fülemüleszóval érkezik ma 
este a májusi telihold
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göcseji zsákfalu határa

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

Népi motívumokat festett 
vályogházuk falára az 
ápolónő

A nagyvadak már semmitől sem félnek, a
riasztásukra használt szirénázást és a
petárdákat megszokták.

Kiváló alkalom kínálkozik gyönyörű fotók
készítésére.

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

EZ IS ÉRDEKELHET

A Sokszínű Vidék "Paradicsomszüret"
játékában töretlen a lendület.

A helyiek május 21-ig mondhatnak
véleményt igennel vagy nemmel.

A Mecsek és a Bakony erdői páratlanul
szépek ezekben a napokban.

Pördeföldét minden évszakban
kényezteti a természet.

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

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. 
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 Életmód Kert-Otthon  05.07. GIZELLA 18°C Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók

a böngésző beállításaiban.

Nem kérem  Engedélyezem

Az Általános Adatkezelési Tájékoztató szövege a GDPR életbe lépése óta kialakult joggyakorlatra, szolgáltatásaink fejlődésére és az adatkezelői jogutódlásra tekintettel 2020. január 1.
napjával frissült. Az egyes szolgáltatásainkkal kapcsolatos adatkezelési tudnivalókat továbbra is az adott weboldalon elérhető Egyedi Adatkezelési Tájékoztató részletezi, amely szintén
frissült. Érdemben adatkezelési gyakorlatunk nem változott, csupán a tájékoztatást igyekeztünk érthetőbbé és pontosabbá tenni. Amennyiben adatai kezelése a szolgáltatásunk fejlesztése
nyomán érdemben is megváltozik, ahhoz kifejezett, tájékozott hozzájárulását kérjük minden esetben.
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