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Salgótarjáni ufó-akták: gyanús füst lengte
be a lebegő tárgyakat
A kazári származású ufó-kutató, Miskolci László évek óta gyűjti a
különleges, megmagyarázhatatlan jelenségeket. A feljegyzései közül két
érdekes salgótarjáni esetet most a Nool olvasóival is megoszt.
Friss hírek a koronavírusról
HÍRVILÁG mostanában

EZT NE HA GY J A KI !

Eldőlhet a kézi számlatömb sorsa
VILÁGGAZDASÁG 59 perce

Kattintson ide: hirvilag.hu - Több tucat újság,
hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és
legfrissebb hírei - Kattintson ide: hirvilag.hu

Várdáról az NB I egyik legjobb légiósa távozott;
gondok a ZTE-nél
NEMZETI SPORT mostanában

Szigorú szabályok mellett visszatérhetnek a nézők
az NB I-es meccsekre

László elmondása szerint még 1995 szilveszterének estéjén

ORIGO mostanában

egy ismeretlen jelenségnek volt szemtanúja többedmagával
Befotózott formás cickói közé a gyönyörű magyar
színésznő +18

egy salgótarjáni férfi. A város külterületén, Pálfalván
tartózkodott a családjával, amikor este fél hét körül

RIPOST 4 perce

cikcakkozva a ház felett egy nagy, csillagszerű valami bukkant

Titkos nyertes a mozi új üzemeltetője

fel. Észrevették, hogy amikor feléjük tart, akkor egyre jobban

DUOL 4 perce

lelassított, majd szinte egy helyben megállt és legalább fél
Eszterházy SC: Győr y Alexandra Érdre igazol

percig sikerült megfigyelniük ebben az állapotban.

HEOL 28 perce

A tárgy mérete négyszer akkorának tűnt, mint egy csillag és

LEG O LVA SO TTA BB

vöröses narancs színben tündökölt. Úgy tűnt, mintha egy
gázfelhőben lett volna, mert nem lehetett tisztán látni a
körvonalait, hanem kicsit homályosan. Ezt követően egy
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Megjelent a koronavírus Bujákon:
már tíz fertőzött beteget
regisztráltak
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Meghalt a Szécsénynél felborult
gabonaszállító sofőrje

3

Kvíz: egy vérbeli salgótarjáni
ennyiből is felismeri a város
minden pontját

4

Van remény, hogy újjáéledhessen
Pásztó ikonikus épülete, a
Cserhát vendéglő

5

Motoros ütközött quadossal
Bárna külterületén

csóvaszerű dolog lövellt ki a szerkezetből, ami begyorsult és
elrepült északkeleti irányba. Az egész durván két percig
tartott és a család minden tagja megdöbbent, ugyanis egyikük
sem látott hasonlót azóta sem. A jelenséget Miskolc és
Debrecen környékén is látták, ez a következő évben
megjelent Ufó magazin „Szilveszteri látogató” című cikkéből
derült ki, amelyben a szemtanúk beszámoltak a különleges
jelenségről.
DOS S Z IÉ
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Kazári ufó-akták: fénylő tárgy cikázott a hegyek fölött
Rejtélyes ufó aktákat publikált a kazári kutató
TOVÁBBI CIKKEK A DOSSZIÉBAN

Rengetegen utaznak pihenni a pünkösdi
hosszú hétvégén

Egy másik különös esetet egy kazári asszony mesélt el a
kutatónak. A salgótarjáni kórházban feküdt 2017. júliusában,

Szeptemberben tartják a keszthelyi
pünkösdi futóünnepet

amikor is az egyik késő esti órán egy fényes objektumra
figyelt fel. Az egyik szobatársával együtt kipillantva az ablakon

Gyermeknapok a régmúlt tükrében

vették észre a jelenséget. Az ablak az utca másik oldalára
nézett, ahol pár ház volt, majd azok mögött fák és az erdő

Öt halott, négy életveszélyes sérült
Balatonkenesén

kezdődött. A tárgy az egyik fa fölött lebegett. Találgatni
kezdték, hogy vajon mit láthatnak: a Holdat, utcai lámpát,
repülőt, műholdat, de sorra zárták ki ezeket a lehetőségeket.
Amikor László személyesen beszélgetett a látottakról, több
képet is mutatott a kazári nőnek lampionokról, de egyértelmű
volt számára, hogy nem azt látta. A leírás szerint az objektum
ugyanis egy helyben lebegett, picit diszkoszra hasonlított, a
közepén egy elválasztó vonallal. A felső peremen hat-nyolc
fénypötty helyezkedett el és az alsón is legalább négyet
számláltak, míg a tárgy alatt középen is található volt egy. Ez

CSI KI - CSUKI

Karácsony Gergely önmagának is
ellentmond a Lánchíd felújításával
kapcsolatban

utóbbit füst-felhőszerű valami vette körbe mindkét oldalról.
Maga a tárgy fehéres-szürke színű volt és legalább akkora,
mint a Hold. Nappal is megnézték a helyet, de a fák fölé
egyetlen egy lámpa sem ér és nincs semmilyen fényforrás.

VI DÉKPO LI TI KA / 41 PERCE

Szóval az ufó egy helyben lebegett és végül az égbolton

Komoly lakhatási
támogatást jelent a
falusi csok

bekúszó felhők takarták végül csak el.
A leírás alapján vázlatrajz is készült a tárgyról, majd az asszony
rábökött egy, a kutató által mutatott könyvben egy régi
csészealj képre, miszerint leginkább arra hasonlított. László

Eddig tízezer család igényelte összesen 50

először még azt hitte, hogy enyhén szögletes lampionról van

milliárd forint értékben.

szó, de mikor a teljes elbeszélést meghallgatta és a rajz is
elkészült, biztossá vált, hogy tévedett. Ebből a pár esetből is

I LLEGÁ LI S BEVÁ NDO RLÁ S /
54 PERCE

látszik, hogy Nógrád megye sem marad ki ufó észlelésekből.

Egyetlen éjszaka alatt újabb
migránstábort létesítettek
Párizsban (videó)

Furcsa jelenségek
Amennyiben ön is tapasztalt megmagyarázhatatlan dolgokat, írja meg

PRO UNI VERSI TA TE ÉRDEMRENDET
KA PO TT / 1 Ó RÁ J A

nekünk a nool@nool.hu címre!

esetet

Kitüntették az orvost, aki
felismerte az egyik első
magyarországi koronavírus-

TI PPEK ÉS ESZKÖ ZÖ K / 1 Ó RÁ J A

Az okoseszközök segítenek a
mindennapi mozgás
rutinjában

CÍ MKÉK

UFO

BÁ NTA LMA ZÁ S / 1 Ó RÁ J A

Nyakon szúrtak egy nőt
Bátonyterenyén (helyszíni
fotók)

SZÓLJ HOZZÁ!

Nool

MÉRFÖ LDKŐ / 2 Ó RÁ J A

Elindul a magyar fejlesztésű
lélegeztetőgép gyártása

SZÜRREÁ LI S TÖ RTÉNET / 2 Ó RÁ J A

E Z E K I S É RDE K E LH E TN E K

Használhatatlan maszkokat
küldött Brüsszel

O RI GO .HU

MA GY A RNEMZET.HU

VEO L.HU

PLA Y ER.HU

MFB krízis hitel: hogy
senki se legyen bajban
(x)

Tovább dagad a
kispesti
vagyonkezelővel
kapcsolatos botrány

Jakuzzival a
stresszmentes életért
(x)

Robot járja és
fertőtleníti a
Semmelweis Egyetem
helyiségeit

MA GY A RNEMZET.HU

LI KEBA LA TO N.HU

Tíz éve a családok
szolgálatában

Ezt a mázlit! Kifogta a
Balaton legnagyobb
pontyát, pedig csak
bedobott két szem
kukoricát!

Hozzászólások
0 hozzászólás

Rendezés: Legrégebbi

Hozzászólás írása...

Facebook Hozzászólások modul
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