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yyyy-
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url 

1 
Szijjártó visszaszólt a magyarokat 

sértegető Bill Clintonnak 
mindenegyben.com Hírek 

2017-

05-19 

  

 url 

2 Nyakunkon egy újabb háború! mindenegyben.com Hírek 
2017-

03-17 

  

 url 

3 
Putyin kijelentetése példamutató 

,sok lájkot neki 
mindenegyben.com Hírek 

2016-

12-30 

  

 url 

4 

Vlagyimir Putyin:a migránsok nem a 

háború elől menekülnek, Ők maguk a 

háború! 

mindenegyben.com Hírek 
2016-

12-21 

  

 url 

5 
Megszólalt Putyin a berlini támadás 

kapcsán! Elgondolkozhat a világ! 
mindenegyben.com Hírek 

2016-

12-21 

  

 url 

6 

Megindult Putyin hatalmas 

hadserege!? Pusztító tüzérségi tűzről 

számolnak be a kelet-ukrán frontról. 

mindenegyben.com Hírek 
2016-

11-23 

  

 url 

7 

Megdöbbentő dolgok derültek ki 

Merkelről! Ezt mindenkinek tudnia 

kell! 

mindenegyben.com Hírek 
2016-

11-19 

  

 url 

8 
Trump nekiment Merkelnek. Nagyon 

durva vádakkal illette! 
mindenegyben.com Hírek 

2016-

11-14 

  

 url 

9 

Putyin már felkészült a háborúra! 

Elhangzott a csatakiáltása! Ettől 

téged is kiráz a hideg! 

mindenegyben.com Hírek 
2016-

10-31 

  

 url 

10 
Durva prófécia: ezt jósolta Nostrada-

mus 2017-re 
mindenegyben.com Hírek 

2016-

10-31 

  

 url 

11 

Megdöbbentő dolgok fognak történni 

egy éven belül!Megfejtették 

Nostradamus jóslatát! 

mindenegyben.com 

Ezoterika - a 

világ rejtett 

oldala 

2016-

10-26 

  

 url 

https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/szijjarto-visszaszolt-a-magyarokat
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/nyakunkon-egy-ujabb-haboru
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/putyin-kijelentetese-peldamutato
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/vlagyimir-putyina-migransok-nem-a-haboru
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/megszolalt-putyin-a-berlini-tamadas
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/megindult-putyin-hatalmas-hadserege
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/megdobbento-dolgok-derultek-ki-merkelrol
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/trump-nekiment-merkelnek-nagyon-durva
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/putyin-mar-felkeszult-a-haborura-elhangzott
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/durva-profecia-ezt-josolta-nostradamus
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/ezoterika-a-vilag-rejtett-oldala/megdobbento-dolgok-fognak-tortenni
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12 

Így néz ki Putyin verhetetlen 

csodafegyvere! Legyőzhetetlenné 

vált! 

mindenegyben.com Hírek 
2016-

10-23 

  

 url 

13 

Mindenkit érintő figyelmeztetés! Ha 

ez megvalósul , azonnal kitör a 

harmadik világháború! 

mindenegyben.com Hírek 
2016-

10-13 

  

 url 

14 

Ma 64 éves Vlagyimir Putyin 

Oroszország kormányfője. Isten 

éltesse, köszöntsük őt sok lájkkal! 

mindenegyben.com Hírek 
2016-

10-07 

  

 url 

15 
Kiadták Merkel útját! Hamarosan 

távoznia kell! 
mindenegyben.com Hírek 

2016-

10-07 

  

 url 

16 

Meglepő fordulat! Putyin az egész 

világot befolyásoló lépésre szánta el 

magát! 

mindenegyben.com Hírek 
2016-

10-07 

  

 url 

17 
Közelít a 3. világháború! Putyin 40 

millió embert evakuált! 
mindenegyben.com Hírek 

2016-

10-05 

  

 url 

18 
Nyilatkozott Putyin a magyarországi 

népszavazásról! 
mindenegyben.com Hírek 

2016-

10-03 

  

 url 

19 
Putyin: “Innentől nincs kegyelem! 

Amerika megbukott!” 
mindenegyben.com Hírek 

2016-

10-01 

  

 url 

20 

38 ritka történelmi fotó, amitől 

szóhoz sem fogsz jutni. A 20. mélyen 

lesújtott 

mindenegyben.com 
Fiúk-lányok, 

vélemény? 

2016-

09-21 

  

 url 

21 

Balesetet szenvedett Vlagyimir 

Putyin speciális BMW autója, a sofőr 

a helyszínen szörnyethalt! (video) 

mindenegyben.com Hírek 
2016-

09-06 

  

 url 

22 

Pánikolnak a románok! Putyin Erdély 

Magyarországhoz való 

visszacsatolásáról beszél 

mindenegyben.com Hírek 
2016-

09-05 

  

 url 

23 
Putyin a magyar-román határ 

módosításáról beszélt! 
mindenegyben.com Hírek 

2016-

09-04 

  

 url 

24 

Kiszivárgott Angela Merkel Putyinnak 

írt titkos levele! Óriási botrány van 

kialakulóban! 

mindenegyben.com Hírek 
2016-

08-09 

  

 url 

25 

Megdöbbentő dolgok fognak történni 

egy éven belül!Megfejtették 

Nostradamus jóslatát! 

mindenegyben.com Hírek 
2016-

08-08 

  

 url 

26 

Putyin felszólította a világ vezetőit: 

“Állj fel Európa! Együtt legyőzzük 

őket!” 

mindenegyben.com Hírek 
2016-

08-08 

  

 url 

27 

Merkel meghajol Putyin előtt: 

“Európa biztonsága nem biztosítható 

Oroszország nélkül!” 

mindenegyben.com Hírek 
2016-

08-07 

  

 url 

https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/ez-putyin-verhetetlen-csodafegyvere
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/mindenkit-erinto-figyelmeztetes-ha
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/ma-64-eves-vlagyimir-putyin-oroszorszag
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/kiadtak-merkel-utjat-hamarosan-tavoznia
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/varatlan-fordulat-putyin-az-egesz-vilagot
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/kozelit-a-3-vilaghaboru-putyin-40-millio
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/nyilatkozott-putyin-a-magyarorszagi
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/putyin-innentol-nincs-kegyelem-amerika
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/fiuk-lanyok-velemeny/38-ritka-tortenelmi-foto-amitol-szohoz
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/balesetet-szenvedett-vlagyimir-putyin
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/panikolnak-a-romanok-putyin-erdely
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/putyin-a-magyar-roman-hatar-modositasarol
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/kiszivargott-angela-merkel-putyinnak
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/megfejtettek-nostradamus-joslatat
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/putyin-felszolitotta-a-vilag-vezetoit
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/merkel-meghajol-putyin-elott-europa


# Title and lead of articles site heading 

Date 

yyyy-
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url 

28 

Migránsok kergették meg 

Brüsszelben a magyar 

külügyminisztert 

mindenegyben.com Hírek 
2016-

08-06 

  

 url 

29 

Putyin : Esküszöm, ha Oroszországot 

bombázni kezdik, fél órán belül 

minden muzulmán halott lesz 

mindenegyben.com Hírek 
2016-

08-06 

  

 url 

30 
Hát Vlagyimir Putyin nem 

köntörfalazott: MEGMONDTA! 
mindenegyben.com Hírek 

2016-

08-03 

  

 url 

31 

Vlagyimir Putyin pontosan elmondja 

mindenkinek, hogy ki hozta létre az 

ISIS-t 

mindenegyben.com Hírek 
2016-

08-03 

  

 url 

32 
Vlagyimir Putyin két lehetséges utat 

vázolt fel az Európai unió számára! 
mindenegyben.com Hírek 

2016-

08-03 

  

 url 

33 

Georg Spöttle - Biztonságpolitikai 

szakértő: Ha ezek a fiatal kisportolt 

férfiak egyszer fegyvert fognak 

ellenünk, akkor Isten irgalmazzon 

Európának! 

mindenegyben.com Hírek 
2016-

08-03 

  

 url 

34 

Putyin: Ha Európa megkezdi a 

kitoloncolásokat, akkor ott kő-kövön 

nem marad! 

mindenegyben.com Hírek 
2016-

08-03 

  

 url 

35 
Felfogtátok, hogy mit tettetek? – 

Putyin beszéde az ENSZ gyűlésen 
mindenegyben.com Hírek 

2016-

08-01 

  

 url 

36 Putyin példaértékű beszéde mindenegyben.com Hírek 
2016-

07-27 

  

 url 

37 
Putyin: “Ide nem fognak muszlim 

migránsok jönni!” 
mindenegyben.com Hírek 

2016-

07-25 

  

 url 

38 

Putyin: a migránsok nem a háború 

elől menekülnek, Ők maguk a 

háború! 

mindenegyben.com Hírek 
2016-

07-25 

  

 url 

39 

Megszólalt Putyin a müncheni 

támadás kapcsán! Elgondolkozhat a 

világ! 

mindenegyben.com Hírek 
2016-

07-23 

  

 url 

40 

Az oroszok nyilvánosságra hozták a 

Szept 11 WTC (9/11) terror támadás 

feltárt eredményeit, bizonyítékait 

mindenegyben.com Igaz történetek 
2016-

05-14 

  

 url 

41 

35 lenyűgöző fotó, amely 

megváltoztatja a múltról alkotott 

eddigi képed 

mindenegyben.com 
Fiúk-lányok, 

vélemény? 

2016-

05-01 

  

 url 

42 
Putyin Oroszországból kitoloncolja az 

illegális bevándorlókat! 
mindenegyben.com Hírek 

2016-

04-07 

  

 url 

43 

EZEK VOLTAK AZ ISIS ELLEN SAJÁT 

MAGÁRA BOMBÁZÁST RENDELŐ 

OROSZ KATONA UTOLSÓ SZAVAI 

mindenegyben.com Hírek 
2016-

04-04 

  

 url 

https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/migransok-kergettek-meg-brusszelben
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/putyin-eszkuszom-ha-oroszorszagot
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/hat-vlagyimir-putyin-nem-kontorfalazott
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/vlagyimir-putyin-pontosan-elmondja
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/vlagyimir-putyin-ket-lehetseges-utat
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/georg-spottle-biztonsagpolitikai
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/putyin-ha-europa-megkezdi-a-kitoloncolasokat
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/felfogtatok-hogy-mit-tettetek-putyin
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/putyin-peldaerteku-beszede
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/zoldseges-etelek/putyin-ide-nem-fognak-muszlim-migransok
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/putyin-a-migransok-nem-a-haboru-elol-2
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/megszolalt-putyin-a-muncheni-tamadas
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/igaz-tortenetek/az-oroszok-nyilvanossagra-hoztak-a
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/fiuk-lanyok-velemeny/35-lenyugozo-foto-amely-megvaltoztatja
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/putyin-oroszorszagbol-kitoloncolja
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/ezek-voltak-az-isis-ellen-sajat-magara


# Title and lead of articles site heading 

Date 

yyyy-
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url 

44 
Putyin : Saját kezemmel fogok véget 

vetni a migráns áradatnak,ha kell 
mindenegyben.com Hírek 

2016-

03-30 

  

 url 

45 

Vlagyimir Putyin: Ha Európa 

megkezdi a kitoloncolásokat, akkor 

ott kő-kövön nem marad! 

mindenegyben.com Hírek 
2016-

03-23 

  

 url 

46 
Putyin reagált a leggyorsabban. 

Óriási deportálási hullám indulhat el! 
mindenegyben.com Hírek 

2016-

03-22 

  

 url 

47 
Putyin 800 ezer migránst zavart haza 

eddig 
mindenegyben.com 

Fiúk-lányok, 

vélemény? 

2015-

12-07 

  

 url 

48 

Putyin: " Az iszlám állam egy globális 

maffia, amit gyökerestől ki fogunk 

irtani!" 

mindenegyben.com Gondolatmorzsák 
2015-

12-06 

  

 url 

49 
Putyin teljes beszéde miután a 

törökök lelőtték az orosz bombázót 
mindenegyben.com Hírek 

2015-

11-24 

  

 url 

50 
Putyin zongorázik, és énekel. Csodás 

felvétel, tekintsd meg. 
mindenegyben.com 

Szívmelengető 

morzsák 

2015-

11-20 

  

 url 

51 

Putyin: Nem hullhatnak az európai 

katonák Szíriában, miközben a szírek 

itt vakációznak! 

mindenegyben.com Hírek 
2015-

11-19 

  

 url 

52 

Putyin: "Isten dolga, hogy 

megbocsásson a terroristáknak, az 

enyém pedig, hogy elküldjem hozzá 

őket" 

mindenegyben.com Hírek 
2015-

11-18 

  

 url 

53 
Putyin : Segítek a fegyveres 

katonáimmal megvédeni Schengent! 
mindenegyben.com Hírek 

2015-

11-16 

  

 url 

54 
Az ISIS-nek vége! 150.000 katonát 

küld Putyin Szíriába! 
mindenegyben.com Hírek 

2015-

11-15 

  

 url 

55 

Vlagyimir Putyin elkezdte az illegális 

bevándorlók kitoloncolását 

Oroszországból 

mindenegyben.com Hírek 
2015-

11-15 

  

 url 

56 

Vladimir Putin tegnap két lehetséges 

utat vázolt fel az Európai unió 

számára 

mindenegyben.com Hírek 
2015-

11-15 

  

 url 

57 
Putyin : Kifüstölöm Európából ezeket 

a megtestesült ördögöket 
mindenegyben.com Hírek 

2015-

11-14 

  

 url 

58 

Bármikor indulhat az orosz 

szárazföldi támadás. A legmagasabb 

harckészültségi fokozatot rendelték 

el Moszkvában. 

mindenegyben.com Hírek 
2015-

11-08 

  

 url 

59 

Putyin pontosan elmondja 

mindenkinek, hogy ki hozta létre az 

ISIS-t 

mindenegyben.com Hírek 
2015-

11-08 

  

 url 

60 
Ma 63 éves Vlagyimir Putyin 

Oroszország kormányfője. Lehet őt 
mindenegyben.com 

Fiúk-lányok, 

vélemény? 

2015-

10-07 

  

 url 

https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/putyin-sajat-kezemmel-fogok-veget-vetni
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/vlagyimir-putyin-ha-europa-megkezdi
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/putyin-reagalt-a-leggyorsabban-oriasi
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/fiuk-lanyok-velemeny/putyin-800-ezer-migranst-zavart-haza
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/gondolatmorzsak/putyin-az-iszlam-allam-egy-globalis
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/putyin-teljes-beszede-miutan-a-torokok
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/szivmelengeto-morzsak/putyin-zongorazik-es-enekel-csodas
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/putyin-nem-hullhatnak-az-europai-katonak
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/putyin-isten-dolga-hogy-megbocsasson
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/putyin-segitek-a-fegyveres-katonaimmal
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/az-isis-nek-vege-150000-katonat-kuld
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/vlagyimir-putyin-elkezdte-az-illegalis
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/vladimir-putin-tegnap-ket-lehetseges
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/putyin-kifustolom-europabol-ezeket
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/barmikor-indulhat-az-orosz-szarazfoldi
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/hirek/putyin-pontosan-elmondja-mindenkinek
https://a3.crcb.eu/?c=kereses
http://www.mindenegyben.com/fiuk-lanyok-velemeny/ma-63-eves-vlagyimir-putyin-oroszorszag
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yyyy-
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kedvelni és nem kedvelni, de abban 

egyet kell érteni mindenkinek, hogy 

nagyon határozott férfi, aki tudja mit 

akar és el is éri, amit akar. Boldog 

születésnapot kívánunk neki! 

61 

Putyin döntött, egyszer és 

mindenkorra felszámolja az Iszlám 

Államot 

mindenegyben.com Hírek 
2015-

10-06 

  

 url 

62 

Kedves Barátaim! Pattanásig feszült 

a helyzet! Amerika fegyvereket küld 

Romániába és Lengyelországba, 

Putyin már beígérte, ha ez 

megtörténik, erre a két országra 

támad. S közben tömegesen jönnek 

a menekültnek álcázott néger stb. 

katonák Európába. 

mindenegyben.com 
Fiúk-lányok, 

vélemény? 

2015-

09-21 

  

 url 

63 

Georg Spöttle: Ha ezek a fiatal 

kisportolt férfiak egyszer fegyvert 

fognak ellenünk, akkor Isten 

irgalmazzon Európának! 

mindenegyben.com 
Fiúk-lányok, 

vélemény? 

2015-

09-21 

  

 url 

64 Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin mindenegyben.com Gondolatmorzsák 
2015-

08-24 

  

 url 

65 
NYÍLT LEVÉL MAGYARORSZÁG 

MINISZTERELNÖKÉNEK 
mindenegyben.com Gondolatmorzsák 

2014-

11-27 

  

 url 

66 
Figyelmeztetést küldött a világnak 

Vlagyimir Putyin 
mindenegyben.com Hírek 

2017-

09-05 

  

 url 

67 
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