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közelében? – szakértő válaszolközelében? – szakértő válaszol

Tech & Tudomány HZS - 2020.07.01. 14:50 

Szokatlan égi jelenség videóztak le Nyíregyháza közelében.
Egy szakértő elmondta véleményét arról, hogy ufót láttak-e
az úriemberek.

Először a Bors számolt be arról a videóról, amit egyébként
a Nyíregyen Hallottam Facebook csoportba is felöltöttek. A
felvételen az látható, hogy két úriember az autójában ülve a
nagy vihar közepette megörökít egy élesen, már-már
vakítóan villódzó fényt. Miközben �gyelik a történéseket,
hüledezve próbálják kitalálni, mit is látnak.

„Mi a rák volt ez, te?”

– vetette fel egyikük saját stílusban az esetet tisztázó fontos,
tudományos jellegű kérdést.

A jelenség értelmezésére a NOOL.hu felkérte a kazári
származású Miskolci Lászlót, aki úgy vélte a felvétel
megtekintése után, hogy a videó nem hamisítvány.

„Az ufót teljesen elvetném. Bár már a
megnevezés is helytelen, mivel semmilyen
repülő objektumot nem látunk a felvételen, csak
fényjelenséget. Én a gömbvillámot kizárom a
megoldások közül, annak nincs ekkora fényereje.
Érdekességként megjegyezném, hogy az elmúlt
hetek viharai közben Budapestről és Egerből is
jelentettek gömbvillám észlelést. Sajnos ezeket
nem sikerült felvenni, ugyanis 2-3 másodpercnyi
élettartamúak voltak, így a tér�gyelő
kamerákon sem látszanak; azok ugyanis nem
rögzítenek annyi képkockát, hogy egy ilyen rövid
élettartamú jelenség látszódjon rajtuk”

– fogalmazott Miskolci a portálnak.

Borítókép: KTSDESIGN / SCIENCE PHOTO LIBRARY / KTS / SCIENCE
PHOTO LIBRARY VIA AFP

Az első magyar földön landoló UFO-t si…
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Az amerikai
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vannak ufók
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– kiderült, hogy
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válogatás

Eltemették Bálint
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Erős Antónia
bikiniben élvezi a
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„Nem ezt érdemli!” –
Szebeni István
teljesen kiakadt

Stohl Luca pucéran
napozik – fotó
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bukkantak
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Forma-1: „A maszk
viselése nagyon
kényelmetlen”

Rubint Réka
tapasztalata a lézeres
szemműtétéről

A Real Madrid csak
Mbappénak akar
�zetni, a PSG-nek nem

Vakító fény a
tetőtérben?

Ha automata
ajtórendszerek, akkor
record!

Ismét önálló szereplő
lesz a Városmajori
Színpad a kulturális
piaconÉlet

Napi horoszkóp: nem szabad,
hogy rosszul mérd fel a
helyzetet

A csillagjegyed galibába kerül, vagy
kihívás vár rá?

Napi horoszkóp: problémásan,
vagy felszabadultan indul a
heted?

Nem minden csillagjegy ússza meg a
stresszmentes hétfőt, de segítünk
eligazodni a káoszban.

Napi horoszkóp: ne szalassz el
semmilyen lehetőséget

A legtöbb csillagjegyre nyugalom vár
a hét utolsó napján, de akad, akinél
problémák is felüthetik a fejüket.
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Megvizsgáltak hat
macskamaradványt, és
hihetetlen felfedezésre jutottak

A házimacskák elődei nem voltak
annyira szoros kapcsolatban az
emberrel, mint a mai háziállatok.

Azték palota maradványaira
bukkantak Mexikóváros főterén

A palotát az azték birodalom bukása
után Hernán Cortés spanyol hódító
otthonaként használta.

Begördült a Far Cry 6 előzetese

Ahogyan azt sejteni lehetett, a
Breaking Bad sztárja, Giancarlo
Esposito eléggé elviszi a showt.

Színes

Brazil mérgespók került a
népszerű áruházlánc banánjai
közé

A világ egyik leghalálosabb mérgű
pókjaként ismerik a váratlan vendéget.

Eltemették Bálint Györgyöt –
képek

Többszáz ember kísérte utolsó útjára
Bálint Györgyöt.

Különköltözött a várandós
Radics Gigi – kiderült, hogy miért

A 23 éves énekesnőnek muszáj volt
meghoznia a döntést.

Sport & Szabadidő

Így reagált Mourinho arra, hogy
indulhat a BL-ben a Manchester
City

Gyalázatosnak minősítette José
Mourinho a Nemzetközi
Sportdöntőbíróság döntését.

A Barca-elnök elárulta, hogy ki
lesz a csapat edzője a következő
szezonban

A következő szezonban is Quique
Setién lesz a csapat vezetőedzője.

Örökrangadóval indul az NB I, a
Vidi edzője volt csapatával kezd

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ)
Twitter-oldalán kedden hozta
nyilvánosságra az első kör
párosításait.

Gasztro & Tourism

Lewis Hamilton jót, vagy éppen
rosszat tesz a kutyájával?

A hatszoros Forma-1-es világbajnok
Lewis Hamilton rászoktatta kutyáját a
vegán étrendre.

A leg�nomabb süti, amit nagyi
készített nekünk: fordított
almatorta

Adj új értelmet az almának! Ezzel az
egyszerű, de roppant ízletes
tortácskával a feje tetejére állíthatod a
világot.

A Barátok Közt egykori
sztárjának nem megy a lángos
sütés

Szabó Erika még maga is beismerte,
hogy jobban is sikerülhetett volna a
lángosa.

Zene, Film & Kultúra

Új Star Wars-sorozat készül a
Clone Wars alkotóival

Dave Filoni vezetésével és a Clone
Wars alkotóival készül az új Star Wars
animációs sorozat, a The Bad Batch.

Teljes titoktartás-kritika:
mindenki gyanús, és mégsem

Július 23-tól látható a mozikban Régis
Roinsard thrillere, a Teljes titoktartás
(Les traducteurs). Spoilermentes
kritika.

Majka nagyon kiakadt, hogy
ismét szigorítások jöhetnek

Majka tart attól, hogy ennek az
egésznek ismét a zenészek és a
szórakoztatóiparban dolgozók isszák
meg a levét.
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