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A kazári ufó-kutató is utánajárt a
nagykanizsai gabonakörök legendájának
A kazári származású kutató, Miskolci László saját szemével vizsgálta meg
a nagykanizsai gabonaköröket.
Hiába vagyok 26 éves, anyukám a mai napig
kiszolgál – Gáspár Evelin büszke Beára

EZT NE HA GY J A KI !

BORS bő órája

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

NB I: felcserélte a Honvéd és az MTK a
pályaválasztói jogot
NEMZETI SPORT 49 perce

Bu on potyagólt kapott, Ronaldo nem lesz a Serie
A gólkirálya
ORIGO mostanában

Június második felében a Bors jelentette meg elsőként, hogy
furcsa fényvillanásokat videóztak le egy autóból Nyíregyháza

Nem változtatott a Fed

közelében.

VILÁGGAZDASÁG bő órája

– Nem sokkal később felkeresett egy szemtanú, aki nem

Antifa és BLM tüntetők az n betűs szóval
provokálják a fekete rendőröket

értette, hogy miért így közölték le a portálok a hírt, ugyanis

MAGYAR NEMZET bő órája

ez az eset valójában Nagykanizsán történt. Ő maga is videóra

Nem nyúlt a kamathoz a Fed

vette a különös jelenséget, ugyanis helybéli lakos és az

FIGYELŐ 53 perce

erkélyről látta a felvillanásokat. Pár nappal később fedezték fel
Brüsszelből nem kapnak pénzt az LMBTQ-mentes
övezetnek nyilvánított lengyel városok

a gabonakört a repülősök, a drónosok és az arra járók. Nem
lehet tudni, hogy a két jelenség között van-e kapcsolat, de

888 bő órája

mindenesetre furcsa az egybeesés.
LEG O LVA SO TTA BB

A nógrádi kutató ezután kutatótársát, a nagykanizsai Tóth
Lászlót is értesítette a gabonakörről, hogy vizsgálja meg, amíg
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Leesett egy ember a Karancskilátóról Salgótarjánban

2

Meghalt a férﬁ, aki leesett a
Karancs-kilátóról Salgótarjánban

3

Életeket mentett a gyarmati
buszjáraton utazó rendőr

4

Olvasónk nem sokkal a nemti
baleset után készített videót a
helyszínen

5

Valósággal kettészakadt a Lada a
nemti balesetnél

el nem lepik az érdeklődők. Ő kihívta a helyi médiát, majd az
országos tévék is felkapták a hírt. Tóth László úgy vélte, hogy
nem a földönkívüliek műve a kör, hanem egy különleges villám
az oka, ami lenyomta a gabonaszálakat.
Miskolci László csak júliusban jutott el a 28 méter ármérőjű
körhöz, ekkor azonban már jóformán tönkretették azt,
nyilván sok ember ment oda megnézni és össze-vissza
járkáltak benne.

A balatonedericsi nyerte el a
Legdinamikusabban fejlődő strand
címet
Miskolci László a gabonakör közepén

Biztonságban túrázás közben is – ha
megsérülnél, akkor is segítenek az appok

– Két dolgot tudok feltételezni: az egyik, hogy egy
hamisítványról van szó. Végül is ezt egyszerű kivitelezni, egy

2020.07.30. 08.00. Csopak

Kékszalag Reggeli 2020

deszkával és kötéllel bárki alkothat egy szimpla kört. A másik
lehetőség, hogy a kör valódi, de szerintem sem földönkívüliek

2020.07.30. 08.30. Csopak

műve. A gabonaköröket több száz éve fedezik fel (az első

Kékszalag – Nemzetek reggelije

jelentés 1678-ból való), és régebben is az időjárást

2020.07.30. 08.30. Csopak

Kékszalag Rajt & Reggeli

gyanúsították keletkezésük okaként. Csak az 1970-es években
kezdték el többen is taposni, de valójában nem mindegyik

2020.07.30. 09.00. Balatonfüred

gabonaábra hamisítvány. Véleményem szerint a

52. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj

villámcsatornában áramló nagy intenzitású áram körül óriási
erejű mágneses tér létesül, amelynek koncentrikus körök
menti erővektorai hatnak a gabonaszálakra. Ez dönti meg a
gabonát és az óramutatóval ellentétes forgási irányt vetnek,
így létrejön a gabonaábra. A villám ezen fajtája akár különböző
gömböket, fényjelenségeket is létrehozhat, ami hasonlíthat
egy ufóra vagy egy gömbvillámra – vélekedett Miskolci László.

P O KO LI HELY ZET

Súlyos vonatbaleset történt
Arizonában (videó)

FELMÉRÉS / 2 Ó RÁ J A

A nemzetközi adatok
arra utalnak, jól
vészelte át hazánk a
járványt

Így néznek ki közelről a szálak

Hozzátette: ezt a fényjelenséget a természettudomány még
Európai viszonylatban a legtöbb munkahelyet

nem ismeri, de a szemtanúk évtizedek óta észlelik őket a

megkímélte a járvány.

gabonakörök közelében.

TA RTO ZÁ S, TÚLFI ZETÉS MI A TT /
2 ÓRÁ J A

DOS S Z IÉ

Másfél millió adózót értesít a
NAV

N ÓGRÁDI U F O-AK TÁK

A kazári ufó-kutató szerint ez történhetett Nyíregyháza közelében
Évtizedek után tudta meg a verebélyi férﬁ, mit látott a világháború

CO VI D- 19 / 3 Ó RÁ J A

Meghaladta a 16,8 milliót az
igazolt fertőzöttek száma

után
Nógrádi ufó-akták: rejtélyes fényekről számoltak be olvasóink
TOVÁBBI CIKKEK A DOSSZIÉBAN

Á LO MSZÉP / 4 Ó RÁ J A

Jennifer Lopez 2 milliárd
forintért árulja a házát

– A szkeptikusoknak és a tudománynak tehát el kellene
gondolkodnia azon, hogy nem kell mindent hamisítványnak

Ő KI Á LLT DI KTA TÚRÁ T / 4 Ó RÁ J A

Annyira elnyomták
Gyurcsányt, hogy
megtízszerezte a vagyonát

kikiáltani, csak azért, mert egyesek úgy vélik, hogy
földönkívüliek okozzák az ábrák létrejöttét; vagy mert
emberek is tudnak ilyet taposni. Ugyanis a fürdővízzel együtt
a gyereket is kiönthetik: így ennek kárára sosem fogjuk

ÉDES FI NO MSÁ GO K / 4 Ó RÁ J A

Parázson süti a
hagyományosan készülő
erdélyi kürtőskalácsokat a
kazári kézműves

megismerni a több száz éve felbukkanó valódi gabonakörök
létrejöttét és eredetét – hangsúlyozta a kutató.
A nagykanizsai gabonakör - Miskolci László

Palchuber Kinga

Watch later

Share
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Salgótarján első
polgármesteréről emlékeztek
meg szerdán (fotók)
Gulyás Edina

CÍ MKÉK

GABONAKÖR

UFO

SZÓLJ HOZZÁ!

E Z E K I S É RDE K E LH E TN E K

MA GY A RNEMZET.HU

LI KEBA LA TO N.HU

MA GY A RNEMZET.HU

NEMZETI SPO RT.HU

Nagyon kevesen
akarnak jövőre otthon
tanulni

Barátnője végignézte,
ahogy megfulladt a
párja a Balatonban

A legnagyobb ma
ismert székely
rovásírásos felirat 25
éve került elő

Úszás: Tényleg zseni
vagyok – Milák Kristóf

LI KEBA LA TO N.HU

PLA Y ER.HU

Kvíz - Te mennyire
ismered a Balatont? - A
Kékszalag

Így válhat egy egyszerű
konténerből igazi
luxusotthon

Hozzászólások
0 hozzászólás

Rendezés: Legrégebbi

Hozzászólás írása...

Facebook Hozzászólások modul
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Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.hu
Baranya - bama.hu
Békés - beol.hu

Tolna - teol.hu

Dunaújváros - duol.hu
Fejér - feol.hu
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