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11°C | 23°C
Még több cikk.
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Ajánlom 184

Kerékpártúrával hívták fel a gyelmet a daganatos
betegségek megelőzésére az algyőiek. Soha nem voltak
még ennyien a rendezvényen.

Foci VB tippverseny 2018
Tippeljen minden nap!
MA: Belgium – Japán
30 játékos Adidas-labdát nyer!
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Népszerű

Gaz borítja a neves
doktornő sírját a
Belvárosi temetőben
- Farkasinszky Teréz
ennél többet
érdemelne
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Egyhétnyi tesióra
egy napba sűrítve:
az ülő életmód ellen
harcolnak a Spartan
Kid táborban
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A Harc a rák ellen elnevezésű közösségi biciklizést hat éve rendezte meg
először az Algyői Nőegylet, támogatók segítségével. Most, szombaton délelőtt
minden eddiginél többen, 220-an vették föl a rendezvény kék színű pólóját.
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A rendezvényt Pósfai Boglárka, a Szegedi Tudományegyetem Onkoterápiás
Klinikájának rezidens orvosa nyitotta meg, majd a menet a rendőrök, valamint
az algyői és tápai polgárőrök biztosítása mellett a Levendula Hoteltől a
szalagokkal jelölt útvonalon, végig Algyőn, majd a Mol ipartelepi útjain a Fa
Villa vendéglőig tekert, azután pedig vissza. A táv 23 kilométer volt, ezt
teljesítették váltós, pro kerékpárral és sima biciklivel érkező résztvevők is.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK:

Szolnokon épül az üzem, ami Algyőn lett volna - A kormány ott is támogatja a
beruházást
Virágba borult a repce, lepotyogtak a dolgozók Algyőn: máig nem tudják, mitől
hullottak el a méheik
Itt már szabadon fürödhetünk a Tiszában - átadták a szabadstrandot Algyőnél galéria
Folyóparton termesztette a kendert: a Tisza-Maros torkolatánál bukott le a
hobbikertész - fotók
Júniusra elkészül az új kikötő és a strand Algyőnél: mutatjuk, milyen lesz látványterv!

Témák:

Algyő

Partnereinktől
SZAVAZZ ÉS NYERJ WELLNESS
HÉTVÉGÉT!
Legyen a Szent Erzsébet Mórahalmi
Gyógyfürdő az Év Fürdője 2018-ban!
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Szeretne hozzászólni? Kommentelje a cikket Facebook-oldalunkon!
220-an bicikliztek kék pólóban Algyőn
Megosztom a cikket

3 megosztás

Hozzászólok a cikkhez

1 hozzászólás

Olvasta már?

Kisalfold.hu ajánlja

Élő céltáblának
Kilencven éve alakult
használhatták a tojásait
Szegeden az első Rotary
védő mezőnagymihályi gól... klub, ünnepeltek a ...

Szerintünk tudnál mit
kezdeni kétszer annyi
nettel.

Újabb cukrászda nyílik
Fogékszer, mellyel nyomon
Szegeden - A Trója és a Piano követheti só és cukor
után további...
bevitelét

Átmenetileg tilos fürödni a
mártélyi holtágban - kékes
foltok úsz...
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Egy atal, Győr melletti fér közel
hatvan millió forinttal károsíthatta meg
idős szomszédját

2/5

