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MART

ANA SAYFA GÜNDEM GÜNLÜK SPOR BELEDİYE ŞİİR KÖŞESİ İLÇELER SAĞLIK MİSAFİR KALEMLER RESMİ İLANLAR KÜNYE
İŞ ARAMA İŞÇİ ARAYAN KİRALIK-SATILIK İLANLARI ŞİKAYET HATTI GELİŞMİŞ ARŞİV ARAMA Kelime yazarak Tokat'ın en büyük arşivinde haber arayabilirsiniz!

Bahçeli: "Artık yeter Tokat..."
 Voleybol Ligi’nde 20. hafta bitti
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Zile TSO’dan başarılı öğrencilere altın
Zile TSO Başkanlığı tarafından çeyrek altın hediye edildi.
Fatih Kılıç HABERİ | 30.08.2013 11:36

  

Zile ilçemizde öğrencilerden Lisans Yerleştirme Sınavı sonuçlarına göre

Türkiye başarı sıralamasında ilk on bin arasına giren öğrencilere,

başarılarından dolayı Zile TSO Başkanlığı tarafından çeyrek altın hediye

edildi.

Zile TSO Toplantı Salonu’nda yapılan ödül töreninde konuşan

Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü SARGIN, eğitimin neferleri olan

öğretmenleri kutlayarak sözlerine başladı. Oda olarak eğitimin her

ayağında olduklarını ve olmaya devam edecekleri sözünü veren Başkan

SARGIN, öğrencilerin anne ve babalarını kutlayarak bundan sonraki

eğitim yaşantılarında başarı diledi.

Geleceğin gençlerle büyüyüp gelişeceğine vurgu yapan Başkan

Sargın sahip olacakları makamlarda Zile’yi ve Zileliyi unutmamaları ve

unutmayacaklarından da emin olduğunu dile getirdi.

Başkan Şükrü SARGIN’ın konuşmasının ardından ödül

törenine geçildi.

 

Öğrencilere ödüllerini Meclis Başkanı Sami SOLMAZ,

Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü SARGIN ile Zile Milli Eğitim Şube

Müdürleri Ayhan YILDIZ ve Fethi SAYIŞ ile birlikte Meclis Üyeleri

takdim ettiler.

SPOR GÜNDEMİ
Zile TSO’dan başarılı öğrencilere altın

Cabbar, Türkiye Şampiyonu

Voleybol Ligi’nde 20. hafta bitti

Hasret sona erdi

Bahçeli: "Artık yeter
Tokat..."
MHP Lider i Ba h çeli,

eza n  sesiy le bir likte

m esa jın ı v er di: “ A r t ık

y eter  Toka t ,  Mer kezi

de bir  kez bize v er ”

Cabbar, Türkiye
Şampiyonu
Toka t  Gen çlik

Hizm etler i v e Spor  İl

Mü dü r lü ğ ü  Spor cu

Eğ it im  Mer kezi

Spor cu la r ın da n

Ca bba r  Du y u m  4 6

Kg 'da  Yıldızla r  Ser best

Gü r eş Tü r kiy e

Şa m piy on u  oldu .
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HABER YORUMLARI
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş...

HABERİMİZİ YORUMLARINIZLA TARTIŞIN
Disqus ile Facebook, Twitter, Google+,Yahoo adreslerinizle giriş yaparak bu haberi

yorumlayabilir, yorumları yorumlayabilir, puan verebilirsiniz.

0 Yorum Tokat Gazetesi  Giriş Yap

En iyilere göre sırala Paylaş 

Tartışmayı başlat…

İlk yorum yapan siz olun.

Abone Ol Disqus'ı kendi sitenize ekleyin

Beğen 

GÜNDEM

Bahçeli: "Artık yeter Tokat..."

MHP Lideri Bahçeli, ezan sesiyle birlikte mesajını

verdi: “Artık yeter Tokat, Merkezi de bir kez bize ver”

ŞİİR KÖŞESİ

ben yanıyorum sen
üşüyorsun

İLÇELER

Niksar’a yeni ambulans

Tokat merkezde önceki gün

gerçekleşen törenle Sağlık

Bakanlığı’ndan temin edilen 10 adet

ambulans Tokat envanterine

geçmişti. 10 ambulanstan biri de

Niksar ilçemize düştü.
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TİRİT VE GİRİT
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KADINLARIMIZ

Osman Baş

22 YIL ÖNCEYDİ…

Voleybol Ligi’nde 20.
hafta bitti
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Nadir hastalıkların yüzde 50’si
çocukları etkiliyor

ZAMAN BOŞ MUDUR? Gövde gösterileri / Günlük
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Düzey (Rasim Canbolat)

Mahremiyet

Umutcan Umut

Adem Özbay’ın Tokat’a Gelmesi Ve
Önemi

Mehmet Camgözoğlu

İlim, İrfan, Kültür ve Eğitim Yuvası
Temeli atıldı

Mehmet Emin Ulu

Yazarımız Umre’de…

Mustafa Uçurum
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FAVORİLERE EKLE

GİRİŞ SAYFASI YAP

TOKAT GAZETESİ
MOBİL

R.S.S

FACEBOOK

TWITTER

WEB MASTER'a e-posta gönder & 2013

Bahçeli: "Artık yeter Tokat..."
MHP Lideri Bahçeli, ezan sesiyle birlikte mesajını verdi: “Artık

yeter Tokat, Merkezi de bir kez bize ver”

Hasret sona erdi
Tokatspor, Gümüşhanespor’u 1-0 yendi ve galibiyet hasretine son

verdi.

Tapelerde ismi geçen Türgev Genel Müdürü Koç’tan
açıklama

"Azıcık şerefiniz varsa, olduğu gibi yayınlasaydınız" / “Tokat’a gelecek şeyi

keşke alabilseydik. Alamadık. Eyüp Eroğlu bey kardeşimle yaptığım 5-6

konuşmayı getirmişler. Tokat için böyle bir hizmeti getirmek suç mu?”
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