KÖZLEMÉNY
Szeretnénk felhívni a kedves lakosok figyelmét, hogy a szennyvízprojekt keretén belül megválasztott kommunikációs cég, név szerint a TenderPress Kft. megkezdi kommunikációs tevékenységét Cecén.
Számunkra legfontosabb – éppen ezért elsõ dleges célunk –, hogy munkánk eredményeképpen
megfelelõ, hiteles, szakértõ és korrekt kommunikációval, idõben juttassunk el önökhöz minden
önöket és a projektet érintõ információt.
Azért, hogy ez a tevékenységünk valóban mûködjön, és jól is mûködjön a beruházás egész idõszakában, 2012. február 29-én egy rövid bemutatkozással szeretnénk indítani a közös munkát.
Önökkel, önökért, önöknek fogunk dolgozni, ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy megismerkedjünk önökkel! Azért választottuk ezt az idõpontot, mert a Vízközmû Társulat egyébként is
gyûlést tart ezen a napon a lakosság számára, így nem kell egy másik alkalommal visszaélnünk
vendégszeretetükkel.
Örömünkre szolgál, hogy az eddigi számok alapján azt a következtetést vonhattuk le, hogy egy
környezetére, településére, egészségére odafigyelõ, gondos gazdaként viselkedõ lakosokkal fogunk együtt dolgozni.
Mert mirõl is beszélnek a számok 2012. február utolsó napjaiban? 49 059 956 forint került befizetésre a Víziközmû Társulat számlájára, amely a folyamatos befizetések miatt havonta emelkedik.
Gratulálunk önöknek!
Bizonyára tudják, hogy a kedvezményezetteknek uniós kötelezettsége, hogy minden, a projekttel kapcsolatos fontos eseményt, beruházás elõtti, közbeni és utáni állapotot, helyzetet
megörökítsen, dokumentáljon. Ezzel egyrészt igazolni szükségeltetik az elvégzett feladat. Másrészt tájékoztatni is így a legkönnyebb: képi, illetve hang formátumban. Tájékoztatni a sajtót,
tájékoztatni az érintetteket. Ez a mi feladatunk, amelyet ezen a napon fogunk elkezdeni. Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy ezen a napon, február 29-én szeretnénk egy szakmájában elismert fotós segítségével professzionális minõ ségû képeket, képi anyagot készíteni a településrõl, a jelenlegi állapotokról.
Elõre is köszönjük szépen megértésüket, segítségüket, közremûködésüket a fotózás kapcsán
esetlegesen felmerülõ bárminemû helyzettel kapcsolatban.
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