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Magyar nóta éneklés világrekord
felállításának értékelése
Köszönetet mondok minden kedves látogatónak, aki a
négy nap alatt honlapunkon keresztül, web kamera segítségével együtt volt velünk, szurkolt nekünk, énekelt és küldte a sok jókívánságot.
Igazából mi köszönjük, hogy tetszett a „nagyszerû ötlet,
hogy élôben követhetjük a remek rendezvény minden percét.”
Azt is köszönjük, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium
honlapján is láthatóak voltunk, és megtudták, hogy „a végeken is van kulturális élet, nem is akármilyen!”
A honlapunk látogatottságával kapcsolatos elemzés után
a következôket tudom mondani:
Az átlag látogatottság - ami kb. 25-30 egyéni látogatás
között van normál napokon - augusztus 24-31-i napokon
775 re ugrott fel. A 775 volt a legmagasabb, de volt 28-án
764, és 29-én 651. (Hétvégén már személyesen is el tudtak
jönni.) Látogatásonként az augusztus 25-31. közötti idôszakban 6,4 oldalt töltöttek le, ami egészen jó százalékos
arány, nem beszélve a nem egészen 10 %-os visszafordulási arányról. (A visszafordulási arány azt jelenti, nagyon röviden, hogy hányan hagyták ott a portált az elsô oldal betöltése után. Itt még a 30 % is jó, hát még ez a 10%!!!)

Az országokat tekintve a látogatók: Magyarország, Románia, Németország, Svájc, Lengyelország, Oroszország,
USA országokból nyitották meg a honlapot.
Ennyit a számokról.
Amit a négy nap- négy éjszaka hangulatáról, történeteirôl, élményeirôl írni tudnék, az nem férne ezekre az oldalakra. Mindenki élménykincstára bôséggel gyarapodott.
Ôrizze szeretettel!
Azok a fárasztónak hitt csodálatos hajnalok, feledhetetlen mulatságok, ôszinte mosolyok, örökre megmaradnak
emlékezetünkben. Az igazi barátok gyakori látogatása, velünk töltött drága ideje, ôszinte jókívánsága, öröme, mind
Folytatás a következô oldalon.

Ez alatt az idôszak alatt összesen több,mint 18000 oldalletöltés történt
A látogatások 72 %-a közvetlen forgalomból indult, tehát begépelték a www.kekcse.hu domaint, és a látogatókból majd' 33 % új látogató volt.
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A képviselô-testület és az önkormányzat dolgozói együtt énekeltek
lekötelez minket. A szép új barátságok ápolásra várnak, s
már tervezzük a jövôt. Egy csodálatos közösség vagyunk,
ezt most láthatta ország-világ. A frissen fejt tej kora reggel,
az éjszakai meleg tepertôs pogácsa, és sorolhatnám a kakaós kalácstól a szilvalekvárig és aszalt gyümölcsig a sok-

sok finomságot, melyet szeretettel hoztatok, mind ôszinte,
mély érzéseket jelentenek. Ennél nem kell több!
Vigyázzunk rá, maradjon így, mert felbecsülhetetlen érték!
Szívembôl köszönöm!
Szekeres Katalin polgármester

Katolikusok

Reformátusok, Csépaiak

„A legjobbakat pedig fel szokták jegyezni…”
Emberi természetünk egyik értéke
a versengés. Ebbôl következik, hogy
szeretünk a legjobbak, lenni a legjobbakat pedig fel szokták legyezni. A
legkiemelkedôbb eredményeket pedig
rekordként jegyzik fel az utókornak.
Ez az értékes emberi tulajdonság a
versengés, nyilvánult meg a kékcsei
emberek életében, amikor elhatároz-

ták, hogy rekordot állítanak fel, hogy
feljegyeztessék nevüket az utókor számára.
A Guinness rekord az emberi teljesítmények, képességek mércéje.
A kitartás, küzdés, összefogás, mint
emberi tulajdonságok, szép megnyilvánulása volt a nótaéneklési világrekord felállítása.
Sok szempontból történelmi pillanatot éltek meg a
kékcsei emberek.
– Ilyen nagy horderejû rendezvény
nem volt még a településen
– Ilyen összefogásra rég nem volt példa
– Egységben az
erô- tartja a mondás,
mely szintén a leg-

értékesebb tulajdonságokat hozza ki az emberekbôl
– A kitartó munka megmutatta
mennyi értékes, lelkes ember él
ezen a helyen.
A kékcseiek nem egyszerûen egy
Guinness rekordot állítottak fel, sokkal többet tettek, bebizonyították,
hogy kis falujukért, hírnevéért képesek küzdeni.
S valóban hírnevet szereztek falujuknak nemcsak, azok az emberek,
akik énekeltek, de azok is, akik lelkesítették, buzdították ôket, s akik óriási, kitartó szervezô munkával végezték a szükséges háttérmunkát.
Kékcse neve már nem ismeretlen a
környezô települések között. A nyomtatott sajtó, rádió, televízió közvetítések Kékcse nevét ismételték, hírt adva
arról, milyen nagyszerû emberek élnek
ebben a kis szabolcsi faluban.
Nagy Enikô

