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Beszámoló a Dekalb Innovációs Centrumokról 

Már a gondolataim összegyűjtögetésekor elhatároztam, szabadjára engedem érzéseimet és nem 

törődök azzal, ha most egy kicsit szubjektív leszek.  

A 2011-s IC sorozat volt a 3. az életemben és a végeredményt látva, elég különlegesre sikeredett. 

Az elsőt, még, mint vendég éltem át, kívülről látva az egész ceremóniát. Csak a lenyűgöző 

végeredményt láttam, a nagyságát, és nem láttam mekkora munka lehet mögötte. De már akkor 

szerettem volna ide tartozni. 

 

 

 

A másodikat (tavaly) már csapattagként éltem át, de annyira friss voltam, hogy az előkészületekben 

még nem vettem részt, de azt már láttam, hogy kollegáim részéről mekkora munka volt benne. 

Idén viszont az első perctől kezdve ott lehettem, figyelhettem hogyan áll össze kerek egésszé a sok 

kis részmunka, amelyekben én is részt vehettem. Fantasztikus volt látni, ahogy az aprólékos 

tervekből, részekből összeáll ez a grandiózus vállalkozás, egy hihetetlen léptékű kerek egésszé. 

Mivel az idei első IC Enyingen volt, így oda vezetett az első utam (a vendégcsoportom is csak oda 

tudott menni) és izgalommal teli várakozással autóztam le. Az előzetes regisztráció már sejtette, hogy 

fokozott érdeklődés várható, de a valóság nem azt a számot mutatta, amit vártunk. Sokkal többet. 

Gigászi hosszú sorban álltak az autók, buszok és valami hihetetlen mértékben masíroztak a vendégek 
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befelé. A végső számolás szerint több mint 1000 ember volt Enyingen. Ilyen léptékű bemutató még 

nem volt hazánkban és ez a hatalmas nézőszám, ez a fantasztikus eredmény azt mutatta, hogy a 

partnereink részéről maximális támogatást élvezünk. És ez az eredmény a mienk volt. Ha még az 

időjárás is csapattag lett volna! De mint tudjuk, ember tervez……. Picit hideg volt, picit csepergett, de 

úgy gondolom, ez most senkit nem zavart. Fantasztikus hangulat volt a sátorban, ahol ez a rengeteg 

ember üldögélt.  

Maga a program 10 órakor kezdődött Szanyi István a MONSANTO Hungária kft ügyvezetőjének 

köszöntőjével, amit a tőle megszokott lendülettel indított. Köszöntőjében kitért a Dekalb márka 100 

éves történetére és megadta az alaphangulatot a továbbiakhoz.  

Majd ezt követően Marton L Csaba a MTA Mezőgazdasági kutatóintézet tudományos igazgató 

helyettese tartott egy előadást, hogy hogyan vált a kukorica a 21-ik század növényévé. 

 

 

 

Számomra a legizgalmasabb előadásnak a Dekalb márka 100 éves története volt, hisz tudom hol tart 

most a márka és nagyon kíváncsi voltam, milyen gondolatokkal indultak anno 1912-ben és mik voltak 

azok a döntések, történések, amik a világ vezető innovátor márkájává tették a Dekalbot. Az előadást 

Shay Sunderland Globális fejlesztési igazgató tartotta, magyar hangja Csengődi Péter TD manager 

volt. Aki ismeri Pétert az tudhatta, hogy nem csak egyszerű fordítást kapunk, hanem a 

szinkrontolmácsolás mellett komoly hozzáfűzéseket és nem annyira komoly beszúrásokat, sokak 



4 
 

derültségére. A történelemóra érdekfeszítő volt, szívesen meghallgatnám nyugisabb körülmények 

között is, tudom, sokat lehetne tanulni ebből a sikertörténetből. 

Majd ezek után sorban következtek azok az előadások, amiket a szabadban kellett volna 

megnéznünk, de a körülmények miatt most mindez a nagysátor pódiumán zajlott, de ez semmit nem 

vont le az előadások értékéből. Sőt, a hallottak alapján nem egy vendég sétált körbe a szabadban, 

hogy megtekintsék a bent hallottakat. Halhattuk Raj Pétert a Timac Agro Hungária kft tápanyag 

utánpótlási programjáról, Kovács Tamást az AMAZONE -WERKE KFT ügyvezetőjét a cég forradalmi 

újdonságairól a kukoricavetésben.  A MONSANTO Hungária kft képviselői: Fehérvári Sándor-vetésidő, 

Klein Róbert és Kántor László-tőszámkísérletek, Tímár István-portfólióbemutató valamint Kiss Balázs 

a Dekalb szolgáltatásiról tartott előadást. Mivel ezek mind szántóföldi bemutatók lettek volna, így 

külön kiemelném, hogy nem lehettet könnyű dolguk, hisz gyakorlatilag a helyszínen derült ki, hogy a 

színpadra kiállva kell előadniuk ilyen jelentős számú ember előtt. Gratulálunk! 

 

 

Mindezek után jött az ebéd, ami szintén ünnepi volt, majd a desszert után a centenáriumi show 

műsor: 100 év Dekalb-100 év tánc-100 év zene! Látványos időutazás volt az elmúlt 100 év minden 

fontosabb kulturális és egyéb történéseivel Détár Enikő színművésznő tolmácsolásában, 

megfűszerezve show elemekkel: tánc, éneklés, bűvész előadás és sok egyéb. A művésznő a narrátor 

szerepe mellett énekelt és táncolt is, mellette fellépett még többek között a magyar Rock and Roll 

király Fenyő Miklós, valamint a fantasztikus hangú Zsédenyi ’Zséda’ Adrienn is. És ezután jött 

Biharkeresztes. 
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A biharkeresztesi bemutató az időjárási problémák miatt tavaly elmaradt, de ahogy azt már egy 

korábbi cikkemben is leírtam „a természet mindig egyensúlyba kerül, ahonnan elvett, azt máshol 

duplán visszaadta”. És ez igaz is lett. Nem tudom ezt a látványt képzelték el előzetesen az IC-k 

tervezői (Major Zoltán és Kökény Benő), mert ha igen akkor érdemes álmodniuk. Egyszerűen minden 

tökéletes volt Biharkeresztesen. Gyönyörű idő, rengeteg ember, precíz szervezés és csodálatos 

Dekalb kukoricatáblák melyek ölelő karokként fogták közre a rendezvény sátrakat. Mint Enyingen, itt 

is volt egy külön sátor, amiben különböző értékes Dekalb relikviák sorakoztak egymás mellett: régi 

zsákok, övcsatok, postaláda és hasonló ötletes márkatermékek. 

 

 

Az előadások menete hasonló volt az Enyingihez, csak sajnos Shay Sunderland történeti előadása 

maradt el. Helyette Szabó Szilárd TD manager tartott egy remek szakmai előadást. És ezek után végre 

kijutottunk a szántóföldi bemutatókhoz is. Mint korábban írtam, idén a különféle kísérleti bemutatók 

a rendezvény sátrak körül helyezkedtek el, ami megkönnyítette a bejárásukat és egy különleges 

hangulatot is adtak a látványhoz. Az előadók (kiegészülve: Blaha Borbála – Dekalb szolgáltatások, 

Kovács László - portfólió bemutató és Czepó Mihály - Roundup sarok) végre az igazi terepükön, a 

táblák előtt beszélhettek és azonnal demonstrálhatták is az elhangzottakat. Időben profin szervezve 

rendkívül gördülékenyen haladtak előre a csoportok és hamar elrepült az előadásokra szánt egy óra 

és mire véget ért a séta a vendégeket terülj asztalkám várta egy élvezetes centenárium show 

előadással befejezve. 
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Nagyon sok mindent tudnék még leírni, hisz napokkal a bemutató után is ekörül forogtak a 

gondolataim. Kérdeztem a vendégeket hogyan érzik magukat, mi a véleményük, de igazából már az 

arcokon, a mosolyokban és a szemekben is az látszott, hogy ez egy igazi ünnep volt.  

Boldog születésnapot Dekalb! 

 

Kiss Ákos 

Monsanto értékesítési képviselő 
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Árutőzsdei információk 

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE – ÁRU szekció  

Határidős napi statisztika – elszámoló árak (Ft/tonna)  


