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Bajának dinamikus polgármestere van,
amikor átvette a város vezetését, kijelen-
tette: azt szeretné, ha Baja lenne Ma-
gyarország legsikeresebb városa – idéz-
te õt Nagy László. Ha Baja sikeres akar
lenni, akkor nemcsak a kikötõt és az
ipart fejleszti, hanem az idegenforgalmat
is. A tervek nagyra törõk, lépésrõl lépés-
re valósítják meg ezeket a városban.

A bajai kikötõ és Constanta kapcsola-
ta nagyon jó, mondhatni baráti. A Cons-
tantai Kikötõ nagyon fontos partnere,

célállomása a bajai forgalomnak, amely-
nek csaknem fele a román dunai kikötõ-
be irányul. Nagyon keményen kellett
dolgozniuk azon, hogy a 2000. évi 219
ezer tonnás forgalomról 6–700 ezer ton-
nás éves forgalomra nõjön a bajai kikötõ
teljesítménye (ez kizárólag a vízi forga-
lomra vonatkozik). 2011 elég gyenge év
volt, a Duna hajózhatósága ugyanis 150
napon keresztül nem volt megfelelõ.

Mivel Baja az Alföldön található, el-
sõsorban mezõgazdasági terményekkel

foglalkoznak, a forgalom kétharmadát
az agrártermékek be- és kirakása adja.
Azonban az üzemanyagon és a veszé-
lyes árun kívül mindent lehet be- és ki-
rakni, tárolni a kikötõben, és teljes kö-
rû szolgáltatást tudnak biztosítani. A
kikötõben kilenc hajóállás mûködik,
egyszerre tehát kilenc hajó tud rakodni.

Tavaly adták át a Zöld Terminált pró-
baüzem keretében, ez azt jelenti, hogy a
hajón keletkezõ hulladékokat, olajat le
lehet adni. Ezáltal biztosítani tudják,
hogy mindez ne a vízbe kerüljön, és ne
szennyezze a környezetet. Emellett ára-
mot és ivóvizet tudnak szolgáltatni a ha-
jók személyzete számára.

A hajózás attól mûködik, vagy nem
mûködik, hogy a hajósok tudnak-e a
Dunán közlekedni. Az egyik probléma,
ami lehetetlenné teszi a hajózást, az ár-
víz. Ez az elmúlt években háromszor is
sújtotta a hajósokat: 2002-ben, 2006-
ban és 2010-ben. A másik gond az ala-
csony vízállás, a harmadik, amely sze-
rencsére ritkábban fordul elõ, de idén
elég jól megkaptuk, a jégzajlás. Ez el-
len sajnos semmit nem tehetünk, vi-
szont a kisvíz és a nagyvíz ellen lehet-
ne tenni valamit. Egy év alatt ezt a
problémakört nem lehet megoldani, de
el lehetne indulni a megfelelõ irányba
– hívta fel a figyelmet Nagy László.

A kikötõ fejlesztésekor lépésrõl lé-
pésre, pályázatokkal igyekeznek elõre-
haladni. Eredményes pályázatokkal az
út- és csatornainfrastruktúrát elég jól
sikerült rendbe tenni, a Zöld Terminál
iránt is egyre nagyobb az érdeklõdés. A
jogszabályokon azonban változtatni
kellene, mert az unión kívüli hajósok-
tól nem tudják átvenni a szen-
nyezõanyagokat, mert akkor azt mon-
danák, hogy szemétimportot végeznek.

Mivel a meglévõ kikötõ fejlesztési
területe gyakorlatilag elfogyott, és az
az érdekes helyzet állt elõ, hogy kapa-
citásuk lenne, de az árut nem tudják
hová tenni, hosszú távon az az elképze-
lés, hogy egy új kikötõrészt építenek
meg fokozatosan, több lépcsõben. En-
nek nemrég készült el a megvalósítha-
tósági tanulmánya.

A kikötõ ügyvezetõ igazgatója el-
mondta, hogy idén már negyedik alka-
lommal rendezik meg a Gabona Part-
nerség Konferenciát június 7-én,
amelyre meghívta a Constantai Nap
résztvevõit. Kuklai Katalin

Nagy László

Fejlesztések lépésrõl lépésre

A Bajai OKK Kft. küldetésének tekinti, hogy az EU dél-ma-
gyarországi határrégiójának hajtómotorjává váljék nemcsak
a vízi szállítmányozás széleskörû megismertetésével, hanem
egy élhetõ szocio-gazdasági központ kialakításával, különös
figyelmet fordítva a szociális, gazdasági és természeti környe-
zetre, valamint kikapcsolódási lehetõségek feltárásával.
Nagy László ügyvezetõ igazgató elmondta, hogy ezen célkitû-
zés elérése érdekében felvállalják a szükséges infrastrukturá-
lis és szervezeti fejlesztéseket, hogy ezáltal azon meglévõ és
leendõ ügyfeleiknek, akik a vízi és multimodális szállítmá-
nyozás lehetõségeivel szeretnének élni, a legjobb lehetõsége-
ket és szolgáltatásokat biztosítsák. Oktatási és információs
rendszerekre támaszkodva a bajai kikötõ eltökélt célja, hogy
a régiónak biztonságosabb és egészségesebb jövõt biztosítson.


