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 Costel  Stanca,  a  Constantza  Port  ügyvezető  igazgatója  hangsúlyozta,  hogy  évek  óta  jó  a
kereskedelmi és gazdasági kapcsolat Magyarország és Románia között, mely napjainkra barátsággá
alakult át. Marius Lazurca, Románia magyarországi nagykövete beszédében elmondta, hogy a vízi
úton történő szállítás évente újabb rekordot hoz a kereskedelmi forgalomban, 9 millió euró volt
tavaly.  Minőséget  és  versenyképes  szolgáltatásokat  kínálnak  és  céljuk,  hogy  Konstanza  a
legfontosabb és legforgalmasabb kikötő legyen a Fekete-tengeri térségben.

Alexandru Madalin Craciun, a Constantza Port kereskedelmi igazgatója elmondta, hogy 2019-ben
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66,6  millió  tonna  árut  szállítottak  folyami  és  tengeri  úton,  ami  rekord,  szemben  az  eddigi  2.
helyezett 62,3 millió tonnával, melyet 1989-ben realizáltak. A trágya és gabonaszállítás jelentős. A
magyarok sokáig nem érdeklődtek Konstanza iránt, mert nem volt megfelelő az infrastruktúra, de
felismerve ezt, tettek azért, hogy a kikötő fejlesztésével újabb ügyfeleket szerezzenek, biztosítva
őket a megbízhatóságról és az előreláthatóságról, tervezhetőségről.

Erdélyi László, a Konstancai kikötő magyarországi képviselője arról tájékoztatta a meghívottakat,
hogy idén januárban 263 ezer tonna volt a forgalom Budapest-Konstanza relációban, mellyel az első
helyet értük el az országok között. Fontos a nyitás más irányokban is mint pl. a képzőművészetek és
non-profit  szféra  felé.  Nem  hagyhatták  szó  nélkül  a  meghívottak  a  koronavírus  okozta
nehézségeket, kihívásokat sem, mert míg a kínai partnereknél pár hetes kiesés volt a gyártásban, ez
a folyami és tengeri  szállításban jobban érezhető lesz,  akár több hónapos recessziót is  okozhat.
Erdélyi  László  elmondta,  hogy  világszerte  több  mint  48 000  ember  fertőződött  meg  a
koronavírussal, 8867 súlyos eset (18%), míg 2770-en már meghaltak, és ezek a számok biztosan
emelkedni  fognak.  A  koronavírus  nemcsak  a  dunai,  folyami,  tengeri  hajózásban,  hanem  a
turizmusban is éreztetni fogja hatását, remélhetőleg, nem veszi el teljesen az emberek kedvét az
utazástól.

Costel Stanca, a Constantza Port ügyvezető igazgatója

Costel Stanca úr lapunk kérdésére elmondta, hogy Konstanzát több okból is érdemes felkeresni. Bár
az  1900-es  évek  elején  épült  és  a  város  jelképének  számító  kaszinójuk  még  felújítás  alatt  áll,
érdemes  a  Duna  delta  gazdag  növény-  és  állatvilágát  megszemlélni,  városnéző  túráik  során  a
kikötővel, a Genovai világítótoronnyal, a Konstanzai nagymecsettel és minarettel, római katolikus
bazilikával  megismerkedni,  a  Tengerészeti,  Népművészeti  valamint  a  Nemzeti  Történelmi  és
Archeologiai  Múzeum  kiállításait  és  az  Ion  Borcea  akváriumot  megtekinteni.  Utóbbiban  57
különböző méretű medencében mintegy 60 faj közel 2000 példánya látható. Egyszóval: Konstanza
szeretettel várja a magyarokat!
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