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Konstanca ma már nemcsak 
egy kikötőváros. A nemzetkö-
zi szinten is ismert Neversea 
zenei fesztivál helyszíne, a 
történelmi belváros közvetlen 
közelében lévő plázs elegáns, 
elfogadható tisztaságú és 
nem zsúfolt. 

 » PATAKY ISTVÁN

T echirghiol vagy Konstanca – e 
két helyszín merült fel, ami-
kor tengerparti nyaralásunkat 

tervezgettük. Miért ez a kettő? Elő-
ször is vonattal közlekedünk, ami 
kizárja az olyan rejtettebb, hangu-
latosabb helyeket, mint például 
az ismerősi körömben igencsak 
népszerű Dunaszentgyörgy (Sfân-
tu Gheorghe), a Duna Fekete-ten-
geri torkolatánál. Techirghiolt jól 
ismertük, voltunk ott néhányszor 
az utóbbi években, csendes, ba-
rátságos hely, rendezett stranddal 
a sós tónál. Hátránya, hogy Eforie 
Nordra kell autózni vagy buszozni a 
tengeri fürdőzéshez. Tapasztalatból 
tudjuk, ott is lehet találni kevésbé 
zsúfolt partszakaszt, mégis a jelen-
legi vírushelyzetben elvetettük ezt a 
verziót.

Konstancán ugyan jó néhány 
évvel ezelőtt töltöttünk hosszabb 
időt, de sok jót olvastunk azóta a 
városról. Széles plázsokat alakítot-
tak ki, és – ami most a legfontosabb 
szempont – nem fedezték még fel 
maguknak a turisták.

A Balkán része, annak minden 
varázsával és hátrányával
A vonat pontosan érkezett be a 
konstancai állomásra, onnan nagy-
jából nyolcpercnyi taxizás után 
érkeztünk meg a neten foglalt szál-
lásunkra, tíz lej fejében. A három-
szintes épület mindegyik lakása tu-
ristákra vár, gyakorlatilag szálloda, 
hivatalosan viszont külön kiadott 
szobákat bérelnek az oda érkezők. 
Házigazdánk – akiről később kide-
rül, hogy görög felmenői vannak 

 » BÁLINT ESZTER

A romániai lakosság csaknem 
fele nem tervez idén szabad-

ságra menni, sokan vannak köztük 
azok, akik a koronavírus-járvány 
miatt tettek le az idei nyaralásról – 
derül ki az OLX online hirdető plat-
form által közzétett felméréséből. 
A közvélemény-kutatásban részt 
vevő személyek 38 százaléka mond-
ta azt, hogy legalább egyszer el-
utazik üdülés céljából, 45 százalék 
nem tervez szabadságolást, 17 szá-
zalék pedig még nem döntött.

A 2020-as nyaralásról lemondók 
44 százaléka mondta azt, hogy a 
járványügyi helyzet miatt hozta 
meg ezt a döntést, mivel nem érzi 
úgy, hogy biztonságosan tudna 
üdülni a jelenlegi körülmények kö-
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Konstanca: kicsit balkáni, kicsit ellentmondásos

Rendezett plázs. Hétköznapokon nem zsúfolt a konstancai part, hétvégén viszont felpezsdül az élet

 » Nagyváradi 
vagy brassói 
sétálóutcákat 
idéz a konstancai 
belváros, a he-
gyeken túli tele-
pülésekkel kap-
csolatos erdélyi 
előítéleteinket 
kissé szégyen-
kezve vághattuk 
zsebre.

 »  A megkérde-
zettek többsége 
1001 és 2000 lej 
közötti össze-
get szán az idei 
nyaralásra, a 
második he-
lyen a 2001 és 
3000 lej közötti 
büdzsé áll.

–, szinte zavaróan kedves volt. Az 
épületben mindenki betartotta az 
egészségügyi szabályokat, maszkban 
jártunk, keltünk. A napi 300 lejért ki-
adott szoba tágas volt, a fürdőszoba 
is, a kis teraszről kilátás nyílt az öt 
percnyi sétára lévő tengerre, na meg 
egy omladozó épületre. Sok ilyet látni 
Konstancán, a restitúciós perek elhú-
zódása vagy az önkormányzat felelőt-
lenségének szomorú látványaival sok 
helyen találkoztunk a régi belváros-
ban, mégsem ez a jellemző. 

Az úgynevezett Félsziget, azaz a 
kikötőváros történelmi központját az 
utóbbi három-négy évben újították 
fel. Sétálóutcák keresztezik egymást, 
a leghosszabbik és legismertebb a 
Tomis utca, tele régi épületekkel és 
teraszos vendéglőkkel. Találtunk itt 
is a századfordulós házak közé be-
ékelt kommunista retteneteket, om-
ladozó félben lévőket is, de összes-
ségében meglepően rendbe szedett 
városrésszel találkoztuk. Nagyvára-
di vagy brassói sétálóutcákat idéz a 
konstancai belváros, a hegyeken túli 
településekkel kapcsolatos erdélyi 
előítéleteinket kissé szégyenkezve 
vághattuk zsebre.

Persze azért Konstanca a Balkán 
része, annak minden varázsával és 

hátrányával. Ma is működő mecsetek, 
egykoron görögök lakta városrész, a 
kultúrák keveredésének nyomai. Eh-
hez társul a hiányos utcai tisztaság. 
Nem véletlen az óvatos megfogalma-
zás, mert nem szemetes a belváros, 
de itt-ott előtűnik egy üres telek, ahol 
szépen felgyűlt a hulladék. Az utcák 
kövezetein látszik, a mosás, esetleg 
fertőtlenítés ritkaságszámba megy.

Barátságos személyzet, 
maszk nélkül
Kilenc napot töltöttünk Konstancán, 
s minden délben és este éttermek 
teraszain étkeztünk, így volt alkal-
munk egyértelmű képet kialakítani 
a kikötőváros gasztronómiájáról. 
Változatos, minőségi ételek, korrekt 
árak, barátságos személyzet – a vára-
kozásainkat meghaladó  vendéglátás. 
Kipróbáltunk minden igényt kielégítő 
török és görög éttermet is. Mindez kis 
vírushelyzetes szépséghibával: szinte 
alig találkoztunk olyan vendéglővel, 
ahol megfelelően használták a pin-
cérek a maszkot. Sok helyen egyál-
talán nem fedték orrukat, szájukat, 
a kesztyű sem volt túl népszerű a 
felszolgálók körében. Az asztalok 
közötti távolságot nagyjából betartot-
ták. Rendőrségi ellenőrzést egyetlen 

napon észleltünk, akkor a vendéglá-
tósok vélhetően fülest kaptak, mert 
hirtelen megszaporodott a maszkos 
pincérek száma. Az éttermi árak nem 
magasabbak egy romániai nagy-
városi átlagnál. A legforgalmasabb 
sétálóutcában egy remek tagliatelle 
tenger gyümölcseivel 35 lejbe kerül, 
a halcsorba 12 és 25 lej között mozog. 
Ritka a napi menü, de azért találtunk 
19 lejért kétfogásosat. Egy tengerre 
néző, elegáns vendéglőben a klasszi-
kus fokhagymás, paradicsomos pác-
ban sütött harcsáért puliszkával 40 
lejt kértek. A plázson lévő étkezdében 
tekintélyes adag sült szardellát lehe-
tett enni, körettel 23 lejért. Egy korrekt 
adag gírosz 17 lej. 

Hétközben laza, 
hétvégén zsúfoltabb
A plázs széles, homokos, a mamaia-
ihoz hasonló. Az öblösre alakított 
partszakaszra viszonylag hosszú lép-
csőkön lehet lejutni. Ezeken a lejára-
tokon láttuk a legtöbb szemetet, ezt 
a részt ottlétünk alatt senki nem ta-
karította. A plázs viszont alapvetően 
tiszta. És ami legalább ennyire fontos, 
nem zsúfolt. Hétköznapokon az egy 
napra 20 lejbe kerülő napozóágyak 
több mint fele üresen maradt. Kife-
jezetten fi gyelnek az ágyak közötti 
másfél–kétméteres távolság betartá-
sára. Bő tér van „lepedős”, törülkö-
zős napozóknak. Itt innovatív meg-
oldásokat is láttunk: voltak, akik a 
homokban körberajzolták a teret egy 
méteres távolságra maguk körül, ez-
zel is jelezve a fi zikai távolságtartást.

Többnyire konstancaiak járnak ide 
napozni, hétvégén viszont már job-
ban megtelik a part, de kényelmetlen 
zsúfoltságról akkor sem beszélhetünk. 
A szépen kialakított kis bárokban a 
sört 7-8 lejért csapolják. Ami szintén 
meglepő, hiszen a korábbi években 
ilyet nem tapasztaltunk a román ten-
gerparton: mindenki ad számlát. 

Összességében jó szívvel ajánljuk 
mindenkinek Konstancát. Kicsit bal-
káni, kicsit ellentmondásos, de eb-
ben a külföldmentes, vírusos időben 
az egyik legjobb választás a tenger-
imádóknak.

zött. 32 százalék anyagi okokból nem 
tud elutazni, 20 százalék pedig attól 
tart, hogy a Covid-19-járvány miatt 
meghiúsulnának a tervei, például 
lemondhatják a repülőjáratát vagy 
lezárhatják a határokat.

Vannak viszont sokkal bátrabbak: 
azoknak a 47 százaléka, akik azt vá-
laszolták, hogy terveznek szabadsá-
golást, azt mondta, két-három üdülés 
is kilátásban van. 42 százalék egyszer 
utazik el, 7 százalék több mint öt 
helyre akar elutazni, 4 százalék pedig 
négy-öt utazást tervez.

Az OLX felmérésnek az eredmé-
nyei is azt mutatják ugyanakkor, 
hogy az utazni vágyók többsége bel-
földön nyaral, a legtöbben a hegyvi-
déket, majd a tengerpartot jelölték 
meg. Azoknak a nagy része pedig, 
aki „kimerészkedik” az országból, 

a környező államokba utazik, má-
sodik helyen pedig más, de szintén 
európai országok állnak.

A szálláshelyek tekintetében 
a panziók vezetnek, majd az all 
inclusive lehetőséget kínáló nagy 
szállodák, az apartmanok, a kisebb 
vagy közepes méretű hotelek, a kis 
faházak, a sátor, majd a lakókocsik 
vagy lakóautók következnek. A meg-
kérdezettek többsége 1001 és 2000 lej 
közötti összeget szán az idei nyaralás-
ra, a második helyen a 2001 és 3000 
lej közötti büdzsé áll. Arra a kérdés-
re, hogy mit tekintenek a legbizton-
ságosabb közlekedési eszköznek, a 
legtöbben a saját tulajdonban levő 
személygépkocsit, a lakóautót és a 
lakókocsit említették. A legkevésbé 
biztonságosnak a buszt, a vonatot és 
a repülőgépet nevezték. Így nem is 

csoda, hogy 51 százalék mondta azt, 
hogy nem tudja vagy nem döntötte 
el, mikor repül legközelebb, 22 szá-
zalék úgy becsüli, hogy talán jövőre, 
7 százalék pedig csak két év múlva 
tervez repülővel utazni.

A Novel Research által a Provi-
dent Financial Románia megrende-
lésére készített közvélemény-kuta-
tásból az derül ki, hogy valamennyi 
válaszadó megérezte a világjárvány 
hatásait. Csaknem 60 százalékra rúg 
azoknak az aránya, akik úgy látják, 
a leginkább a nyaralási, utazási 
terveiket húzta át vagy módosítot-
ta a pandémia. 55 százalék mond-
ta azt, hogy a társadalmi életükre 
is kihatott a Covid-19, és nagyjából 
azonos azoknak az aránya, akik 
anyagilag is megsínylették az el-
múlt hónapokat.
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A lakosság csaknem fele nem tervez nyaralást, sokan tartanak a járványtól




