
A Szolidaritási Alap   és a kockázatok megelőzése
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Az EUSZA megbirkózik 
a 2003-as monchique-i tűzzel
Carlos Tuta, Monchique település elnöke, a Régiók Bizottságának tagja 

Az 5400 lakosú Mon-
chique különbözik Al-
garve többi településé-
től, mivel nincs strand-
ja, viszont hatalmas er-
dőterületekkel rendel-
kezik. A település terü-
lete – amelyen Portu-
gália déli részének leg-
magasabb pontja, a Fóia 
hegy (903 m) található 
– hegyes térség is egy-
ben, és fontos kiegészí-

tése a tájképnek, miként az algarvei idegenforgalom 
egésze számára is. Az egész régióhoz hasonlóan itt 
is az idegenforgalom az elsődleges gazdasági tevé-
kenység. További fontos gazdasági szektor még az 
állattenyésztés, főleg a sertés, és az erdő kiaknázá-
sa, különös tekintettel az eukaliptuszra.

2003 nyarán a települést súlyos tüzek sújtották, 
amelyek a területének 82,5%-ára terjedtek ki, és el-
hamvasztották a mezőgazdasági és erdészeti terü-
leteket, az állattenyészeteket, a berendezéseket és 
az infrastruktúrákat. A kárleltár 79 elpusztított 
házat számlál, amelyek közül 44 települési lakóház. 
Több állattenyésztő létesítmény megsemmisült, 
gyakran annak állatállományával együtt.

Ami a természeti örökséget illeti, a tűz fontos euka-
liptusz-, paratölgy-, fenyő- és gesztenyefa-ültetvé-
nyeket, valamint hatalmas bozótos és eperfás terü-
leteket semmisített meg. Más térségekben a kerté-
szetek és gyümölcsösök váltak a lángok martalé-
kává.

A katasztrófa nem csak a település természeti örök-
ségében és épületeiben tett kárt. Hosszú távú hatá-
sai végzetesek voltak Algarve hegyvidéki gazdasá-
gára és egyes helyeken a lakosság megélhetésére 
nézve.

A közcélú infrastruktúrák esetében súlyos károkat 
észleltek a közúti és vízi hálózatban, a vízellátásban 
és vízkezelésben és más berendezésekben. Emellett 
megsemmisültek a tűz által érintett közutak jelző-
táblái és útburkolati jelei, valamint eldugultak az 
öntöző- és vízelvezető csatornák, más vízvezetéke-
ket pedig torlaszok zártak el.

Az elvágott elérési utak, az eltömődött vízvezetékek 
és -művek, a megrongálódott vagy eltűnt közúti jel-
zések mind számot tartottak a települések fi gyel-

mére, amelyek mindent megtettek a lakosság élet-
körülményeinek helyreállítása és a jövőbeni kocká-
zatok megelőzése érdekében.

Mivel a helyreállításhoz nem rendelkeznek kellő 
pénzeszközökkel, a közösségi hatóságok kérelmet 
nyújtottak be az Európai Unió Szolidaritási Alap-
jához (EUSZA), elsősorban a mezőgazdasági és er-
dészeti utak helyreállítását és megtisztítását, a leg-
inkább érintett szakaszokon a közúti jelzések hely-
reállítását, valamint a megrongálódott középületek 
restaurálását célzó több projekt esetében.

A javasolt intézkedések becsült összege 2 714 102,84 
euró volt. Mindegyiket jóváhagyták. 2004 októbe-
rében a munkálatok mintegy 60%-a készült el, más 
projektek elbírálási vagy kezdeti szakaszban van-
nak.

Az EUSZA által fi nanszírozott akciók megvalósu-
lása lehetővé teszi majd, hogy a lakosság visszatér-
jen a normális életvitelhez, nemcsak az anyagi ká-
rok helyreállítása miatt, hanem azért is, mert ez a 
támogatás bizonyos módon ösztönzi a katasztrófa 
következményein való túllépést, enyhítve az áldo-
zatok nehézségeit és veszteségeit. 
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