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A rátkai lakosok a mai napig készítik a kuriózumnak számító, hagyományos pácolással készült sváb szalonnát és
sonkát. A háznál készült termékeket még senki nem vállalta
fel, hogy nagytételben készítve piacra termeljen.
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Önkormányzatunk kiemelt pályá
zatot nyújtott be közfoglalkoztatási program keretén belül állati
termékeket előállító üzem létrehozására. Fő terméke a több mint
200 éves tradícióra visszatekintő sváb
füstölt szalonna, valamint egyéb füstölt
húsáru és töltelékáru. A pályázatban vállaltuk
az üzem és egy helyi termékeket értékesítő bolt létrehozását, és 24 fő foglalkoztatását, három éven keresztül. Az
épületet Európai színvonalnak megfelelően alakítottuk ki, és
mindezt közfoglalkoztatás keretén belül sikerült létrehozni. A közfoglalkoztatottak magas létszáma biztosította a
folyamatos kézi munkaerőt, gépi munkát éppen ezért
nem vettünk igénybe. A közfoglalkoztatottak bontottak, véstek, közművesítettek, betont kevertek, falaztak,
festettek, burkoltak és tették, amire éppen szükség volt a
megfelelő vezetés mellett. Az építési törvényeket figyelembe

Tirk Sándorné, polgármester
véve, egy felelős építésvezető és
egy építési ellenőr koordinálta a
munkákat. Az épület első részén
kialakított üzlethelyiségben, a közfoglalkoztatási programban, és a családok által megtermelt és feldolgozott
házi készítésű termékeket fogjuk értékesíteni. A füstölt termékeinket országos szinten szeretnénk üzletekben, piacokon, rendezvényeken értékesíteni. Az őstermelőktől
történő felvásárláson keresztül kívánjuk elősegíteni a háztáji
gazdaságok fejlődését a településen. Az önkormányzat tervei
között is szerepel egy sertéstelep kialakítása, amennyiben megfelelő támogatásra nyílik lehetőség.
A működés beindítása mellett elsődleges feladatunk lesz a
termékek kereskedelmi forgalomba hozatalához szükséges marketing felépítése, piacok kiépítése. Törekszünk arra, hogy az üzem
pár év elteltével önjáróvá váljon és munkahelyet biztosítson a helyi lakosoknak.
Haupt Mihályné, közfoglalkoztatott
A rátkai sváb füstölt szalonnát nagyon szeretik. A környező
falvakból és még Miskolcról, Debrecenből is jönnek a házakhoz
vásárolni. Nagyon sokat dolgoztunk a régi épület bontásánál és a
felújításnál. Mindenki szívesen tette a dolgát, mert úgy éreztük ennek
a munkának van látszatja és értelme. A lakosok is elismerték a munkánkat,
mert nem csak egy üzem épült, de megszépült a régi ház is.

