POSLOVI INGRE U TURSKOJ
Dr. sc. Danijel Režek, dipl. ing. građ., predsjednik Nadzornog odbora Ingre
Još u počecima svog djelovanja Ingra
je radila u Turskoj. To su bile manje
hidroelektrane izvedene još 1953. Na

Hrvatske, koju je predvodio tadašnji
ministar vanjskih poslova dr. Zdenko
Škrabalo, bila na gradilištu vrlo srdač-
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tržištu Turske Ingra se ponovno pojavljuje krajem osamdesetih godina prošlog stoljeća. Tada na hidroelektrani
Sir Dam isporučuje i montira transformatorsko postrojenje koje je pušteno u
pogon 1991. Vrijednu referenciju ostvaruju Ingra i Končar isporukom i
montažom energetskog postrojenja za
hidroelektranu Menzelet (4 x 31 MW).
Postrojenje i čitav industrijsko-energetski sustav dovršen je i pušten u
proizvodnju u jeku ratnih zbivanja u
Hrvatskoj tijekom 1993. godine. Ta je
hidroelektrana smještena u sjeveroistočnom brdovitom dijelu Turske, u
području u kojemu žive Kurdi. Na
svečanom otvorenju, uz velike sigurnosne mjere, izaslantsvo je Republike

no primljena. Posebno je delagaciju
srdačno pozdravio tadašnji predsjednik turske vlade Süleyman Demirel.
On je inače godinama bio prvi čovjek
turske elektroprivrede. Kao znalac i
iskusan državnik, na svečanosti puštanja u rad postrojenja posebno je istaknuo napore koje su učinili proizvođači, isporučitelji opreme, stručnjaci i
sudionici u montaži te nositelji projekta, posebno tvrtke Končar i Ingra.
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Predsjednik vlade Demirel iskreno je
čestitao na zajedničkom uspjehu domaćih graditelja i hrvatske elektrostrojogradnje, koja je u teškim uvjetima
Domovinskog rata u Hrvatskoj uspjela
dovršiti i isporučiti opremu, posebno

generatorska postrojenja unatoč blokadi svih naših luka, a posebno riječke, od strane tadašnje JNA. Kao alter-

nativna transportna rješenja korištene
su luke naših susjeda koje nisu bili zahvaćeni ratnim vihorom. Posao je bez
imalo zakašnjenja dovršen u vrijeme
dok su u Hrvatskoj okolnosti bile više
nego tragične. Ratni uvjeti proizvodnje u našim su tvornicama bili otežani
jer su mnogi, posebno mlađi stručni
kadrovi, masovno odlazili na ratišta
diljem Lijepe naše, a vladala je i opća
nesigurnost. Dirljivim je riječima, ali
pun ponosa i podrške, predsjednik turske vlade govorio o našem Domovinskom ratu. Istaknuo je upornost i obećao da podvig u realizaciji projekta
HE Menzelet u Turskoj neće biti zaboravljen.
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