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Person of the Week

Osoba tjedna
Samo izuzetan događaj može biti povod da
se ista osoba u kratkom vremenu nade u ovoj
rubrici na prvoj stranici. Američki Hrvat, počasni konzul Republike Hrvatske u St. Paulu,
MN Boris Miksic je relativnim uspjehom kao
neovisni kandidat na nedavnim parlamentarnim izborima u Hrvatskoj zaslužio prostor u
ovoj rubrici. Jaki novi povod da se u kratkom
razdoblju opet nađe na ovom mjestu jest njegova odluka da se kandidira na idućim izborima za Predsjednika Republike Hrvatske. Svoju
predsjedničku kandidaturu Boris Miksic će
službeno istaknuti kraljem veljače/February u
Hrvatskoj.
O Borisu Mikšiću objavili smo nekoliko
članaka u br. 12 od 27. studenog/novembra, pa
ga ne treba opet posebno predstavljati. Došavši prije 30 godina u Ameriku s 37 dolara u
džepu, on je ostvario "američki san", jer je
danas u Minnesoti vlasnik kompanije "Cortec" koja se bavi proizvodnjom antikorozivnih
sredstava i ima godišnji promet od 25 milijuna
dolara. Budući da voli svoju prvu domovinu,
Boris Miksic je odlučio, osokoljen i potaknut
uspjehom na saborskim izborima, da se okuša

Boris Miksic
i na predsjedničkim izborima. Oni bi se trebali
održati najvjerojatnije u siječnju/January iduće godine.
Budući da i u Hrvatskoj, kao tranzicijskoj
zemlji, uspjeh na izborima sve više počinje
ovisiti o budžetu za predizbornu kampanju,
osobna financijska situacija Borisa Mikšića
pruža mu mogućnosti da se uz dobro organiziranu kampanju i, sto je najvažnije kao novo lice s novim idejama uspješnog Hrvata iz

dijaspore, nametne kao ozbiljan pretendent u
predsjedničkoj izbornoj trci. Već sama činjenica da je svoju kandidaturu najavio čitavu godinu dana unaprijed, baš kao sto je to slučaj u
američkim predsjedničkim izborima, stavlja
Borisa Mikšića u povoljnu poziciju. Njegovi
protivnici, osim sadašnjeg predsjednika Mesića koji je već u jednom interviewu najavio
da će se ponovno kandidirati, još nisu poznati.
Tako godinu dana prije predsjedničkih izbora
u Hrvatskoj imamo zasad dva poznata kandidata - sadašnjeg predsjednika Stipu Mesića i
Borisa Mikšića. Nakon saborskih izbora Boris
Miksic je izjavio da mu je to bila generalna
proba i da je, iako je u kampanju krenuo potpuno nepoznat, zadovoljan s ostvarenim uspjehom u Prvoj (Zagreb) i Sedmoj (Karlovac)
izbornoj jedinici. Tada je znakovito je najavio
da će se o njemu još čuti. Sad je to postalo i
poznato, pa s naše strane želimo Borisu Mikšiću, dokazanom hrvatskom domoljubu, još
veći uspjeh u, za Hrvatsku, mnogo važnijim
izborima za godinu dana.
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