Naše gore list
Boris Mikšić, nezavisni kandidat za
predsjednika RH
Piše: Zvonimir B. Ranogajec, Kršćanski TV producent
Krajem listopada 2004. godine primio sam telefonski poziv od gospođe.
Mile Tadić, dugogodišnje voditeljice redukcije za satelitske veze u New
Jerseyu, koja mi je javila kako Boris Mikšić, nezavisni kandidat za
predsjednika Republike Hrvatske dolazi 7. studenoga u Chicago, kako bi se
predstavio jednoj od najvećih i najaktivnijih Hrvatskih zajednica na
sjeverno-američkom kontinentu. Gospodin Boris Mikšić ozbiljno nastavlja
s izbornom kampanjom za predsjednika Republike Hrvatske! Odmah sam
shvatio o čemu se radi i nije mi bilo teško donjeti odluku da TV kamerom
dokumentiram taj povijesni i jedinstveni događaj za Hrvatski satelitski TV
program za Sjevernu Ameriku.
U nedjelju ujutro, 7. studenog, prije jutarnje mise, gospodin Boris Mikšić i
njegova supruga Anna ušli su u malu dvoranu Hrvatske župe Sv. Jeronima
u Chicagu, gdje sam ih očekivao pripremajući se za snimanje. Upoznajući
se s gospodinorn Borisom Mikšićem osjetio sam prijaznost, mirnoću i
jednostavnost u ponašanju i govoru. Objasnio sam mu u kratkim crtama
moj plan snimanja tijekom njegovog dvodnevnog posjeta Hrvatima
Chicaga. Razumijeli smo se bez poteškoća.
Mala dvorana Hrvatske župe Sv. Jeronima u Chicagu bila je preti-jesna za
sve one koji su došli odmah nakon jutarnje mise u Hrvatskoj crkvi Sv.
Jeronima u Chicagu, da upoznaju i čuju prvog iseljeničkog kandidata za
predsjednika Republike Hrvatske. Na početku predstavljanja
predsjedničkog programa i Borisa Mikšića, uvodnu riječ je imao fra. Jozo
Grbes, župnik Hrvatske župe Sv. Jeronima u Chicagu.
"Vjerujem da će Domovina krenuti brže naprijed kada dozvoli da mišljenja
i iskustva sticana od naših ljudi po svijetu budu utjecala na njih. Mnogi su
od vas ovdje prisutnih došli u Ameriku s jednim koferom, bez znanja jezika
i bez ikog svog i uspjeli su u životu! Jedan od tih ljudi je danas među nama.
Dozvolite da ga predstavim; gospodin Boris Mikšić!". Gospodin Mikšić
održao je nakon toga relativno kratak, ali vrlo efikasan i konstruktivan
govor. Približio je nazočnima svoj životni pm koji je opisao o biografiji
"Američki san dečka s Trešnjevkce" objavljenoj 1 994. godine, Govorio je
zatim i o •svojoj, veoma uspješnoj tvrtci Cortec Corporation, osnovanoj
1977. godine u St Paulu, Minnesota. Spomenuo je kako veliki dio vremena
posvjećuje humanitarnom radu i sudjelovanju na brojnim događaji-ma
vezanim za promoviranje Hrvatske u SAD-u i, svijetu. Zadnji dio govora
informirao je nazočne o svome programu- nezavisnog kandidata, za
predsjednika Republike Hrvatske. I na kraju, veoma simpatičan i iznimno
ljubazan gospodin Boris Miksić je odgovarao-.. strpljivo i opširno na
brojna m pitanja nazočnih. na, ovome skupu.
Kada ste čuli i koliko znate o gospodinu Borisu Mikšića? Upitao sam pred
kamerom gospodina Matu Mihaljevića, Nevenku Jurković i Anthony J.
Peraicu poslije završenog skupa. "Gospodina Mikšića upoznao sam 1993.
godine za vrijeme ratu u Hrvatskoj, gdje smo zajednički stvarali planove u
St Louisu o radu i budućnosti Croatian American Association /CAA",
rekao je Mate Mihaljević, poznati dugogodišnji sportski i politički djelatnik
iz Chicaga." Gospodina Mikšića susretala sam često prigodom našeg CAA
tobiranja u Washingtonu. To je dobar Hrvat, čovjek koji želi stvarno

pomoći Hrvatskoj i njegova kandidatura za predsjednika Hrvatske je
veoma važna i dobra stvar!" kazala je dugodišnja predsjednica "Hrvatske
žene" grana broj l Chicago, gospođa Nevenka Jurković.
"Gospodina Borisa Mikšića poznajem više od deset godina! On je bio
aktivan ovdje među Hrvatima prigodom stvaranja Hrvatske države od
1990. godine pa do sada. Bio je više puta s nama u Washingtonu gdje srno
kao članovi CAA-a lobirali u američkom Kongresu i u Vladi. U to doba
imenovan je i počasnim generalnim konzulom u St. Paulu od predsjednika
Tuđmana. Ja mislim da on vrlo dobro poznaje situaciju američke politike i
situaciju hrvatske politike!" Rekao je Anthony J. Peraica, doživotni
predsjednik CAA za Sjedinjene Američke Države i sadašnji predsjednik za
državu Illinois, te nositelj više političkih funkcija u Chicagu i
Republikanskoj stranci.
Slijedeće pitanje glasilo je: Bez obzira na konačan rezultat izbora, da li
Boris Mikšić, koji je prvi predsjednički kandidat iz Hrvatskog iseljeništva,
predstavlja značajan korak u približavanju izvando-movinske Hrvatske
matičnoj grudi?
"Mislim da bi on mogao nešto dobro učiniti za Hrvatsku. Znam da je
imovinski dobro stojeći Čovjek i da je vrlo uspješan. Ima mnogo znanja i
to znanje želi prenijeti svome Hrvatskom narodu. To su glavni razlozi da
dam svoj glas za njega!" kazala je gospoda Jurković. "Bez obzira na
konačan rezultat izbora, gospodin Mikšić je svijetlo koje će pokazati
pravac u budućnost svima onima koji razmišljaju o aktivi-ranju u političkoj
zajednici gdje žive ili političkoj zajednici u Hrvatskoj", rekao je Anthonv J.
Peraica.
Snimanje moga najnovijeg povijesno-dokumentamo-informa-tivnog TV
programa: "Naše Gore List - Boris Mikšić, nezavisni kandidat za
predsjednika Republike Hrvatske" završio sam u ponedjeljak 8. studenoga
u povijesnom Hilton Chicago hotelu intervjuirajući gospodinu Mikšića.
Bez obzira na različita stajališta domovinskih i iseljenih Hrvata, (naravno
svatko ima pravo na svoje stajalište) i na konačan rezultat predsjedničkih
izbora, 'moje stajalište gledano iz kršćanske pespeiktive je da se "Naše gore
list" nalazi sada u iz-vanrednoj i veoma pogodnoj situaciji da postane
toliko potreban "živi most" između iseljene i domovinske Hrvatske;
zahvaljujući u prvom redu dragom Bogu, našem gospodinu Isusu Kristu., i
mirljivom, veo-ma discipliniranom i upornom radu Borisa Miklića.
Nakon Chicaga, Boris Mikšić jednako se uspješno predstavio i u Hrvatskii
zajednicama Clevelanda i St. Louisa.

