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Hrvati izvan domovine

VEČERNJI LIST petak, 11. prosinca 2009.

GRONINGEN

IZBORI U RH Predstavljanje predsjedničkih kandidata

Susret Hrvata na sjeveru Nizozemske
GRONINGEN – U subotu 12. prosinca u 15 sati održat
će se u Groningenu sveta misa na hrvatskom jeziku,
nakon koje će se nastaviti druženje Zajednice Hrvata sa
sjevera Nizozemske kod obiteljskog stola. Nakon mise
na hrvatskom jeziku koju će predvoditi voditelj Hrvatske
katoličke župe u osnivanju fra Ivica Jurišić, održat će se niz
aktivnosti za sudionike tog susreta.
Najmlađi će se susresti sa svetim Nikolom, nakon čega
će moći, uz pomoć odraslih, zasaditi pšenicu, običaj koji
se nosi iz domovine, Osim toga bit će moguće nabaviti
božićne čestitke na hrvatskom jeziku. Očekuju se i gosti
iz hrvatskog veleposlanstva, koji će Zajednicu informirati
o skorašnjim predsjedničkim izborima i mogućnostima
prijavljivanja na biračka mjesta.
Također se očekuje i posjet poznatog teologa dr.
Polegubića iz Frankfurta, koji će se Zajednici kratko
obratiti i govoriti o načinima sudjelovanja i pomoći
hrvatskoj zajednici – kako bi to svatko od nas mogao
učiniti. Osi toga, najavljeni su i predstavnici hrvatskih
Olimpijskih igara Zadar 2010. koji trebaju predstaviti HSI i
u ovoj zajednici u Groningenu.
Tim brojnim aktivnostima zajednica ispunjava i glavni cilj
Adresa na kojoj će se održati misa i susret je Emauskerk,
Ra 4, Lewenborgwijk Winkelcentrum, Groningen. (AB)

OFFENBACH

Fra Vučemilo novi voditelj misije

Boris Mikšić kandidirao se i na prošlim predsjedničkim izborima prije pet godina

Mikšić: Jedini sam
nezavisni kandidat

Stipe Puđa

OFFENBACH - U nedjelju 6. prosinca na misnom slavlju
u crkvi sv. Josipa u Offenbachu u službu novog voditelja
misije uveden je fra Petar Vučemilo, a dosadašnji voditelj
misije fra Mladen Marić oprostio se od zajednice i vraća
se na službu u domovinu.
Svečano misno slavlje u punoj crkvi predvodio je
delegat za hrvatsku pastvu u Njemačkoj fra Josip Bebić
u zajedništvu s dekanom grada Offenbacha njemačkim
župnikom Michaelom Kunzeom, voditeljem Talijanske
katoličke misije u Offenbachu zamjenikom dekana
vlč. Paolom Manfrediem, župnikom njemačke župe sv.
Konrada u Offenbachu dr. Petrom Čalićem, o. Vučemilom
i o. Marićem. U misnom slavlju je sudjelovao i referent
dušobrižništva zajednica drugih materinskih jezika u
biskupiji Mainz Bernd Krämer.
Fra Petar Vučemilo, član Franjevačke provincije
Presvetoga Otkupitelja sa sjedištem u Splitu, rođen
je 15. lipnja 1947. u Lučanima kod Sinja. Svečane
redovničke zavjete položio je u Makarskoj 8. prosinca
1970. Za svećenika je zaređen 30. lipnja 1973. u Sinju.
Dosad je pastoralno djelovao u Vrlici, Sinju, Esslingenu,
Düsseldorfu, Ludwigsburgu, Mainzu, Frankfurtu i
Turjacima. (AP)

DÜSSELDORF

Croatia poziva na zadnju utakmicu

DÜSSELDORF - Nogometni klub Croatia iz Düsseldorfa
poziva gledatelje na posljednju utakmicu prije zimske
stanke koja se igra u drugom terminu. Utakmica protiv
Post SV igra se u subotu, 12. prosinca u 15 sati, a ne
kako je bilo planirano u nedjelju, 13. prosinca u 14.30
sati. Mjesto odigravanja ostaje isto, odnosno igralište
gdje Croatia igra domaće utakmice, Dreherstrasse 213
a, 40625 Düsseldorf-Gerresheim. Croatia se nalazi na
posljednjem mjestu na ljestvici stoga su im svaki bod i
podrška gledatelja dobrodošli. (ZB)

FRANKFURT - U sklopu
predstavljanja predsjedničkih kandidata koji su
posjetili hrvatske iseljeničke zajednice, danas predstavljamo Borisa Mikšića,
nezavisnog kandidata koji
je posjetio hrvatske zajednice u sjevernoj Americi,
Južnoafričkoj Republici te
nešto ranije i u Njemačkoj.
Jedini stvarno nezavisni
kandidat, kako sebe predstavlja Boris Mikšić, zbog,
kako kaže, činjenice da
svoju kampanju financira
iz vlastitog džepa, u svom
predstavljanju Večernjakovim čitateljima kazao je kako je prije nekoliko mjeseci
krenuo u kampanju obilaskom hrvatskih iseljenika
od kojih također očekuje
veliki broj glasova. Razlog
je to što je i sam proveo u
iseljeništvu više od trideset
godina života, prije povratka u domovinu 2004.

Zasluge iseljenika

- Dobro mi je poznata zasluga iseljene Hrvatske tijekom Domovinskog rata i
međunarodnog priznanja
Republike Hrvatske. U svojoj dugoj političkoj karijeri
obnašao sam dužnost Počasnog generalnog konzula u SAD-u i predsjednika
Hrvatskog svjetskog kongresa. Za taj doprinos sam
od predsjednika dr. Franje
Tuđmana dobio odličje Reda Danice hrvatske te sam
uvršten u Hrvatsku kronologiju ‘Znameniti američki
i kanadski Hrvati’, objavljenu nakon opsežnog istraživanja Hrvatskog etničkog
instituta u Chicagu - kaže
na početku svog predstavljanja Boris Mikšić.
Da ne bi hrvatski mladići
morali ići trbuhom za kruhom, kao što je i sam išao,
Boris Mikšić želi predstavi-

U iseljeništvu je proveo više od trideset godina i zato smatra da zna za probleme Hrvata u svijetu
ti iseljenoj Hrvatskoj svoju
viziju Hrvatske kao zemlje
prosperiteta i novih tehnologija.
- Bez jakoga gospodarstva,
snažne industrije orijentirane na izvoz, malog i srednjeg poduzetništva baziranog na kreativnosti i novim
tehnologijama to će biti
teško ostvariti.

Poduzetnički duh

Poduzetnički duh treba
razvijati na svim razinama
od školstva do unapređenja radnih navika, posebno
kod mladih ljudi koji kreću u život da imaju priliku
unaprijediti svoje karijere u
Hrvatskoj - ističe Mikšić dodajući kako želi da društvo
gdje nove ideje i proizvodi
niču kao gljive poslije kiše
i da vizija “nebo je granica”
bude dostupna svim hrvatskim građanima. Ali, bez

kvalitetnih i dobro plaćenih radnih mjesta neće biti
ni prosperiteta, napominje
Mikšić.
On dalje ističe kako je
stoljećima duga težnja
hrvatskih ljudi da ostvare “hrvatski san” u svojoj
domovini moguća jedino
kroz promicanje snažnoga
gospodarstva, hrvatskih
tvornica u vlasništvu hrvatskih poduzetnika, koji
konkuriraju na svjetskim
tržištima i ostvarenu dobit
ulažu u dalje povećavanje
proizvodnje i nove tehnologije.
- Viziju i ekološki koncept
razvio sam kroz seriju patenata u SAD-u i preko poslovnih partnera plasirao
sam Cortecove proizvode
i tehnologije diljem svijeta.
Jedan od tih partnera je
NASA s kojom već dugo radim na održavanju njihove

infrastrukture i svemirskih
letjelica.
Moja vizija je proširiti takav
poslovni model u Hrvatskoj, što smo u prvoj etapi
postigli gradnjom tvornice
biorazgradivih folija u Belom Manastiru.
To je jedna od najmodernijih tvornica u ovom dijelu
Europe. EcoCortec d.o.o.
predstavlja konkretno
ulaganje u Hrvatsku kao
zemlju izvoznicu gotovih
proizvoda, koja, uz primjenu novih tehnologija postaje (i ostaje) ekološka oaza
Europe.
Tehnologija proizvodnje
biorazgradive folije zaštićena je svjetskim patentima,
proizvod tako postaje intelektualno vlasništvo koje je
zaštićeno u cijelom svijetu,
a u vlasništvu je hrvatske
kompanije - zaključuje Boris Mikšić.

