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Александар Конузин, амбасадор Русије, дочекан је јуче у Тополи овацијама, грађани су
му прилазили и љубили руке, а свака његова реченица током говора поводом добијања
плакете Пресвете Богородице, прекидана је аплаузима. Конузин је то признање добио
поводом два века Тополе и крсне славе Карађорђеве варошице - Мале Госпојине.

  

- Знам да је мој српски ужасан, али желим да вам се обратим на вашем језику. Ово је
празник историје, православља и српства. Одликовање које сам добио сматрам
признањем пословних односа Русије и Србије. А ја се трудим да лично допринесем
развоју тих односа - рекао је Конузин. Надахнути говор руског амбасадора у Тополи
испод споменика Карађорђу био је прво јавно појављивање у јавности његове
екселенције након наступа у Дому Војске на Форуму за безбедност, када је изговорио
реченицу: „Има ли овде Срба? Тачи осваја север Косова, а вас баш брига“. Ипак, тим
поводом јуче није желео да даје изјаве новинарима. Кратко је одговорио да је „за сада
доста изјава“.

  

Драган Јовановић, председник општине Топола, подсетио је у говору на 200 година
развоја краљевог града на Опленцу, а најпознатијем Русу у Србији је поручио:

  

- Овде има Срба, ваша екселенцијо! Поздрављамо нашу браћу на барикадама на Косову
и надамо се да ће им Србија помоћи - рекао је Јовановић.

  

На слави у Тополи, осим Конузина, кога су током литије на сваком кораку заустављали
да се фотографишу и пољубе му руку, био је принчевски пар Александар и Катарина
Карађорђевић, као и Велимир Илић, председник Нове Србије и партијски колега првог
човека Тополе. Како је принчевски пар јуче славио и 26 година брака, Конузин је
искористио прилику да им честита јубилеј.
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Принц Александар Карађорђевић, као потомак оснивача града на Опленцу, јуче је
заједно са председником Тополе био на челу литије која је пролазила кроз град поводом
крсне славе варошице. За то време, принцези Катарини друштво је правио каваљер из
Чачка Велимир Илић. Као прави џентлмен, Веља је најпре принцези пољубио руку. Да не
би била усамљена док је њен муж обављао престолонаследничку дужност на Малу
Госпојину, Веља је све време разговарао са принцезом.

  

(Ало)
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