Istvan Bardos
President, Federation Colombophile Internationale
Attn: Board Members
No. 65/6.04.2020
Subject: our letter sent to FCI with the registration no. 27/25.02.2020

Taking into account the position of Mr. Tunduc Marius at the F.C.I. level, but also for your
"entertainment" in the context of the current COVID-19 pandemic that has generated suffering and fear,
we provide you his public letter in response to our justified request, in which we asked you to find viable
solutions to correct an injustice that has persisted for many years, regarding the formation of the pigeon
lot which should represent Romania at the sporting events organized by the F.C.I., and especially at the
F.C.I. Olympics.
Without going into details, we consider that the assignment of our request to Mr. Tunduc and his
delegation to solve our request is totally inappropriate, taking into consideration he said he was
"astonished". Therefore, the investigation of the situation we had presented should be carried out by a
neutral person, without personal interest, who should make a minimum objective verification regarding
the "deceptive practices" used by the F.N.C.P.R. to acquire the so-called right to represent the Romanian
pigeon fanciers at the F.C.I.
It is also embarrassing and it represents an offense brought to the F.C.I. the use of the phrase
"file a complaint at the court of the Sultan of the Ottoman Empire (the Sublime Porte)", which appeared
during the Ottoman Empire and which represents the power of the sultans over the subjects who came by
the conquest o nations forced, subsequently, to pay tribute.
To conclude with, we would like to believe that we did not complain, especially to the Ottoman
Empire during the time of Sultan Tunduc Marius, and that we filed in good faith a request to Federation
Colombophile Internationale, whose activity we still believe is governed by the democratic values that
operate worldwide.

We attach the original letter and its English translation.

Yours sincerely,
Emil Bondilă,
Chairman of The Union of Professional Pigeon Fanciers in Romania (U.C.P.R.)

Nr. 65/06.04.2020

Către,
FEDERAŢIA COLUMBOFILĂ INTERNAŢIONALĂ

Domnului Preşedinte Istvan Bardos
.
În atenţia Comitetului Director F.C.I.
Referire: scrisoarea noastră transmisă F.C.I. sub nr. 27 din data de 25.02.2020
Având în vedere poziţia domnului Tunduc Marius la nivelul F.C.I., dar şi pentru a vă "delecta", în
contextul actualei pandemii COVID-19, care a generat suferinţă şi frică, vă punem la dispoziţie scrisoarea
publică a acestuia ca reacţie la demersul nostru, dealtfel justificat, prin care v-am solicitat să găsiţi soluţii
viabile pentru a îndrepta o nedreptate care persistă de mai multi ani, referitor la constituirea lotului de
porumbei ce ar trebui să reprezinte România la manifestările sportive organizate de F.C.I. şi în mod
deosebit avem în atenţie Olimpiada F.C.I.
Fără a intra în detalii, considerăm că repartizarea solicitării noastre domnului Tunduc şi delegarea
sa pentru a rezolva solicitarea noastră, este total neadecvată, acesta spunând că a fost « mirat ». De
aceea, investigarea situaţiei expuse de noi trebuia făcută de o persoană neutră, fără interes personal,
care să facă verificări obiective minime în ceea ce priveşte «manipulările dolosive» folosite în
dobândirea aşa-zisului drept de reprezentare a columbofiliei române la F.C.I. de către F.N.C.P.R.
Este de altfel jenant şi de asemenea, o ofensă adusă prestigiului F.C.I., folosirea de către domnul
Tunduc a expresiei «Plângere la Înalta Poartă», sintagmă aparută în perioada Imperiului Otoman şi care
reprezenta puterea sultanilor asupra supusilor proveniţi prin cucerirea popoarelor, obligate să plătească
biruri.
In final, am vrea să credem că nu ne-am plâns şi mai ales Imperiului Otoman, în perioada sultanului
Tunduc Marius şi că am depus cu bună credinţă o solicitare Federaţiei Columbofile Internaţionale, a
cărei activitate încă credem că este guvernată de valorile democratice care operează la nivel mondial.
Ataşam scrisoarea în original şi traducere în limba engleză.
Cu stimă,
Preşedinte U.C.P.R.
Bondilă Emil

