Către Asociația Chinologica Bihor
Subsemantul Kovacs Ioan Csaba, membru în Ach. Bh., domiciliat în Sat. Satu Nou (Com.
Tămășeu) Jud. Bihor nr.71, proprietarul canisei „Del Samba”, menționez următoarele: Referitor
la cele auzite la „Radio zu”, farsa din 28.01.2009 nu am nici o vină personală, la telefon fiind un
nepot al meu în lipsa mea. Eu fiind plecat în străinatate, a fost insărcinat pe durata de 3 zile cu
rezolvarea unor probleme organizatorice și cu eventuala vânzare a unor caței din canisa mea.
Lipsit de profesionalism și de compasiune, dornic de a‐mi demonstra cat de priceput este la
vînzarea cațeilor, acesta a cazut victima farsei auzite la radio. Menționez ca personal am ramas
șocat de cele auzite si că toți din anturajul meu pot confirma dragostea mea față de animale și
indiferent de numarul lor, atenția, condițiile de viață care le acord, sunt la nivelul standardelor
Europene. Eventualele reclamații referitoare la puii din canisa mea sunt foarte puține,
comparativ cu numarul lor vânduti într‐un an. Pentru acest motiv este foarte greu să mă
încadrez în regulamentul de creștere impus de Arch R. Pentru că la noi sunt multe cuiburi lunare
trebuie facută o selecție mai riguroasă și puii care prezintă defecte sunt vanduți fară certificate
de origine. Sunt cuiburi din care nu solicit acte pentru nici un pui. În urma discuțiilor purtate cu
comisia chinologica al Ach. Bh. am găsit și modalitatea cea mai corecta pentru evitarea oricărei
discuții referitoare la montele si fătările din canisa mea. Personal regret afirmațiile unui copil,
care pe lângă că nu vorbește și nu ințelege limba română cum ar trebui, mai este și naiv fara a‐și
da seama de gravitatea afirmațiilor, concentrându‐se numai pe vânzarea a 10 căței într‐o
singură zi. Tranzacția nu se putea realiza decât la adresa mea din Oradea unde urma să facem
cunoștinta cu cumparatorul, aflând personal destinația cățeilor și transportul lor nu putea fi
acceptat în condițiile impuse de cumpărător. Șocat de cele auzite, personal nu mă simt vinovat
de teribilismul nepotului meu și rog comisia de disciplina Ach. Bh. sa ia in considerare cele
constatate în teren, rezultatele obținute la expoziții din anii trecuți cu câinii din canisa mea și
profundul meu regret pentru că am insărcinat acest membru de familie să mă reprezinte în
lipsa mea.
Cu stimă și respect,

Oradea
01.02.2009

