Stimată redacţie Buletin de Carei,
În articolul intitulat "O iniţiativă jalnică. Premieră în România. O primărie închide pagina de frica campaniei electorale", semnat de Buletin de Carei şi postat pe site-ul dvs. în data de 13 aprilie 2016, se fac din nou o serie de afirmaţii denigratoare la adresa mea, care nu corespund realităţii. În virtutea deontologiei profesionale, vă solicit să publicaţi integral acest drept la replică.
Vă asigur că nu sunt "păstrătorul imaginii şifonate a primarului actual", "aidoma chelului care îşi pune mâna pe  cap" şi nu am încercat să justific... justeţea deciziei nănaşului. Această imagine există doar în mintea autorului acestui articol, cel mai probabil distinsa jurnalistă Daniela Ciută, nimeni alta decât soţia candidatului PNL la Primăria Carei, consilierul local Ilie Ciută.
Îmi pare rău că nu aţi reuşit să înţelegeţi argumentele mele, pe care le catalogaţi drept bâlbâieli, dar dacă sunteţi interesată de numărul administratorilor paginii de Facebook a Primăriei Carei, atribuţiile şi activităţile pentru care vor fi plătiţi, vă invit să solicitaţi Primăriei Carei respectivele informaţii, în virtutea Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
Repet, am renunţat la contractul de administrare a paginii de Facebook a Primăriei Carei din cauza atacurilor venite din partea portalului Buletin de Carei, deţinut de Daniela Ciută, şi ale consilierului local Ilie Ciută. Însă nu am renunţat la colaborarea cu cei care încearcă, prin intermediul reţelei de socializare, să informeze cetăţenii despre activitatea administraţiei locale. Am făcut-o şi o voi face în continuare în mod gratuit. Repet, nu am încasat niciun leu pentru munca depusă. Precizez din nou că am înfiinţat portalul Opinie de Carei pentru ca cititorii să aibă o alternativă în vederea unei informări echilibrate asupra celor ce se întâmplă în municipiul nostru. În mod cert, scopul înfiinţării Opiniei de Carei nu îl constituie denigrarea lui Ilie Ciută. Dacă acesta ar fi fost scopul, în mod sigur nu ar fi fost declarat de către Opinie de Carei Omul Anului 2015 în administraţie. Menţionez faptul că portalul pe care îl deţin nu este finanţat din bani publici.
Nu ştiu dacă semnatarul articolului cunoaşte condiţiile în care m-am despărţit de Gazeta de Nord-Vest "după ridicarea baronului Govor şi drumurile la DNA pentru a da cu subsemnatul  în acest dosar de trafic de influenţă şi şantaj". Nu am rămas "pe dinafara presei judeţene", ci pur şi simplu mi-am dat demisia. În dosarul instrumentat de DNA am calitatea de martor. Dacă aş fi săvârşit acele infracţiuni de trafic de influenţă şi şantaj, lucru de care m-aţi acuzat de mai multe ori fără niciun fel de acoperire, în mod cert aş fi fost şi eu printre cei puşi sub acuzare în acest dosar.
În încheiere, vă anunţ că asemenea articole şi asemenea acuzaţii nefondate nu aduc niciun câştig de imagine nici autorului şi nici redacţiei Buletin de Carei. După cum nu aduc câştig de imagine nici candidatului susţinut de redacţia Buletin de Carei. Nu de alta, dar dacă tot mă acuzaţi că îl susţin pe primarul Eugen Kovacs, care îmi este naş de căsătorie, oare n-ar trebui să acuz şi eu că Buletin de Carei, deţinut de Daniela Ciută, îi face campanie electorală soţului distinsei jurnaliste, adică liberalului Ilie Ciută? Probabil că în cazul dumneavoastră este moral şi chiar normal!
Cu stimă,
Szasz Lorand
unicul proprietar al portalului Opinie de Carei

