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„Örök nyugalomba helyezték Lányi Zsol-
tot, a Független Kisgazda Párt egykori 
képviselőjét és az Országgyűlés Honvé-
delmi és rendészeti bizottságának volt el-
nökét július 17-én, hétfőn, Budapesten, az 
óbudai temetőben. A gyászszertartáson dr. 
Simicskó István honvédelmi miniszter azt 
mondta, az elhunytról példát vehetnek a 
mai kor politikusai is.

A tárcavezető a gyászolók előtt úgy fo-
galmazott: Lányi Zsolt azon kevesek közé 
tartozott, akik nehéz helyzetekben is ké-
pesek voltak emberségesen és tisztessége-
sen viselkedni. „Mindig tisztelte és szeret-
te a katonákat, illetve szerette és tisztelte a 
hazáját” – hangsúlyozta a miniszter. 

Dr. Simicskó István méltatta az elhunyt 
bátorságát és kiállását, megjegyezve, hogy 
soha nem félt senkitől és semmitől, csak 
a saját lelkiismeretétől, ezért mindig ki-
mondta a saját igazát, és vállalta annak kö-
vetkezményeit. A tárcavezető úgy látta, az, 
ahogyan Lányi Zsolt élte az életét, minden-
kinek iránymutatást adhat, például a mai 
kor politikusai is példát vehetnek róla.

Lányi Zsolt július 2-án éjjel hunyt el, 
88 évesen, otthonában, éppen a születés-
napján. A politikus 1929. július 2-án szü-
letett Székelyudvarhelyen. 1937-ben csa-
ládját kiutasították Erdélyből, ami mind-
végig fájó emlék maradt számára. Lányi 
Zsolt 1945-ben lépett be a Független Kis-
gazda-, Földmunkás- és Polgári Pártba. 

Örök nyugalomba helyezték Lányi Zsoltot

Később, 1956-ban újjáalakította az FKGP 
újpesti szervezetét. 1988-ban felújítot-
ta FKGP-tagságát, ám egy évvel később 
kizárták a pártból, mert nem értett egyet 
az akkori vezetőkkel és a párt irányvona-
lával. Később, 1992-ben visszavették az 
FKGP-be, majd két évre rá a budapesti te-
rületi lista vezetőjeként lett országgyűlé-
si képviselő. Az aktív politizálástól 2002-
ben vonult vissza.„        (Forrás: internet)

Magyarörmény származásúként 2002-
2006-ig az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület képviselőjeként vál-
lalta az örmény nemzetiség képviseletét. 
Keményen kiállt az erdélyi magyarörmé-
nyek érdekeiért, harcolt a média és a keleti 
örménység nemtelen támadása ellen. Em-
léke mindig közöttünk marad.    (EÖGYKE)

összetartásában, a hosszú évek óta megrendezett Nagyboldogasszony-napi búcsú meg-
szervezésében és lebonyolításában – amely a résztvevő örménység számára felejthetet-
len élményt jelent -,az erzsébetvárosi örmény katolikus templom gondozásában, álla-

gának feljavításában és felügyeletében, az örmény katolikus temető 
felújításában és megóvásában.
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