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A kerületi elnök asszony Nuridsány Zol-
tán örmény származású festőművész fele-
ségeként került közel az örmény kultúrá-
hoz, és csaknem 50 éve foglalkozik a mű-
vészetekkel, a magyarok és örmények kö-
zötti kapcsolatok ápolásával, mind kerüle-
tünkben és a fővárosban, mind Magyaror-
szágon, mind Erdélyben, mind Örmény-
országban.

Korát meghazudtoló energiával, lelke-
sedéssel, odaadással végzi nem minden-
napi munkáját. Nyugdíjas éveiben is ak-
tívan, tele tervekkel, megvalósításra váró 

Kitüntették 
az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét

ötletekkel. Minden fiatalnak példát mutat 
munkaszeretetével, eredményeivel és az-
zal a kimagasló színvonallal, amit a kezé-
ből kiadott munkák képviselnek. Munkás-
sága tiszteletet ébreszt a körülötte élők-
ben, dolgozókban.

A közel 50 éves munkát, valamint a pél-
damutató életet ismerte el a Fővárosi Ör-
mény Önkormányzat az ANI TRDAT Em-
lékéremmel. A kitüntetéshez szeretettel 
gratulálunk!

(Megjelent a XV. Kerületi 
Önkormányzat honlapján)

2017. február 24-én a Fővárosi Örmény Önkormányzat az Örmény Örökségért 
ANI TRDAT Emlékéremmel tüntette ki Nuridsány Zoltánnét, a XV. kerületi Ör-
mény Nemzetiségi Önkormányzat elnökét. 

  

Az örmények utolsó királynéja és a San 
Salvador templom

A Merceria turista-özönében könnyen 
el lehet sétálni a San Salvador templom 
mellett anélkül, hogy észrevennénk, pe-
dig ez díszes hófehér homlokzatú barokk 
templom rejti az utolsó örmény királyné, 
Cornaro Katalin (1454-1510.) hamvait. 

Cornaro Katalin egy gazdag velencei úr 
leánykája volt, akit alig 14 évesen, 1468-
ban hozzáadták Ciprus királyához, bizo-
nyos II. Törvénytelen Jakabhoz. Hogy 
Ciprus királyának mi köze az örmények-
hez? Idézem:

Ispánki Katalin
Hajdanvolt örmények nyomdokain Velencében

2. rész
„Ciprus királyai … 1393-tól, az utol-

só örmény király, V. Leó halála után az 
1375-ben megszűnt kilikiai Örmény Ki-
rályság örököseinek tekintették magukat, 
és az Örményország királya címet is hasz-
nálták…”

Velence részéről az esküvő feltétele az 
volt, hogy ha a ciprusi királyi férj netán el-
halálozik, és nincs örökös, akkor az ifiasz-
szony örökli a királyságot. No, mit tesz is-
ten, (vagy tán Velenceiek?) az elhálást kö-
vető 8. hónapban Katalin már özvegy volt 
és Ciprus örököse! De hiába szeretett Ka-
talin Cipruson élni, Velence úgy döntött, 


