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„Táj- és víztörténetet bemutató, oktató és 
információs házak a Körös-, Berettyó-

és Ér-völgyében TájVízHáz”
HURO/0802/120

Gyula Otomani



Teleki József, Csánki Dezső, Györffy István, Györffy György nyomán 
Rácz Anita: „A régi Bihar vármegye településneveinek történeti-
etimológiai szótára” szerint
1263: Oltman (a német Altman családnévből, Oltuman átmenettel)
1283: Athoman
1396: Olthman
1491: Olthoman, Oltman
1569: Otomanÿ
1598: Olthomany

Ifj. dr. Reiszig Ede: „Bihar vármegye nemes családjai” szerint
1618: Ottomány

A településen talált gazdag régészeti leletegyüttes nyomán ottományi 
kultúrának neveztek el egy kora-bronzkori népességet, mely közvetlen 
elődje volt a gyulavarsándi kultúrának.

Ottományról általában



Ottomány

Gyula

Nagyvárad



Közelítő térkép

Ottomány 
a Google Earth 

térképén



Az Érmellék
egykor az 
Ős-Tisza
medre és
ártere volt



Az Érmellék

• Kb. 2,5 - 1 millió évvel ezelőtt az Ős-Tisza meder és ártér 
alakította ki

• A Tisza, Szamos, Kraszna Észak felé térülése után időszakos 
átfolyás, 

• Kb. 7000 éve a létrehozó folyóktól leválasztódott, néha 
árvizektől táplált, nagy kiterjedésű mocsárvilág jött létre

• Lecsapolás 1859-től az alsó szakaszon, Bihardiószegig, 1967-
től a teljes vízrendszeren

• Ásott meder az Érnek, jelentős részben az 1937-1940-ben 
készült „Tankárok” felhasználásával



Az Érmellék elveszett vízivilága

Lápi póc, eszmei értéke 100 000 Ft

Kolokán



Idegenvezetőnk

Szabó István helytörténész, a kismonográfia szerzője



Áttekintő vázlat az ottományi Komáromy-udvarház épületeiről



A főépület (kúria) múltja

Komáromi Csipkés György, Debrecen 
főbírája kezdte építtetni az 1600-as 
évek vége felé

Több bővítés, átalakítás után a XIX. 
században élte fénykorát.

1938-ban kapta meg a Román Állam
Az 1960-as években 

termelőszövetkezeti központ
1989 után óvoda
Az 1990-es évek közepén szociális 

lakások
1999-től leromló állapot



A főépület (kúria)



A főépület (kúria)



A főépület (kúria)



A melléképület (cselédszárny)



A melléképület (cselédszárny)



A gazdasági épületek maradványai



A gazdasági épületek maradványai



A közvetlen környezet



A dendrológiai park



A dendrológiai park



A dendrológiai park



A borospincék a déli oldalon



A vizes pince



Az udvarház borospincéje



A déli oldal



A filagória





Térképvázlat a környező településekről



Egy másik turistacsoport



Terülj-terülj asztalkám



Régi dokumentumok



Csoportunk a kúria előtt



Nekik köszönhetjük…



Ottomány főterén



Emléktáblák



Nagyvárad, Állami Színház



Felhasznált képek:

• Google Earth térképek
• Szabó István térképvázlata
• 1999. évi felmérés, elrendezési vázlat
• Ottomány kismonográfia címlap

• Czakóné Czédli Jolán fényképei
• Czakó András fényképei
• Juhász András fényképei
• Schriffert András fényképei
• Dr. Vasas Ferencné fényképei



Köszönöm a figyelmet!
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