GÖRÖMBÖLY TÖRTÉNETE AZ ÉVSZÁMOK TÜKRÉBEN

kronológiai vázlat

XIII. szd a Miskolc nemzetség birtoka a terület, majd a község egy része a tapolcai
apátsághoz kerül
1349 a halicsi fejedelemség megszűnésével ruténok települnek a Kárpátmedencébe
1365 a település kegyura Nagy Lajos király
1397 nagyobb hullámú rutén betelepülés az országba
XIV. szd. Görömböly a Széchy család birtokába kerül
XVI. szd jelentős szőlő birtokok a településen
XVI. szd a szendrői várhoz kerül a terület igazgatása, előtte Balassa Zsigmond
záloga
1570 Szepesi Kamara urbáriuma: a tapolcai apátság birtokai: Görömböly, Tapolca,
Nolaj, Valk; ezek közül csak Görömböly volt possesio (falu);
1596 Eger eleste után a török hódoltatja a térséget, sokan elmenekülnek a faluból,
betelepítések történtek
1648 a magyarországi keleti ortodoxok Rómához és a görög egyházhoz
csatlakoznak;
vezetőjük a munkácsi zárda főapátja, egyesült rutén görög katolikus püspöki
vikáriusi címmel;
1659 31 családot írtak össze Görömbölyön
1600-as évek második fele: Görömböly Rákóczi birtok, birtokviták Eölvedi Albert
egri kanonokkal
a falu a török hódoltatási terült része, magas adókkal
1689 230-an adnak bordézsmát a tapolcai apátnak;
1600-as évek vége: Jóbaházi Dőri András és neje a falu birtokosa
1709-1710 pestis járvány Magyarországon, elnéptelenedő területek, 35 elhunyt a
faluban;
1712 a tapolcai apát gr. Althan Mihály 20 ruszin családot telepít Görömbölyre;
feltehetően az első fatemplom építése;
1715 Magyar-Görömböly a pestis után elnéptelenedik
1734 a görög katolikus templom újjáépítése Istenszülő Szűz Mária tiszteletére
1739-1742 újabb pestis járvány az országban
1746 első Canonica Visitatio, a ruszinok száma: 96 felnőtt, 36 gyerek;
1771 a munkácsi görög katolikus egyházmegye megalakítása
XIV. Kelemen pápa kanonizálja a munkácsi püspökséget

1772 római katolikus plébániát állítanak fel
1775 templomépítés, a kegyúr a munkácsi püspök
a munkácsi egyházmegye egri fennhatóság alatt működik;
1776. Mária Terézia a munkácsi püspökség javadalmazására ajánlotta fel a falut
1795 görög katolikus kőtemplom építése;
1821 az eperjesi görög katolikus egyházmegye megalakítása
1825 a ruszin görög katolikusok száma: 831 fő
1831 pestis járvány, a megbetegedettek 39 %-a elhunyt;
1834 földrengés tesz kárt a templomban
1849. július 24-én a Görömböly és Mályi között elterülő fennsíkon összecsapnak
Pöltenberg Ernő magyar és Cseodajev orosz tábornok hadosztályai.
1851 a település határa 4097 hold, lakosainak száma 982 fő, ebből 850 görög
katolikus, 132 római katolikus, 186 házból áll;
1867 új, ma is álló kőtemplom építése;
1869 1175 lakosa van a falunak
XIX. század vége: a ruszinok száma 380 ezer az országban
1912 a hajdúdorogi görög katolikus egyházmegye megalakítása
1935 Görömböly-tapolca a fürdő terület megnevezése
1939 2439 lélek lakja; 1500 magyar, 939 tót; 1387 görök katolikus, 928 római
katolikus, 96 református; a falu területe 6734 hold; egyetlen nagybirtok a
munkácsi püspökség birtoka 1400 hektár; 5 kisbirtok, 560 törpebirtok, 3
felekezeti iskola, állatállománya 98 ló, 434 szarvasmarha, 262 juh, 341
sertés;
1945 Borsod-Gömör vármegye települése
1949 2177 lakosú a település
1950 Görömböly és Miskolc igazgatásilag egyesül
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