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Görömböly története évszámokban
1150 körül a Miskócz nemzetség megalapítja a tapolcai bencés apátságot.
1219. A tapolcai apátság első írásos említése a Váradi Regestumban.
1393. Görömböly első írásos említése egy Zsigmond-kori oklevélben,
Gurumbol formában.
1532. A tapolcai apátság pusztulása, a török háborúk kezdete a környéken.
1544. Görömbölyt először dúlják fel a török hódítók.
1555. és 1564. Pestisjárványok tizedelik a lakosságot.
1595. A falu népe református hitre tér.
1600 körül a tizenöt éves háború pusztításai sújtják a vidéket.
1612. A reformátusok önálló egyházközséget alkotnak.
1641. Az egyházlátogatási jegyzőkönyv erős református közösségről tudósít.
1679. Görömböly ismét pestisjárványtól szenved.
1710–1711. Az újabb pestisjárványban elnéptelenedik a falu,
deserta (puszta) néven említik.
1712. Görög katolikus ruszin családokkal újra benépesül Görömböly.
A telepesek soltészlevéllel megerősített kiváltságokat kapnak, újjászervezik
a gazdálkodást és fatemplomot építenek.
1734. A háromtornyú kis fatemplomot újjáépítik.
1746. A Canonica Visitatio 133 görög katolikus, 22 római katolikus és 2 református
lakost említ. A század folyamán újabb betelepülési hullámok érkeznek, és a falu
telepes rajokat bocsát ki Bácskába és a Szerémségbe. A század közepén római
katolikus csoportok is érkeznek.
1774 körül felépül a római katolikusok kőtemploma.
1776. A tapolcai apáti címmel együtt Görömbölyt a munkácsi görög katolikus
püspökség kapja. Bacsinszky András püspöksége idején megerősödik az egyházi
közösség és növekszik a falu lakossága. A század végén az agyaglelőhelyre téglaégető
manufaktúra települ.
1792. A görög katolikusok lélekszáma 544 fő.
1795. Felépül az első görög katolikus kőtemplom.
1834. A bükkaljai földrengésben a templom megrongálódik, le kell bontani.
1868. Felszentelik az új görög katolikus templomot.
1890. A kisüzemi téglaház kibővül, a Miskolci Gőztéglagyár üzemegysége lesz.
A lakosság ipari munkavállalása és a város növekedése a 20. században átalakítja az
életformát és a vallási-etnikai identitást. A századfordulótól kezdve mai formájában
felépül a görömbölyi pincesor.
1920–1930 körül Tapolca idegenforgalma megnő, a fürdőtelep vonzáskörzete
felerősíti az urbanizációt. Újabb utcák nyílnak, falurészek épülnek Görömbölyön.
1950. Görömbölyt közigazgatásilag Miskolchoz csatolják.
2000. Népszavazás után megalakul a Görömbölyi Részönkormányzat.

Kiállítások

• Mezőgazdasági termékbemutató

HAGYOMÁNYOSan készített SZILVALEKVÁR kóstolás

• Régi kötények és surcok
Várjuk a görömbölyi gazdák és háziasszonyok termékeit a Szunyog Tibor pincéje előtti
területen szombaton reggel 8 és 9 óra között.
A kiállítások megtekinthetők: szombaton 10–18 óráig

Vendéglátás

• Szombat
„Az ősz ízei” Főzőverseny
A verseny ideje: 2012. szeptember 22. szombat délelőtt
Helyszín: Görömbölyi Pincesor, zsűrizés: 13 órától, eredményhirdetés 14.30 órakor
Nevezni lehet: a helyszínen 10 óráig.
Tudnivalók: az ételkészítés, tűzrakás valamennyi kellékéről és
hozzávalójáról a versenyzőknek kell gondoskodni.
A zsűri bírálatkor értékeli az egyéni, stílszerű tálalást és a kedves kínálást is.
a rendezvény ideje alatt Büfé működik a helyszínen.
• Vasárnap
16 órától szüreti babgulyás
Helyszín: a Görömbölyi Általános Iskola előtti sportpálya
Gulyásjegyek megvásárolhatók szeptember 22-ig a Rendezvények házában Matildkánál.
Ára: 600 Ft
a rendezvény ideje alatt Büfé működik a helyszínen.

A RENDEZVÉNYSOROZAT TÁMOGATÓI
Borsodi Nyomda KFT.
Demjén István
EDNA KFT.
Esztenás Együttes ÉS BARSI CSABA
GÖRÖMBÖLYI ÁLTALÁNOS ISKOLA
Görömbölyi ÓVODA
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GÖRÖMBÖLYI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA
GÖRÖMBÖLYI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
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KARATE KLUB
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A Görömbölyi Ősz alapítója, a 21 éve működő Görömbölyi Kulturális Egyesület
ezúton mond köszönetet a rendezvényt és az egyesületet támogató
jó szándékú polgároknak és közösségeknek.
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