


Történeti áttekintés

• Elsı említés 1211-ben 
Zenthemreh néven 
(határbejárás – Szent Imre 
puszta a földvári apátság 
földje volt).

• 1408-ban oklevélben 
szerepel Zenthmreh néven 
(Páhival és Hartával együtt)

• Egyéb levéltári említések, 
birtokbeiktatások (1388., 
1408., 1412., 1428., 1459.).



Történeti áttekintés II.

• 1529-ben török dúl a Duna-
Tisza közén.

• A budai szandzsák 
összeírásában „Szentimre
puszta ráják nélkül.” –
1546., 1559. (6 ház).

• A török után a kalocsai 
érsekség ısi birtokrészéhez 
tartozott (1674.).

• 1770-i urbárium – a solti
szék fı birtokosa a kalocsai 
érsek.



Történeti áttekintés III.

• 1783-84-ben az elsı katonai felvételen a templom rom 
(Rudera Sz: Imre) és az út menti csárda (W.h.) szerepel.

• 1856-ban a lakók száma 14 fı (református pásztorok).

• 1864-ben a Földváry család osztályegyezség útján 
megosztja birtokát (Szent Imre pusztán 5 birtoktest alakult 
ki).



Történeti áttekintés IV.

• 1870-es évek végére a Blaskovich- és Ivánka családok 
majorokat építettek ki (214 lakos, 1880-as évek 280 fı).

• 1890. okt. 27-én vevıtársaság alakult község alapítás 
céljából Ivánka Oszkár birtokán.

• 1895-ben indul az építkezés a „Szent Imre telepítvény”-en.



Történeti áttekintés V.

• A létrejött Pusztaszentimre Akasztó községhez tartozott. 1919. 
febr. 15-tól önálló település ugyanezen a néven.

• 1922-ben kapta a Soltszentimre nevet, mely 1924-ben vált 
hivatalossá.



Soltszentimre ma



A népesség alakulása



Soltszentimrei hangulatok

• A református templom 
1936-ban, a római katolikus 
1937-ben épült.



Soltszentimrei hangulatok II.

• Ivánka Oszkár kastélyát magángazdák vásárolták meg, s adták 
át községházának 1919-ben.



Soltszentimrei hangulatok III.

• A településen óvoda, általános iskola és könyvtár mőködik. A 
kulturális programoknak a tornateremként is mőködı 
„Nagyterem” ad otthont.



Soltszentimrei hangulatok IV.

• A római katolikus templom elıtt 
I. világháborús emlékkereszt, a 
polgármesteri hivatal parkjában II. 
világháborús emlékmő áll.



Soltszentimrei hangulatok V.

• A községben helytörténeti kiállítás várja a múlt után érdeklıdıket. (A 
környéken honfoglalás kori sírokat találtak.)



Szent Imre temploma



Szent Imre temploma II.

• A helyi legenda szerint a templomot „maga Szent István király 
építtette Imre fia emlékére”.

• Szent Imre halálának helyszíne – Solt-Szentimre (Pelzo)



Szent Imre temploma III.

• Szent Imre halálának napja 1031. 
szept. 2. (szept. 7.) Juliánus-
Gergely naptár (1582.).

• A fénybeeresztı ablakon Szent 
Imre halálának napján tör be 
elıször a fény a templombelsıbe.



Szent Imre temploma IV.

• Egyre többen fedezik fel maguknak a 
romot. Új zarándoklat indult meg a 
„jelenség” miatt a Csonka-toronyhoz.



Felhasznált irodalom

• Bognár Anikó – Dr. Juhász Antal – Schantl István –
Schantlné Farkas Julianna: Soltszentimre története

• Pelzo: Vadkert felöl fél úton – Szent Imre emlékezetének 
templomában



Viszontlátásra!

Készítette: Kéri Ferenc


