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A Községháza épülete
Erzsébet-fák és a Nepomuki Szent János-szobor

Még ebben az évben sor került az Óvoda és Napközi

Otthon magastetõvel való ellátására és teljes felújítására.

2005-ben a temetõben egy harangtornyot emeltek, és a

ravatalozó épületét újították fel. 2006-ban nyílt meg a köz-

ségben az ország elsõ Csuhémúzeuma és a Népmûvészeti

Alkotóház. 2007-ben az orvosi rendelõt és lakást bõvítet-

ték és újították fel.

Szentlászló a térség egyik legnagyobb, folyamatosan fej-

lõdõ települése, körjegyzõségi, egészségügyi, oktatási és

egyházi központja.



Szentlászló község Baranya megye északnyugati részén, a Dél-

Zselicben fekszik.

A település már az Árpád-korban is lakott volt. Írott forrá-

sokban elõször 1237–1240 között említik meg a pannonhal-

mi bencés apátság birtokaként. Az 1300-as években csere

útján magántulajdonba került a község. Nagyobb birtokosai

között találjuk a Széchenyi, a Festetics és a Bolza családokat.

A török pusztítás után horvátok települtek a faluba. Az

1720. évi összeírás alapján magyar–horvát vegyes lakosság

élt itt. 1767-ben 122 fõ lakta. 1774-ben Festetics Lajos az itt

élõ horvátokat Toponárra költöztette, és helyükre némete-

ket telepített be. 1784–1792 között újabb német telepesek

érkeztek ide, valószínûleg a rajnai frank és bajor vidékrõl.

Templomát 1803–1811 között építették klasszicista stí-

lusban.

Iskolája 1839-tõl van a településnek.

Az utóbbi két évtizedben önkormányzatunk jelentõs fej-

lesztéseket hajtott végre.

1996-tõl a községnek új címere van. Ekkor avatták fel

Szent László köztéri szobrát, Márkus Péter alkotását, és

szentelték fel a község zászlaját. 1998-ban, a ki- és betele-

Az 1932-es adatok szerint 1020-an laktak a faluban, eb-

bõl 185 fõ magyar, 835 fõ német anyanyelvû volt. Az 1941-es

népszámláláskor már 1112 fõ a lélekszám.

A II. világháború után közel 200 német származású la-

kost telepítettek ki, és helyükre felvidéki magyarokat költöz-

tettek. A jugoszláviai Nasice vidékérõl is idemenekült néhány

magyar család.

A település jelenlegi lélekszáma 872 fõ.

pítések ötvenedik évfordulóján került avatásra Vanyúr Ist-

ván Anya gyermekével címû köztéri szobra.

A millennium évében átadták a Sportcentrumot. 2001-

ben elkészült az új takarékszövetkezeti fiók és a bitume-

nes kézilabdapálya. 2002-ben megtörtént a római katoli-

kus templom felújítása. 2003-ban megnyitották a Tájházat,

melyben helyet kapott a Helytörténeti és Néprajzi Gyûjte-

mény, valamint átadták az új fiókpatikát. 2004-tõl a Csa-

ládsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat Mikrotérségi Központ-

ja mûködik a településen.

Népmûvészeti Alkotóház és Csuhémúzeum

Tájház – Helytörténeti és Néprajzi Gyûjtemény Vanyúr István: Anya gyermekével

Szigetvári Takarékszövetkezet fiókjaÓvoda és Napközi Otthon Orvosi rendelõ és lakás


