1.számú melléklet
SZAKÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2011.(V. 16.) sz. rendelete a Szakály község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről és
díszpolgári cím adományozásáról szóló 8 /2006. /VI.10./ számú rendeletével módosított
6/2000. (XI. 14) számú rendeletének módosításáról

SZAKÁLY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK JELKÉPEI
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SZAKÁLY
A rómaiak az ídőszámítás elötti század végén Pannónia területén kelta törzsakre találtak. Ma Európában csak néhány helyen fordul elő régi kelta korabeli lelet, Szakályban
ilyen kelta település nyomaira bukkantak 1969-től hat éves feltárási munkát irányított
itt az MTA régészeti intézetének munkatársa Gábber Dénes.
Jelentős a Szakály – Öreghegyi avar sírmező feltárásának, ásatásának dokumentált
anyaga is. (1939.)
Már IV. László korában, 1273-ban a korabeli iratokban Szakál, Zakal néven szerepel.
Szakállyal szemben a mostani malom környékén terül el Csernéd 6 korábbi nevén
Csernyéd, Csernyel, ahol már 1351-ben is, majd 1399-től állandóan itt tartotta megyegyűlést 1543-ig, a törökök betöréséig. Ebben a korszakban annyira ritkán lakott volt a
terület, hogy a török adóösszeírók 1573-74-ben hat adózót regisztráltak. 1581-től
Csernédet rácok lakják.
1700-as feljegyzések alapján egy halom választotta el a csicsói pusztát Szakály határától,
a Kapos vízén a szakályi „forgó malom” volt, a vízen túl, a szőlőhegy alatt a szakáli
emberek éltek.
Szakály lakossága mintegy 1600 fő, belterülete 221 ha, külterülete 3380 ha. Földrajzi
helyzeténél fogva a községnek jelentős átmenő forgalma van. Lakói főként a mezőgazdaságból élnek, de a vasút és néhány nagyobb település közelsége más jövedelmezőbb
lehetőséget is kínál. Ennek ellenére viszonylag magas a munkanélküliek aránya. De
sokan kezdenek vállalkozásba.
Az 1990-es években fafaragótáborok keretében helyi összefogással szépítették a település
arculatát díszkapukkal, emlékhelyekkel, játszóterekkel.
Szakály községnek korábban nem volt címere, pecsétnyomója nem ismert azonban a
szomszédos, környező településeknek, a Kaposmenti falvak jelentős részének a
pecsétnyomón „ lebegő ekevas, csoroszja, szőlőfürt „ található. Bezerédi Győző Dr.
Dobos Gyula Levéltári Füzetek /1992/ II. füzetében olvasható.
1760-ban Szakál nevű, 1719-ben falu, magyar lakta terület.
Felhasználtuk még Kasza Sándor: Tolna megye kézikönyve (1997) továbbá Kammer
Ernő történetíró feljegyzéseit.

CÍMER
A címer pontos leírása a 6/2000.(XI.14.)számú rendelet 2.§-ában.
A címer rajz a melléklet 4-5.oldalai ábrázolják.
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Szakály község címerének heraldikai részét, címerpajzs formáját, színösszetételét
előzetesen megtárgyaltuk Mészáros Ferenccel, a tolna Megyei Önkormányzat Elnöki
Kabinet munkatársával. Kikértük véleményét Dr. Say Istvánnak, a Tolna megyei
Önkormányzat Közművelődési Szolgáltató Iroda vezetőjének is.

KÖZSÉG ZÁSZLAJA

EZÜST SZÍNŰ
______________________________
VILÁGOS KÉK
A zászló mértani közepén a település címere.
Méret: MILLENEUMI ZÁSZLÓ MÉRETE.
Asztali zászlóval kapcsolatos bővebb információ:
Tolna Megyei Önkormányzat Elnöki Kabinet Irodánál, Mészáros Ferencnél.
(Tel.: 74/411-211)

POLGÁRMESTERI HIVATALI PECSÉTNYOMÓ

Kőr alakú bélyegző, közepén a település címerével.
Két oldalról és felülről nagybetűs körirat övez: SZAKÁLY KÖZSÉG.
Mellékelve a KONTÚR rajz.
Szakály, 2000. november 14.
Törő György

