Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság
Magyarországon az 1800-as évek második felében indult meg az önkéntes tűzoltó
egyesületek szerveződése. Bátaszéken az 1870-80-as években gyakoriak voltak a
tűzesetek, melyekkel szemben a község szervezetlen, tűzoltó eszközökkel szegényesen
felszerelt lakossága tehetetlen volt. 1880. június 26-án az előző tűzeseteket is felülmúló tűz
ütött ki a mostani Árpád utcából indulva, és három utcán keresztül haladva, mintegy 63
házat hamvasztott el a hozzájuk tartozó gazdasági épületekkel együtt. A helybeliek nem
bírván a pusztító tűzzel, a Szekszárdi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet hívták segítségül, akik
meg is fékezték a lángokat. Ekkor látták saját szemükkel a bátaszékiek, hogy mennyit ér
egy szervezett, felszerelt tűzoltóság. Ezek után kezdődött a településen a szerveződés és
1883.október 31.-én megtartották az első egyesületi gyűlést és megalakult a Bátaszéki
Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

Bátaszéki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1883-tól közadakozásból kezdte meg a felszerelések
vásárlását, és néhány év alatt viszonylag jól felszerelt egyesülete volt a településnek. Már
1884 októberében egy szerkocsit vásárolnak a Gatner és Lust cégtől. Az egyesület tagjai
kereskedőkből, iparosokból, parasztokból tevődött össze, de a vezetésbe bevonták a helyi
értelmiségieket is. Az egyesületi tagok a megalakulás után 10 évvel már elérték, hogy a
község képviselő testülete a tűzoltókat a közjónak tett szolgáltatásaik elismeréséül a település
felé történő közterhek alól felmentette. Ezzel a határozattal a tűzoltó egyesület tagjai nagyot
léptek előre a községi hierarchia ranglétráján. A II. világháború derékba törte az egyesület
fejlődését. Ám a háború után újjá szerveződött az egyesület, és pezsgő élet indult be. A régi
Kossuth utcai tűzoltószertár helyett a 60-as években új szertárat kaptak a Hunyadi utcában,
bővített felszereléssel. Később azonban a túlzott központosítási törekvéseknek megfelelően az
önkéntes tűzoltó egyesületeket elkezdték sorvasztani, így a bSátaszékit is. Az egyesület
eszközei, archív anyagai eltűntek. Az épületet a DÉDÁSZ-nak eladták, míg a régi, Kossuth
utcai szertárat az általános iskola használta. A rendszerváltásra az egyesület gyakorlatilag
megszűnt. Bátaszéken jelenleg működő önkéntes tűzoltók egyesületét 1989-ben jegyezték be.
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Az évszázados hagyományok újraélesztésében, pártolásában, a település életében, az itt élő
lakosság szolgálatában végzett önzetlen tevékenységének elismeréseként. A Bátaszéki
Önkormányzati Tűzoltóság 2006. december elsején kezdte meg működését. Alapítói:
Alsónyék, Báta, Bátaapáti, Bátaszék, Mórágy, Pörböly települések önkormányzatai, és az
1883-ban alakult Bátaszéki Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A Bátaszéki Önkormányzati
Tűzoltóság vonulási területe a fent említett települések kül- és belterülete. De minden évben
pár alkalommal, ha a szükség úgy hozza, a területén kívülre is teljesít vonulást. A fent említett
működési területen történő kárelhárítás mellett plusz feladatként a Bátaszéki Önkéntes
Tűzoltóság a honlapján, és az írott sajtóban tűzvédelmi felvilágosítást is folytat. A szervezet
ugyanis akkor van igazán a lakosságért, ha nemcsak a baj elhárításában, hanem a
megelőzésében is segít. Rendezvényeket tartanak önállóan is a városban, ilyen alkalmak a
Flórián Nap, Nyílt Tűzoltó Nap. Bátaszék városi rendezvényein is rendszeresen részt vesznek.

