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A kórógyi Önkéntes Tűzoltó  Egyesület 1927. május 15-én alakult. 
1934-ben az egyesület megvásárolt egy telket ahol önerőből épületet emelt. A 

létesítmény olyan volt, hogy akár 150 nézőt is el tudott látni a színházi eseményekről, 
amelyeket a falusiak gyakoroltak és előadtak. 

1936-ban kézi tűzoltó kocsit vásárolt az egyesület amely a vizkapacitás szerint 
annak idején a legkorszerűbb volt a környéken.  

1958-ban a régi tüzoltóotthont értékesítve az egyesület új építkezést indított a 
falu központjában található egykori szövetkezeti ház helyén. A telket a egyesületnek a 
helyi önkormányzat adományozta. Abban az időben az egyesület a Vukovári községben 
az eggyik legfelszereltebb volt. Az egyesület minden versenyen részt vesz, és kiváló 
eredményeket ért el.  

1991.09.29-én a szerbek és az un. jugoszláv néphadsereg megszállja falunkat, 
és földönfutóvá teszik az évszázadakon ittélő magyar közösséget. Az összes akkoriban 
korszerű tűzoltó-felszerelésünk is a faluban ragadt, amelyet a megszállók elloptak.  

1997-ben hazatérhettünk. Falunkat és otthonainkat üresen, megfosztottan, 
lepusztultan találtuk. A tűzoltó egyesület sem talált meg semmit a háború előtti 
felszerelésböl.  

1998-ban a falunkba való végleges visszatérést követően, az egyesület egy 
külföldön dolgozó tagja révén némely felszerelési adományt kapott. A későbbiekben 
Hollandiából az egyesület egy koros, használt alacsony vízkapacitásu járművet kapott. 
Sajnos, mindez a szerény állomány az égbolt alatt volt a Kórógyi Mezőgazdasági 
szövetkezetben mivel Tordinci önkormányzata (amelyhez a falunk tartozik) tíz éven át 
magánszemélyeknek adta használatra a tűzoltóotthonunkat.  

Tíz év elteltével (2014-ben), az önkormányzat visszaadta az elődeink által 1958-
ban épített épületünket. Tagjaink önkéntes munkájával felújították épületünket. 

Mindez alapján, nyilvánvaló hogy egyesületünk tagjaiban megvan az élni- és 
küzdeniakarás. Mindez sajnos értelmetlennek tűnik, amennyiben legalább valamilyen 
szinten működőképes műszaki eszközeink nem lesznek. Mivel államunk tehetetlen (az 
önkormányzatot nem is érdemes emliteni) és nem tud támogatni bennünket, 
kénytelenek vagyunk segítségért az anyaországunktól kérni. 

A leirtat  követően szeretnénk kérvényezni a Magyar Tűzoltó Szövetséget 
támogatását.   

Legnagyobb szükségünk tehnikai kisegítésre, tehnikai felszerelésre lenne, 
esetleg egy újabb évjáratu tűzoltó járműre, amely legalább 4000-5000 liter 
vizkapacitásu. 
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