
Gyurcsek Tamás 

 

1975. január 23-án született. Születése óta 2 testvérével Kocson nevelte édesanyja 

Pongrácz Irén és nevelőapja Besenyei József. Itt alapított családot feleségével, 

Varga Szilviával, két gyermekük született Martin és Gergő. 

Tanulmányait a helyi általános iskolában iskolában, majd a Fellner Jakab Ipari és 

Szakmunkásképző Iskolába végezte, ahol magas építőipari ács és állványozó 

képesítést szerzett. 

Miután sorkatonai szolgálatát letöltötte az Aranykocsi Zrt.-hez került, mint 

gépkocsivezető és rakodógép kezelő. 

2005-ben megalapította saját vállalkozását és jelenleg is ebben tevékenykedik. 

1989-ben lépett be a tűzoltó egyesületbe ifi tagként. 

2001. óta a Tűzoltó Egyesület elnöke. 

2004-2008. között a helyi tűzoltókkal a Bokodi Különleges mentő és Tűzoltó 

Egyesületnek tagja, ahol társaival több alkalommal vetették be őket az ország 

különböző részein, elsősorban árvízi védekezés során.  

2012-ben alapító tagja a Turul mentőcsoportnak. 

Kocs Községben 1886. óta működik a lakosokból szerveződő önkéntes alapon 

működő tűzoltó szervezet. 

Az önálló Kocsi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 1989-ben jegyezték be a megyei 

Bíróságon. 

Egyesület alapvető célja Kocs Község közigazgatási területén közreműködni a tűz 

elleni védekezésben, műszaki mentésben, katasztrófa elhárításban. E tevékenységét 

jelenleg a Komáromi hivatásos Tűzoltó Parancsnokság irányítása és a KEm-i 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Felügyelete mellett látják el. 

Irányítása alatt az egyesület tagjai évente több alkalommal vonulnak tűzesetekhez, 

műszaki mentéshez, a település közigazgatási határán belül és kívül egyaránt. De 

jelentős részt vállaltak a településünket sújtó 2009. évi szélviharban keletkezett 

károk elhárításában, melynek során közel 100 ház sérült meg. Valamint a 2010. 

májusi csapadékos időjárás miatt előállt belvízi veszély elhárításában. 



2013. március 15-én a rendkívüli hóvihar 4 napra elzárta településünket. Ez alatt 

mentette társaival a hóban elakadtakat, majd saját markolójával több napon 

keresztül részt vett a közlekedési lehetőségek javításában. 

Szükség esetén, vészhelyzeten kívül is segítséget nyújt az egyesület tagjaival a 

lakosság számára. A település közösségi életében is részt vállalnak tűzoltó 

bemutatóval és a rendezvények előkészítésében is segítséget nyújtanak. 

Községünkben élők tiszteletét vívta ki magának azzal, hogy fáradságot nem kímélve 

szabadidejét feláldozva segíti a bajba jutott embereket. 


