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1956. október 26-án született Szekszárdon, forradalmi gyermekként. Mentő vitte, lovas kocsi hozta. 

Általános iskolai tanulmányait itt, helyben végezte. „ Így visszagondolva a sióagárdi környezet, a szüleim 

gyönyörű gyermekkor biztosítottak.” Lehetősége volt megismerni a természet alapvető értékeit; a vizet, a 

földet, az embereket, felismerni a jót és a rosszat. 

Nem véletlenül említettem a vizet, mert a víz lett a legmeghatározóbb az életében. Ez az érdeklődés döntötte 

el a középiskolai pályaválasztását. Tanulmányait Baján folytatta előbb a Vízügyi Szakközépiskolában, majd 

a BME Vízgazdálkodási Főiskolai Karán, ahol 1978-ban diplomázott általános és mezőgazdasági 

vízgazdálkodási üzemmérnökként. 

Itt ismerte meg feleségét, akivel jelenleg is boldog házasságban élnek. Három gyermeket neveltek fel, s igen 

büszke rá, hogy a két nagyobb Sióagárdon lakik, itt alapítottak családot, s megajándékoztak három 

unokával. Legifjabb gyermekük még egyetemista. 

Sióagárdot mindig szülőföldjének tekintette, s lehetőségeihez mérten támogatta. 

Szakmai pályafutása Tamásiban kezdődött. 1978-79-ig a Kapos-Koppányvölgyi Vízitársulatnál 

előkészítőként dolgozott. 1979-85-ig a Tolna Megyei Vízmű Vállalatnál tervezőként, majd a szekszárdi 

szennyvíztisztító telep vezetőjeként végezte munkáját. 

Az időközben bekövetkező gazdasági változásokat felismerve 1984-ben Csatornaépítő és Fenntartó GMK-t 

alapított négy társával, majd 1985-től a középvezetői státuszt feladva az ásót és a lapátot választotta. 

Mintegy 10 évnyi fizikai munkavégzés és szakmai tapasztalatszerzés után nyílt lehetőség nagyobb mérvű 

vállalkozások indítására. A gazdasági fejlődés adta lehetőségek hatására, valamint saját elképzelési 

megvalósítására új, termelő, mélyépítő vállalkozásokat indított. Igyekezett megtartani az eredeti vállalkozás 

arculatát, másrész meg kellett felelni az új követelményeknek is. 

Ennek eredményeként a sióagárdi székhelyű Geotechnika ’84 Kft, valamint másik két vállalkozás vezetése 

is a feladata idehaza és Székelyföldön (kb. 150 fő alkalmazott). 

Mint már említettem számára mindig fontos volt a falu, lakóhelye szebbé, jobbá tétele. Ebben voltak társai 

Danóczi Nándor és Daradics József vállalkozók, akikkel együtt sok társadalmi munkát végeztek (egykori 

kommunális hulladéklerakók kezelése, takarékszövetkezet előtti burkolat építése, temető útsáv építése, 

iskola folyosójának felújítása stb.). 

Később a pályázati lehetőségekkel élve tevékenyen részt vett a település gáz-, szennyvízhálózat 

kialakításában, az ivóvízhálózat korszerűsítésében, a Leányvár ivóvízellátásának megoldásában. 

A közéletben is igyekezett hasznára lenni a településnek, három ciklusban képviselőként tevékenykedett. 

A faluban működő civil szervezeteket, egyesületeket, szakköröket, az oktatási intézményeket és 

rendezvényeket szívesen támogatta lehetőségei szerint (labdarúgás, Horgász Egyesület, Vadásztársaság, 

bábcsoport, óvoda, iskola, egyház, stb.). 

„Itt születtem, szeretek itt élni! Mindig a jobbítás szándéka vezérelt. Célom továbbra is ez. 

 

Személyes tapasztalatom, hogy Szűcs József mindig készen áll segíteni, szülőfalujáért tenni, legyen szó 

anyagi segítségről vagy erkölcsi támogatásról. 

 


