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1936. augusztus 9-én született a harci jegyzőházban. Nagyapja volt a jegyző. 

Szekszárdon lakott. A harci templomban keresztelték meg.

1945-46-ban nagyapja Harcon

itt töltötte.  

Amíg a szekszárdi elemi iskolában az oroszok voltak

tanítóhoz járt iskolába. Nagyapja halála után ritkábban

Sudár Bélához látogatott. Anyai nagyapja Mártonfai Márton.

1964-91 a Balassa János kórház belgyógyászat főorvosa volt. 1991

ahol városi tiszti főorvos volt, nyugdíjazásáig

Érzelmileg kötődött harchoz,

ebben az időkben Sióagárdhoz tartozott Harc, és az oda járás eléggé körülményes volt. Neki 

köszönheti a település, hogy Szekszárdhoz csatolták az egészségügyi ellátást. Segített az egészségház 

tervezésénél és felépítésénél is. A történelemmel sokat

Dr. Sudár Géza így vall gyermekkoráról: „Szerettem sétálni a nagyapámmal. Ballagtunk a 

sióparti nyárfák alatt a töltésen, bejártuk a határt…

bogarakról, a fákról, bokrokról… a mező vadjairól, a c

szeretett mesélni. Én meg nagyon szerettem hallgatni.

Az érzelmi kötődése miatt, amatőr helytörténészként í

a település történetének legjobb forrása.
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