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Göncz Ferenc iskolaigazgató 
 
1952. július 6-án született Nagykanizsán, a Pécsi Tanárképző Főiskolán szerzett tanári 
diplomát. Tanított a Beleznai Általános Iskolában, a nagykanizsai Thúry György Kereskedelmi 
Szakközépiskolában. Tanítványai több Kazinczy-érmet, valamint országos versenyeken 
előkelő helyezéseket értek el történelemből. 
1991-ben középiskolai tanári oklevelet szerzett, 2004-ben közoktatás vezetői és szakértői 
szakvizsgát tett. 2009-től az intézmény igazgatója. Tanári munkája mellett foglalkozik a 
biztonságpolitika, az európai integráció és a holokauszt tanításának témaköreivel  
A holokauszt történetéről több előadást is tartott: 2002-ben, az „Empátia, tolerancia” 
konferencián a Hadtörténeti Múzeumban, majd 2004-ben az ELTE-n „Mit és hogyan tanítok a 
holokausztról” címmel. Ez utóbbi előadás rövidített változata a történelempedagógiai 
füzetekben is megjelent. Írásos és képi források alapján egy módszertani anyagot állított 
össze a Nácik eutanázia programjáról. Célja, hogy programokon, kiállításokon keresztül minél 
több diák megismerhesse a holokauszt történetét és jelenkori tanulságait.  
 
 
 
Winkler Barnabás építész 
 
1946-ban Szombathelyen született. Építészmérnöki diplomát 1970-ben a Budapesti Műszaki 
Egyetemen szerzett. Húsz évig dolgozott az Ipartervben. 1989 óta vezeti az általa létrehozott 
HAP Tervezőirodát. Legjelentősebb épületei közül néhány: Campona Bevásárlóközpont és 
Rendezvényközpont, RTL Klub stúdió- és igazgatási központja, Stefánia Park irodaház.  
2003-ban hozta létre a HAP Galériát, melyben eddig 56 kiállításon a múlt század 
legjelentősebb hazai építészeinek életműveit, soproni képzőművészek munkáit mutatta be. 
Számos építészeti könyv kiadója. Zsolnay fajansz-porcelánból 1000 darabot számláló 
gyűjteménnyel rendelkezik.  
2008-ban adták át az általa tervezett Balfi Nemzeti Emlékhely térkompozícióját. (Szobrász 
munkatársa Kutas László volt). A negyvenöt kőlapból álló együttes, a nyugati határ melletti 
mintegy nyolcezer, 1944. végén és 1945. elején elpusztított munkaszolgálatos 
honfitársainknak – köztük Szerb Antalnak, Halász Gábornak, Sárközi Györgynek – állít 
megrázó emléket. A kövek a megfáradt, elcsigázott foglyokat jelképezik.  
A 2009-ben, Vígh Tamás szobrásszal a budapesti Deák téren Sztehlo Gábor evangélikus 
lelkész emlékére állított emlékmű egyik tervezője.  
 
Winkler Barnabás 2005-ben könyvkiadásaiért és kiállítás rendezéseiért Kós Károly-díjban, 
2008-ban irodaépület terveiért Budapesti Építészeti Nívódíjban, 2009-ben építész 
életművéért Ybl Miklós-díjban részesült. 
 

 


