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SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK, MOTIVÁCIÓ:
Szakmai életutam, elért eredményeim megismerhetőek a szakmai önéletrajzomból.
5 gyermekes nagycsaládból származom, Nagykanizsán születtem és nőttem fel.
Szüleim városszerte ismert, köztiszteletben álló becsületes emberek. Édesanyám
óvodapedagógusként vonult nyugdíjba, édesapám pedig több évtizedig dolgozott a
MÁV-nál, illetve edzőként oktatott cselgáncsot (judót) a MÁV NTE-nél. Két nővérem
ugyancsak pedagógusként gyakorolja a hivatását a felsőoktatás területén. A két
öcsém is továbbtanult. Feleségemmel Kiskanizsán lakunk.
Büszke vagyok arra, hogy napjainkig több száz tanulónak oktathattam az informatika
és a kapcsolódó szakmai tárgyak ismereteit, hogy hozzájárulhattam fejlődésükhöz,
mind a középiskolában, mind az egyetemen, illetve a felnőttképzésben. Szakmai
kiteljesedést számomra a szakmai vizsgaelnöki felkérések és az igazságügyi
hatósági szakértői kirendelések jelentették. Ahogyan a középiskolai éveim során, úgy
a főiskolai és egyetemi tanulmányaim mellett is rendszeresen dolgoztam. Mindig
akadt tennivaló, mindig kellett valamiért küzdeni. Ahogy a helyzet megkívánta, hol
fizikai munkát végeztem, hol pedig szellemit. Számomra nem ismeretlen a „munka”
fogalma.
Az iskolavezetés tagjaként, műszaki/szakmai igazgatóhelyettesként 2008-ban
kezdtem meg tevékenységemet. Sikernek könyvelem el, hogy kollégáim segítségével
tovább tudtam színesíteni a Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium
szakmai kínálatát, jelentős mértékben fejleszteni tudtam eszközparkját, illetve
eredményesen képviseltem – regionális és országos szinten is – az oktatás ügyét.
Folyamatosan kerestem végzett tanulóink részére a továbbhaladási és
foglalkoztatási
lehetőségeket,
hiszen
a
munkahelyteremtés
az
egyik
legsarkalatosabb kérdés a városban. Az évek során számos hazai és külföldi
vállalattal, illetve szakmai szervezettel sikerült jó kapcsolatot kialakítanom.
Önkormányzati képviselőként határozottan úgy vélem, hogy többet tudok tenni a
közügyekért. Igyekszem konstruktív és intelligens politikát folytatni.
Nem pártreferenciák alapján döntök. Számomra az a fontos, hogy az adott
előterjesztés a város érdekét szolgálja-e, vagy sem.
Munkám során mindig igyekszem igazságosan, a lehetőségekhez képest objektíven,
szakmailag a tőlem telhető legjobb módon eljárni. Fontos erényemnek érzem a
tisztakezűséget. Rendezett családi körülmények között élek, szeretett feleségem
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szintén pedagógus. Mindketten keresztények vagyunk.
függőségektől mentes életet élek, büntetlen az előéletem.

Nem

dohányzom,

Politikával már az első választópolgári időszakom óta foglalkozom. Kezdetben a
középiskolában a határrendészeti képzés során, később pedig a főiskolán, majd az
egyetemen tantárgyi keretek között, illetve az Igazságügyi Minisztérium
szervezésében a szakértői munkámhoz kapcsolódóan több vonatkozásban tanultam
jogot, politológiát. Megszerzett tudásomat, illetve a személyes ismeretségeimet – a
kitűzött jó célok és ügyek szolgálatába állítva – hamar alkalmazni is tudtam. A város
szellemi és politikai vezetőivel igyekszem megtalálni a közös hangot. Az évek során
sikerült jó személyes és szakmai kapcsolatokra szert tennem.
Politikai identitásom, hitvallásom alapján találtunk egymásra a nagykanizsai
Jobbikkal. Úgy érzem, hogy tiszta szívvel, erkölccsel, tartással és becsülettel
képviselni tudom a közösen elfogadott céljainkat. Egy hagyománytisztelő és -ápoló, a
nemzetet felkaroló és előrevivő, szakmailag képzett, igaz magyar emberekből álló
pártnak látom őket. Mára már a második legnagyobb politikai erőt képviseli
Magyarországon. Úgy gondolom, hogy ha jól szemügyre vesszük a párt programját,
a Jobbik eddigi politikai és közéleti tevékenységeit, illetve az országgyűlésben
elhangzott felszólalásait, belátható, hogy megfontolt, a hazájukért tenni akaró
emberekről van szó.
Az eredményesség is kulcsfontosságú számomra. A 4 év során közel 2000 ügyet
képviseltem, melynek több mint a 80%-át hathatós intézkedések zártak. A
közgyűléseken, bizottsági üléseken, valamint azokon kívül az egyik legaktívabb,
legtöbbet felszólaló képviselőként végeztem a tevékenységemet. Telefonom naponta
megcsörren, az irodánk ajtajának kilincsét egymás után adják kézből kézbe az
érdeklődök és segítséget várók.
Viszont még ennél is többre lennék képes, amennyiben Önök újra és nagyobb
bizalmat szavaznak nekem és a Jobbiknak!
Azzal a tévhittel és demagógiával ideje egyszer és mindenkorra szakítani, hogy attól
lesz jobb Nagykanizsa helyzete, ha hasonló színekben pompázik majd, mint a
kormányalakító párt. Azokon a településeken, ahol jobbikos a városvezetés, ott
fejlődés és rend van. Annál pedig már most nagyobb lobbi erővel és határozottabb –
valóban a város érdekét szolgáló, megvalósítható – elképzelésekkel rendelkezünk,
mint a jelenlegi városvezetés.
Továbbra is arra kérem Önöket, hogy ha egyetértenek a kitűzött céljaimmal, illetve
elfogadják és alkalmasnak tartják a személyemet arra, hogy képviseljem
Nagykanizsa érdekeit, akkor legyenek szívesek, és támogassák a Jobbik
nagykanizsai jelöltjeit!
Tisztelettel: Gábris Jácint – polgármester- és önkormányzati képviselő jelölt, Jobbik
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