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Szabadi István – Önéletrajz 
 
 

Bács-Kiskun megyében Kecelen születtem 1971. augusztus 12-én. A Duna-Tisza köze nyugati felén a 
Kiskunság, Kalocsai Sárköz és a Bácska találkozásánál fekvő szőlő- és bortermelő alföldi településen 
közel 7 éves koromig éltem. Aktív természetjáróként már kisiskolás éveim alatt megismerhettem 
Magyarország egyik legszebb természetvédelmi területét a Vörös-Mocsár lenyűgöző világát, ami a 
Tőzegbánya szomszédságában komoly halastavakkal ajándékozta meg a településen élőket, többek 
között engem is. 12 évesen már sikeres horgászvizsgával rendelkeztem. Édesanyám Sajdik Erzsébet, 
aki születésem idején betanított ipari munkásként dolgozott Kiskunhalason az akkori papírgyárban. 
Édesapám ismeretlen. Nevelőapám Szabadi Ferenc, aki a nevére vett és édesanyámmal házasságot 
kötött.  
Kecelen éltünk 17 éves koromig. Általános iskolai tanulmányaimat 1978 és 1986 között végeztem el 
Kecelen. Az alsó tagozatot az újfalusi Arany János Körzeti Általános Iskola és Diákotthonban, a felső 
tagozatot pedig az Általános Művelődési Központban folytattam.  
 
További tanulmányaim: 
621.sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet Kiskőrös. Elektroműszerész szakképesítés (1986-1989). 
Budapesti Harlekin Gyermekszínpad (Színészi tanulmányok 1989-1991 között). 
Önálló Színészakadémia Kégl Antal vezetésével (Kiszolgáltatottak Alapítvány a Művészetért 
támogatásával 1991-1993). Az alapítvány segítségével gépírói tanfolyamot is elvégeztem majd oklevelet 
is szereztem. 
A Kiskunhalason elkezdett középiskolai tanulmányaimat Budapesten folytattam a Klauzál Gábor 
Műszeripari Szakközépiskolában. Érettségi (1990-1993). 
Krúdy Gyula Újságíró Iskola OKJ-s akkreditált Újságíró I. és Újságíró II. kategória (2012). 
 
Sorkatonai szolgálatomat határőrként 1993. augusztus 26-tól – 1994. augusztus 11-ig becsülettel 
teljesítettem. 
 
Az egyéni vállalkozásom McKenzye Produkció fantázianévvel 1997 szeptemberében kezdte meg 
televíziós tevékenységét először helyben, majd országos mértékben. Televíziós műsorokat gyártottam 
és újságíróként (önálló szerkesztői szabadsággal) tényszerűen, objektíven szolgáltam a hazámat, illetve 

civilként évtizedeken keresztül alakítottam és formáltam a helyi kulturális és politikai életet.  
 

2003. október 20-án elindítottam Kiskunhalas város második, de egyben az első magán – kereskedelmi 
– televízióját (McKenzye Televízió), amit az akkori Országos Rádió és Televízió Testület /ORTT/ 
886/2003. (VI.19.) számú határozata alapján vett nyilvántartásba, mint kereskedelmi vezetékes 
műsorszolgáltatót.  
Büszke vagyok arra, hogy 2019 október végéig (16 év) úgy működtettem a napi szinten szerkesztett 
műsorral rendelkező helyi televíziómat, hogy egyetlen egy forint közpénzt nem használtam fel a 
működésre. Éjjel-nappal dolgoztam azért, hogy a televízió és a családom fenntartásához szükséges 
anyagi hátteret biztosítani tudjam. Mindezt azért tettem, hogy a szerkesztői szabadságom 
megmaradhasson. Soha senkitől nem függött a szerkesztői munkásságom.  
 
A hobbimnak hódolva a televíziós újságírói tevékenységem alatt 2011-ben létrehoztam a McKenzye Fish 
Group Hungary Kft.-ét. MLM struktúrában egy horgász klub rendszert (hálózatot) építettem fel, amely 
lényege és célja, hogy a horgászat, mint hobbi, ne egy drága sport és szórakozás legyen, hanem egy 
örömöt és boldogságot jelentő olcsó kikapcsolódás.  
2016-ban kezdtem el aktívan politikával foglalkozni, és letettem a voksomat a „se Gyurcsány, se Fidesz, 

se Jobbik” elve mellett.  
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2018-ban vettem fel a kapcsolatot a Mi Hazánk Mozgalom alapítóival.  

2019. január elsejével tagja lettem a pártnak, majd elindult az aktív közös munka. Kiskunhalason 
megalapítottam a helyi szervezetet, majd az EU Parlamenti választásra igyekeztem ismertté tenni a pártot 
Bács-Kiskun megyében. 

2019. október 13-tól a Mi Hazánk politikusaként Kiskunhalason és a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzatban egyaránt képviselőként dolgozhattam 2022. április 30-ig.  

2020. szeptemberétől a Mi Hazánk Mozgalom pártigazgatójaként építem a pártot. 

2022. április 3-án a Mi Hazánk Mozgalom önálló országos listát állítva bekerült a Parlamentbe. A lista 
ötödik helyén szerepelve országgyűlési képviselői mandátumot szereztem.  

Munkásságom eddig is és ezután is szorosan kapcsolódni fog a helyi, megyei és az országos politikához, 
közélethez, a kulturális értékekhez, a civilszervezetek tevékenységéhez és hazánk fejlődéséhez. 

Két lány gyermek édesapjaként rendkívül fontosnak tartom, hogy a magyar értékek mentén tudjunk egy 
biztonságos és élhető hazát biztosítani az utánunk jövő nemzedék számára.  

 

Kelt: Kiskunhalas, 2022.04.30. 
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