
Vas Gyula vagyok, Székesfehérváron születem és nevelkedtem. A Hétvezérben 

töltöttem az általános iskolai éveket. Innen szakközépiskolába, majd a Kodolányi János 

Főiskola Jazz előadóművész szakára mentem tovább. Session zenészként dolgozom 20 éves korom 

óta a hazai könnyűzenei szakmában. Az alábbi előadókkal volt szerencsém együtt dolgozni: Király 

Viktor, Király Linda, Takács Nikolas, Oláh Gergő, Nagy Laci Gitano, Peet Project, Pesti Sikk, Kállay 

Saunders András, Kökény Attila és még sokan, csak hogy a legismertebbeket említsem. 

Sok helyre eljutottam a világban a zenei pályafutásomnak köszönhetően, és sok-sok élményt 

szereztem az évek alatt, amiket átéltem, és egy életre szólnak, valamint megélhetem a 

gyerekkoromban áhított sikereket, ami fantasztikus dolog. 

Jelenleg a zenélés mellett vállalkozóként dolgozom, amit nagyon szeretek, és folyamatos 

megújulásra késztet az élet minden területén. 

Amit útravalóul tudok javasolni nektek, akik a nagybetűs élet előtt álltok, hogy legyen egy 

belső elvárásotok, igényetek magatokkal szemben arra, hogy mit szeretnétek elérni az életben, mi 

lenne az, amivel megelégednétek, ha az elért sikereket, eredményeket nézitek magatok előtt. Végső 

soron az ember azt keresi, mitől lesz boldog. Ehhez ismernetek kell magatokat, ami szerintem a 

magatokkal töltött idő, az elcsendesedés tesz lehetővé leginkább. Én sokat csináltam ezt, hogy 

megtaláljam az utam. Minél több inger foglalja le az ember figyelmét, annál nehezebb ezt 

megtalálni. Fontos, hogy tudjátok, hogy mivé szeretnétek válni az életben, ami úgyis változni fog, de 

a jövő kép, mindig tenni akarásra sarkallja az embert, és ez a fontos. Ha bármi változik az életben, 

azt pedig rugalmasan kell kezelni. Szerintem az életben harcosnak kell lenni, nem pedig a kényelmet 

keresni, amit a világ most diktál. (Menjél nyaralni, vegyél luxusautót, rendelj meg mindent házhoz 

szállítva...) Az igazi harcosok korán kelnek, szorgalmasak, edzettek testileg, lelkileg, és készek 

másokért is harcolni, úgy, hogy nem kérnek cserébe semmit érte. Készek megbocsájtani, és a 

szeretetüket a tetteikkel kifejezni, nem csak vakerászni szép dolgokról. Jah, és merjetek segítséget 

kérni, ha úgy alakul, ebben nincs semmi ciki. Továbbá, ha tanulmányozzátok a múltat, az segít 

építeni a jövőt! Ti vagytok a jövő reménysége, ami felelősség is, de leginkább egy izgalmas kihívás is 

nektek, mert a ti ötleteitek, értékeitek, innovációitok, és tehetségetek fogja meghatározni a világ 

alakulását, kultúráját, minőségét, amikor felnőttek lesztek!  
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