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Szili Csabával

ELŐZŐ számunk vendége
Szili Csabának, a fehérvári
Vörösmarty Mihály Általá-
nos Iskola igazgatójának
adta át a stafétát a követ-
kező kérdéssel együtt: mi-
lyen ma iskolaigazgató-
ként dolgozni?
– IDÉN tíz éve, hogy megbí-
zott igazgató lettem, majd
egy év múlva kineveztek.
Akkor a maihoz képest tel-
jesen más kihívásokkal,
feladatokkal nézett szem-
be egy igazgató. Inkább
egy komplex költségvetési
szerv vezetője voltam, ma
pedig sokkal hangsúlyo-
sabb a szakmai vezető sze-
repem. Hozzám ez utóbbi
közelebb áll.
A VILÁG, benne a társadalom
sokat változott az elmúlt
tíz évben. A gyerekek is
mások. A hagyományos
módszerek mára sikerte-
lenné váltak, ezért elkerül-
hetetlen az iskolák, az ok-
tatás megújulása. Mi is tö-
rekszünk erre. Ebben se-
gítségemre van egy na-
gyon jó pedagógusközös-
ség. Szeretem, hogy igaz-
gatóként mindennap több
száz gyermekkel találko-
zom, akiket örömmel fo-
gadhatok. Igyekszem ve-
lük emberközeli kapcsolat-
ban lenni, de a tiszteletü-
ket is kivívni.
SZILI CSABA Juhász László-
nak, a VÁLASZ elnökének
adja át a stafétát. Kérdése:
főszervezőként sikeresnek
tartja a székely bált?

BOKROS JUDIT

A STAFÉTA KÖVETKEZŐ VENDÉGE:

JUHÁSZ LÁSZLÓ

STAFÉTA
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A Fehérvárról származó Pixa népszerű zenei producer és dj lett

Snoop Doggnak is írt már dalt
SZÉKESFEHÉRVÁR Pixa, az ország
egyik népszerű producere és
dj-je a zenélés rabja lett már
akkor, amikor megkapta éle-
te első szintetizátorát. A ze-
nésszel eddigi pályafutásáról
beszélgettünk.

Laci Patrícia

Szinte alig akad a hazai
könnyűzenei életben olyan
muzsikus, akivel még ne dol-
gozott volna együtt Tóth Dá-
niel, azaz Pixa. A Székesfe-
hérvárról származó producer
és dj hozott már létre produk-
ciót Fluorral, SP-vel, a Halott
Pénz és a Punnany Massif ze-
nekarral, sőt, még Kis Grófó-
val is, akivel – Bulibáró című

szerzeményük révén – a vi-
deómegosztó oldalon közel
20 milliós nézettséget ért
már el.

– Az Albacompban szeret-
tem volna kosarazni, de eh-
hez elég béna voltam – mesé-
li viccelve a gyerekkoráról Pi-
xa. Nos, lehet, hogy a sport-
ban nem volt annyira sikeres,
mint szeretett volna, viszont
beleszeretett a zenélésbe. Kü-
lönösen akkor vált a muzsi-
kálás a szenvedélyévé, ami-
kor 1992-ben megkapta első
szintetizátorát, élete első stú-
dióját pedig már egyetemista-
ként elkezdte építeni.

Pixa 2007-től poppal, illet-
ve elektronikus poppal foglal-
kozott, SP-vel együttműköd-

ve: később kettejük közös
munkáját többször is díjaz-
ták. – Mindegyik dalra büsz-
ke vagyok, de a legkedvesebb
számomra az, amelyet a Hő-
sökből ismert Menthával ír-
tam az ő anyukája emlékére,
Bennünk él címmel. A klipet
otthon, a mi lakásunkban for-
gattuk, és az én anyukám ját-
szotta el Mentha édesanyját a
videófelvételen – mesélte a
zenész, aki azt is elárulta: pá-
lyafutása egyik legszomo-
rúbb momentumának tartja,
hogy jelen volt 2011-ben a
budapesti West Balkánban
azon a bulin, amelyen három
lány életét vesztette.

Pixának külhoni zenészek-
kel is volt alkalma együtt dol-

gozni: közülük az egyik leg-
híresebb az amerikai rapper,
Snoop Dogg.

– Egy külföldi ismerősöm
szólt, hogy ő Snooppal akar
dolgozni, szerzett szponzort
is hozzá, és arra kért, hogy
írjuk meg a zenét. Na, mond-
tam, rajtam ne múljon! Meg-
írtuk a dalt, aztán továbbítot-
tuk, két hét múlva már vissza
is küldte a felvett szöveget az
„öreg”. Hatalmas érzés volt a
saját zeném alatt Snoop Dogg
hangját hallani – mesélte.

Pixa akkor érzi jól magát,
ha nemcsak zenét írhat, ha-
nem emellett dj-ként is fel-
léphet. Nem bírja ki, hogy ne
ugráljon a pult mögött, ne
kommunikálhasson a közön-

séggel: mindez egyfelől szó-
rakozás, másfelől kemény
munka. Zenész lett ugyan, de
a szabadideje nagy részét ma
is a sportnak szenteli. Egyfe-

lől azért, hogy bírja energiá-
val a fellépéseket, másfelől,
mert a sport máig a hobbija.
Persze a főzés és a történelmi
könyvek olvasása mellett.

Pixa dj és zenei
producer szerint

a siker titka a sok
munka és némi

szerencse

Számos olyan emléke van Waliduda Dánielnek, amit soha nem fog elfelejteni

Szerencsés vagyok: sok álmomat elértem
ISZKASZENTGYÖRGY Dolgozott
az Európai Parlamentben,
a varsói Miniszterelnöki Hi-
vatalban, de az Oktatási Hi-
vatal munkatársa is volt. Ta-
nult macedónul, oroszul és
lengyelül is. A Finnugor Kul-
turális Főváros 2016 program
egyik szervezője, és az egyet-
len hazai havi meleglap szer-
kesztője. Ő Waliduda Dániel.

Szanyi-Nagy Judit

Fehérváron született 1989-
ben, de Iszkaszentgyörgyön
nőtt fel, mint a szülei, nagy-
szülei. Az alsó tagozatot az
Amadé–Bajzáth–Pappenheim-
kastély általános iskolájában,
míg a felsőt a fehérvári Hét-
vezér matematika–számítás-
technika tagozatán végezte
el. Sokaknak a Tóparti gim-
náziumból is ismerős lehet:
ott humán tagozaton végzett.

– Az első meghatározó él-
ményem az volt, amikor hár-
man megnyertük a városi eu-
rópai uniós versenyt, majd
pár hétre rá a Hétvezér igaz-
gatójával, Tölgyessyné Jutka
nénivel ketten átvettük az
EU-zászlót az akkori külügy-
minisztertől. A középiskolá-
ban három éven át szavaztak
nekem bizalmat az iskolatár-
saim a diákönkormányzat ve-
zetéséhez – mesél motivációi-
ról Dani. Mivel a közélet to-
vábbra is érdekelte, jelentke-
zett az ELTE politológia sza-
kára, majd egy év után
orosz–lengyel szakirányra is.
Volt, hogy egy félévben 19
tárgyból kellett vizsgáznia,
de mindkét szakot elvégezte:

– A politológiát a téma, az
orosz–lengyelt különösen a
közösség és a nyelvtanulás

miatt szerettem igazán –
mondja. 2016-ban nagyma-
mája javaslatára elkezdte a
jogászképzést is a Pázmá-
nyon, levelező szakon: – Ak-
kor az Oktatási Hivatalnál

dolgoztam, másként nem
ment volna a kettő. Nem tu-
dom megfogalmazni, miért
vonzott mindig is az állami-
gazgatás. Talán egyfajta köte-
lességtudat, a közösségért
tenni akarás miatt – emeli ki.

Dani a nyelvtanulásban is
képezte magát. Angolul be-
szél a legjobban, mert ezt
gyakorolja leginkább, a né-
metből még mindig sokat ért,
ha szövegeket olvas. Az egye-
temen oroszt tanult, Minszk-
be is eljutott, de másfél évig a
macedón nyelvvel is ismerke-
dett. – Sajnos gyakorlatilag
semmire sem emlékszem a
nyelvből, de sosem felejtem
azt az egy hetet, amit Szkop-
jéban töltöttünk. A bölcsész

kar dékánjának dolgozószo-
bájában ültünk, amikor – ma-
cedónul – elmeséltem neki,
hogy a születésnapomat ün-
neplem. Erre ő azt mondta:
válasszak két könyvet a pol-
cairól, megkapom őket aján-
dékba. Az orosz–macedón és
a lengyel–macedón szótára-
kat választottam, azóta is ott
vannak a nappalimban – idé-
zi fel az emlékeket. – A szí-
vemhez a lengyel nyelv áll a
legközelebb. Nagyapám is
lengyel állampolgár volt, a
második világháború után
került Iszkára bányászként, a
családi nevünket is tőle örö-
költük. Az viszont a mai na-
pig fáj, hogy – a családi örök-
ség ellenére – sajnos, az öt

idegen nyelv közül pont ez
megy a legnehezebben – vall-
ja be.

Mindemellett alapítása óta
szerkesztője az ingyenes, ha-
vonta megjelenő Humen me-
legmagazinnak: – Régóta fon-
tosnak érzem, hogy tegyek a
meleg közösségért, a látható-
ságért. Életem legbüszkébb,
legboldogabb pillanata volt,
amikor édesapám és édesa-
nyám végigsétált velem a ta-
valyi Pride-on. De azt sem fe-
lejtem, amikor azt mondták:
„Nem az számít, kivel, ha-
nem, hogy boldog legyek.”

A jobb oldali képen Waliduda
Dániel látható az Amadé–Baj-

záth–Pappenheim kastély előtt
állva, Marina Kaljurand észt kül-

ügyminiszterrel együtt. Később
Helsinkiben, Ampli Ferenc alpol-

gármesterrel közösen köszön-
tötték a 2017-es finnugor kultu-

rális főváros jelöltjeit (felső fotó).
Dani 2016 szeptemberében az
esztergomi Finn–Magyar Test-
vértelepülési Konferencián Isz-
kaszentgyörgyöt és a kulturális

év programjait mutatta be (balra)

Fotók: Waliduda Dániel

A Finnugor Kulturális Főváros projektvezetője
Iszkaszentgyörgy 2016-ban sikeresen pályázott a Finnugor Kul-
turális Főváros címre. A pályázat beadása Gáll Attila polgármes-
ter ötlete volt, Waliduda Dánielt később projektvezetőnek vá-
lasztották. – Kevesen tudják, de az Amadé–Bajzáth–Pappen-
heim-kastély adott otthont a második világháború bombázásai
idején a Finn Köztársaság nagykövetségének. Innen ered a szo-
ros kapcsolat. Két finn díszpolgárunk is van: Ari S. Kupsus buda-
pesti galériatulajdonos, valamint Jari Vilén, az Európai Unió Eu-
rópa Tanácsba delegált nagykövete. Ez a kétezer fős falu tavaly
25 millió ember fővárosa volt szerte a világon – mondja.
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