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A Hunyadivárosi Napokon fellépő Party Show Zenekar 2004-ben alakult. Bálakba, 

rendezvényekre, szalagavatókra, partikra, esküvőkre járnak. Megvásárolt midi karaoke zenei 
alapot dolgoznak fel, erre énekelnek, s előadásukban a közismert szerzemények – a 
szintetizátornak köszönhető nagyzenekari hangzás miatt is – teljesen az eredetiként hatnak.  
A duózenekar női énekese, Móczár Zsuzsi született hunyadivárosi. Civilben a Szegedi 
Egyetem Bölcsészettudományi Karának hallgatója. „Békés, jó hely a Hunyadiváros. 
Legkedvesebb gyermekkori emlékeim közé tartozik, hogy a Hunyadi térre jártunk ki 
szánkózni”- mondja Zsuzsi. Tasi Csabának, a zenekar billentyűs-énekesének is komoly 
városrészi kötődése van, hiszen az itteni Faipari Áruházban dolgozik bútorlap-szabászként. 
 
- Hogy kerültek kapcsolatba a zenével? - kérdeztük a zenekar tagjait. 
M.ZS: - Nekem ez már a gyermekkoromban kezdődött. Szüleim elmondásából tudom, hogy 
azért szerettem annyira a mesefilmeket, mert már három-négyévesen végigénekeltem a 
bennük hallott dalokat. Zeneóvoda, majd a Kodály Iskola következett. Alapító tagja vagyok a 
Miraculum gyermekkarnak, s szintén Durányik László vezényletével az Aurin leánykar 
tagjaként bejártam szinte egész Európát. A „Fiatal leány”-t alakítva egyik főszereplője voltam 
2000-ben Kodály híres műve, a „Székely fonó” kecskeméti ősbemutatójának is. A Bolyai 
Gimnáziumba kerülve is kórustag lettem. Sorra jártuk a fesztiválokat, semmiből nem 
maradtam ki, ahol énekelni lehetett. Tizenöt évesen lettem először tagja popzenekarnak, 
később a Vámos Zoltán vezette Impulzus zenekar énekese lettem. Belefutottam a Mustang 
rockzenekarba is. Érdekes volt ez amellett, hogy ekkor már tizenvalahány éve csellóztam. 
Úgy gondolom, minden műfajnak megvan a maga szépsége, értéke. Két éve luxushajóra 
hívtak énekelni, ami sok szempontból nagyon jó iskola volt. Szabadnap nélkül hónapokon át 
minden este négy-öt órát kellett énekelni: fizikailag és idegileg is sokat kivesz az emberből. 
Hangképzés szempontjából viszont nagyon jó volt. Mások számára is észrevehetően 
finomodott a hangom az itt töltött idő alatt.   
 
T.CS: - Én is doboltam már gyerekként lakodalmas zenekarban, s a katonaidőt leszámítva az 
ilyen jellegű szórakoztatás azóta is fontos része az életemnek. Roland hangszeren, 
keverőpultos hangtechnikával játszom. Nem ez az első általam alakított formáció. Játszottunk 
már gitár-billentyűs-énekesnő hármasában is. Az, hogy Zsuzsival duóban alapítottam 
zenekart, egyrészt újszerű, másrészt pontosan betölti azt a hiányt, ami a drága nagyzenekarok 
és az „ingyen muzsikálás” között a zenei piacon igényként jelentkezik. Hogy ez az elképzelés 
mennyire megalapozott volt, megmutatkozott abban is, hogy nem kellett különösebben 
menedzselni magunkat. A hírünk mindig megelőzött és egyik rendezvényből hívtak a 
másikba. Mára jól ismernek bennünket főként a Kecskemét környéki településeken: pl. 
Tiszakécskén, Lakiteleken, Ballószögön, Hetényegyházán, Lajosmizsén és Tősfürdőn is, ahol 
évekig rendszeresen játszottunk a helyi szórakozóhelyen.  
 
- Nem érezte meg a szórakoztatás az időközben bekövetkezett gazdasági válságot? 
T.CS: - Rányomta a bélyegét, elsősorban azzal, hogy a megrendelők egy alacsonyabb 
árkategóriában kezdtek el zenészeket keresni, s ma is sok helyen az olcsón kínálkozó, nem 
minőségi zenekarokat részesítik előnyben. Ezzel szembesülve kellett döntenünk a „Hogyan 
tovább?”-ról. Elhatároztuk, hogy a minőséget megtartva, inkább a repertoárunk bővítésével 
próbálunk megmaradni a piacon. Máig folyamatosan tanulunk új és újabb dalokat. Sláger és 
nosztalgiaszámokat is játszva az Omegától az ABBÁ-ig, Frank Sinatrától Cserháti Zsuzsáig, 



Presser Gábortól Whitney Houstonig szinte bármit elő tudunk adni. Van már egy válogatás-
CD-nk is, amivel ajánlani tudjuk magunkat.   
 
MZS: - Én egyébként is szeretem, ha nagyon sokféle zenét játszunk. Ez az igény szerencsésen 
találkozik azzal, hogy ha például elmegyünk egy bálba, az általánosan játszott repertoáron 
kívül szívesen teljesítjük az egyéni kéréseket is. Ahhoz, hogy ez felvállalható legyen, nagyon 
kell szeretni az embereket. Azokat is, akiknek a zenei ízlése nem pontosan egyezik a 
miénkkel. Csak így várható el, hogy egy bulin mindenki jól érezze magát, és nagyon jólesik, 
ha úgy búcsúznak tőlünk, hogy igen, ez szuper volt. Ezek a visszajelzések adnak erőt a sok-
sok gyakorláshoz. A különleges kérések teljesítését egyébként nem sok zenekar vállalja fel, 
mert ki akar azért heti rendszerességgel órákat gyakorolni, hogy szinten tartson olyan 
számokat is, melyeket egy évben lehet, hogy csak egyszer-kétszer fognak kérni a vendégek. 
Ez anyagilag, úgymond, nem térül meg, mert senki nem keres többet azzal, hogy ő a 
szokásoson felül még húsz vendég kérését teljesítette. Azt viszont remélem, hogy ha 
ugyanabban az árkategóriában választani kell, bennünket választanak. A szakmai színvonal 
mellett nagyon fontos a számunkra, hogy ahová mi megyünk zenélni, ott valóban oldott, jó 
hangulat alakuljon ki. Egy lakodalom például a fiatal pár életének legfontosabb napja. Az, 
hogy ezt mi is átérezzük, átjön a zenénken, s általában a jelenlévő körből hívnak a következő 
esküvőre is játszani. Tudják, hogy ezt mi komolyan vesszük, s valóban felelős, komoly munka 
ma a szórakoztatás. 
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