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Elfogadottá vált a simlisség?

Reklámfigura lehet
a korrupt politikus

A társadalmi változások, közéleti 
jelenségek és figurák megjelen‑
nek a reklámokban is. Néhány 
éve még elképzelhetetlen volt, 
hogy feketézõ vagány – jogi 
értelemben bûnözõ – áruljon 
pénzügyi befektetést vagy hogy 
az adós vicces, maszkban buj‑
káló figuraként tûnjön fel a 
képernyõn. Harsányi Gergely, egy 
reklámügynökség kreatív igaz‑
gatója szerint azért jelenhetnek 
meg és válhatnak sztárrá a reklá‑
mokban a negatív figurák, mert 
a hétköznapokban is elfogadottá 
vált a pénzügyi és adótörvények 
kijátszása. – Ma már nem veri 
ki a biztosítékot, ha az emberek 

simlis figurát látnak a képernyõn 
pozitív reklámhõsként – magya‑
rázta a szakember. – Fontos, 
hogy mindenki tudja: ez a vicces 
figura valójában mese – mondta 
Harsányi, aki arra a kérdésünkre, 
hogy ilyen alapon láthatunk‑e 
majd korrupt politikusokat is a 
reklámokban, így reagált: – Ez a 
megrendelõ bátorságától függ. 
Egy nagy mobiltelefongyár 
helyében – amelynek telefonos‑
doboza a korrupció szimbólu‑
maként került be a köztudatba 
– biztosan élnék az alkalom‑
mal, hogy az egyik közismert 
fõvárosi politikust reklámfigu‑
rává tegyem!� BE

A szakember szerint a telefonos cég akár reklámcélokra is használhat-
ná az elhíresült mobilosdobozt
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Felvilágosította nagyfiát az élet dolgairól

Ákos könnyûzenei ikon lett
Ákos és Nagy Feró elõtt tiszteleg nyáron a hazai könnyûzenei élet. Tizenkét népszerû elõadó játssza el a 
magyar könnyûzene ikonjainak legendás dalait Siófokon. Kovács Ákos lapunknak ez alkalomból arról beszélt, 
milyen változásokat vár magánéletében az elkövetkezendõ idõszakban.

Kovács Ákos: Negyedszer is ott akarok lenni a szülõszobában!

– Belépett a zenei nagy öregek 
közé.

– Meglep és örülök. Kicsit 
reménykedtem, hogy még nem 
vagyok ennyire öreg, most viszont 
egyértelmûen kiderült, hogy de. 
A feldolgozásokat várom, soha 
nem utasítottam el az ilyen jellegû 
megkereséseket. Ha jól sikerül 
az átirat, mindenki azt mondja, 
milyen jó kis nóta. Ha rosszul, azt 
mondják, bezzeg az eredeti! 

– Percenként nézegeti a telefon-
ját. Miért?

– A feleségem  bármelyik pilla‑
natban telefonálhat, hogy megin‑
dult a szülés, akkor autóba pat‑

tanok, és beviszem a kórházba. 
Mint ahogy eddig minden alka‑
lommal, most is ott szeretnék 
lenni a szülõszobában. 

– Három gyermeke hogyan 
fogadja az új jövevény érkezését?

– Nagyon várják már a babát, 
minden este beszélnek hozzá. 
Abszolút nem féltékenyek, szá‑
mukra ez nem lesz akkora vál‑
tozás.

– És az ön életében milyen válto-
zásokat fog hozni?

– Bele se merek gondolni. 
Valószínûleg még több dolgom lesz. 
Igaz, a gyerekek elsõsorban a felesé‑
gemnek jelentenek életfeladatot. 

– Milyen elveket vallanak a gye-
reknevelés terén?

– Következetes szeretnék 
lenni. Viszonylag szigorú rend 
szerint élnek a gyerekek. Az a 
baj, hogy ma már negatív jelzõ 
lett a szigorú. Pedig annál nem is 
tudok pozitívabb dolgot elképzel‑
ni, mint hogy a gyerek normális 
napirend szerint él. Tudja, mikor 
kell este lefeküdni, mikor van a 
délutáni alvás. A nagyfiamnak 
persze már nincs.

– Vele milyen a kapcsolata? 
Folytatnak már apa-fiú beszélgeté-
seket az élet nagy dolgairól?

– Marcival nagyon bizalmas 

a viszonyunk, mindent meg 
tudunk beszélni. Decemberben 
lesz 12 éves, még nem foglalkozik 
a lányokkal. Késõn érõ típus, mint 
én voltam, de majd behozza a 
lemaradását, ahogy én is behoz‑
tam. De már felvilágosítottam, 
mert hallottam, hogy foglalkoz‑
tatja, hogyan mûködnek a dol‑
gok. Mivel engem nagyon késõn 
világosított fel az élet, gondoltam, 
idõben megbeszélem vele, hogy 
ne legyenek bizonytalanságai és 
félelmei. Azt hiszem, mások által 
kényesnek ítélt témáról is lehet 
és kell is beszélni a gyerekekkel. 
 Udvardi�Judit


