
Sajtóközlemény 

Budapest, 2010. május 3. 

 

Sebestyén Balázs és Vadon János, a két „őrült médiasztár” eszelős 

helyzetekben a Vodafone új reklámfilmjeiben. 

 

Sebestyén Balázs és Vadon János – ahol megjelenik ez a két arc, ott az őrültség sem 

várat magára! A Vodafone következő reklámfilmjeinek két új szereplője korábban nem 

vállalt hasonló felkéréseket, ám a forgatást a tőlük megszokott módon pillanatok alatt 

humorparádévá változtatták.  

 

A Vodafone legújabb reklámfilmjeinek 3 napos forgatását Tihanyban a Balaton-partján 

kezdték, ahol néhány kilométeres sávon oda-vissza szédelegtek az amúgy is szédült 

médiások. Jani jogosítvány hiányában kénytelen volt átadni a volánt Balázsnak, aki egy 

cabrio sportautóban száguldozott a Balaton partján, anyósülésen barátjával és egy jópofa 

foltos kutyával, a korábbi Pannon-reklámokból ismerős Zümivel. Azaz csak zötyögött, 

hiszen a kissé öregecske autóval az utazás inkább hasonlított két nyugdíjas 

sétakocsikázásához. A menetzaj éppen ezért nem nyomta el a Belga híres slágerét, - „Ha 

20-as vagyok az a baj, ha 30-as vagyok az a baj…” amit vígan dalolásztak. A kisfilm 

harmadik szereplője Zümi kutya felettébb jól érezte magát Jani ölében ülve, vagy éppen 

a mellső lábaival az autó ablakába felkapaszkodva. Valószínűleg ő volt az egyetlen aki 

igazán élvezte is az egész napos autós forgatást, mivel a stáb szinte valamennyi tagja 

megbetegedett a hidegtől. Ketten menekültek meg a megfázástól, Jani És Balázs, akik 

egy szál ingben autókáztak egész nap. Azt azért őszintém el kell ismernünk, hogy Jani 

életében először hordott atlétát az ingje alatt, amit az öltöztető könyörgött rá, hogy ne 

kapjon tüdőgyulladást. 

 

A reklámfilmek lényege nagyon egyszerű. Balázs 30-as, Jani pedig 20-as. Nem csak a 

reklámokban, az életben is a konkurensek szolgáltatásait tesztelik nap mint nap. Ezzel 

szemben folyamatosan azzal kell szembesülniük, hogy milyen hátrányokat jelent nem 

70-esnek lenni.  

 

Az első ilyen reklámfilm a bizonyos LG készülékeket vásárló új előfizetőknek szól, akik a 

csomag részeként Avatar DVD-t is kapnak.  Budapesten a Király utcai James Dean 

videotékában zajlott a forgatás, ahol a sztár műsorvezető Sebestyén Balázs nem 

hagyhatta ki a lehetőséget, és bőszen besegített barátja két-három órán keresztül 

történő navivá változtatásában. Vadon Jani kékre festett bőre a forgatás után csak 

speciális oldószerrel jött le. További egy tucat Avatar fan statiszta arca lett kékre festve, 

kié profin, kié direkt amatőr stílusban, akik fel-alá járkáltak forgatás közben a Király 

utcában, a szombat délelőtt piacra tartó járókelők között. Balázs felesége és gyermeke is 

ellátogatott a forgatásra, akik igencsak meglepődtek, hogy mekkora a filmes 

vándorcirkusz. 

 

A harmadik reklámfilmet egy óbudai irodában megépített rádióstúdióban forgatta a stáb, 

ahol Jani így nyilatkozott: - „A feladatomat meghallva, először azt gondoltam edzeni 



fogok valami tömegnövelővel, esetleg speciális edzéstervvel személyi edző mellett, de 

utána inkább elmentem egy misére és imádkoztam.” A fohász meghallgattatott, hiszen 

amikor Vadon Jani az ital-automatás jelenet felvételekor Fekete Laci erejével azonosulva 

megpróbálta felemelni a vetélytársakat jelképező magenta-kék színű automatát, az nem 

is bizonyult olyan nagyon megerőltetőnek, könnyűszerrel legyőzte az ellenséget. Igaz, 

szerzett közben néhány sérülést magának, de erősségén felbuzdulva másodszorra Bruce 

Lee bőrébe bújva ismételten elintézte a kék-magenta óriást. 

 

A rádióhallgatóknak biztosan nem tűnt fel a két médiasztár kimerültsége, mikor 

poénjaikra ébredtek fel reggelente. Pedig az óra a forgatásoktól függetlenül továbbra is 

hajnali 4-kor csörgött Balázsnál és Janinál, aztán a rádióműsor után jöhetett 12-13 órás 

forgatás. Emiatt a fiúknak 3-4 óra alvással kellett megelégedniük néhány napig, ami 

megviselte nem csak testüket, de lelküket is. Az utolsó forgatási rész után, ami megint 

éjfél után ért véget így köszöntek el a srácok: „12 órás forgatáson vagyunk túl most, 

úgyhogy jó éjszakát kedves nézőink, találkozunk a… Hol találkozunk? – kérdezte 

Sebestyén Balázs kollegájától és barátjától hulla fáradtan a forgatás végén „A túlvilágon” 

– replikázott az erőpróbáktól kissé elfáradt, de kőkemény Vadon János 

 

Végül egy újabb érdekesség a Vodafone Magyarországtól, miszerint a cég új 

reklámhangja Csöre Gábor, Cartman magyar hangja a South Parkból. 

 

A két médiasztárral készült reklámfilm apropója, hogy 2010. május 3-tól a Vodafone 

minden feltöltőkártyás ügyfelét megjutalmazza, hiszen már a legkisebb összegű 

feltöltésért is díjmentes SMS-ek vagy lebeszélhető percek járnak. Emellett bizonyos 

előfizetéssel együtt vásárolt LG készülékekhez Avatar DVD-t ajándékoz ügyfeleinek. A 

Vodafone feltöltő kártyás ügyfeleinek szóló legújabb Jutalmakról részletes információ a 

www.vodafone.hu honlapon található.  

 

További információ: 

Fülöp Szilvia  

Vodafone Magyarország  

+36 70 333 2555  

sajto@vodafone.hu    

 

Jaczkó Viktória 

Eurolex Consulting 

+36 70 427 9947 

viktoria.jaczko@eurolex.hu 

 

http://www.vodafone.hu/
mailto:sajto@vodafone.hu
mailto:viktoria.jaczko@eurolex.hu

