Sajtóközlemény
Budapest, 2010. július 21.
Megtaláltuk Lewis Hamilton és Jenson Button magyar hasonmásait
Nagy sikerrel zárult a Vodafone által májusban meghirdetett Forma 1-es hasonmásverseny, amelyben a McLaren Mercedes csapat főszponzora Lewis Hamilton és Jenson
Button világbajnok pilóták magyar hasonmásait kereste. A hasonmásoknak
ügyességüket, Forma-1-es rátermettségüket egy versenyautón való kerékcserével is
kellett bizonyítaniuk, csak ezután kerülhetett ki a két győztes a jelentkezők közül.
A www.miapalya.hu weboldalon legtöbb szavazatot kapott 5-5 Hamilton és Button
hasonmás a verseny döntőjében, július 20-án mérhette össze rátermettségét az egyik
budapesti bevásárló- és szórakoztatóközpontban. A Szujó Zoltán és Czollner Gyula
szakértői kommentárjával kísért kerékcserében ügyeskedő hasonmások közül a két
leggyorsabb, és a zsűri által is legügyesebbnek ítélt versenyző nyereménye, hogy
személyesen is találkozhat a világbajnok pilótákkal a Magyar Nagydíj idején, ahol újabb
izgalmas programok várják őket.
Kocsis Gergely (22), Button legeredetibb magyar hasonmása a versenyen elmondta:
„Fantasztikus dolog, hogy élőben is találkozhatok a McLaren egyik világbajnok
pilótájával. Külön élmény volt, hogy nemcsak a külső alapján, hanem a kerékcsere,
illetve a kvíz kérdések során is bizonyíthattam rátermettségemet.”
„A tegnapi verseny már önmagában maradandó élmény marad, a Lewis Hamiltonnal való
személyes találkozás pedig több annál, mint amit remélhettem a nevezéskor.” - hangzott
el Baranyi Attilától (23), az angol pilóta magyar hasonmásától.
A Mammut „istállójába” szállított Vodafone McLaren Mercedes versenyautó mellett a
nézők legnagyobb meglepetésére Hamilton magyarországi celeb hasonmása, Alberto is
felbukkant.
A Vodafone McLaren Mercedes versenyautón végrehajtott kerékcserék pedig a két sokat
látott kommentátor vállalkozó kedvét is meghozták, ugyanis Szujó Zoltán és Czollner
Gyula egy rögtönzött mini verseny keretében egymást is kihívták egy kerékcsere
párbajra.
Az eredményhirdetést követően a többi hasonmást sem engedték haza üres kézzel,
részvételüket
fejenként
100 000
Ft
értékű
Vodafone
McLaren
Mercedes
ajándékutalvánnyal jutalmazták.
Képek a verseny döntőjéről és a hasonmásokról a következő linken találhatóak:
http://picasaweb.google.com/vodafone70/VodafoneMcLarenMercedesHasonm
asVersenyMammut#
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