
Tóth Sanyi filmcsináló szeretne lenni 

Szentes - Szentesen befejezıdött Groó Diána Vespa címő filmjének forgatása – a 
stáb 2 hétre a fıvárosba költözik. A Berekhát mint helységnév annyira 
megtetszett a rendezınek, hogy a sztori szerint innen indul el kalandos útjára a 
cigány fiú, akit Tóth Sanyi alakít a filmben. 

A Szentesen forgatott Vespa címő film egész stábja 
tiszteletét tette tegnap a városházán. Az 
elızményekrıl Groó Diána elárulta, 2 éve alakítgatják a 
forgatókönyvet, amiben elıször egy ifjúsági film 
körvonalazódott, de végül egy roadmovie lett belıle, 
ami nem happy enddel zárul. A rendezı hozzátette, 
szerencséjük volt, mert a forgatási helyszínt és a 
fıszereplıt is gyorsan megtalálták, ráadásul mindkettıt 
Szentesen. 
 
A filmesek közül többen elmondták, hogy példaértékő 
segítıkészséggel találkoztak a Kurca-parti városban, és 
ezért hálával tartoznak. Még két hetet Budapesten forgatnak a filmesek, aztán a 
vágás és a hangmunka következik ısszel, a kész mővet pedig a jövı évi filmszemlén 
mutatnák be. Finanszírozási nehézségei nincsenek a produkciónak, csupán pár millió 
forint szponzori támogatásra lesz szükségük, hogy teljes legyen a költségvetés. 
 

 
Ami Szentest illeti, nem csupán hátteret és szereplıket kölcsönzött a filmnek, hanem 
az egyik városrésze is bekerült a mőbe. A Berekhát helységnév annyira megtetszett a 
rendezınek, hogy a sztori szerint innen indul el kalandos útjára a cigányfiú, akit Tóth 
Sanyi alakít a filmben. 
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Tóth Sanyi a forgatáson Groó Diána rendezıvel.  
A szerzı felvétele 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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– Szívesen szerepelnék másik filmben, és abban is biztos vagyok, hogy „filmcsináló" 
szeretnék lenni. Azt mondták többen a stábból, hogy ha 18 éves leszek, keressem fel 
ıket, és segítenek – nyilatkozta a 12 éves szentesi fiú. Házigazdaként Szőcs Lajos 
alpolgármester megjegyezte, izgalommal várják a filmet, aminek – természetesen – 
Szentesen is lesz díszbemutatója. 
 

A stáb megköszönte a szentesiek segítségét. A film premierjére visszajönnek.  
Fotó: Vidovics Ferenc
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