
Tóth Sanyi vespás különdíja 

Szentes - Színészi különdíjat kapott a 41. Magyar Filmszemlén Tóth Sanyi a 
Szentesen forgatott Vespa címő filmben nyújtott alakításáért. A 13 éves fiúnak a 
pódiumon földbe gyökerezett a lába, meg sem tudott mukkanni. 

A szentesi Lavotta utca utolsó házába került a 41. 
Magyar Filmszemle játékfilmes zsőrijének színészi 
különdíja: a némi pénzdíjjal is járó elismerést Tóth 
Sanyi kapta a Vespa címő produkcióban nyújtott 
alakításáért. Pedig nem így indult a hét. A 13 éves fiú 
hétfın – mint minden rendes diák – iskolába indult. 
Amíg ı a Petıfi Sándorról elnevezett tagintézményben 
a padot koptatta, addig szülei – édesanyja és 
nevelıapja – egy telefonhívás után azon tőnıdtek, 
miért mondhatta Groó Diána, a film rendezıje, hogy 
fontos dolguk lesz, ezért délután 4-re kocsit küld értük. 
Csak az autóban derült ki a család számára, hogy 
díjkiosztó ünnepségre mennek. 
 
– Dini néni még a ceremónia elıtt elárulta, hogy kapok egy díjat. Meglepıdtem, de 
közel sem annyira, mint amikor a pódiumra szólítottak. Kimentem, de ott földbe 
gyökerezett a lábam, meg se tudtam mukkanni, olyan sok ember volt, annyira 
izgultam – mesélte lapunknak Sanyi. Pedig az elmúlt héten szerzett némi gyakorlatot 
a színpadon, a Vespa csütörtöki premierje után ugyanis szintén ki kellett állnia a 
közönség elé. Hogy pótolja az elmulasztott köszönetnyilvánítást, a fiú azt kérte, írjuk 
le: Groó Diána mellett nagyon hálás az anyukájának, aki akkor is biztatta, 
bátorította, amikor kimerült a több hetes forgatás alatt, illetve tanárainak, az 
iskolának, ahol megengedték, hogy az órák helyett a filmes stábot látogassa. 
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Tegnap sem ment iskolába Sanyi, otthon pihent, hiszen késı éjjel értek haza 
Budapestrıl. Jót aludt, de túl sokáig. Így kicsit bosszantotta, hogy lemaradt saját 
nyilatkozatáról, amit a Kossuth rádió sugárzott reggeli mősorában – a közszolgálati 
médium volt ugyanis az egyetlen, amelyik interjút kért a frissen díjazott 
színészpalántától. 
 
– Az utolsó pillanatban felhívtak a szemle szervezıi, megoldható-e, hogy Sanyi ott 
legyen a díjkiosztón. Nagyon meglepıdtem, mert csak a legjobb nıi és férfi alakítást 
szokták elismerni. Úgy látszik, a zsőri sem tudta nem észrevenni, hogy mekkorát 
játszott a kamera elıtt. Nagyon büszke vagyok rá, és arra, hogy a legjobb filmzene 
díját is a Vespa kapta – nyilatkozta lapunknak Groó Diána. A rendezını elárulta, az 
országos mozibemutató elıtt, még tavasszal Szentesen tartanának egy díszelıadást, 
ahová minden közremőködıt meghívnak majd. 
 
Kitüntetett film Szent-Györgyirıl 
 
Egy világfi Szegeden – Szent- Györgyi Albert szegedi éveirıl címő alkotásáért a 
legjobb tudományos és ismeretterjesztı film fıdíját vehette át a filmszemlén Sári 
Zsuzsa, a Magyar Televízió Szegedi Stúdiójának szerkesztı-riportere. Az 50 perces 
alkotás 2007 decemberében készült, és emléket állít a tudósnak.  

Tóth Sanyi Groó Diána rendezıvel a filmszemle díjátadó ünnepségén. 
Fotó: MTI/Kollányi Péter
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