
Berekhát kicsi sztárja 

Szentes - Elıször Szentesen láthatták a vidéki nézık Groó Diána Vespa címő 
filmjét, amit a városban és a környékén forgattak. A tegnapi premieren kiderült, a 
fıszerepet alakító Tóth Sanyit is megérintette, hogy magát látta viszont a 
hatalmas vásznon. 

Régóta várt premierre győltek a szentesiek a 
moziban: a városban és környékén forgatott Vespa 
címő filmet vetítették tegnap. Groó Diána 
alkotásában többször feltőnnek a berekháti 
romatelep lakói, ezért nem csoda, hogy amint 
magukra ismertek a szereplık, hangos nevetés tört ki 
a nézıtéren. Ahogy haladt elıre, és lett egyre 
komorabb hangulatú a történet, úgy halkultak a 
kacajok, a végén pedig tapssal köszöntötték az 
alkotókat. 
 

 
A vetítést követıen a rendezı elárulta, Tóth Sanyi Petıfi Sándor Alföld címő versét 
szavalta a szereplıválogatáson, ahol az egyes sorszámot kapta. Hiába nézett meg 
másokat, nem talált nála alkalmasabb jelöltet a fıszerepre. Szavalata be is került a 
filmbe, ahogy az is, amit az édesanyja mesélt: néha nyúlhajtással keresnek pénzt, ha 
nem akad más munka. A színészi különdíjról, amit az idei filmszemlén ítéltek oda a 
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Groó Diána rendezı, Tóth Sándor fıszereplı, a barátja, Puporka János és a forgatókönyvíró, 
Szabó Iván a szentesi díszbemutatón. Fotó: Karnok Csaba.

  
© Délmagyarország, www.delmagyar.hu | Minden jog fenntartva.

Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  

Hírlevél feliratkozás

név

e-mail cím

OK

1. oldal, összesen: 2Szeged - delmagyar.hu

NetSzemle archívumhttp://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2149833



  

12 éves szentesi fiúnak, azt mondta Groó Diána: többet jelent számára, mint egy 
lottóötös, mert olyan embernek adták, aki elıtte soha nem látott kamerát, de még 
Budapestet sem, ahol 2 hétig forgattak. A Vespát egyébként már meghívták egy 
kanadai filmfesztiválra, a hazai mozikban szeptembertıl vetítik. 
 

 
– Nekem ez megérte. Látni magamat ekkora vásznon – felelte Tóth Sanyi, amikor arról 
kérdezték a nézık, mit hozott számára ez a filmes kaland. Töredelmesen bevallotta 
azt is, hogy már a forgatás elıtt kipróbálta a cigarettát, de meg is lett otthon a 
következménye. A további esetleges felkérésekrıl azt mondta, ha jön lehetıség, nem 
utasítja vissza, mert szeretne egyszer filmes lenni. Addig marad a berekháti telep 
kicsi sztárja – ahogy ismerısei zrikálják mostanában.  

Sikert aratott a Vespa a szentesi premieren. Fotó: Karnok Csaba (galéria)
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