
Nem hívták, de várják Utasi Árpit Szentesen  

Szentes - Hiába hívják a szentesi Horváth Mihály gimnázium drámatagozatára 
Utasi Árpit – írta néhány napja egy bulvárlap. Az intézménytıl azonban senki sem 
kereste meg ezzel kapcsolatban a Csillag születik címő mősor pályaválasztás elıtt 
álló gyıztesét. A kapu ennek ellenére a csantavéri mesemondó elıtt is nyitva áll, 
ı viszont nem színész, hanem inkább szaki szeretne lenni. 

Lemond a színészi karrierrıl, és mosógépszerelınek 
tanul majd a RTL Klub Csillag születik tehetségkutató 
versenyének gyıztese, Utasi Árpi – adta hírül a 
napokban egy bulvárlap. A csantavéri mesemondó ezt 
annak ellenére teszi – írták a cikkben –, hogy a neves 
szentesi Horváth Mihály gimnázium drámatagozatára 
hívják továbbtanulni. Kíváncsiak voltunk, az iskola mit 
szól a váratlan fejleményhez, ezért megkerestük az 
intézmény igazgatóját, aki meglepetten közölte 
velünk: ı nem tud róla, hogy hívták volna a most 16 
éves fiút. 
 
– Tavaly augusztus óta igazgatom a gimnáziumot, de errıl most hallok elıször – 
mondta H. Szabó Réka igazgató. – Árpi csillaggá válását figyelemmel kísértem a 
televízióban, tehetséges és bátor fiúnak tartom, nem lehet könnyő ugyanis ilyen 
fiatalon ennyi ember elıtt szerepelni. Az iskola kapuja egyébként elıtte is nyitva áll, 
várjuk a jelentkezését, és amennyiben megfelel az alkalmassági vizsgán, 
növendékeink sorába léphet. Az igazgatónı hozzátette: a gimnázium drámatagozata 
nagyon népszerő az országban, a 35 kiadó helyre minden évben többszörös a 
túljelentkezés. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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A mesemondó tavaly februárban Szentesen járt, a Színkör Mővészeti Alapítvány 
gálamősorán lépett fel. Felmerült bennünk a gondolat, talán ık hívták a Kurca-parti 
iskolába a vajdasági tehetséget. Ombódi Csilla, az alapítvány mővészeti vezetıjétıl 
megtudtuk: sem a mősor elıtt, sem pedig utána nem esett szó a Horváth Mihály 
gimnáziumról. Árpi arról beszélt, hogy Budapesten szeretné majd kitanulni a 
színészmesterséget. 
 
– Egy ismeretlen férfitól kaptam meg az iskola telefonszámát, amikor Szentesen 
jártam, szerinte ott a helyem – öntött tiszta vizet a pohárba Utasi Árpi. A 
pályaválasztás elıtt álló csantavéri fiú telefonon elmondta: a róla megjelent sok-sok 
hazugság teljesen elkeserítette, belefáradt a népszerőségbe, ezért félreteszi színészi 
ambícióit, és inkább valami mesterséget tanul. Hozzátette: ha színmővész lenne, a 
folyamatos fellépések miatt alig lehetne együtt a családjával. 
 
Még semmi sem dılt el 
 
Utasi Árpi továbbtanulását illetıen még semmi sem biztos. – A tanév végéig van ideje 
eldönteni, hogyan tovább – halljuk a mesemondó édesanyjától, Erzsikétıl. A nı bízik 
benne, hogy fia addig meggondolja magát, és nem adja fel élete álmát: mégis színész 
lesz. Abból pedig, hogy a csantavéri diák félévkor 9 tantárgyból megbukott, egy szó 
sem igaz. Árpi közepes tanuló, de megígérte, hogy évvégére minden tárgyból javít 
majd.  

Árpi most is szeret olvasni, de inkább mosógépszerelı lenne, 
mint színész. Fotó: Schmidt Andrea
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