
Verset mond az úszóedzı: Paulovics Tamás 
irodalmi lapot is szerkesztene 

Szentes - Úszóedzı, klubvezetı, szabadidejében a versek szerelmese – Paulovics 
Tamás rendezvényeken lép fel, a második versmondó estjén nem volt szabad szék 
a szentesi könyvtárban. 

Paulovics Tamást (57) a szentesi kisgyermekes szülık 
az úszóedzésekrıl ismerik, mások az irodalom iránti 
szeretete kapcsán. Versek iránti rajongása 
gyermekkorában, Tiszaföldváron kezdıdött. A szülıi 
háznál gyakran lakott albérletben egy-egy tanítónı, 
aki rendszeresen felolvasott az akkor óvodás 
kisfiúnak. 
 
– A nyári úszótáborokban a napi penzum teljesítése 
után mesemondó foglalkozásokat is szervezünk. 
Másfél évtizede még szinte minden lurkó el tudott 
mondani egy-egy mesét, ma már csak alig néhány. 
Pedig 5–6 éves korban meg lehetne szerettetni az olvasást, a verset, az irodalmat – 
mesélte a városszerte ismert úszóedzı. 
 
A tiszaföldvári gimnáziumban nagyon jó diákszínpad mőködött, akkoriban Tamás is 
fel-fellépett, de felnıttként inkább csak a szők baráti kört szórakoztatta. Érdekes, 
tette hozzá, hogy a fordulat, amikor nagyobb közönség elé is kiállt, a másik 
szenvedélyhez, az uszodához kötıdik. Szentesre költözése után, 16 éve a hajnali 
edzésre menet látott egy hirdetést, amely versmondó versenyre hívta fel a figyelmet. 
Azóta többször jelentkezett hasonló megmérettetésre.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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– Néhány nappal ezelıtt második alkalommal tartottam versmondó estet, és nagy 
örömömre zsúfolásig megtelt a könyvtárterem. Nemcsak barátok jöttek el, hanem 
ismeretlenek is, akik szeretik a szép verseket – folytatta Paulovics Tamás. – Pár éve 7 
taggal megalakítottuk a Krúdy Gyula Baráti Kört. Irodalmi esteket szervezünk, a 
könyvtár minden ötletünket támogatja. Szeretnénk Szentesen egy irodalmi folyóiratot 
indítani. Ez egyelıre csak terv, de volt olyan ismerıs alkotó, aki már jelezte, hogy 
szívesen adná hozzá a mővét. 
 
Paulovics Tamásnak kedvenc költıje nincs, mint ahogy kedvenc írója sem, de ha 
valahová csak egyetlen könyvet lehetne vinni, az talán Móricztól az Erdély lenne. – 
Engem a vers megnyugtat, felold és élni segít – tette hozzá.  

Paulovics Tamás szerint 5–6 éves gyerekekkel meg lehetne szerettetni az irodalmat.  
A szerzı felvétele

A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 

Baleset a 43-ason, teljes útzár 
volt - fotók

Gratulálunk minden ballagó diáknak! - Folyamatosan bıvülı 
galériák!

Továbbra is titok Vilmos és Katalin nászútjának helyszíne

hirdetés   

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fantázia 
Függönyszalon - ha 
számít, hogy szépít 
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