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Tóth Gyula unokái Szentesen pólóznak
MUNKATÁRSUNKTÓL - DÉLMAGYARORSZÁG NAPILAP
2011.06.11. 14:31

A szentesi vízilabdapápát, a magyar nıi vízilabda-válogatottat vb-aranyig vezetı
szövetségi kapitányt, dr. Tóth Gyulát az elmúlt idıszakban csak ritkán lehetett
látni a Kurca-parti városban, egy éve már, hogy kiköltözött Olaszországba.
Hírlevél feliratkozás
– Noémi lányomnál lakom a Nápolytól 20 kilométerre
található Santa Maria Capua Veterén – mondta a
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
Szentes nıi csapatával tíz bajnoki arany mellett egyamelyben megerısítem a
egy BEK- és magyarkupa-elsıséget is begyőjtött 70
feliratkozást.
esztendıs szaktekintély. – Amikor Noémi az olasz
név
válogatottal Athénban olimpiai bajnoki címet nyert
(magyar válogatottként világ- és Európa-bajnok volt,
e-mail cím
a Szentessel BEK-gyızelmet és nyolc bajnoki aranyat
OK
ünnepelhetett – a szerk.), az államtól ajándékba
kapott egy telket, azon három éve építtetett egy
Milyen a legutóbbi hírlevél?
uszodát. Circolo Villani néven pólóklubot alapított,
amely utánpótláskorú gyerekekkel foglalkozik. Annyi
korosztály bontogatja már szárnyait, hogy Noémi nem gyızi egyedül, úgy döntöttünk
a családdal, jól jöhet az öreg a háznál, úgyhogy besegítek a szakmai munkába. Noémi
ikerfiai, Emanuele és Gabriel a 10 évesek között játszanak, elsıdleges feladataim
közé tartozik, amit annak idején a lányaimnak megtanítottam, azt velük is
elvégeztessem. Nem a nagyapai elfogultság mondatja velem, de tényleg nagyon
ügyesek, jó géneket hordoznak magukban, nemcsak a magyar vonal él bennük, az
olasz is, az apjuk ugyanis annak idején ifjúsági világbajnok volt pólóban.

Dr. Tóth Gyula unokái csapatukkal ezen a héten a szentesi uszodában
edzıtáboroznak.
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