
Az embernek, mielôtt találkozna egy 
íróval, festômûvésszel, vagy bármi-
lyen hírességgel, ohatatlanul alkot ró-
la magában egy képet. Jelen esetben, 
Gara Tíciáról van szó, aki sakknagy-
mester és csak 31 éves. Nekem róla 
ismeretlenül egy komolyabb, szigo-
rúbb megjelenésû egyén képe raj-
zolodik ki.

Január 11-ke van, a Regnum-Mari-
anum ebédlôjében vagyunk, ahol a 
„Társalgó” nevet viselô --- Misi atya, 
Nagy Margó, és Dr Simon Endre 
vezetésével egyre jobban és kiforrot-
tabban mûködik ----, Klub tagjai gyül-
nek össze, hogy egy sakknagy-mes-
terrel Tíciával szimultánt játszanak.

Szállingóznak az emberek, míg egy-
szercsak kinyílik az ajtó a keretében 
megjelenik egy jelenség, vékony, 
slank, melyet a bokáig érô ujjatlan, 
lezser, fekete ruha jobban kiemel, 
légiesebbé tesz. Szép arc, szöke für-
tös hosszú hajjal, oroszlán sörénnyel. 
Bemutatják és én akaratlanul kimon-
dom, amit gondolok: --- Látom, hogy a 
férfiakat miért vered meg sakkban! -
-- Miért? --- kérdi. Mert a tábla helyett 
téged néznek! Elneveti magát, mond-
ván, hogy férfiakkal nem játszik. (A 
ma este kivétel, ahol magyar közös-
ségünk férfi tagjai fognak játszani 
vele.)

Minden esetre az interneten is ami-
kor kutakodtam bôvebb  információra 
róla, van egy-egy kitét: --- „A 
legvonzóbb sportolónô.” Vagy, „Chess 
Event with the Lovely Gara Sisters.”

Ezen az estén a bátor férfiak Bakos 
János, Katona Attila, Jamie Ken-
mure,  Kovács Miklós, Liptai Já-
nos, Dr. Perényi Áron, Dr. Simon 
Endre álltak ki (illetve ültek le) 
szimultánt játszai Tíciával. Az 
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Bagin Lívia:

A sakkozás az életem
eredmény nagyon gyorsan eldölt, de 
senki sem érezte magát megvertnek, 
hiszen egy sakknagymester nyert és 
tôle kikapni, nem szégyen.

Mielôtt Tíciával beszélgettem volna 
Dr Simon Endrétôl kérdezem meg, 
hogy hogyan tudta meg, hogy Gara 
Tícia itt lesz a Nôi sakkozók nagyver-
senyén és milyen segítséget kapott itt 
tartozkodása alatt?

Édesapja Dr. Gara Imre profesz-
szor vette fel a kapcsolatot a Melbo-
urne-i Konzulátussal, Bakonyi Péter 
konzul úrral, aki azonnal hozzám 
fordult, tudván sakkozási múltamat 
és jelenemet. Így hozzám küldte el 
Tícia bemutatkozó levelét. Megtisz-
telô feladatnak tekintettem, hogy a 
kétszeres magyar nôi sakk bajnok 
Melboune-i tartozkodása alatt megis-
merje az itteni magyarokat, és a 
csodálatos környezetet, amit Victoria 
államban található. Elvittük kirándu-
lásokra feleségemmel, Katival. Na-
gyon élvezte a tenget és a jó társa-
ságot.

Hogyan történt, hogy Katona Attila 
felajánlott neki lakhelyet és ellátást?

Attilával megbeszéltem, hogy a szer-
vezôk nem tudnak biztosítani neki 
mást, csak tömegszállást (öten egy 
szobá-ban). Attila azonnal felajánlotta 
segítségét és Nagy Margóval párt-
fogásba vették. Csodálatosan érezte 
magát Tícia Attilánál. Minden ver-
senynapon Attila lovagiassan hozta, 
vitte a helyszínre. 

Milyen eredményt ért el Tícia?
A versenyben harmadik helyen 

végzett. Legközelebb Bakuban Azer-
bajdzsán fôvárosában fog a sakk 
olimpián résztvenni. Itt bevallom egy 
öncélú kérésem volt felé, amennyiben 
valamilyen exotikus országból is 
résztvesz ott valaki, adja át neki a 
címemet azzal a kéréssel, hogy  küld-
jön nekem egy csodás sakk készle-
tetet, hogy a negyven már meglévôt 
bôvíteni tudjam, ---- fizetés természe-
tesen posta fordultával.

Készülsz Endre újabb helybeli sakk 
versenyre?

Igen az idôpont már adott, október 
8-án lesz, ahol Polgár Judit nevét 
viselhetjük. Üdvözlô levelét a nyitás-
kor fel is fogom olvasni. A készülô-
dés, szervezés rá, már megindult. A 
cél, hogy ezt a kicsi sportot feltudjuk 
lendíteni. Sponzoraink is már jócskán 
vannak.

Kérésem az Ólvasok felé, hogy 

pártolják és jöjjenek el a Társalgó 
estéjeire mindig valamilyen híres 
személy ad egy bemutatkozást éle-
térôl, kérdéseket lehet neki feltenni. 
Utoljára Hódy László kézilabda 
aranycsapat tag, olimpikon valamint 
Dabasi János evangélikus lelkész 
elôadásait hallgattuk. Irodalmi érde-
kes felolvasások is vannak, melyben 
mindenki résztvehet.

A legközelebbi találkozó március 7-
én, tehát hétfôn este 7 órai kezdettel.
Most viszont szeretném  Gara 

Tíciát röviden, bemutatni:
Gara Tícia 1984. október 25-én 

született Budapesten. Magyar sakko-
zó, nôi nemzetközi nagymester, há-
romszoros korosztályos ifjúsági ma-
gyar bajnok, ifjúsági világbajnoki 
bronzérmes, ifjúsági Európai-bajnoki 
ezüst és bronzérmes, kétszeres fel-
nôtt nôi magyar bajnok, háromszoros 
sakkolimpikon, most megy, mint írva 
lett Bakuba a negyedik olimpiájára..

Testvére Gara Anita szintén nôi 
nemzetközi sakkmester, és ô is dip-
lomával rendelkezik. Tícia a Zsig-
mond király Föiskola nemzetközi 
kapcsolatok szakán (Közgazdaságtan) 
2007-ben szerzett diplomát.

Milyen családba születik be egy 
sakk nagymester, illetve kettô?

Édesapám Dr Gara Imre orvos 
professzor, Semmelweis Ignác dí-
jas.

Édesanyám Gara Zsuzsa logisztikát 
végzett nagyon jó volt benne, de mi-
vel édesapánk egész nap dolgozik, így 
ô lett a családban az, aki végzi az ott-
hon meleggé tételét és aki minden-
hová elvitt minket.
Hogyan lettetek sakkozók?
Mikor Anita 6 éves volt, édesanya 

elvitte egy tesztre, hogy a pszihológus 
milyen sportot ajánlana neki. Aki a 
végén azt mondta, sakkot. Így eldölt a 
mi jövönk, mert természetes, hogy én 
is azt akartam csinálni, amit nôvér-
kém, sokat segítettünk egymásnak. 
Hat éves voltam amikor Kerekes Éva 
volt az edzönk.

Mennyiben befolyásolta a sakkozás 
tanulmányaitokat?

Normál iskolába jártunk, a különb-
ség annyi volt, hogy engedélyünk volt 
edzésekre, versenyekre menni, akkor 
elengettek minket, a vizsgákat külön 
tettük le az évvégén. Mind édesapám 
is mondta szerinte mi sokkal köny-
nyebben tettük le az egyetemi, föl-
sôbb iskolai vizsgáinkat mint ô, tehát 

a sakk gondolkodásunkra, felkészült-
ségünkre is jó hatással volt.

Édesanyátoknak milyen része volt a 
sakkozástokban?

Anyukánk nem tud sakkozni, sze-
rinte csak ránéz a táblára és elalszik 
tôle. Viszont ô volt, akinek köszönhet-
jük, hogy elvitt minket sielni, úszni, 
teniszezni, korcsolyázni, élsportolok 
voltunk. Szinte minden sportágat gya-
koroltuk, és gyakoroljuk

A sakk világ nagy neevei a Polgár 
hölgyek milyen hatással voltak a ti 
sakk eredmányeitekre?

Nagyon érdekes, de édesapa kezelte 
a Polgár nagypapát, mint páciens jött 
hozzá, és attól kezdve a két családot 
igazi barátság fûzi egymáshoz. Így 
mint barátok kapjuk a jó tanácsokat.

A Polgár lányok, Judit, Zsófia, 
Zsuzsa, ha egymással kellett ját-
szaniok mindig döntetlen lett. Ti hogy 

vagytok ezzel?
Mi is követjük ezt a példát és, ha 

arra kerül a sor, hogy egymás között 
dôl el az eredmény, akkor döntetlent 
játszunk.

Persze kis korunkban sokat vesze-
kedtünk, vitatkoztunk a sakkon.

Sakkozó ifjú hölgyeknél, hogyan 
zajlik a társasági, baráti kapcsolatok 
kialakulása?

Sakkon kívül színház, könyvek, él-
sportolok vagyunk, nyítottak vagyunk 
az életre, annak bármely területére. 
Barátaink is vannak, úgy fiúk, mint 
lányok. A sakk hozzátesz, nem 
elvesz az életünkbôl.

Hogyan tudnád definiálni a sakkot?
A sakk olyan mint az élet, 

mind a kettôt jól kell tudni csi-
nálni.

Az Ausztráliai Magyar Szövetség/Australian Hungarian Federation megbízá-
sából a XVI. Ausztráliai Magyar Találkozót a NSW-i Magyar Szövetség rendezi 
meg 2017 január 4-9. 

Elôzô híradásunkban már közzé tettük a tervezett hat napos program részl-
eteit.

 A Találkozó Szervezô Bizottsága elhatározta, hogy ezen a Találkozón az if-
júságnak az eddigi Találkozókat meghaladó teret nyit, úgymint zenés, táncos, 
ismerkedési és búcsu est, hajó kirándulás Sydney gyönyörû öblében, az amúgy 
is tradicionális táncszeminárium, Táncház mellett.  Az Irodalmi délután kereté-
ben szavaló versenyt rendezünk a magyar iskolában tanuló diákok között. 

Amennyiben a Találkozó sikeres lesz nemcsak erkölcsi, de anyagi téren  is, 
úgy természetesen a tánccsoportok elhelyezését, ellátásuk tetemes költségei 
csökkentését honorálni kívánjuk. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, Ausztrália 
magyarsága  teljes összefogására, támogatására  van szükség. Már csak 11 
rövid hónap van hátra, most van itt az idô, hogy foglalót tegyünk le a szinház- és 
elôadó termek bérlésére, no és lehetôségeink szerint a legjobb helybeli és 
tengerentúli mûvészek meghívására. Egy ilyen országos méretû Találkozón 
mindannyian –-- úgy a szervezôk, mint a látogatók ---- a lehetô legjobb, 
legszórakoztatóbb mûsort, elôadást, programot szeretné látni.  Igen, ezt nem is  
nehéz megoldani,  minden csupán pénz kérdése! Felelôtlenség lenne ugymond 
inni a medve bôrére és arra számítani, hogy majd biztos minden rendben lesz.  
Csak arra számíthatunk mindíg, ami már megvan. Itt elsôrorban a védnökség 
az, ami több szempontból is rendkívûl fontos. Mint azt már elôzôleg is említettük  
---  a Találkozó anyagi fedezete, de ugyancsak a védnökség vállalás számokban  
mutatja, hogy milyen az érdeklôdés az esemény  iránt! Ugyancsak  lehetôvé 
teszi azt a példát mutató komoly segítséget, amivel szereplô fiataljaink költsé-
geit csökkenthetjük. 

  A Védnökség korai befizetésével biztosítja a színháztermek foglalását, 
hírdetéseket, a mûvészek   –––  Magyarországról való kihozatalát,  nem utolsó 
sorban saját magának a legjobb helyeket a különbözô elôadásokon. 
Védnöki jegybe tartozik a Nyitó Gála Koncert, Irodalmi Nap, Záró Gála 

Koncert, Védnöki vacsora. A védnök elônyben részesül --- a legjobb 
helyek vannak biztosítva számára és engedményes árban veheti meg a 
belépôjegyet más  eseményekre.  
Védnökség befizetése: Commonwealth Bank
HCNSW-TALALKOZO ACCOUNT
Account Number: 1131 1917
BSB: 062 016
A Találkozó Rendezô Bizottsága széleskörû hírverést fejt ki ausztrália ma-

gyarságán kívûl más földrészek és társ szervezetek felé. Az ilyen Takálkozók 
emelik jóhírünket szerte a világban, megerôsít bennünket magyar öntudatunk-
ban. 

Itt szeretnénk megköszönni védnökeink áldozatkészségét,  a február 3-ig beér-
kezett védnök vállalásokat, befizetési sorrendben:
Brian Smith  400, Márta Bárány  400,  Dr. Paul  Shai-Halász  200, Hanna 

Sai-Halász 200, Dóra Sai-Halász 200, Dr. Maria Rigler Sai-Halász 200,  
Márta Marót 200, Gyöngyi és Károly Gerecs 800, Jager 400, G & G Dyer 
400, Judit Novák  & M. Bárány 400, Gabriella Káldi 200, Márta Patay 
200, Sydney Magyar Kaszinó 400, Dr. Gyôri Attiláné 200,

További információk a Találkozó titkárságán:   
 02 9645 3917, mobil: 0404 118 902

Tisztelettel, 
Rozgonyi Magdi  

Titkár   


