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Felező-beharangozó buli
Aki eddig hiányolta a hagyományos bu-
likat a programjainkból, érdemes elnéz-
nie hétfő este a Bouquetin 2-es szállás 
parkolójába, ahol a szerdai Ápres-ski 
partyhoz egyenest a pálya aljában, még 
a síbakanccsal a lábatokon bulizhattok. 
A hangulat fokozását zene, a felszolgált 
forralt bor és pálinka szolgálja.

Programajánló
BorJAM
Az elmúlt évek tapasztalata alapján a SkiJAM 
legnépszerűbb programja a borkóstoló, bár 
idén a szintén esélyes PálJAM-mel kell majd 
versenyeznie ezért a címért. 
A kulturált borfogyasztás mikéntjébe nyer-
hetünk bevezetést Egri Korona Borház pa-
lackozta kiváló borokon keresztül. 
Rendkívül hálásak vagyunk a nagylelkű tá-
mogatásukért - minőségben és mennyiség 
tekintetében is kitettek magukért. Aki kicsit 
is ért a borokhoz, tudja, hogy nem csak üres 
frázis, hogy a bornak lelke van. A kóstolót 

vezető sommelier révén a nemes egri érlelésű 
boroknak egy egészen új dimenziója nyílhat 
meg előttünk.
10 segítőt várunk a program zavartalan lebo-
nyolításához, akik a felszolgálási feladataik 
között természet szintén kóstolhatnak és a 
sajtokból is csipegethetnek! ;) 

Squash
Hogy jut eszébe valakinek egy sípálya mellé 
squash pályát építeni? Talán mert a síelésnél 
az ember teljesen más izmokat mozgat és 
ízületeket terhel, mint a squashnál. A síelés a 
térdet veszi igénybe és a törzs meg a felsőtest 
izmait, a squash pedig a bokát és a karizmo-
kat. A filmekben ugyan mindig a megfáradt 

manager-ek űzik ezt a sportágat, mivel 
a sqaush is, akár egy küzdősport, kiválóan 
alkalmas a felgyülemlett feszültség leveze-
tésére. Mivel a kis gumilabda alig pattog, 
igen nagy erővel kell megütni, hogy pontot 
szerezzen az ember. Illetve emiatt utolér-
ni sem egyszerű a lepattant labdát. Ez nem 
egy nyugis sport, mint a futás, inkább pör-
gős, gyors helyzetváltásokkal. Érdemes ezért 
olyanoknak kipróbálniuk, akik nem reggeltől 
estig síeltek az adott napon, és még van ben-
nük energia a labdát jól megütni és szaladni 
utána.
Hétfő este 8-tól a Les Escondus Hotel squash 
pályáján lesz Squash bajnokság, jelentkezni 
az infótáblán keresztül lehet.

Síoktatóink biztosra mentek és 
először a helyes esés fortélyait 
okították.

A  haladóinknak már fél nap elég volt, 
hogy ilyen szépen húzzák a csíkot.



 

Fincsitej

A Hólapát második számát a rendezvény támogatója, a Fincsitej 
jóvoltából most apartmanonként ajándék Túró Varázs csomagokat 
juttatjuk el hozzátok. A Fincsitej egy te(l)jes mértékben magyar 
tulajdonú cég, amely minőségi termékeinek előállításához csak 
természetes alapanyagokat használ. A Fincsitej Túró Varázs, olyan 
természetes, mint egy könnyed lesiklás a kék pályán! További ter-
mékinformáció a cég honlapján: www.fincsitej.hu-n.

 

Sífotózás!

Szeretnéd maradandóvá tenni  Vars-i le-
siklásaid emlékét? Itt nagyszerű lehetőség! 
Kiváló fotósunk Rakottyai Zoli fog róla-
tok száguldás közben képetek tészíteni az 
Escondus (kék) pálya tetején. A 22-es táb-
lától indulnak majd a lesiklók, akiket Zoli 
ágyújával a 18-as tábla közeléből fog célba 
venni.

 

Autók el a parkolóból!

Mivel a Bouquetin 2 szállás előtti parkolót minden reggel a közös 
bemelegítésnek adnak otthont, illetve holnap (kedden) és csütörtö-
kön egy-egy délután-esti buli helyszíne is lesz ez a tér, megkérjük 
az itt parkoló autósokat, hogy álljanak el innen akár a Tribeca előtti 
parkolóba, vagy a főút mellé.

 

Programra fel! Az infópultnál!

Az infopult előtt található infótáblán to-
vábbra is lehet feliratkozni a programokra, 
illetve minden esetleges programváltozást 
ott is fogunk jelezni. Itt találjátok a progra-
mok nevét, felelősét, időpontját, a gyüleke-
zési pontot hozzá és hogy ti személy szerint 
bejutottatok-e.

 

Programváltozás: Mini Freeride

A meghirdetett időponthoz képest a keddi 
másfél órával később, 10:30kor kezdődik! 
Akinek emiatt változik a részvételi szán-
déka akár segítőként, akár résztvevőként 
kérjük, hogy az Infótáblán jelezze! A keddi 
változatlanul 09:30-kor lesz.

 

Segítők! Nyereményjáték!

A programok lebonyolításában minket támogató segítők között a 
hét végén kisorsolunk egy üveg minőségi pálinkát – ahány alka-
lommal segítettél, annyi szoros esélyed van a megnyerni a fensé-
ges nedűt! A segítői helyekre is infópultnál lehet jelentkezni, vagy 
feliratkozni az Infótáblán. Kérünk titeket, hogy figyeljétek, nincs-e 
segítői túljelentkezés egy-egy programra, mint például az Áprés-
ski party során tartott forraltbor főzésre. Aki nem jutott be egy fel-
adatra, köszönjük a buzgalmát és hálásak vagyunk, ha egy másik 
programon teszi hasznossá magát!

 

SkiJAMes kedvezmények!

A Ski set síkölcsönző fenti boltjában a 
SkiJAM-es karszalag felmutatásával 30%-
os kedvezményben részesülhettek sífel-
szerelés bérlése esetén! Emellett a Vars Les 
Cleux közponjában található korcsolya-
pályán a kocsolyázás (korcsolya bérléssel 
együtt) fejenként 4.5 EUR SkiJAM karsza-
laggal. 

 

Waxolás, sílécjavítás

A waxoltatási igényeiteket egy nappal előre 
jelezzétek az infopultnál, akkor másnap ki-
nyit a wax és javítóműhely az infopult mel-
lett 18 és 19 óra között. Mind a waxolás, 
mind a javítás az eddiginél is kedvezmé-
nyesebben, 4 EUR-ba kerül.

 

Egyebek

Hólapátot osztó segítők
A szerdai és pénteki hólapát osztásra  az-
nap reggel 7:45-re jöjjenek, a korábban 
meghirdetett 7:15 helyett!
Sízoknik átvétele továbbra is infópulnál!
Sherpa kisbolt nyitvatartása 8:00-12:30; 
16:00-19:30; a SPAR nyitvatartása
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A hóinstalláció pályázat folytatódik!
A hó csodás dolog. Rendkívüli dolgokat lehet 
belőle építeni. Teszik ezt néha emberek, még 
gyakrabban a természet erői. Akinek van 
hozzá szeme, ott is megláthat valami érdeke-
set, ahol mások csak egy hókupacot látnak. 
Továbbra is várjuk a beküldött pályamunká-
kat elkészült, vagy ’felismert’ installációkról a 
HóLapÁt szerkesztőségébe: holapat.skijam@
gmail.com vagy az infópultnál.


