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Hogy tudd, mi a pálya!IV. évf. 3. szám 

2015. január 28.

01.28. 
Szerda

01.29 
Csütörtök

01.30. 
Péntek

-7° | 1° -10° | 1° -14° | -2°
35 km/h 45 km/h 52 km/h

 

Szerda este négy különböző 
programmal is várunk minden 
SkiJAMest!

Fáklyás lecsúszás
Szeretnéd bevilágítani csúszás közben 
az éjszakai sötétséget? Egyedülálló él-
mény az esti fáklyás siklásunk, amit 
Pethes Laura ismert és szeretett síok-
tatónk és Tamási Eszter fog vezetni.  
Gyülekező a Sibiéres felvonó aljában 
16:30kor, majd együtt lecsúszunk még 
világosban a Park des Escondus-höz 
és ott egy órára beülünk egy hüttébe, 
hogy megvárjuk, míg az éj sötétje le-
száll. Utána együtt csúszunk fáklyástul, 
kék pályán, könnyű terepen! A legjobb 
fotó-pozíciókért keressétek Laurát!

Prémium vacsora és szauna a hegyen
Elköltenél egy igazán emlékezetes he-
gyi vacsorát a legjobb barátaiddal? A 
hegy tetejére az Albane szállás épü-
letei közül motoros szánok visznek 
majd fel titeket. Ott elfogyaszthattok 
egy íncsiklandó vacsorát, utána pedig 
beülhettek szaunázni is egy speciális 
hüttébe.  Komplett menü vacsora 18 
EUR/főtől, plusz a szauna ára 10 EUR/
fő.

Éjszakai csillagnéző túra
Láttad már tisztán a tejutat, vagy több 
ezer csillagot fényesen ragyogni? Ha 
erre a kérdésre nem a válaszod, akkor 
tarts velünk szerda este és nézd meg 
hogyan fürdenek a havas hegycsúcsok 
a csillagok fényében. Találkozó szerdán 
20 órakor a buszparkolóban, a túrát két 
órásra tervezzük. A túrára vízhatlan 
túrabakancsban és sínadrágban gyer-
tek, és ha van, hozzatok zseblámpát is.

Síoktatóink biztosra mentek és 
először a helyes esés fortélyait 
okították.

 

Aprés-skibakancsbuli
Lecsatolás után buli síbakancsban és síruhában? Igen! Forró hangulattal várunk szerdán 16:30-
tól a Bouquetin2 parkolójában a szervezői apartman előtt tábortűzzel, forralt borral, zenével 
és közben a fáklyás síelőket is üdvözölhetjük. Gyere és csússz bele egy remek buliba! A tavalyi 
tábor legjobb bulija volt, idén se fogsz csalódni!

 

Komoly hóesések csütörtöktől!
Csütörtöktől szombatig változó mennyiségű, de 30-50 cm hó esése várható. Tehát aki szeret 
sima, buckamentes ratrakolt pályákon siklani, még szerdán élvezze ki a sima pályákat.

Skijamesek éjszakája

 

Papírgyűjtés!
A szerdai Ápré-ski eseményünkön tűz is fog lobogni. A begyújtás ugyan rutin cserkész feladat, 
de ezúttal elég sok papírra lenne szükségünk. Kérlek, ha van felesleges kartonod, kidobandó 
papírod, azt tedd le szerda du. 3-ig a szervezői (B2 17es) apartman teraszajtaja elé. Köszönjük!

 

Retro Síelés

Hollósi Rita képén a ’Je ne se pais’ csa-
pat tagjai láthatóak. Ők így magyaráz-
ták nagyon laza kinézetüket:
Szilveszter éjszaka fogalmazódott meg 
bennünk az ötlet, hogy a régi időket 
visszaidézve nagypapáink stílusában 
élvezzük a síelést és a pályák adta le-
hetőségeket. Bajszot növesztünk már 
jó ideje, mert a korhű jelmezhez korhű 
arccszőrzet is dukál.

 

Kapus edzés
 Kerülgess te is síkapukat, mint a profi síelők! 
Pethes Laura síoktatónk tart majd nekünk 

egy nagyszerű kapus edzést csütörtök dél-
előtt 10 órától. Az Escondus pálya tetejétől 
kell majd jobbra leindulnotok a kéken hogy 
a helyszínre érjetek, és az alagút előtt kell le-

csúszni balra. (Ki is van írva, hogy verseny 
pálya.) Csak azok vehetnek részt a kapus 
edzésen, akik részt vesznek az oktatásainkon.



 

Freeride verseny elmarad!
A sípálya igazgatósága a közelmúltban történt balesetek miatt, a 
lavinaveszély és az időjárásra való tekintettel a legtöbb freeride 
szakaszt lezárta Vars Les Claux körül. Sajnos a freeride versenyre 
sem adták meg az engedélyt. 

 

Kirándulás a Mont-Dauphin erődbe  

Csütörtökön délután 2 órai kezdettel lesz lehetőségünk megtekinteni a Mont-
Dauphin erődöt. Ez Franciaország egyetlen teljesen fennmaradt erődje.
Az erődöt II. Viktor Amadé savoyai uralkodó támadásai ellen építették 1692-
ben. Bár az elején a munkálatok gyorsan zajlottak, csak a 19. századra lett 
kész. Egy igazi hadászati ritkaságot tekinthetnek meg tehát azok, akiknek a 
csütörtöki intenzív hóesésben nincs kedvük síelni.
A program részeként Guillestre festői óvárosát is meglátogatjuk, ahol egy 
Carrefour áruházat is útba ejtünk, a készleteket feltölteni.

 

Sí- és snowboard verseny csütörtökön!

 Ha szeretnéd megmérettetni sí- vagy snowboardtudásodat, ak-
kor itt a helyed! Az oktatáson részt vevő síelők és a snowboardo-
sok a csoportjuknak megfelelő kategóriában indulhatnak (kezdő, 
középhaladó, újrakezdő és haladó). Azokat is várjuk, akik nem 
vesznek részt a hét során oktatáson. Emellett déltől látványos for-
mációs sí bemutatót tekinthetsz meg. 

A helyszín az Escondus  sílift tetejéről érhető el a következő be-
osztás szerint:
• 11:00 – újrakezdő és középhaladó síverseny, indulás a Stade de 
slalom Tétras hídtól
• 11:45 – haladó síverseny, indulás a Stade le slalom ubac pálya 
tetejéről
• 12:00 – nyílt síverseny (akik nem vesznek részt oktatáson) a 
Stade le slalom ubac pályán
• 12:45 – haladó snowboard verseny, indulás a Stade le slalom 
ubac pálya tetejéről
• 13:00 – kezdő síverseny, indulás a Petit ubac pálya tetejéről. 

 

Interjú síoktatónkkal, Pethes Laurával

Neked mit jelent a sí?
Szabadságot. Kiszabadulni a szürke hétköznapokból és csak él-
vezni a gyorsaságot, a tájat, a társaságot... Mindent! :)

Hány éve síelsz és eddig összesen nagyjából hány tanítványod/
csoportod volt?
Kb. 23 éve, nem igazán emlékszem az első csúszásomra. :) 
Huu...a csoportok még nehezebb kérdés..inkább korosztályt 
mondok, az izgibb. Hiszen 1,5 éves kis orosz fiútól 65 éves kezdő 
síelő nagypapáig elég sok korosztályt oktattam már, ez is mutat-
ja, hogy sosem késő elkezdeni síelni! 

Szerinted mi kell ahhoz, hogy valaki igazán jól tudjon siklani?
Először bátorságra, hogy a kezdeti félelmet legyőzzék a kezdők. 
Utána lelkesedésre, hogy 1-1 esés után ne adják fel. Azután már 
csak élvezni kell és hallgatni a barátok és oktatók tanácsaira! 
Meg természetesen elől lenni és dönteni a térdet!! :D

Szeretsz társasozni? Melyik a kedvenc játékod?
Igen, nagyon szeretek! :) Mindig más a kedvencem, de most ép-
pen a Catan, talán azért, mert azt játszottuk most sokat kará-
csony környékén.

Milyen a viszonyod a borkóstolókhoz, szerinted mi teszi külön-
legessé ezeket az alkalmakat?
Voltam már többször is, de eddig mindig a BorJAMeket élvez-
tem a legjobban. Azt biztos jó, hogy lehet időt szánni a borok 
ízlelgetésére, sokkal jobban odafigyelve, mint amikor csak a ba-
rátaimmal megiszunk egy üveg (vagy több) rozét. Más hangula-
ta van amikor tudjuk is pontosan, hogy mit is iszunk és finom 
almát meg sajtot és hasonló apróságokat kapunk mellé. Meg 
szerintem mindig jó megtudni valami kis plusszt - teljesen más 
íze van egy bornak, amikor tudjuk, hogy mit érdemes benne fi-
gyelni.
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