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Szombati program

Az utolsó napon már délelőtt 10 órá-
ra el kell hagyni a szállásokat, de sok 
program közül választhattok addig 
is, míg a buszok megérkeznek, hiszen 
a csomagjaitokat bepakolhatjátok az 
eddig Infópultként és raktárként üze-
melő helyiségünkbe, ahol a felező buli 
második, felejthetetlenebb fele zajlott. 
A.) Gyalogtúra a Napóleon-ház-
hoz (Refuge Napoleon): 3,5 km-es 
táv a gerincig, vízhatlan túraruhában. 
Nagyjából másfél, két órás menetidőre 
számíthattok, és aki velünk tart, hideg 
ebéddel készüljön, hogy a nyeregben 
együtt tudjuk elfogyasztani.
B.)   Korcsolyázás Vars Les Claux 
központjában!  A korcsolya bérlés-
sel együtt a belépés még mindig 4,5 
EUR. Ha eleged van a jeges pályákból, 
most kipróbálhatod, hogy a korcsolya 
mennyivel alkalmasabb a jégtáblán 
siklásra, mint a síléc vagy a board. ;)
C.) SkiJAMzáróMorzsabál a rak-
tárban! Melegedő a síelőknek és kö-
zösségi tér, hogy a megmaradt étkeket 
és italokat elfogyasztva együtt emle-
gessük fel az elmúlt hét legemlékezete-
sebb pillanatait. Nyugodtan hozzatok 
ide minden kaját és piát, amit nem 
akartok haza vinni, együtt elpusztítjuk.

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 

 

PálJAM
Tegnap a SkiJAM történetében második al-
kalommal került megrendezésre a PálJAM. 
Az idei év különlegessége volt, hogy a finom 
pálinkák megkóstolása mellett a résztvevők 
egy kvíz játékban mérhették össze pálinka-
szaktudásukat. Összesen ötféle pálinkát kós-
toltunk a Gusto pálinkaház jóvoltából. Nagy 
sikert aratott az Irsai Olivér és a mézes ágyas 
meggypálinka. A megmaradt pálinkákat pe-
dig a szervezők házhoz szállították, hogy ked-
vet csináljanak az esti felező bulihoz.

 

Péntek esti menetrend

18:00-kor az infópultnál lesz az apartman-
felelősi tájékoztató a szállásokról való kije-
lentkezések menetéről fél órában.
18:30-19:00-ig infópult a kérdéses esetek 
rendezésére.
21:30-tól Síverseny eredményhirdetés és 
díjátadó a KHA nevezetű bárban (SPAR 
mellett). A síverseny díjazottjai mellett 
most kerül sor a segítők közötti ajándék-
sorsolásra. Belépés csak SkiJAM karszalag-
gal!
22:00-tól SkiJAM 2015 záróbuli ugyanott, 
a KHA-ban. A zenét egy kipróbált, nagy-
szerű francia DJ szolgáltatja majd, aki a 
Pálferis sítáborban is kiváló hangulatot csi-
holt. A buli éjfélig zártkörű, utána a helye 
szeretettel várja Vars egyéb vendégeit is.

 

Felezőn jártunk
Az este kicsit nehezen indult, mert az egész napi 
síelés kimerítette a társaságot, ezért csak a má-
sodik bulihelyszínre értünk oda. Amikor belép-
tünk, nagy csodálkozásunkra egy underground 
stílusú atmoszféra fogadott minket, ami egyedivé 
tette a bulit. 

A társaság rendkívül színes volt, ennek köszön-
hetően különböző táncstílusokba nyerhettünk 
bepillantást, melyek közül kedvencünk a féllábon 
ugráló mankótörős mutatvány. A hangulatról a 

DJ pult mögül szorgoskodó Menyus „a szü-
letett tehetség” gondoskodott, aki még a magas 
hanghullámokon funkciónáló és egymásra ger-
jedő cserkészhangfalakkal is megbírkózott. Neki 
külön köszönjük, hogy kis csapatunk kedvenc 
előadójától, a Parov Stelartól megannyi szám fo-
kozta a party faktort. 
A szervezők jófejségének köszönhetően kor-

látlan „minőségi” italfogyasztás állt a vedégek 
rendelkezésére. Ennek köszönhetően a „je ne 
sais pas” csapat tagjai felejthetetlen élményekkel 
gazdagodtunk (már amennyire emlékszünk a 
buliról).

 

Hazaút buszbeosztása

A buszbeosztást megtaláljátok az 
infotáblán és a B2 17-es apartmanja 
előtt is. Kérjük, hogy nézzétek meg és 
pipáljátok ki a nevetek mellett, ha tu-
domásul vettétek. Ha kérdésetek van, 
18.00-19.00 között megtaláljátok a 
B2 3-as apartmanjában. Részletes tá-
jékoztató a bepakolásról, indulásról, 
transzferbuszról pénteken 18.00-kor 
lesz az apartmanfelelősöknek.



 

Squash Bajnokság

Labda, ütők, fal és kiélezett küzdelem. Óriási volt a verseny a hétfői 
Squash bajnokságon, ahol a 15 induló sorsolás alapján került pár-
ba. A mezőnyben mindenféle játékos képviseltette magát: a profik-
tól kezdve az olyan versenyzőig, aki most próbálta ki először ezt a 
sportágat. 
A selejtező és az elődöntő után 4 játékos maradt versenyben: a kö-
zépdöntőkben Gadóczi Gábor és Deák Gergely, illetve Kramarik 
Éva és Szabó Krisztián kerültek szembe egymással. Kiélezett ver-
senyben végül Gábor és Krisztián jutott a döntőbe, míg Éva és Ger-
gely a harmadik helyért küzdhetett meg. A közönség lelkes „Wusi” 
kiáltásai mellett végül Éva végzett a dobogó harmadik fokán. A 
döntőben vérre menő küzdelemből Krisztián került ki győztesen, 
így Gábor nyerte el a második helyet. 
A feszült hangulatot a közönség lelkes szurkolása az egész bajnok-
ság alatt fenntartotta. De a végén mindenki elégedetten ment vissza 
a szállásra.

 

Interjú síoktatónkkal, Gilicze Tomival

Mióta síelsz? Mióta tanítasz embereket síelni?
Fú, nagyon rég óta! Nem emlékszem pontosan, 3-4 éves lehettem, 
amikor a szüleim először elvittek síelni, azóta alig maradt ki szezon. 
Aztán a TF-en gondoltam egyet és letettem az oktatói vizsgát is, és ez 
az ötödik teljes szezon, amióta oktatok. Nem csak táborokban, hanem 
magán órákat is tartok decembertől áprilisig.

Szívesebben tartasz órákat csoportoknak vagy inkább a magánórá-
kat preferálod? 
Hát anyagilag a magán órákat, amúgy a csoportosat. Meg szerintem 
a kiscsoport a leghatékonyabb: 1-2 de maximum 4 főig, az tud a leg-
jobban működni. Úgy nagyon gyorsan lehet haladni. Emlékszel te 

is, mi volt, amikor a tábor elején tartottam nektek órát és 15-en 
voltatok ott a parkolóban. Egész más, mint amikor kevesen vagyunk, 
egy emberre sokkal jobban oda tudok figyelni, kevesebb felé oszlik a 
figyelmem. 
Akkor azért is tudtunk mi kezdők olyan sokat fejlődni ez alatt a pár 
nap alatt.
Hát persze, működött a természetes szelekció, a Taigetosz szindrómá-
val, aztán csak kis csoportok maradtak! :D
Te személy szerint melyik részét szereted a síelésnek? Láttalak ugrál-
ni is a buckákon, amikor épp a kezdőket érted utól óra közben.
A kedvenc, amikor egy ilyen szép nap után lejövök a pályáról és be-
ülök az apartmanomba. :D Amúgy én a magam részéről a freeride-ot 
szeretem, amkor mész púderban és nyakig elsűlyedsz benne és csa-
pódik föl a hó a nyakadba… Az az élmény… azt mindenkinek aján-
lom, hogy próbálja ki. Azt nem lehet elmondani, ahhoz ki kell menni, 
bele kell ülni és utazni vele. Csodálatos. Olyan adrenalin sokkot ad, 
hogy soha nem jössz le utána róla. Ugrálgatni is szeretek, szeretem 
a freestyle részét is, a parkot. De mivel ebből élek, ezért oda nem na-
gyon vállalok be semmit a szezon közben. Nem attól félek, hogy eltö-
rik a kezem vagy a lábam – mert minden ugrásban benne van, hogy 
eltörik valamid – hanem hogy akkor miből lesz meg a vacsora. Azt 
már így szezon végén, március. Akkor oda lehet csapni. 
Akkor szoktál azt is?
Persze, szeretem azt a részét is. De főleg, ha ötvözve van. Kint a pálya 
mellett ugrálni. 
A buckákon, mi? :D
Buckákon, szűz hóban, meredek helyről leugrani.
Melyik itt a kedvenc pályarészed Vars-ban? 
Szeretem az Olimpiai pályát. Az olyan kellemes lejtésű, hosszú, széles, 
sok mindent meg lehet rajta csinálni. És persze ez a hitvány Escondus, 
amin tizenhatmilliárdodszor csúszok lefele a tanítványaimmal. :D

 

Áprés-ski party
Sok mindenki megfordult az Bouquetin 2 parkolójában tartott 
happeningünkön. Egy résztvevő szerint: „Pont azért volt nagyszerű 
élmény, mert így bulizni, hangos zenével, forralt borral, pálinkával, 
a hidegben retro sícuccba öltözötten állni lángoló hordók körül 
nem tudsz akárhol… Volt az egésznek olyan igazi cserkészes han-
gulata, amit otthon, a fővárosban azért nagyon nehéz összehozni.”
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