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jégkom. Az időhatárokon kívül vannak for. áns aeto.ació egyben egy ktilönTóth
korlátok is? - Csak a képzelet. leges felszolgálási módszer is.
pozícióival már harmadik mai
A jégpohártól kezdve, a 3 méter De épp oly népszerűek a különböéve nyűgözi |e a debre- magas köztéri szoborig bármi szó- ző jégbe fagyasztott virágok vagy
épp egy-egy cég logójával ellátott
ba jöhet. Egyre nagyobb számban
ceni közönséget.
jégszobrok
:

Rendszerint karácsony és sziIvesz.
ter között aBa|tazát Dezső téren
ormótlan j égtcimegekb ő| a néze|ő dók szeme láttára gyönyörűséges

alakokat varázsolnak a 1égszob-

rász.show művészei. M. Tóth Zsolt
1998-ben alakította meg saját Bt.-

jét' melynek keretén belül elkezdte próbálgatni szárnyait. - Az első
évek a kísérletezésselteltek, majd
jó hályogkovács módjára, lépésról
lépésre tanultam me g a jéggy ár tás
technikáját. Ma már professzionális gépekkel gyártom a jeget' de
a nagy szerelem, a faragás ma is
csak kézze] történik. Igy lesz egyedi és megismételhetetlen minden
darab - mondja lelkesen Zsolt.

vannak esküvői megrendeléseim,

melyekre kedvenc motívum a hatytyú, a kehely, a nyitott kagyló és

8eÍ az italcsúszda, ilyenkor
szó szerint csúszdaként

táI, a sushi-Íalatkák
gusztusosabbak egy csilIogó jésszoborban, mint egy tálcán

A gyümö|csös

kereiről beszélni Zsolt -. de i
külföldi versenyeken nagyon sol
tapasztalatot szereztem. Első ver
senyem 2002-ben Grazban volt, ot

a közönségdíj lett a jutalmam

Azóta jártam Belgiumban, Helsin

kiben, az Egyesült Allamokban
olaszországban és 2006-ban

a

XX

téli olimpián is. A versenyeken i
szakmai munka és a komolv zsű
rizés mellett, életre szóló barátsá
gokat is kötöttem.

Többek között egyik barátou
rendszeresen meghív Floridába
ahol gigantikus méretű jégszob
rokat készítünkegyütt. Itthot

cégemben egy erős csapat segí

ti munkámat a hóskortól kezdve
mely minden szakmai, ember
szempontnak megfelel. Sza
badtéri jégszobor-kiállítá
..Tb
i*, sainkat decembertőI feb

s

ruárig figyelemmel kísé

hetik az országtöbb váro
=.'.
sában is. Az idén Debre
;
. . i1 cenben december 27-ét
fi' találkozhat velünk i

arra

hogy kényes
alapanyag, hiszen könnyen olvad.
enged következtetni,

Különleges foglalkozás

más funkcionális, illetve díszílő
jégszobor. Az alkotásnak csak a - A faragás látásmódja már benképzelet szabhat határokat és az nem volt fiatal korban - kezd el
éppen rendelkezésre álló' speciálisan elóállított jég mennyisége.
Zsolt elmondta' hogy különleges
jégszobrokat is készít.Bálokon,
legény- és leánybúcsúkon, céges
partikon mostanában nagy slá.

Minden alkalomra
A jég mint alapanyag rögtön

is.

jégszobrász-pályafutás-ínak i9ö1

kifolyik. Az impo-
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