
 Ez azért van, mert a képek színeit manipulálja azért, hogy az érzelmi hatást és 
a látványt erősítse. Időnként a kompozíciót sem csak a természetre bízza. „Nagyon 
stresszes voltam korábban, semmihez sem volt türelmem. Az orvosaim javasolták, 
hogy a legjobb lenne találnom valamit, amiben elmélyedhetek, így megnyugodnék. 
Hallgattam az egyszerűnek tűnő tanácsra, és elkezdtem figyelni, hogy miként 
táplálkoznak a hangyák.” A sajátos terápia segített, ahogy Tri Setyo fogalmaz, 
„Megtanultam észrevenni a láthatatlan világot. Felfedeztem, hogy a makrovilág 
parányi részletei legalább annyira változatosak, mint a könnyebben érzékelhető 
dolgok, mondjuk egy arc vagy a hegyek. Nem tudom, hogy ki és miért teremtette ezt 
a világot, de lenyűgöz a gondolat, hogy a szabad szemmel nem látható élet is legalább 
annyira részletgazdag, mint a közvetlen környezetünk”.

Az indonéz fiatalember kezdetben „csak úgy” heverészett a trópusi fűben, 
hónapokkal később vásárolt fényképezőgépet. Azóta folyamatosan fényképezi 
a rovarok, apró kétéltűek és hüllők világát, mert szeretné, ha sok ember megismerné 
a „láthatatlan világ” szépségeit.

Tri Setyo Widodo eddig nagyon sikeresen reklámozza a parányi állatokat, 
Instagram-profilját például több mint 30 ezren követik már.   

SZÖVEG   —
PÁCZAI TAMÁS

TERMÉSZETKÖZELBEN

HÁROM CSEPP 
A LEGNAGYOBB POHÁRBAN

Tri Setyo Widodo
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Dr. Nagy Atti la és felesége Somodi Ferenc  
családi gyümölcsösének vendége volt. 

Nézze meg a látogatásról készült kisfi lmet  
a www.mitortenetunk.hu  oldalon.



Hotel Kapitány����superior Wellness
8330 Sümeg, Tóth Tivadar u. 19. • Tel./Fax: +36 87 550 166 • +36 87 550 167

E-mail: sales@hotelkapitany.hu • foglalas@hotelkapitany.hu • www.hotelkapitany.hu

Nálunk minden nap új élmény Vár!

TAVASZI HÉTKÖZNAPOK ÉS ÜNNEPEK SÜMEGEN

Aktív kikapcsolódás, történelmi környezet • megfi zethető ár, 4 csillag 
superior minőség • egyedi élmények, családi pihenés • kalandozás az 
időben – egészen a középkorig!

Tavaszi feltöltődés és ünnepi kikapcsolódás?
Mindkettő még fantasztikus előfoglalási kedvezménnyel foglalható: 
hétköznapi kényeztetés… • csodálatos wellness fürdő… • középkori
hangulat… • történelmi programok… • …a Hotel Kapitány����superior

Wellness-ben!

2 vagy 3 éjszaka félpanzióval, lovagi torna bemutatóval
már 11 900 Ft/fő/éj-től!

Márciusi Ifjak - Ünnepi ajánlat már 14 900 Ft/fő/éj-től!
A kedvezmények visszavonásig érvényesek, bővebb csomaginfo: www.hotelkapitany.hu

Legyen részese Ön is egy középkori varázslatnak, vegyen részt lovagi torna bemutatónkon, kóstolja meg az 
ínycsiklandó középkori lakomát, fedezze fel velünk egy csodás középkori vár rejtélyei, ismerje meg e távoli kor 
életét, a középkori mindennapokat, harcokat, és közben pihenjen szállodánkban!
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„STEFI ÉS KRISZTINA MÁR KÉT FIUNKAT 
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