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Dezider Hromec
(nedožitých 85 rokov)

narodil sa 18.5.1934 v Trnave
zomrel 17.9.2007 v Bytči
Môj manžel, Dezider Hromec sa narodil v Trnave, tam sa totiž
za prácou presťahovali jeho rodičia. Otec Jozef pochádzal z Hliníka nad
Váhom a pracoval ako železničiar. Mama Petronela, rodená Škorvánková,
bola pôvodom z Bytče. Do Bytče sa vrátili, keď mal môj manžel asi tri
roky. Hromcovci mali okrem Dežka ďalšie štyri deti – Kamilu, Jozefa,
Annu, Milana. Dnes už nikto z nich nie je medzi nami...
Manžel bol všestranne umelecky nadaný, bol vášnivým
fotografom, zberateľom známok a mincí, aktívne sa venoval aj muzike.
Dnes v zberateľstve pokračuje syn Richard, fotografovaniu zasa vnučka
Martinka.
Počas svojej muzikantskej „kariéry“ bol členom viacerých
zoskupení. Hrávali na svadbách, plesoch, zábavách. Najskôr to bola
amatérska skupina, kde hrávali latinsko-americké skladby, ktoré preslávili
v tom čase známi Kučerovci. V tejto skupine hrávali starí Bytčania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boris Bielik – basa a spev,
Jožko Bielik – bicie a spev,
Irena Girettová – spev,
MUDr. Dezider Horanský – spev,
Dezider Hromec – gitara a spev,
Ivan Kamas – gitara a spev,
Ivan Košťál – spev,
MUDr. Rasťo Reháček – spev,
Bela Školek – spev.

3

Neskôr hrával v tanečnej skupine TOPS, venovali sa hlavne žánru
pop pod vedením Paľa Kleina, ktorý hral na akordeón a klávesy.
Ďalšími členmi skupiny boli:
•
•
•
•
•
•
•
•

Jozef Berta – gitara a spev,
Jozef Bielik – bicie a spev,
Vlado Getting – trúbka a spev,
Dezider Hromec – gitara a spev,
Pavol Janták – gitara a spev,
Ctirad Kristín – trúbka a spev,
Jozef Leština – trúbka a spev,
pán Tarabík – trúbka a spev.

Najviac však Bytčanom zostala v pamäti tanečná skupina
MELÓDIA, ktorú rovnako viedol Paľko Klein, ktorý v nej hrával na
klávesy a spieval. Nejeden manželský pár si isto rád zaspomína, ako im
MELÓDIA hrala do tanca počas ich svadobného dňa v zložení:
•
•
•
•
•

Dezider Hromec – basgitara a spev,
Jozef Leština – trúbka a spev,
Ján Rehák st. – bicie a spev,
MUDr. Ján Rehák ml. – gitara,
Jožko Rehák – saxofón a spev.
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Melódia
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Ďalšou jeho životnou záľubou bolo chodenie po horách, zbieranie húb
a fotografovanie prírody.
Fotografoval už od roku 1955. Publikoval a vystavoval od roku 1969.
Bol zakladajúcim členom fotoklubu Kinex-Bytča, Amfo-klubu v Banskej
Bystrici, členom okresného a krajského poradného zboru pre fotografiu,
porotcom fotografických súťaží. V priebehu svojej štyridsaťročnej
činnosti vystavoval viac ako na tristo výstavách kde získal veľa ocenení.
Je držiteľom bronzovej medaily Osvetového ústavu Bratislava
za rozvoj ZUČ na Slovensku. Získal 20 ocenení na okresných, krajských,
celoslovenských a celoštátnych výstavách amaterskej fotografie ,vystavoval
na výstavách s medzinárodnou účasťou v ČSSR i v zahraničí.
„... Dezider Hromec sa pohráva s pavučinkami i so šantivými lúčmi
presvetlených borovíc. Zachytáva jas horúceho slnka v trblietajúcej sa rieke,
akoby načúval hlasitému chorálu žblnkotajúcich vĺn, zvonivých lúčnych
kvetov i stromov šumivých hôr. Jeho snímky sú výrazným rukopisom, sú
vysoko tvorivé po kvalitatívnej i estetickej stránke pri využití zákonitostí
kompozície, rytmiky svetla a tieňov v určenom priestore preplnenom
ovzduším, ktoré životadarne pôsobí na človeka a vzbudzuje v ňom pocity
túžby byť v zobrazenej krajine, žiť, pracovať a kochať sa jej krásou. Jeho
fotografie sú poéziou, hymnou i majestátom jeho predstáv slovenskej krajiny,
s ktorými sa delí s devákom a obdivovateľom jeho diela.“
Ivan Kozáček, Výtvarníctvo, fotografia, film 1984
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Mal veľmi rád svoju rodinu, svoje deti Alenu, Ivanu, Richarda.
Miloval pokojné prostredie. Deti spomínajú na neho ako na prísneho ale
láskavého otca. Mal svojský humor, bol veľmi vtipný, mal umelecké cítenie
a vážil si vzdelaných ľudí. Vždy vedel múdro odpovedať na každú otázku,
mal prehľad v rôznych oblastiach – výtvarné, hudobné dejiny, chémia,
potravinárstvo, biológia, politika, šport...
Bol dochvíľny a pravdovravný, bez akýchkoľvek pretvárok.
Hocijako náročné situácie dokázal vyriešiť s prehľadom a rozvahou, nikdy
nekričal. Jeho deti na neho spomínajú ako na správneho chlapa, ktorý
s nimi rád sledoval športové prenosy. Rozvíjal v nich cit pre hudobné a
výtvarné umenie, podporoval ich v ich ďalšom smerovaní. Nezabudnuteľné
sú aj spoločné sobotné vychádzky – vždy po skončení rozhlasovej relácie
Zákruta
Keď ma oslovil pán Martin Gácik zo spoločnosti GALZA, či by
som nechcela prispieť do ich občasníka spomienkou na svojho manžela,
prebudil vo mne spomienky na všetky tie pekné chvíle, ktoré som počas
svojho života zažila po boku svojho Dežka. Dnes Martinovi vďačím za to,
že mi umožnil oživiť aj kúsok histórie, že prebudil množstvo zabudnutých
zážitkov, ktoré sa mnohým Bytčanom vynoria v pamäti pri čítaní tohto
článku.
Lýdia Hromcová

Dezider Hromec
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Lýdia Hromcová

Rodina Dezidera Hromca
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Výstava fotografií
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Zväz slovenských fotografov

Zväz slovenských fotografov

14

Klub muzeálnej a galerijnej spoločnosti
Autorsky a redakčne spracovali:
Lýdia Hromcová
Martina Hromcová
Katarína Hromcová
PhDr. Martin Gácik
Bc. Peter Korbaš
Občianske združenie GALZA
Jozef Lulák
PhDr. Martin Gácik
Katarína Kasagrandová

Povolil Okresný úrad v Bytči, dňa 12. 12. 2000 pod číslom OÚ 2000.
Vytlačené bez apretácie. Vydané roku 2019.

