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NAŠI JUBILANTI

Redakcia zborníka Acta Musei Tekovensis Levice má i tento rok milú povinnosť 
pripomenúť si životné jubileá našich súčasných i bývalých kolegov a spolupracovní-
kov. Čas bohužiaľ beží rýchlo a nedá sa zastaviť. A tak uplynulo už 10 rokov odvtedy, 
ako sme v našom zborníku, v číslach 7/2008 a 8/2008 uverejnili k ich jubileám samo-

statné príspevky. Veľmi nás teší, že i teraz môžeme blahoželať:

PhDr. Karolovi Sándorovi – k 80. výročiu narodenia
PhDr. Kataríne Holbovej – k 70. výročiu narodenia
Mgr. Margaréte Novákovej, Judite Magnovej a PhDr. Jánovi Danovi – k 60. výročiu 
narodenia.

Všetkým želáme dobré zdravie, veľa tvorivých síl a radosti zo života.

SPOMÍNAME

Elena Košúthová
(5. marca 1938 Oros/Nyíregyháza – 13. októbra 2019 Levice)
fotografka. V Tekovskom múzeu v Leviciach pracovala ako fotografka v rokoch 1967 
– 1990. Svojimi fotografiami dokumentovala zbierkové predmety múzea, činnosť 
pracovníkov a dotvárala rôzne publikácie, propagačný materiál a výstavy.

Pavol Behula
(9. 1. 1933 Starý Tekov – 17. 4. 2020 Levice)
pedagóg a múzejník. Patril k zakladajúcim osobnostiam Tekovského múzea v Levi-
ciach. Do múzea nastúpil ako 19-ročný, k vtedajšiemu riaditeľovi Pavlovi Huljákovi. 
Miesto historika zastával v rokoch 1953 – 1982, 1984 – 1987. Od 1. januára 1983 do 
31. 12. 1984 bol menovaný za riaditeľa. Venoval sa histórii mesta Levice a Levického 
hradu i problematike 2. svetovej vojny v našom regióne. Postupne sa vypracoval na 
uznávaného odborníka. Jeho zásluhou boli vybudované vysunuté expozície Dom 
bojovej slávy v Kalnej nad Hronom, či Sieň SNP v Devičanoch. Výsledky svojich 
výskumov uverejňoval vo Vlastivednom spravodaji Levického okresu, či v samostat-
ných publikáciách „Priniesli nám slobodu“ a „Z dejín mesta Levice“.
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ZA BEATOU ŠTEFANICKOU
(27. 12. 1975 Krupina – 19. 4. 2019 Hontianske Trsťany)

mzdový pracovník, pokladník, lektor.

V roku 2019 nás vo veku 43 rokov 
po ťažkej chorobe opustila dlhoročná 
kolegyňa, Beata Štefanická. Narodila sa 
27. decembra 1975 v Krupine. Základnú 
školu v rokoch 1982 – 1990 absolvovala 
v Základnej škole Hontianske Moravce 
a v Žemberovciach. V rokoch 1990 – 
1994 študovala na Obchodnej akadémii 
v Leviciach. S manželom, Branislavom 
Štefanickým, uzavreli sobáš v Rímsko- 
katolíckom kostole sv. Bartolomeja 
v Hontianskych Trsťanoch 12. februára 
1994. Dcéry, Alexandra a Veronika, 
sa narodili 27. októbra 1994. Do Te-

kovského múzea v Leviciach nastúpila 
v januári 1998 do funkcie odborného 
ekonóma. Od januára 2000 zastávala 
aj miesto lektorky. Bola zanietenou 
múzejníčkou, vždy svedomitá, zodpo-

vedná a pracovitá. Svojou kreativitou 
a tvorivosťou častokrát nad rámec 

pracovných povinností zabezpečovala propagáciu a organizáciu múzejných podujatí. 
Osobitne treba vyzdvihnúť jej povahové vlastnosti. Beatka bola usmiata, priateľská, 
starostlivá, vždy ochotná pomôcť a poradiť. Milovníčka histórie a kultúry. S manže-

lom a dcérami vo voľnom čase navštevovala múzeá a historické pamiatky po celom 
Slovensku, odkiaľ si vždy doniesli magnetku a mincu na pamiatku. Svoj voľný čas 
najradšej trávila s rodinou pri rôznych aktivitách, ako napr.: korčuľovanie, hranie 
spoločenských hier, skrášľovanie dvora, turistika či plávanie. S manželom boli zanie-

tenými fanúšikmi skupiny Depeche Mode. Mala v sebe obrovského tvorivého ducha, 
ktorého pretvárala do rôznych handmade výrobkov (napr. mydielka, štrikované šále 
a čiapky, plyšové hračky, látkové vrecká na darčeky, košíky pletené z papiera, sezónne 
dekorácie a pod.), ktorými rada potešila svojich blízkych. Veľmi rada relaxovala pri 
kávičke s cigaretkou.
Za najcennejšie v živote považovala svoju rodinu.

Ing. Branislav Štefanický, PhD.


