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EDITORIAL

Vážení čitatelia,

 opäť sa spolu stretávame na stránkach nášho zborníka Acta Musei Tekovensis 

Levice. Tento krát máte pred sebou už jeho 9. číslo. Rovnako ako v predchádzajúcich 
ročníkoch aj v ňom nájdete veľa zaujímavých štúdií a článkov z oblasti prírodných 
i spoločenských vied. Už prvý príspevok prináša cenné informácie o neveľkej, ale 
floristicky mimoriadne zaujímavej lokalite Šándorky, situovanej na južnom úpätí 
Štiavnických vrchov. Pre svoje prírodné hodnoty sa stala súčasťou európskej siete 
chránených území NATURA 2000 a bola vyhlásená za chránený areál. Zaujímavá 
práca je venovaná i vplyvu vybraných klimatických prvkov na populácie a jedince 
kriticky ohrozeného druhu suchokvietka smradľavého, ktorý sa v našom regióne 
v značnom počte vyskytuje v okolí Novej Dediny. 
 Štúdia o osách a kutavkách Hronskej a Žitavskej nivy poukazuje na skutočnosť, 
že aj husto osídlené a poľnohospodársky využívané územia môžu byť zaujímavé 
z hľadiska výskytu rozličných a často vzácnych druhov živočíchov. Túto skutočnosť 
vhodne akcentuje aj ďalší príspevok o motýľoch v záhradkárskej osade Kvitnúci 
ostrov v Nových Zámkoch. Publikovanie výsledkov ich výskumu v našom zborníku 
sa stalo už tradíciou.
 Zaujímavej a málo známej kapitole levických dejín je venovaný článok o politic-
kom vývoji v Leviciach v čase vzniku prvej Československej republiky. O tom, že dl-
horočná tradícia spojená s modernou technológiou je aj zárukou kvalitných produktov 
svedčí štúdia, venovaná storočnej histórii valcového mlyna v Pohronskom Ruskove.
Ľudové tradície a ich chápanie v súčasnom období sú námetom príspevku o aktuálnej 
podobe fašiangových slávností v „čilejkárskej“ obci Rybník. 
 Medzi najvzácnejšie predmety v zbierkach Tekovského múzea v Leviciach určite 
patrí súbor keltských mincí. Predstavuje súčasť pokladu, nájdeného v roku 1930 
v Leviciach. Okolnostiam tohto unikátneho nálezu, jeho dejinám i charakteristike 
jednotlivých mincí je venovaná rozsiahla štúdia. Ani v tomto čísle sme nezabudli 
na významné životné jubileá osobností, ktoré si pripomíname v záverečnom bloku. 
 Ďakujeme vám, vážení čitatelia, za vašu priazeň. Je pre nás dôležitým stimulom 
k zintenzívneniu vedeckej a bádateľskej činnosti a zároveň k ďalšiemu rozvíjaniu 

a skvalitňovaniu publikačných i edičných aktivít Tekovského múzea.
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