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Magyarok száma: 3202 fő (2011-es adat)



Területe 2.852 hektár; népessége 9675 lélek.

1.  Földrajzi  fekvése.  Léva  r.  t.  város  Bars  vármegyében  fekszik,  határa  a  Garam  alsó
folyásának balpartján elterülő termékeny síkság egyfelől, másfelől dombos vidék. Teng. fel.
magassága 171 m.
2. Története. Léva legrégibb multjáról kevés adat áll rendelkezésre, de annyi bizonyos, hogy
már a 12. szdban is létezett, amint az egyik oklevele is igazolja, melyben „Léva Conventus
Hospitum” vagyis  kezdetleges  gyarmat  volt  Léva.  Alapítóiról  és  első  lakosairól  hallgat  a
krónika. A 12. szdban még a szomszédos volt Baratka vagy Bratka község filiáléja volt. Ma
már Baratka község helyén Léva határához tartozó termékeny szántóföldek vannak. A régi
Léva valaha ott állott, ahol ma az „I-ső Ó-Léva” szőllőhegyközség fekszik. Régi vára IV. Béla
idejéből való. Ma már az csak rom és jelenleg lovag Schoeller Pál és társa nagybirtokosok
tulajdonát képezi. A mai Léva város a régi várrom közelében épült fel.
3. Hatóságok és hivatalok.  Léva 1873 óta rendezett tanácsú város. Léván van a lévai járás
főszolgabirói hivatala és a kir. járásbiróság, kir. adóhivatal, kir. közjegyző.
4.  A  lakosság  foglalkozása.  Léva  lakossága  magyar,  elvétve  találkoznak  az  újabban
bevándorlottak között-párszázan-tótok is, de ezek is tisztán beszélnek magyarul és teljesen
magyar érzelműek. Léva városának ipara és kereskedelme általában véve a város lakosainak
számához képest elég fejlett és elég virágzó, mert a körülfekvő vidék utalva van arra, hogy
árúit itt adja el és szükségleteit itt szerezze be.
5. A város határa a Garam völgyében van és általában igen termékeny minőségű szántó, rét,
legelő  és  szöllőkből  áll.  Van a város  határában  Génye,  Szent  János  és  Lászlóműve  nevű
uradalmi puszta, az uradalom Génye és Szent János pusztáján van szeszfőzde, a városban van
az uradalomnak nagy hengermalma a Perecz csatorna felett.  A város határában megterem
mindenféle mezőgazdasági termék.
Sajnos, hogy a város határában nincs erdő, de azért, úgy a tűzifa, mint az ipar vagy haszon fa
tekintetében  nincs  hiány,  mert  részint  a  közelfekvő  vidék,  részint  a  helybeli  nagy
fakereskedők pótolják ezen hiányt.
6. Tervek a jövőre.  A város tervbe vette a város csatornázását és a vízvezeték létesítését.
Tervez a város egy gőzfürdőt, harminc munkásházat, artézi-kút s a községi takarékpénztár
fölállítását.


