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Gubik László a Felvidéki Léván született 1986-ban.Itt végezte iskolai tanulmányait 

is. Már diákkorában kitűnt szervezőképességével,melyet a magyar nyelv, irodalom, 

nemzeti megmaradás szolgálatába állított ifjúsági foglalkozásokat és rendezvényeket 

szervezett. Akkor indult lokálpatrióta tevékenysége ami a mai napig tart és 

gyümölcsözik. 

Mint Ő mondja: Léva végvár volt a török időkben és mai is az. A  harc ma sem 

kevésbé éles bár nem szablyával vívják. 

2005-ben társaival  létre hozta a Magyar Koalíció Párt lévai ifjúsági csoportját. 

Mentorának tartja .a városból Dolnik Erzsébetet,aki mellesleg már tulajdonosa a 

Széchenyi Társaság Díjának. 

  A Via Nova ifjúsági szervezet 2007-ben lett önálló polgári társulás, melynek 2009-

ben alelnöke,majd 2011-ben országos elnöke lett. A szervezet egyben a Magyar 

Közösségi Párt társ-szervezete. A szervezetnek Felvidék szerte van helyi csoportja, 

összesen több,mint ezer taggal. A tagság 15-30 év közötti fiatal. Szervezésükben jött 

létre és bír egyre nagyobb  Kárpát-medencei kisugárzással a Martosi 

Szabadegyetem,minden év júliusában. 

„ A kisebb létszámú közösségek a politikát,a közéletet nem csupán azokban az 

összefüggésekben élik meg, mint nagyobb közösségekhez tartozó embertársaik, 

hanem az általánosnak tekinthető kérdések mellett ezekkel egyenrangú szerepet kap 

a nemzeti azonosság,a közösségi összetartozás hangsúlyozása. Önvédelmi okokból 

elutasítják a nemzetállam eszméjét. Az állampolgársági jogegyenlőséget felülírják az 

egyenrangúság eszméjével,mely közösségi jogigényüket fejezi ki”- idézek Duray 

Miklós  beszédéből, melyet a Széchenyi Társaság és a Professzorok Batthyány Köre 

májusi közös konferenciáján mondott. Gubik László és az általa vezetett Via Nova 

Egyesület munkáját is ez az eszmeiség vezérli. 

Ebből ered Gubik László elhíresült küzdelme a magyar és a szlovák állampolgárság 

egyidejű megtartásáért. Elsőként vállalta fel a magyar állampolgárságot és nem 

mondott le a születésével szerzett szlovákról sem. Küzdelme mai is példamutató és 

követökre is talált. 



Három fő jellemzője, akár három ember munkásságát is teljessé tenné:lévai 

lokálpatrióta,szervező-vezető egyéniség és a nemzet „szabadságharcosa” az 

állampolgári vitában. 

Gubik László a legfiatalabb, aki a Társaság Díjának a tulajdonosa, Társaságunk 

eddig több évtizedes munkát díjazott. Ideje elismerni az utánunk jövő generáció nem 

kisebb munkáját és a civil társadalom megbecsülését hirdetni feléjük. 

Kedves László, munkádban legyen vezérelv és a jövőre szóló biztatás gr. Széchenyi 

István mondása : „Az egyesületi eszme az emberek között a legnagyobb és egyben 

legszelídebb erő és hatalom” 

 

 

 


