
MRAVÍK MIHÁLY 

 

Mravík Mihály 1930-ban született Kondoroson. Szülei dolgos kisparasztok voltak. 

Iskolái: elemi iskolát a kondorosi evangélikus iskolában végezte, gimnáziumi érettségit a 

szarvasi Evangélikus Gimnáziumban szerzett, majd Szegeden elvégezte a Tanárképző 

Főiskolát, fizika – matematika szakon. 1951-ben a Magyar Rádióba került, újságíróként 

dolgozott 1956-ig, utána hazajött Kondorosra és tanárként dolgozott évtizedekig. 

1958-ban házasságot kötött munkatársával, Gémes Erzsébettel.  

1959-től matematika- fizika szakos szakfelügyelőként dolgozott a szarvasi járásban. 

1971-től nyugdíjazásáig a megyei szakfelügyelők vezetője. 

A tanítás mellett rendszeresen készített fel eredményesen versenyekre tanulókat. 

Módszertani könyvet írt, felkérésre tankönyveket bírált, szemléltető eszközöket készített. 

A tantestületben 17 éven át választott szakszervezeti titkár volt. 

A kézilabda sporttal kezdetektől fogva foglalkozott, települési szinten, iskolai szinten. A 

községi sportkör vezetőségi tagja, évtizedekig kézilabdaedző. Két alkalommal megyei első 

helyezést, s egyszer második helyezést ért el a megyében az iskolai csapat. 

 

Szakmai elismerései: 

 Mikola Sándor díj 

 Beke Manó díjas matematikus 

 Az Oktatásügy kiváló dolgozója (1965) 

 Kiváló Munkáért (1985) 

 Pedagógus Szolgálati Emlékérem (1990) 

 Eötvös József Emlékérem (1991) 

 

1991-ben ment nyugdíjba, azóta a településnek szentelte életét. 

 

 Három cikluson keresztül önkormányzati képviselő. Az Oktatási Kulturális és Sport 

Bizottság, a Millenniumi és a Kossuth Emlékbizottság elnöke volt. Felszólalásai a 

település érdekét szolgálták, kritikája bátor volt és meg nem alkuvó. 

 A Polgári Olvasókör felélesztésében részt vett, három évig vezetője volt. 

 1992-től a Magyar Demokrata Fórum vezetője, a jobboldali gondolkodás jelentős 

képviselője a településben. 

 1993-ban a II. világháborús hősi halottak emlékművére javaslatot tesz, majd 

segítőkkel felépítik, az összes elhunyt hozzátartozóit látogatta, kutatott utánuk. 

 Kondoros hősi halottai és áldozatai a két világháborúban című könyvében emléket 

állított a világháborúban elhunyt kondorosi lakosoknak. 

 Több alkalommal kezdeményezte emlékhelyek kialakítását. Így valósult meg a 

Millenniumi és a Kossuth szobor, valamint támogatta több emléktábla elhelyezését. 

 1991-ben feleségével együtt megalapította a G – M Alapítvány a tehetségekért, 

melynek célja a település kiemelkedő tanulói, tanári tevékenység és eredmény anyagi 

elismerése. 

 Az evangélikus templomban emléktáblát helyezett el feleségével együtt. 

 Ugyan csak az evangélikus templom előtt, emlékoszlopot állítattak feleségével együtt 

Áchim Ádám és Keviczky László gyülekezeti alapítók tiszteletére. 

 


