Félixné Oravecz Márta, a Kecskeméti Református Általános Iskola igazgató-helyettese 1998ban magyar nyelv és irodalom szakos tanárként került az intézménybe. Meghívására a
városban ismert és bizonyított szakmai ismertsége, elismertsége miatt került sor. 2000-ben ő
lett az osztályfőnöki munkaközösség vezetője. Minden évben számos ötlettel gazdagította a
munkaközösség évi munkaterveit. Az osztályfőnöki munkaközösséget bekapcsolta a FÉK
(Fiatalok az Élet Küszöbén) programba, segítséget nyújtva ezzel a kamaszkor problémáinak
megértéséhez szülőknek, pedagógusoknak, gyermekeknek egyaránt. 2003 óta a humán
munkaközösség vezetője, 2004 óta igazgatóhelyettesként a felső tagozat munkájáért felelős.
A tanárnő részt vett a felső tagozat szakmai munkájának megalapozásában 2003-ban a felső
tagozat indulásakor. Azóta folyamatosan gondozza, fejleszti a tagozat tantárgyi struktúráját,
tartalmát. Ebben az évben a kerettantervi ajánlások alapján elkészítette a magyar nyelv és
irodalom tantárgy helyi tantervét a református sajátosságok figyelembevételével, összefogta
és rendszerezte valamennyi tantárgy újonnan kidolgozott helyi tanterveit.
2002-ben a Református Pedagógiai Intézet felkérésére országos szakmai továbbképzést tartott
iskolánkban. Munkájáról a résztvevő kollégák elismerően nyilatkoztak.
Ő maga is belső késztetésből, az állandó megújulásra törekvésből rendszeresen és szívesen
vesz részt szaktárgyával és pedagógiai munkájával kapcsolatos továbbképzéseken. A
2002/2003-as tanévben végezte el a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete
által meghirdetett „Hon- és népismeret” akkreditált tanfolyamot.
Többször kapott felkérést munkája elismeréseként tanítóképző, tanárképző főiskolák
hallgatóinak szakvezetéséhez.
A fenntartó, az iskola vezetősége és a szülők is megelégedetten nyilatkoznak munkájáról.
Lelkesen magyarázva, óráira szakmai igényességgel felkészülve adja át a magyar nyelv és
irodalom szeretetét tanítványainak.
2006-ban Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatától az Év Tanára kitüntetést kapta.
2013-ban a városi versmondó verseny Tanári Díját vehette át értékközvetítő és
közösségformáló tevékenységének elismeréseként.
Félixné Oravecz Márta tanárnő kedves, közvetlen, empatikus személyiség. Szakmai alázat és
fegyelem jellemzi. Felkészültsége, hitbéli és emberi tulajdonságai miatt példa minden
munkatársa és tanítványa számára. Személyes és közvetlen kapcsolata van kollégáival, az
iskola tanulóival. Kollégái véleményét szakmai és nevelési kérdésekben kikérik és elfogadják.
Vezetőként igényes, következetes, lelkiismeretes, pontos és segítőkész. Tanulóink szabadidős
programjának szervezésében aktívan részt vesz, kreatív ötleteivel és állandó jelenlétével segíti
a programok lebonyolítását.
Tanárként és vezetőként tehetséggondozói munkája sokrétű. Szervezi és biztosítja a
háttérmunkát minden iskolai programon, ahol a tanulói ifjúság megmutathatja tehetségét.
Közvetlen irányításával kerül sor az iskolai ballagásra, tanévzáró koncertre, iskolai sulibulikra, kórustáborra, fotós táborra, iskolai búcsúműsorra, nemzeti ünnepeink alkalmára
készített műsorokra. Nevelőmunkájában központi helyet tölt be ifjaink egyházi szellemben
történő nevelése, a konfirmáció és templomi alkalmaink szervezése. Az iskola vezetésében

betöltött feladatából fakadóan városi, országos és nemzetközi versenyekre rendszeresen
elkíséri az iskola tanulóit és művészeti csoportjait. Így jutottak el az Olaszországban
megrendezett Musica Mundi nemzetközi kórusversenyre. Sikeres pályázatok sorát gondozza,
melyek során tanulóink bekapcsolódtak a Kodály Örökség- és a Szitakötő oktatási programba;
ez utóbbi során a folyóirat egy-egy számához irányítása alatt a humán munkaközösség tagjai
oktatási segédanyagot készítettek, melyeket a felső tagozatban irodalom, rajz és történelem
tárgyakból használnak.
Az olvasás népszerűsítéséért iskolánkban a felső tagozaton Regényolvasó versenyt szervez
évek óta, melyhez feladatlapokat készít, a legjobbak számára személyre szóló
jutalomkönyveket választ.
Mindezt az áldozatos szakmai, pedagógiai, hitbeli és emberi törekvést számos kiemelkedő
versenyeredmény igazolja.
Az iskolát fenntartó egyházközség, az iskola vezetése, tanári közössége, tanítványai és szüleik
sok szeretettel gratulálnak Félixné Oravecz Márta igazgató-helyettes asszonynak a
kitüntetéshez, további munkájára, életére Isten áldását kívánják!

