
Hivatástudat, gyermek- és szakmaszeretet, a közösségért érzett felelősség - 
4 kulcsszó, mely összefoglalja Binder Anikó pedagógus, logopédus szakmai 
életútját. Binder Anikó pedagógus, logopédus eredményei mutatják, hogy 
számára e 4 szó a legszebb, s legfőbb értéket, a gyermeket jelöli. Elmondása 
alapján: Mindig is tudta, hogy a magyar nyelvvel, a magyar irodalommal 
szeretne foglalkozni s mindezt, a tantárgyat tanító tanárainak köszönheti, hiszen 
hivatásukat szerető, gyermekekért rajongó magyartanárai voltak Sztánné Juhász 
Julianna, Bácsi János és Gelencsérné Szarka Mária személyében. Példaértékű 
volt számára, ahogyan tanítottak. Erősítették benne, hogy a magyar nyelv, a 
beszéd az, amivel foglalkoznia érdemes és ez sosem volt kérdés számára. Mint 
ahogyan az sem, hogy ezen a településen fog élni felnőttként. 1999-től 
könyvtárosként, magyar szakos tanárként, majd logopédusként dolgozott a 
Mezőberényi Általános Iskolában. 2013 szeptemberétől a Békés Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat Békési Tagintézményének Mezőberényi Telephelyén 
logopédusként tevékenykedik. 
Fontos számára, hogy a gyerekek szeressék a tantárgyat, amit tanít, a kis óvodás, 
az általános iskolás és a gimnazista kamasz is örömmel, aktívan vegyen részt az 
óráin. A város minden óvodájában, iskolájában tart foglalkozást, megkönnyítve 
ezzel a szülők dolgát. Arra törekszik, hogy kapcsolata kiegyensúlyozott legyen a 
intézmények pedagógusaival, kölcsönösen segítve egymás munkáját. 
A versmondástól, prózamondástól ma sem szakadt el teljesen. Szülővárosának 
aktív tagja, és műsorvezetőként, konferansz, szereplőként vesz részt 
rendezvényeken. Megtiszteltetésként éli meg a felkéréseket és hiszi, hogy 
mindez megkönnyíti a berényi emberekkel, szülőkkel való kommunikációt is, 
hiszen látják, nemcsak tanítja, hanem műveli is a szép beszédet. A könyvtártól 
sem szakadt el teljesen, aktív tagja a Könyvtárpártoló Alapítványnak és 
tevékenyen részt vesz munkájukban. Bekapcsolódik minden segítő programba, 
önkéntes munkába. Zsűritagként is megjelenik neves versenyeken. Szavaival 
élve: Egy biztos: nem bánta meg, hogy „kenyerévé lett a beszéd” és ahogyan az 
is egyre fontosabb számára, ahogy hivatásában halad előre–, hogy ennek a 
településnek valamilyen módon hasznára legyen.”  
A gyermekek ellátása mellett sok felnőtt, idős ember is megkeresi, hogy legyen 
segítségére beszédproblémája rendezésében.  
Hivatása megköveteli a folyamatos önképzést és törekszik is arra, hogy időről 
időre további ismereteket szerezzen egy-egy beszédkórképpel kapcsolatban. 
Tevékenysége szerteágazó: a logopédiát sohasem úgy tekintette, mint elszigetelt 
szakmát, hanem a különböző területekkel, a gyógypedagógia, orvostudomány, 
nyelvészet, pszichológia és azok képviselőivel szoros együttműködésben 
művelendő szakterületet. 
Kiváló pedagógiai érzéke, a tanulókkal szemben tanúsított kedves, szeretetteljes 
bánásmódja és emberi vonásaiból következő segítőkészsége, példamutatása teszi 
őt kimagasló pedagógussá. 
A nevelés, oktatás, ezen belül a logopédia területén végzett példaértékű és 
preventív-megelőző, felvilágosító munkája, valamint a nevelőmunkán 
túlmutató, személyes példája, a város rendezvényein nyújtott mintaértékű 
segítségéért Binder Anikó pedagógus, logopédusnak Mezőberény Város 
Önkormányzati Képviselő-testülete a képviselő-testület 2017. évben 
“Mezőberény Neveléséért, Oktatásáért” elismerést adományozza. 


