
 

Schäffer Katalin élete, életvitele összefügg a mozgás, a sport szeretetével. 
Mezőberényi diákként, a mazsorett csoport tagjaként, a zene, a tánc volt a 
meghatározó életében. Általános iskola után a helyi gimnáziumban folytatta 
tanulmányait és érettségizett a kéttannyelvű osztályban. Ebben az időszakban 
csatlakozott a helyi kick-boksz csapathoz, ahol kitartó, következetes munkával 
meghatározó versenyző lett. Számtalan megyei, országos és nemzetközi 
versenyen megmérettette magát és jeles eredményekkel büszkélkedhet. Ekkor 
már tudta, ez az ő sportága és komolyan, energiákat belefektetve szeretne 
foglalkozni vele. Időközben a versenyzőből edzővé, oktatóvá, nevelővé vált. 
Azóta is vallja, hogy a klasszikus karate nemcsak az önvédelem eszköze, hanem 
egészségmegőrző hatású is. Fontos számára az egység, a test, a lélek összhangja. 
Folyamatosan képzi magát és a közgazdász diploma mellett a sportágban edzői 
vizsgát tett. Időközben megszerzett bírói képesítése lehetővé tette, hogy 
nemzetközi versenyeken is bíráskodjon. Az elmúlt években az utánpótlás 
gyerekek edzése a feladata, nagy szakmai tapasztalattal, kellő alázattal készíti fel 
őket. Iránymutatásával több fiatal, tehetséges diák került az élmezőnybe,  a hazai 
válogatott keretbe. 2021-ben Jesolóban a felnőtt VB-n Szeleczki Lilla 5. 
helyezést, Solymosi Norbert EB-n szintén 5 helyezést ért el.  

Az elmúlt évek eredményei őt igazolják, hiszen a sportág körében jegyzik 
nevüket, a mezőberényi karatésok nevét. Ez az ő utánpótlás nevelő munkáját is 
dícséri. Barna övesként, két piros csíkkal, példakép tanítványainak. Az edzések 
mellett a HED-LAND Sportcsarnok SE elnöki feladatait is ellátja, 4 szakosztály 
munkáját koordinálja, 4 különböző sportág tevékenységét egyengeti a 
szakosztályvezetőkkel egyetemben. A 2021 kiemelten nehéz év volt az 
egyesület életében is, az edzések, versenyek szervezése, feltételek biztosítása 
plusz terheket jelentett, hiszen a járvány okozta helyzetben az edzők oktatásba 
fektetett energiája is átalakult. Elkötelezettségének, felelősségteljes 
személyiségének, kiváló szervezőkészségének köszönhetően a sportág és maga a 
sportegyesület 2021 évben is működhetett.  

Példamutató magatartása miatt köztiszteletben áll. Példaértékű tevékenysége, 
szerény, odaadó hozzáállása által szakmailag, emberileg is tanítványai 
példaképe és ezért is választják óvodások, kisiskolások a karatét, mint sportágat. 

Mezőberény város sportéletében végzett magas színvonalú edzői 
tevékenysége, az utánpótlás-nevelés területén végzett, a gyermekek, fiatalok 
számára példaértékű munkája, közösségépítő tevékenysége és Mezőberény 
város nevének öregbítése érdemeként Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete Schäffer Katalin részére 2022. évben a „Mezőberény 
Sportjáért” elismerést adományozza. 


