Wagner Márton 1964. március 31-én született Mezőberényben. Gyermekéveit a városban töltötte, itt
végezte iskolai tanulmányait. A középiskolát, az akkori „Közgé-ben végezte Békéscsabán, majd
kitanulta a műszerész szakmát és mérlegképes könyvelői végzettséget is szerzett.1984. augusztus 1-én
állt munkába a Mezőgépnél. Egy hónap után átkerült az akkori Téglagyárba, ahol élete végéig
dolgozott.A város sorsát a szívén viselte, szülőváros centrikus gondolkozással élt és dolgozott.
Munkahelye, nagy múltra visszatekintő építőipari vállalkozás, a jelenlegi Berényi Téglaipari Kft., ahol
ügyvezető igazgató volt. Élete során bejárta a ranglétra minden fokát, volt művezető, üzemgazdász,
igazgató, majd Kft. vezetője.
Emberként és vezetőként is a városért, a város érdekében, az itt élőkért, a település hírnevének
öregbítéséért dolgozott. A szülőktől, nagyszülőktől és még korábbról, öt generáción keresztül
örökítette tovább a tégla iránti szeretetét. Nagy elismerés volt számára, hogy a Magyar Téglás
Szövetség tagja lett, 2007-től a szövetség elnökségi tagja. Kiemelkedő, eredményes szakmai
tevékenységéért 2010-ben – az akkori Építésügyi Miniszter – az Építők Napja alkalmából
elismerésben részesítette.
Számára a legfontosabb az értékteremtés volt. Munkája mellett ezt képviselte közéleti szereplőként is.
1998-tól, közel három cikluson keresztül Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületnek
tagja. Nagy odafigyeléssel, empátiával, megértéssel és kompromisszumokra való törekvéssel két
cikluson át képviselte a 10-es számú választókerület és lakosainak érdekeit. Ugyanezt tette a harmadik
ciklusban a Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület listás képviselőjeként is. Mind három
ciklusban Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagjaként, majd a Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnökeként
aktívan tevékenykedett, a város érdekeit szem előtt tartva.
A tartós értékteremtés képviseletét a munkahely megtartása és munkahely teremtése jelentette, melyet
egyaránt képviselt munkahelyi és képviselői munkájában is. Sokat tett a település érdekében, melyet
jól példáz a belvízproblémák megoldásában, az utak tisztításában, az utak járhatóvá tételében, az
ókerti lakosság élethelyzetének javítása érdekében végzett tevékenysége.
Részt vett több civilszervezet munkájában. 1998-tól tagja, majd elnökségi tagja, később alelnöke a
Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesületnek. Segítette a város természetes és épített
értékeinek felkutatását, felújítását, megóvását. Aktív résztvevője volt az épített örökség megőrzésének.
Számos, a városban megtalálható építmény megalkotásának részese, támogatója. Rátermettségével,
megalapozott javaslataival, kétkezi munkájával, vitakészségével mindig pozitív példát mutatott.
2001-ben labdarúgást és gyermekeket szerető szakemberek, illetve vállalkozók kezdeményezésére
megalakult Berényi Gyermek Futball Club Utánpótlás Nevelő Egyesület támogatója. Az 1998-ban
alakult Mezőberényi Gyerekfoci – iskolai labdarúgást támogató alapítvány, alapító tagja.
Folyamatosan figyelemmel kísérte, erkölcsileg és anyagilag támogatta az iskolai labdarúgás
fejlesztését, a helyi ifjúság sportszerű életvitelre nevelését. Több éven keresztül, 2012-ig a
Mezőberény Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetőségének is tagja. Támogatta és segítette a
Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesületet.
Wagner Mártonnak rövid életút adatott. 2013. június 4-én rövid ideig tartó, súlyos betegségben hunyt
el.
Munkájára minden esetben a szigorúság, a határozottság, de mégis emberségesség és segítőkészség
volt jellemző. Lelkesen, tudatosan, következetesen és a minőségre való törekvéssel tevékenykedett.
Értékrendje meghatározó elemei közé tartozott a becsület és tisztesség, kötelességtudat és
felelősségvállalás, szabálykövetés, fegyelem és korrektség. A folyamatos és magas színvonalú
munkája, közösségépítő és közösséget összetartó, örökségmegőrző és átadó tevékenysége példaértékű
lehet minden Mezőberényi polgár számára.
Az évtizedeken át végzett kiemelkedő szakmai, közéleti és társadalmi tevékenységéért, a várost
szolgáló, emberközpontú munkájáért Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
város lakóinak tisztelete és hálája kifejezéseként a „Mezőberényért” posztumusz kitüntetést
Wagner Mártonnak adományozza.

