Ottó Lohle
Ottó Lohle, a németországi Gronau város lakója, német állampolgár.
1986 óta nem ismeretlen a mezőberényiek számára. Akkor kezdődött az a német testvérvárosi
kapcsolat, melyet 1991. április 24-én aláírásukkal hivatalossá tettek a települések
polgármesterei. A kapcsolat felvételnél, az aláírásnál, az utazások megszervezésénél a
programok kialakításánál Ottó volt és a mai napig is ő a fő mozgatórugó. Azonban nemcsak a
testvérvárosi kapcsolat létrehozásából vette ki a részét, hanem a mai napig támogatja azt, és
szervezője a kapcsolattartásnak, sok energiát áldozva a kapcsolat élővé tételére. Fontos volt
számára, hogy az emberek találkozzanak egymással, különböző területekkel ismerkedjenek
meg. Így a sport kapcsolatok kialakításával, zenei programokba történő bevonással, iskolai
osztályok nyaraltatásával, egyéb civil kezdeményezésekkel több száz mezőberényi embernek
sikerült megismerkednie a testvérváros kultúrájával. Baráti kapcsolatai városunkban
számtalanok és vallja, hogy a testvérvárosi kapcsolatok során igazi emberi, baráti szálak is
szövődnek, amelyek mindkét település életét gazdagítják. Számára érték az emberi kapcsolat,
a barátság és az őszinte, nyitott ember.
A 25 év intézményi kapcsolatokat, tartalmas rendezvényeket, iskolai és családi kötödéseket is
hozott. Ő maga személyesen is kötődik most már Mezőberényhez, talán kicsit már
mezőberényinek is vallja magát. Felesége és annak családja révén közelebbről is ismeri
hagyományainkat, érdekli kultúránk, művészetünk és szűkebb életünk. Kötődését igazolja,
hogy német anyanyelvűként megtanulta a magyar nyelvet és városunkba érkezve használja azt
s így kommunikál a berényi emberekkel. Gyermeküket, Juditot kétnyelvűként nevelik. Ottó
Lohlét tisztelik, becsülik kitartásáért, tenni akarásáért és a szívből végzett munkájáért.
Feleségével létrehozták és működtetik a gronaui "Petőfi kört", mely a magyar kultúra
németországi megismertetését is szolgálja. Nélküle ma nem lenne Gronau-Mezőberény
testvérvárosi élő kapcsolat.
Mezőberényben neve - Ottó - fogalom. Megjelenése a városban simléderes sapkában, biciklin
közlekedve sokaknak kellemes élmény. Itteni ismerősei, barátai közül is sokan nem tudják mi
a foglalkozása, mi a tényleges hivatalos feladata, de összekötik Németországgal, a határon
túlról érkezett példaértékű barátsággal.
A város nemzetközi kapcsolatának kialakítása, ápolása, fejlesztése, az együttműködés
erősítése érdekében végzett példamutató tevékenysége, az emberi magatartása miatt
köztiszteletben álló és Mezőberényhez való szoros kötődése alapján, Mezőberény Város
Önkormányzati Képviselő-testülete a város lakóinak tisztelete és nagyrabecsülése
kifejezéseként, erkölcsi elismerésként 2016. évben „Mezőberény Város Díszpolgára”
kitüntető címet adományoz Ottó Lohle Úrnak.
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