Dr. Válenti Béla
(1936–2006)
gyermekgyógyász
1936. október 22-én született Sopronban.
1945-ig a családja Martonvásáron élt.
Apja Válenti Béla pénzügyőr volt, aki az állását az akkori kisgazdapárti tagsága miatt a szocialista rendszerben elveszítette.
1945 után Jászberénybe költöztek. (A Válenti családot a jászberényi 1640-es népszámlálás már említi Valentini Relicta néven. Itáliából származtak.)
Tanulmányait a Lehel Vezér Gimnáziumban végezte, és 1954-ben
érettségizett.
1955-ben Pécsett volt orvostanhallgató.
1956-ban másodéves hallgatóként részt vett a forradalomban, aktívan szervezte a MEFESZ
működését, rádióbemondó is volt.
1957-ben, a másodév vizsgái után, börtönbe került a forradalmi tevékenysége miatt. Márianosztrán volt börtönben, majd Állampusztán munkatáborban.
1959-ben amnesztiával szabadult.
Segédmunkásként, kubikosként, majd később raktárosként dolgozott. Minden évben újra megpróbálta az
egyetemre való visszakerülést.
1960–1967 között mérlegkészítő szakmunkás, majd
műszerész technikus és üzemvezető is volt a jászberényi Műszeripari KTSZ-nél.
1967-ben, 31 évesen sikerült visszajutnia az egyetemre, és Budapesten folytatta tanulmányait.
1969-ben végzett a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. A sors Sopronba sodorta vissza, ott
kezdett a gyermekosztályon, Brenner tanár úr osztályán.
1973-ban került vissza Jászberénybe. Gyermekorvosként, iskola- és bölcsődeorvosként, majd magán gyermekgyógyászként is praktizált.
Tagja lett a Fodor József Iskolaegészségügyi Társaságnak. A rendszerváltás után önkormányzati képviselőséget is vállalt, és az egészségügyi bizottság vezetője
volt két cikluson keresztül. 65 évesen a rengeteg funkcióból végül nyugdíjba vonult, és már csak a magánpraxist vitte tovább.
Ünnepi beszédet mond az ’56-os emlékműnél.

2005-ben diagnosztizálták a betegségét.
Elhunyt: 2006-ban. A Szent Imre temetőben helyezték örök nyugalomra.
Kitüntetései:
1989-ben az 1956-os tevékenységéért Göncz Árpád köztársasági elnök kitüntette.
2006 tavaszán Jászberényben díszpolgári kitüntetésben részesült.

In Memoriam
Dr. Válenti Béla (1936–2006)
„Csütörtökön kisérték utolsó útjára dr. Válenti Béla gyermekorvost. A gyászolók tömege
lepte el a Szent Imre herceg temetőt. Ez is jelezte, mennyi tisztelője volt és van Jászberényben.
Valóban közmegbecsülésnek örvendett, generációkat gyógyított pályafutása során.
Ez a pálya azonban nehezen indult, alaposan beleszólt a történelem. Az orvosi egyetemre nehezen jutott be, mert kuláknak minősítették családját, s az ilyenek gyermekének nem
voltak lehetőségei. Aztán a pécsi egyetem hallgatójaként 1956-ban lelkesen részt vett a forradalom ígérte változások megvalósításában. Ez sok évre más irányba vitte életét. Sokáig úgy
látszott, a gyermekként kitűzött cél, hogy gyermekorvos lehessen, sosem válik valóra.
Az 1956-os tevékenységéért – amikor is röpiratokat írt, terjesztett, szerkesztett – 2 évre
börtönbe került. Amikor 1959-ben szabadult, számos helyen dolgozott, hídépítésen, majd raktárosként. Visszajött Jászberénybe, ahol kitanulta – már felnőtt fejjel – a mérlegkészítő szakmát,
s éveket dolgozott a Műszeripari Szövetkezetnél. Hosszas procedúra után 1965-ben folytathatta
orvosi tanulmányait, s 1969-ben doktorált. Előbb Sopronban dolgozott, majd 1973-tól Jászberényben. Mindvégig körzeti gyermekorvos volt, magánrendelést is fenntartott. Utolsó interjújában, amit lapunknak adott, azt mondta, robotosak voltak ezek az évek, a munka, a hívatás töltötte ki életét.
A rendszerváltáskor a szabadság szele megérintette. A szabad demokratákhoz csatlakozott, önkormányzati képviselő lett. Az egészségügyi bizottság vezetője volt 1998–2002 között.
Büszkén említette, hogy a kórház rekonstrukciójához ő is hozzájárulhatott. Csendes, a közt is
racionálisan szolgáló embernek ismertük. Ami ésszerű, ami kézenfekvő volt, azt támogatta, s
ellenzett minden olyat, amit nem a helyi érdekek szolgálata diktált.
Jászberény egy őszinte embert, egy nagytudású és tisztelt orvost veszített halálával, aki
élete utolsó hónapjaiban méltósággal viselt, nagy betegséggel küzdött.”
Forrás:
Ifj. Válenti Béla közlése nyomán.
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