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Vincze (Weiszberger) Miklós kunszentmártoni gyógyszerész
(1885. 04. 03.-1945. 01. 10.)
Fehér Andrásné Vincze Katalin
Vincze (Weiszberger) Miklós gyógyszerész 1885.04.03.-án született Pusztaballán, ahol Édesapja
gazdatiszt volt.

Vincze Miklós fennmaradt fényképei
1909-ben a Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetemen szerzett gyógyszerészi oklevelet.
Család nevének „Vincze”-re változtatására 1913. augusztus 28.-án kelt Belügyminiszteri rendeletben
kapott engedélyt.
Segéd volt Miskolcon, Budapesten, Debrecenben.
Az I. világháború alatt a tábori kórházakban, a szerb és az olasz fronton teljesített szolgálatot.
1913-tól önálló gyógyszerész. Ebben az évben, került átruházásra az 1885.-ben alapított, kisújszállási
„Magyar Korona” című személyi jogú patika (216,419/1913. B.M.sz.) Harsányi Lajosról Vincze
(Weiszberger) Miklósra.
1926-ban Mécs Balogh Sándor gyógyszerész részére átadta a Kisújszálláson lévő „Magyar Korona”
című gyógyszertárat.
Ezt követően 1926 –ban családjával áttelepült Kunszentmártonba, ahol Szabó Józseftől átvette az 1882ben alapított „Megváltó” című gyógyszertárat.
A „Megváltó” gyógyszertár üzemeltetésére Kunszentmárton képviselőtestülete egyhangú határozata
alapján, haszonbérlet útján, 1937. január 31-ig biztosította a községháza földszintjén lévő
üzlethelyiséget a hozzá tartozó raktárhelyiséggel együtt.
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Tekintettel arra, hogy Vincze Miklós mindenkori pontos fizetőnek bizonyult, és a patika működtetése a
községháza

épületében szépészeti

szempontból a

legmegfelelőbb bérletnek

tekinthető, a

képviselőtestület név szerinti szavazással, 100%-os igen szavazattal, 315/1937. számú határozatával
1937. február 01. napjától a haszonbérleti szerződést további 10 évre, 1947. január 31. napjáig
meghosszabbította.
A Megváltó néven működő reáljogú patikájára vonatkozóan, a belügyminiszter rendelete 1944-ben
elvette az eladhatóságára és átruházhatóságára vonatkozó jogot, és 1944. május 4-i hatállyal új
pályázatot írtak ki a gyógyszertárra.
A Gyógyszerészi Közlöny, a Gyógyszerészek Lapja, Gyógyszerészi Hetilap és a Gyógyszerész Szemle
korabeli számaiban közzétett jegyzőkönyvek szerint Vincze Miklós a Magyarországi Gyógyszerész
Egyesület Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei kerületben választmányi tagként aktívan részt vállalt az
Egyesület munkájában, tagja volt a Vidéki Gyógyszerészek Országos Szövetségének. Több cikke jelent
meg szaklapokban. Rendszeresen részt vett a gyógyszerészek részére országosan szervezett
továbbképzéseken.
Köztiszteletben állt szakmai körökben, és nem utolsó sorban Kunszentmárton lakossága körében. A
gyógyszerész szakmát a település lakosai felé teljesített szolgálatnak tekintette.
Felesége a családi élet szervezésén túl támogatta szakmai munkáját, vendégként vett részt több
egyesületi közgyűlésen.
A szaklapokban megjelent korabeli közzétételek szerinti adományozásai - az Egyetemi Gyógyszerészeti
Intézet eszközbeszerzéseire, a szegény sorsú gyógyszerészhallgatók fölsegélyezésére, a Budapesti
Egyetemi Gyógyszerészhallgatók Segély- és Önképző Egyesület részére, a válsággal küzdő törpe
patikusok részére, a gyógyszerész özvegyek részére - igazolják a szakma iránti elkötelezettségét, és
emberségét.
Az élet kegyetlen fintora, hogy adománnyal támogatta vitéz Nagybányai Horthy István emlékére
Szolnokon felállítani tervezett emlékművet.
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A Család
1919. év elején eljegyezte Klein Margitot, akivel Kisújszálláson 1919. április 27. napján kötött
házasságot. Kettő fiúgyermekük született, 1920-ban István, 1923-ban János. István fiuk végzett
fogtechnikusként dolgozott Kunszentmárton településen, 1944. május 2-án tragikus körülmények között
elhunyt. János fiuk egyedüli túlélőként, munkaszolgálatban élte meg a II. Világháború végét.

Vincze Miklós, felesége Klein Margit és gyermekeik, István és János
A kunszentmártoni járásbíróság 1240/1948-4. számon hozott végzésében Vincze Miklóst és feleségét
Vincze Miklósnét a 4700/1946.M.E.sz. rendelet 1. § 1. bekezdése értelmében holttá nyilvánította.
A Holokauszt Emlékközpont dokumentumai szerint Feleségével együtt 1944. június 29. napján érkeztek
Auschwitzba. A dachaui tábori lista szerint Vincze Miklós halálának időpontja 1945. január 10. Felesége
haláláról és arról, hogy Vincze Miklós milyen körülmények között, és mikor került át a dachaui táborba,
nincs adat.
Vincze Miklós és felesége Vincze Miklósné (Klein Margit) neve szerepel a Holokauszt Emlékközpont
által állított Áldozatok Emlékfalán.
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