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Wenckheim szobor a 
Göndöcs kertben.

Az épületet Thezarovits Antal kereskedő építette az 1801. évi 
tűzvész után. Az épület előtt volt 1867-ig a város mindennapi 
piaca.

Az épület előtt az 1910-es években egy kis parkot alakítot-
tak ki.

2004-ben a város átépítette a szökőkutat, ekkor kapta a Bo-
doki szökőkút nevet.

A város látképe a román ortodox templom tornyából az 1900-
as évek elején.

A Békés Megyei Takarékpénztári Egyesület  1875-ben megvásá-
rolta a Thezarovits örökösöktől, és 1876-ban átalakítást végzett. 

Dr. Veress Endre emlék-
művét 1959. november 
22-én leplezték le a Víz-
ügyi Igazgatóság előtti 
téren. Az emlékmű állí-
tását Dankó Imre Gyula 
város Erkel Ferenc Mú-
zeuma  igazgatójának 
kezdeményezésére állí-
tották. 
Alkotója: Mogyoróssy Ist-
ván (1925-1991) (Gyula) 
szobrász, rajztanár.
Az emlékmű ma a Pol-
gármesteri Hivatal udva-
rán található.

dr. Veress Endre (Békés, 1868. feb-
ruár 15. - Pécs. 1953. november 24.) 
történész, történetíró, levéltáros. Ko-
lozsváron történelem-földrajz szakos 
tanári oklevelet szerzett, képesítését 
Bécsben  diplomatikai (oklevéltan) 
szaktanulmányokkal egészítette ki. 
Veress Endre 1931-ben kapott felké-
rést Gyula városától az 1801 nyarán 
porráégett Gyulai Levéltár anyagának 
visszaállítására. Gyula város és ura-
dalma 1313-1800 közötti történelmére 
vonatkozó forrásanyag összegyűjté-
sére kapott megbízást. Külföldi és ha-
zai levéltárakban kutatott, melynek eredményeként 1938-ban jelent 
meg, „Békésmegye Okirattára” cím munkája.

Báró Wenckheim Béla (1811–
1879) háromszoros főispán, a re-
formkor egyik meghatározó politi-
kusa, gr. Széchenyi István köréhez 
tartozott. Ő kezdeményezte töb-
bek között a Békésmegyei Gazda-
sági Egyesület megszervezését. 
1848-ban Békés vármegye főis-
pánjaként részt vett a szabadság-
harcban, ezért annak bukása után 
emigrált. 1860-tól újra bekapcso-
lódott a politikai életbe, 1861-ben 
és 1865-től ismét a vármegye főis-
pánja lett. Volt belügyminiszter és 
rövid ideig miniszterelnök is.

A város látképe a román ortodox templom tornyából az 1940-es 
évek elején.

A „Szép Gyuláért” mozgalom keretében 1967-ben szökőkutat épí-
tettek a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság dolgozói.

Weinckheim Béla, Stróbl 
Alajos által készített 
bronz szobrát 1889. júli-
us 7-én a Göndöcs kert-
ben avatták fel. A szobor 
1935-ben került át a Ta-
karékpénztár (ma Víz-
ügyi Igazgatóság) épü-
lete elé.
Egy, az épülettel kapcso-
latos, 1955-ben készült  
tervdokumentáció még 
jelzi a szobor meglétét. 
A szobor holléte sajnos 
ma ismeretlen.

1908-ban a Takarékpénztár az épületet a Városház utca vonalá-
ban bővítette Szántay Lajos aradi építészmérnök tervei alapján.

Wenckheim szobor az igazgatóság épülete előtt.

Bodoki Károly szobra a vízügy épülete előtt

A Vízügyi Igazgatóság az épüle-
tet a Megyeház utca vonalában 
1965-1972 között bővítette.


