
BÁLINT ÁGNES EMLÉKHÁZ 

 

Bálint Ágnes (1922-1008) írónő, televíziós szerkesztő, dramaturg volt, akinek a nevéhez 

számtalan közkedvelt, országosan (a maga korában a határon túl is) ismert mese, 

televíziós sorozat és könyv fűződik: Mi újság a Futrinka utcában? Mazsola, A szeleburdi 

család, Frakk, a macskák réme, Vízipók-csodapók, Kukori és Kotkoda, stb.  

Bálint Ágnes meséin több generáció is felnövekedett. Ő volt az első televíziós 

gyermekműsor szerkesztő. Íróként, szerkesztőként és dramaturgként a 60-as - 90-es évek 

szinte minden neves gyermekműsorában megtalálhatjuk a keze nyomát.  

A kb. 150 éves régi ház eredetileg a történelmi Andrássy család vadászkastélya volt az 

akkori Vecsés melletti mezős-ligetes területen, és a legújabb kutatások szerint megfordult 

itt rókavadászaton maga Erzsébet királynő, sőt férje, Ferenc József császár is! A házat 

Bálint Ágnes férjének családja vásárolta meg 1916-ban – a mondával együtt, amely 

szerint a ház alatt van egy titkos alagút, amely megkönnyítette Sissi és Andrássy Gyula 

találkozását. A pince hátsó falán valóban nyílt egy alacsony, elfalazott boltíves bejárat, 

úgy hogy valószínűleg létezett is az alagút. 

A ház fontos kultúrtörténeti emléke Vecsésnek, mert a közelmúltig a szomszédban 

található, valaha szintén a birtokhoz tartozó kisebb házzal együtt ez adta nevét Vecsés 

környező településrészének, amelyet ma is Andrássy telepnek neveznek. Sajnos a 70-es 

években a ház egy részét lebontották, de a többi eredeti anyagokkal és technikával, 

korhűen felújítva, bár már csak egymagában, még mindig őrzi ezt az emléket.  

Emlékház: ezt a vecsési házat, ahová Bálint Ágnes férjhezmenetele után érkezett, és több 

mint 60 évig élt, halála után családja a vecsési önkormányzat hathatós segítségével és 

példaszerű támogatásával 2010-ben emlékházzá alakította, ahol családok, óvodai és 

iskolai csoportok betekintést nyerhetnek az írónő életébe, és játszhatnak az általa kedvelt 

egyszerű, népi játékokkal, vagy olyanokkal, amelyek valamilyen módon az ő meséihez 

köthetők. A házban az írónő kiállításán kívül az emeleten még egy régi játékokból álló 

kiállítást is megnézhetnek az érdeklődők.  

A házat lányai és unokája vezetik, pontosan olyan jókedvvel és gyerekek iránti 

szeretettel, mint ami Bálint Ágnes könyveiből érződik. A Bálint Ágnes Emlékház a város 

idegenforgalmi jelentőségét növeli. A városban rendezett fesztiválok idején és egyéb 

ünnepi alkalmakkor változatos programokkal várja az érdeklődőket.  

 

 



 

 



 


