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BODMÉR



Bodmér

A Vértesi Natúrparktól keletre található apró – mindössze négy 
utcából álló – település ismertetőjegye, hogy a németlakta 
községek közé ágyazva, a történelem viharait is túlélve 
megmaradt színtiszta magyar falunak. Takaros, családias 
hangulatú környezet várja az ide látogatókat.
A falu első írásos említése 1311-ből származik. Kiemelkedő 
történelmi emlék a Pusztatemplom, amelynek elsősorban 
malomépítésre széthordott köveiből a temetőnél látható még 
néhány. A temetőtől a Porkolábi szőlők felé vezető út mentén 
egy pár száz ölnyi sáncnak a nyomát lehet felfedezni. A 
kultúrtörténeti értékek körébe tartozik a református templom, a 
Millenniumi emlékszobor, valamint az I. és a II. világháborús 
emléktáblák.
A települést a Bodméri-víz szeli ketté, mely a faluképet 
különösen széppé és vonzóvá teszi. A patak partja, a források 
környéke kellemes kikapcsolódást kínál az arra járóknak. A 
temető feletti hegyoromról csodálatos kilátás nyílik a Vértesre 
és a Váli-völgyre.

Bodmér is a small village with no more than four streets to the 
east of Vértes Nature Park. As a distinguishing feature, it has 
remained purely Hungarian, even though it is surrounded by 
settlements inhabited by people of German origin. Visitors will 
experience a friendly atmosphere in this neat place.
The first written record of Bodmér dates back to 1311. Puszta 
Church is a remarkable historical monument, most of whose 
stones have been removed for the building of mills. Some of 
the stones can still be seen by the cemetery. On the way to the 
Porkoláb Vineyards, one can discover the remains of a small 
fortification. The Calvinist church, the Millennium Memorial 
and the plaques commemorating the two world wars are also 
well worth a visit.
The village is split into two by the Bodmér Stream, which 
makes the view especially attractive. The stream bank and the 
area around the springs offer wanderers pleasant recreation. 
From the hilltop above the cemetery there is a wonderful view 
of the Vértes Mountains and Vály Valley.
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