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Babót község Győr-Moson-Sopron megyében a 
85-ös főútról a Veszkényi leágazásnál közelíthető 
meg. 

A területet a régészeti leletek alapján már a 
neolitikum idején is lakták. Római korból, az 
avarkorból is találtak itt az ásatások során edé-
nyeket, fémtárgyakat, használati és hadászati 
eszközöket, ékszereket. A régészeti kiadványok 
„babóti leletek” néven említik ezeket.

A honfoglaló magyarok védelmi vonalat alakí-
tottak ki. Ennek része volt a Feketevár nevű erő-
dítmény, melynek maradványait a 19. században 
találták meg az úgynevezettFeketevár-dülőben.

A falu 1387-ig királyi várbirtok volt, majd a Ka-
nizsayak, később a Nádasdyak és az Esterházyak 
birtokába került.

Babót település a 16 században három részből 
állt: Babót, Ordód és Hidász falukból. 

A településeket a törökök 1594-ben elpusztítot-
ták. 1608-tól kezdtek visszatelepülni a lakosok.

A 17. század közepétől a népesség növekedett, 
ami főként a jó minőségű talajnak volt köszön-
hető. Felgyorsult a fejlődés, mivel az uraság nem 
állított akadályt a határban való terjeszkedésnek 
sem. A növénytermesztés mellett juhtenyész-
téssel és dohánytermesztéssel foglalkozott a 
lakosság.

A faluban az 1830-31-es kolerajárvány sok áldo-
zatot követelt. De áldozatot követelt az 1848-49-
es szabadságharc, az I. és a II. világháború is a 
falutól. Az elesettek nevét a temetőkápolna falán 
elhelyezett emléktábla őrzi. 1900-as évek elején 
többen kivándoroltak Amerikába, Kanadába. A 
faluban maradt emberek főleg mezőgazdasággal 
foglalkoztak.

A település lakossága római katolikus vallá-
sú. A Szent Mihály római katolikus templomot 
1667-ben építették barokk stílusban.  1911-ben 
Vogh József tervei alapján romantikus formájúra 
építették át. A templombelsőben lourdes-i oltár 
látható.

A településen a millennium tiszteletére a „Ki-
rályfá”-nál kettős kereszt került felállításra. 

A település határában – a Faluhelyi dülőben 
megtalált egykori temető közelében – az itt el-
temetettek tiszteletére emlékkeresztet állítottak. 

1956-os emlékművet a forradalom 50. évfordu-
lójára állítatta a település lakossága.

Babót természeti értékei a több száz éves ko-
csányos tölgyek más néven királyfák. A helyi 
védelem alatt álló több száz éves kocsányos töl-
gyeket 1896-ban ültették.  Az Ordód utcában és 
a Béke téren álló három kocsányos tölgy igazi 
különlegesség a természetet szeretők számára. A 
több mint 300 éves faóriások koronavetülete kb. 
450 m2, törzsük kerülete 350-430 cm.

A falu határában lévő Kavicsbánya tó a horgá-
szat kedvelőinek biztosít kikapcsolódást. 

A községen halad át a Zircre vezető országos 
kerékpárútvonal, a településen azonban még saj-
nos nincs meg a kiépített kerékpárút.
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