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E-L Ő Z E TES T Á J É K O Z T A TÁ S 

A MÜTT 2021. október 7.8.9. tudományos kongresszusáról 
 
Fő témakör:  A foglalkozás-egészségügy múltja, jelene, jövője.  

25 éves a  foglalkozás-egészségügy 
Rendezvény helyszíne: Spirit Hotel Thermal Spa Superior Sárvár 
Címe: Sárvár, Vadkert krt. 5, 9600,Telefonszám: (06 95) 889 500 
 
Sárvárról röviden: 
Már az őskorban lakott hely volt, amit Földvárpuszta majornál késő bronzkori földvár maradványait 
tárták fel. Kr. u. 10-ben a térséget a rómaiak hódították meg, és Bassiana néven alapítottak települést 
mai Sárvártól északra, a Gyöngyös torkolatának közelében, ahol a borostyánút átkelt a Rábán. 
Korábban az átkelőhelyen kelta település állt; az ő erődítményük Ostffyasszonyfa-Földvárpusztánál 
volt. Az út védelmére épített római erőd maradványait a Gyöngyös-patak keleti oldalán, az Óvár nevű 
helyen találták meg. A honfoglalás után a magyarok a német támadások ellen a Gyöngyös és a Rába 
összefolyásánál építettek földvárat, amit először 1192-ben említenek. A vár az 1280-as évekig királyi 
tulajdon volt, majd a feudális anarchia idején a Kőszegi család birtokába került. 1327-ben Köcski 
Sándor foglalta vissza Károly Róbertnek a Németújváriaktól, és a király 1328-ban kiváltságokat 
adományozott a mai belváros területén állt Sársziget lakóinak. 1390-ben Zsigmond király a Kanizsai 
családnak adományozta, majd miután azok hűtlenné váltak, 1403-ban megostromolta, és 
visszafoglalta tőlük. 1405-ben a lázadó Ludányiak fosztották ki a várost. 1409-ben Ozorai Pipó lett 
Sárvár birtokosa, majd 1424-ben a Kanizsaiak visszaszerezték úgy, hogy elcserélték Simontornyára. 
1444-ben a vár a Rozgonyiaké lett, és a Kanizsaiak 1454-ben eredménytelen ostrom után csak 
árulással tudták visszafoglalni. 1532-ben a török sikertelenül ostromolta; eközben száz sárvári esett el 
a mezőváros és a vár védelmében. Kanizsai Orsolya 1534-ben (vagy 1535-ben) feleségül ment 
Nádasdy Tamáshoz, és a hozomány részeként Sárvár is a Nádasdy család tulajdona lett. A művelt 
humanista Nádasdy Tamás a pusztuló ország egyik kulturális centrumát hozta létre a mezővárosban: 
1556-ban itt halt meg, s a vár földjében nyugszik Tinódi Lantos Sebestyén.  
A vár ura volt Nádasdy Ferenc, a „fekete bég” – az ő özvegye volt Báthori Erzsébet, akit csejtei 
rémtettekkel rágalmaztak meg.  
1671-ben Nádasdy Ferenc kivégzésével birtokait is elvették, és a vár a Draskovichoké lett, akik alatt 
hanyatlásnak indult, ahogy hadi jelentőségét apránként elvesztette. 1704-ben meghódolt a 
kurucoknak, 1809. június 2-án pedig, a napóleoni háborúk folyamán a város francia kézre került, az 
idegen csapatok novemberig maradtak itt. A 20. század elején az uradalmat új tulajdonosa, Lajos 
bajor királyi herceg mintagazdasággá fejlesztette. Ekkor alapították azokat az oktatási intézményeket, 
amelyekből a mai iskolarendszer kifejlődött.  
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Sárváron, a festői hét tó partján exkluzív környezetben tartanánk a kongresszust  a Spirit Hotelben, 
ahol az elegancia mellett a kristálytiszta levegő, az érintetlen táj, a 250 millió éves SPIRIT GYÓGYVÍZ, 
az évszázadok fürdőkultúrája, az EGYEDI WELLNESS ÉS FÜRDŐBIRODALOM teszik teljessé az 
ötcsillagos Spirit-élményt. 

 
A Spirit Hotel 271 egyedileg berendezett, ELEGÁNS SZOBÁINAK  különleges hangulata, a szálloda 
belsőépítészeti megoldásai, a megnyugtató szín- és formavilág, ÉTTERMÉNEK ÍNYENC FOGÁSAI 
tökéletes helyszínt biztosítanak pihenéshez, kikapcsolódáshoz, feltöltődéshez. 

 

https://www.spirithotel.hu/spa-vilag/gyogyviz/
https://www.spirithotel.hu/spa-vilag/
https://www.spirithotel.hu/gasztronomia/
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A SPIRIT HOTEL ATMOSZFÉRÁJA és a professzionális technikai körülmények mind-mind hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a legfontosabb szakmai események igazán betöltsék küldetésüket, hosszú távú élményt 
biztosítva a kongresszus résztvevőinek. 

A rendezvény kényelmét a különféleképpen átalakítható 740 m²-es rendezvényközpont biztosítja. Az 
öt őselem – melyről a Spirit konferenciaközpont termei a nevüket kapták – egyetemességének 
harmóniája IDEÁLIS ÉS KÜLÖNLEGES HELYSZÍNNÉ teszi a Spirit Hotelt  a kongresszus 
lebonyolításához. 

 
 
A Szálloda konferenciaközpontja 5 hangszigetelt teremrészre – Tűz, Víz, Levegő, Föld és Spirit – és 
előtér részre választható szét. A szekciótermek egymással szabadon, több variációban 
összenyithatók. Az összes teremmel és az előtérrel összenyitva a Spirit Hotel alkalmas akár 400 fős 
gálavacsora megrendezésére. Rendezvényterasz egyedi helyszínt nyújt a gazdag választékú, 
ötcsillagos kávészünetekhez, mely során a résztvevők élvezhetik a sárvári erdők kristálytiszta 
levegőjét. 
 
Számtalan kollega keresett meg telefonon, e-mailen, levélben ugye megrendezésre kerül a tavalyi 
Egerszalókon megszavazott helyszínen az éves kongresszus. A vezetőség minden elkövetett, hogy ez 
megvalósulhasson. Aláírás alatt volt a szerződésünk, amikor kihirdették a vészhelyzetet, ami 
szerencsére mára feloldódott. 

 
Kérem a kollegákat minél többen jelentkezzenek és jelentsenek be előadást, hogy ne csak 
a helyszín és a szociális programok jelentsenek maradandó élményt, hanem az elhangzott 
előadások is. 
 
Dr. Grónai Éva 
főtitkár 

https://www.spirithotel.hu/szallodankrol/
https://www.spirithotel.hu/rendezvenyek/exkluziv-helyszinek/

