Hetvenöt éve a csúcson

Wednesday, 11 June 2014 10:00

Idén 75 éve, hogy megnyitotta kapuit a vendégek előtt hazánk legmagasabban – 957 méteren
– fekvő hegyvidéki szállodája, a Hunguest Grand Hotel Galya a Felső-Mátrában. A
négycsillagos hotelben pénteken, a jubileumi megemlékezés zárásaként partnertalálkozót
tartottak.

Az ünnepi esemény a Mátrai Visszhangok Vegyes Kar hangversenyével kezdődött, melynek
tagjai Kodály Zoltán műveiből szólaltattak meg néhányat. Ezt követően Szabó Katalin
szállodaigazgató köszöntötte a találkozó részvevőit és hangsúlyozta, hogy az elmúlt 75 évben
ez a szálloda folyamatosan működött a vendégek nyugalmát, pihenését szolgálva. Az utóbbi
időszakban a családok, a gyermekek kényelmét jelentős fejlesztéseket valósítottak meg.
Emellett a konferenciaturizmust is fejlesztették, ideális feltételeket teremtve a csapatépítő
programokban résztvevőknek. Megnyitották a Kodály Emléktermet, ahol látható az a zongora,
amelyen egykor a mester is játszott. A szálloda wellness-részlege is bővült, valamint szabadtéri
medencét is nyitottak.

Ismert emberek a Grand Hotel Galyában

Ünnepi beszédében Hülvely István, a Hunguest Hotels Zrt. vezérigazgatója azt méltatta, hogy
Magyarországon kevés olyan nagy múltú szálloda működik, mint a négycsillagos Grand Hotel
Galya, amelyre méltán büszkék. Az itt dolgozók igyekeznek mindent elkövetni azért, hogy
teljesítsék a vendégek elvárásait. A hotel népszerűségét bizonyítja, hogy az elmúlt 75 évben
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sok ismert kiválóság fordult meg itt. Így például Kodály Zoltán, Kossuth-díjas zeneszerző
rendszeresen visszatért és sokat komponált itt, illetve Tolnay Klári Kossuth-díjas színművész,
aki egy korabeli magyar film szereplőjeként Galyatetőn forgatott. Ezeket a megmaradt régi fotók
őrzik.

A vezérigazgató a továbbiakban arról szólt, hogy hazánkban növekszik a négy- és ötcsillagos
szállodák jelentősége a külföldiek körében. Bár az utóbbi években a gazdasági válság
következtében komoly erőfeszítésekbe került ezeket működtetni, mégis arra törekedtek, hogy
ebben a helyzetben is méltó módon képviseljék Magyarországot. Rámutatott, hogy emellett
fontos a belföldi vendégek fogadása és ellátása is. Ebben élen jár a Grand Hotel Galya, amely
minden évszakban élményeket kínál az odaérkezőknek. Köszönetet mondott a partnereiknek,
akik segítették a munkájukat, és a további időszakra is az együttműködés fontosságára hívta
fel a figyelmet. Rámutatott, hogy Magyarországnak fontos gazdasági ága a turizmus, és ennek
a fejlesztése a jövőben is lényeges marad.

Felső-Mátra története
Ezután a felső-mátrai települések – Mátraszentimre, Mátraszentlászló és Mátraszentistván –
történetét tekintette át Kaszaláné Szabad Judit, a mátraszentimrei általános iskola tanára, a
helyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Elmondta, hogy ezek a falvak a XVIII.
században jöttek létre. Az első telepesek, akik német és szlovák származásúak voltak , az
1740-1762 közötti időszakban jelentek meg. Ezt bizonyítják a fennmaradt neveik is.
Üvegfúvással és faszénégetéssel foglalkoztak. Ám csak száz évvel később jelent meg itt az
első tanító, amikor népiskolát alapítottak. Az idegenforgalom az 1930-as években kezdett
fellendülni a Mátrában. Az első menedékházat 1894-ben építették, majd ezt követte a második
is. Később, 1934-ben emelték a galyatetői kilátót, majd 1937-1939 között épült a galyatetői
nagyszálló – a mai Grand Hotel Galya elődje. Ezt a budapesti Puskás Károly és Uray György
építészmérnökök tervezték, a kivitelezője pedig Márovits Andor pécsi építőmester volt. Ez a
hotel ma is méltán reprezentánsa Felső-Mátra idegenforgalmának. Galyatető egyébként
közigazgatásilag 1948 óta tartozik Mátraszentimréhez, ahol az elmúlt évtizedekben több üdülő,
hotel, vendégház épült a turistákat szolgálva. Mátraszentimrén pedig megnyitották azt a
Szlovák Tájházat, ahol régi bútorokat, berendezési tárgyakat mutatnak be.
Az ünnepi megemlékezés után fogadást tartottak, melynek keretében Szabó Katalin
szállodaigazgató szeletelte fel a 75 éves jubileumra készített tortát.
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Forrás:www.turizmus.com

Fotó:Mentusz Károly
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