Egy kis történelem
1936-1939 között építették a szállodát a Pénzügyminisztérium tisztviselői részére.
Korának luxus szállodájához minden építő anyagot szekérrel hordtak fel Gyöngyösről illetve a
környező településekről.
A luxus mivoltot igazolja, hogy több zárható garázzsal rendelkező melléképületben külön sofőr,
illetve cselédlakások lettek kialakítva az előkelő vendégek alkalmazottjainak elszállásolására.
Már átadásakor rendelkezett az uszodával, melyhez a vizet lajtoskocsikkal hordták fel
Gyöngyösről. Jelenleg az eredeti burkolat és oszlopok még megcsodálhatóak.
Az évek alatt neve változott, volt Élmunkás Üdülő, SZOT Szálló, majd ismét Nagyszálló, s jelenleg
Hunguest Grandhotel Galya.
Az épület terméskő burkolattal fedett tömegét és monumentalitását csak távolról lehet igazán
megcsodálni.
Nevesebb vendégei voltak megnyitása óta többek között: Illyés Gyula, Németh László, Kisfaludy
Stróbl Zsigmond, Honthy Hanna.
Leghíresebb vendége azonban Kodály Zoltán volt. 1952-ben már a 70. Születésnapját is itt
töltötte. 1952 tavaszán a Szakszervezet Országos Tanácsa értesítette a galyatetői Élmunkás Üdülő
vezetőségét, hogy a szálloda I. emeletén a 108-as és az abból nyíló 107, erkélyes szobákat Kodály
Zoltán és felesége részére tartsa fenn rendszeres pihenőül. 1952 tavaszán érkeztek először nyaralni
első feleségével, Emma nénivel. Közel 15 év számottevő időszakát töltötték a Hotel falai között.
Kodály Zoltán a hosszú sétái közben, a magával vitt szétnyitható turistaszékére ülve gyönyörködött
a tájban. Ezekből az emlékekből született a híres Mátra Képek vegyes kari kórusműve.
A hotel a legutóbbi időben alacsony szolgáltatási színvonalat nyújtó, kétcsillagos szállodaként
üzemelt, amelyre már igen csak ráfért a felújítás.
2003. októberben kezdődött a nagyszabású, a gépészetre is kiterjedő modernizálás.
Új szállodát építeni óriási kihívás a világon bárhol, de egy régit szépen felújítani talán még
nehezebb feladat. A fejlesztés legfontosabb része volt, úgy visszaadni egy történelmi épület egykori
hangulatát és szépségét, hogy közben a szálloda megfeleljen a modern kor kihívásainak is.
A történelmi hangulatú, a környéken bányászott terméskővel díszített, jellegzetes külsejű, masszív
szálloda külső megújítására nem volt igazán szükség, belülről azonban minden olyan, mintha
kicserélték volna.
A 2003 őszével kezdődött és 2004 húsvétra befejeződött felújítás eredményeként immár
négycsillagos wellness- és konferenciaszálloda született.
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