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EGYETEMIÉÉLET

Az 1898-ban épült Felsõ Ke-
reskedelmi Fiúiskola épületét, a
volt Pattantyús Ábrahám Géza
Szakközépiskolát 2003-ban ad-
ta bérbe a város az egyetemnek,
majd 2005 decemberében a
közgyûlés az ingatlan eladásá-
ról is döntött. A vásárló a Rába
Domínium Ingatlan Kft. lett,
amely húszéves, határozott idõ-
re szóló bérleti és szolgáltatási
szerzõdést kötött az egyetem-
mel. A szerzõdésben az áll, hogy
a vállalkozó felújítja az ingat-
lant, biztosítja a folyamatos
üzemeltetést, az épület oktatási
létesítményként történõ mû-
ködtetését.  

A vagyon jó kezekbe került,
a mostani rekonstrukció során
a 21. század igényeinek megfe-
lelõen újultak meg a külsõ
frontok és a 2700 négyzetmé-
ternyi belsõ terek. Az épület-
ben tíz elõadó, öt szemináriu-
mi és egy informatikai terem
mellett kondicionáló és torna-
terem áll a hallgatók rendelke-
zésére. A korszerû oktatás-

MILLIÁRDOS FEJLESZTÉS

GAZDAGODÓ APÁCZAI
Egymilliárd forintba került az egykori Pattantyús-iskola Gárdonyi
Géza utcai épületének teljes felújítása. A belvárosi palotát a Nyu-
gat-Magyarországi Egyetem gyõri kara használja, a fejlesztések
a magántõke bevonásával, úgynevezett PPP-konstrukcióban tör-
téntek meg. A munka befejezését az elmúlt hét péntekén ünne-
pelték meg az érintettek. F. G.

technika, a géppark és a beren-
dezések több mint 300 millió
forintba kerültek.

Az épületegyüttesben egyide-
jûleg 1100 hallgató elhelyezé-

sére nyílik lehetõség. Itt kapott
helyet az Apáczai kar idegen-
forgalmi, gyógypedagógiai, rek-
reációs és egészségfejlesztési
tanszéke. A fõiskola diákjai a
Gárdonyi utcában találják meg
a tanulmányi osztályt, a felvéte-
li és karrierirodát, a jegyzetel-
látót és a fénymásoló szolgálta-
tást. A fejlesztés befektetõje a
gyõri székhelyû Rába Domíni-
um Kft., beruházója a Radom

Szolgáltató Kft., kivitelezõje a
J-Trend Kft., belsõépítésze
Ternyák Éva volt.

A Nyugat-Magyarországi Egye-
tem tanszállót és kollégiumot is
épít Gyõrben. A Budai út belvá-
rosi végén, a mûemlék víztorony
szomszédságában készülõ, 2,1
milliárd forintos vállalkozás
szintén a magántõke bevonásá-
val, PPP-konstrukcióban valósul
meg, az alapkõletétel tavaly feb-
ruárban volt. A beruházás jóvol-
tából az eddig 350 kollégiumi fé-
rõhellyel rendelkezõ fõiskolai
kar további 200 hallgatónak kí-
nálhat kétcsillagos, szállodai
színvonalú elhelyezést, illetve
120 vendégnek háromcsillagos
szolgáltatást.

A Budai utcában a tervek sze-
rint helyet kap számos sportléte-
sítmény, többek között egy teke-
pálya és egy fallabdapálya is. Gaz-
dag lesz a vendéglátóhelyek vá-
lasztéka, az étterem, a borozó és a
drinkbár mellett egy tetõtéri,
nagyteraszos kávézó, valamint egy
konferenciaterem épül. Az új szál-
loda a város szûkös szálláshelykí-
nálatát bõvíti, a turizmus-vendég-
látás szakos diákok a legmoder-
nebb körülmények között sajátít-
hatják el a szakmát. A létesítmény
a tervek szerint szeptember else-
jén nyitja meg kapuit.Átadták az felújított épületet
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