
MÁTRA PARTY KFT 
K öz po nt :  32 00  Gy ön gyö s ,  F ő  t é r  7 .  

ÉTKEZÉS ÁPRILIS! 

Tisztelt Szülők! 

A március hónap végére értünk. A következő hónapra – eltérően a megszokottól – a hétfői és 
keddi napokon (2020.03.30 és 03.31-én) lehet előfizetni a gyermekek ebédjét, melyet 
igyekszünk a legbiztonságosabban megoldani, figyelemmel az érvényben lévő korlátozásokra.  

Befizetés helye: a Mátra Party Kft központja Gyöngyös Fő tér 7. (Kékes Étterem mellett hátul az 
udvarban) 

Időpontja:  2020.03.30:  8:00 – 11:30 óra és 13:00 – 16:15 óra  
2020.03.31:  8:00 – 11:30 óra és 13:00 – 16:15 óra 

A könnyebb döntés érdekében e felhívással együtt közzétesszük az egész havi étlapot. 

Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy az ebéd ára – teljes térítés esetén is – az általános 
iskolában mindössze 460 Ft/adag/nap. 

Esetleges kérdés esetén a 06-30-253-3658 és a 06-30-789-4983 telefonszámon illetve a 
befizetes1@matraparty.hu email címen kaphatnak tájékoztatást. 

A lemondásig az étkezést a megrendelés szerinti napokra az itt megjelölt módon biztosítjuk! 

Az iskolalátogatási tilalom alatt a Szülők az ebédet az iskolánál előre kiadagolva, eldobható 
dobozban vehetik át.  

A fentiek alapján az iskolák átvételi pontjai: 

- Felsővárosi Általános Iskola: Martinovics utcai bejáratnál 12:15 – 12:45 
- Petőfi Sándor úti Általános Iskola: „67” sz épület Dózsa György úti 

kapujánál 
11:00 – 11:20 

- Egressy Béni Általános Iskola: iskola udvarán 12:00 – 12:30 
- Berze Nagy János Gimnázium: gimnáziumi étkezde 12:50 – 13:15 
- Arany János Általános Iskola: Jeruzsálem úti bejárat 11:30 – 12:00 
- Kálváriaparti Általános Iskola: Kócsag u 38-40. alatti Főzőkonyha 12:00 – 12:30 
- József Attila Szakközépiskola: Kócsag u 38-40. alatti Főzőkonyha 12:00 – 12:30 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy gondolják át lehetőségeiket és amennyiben a szolgáltatást újból 
igénybe kívánják, úgy a megjelölt módokon és időpontokban változtassanak igényük szerint. 

Együttműködésüket és megértésüket köszönjük! 

Gyöngyös, 2020. március 25. 
Mátra Party Kft 

mailto:befizetes1@matraparty.hu

