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Általános tájékoztatás az étkeztetésről egész évre vonatkozóan. 

1. Az aktuális hónapra a diákok már előző hónap közepén megkapják az 

étlapokat, amit meghatározott időn belül le kell adni ( konyha, Ady – 

porta) ahhoz, hogy a tanuló ebédet kapjon a hónap első napjától.  

Fontos az étlapok leadási határidejének betartása! ( Információ az Ady 

Gimnázium bejáratán és a  porta ablakán kifüggesztve ). 

( Az étlapokat kérem egyértelműen kitölteni. A kért menüt be kell 

KARIKÁZNI. A nem kért napokat KI KELL HÚZNI. Kérem az étlap BAL 

FELSŐ SARKÁRA  a nevet, osztályt feltüntetni. ) 

 

2. Szeptember hónapban CSAK „A” – menü lesz az étlapon.  

 

3. Év közben csak az étlapok időben történő leadásával rendelek ebédet, 

mert a tanulók ezzel jelzik felém, hogy a következő hónap első napjától 

ebédet kérnek. Ez alól kivételt képeznek  a  DIÉTÁS,- ÉS CSOPORTOS 

BESZEDÉSI MEGBÍZÁSSAL ebédelő, és fizető tanulók, mert ők ha nem 

adnak le étlapot akkor is van ebédjük. 

Miért van előnye a CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁSSAL fizető 

tanulóknak? 

 Erről külön becsatolt tájékoztató olvasható! 

 

4. A készpénzzel fizető tanulóknak ( akik időben leadták étlapjukat)  a 

hónap első napjától, annak megfelelően ahogy az étlapon jelzik VAN 

EBÉDJÜK!!!  

 

5. Befizetésre 2 nap áll rendelkezésre! 

Erről tájékozódhatnak az Ady Gimnázium honlapján, a konyhán, és a  

porta ablakán kifüggesztve is.  

 

6. Csak a befizetési napokon tartózkodok az Ady Gimnáziumban, de a 

megadott telefonszámon elérhető vagyok munkaidőben hétfőtől- 

csütörtökig 7.30- 16.00 óráig, pénteken 13.30 óráig.  



Utolsó befizetési napig  JEGY NÉLKÜL IS LEHET EBÉDELNI, ha étlap 

időben leadásra kerül. 

  Jelen példa szerint:  Ha a tanuló időben ( tárgyhó előtti hónap KIJELÖLT 

NAPJÁIG  ) leadta az étlapot és nincs lehetősége ( Pl. hosszú a sor, órája van, 

vagy csak utolsó befizetési napon akar fizetni stb…) első napon fizetni, a 

konyhán leadott NÉVSOR alapján tud ebédelni az utolsó befizetési napig.  

Abban az esetben ha a tanuló a kijelölt befizetési napokon elfelejti 

befizetni a menzát, és nem is jelzi felém, 10-től az étkezésből ki kell 

vennem. Természetesen az előre megrendelt napokat ki kell fizetni. 10-

e után ebédelni, és a korábban étlappal  megrendelt menüket kifizetni 

CSAK ÍRÁSBELI KÉRELEMMEL LEHET, AMIT A DIM- vezetőjének kell 

címezni. 

 

7. Üres étlapokat  csak a konyhán lehet kérni.  

Kitöltés után ott lehet leadni, vagy az Ady Gimnázium portáján lévő 

erre a célra külön kijelölt ládába bedobni. Célszerű az étlapokat 

mielőbb kitöltve leadni, mert CSAK AZ IDŐBEN LEADOTT ÉTLAPOK után 

tudom megrendelni az ebédet.  

 

8. Hiányzás esetén a tárgynapot megelőző napon reggel 9.00-ig lehet az 

étkezést lemondani az alábbi megadott telefonszámon. Az étkezési 

jegyeket utólag le kell adni a konyhán, mert azt szúrópróba szerűen 

ellenőrzik, és annak hiányában a lemondott ebédet utólag ki kell fizetni.  

 

9. Ajánlott az Ady Gimnázium  honlapját figyelemmel kísérni, mert 

minden hónapban fontos információk találhatók az étkezéssel 

kapcsolatban. (ebédbefizetés, étlapok leadása, stb…). 
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