
Tisztelt Szülők, Kedves Diákok! 

 

A 2015/ 2016-os tanévben az alábbi fontos tudnivalókról adnék tájékoztatást 

étkezéssel kapcsolatosan. 

 

Szeptemberi étkezésről:  

- Első tanítási napon, - szeptember 1-én-  nem lesz ebéd.  

- Szeptember 2-tól azoknak a tanulóknak lesz megrendelve az ebéd,  akik a  

2014/ 2015. tanév végén kiosztott Hozzájáruló nyilatkozatot kitöltötték, és a 

nyár folyamán ( legkésőbb 08. 20-ig) leadták az intézményben.   

Fontos! 

- Azok a diákok akik nem adták be a dokumentumokat étkezési igényükről, a 

befizetés napján ne álljanak sorba, mert lassítják a befizetés menetét, ők 

előzetesen egyeztetve az élelmezésszervezővel tudják az étkezést 

megigényelni.  

-  Az étkezést év közben kizárólag csak ebédjeggyel lehet igénybe venni!  

Az ebédjegyeket vagy az élelmezésszervező irodájában, vagy a portán lehet 

átvenni, de erről az Ady Gimnáziumban a porta mindig ad tájékoztatást.  

- Szeptemberi ebédbefizetés: 08. 31-én, illetve szeptember 3-4-ig 07.30- 16.00 

óráig. 

- Szeptember hónapban nincs lehetőség menü- választásra, a diákok csak „A”- 

menüt kapnak.  

- Azok a diákok akik az elmúlt tanévben csoportos megbízással egyenlítették ki 

menzájukat, most lehetőség van rá, hogy már a szeptemberi étkezést is így 

fizessék, ha a Banknak határozatlan időre adták meg az elmúlt tanévben a 

megbízást. Fontos, hogy a folyószámlán ennek megfelelően  fedezet legyen.   

 



Általános tájékoztatás az étkeztetésről egész évre vonatkozóan. 

 

1. 2015. októbertől lehetőség lesz „A-B”- menü választásra.  

 

2. Az aktuális hónapra ( jelenleg  október)  a diákok már előző hónap ( 

szeptemberben) megkapják az étlapokat, amit meghatározott időn 

belül le kell adni ( Ady- porta) ahhoz, hogy a tanuló ebédet kapjon. 

 

 

3. Nagyon fontos! Év közben csak az étlapok időben történő leadásával 

rendelek menzát, mert a tanuló ezzel jelzi felém hogy a következő 

hónap első napjától ebédet kér. Az a tanuló aki időben nem adja le 

étlapját, csak a befizetési napokon van lehetősége ebédet rendelni, és 

csak kizárólag „A”- menüre jogosult.  

4. Étlapokat az Ady Gimnázium portáján lehet kérni, vagy az irodában, 

és  

 

5. Hiányzás esetén a tárgynapot megelőző napon reggel 9.30-ig lehet az 

étkezést lemondani. Az étkezési jegyeket utólag le kell adni, mert azt 

szúrópróbaszerűen ellenőrzik, és annak hiányában a lemondott 

ebédet is utólag ki kell fizetni.  

 

 

Minden kérdéssel kapcsolatban elérhető vagyok munkaidőben 07.30- 

15.30 között.  

 

 

 

Tisztelettel: 

 

      Lakatos Éva 

      élelmezésszervező 

      06-30- 240- 1353 

 


