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ALAPÍTVÁNYI ÉS ISKOLAI DÍJAINK,
ÖSZTÖNDÍJAINK
Kívánom, hogy volt iskolám sok tanulója érjen el a keresztény valláserkölcsi értékek megvalósítása mellett a tudományok terén sikeres eredményt. Akinek Isten tehetséget adott, köteles azt hazája, iskolája javára kihasználni és tudásával másokat is gyarapítani.
(Dr. Perr Gyula)
Az iskola elsősorban tanár és diák közös szellemi alkotótevékenységéhez biztosít
teret és lehetőségeket. A keresztény ember különösen fontos küldetése és hivatá- sa,
hogy a Teremtő munkatársaként lelki-szellemi alkotókészségét kibontakoztatva
szebbé, értékesebbé tegye világunkat. Így hát egy iskola színvonalát elsősorban az
abban fellelhető alkotókedv és szellemi-lelki erőforrások biztosítják és érzékeltetik.
E tekintetben a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma országos viszonylatban is
kivételes helyzetben van egykori diákjaink nagylelkűségének köszönhetően. Iskolánk mai diákságának nagy ösztönzést ad egyre szaporodó alapítványi díjaink sora.
Egyrészt a már kiváló eredményt elért tanulókat jutalmazzák ezek a díjak, másrészt
pályázatként működve önálló munkára serkentik a diákokat. Az alábbiakban betűrendben röviden ismertetjük a díjak alapítóit, a díjak tőkéjét (ezek kamatait adjuk ki),
valamint elnyerésük feltételeit.

1. AZ INCIPIT VITA NOVA ALAPÍTVÁNY
DÍJAI ÉS ÖSZTÖNDÍJAI
1.1. Az Incipit Vita Nova Alapítvány díjai
- ARATÓ ORBÁN-DÍJ
A Ciszterci Rendház dr. Arató Miklós Orbán O. Cist. házfőnök emlékére 2004
májusában díjat alapított. A díj célja Orbán atya emlékének ápolásán túl az, hogy
jutalomban részesítsük azt az érettségiző diákot,
— aki négy, illetve hat éven át a tanulmányi munkában kiemelkedően teljesít,
— aki a tanulmányi munkán kívül értékes alkotó tevékenységet végez (tudomány,
művészetek, sport),
— aki tanúságtevő keresztény életet él,
— és aki országos versenyeken öregbíti iskolánk hírnevét.
A díj egy értékes toll, melyen fel kell tüntetni az Arató Orbán-díj + évszám megnevezést. A díj odaítéléséről a Ciszterci Rendház tagjai döntenek az osztályfőnökökkel való konzultálás után.
- BABITS MIHÁLY-DÍJ
László Károly, 1941-ben iskolánkban érettségizett, jelenleg Baselben (Svájc) élő
diáktársunk alapította 1996. november 26-án a szép magyar beszéd és kiejtés ápolá1
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sára. E célra minden évben 500.000 Ft-ot ajánlott fel, hogy a Ciszterci Rend Nagy
Lajos Gimnáziuma évente Babits Mihály születésnapja (nov. 26.) környékén a Pécs
városi, Baranya megyei, a Babits nevét viselő gimnáziumok, a ciszterci és más katolikus gimnáziumok számára versenyt rendezzen.
A verseny feltételei:
A tanulóknak három feladatot kell megoldaniuk:
— egy kisorsolt vers – felkészülési idő után, szöveg segítségével – elszavalása,
— egy kisorsolt prózai szöveg felolvasása felkészülési idő után,
— egy kijelölt irodalmi mű alapján 5-7 perces szónoki beszéd előadása.
Az elbírálás szempontja: a szép magyar beszéd, helyes kiejtés. A zsűri öt szakemberből áll, egyik tagja az alapító.
Az országos verseny megrendezése és a díj kiadása jelenleg objektív okok
miatt szünetel.
- BÖRÖCZ MARCELL-DÍJ
Alapítója László Károly, 1941-ben, Böröcz Marcell osztályában érettségizett
diáktársunk. Mivel Böröcz Marcell osztályában magyart, latint és franciát tanított,
ezért azokat a diákokat kívánja jutalmazni, akik e három tárgyból kiemelkedő eredményeket értek el.
- CZÉH LÁSZLÓ-DÍJ
A Nagy Lajos Gimnázium 1950-ben érettségizett A és B osztályainak 23 diákja
2005. május 21-én alapította.
A díjat az alapítók egykori szeretett testnevelőtanáruk emlékére és tiszteletére
hozták létre 142.000 Ft és 100 USD alaptőkével. Az alaptőke összege bármikor növelhető. Az évente kiosztandó díj összege az alaptőke kamataiból áll. A díjat az iskola testnevelőtanári munkaközössége ítéli oda. A díjat alapító tagok nevében Egyed
Mihály, Cser László és Molnár Emil a díj alapításának aláírói.
- DR. DEÁKY HONÓR-DÍJ
Dr. Szabó Emil, 1943-ban érettségizett diákunk alapította a díjat 2004. december 20-án szeretett osztályfőnöke, dr. Deáky Honór emlékére és tiszteletére. A díj a
sporttevékenységben kiváló, jól tanuló diákok jutalmazását, elismerését szolgálja.
A díjat megkaphatják azok a 10-11-12. évfolyamos diákok, kiknek tanulmányi
eredményük legalább jó rendű, magatartásuk példás, és valamely sportágban eredményesen szerepelnek.
A díj odaítéléséről az osztályfőnök és a testnevelőtanárok javaslatára az iskola
vezetősége dönt a ciszterci atyákkal egyetértésben.
A díj alaptőkéje 106.000 Ft volt, melyet az Incipit Vita Nova Alapítvány 2005
júniusában 150.000 Ft-ra emelt. Az alaptőke mindenkori kamata a díj összege. A díj
indokolt esetben megosztható legfeljebb két tanuló között.
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- EMBEREBB EMBER, MAGYARABB MAGYAR-DÍJ
1999. január 12-én alapította dr. Várnagy Elemér (1949) 100.000 Ft alaptőkével.
A díj célja: a keresztény és magyar azonosságtudat fejlesztése.
Feltételei:
— keresztény szellemiségű csoportosulásban kiemelkedő karitatív tevékenység
és jeles érdemjegy hittanból
— vagy részvétel történeti, néprajzi, népzenei, népnyelvi kutatásokban; ilyen
témából pályázatírás; részvétel magyarságismereti tanfolyamon, táboron,
regös-cserkész tevékenységben stb. és a választott szakterületet érintő tan
tárgyból jeles eredmény.
- FALUDI FERENC-DÍJ
Faludi Ferenc jezsuita, a 18. sz. jeles magyar költője, prózaírója, műfordítója,
gimnáziumunk jogelődjének, a pécsi Jezsuita Kollégiumnak volt tanára több éven
keresztül. A díjat alapította a Ciszterci Rendház Pécsett, 1998. szeptember 1-jén.
Alaptőkéje 100.000 Ft, 2002. július 1-jétől 200.000 Ft.
A díjban részesül az a tanuló, aki a magyar nyelv és irodalomból tartott országos,
regionális vagy megyei versenyen 1–10. helyezést ér el.
A díj megosztható azzal a tanulóval, aki prózai vagy lírai irodalmi alkotást hoz
létre (novella, vers, értekezés, elemzés stb.), s annak színvonala a tanárok megítélése
alapján díjazásra méltó.
- GÁBOR FERENC-DÍJ
Dr. Gábor Ferenc 1946-ban érettségizett gimnáziumunkban, 1994-ben alapította
a díjat. A gimnázium egyik legismertebb és legnépszerűbb díja, mely alkotásra indítja a pályázókat. Alaptőkéje 600.000 Ft volt, melyet az alapító 1998 októberében
860.00 Ft-tal, majd 2001-ben 584.000 Ft-tal megemelt. 2003-ban 932.000 Ft-tal és
2005 februárjában további 1.835.550 Ft-tal gyarapodott az alaptőke.
Feltételek:
— Öntudatos magyarságszeretet, erkölcsös és vallásos élet.
— Tanulmányi eredmény: a megkövetelt minimumnál nagyobb erőfeszítés.
— Pályamunka készítése az alábbi témakörökből:
- magyar nyelv és irodalom,
- kémia és/vagy biológia,
- magyar és/vagy egyetemes történelem,
- matematika és/vagy fizika,
- földrajz.
A pályamunkákat március 1-jén kell beadni az iskolatitkárságon.
A pályázatokat a szaktanári munkaközösség vezetője bírálatra két olyan szaktanárnak adja ki, akik nem tanítják a pályázót. Értékelés: 1–10-ig terjedő pont tartalmi,
1–5 pont formai szempontból. Az osztályfőnök véleményezi, hogy a pályázó megfelel-e a magatartási és tanulmányi elvárásoknak.
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A pályázati díjak pontozásuk arányában feloszthatók, ha valamelyik témában
nincs (sikeres) pályázó, annak díja más témában szétosztható.
- DR. HORVÁT ADOLF-DÍJ
Lukáts Béla, 1948-ban érettségizett diákunk 5000 euró törzstőkével iskolája és
tanárai iránti tiszteletből és a jövő keresztény ifjúságának nevelése, művelődése érdekében hozta létre e díjat 2005. június 21-én.
A díjban az a diák részesülhet, aki a latin nyelvvel, irodalommal, történelemmel
kapcsolatban kiemelkedő versenyeredménnyel, tanulmányi eredménnyel vagy pályázati munkával rendelkezik. A díjban részesülő diáknak bizonyságot kell tennie
arról, hogy felfedezte a latin nyelv és kultúra jelentőségét a keresztény és európai
kultúra szempontjából.
A díj 50%-ában az a diák részesülhet, aki a latin nyelv segítségével, felhasználásával készíti el történelmi vagy biológiai témájú pályamunkáját, illetve ilyen természetű, jellegű országos versenyen az első tíz hely valamelyikét megszerzi.
A díj mindenkori összege az alaptőke kamataiból áll. Az alaptőke bármikor kiegészíthető.
A díjat az iskolavezetés, a szaktanárok és a ciszterci atyák javaslata alapján az
Incipit Vita Nova Alapítvány kuratóriuma ítéli oda.
- DR. vitéz KERESZTES-FISCHER FERENC TÖRTÉNELMI DÍJ
ÉS SEGÍTŐ ALAP
1999. március 19-én alapította a díjat dr. vitéz Keresztes-Fischer Ferenc unokája,
Szigethy Attiláné, sz. Keresztes-Fischer Edith és férje, Szigethy Attila, a volt pécsi
ciszterci diák és későbbi magyar belügyminiszter emlékének ápolására. Az alaptőke
kamataiból a következő feltételekkel lehet részesülni:
— A díj egyharmada történelmi díj, melynek alapja írásos pályamunka készítése
a 20. századi magyar történelem egy eseményéről vagy személyiségéről.
— A díj kétharmada Segítő alap. Szociális segélyben részesülhetnek az arra rászoruló tanulók a osztályfőnökök jelölése alapján. A szociális díjat ősszel
adjuk ki.
Mindkét kategóriában feltétel: öntudatos magyarságszeretet, erkölcsös, vallásos
élet, átlagon felüli tanulmányi eredmény.
A pályamunkákat és szociális kérelmeket Keresztes-Fischer Ferenc halálozásának évfordulóján, március 28-án kell benyújtani az osztályfőnöknek. Magatartási és
tanulmányi feltételekről az osztályfőnök, a történelmi tanulmányról két szaktanár ad
véleményt. A díj megosztható, és a pályázati munka díjának 15%-ában a felkészítő
tanár is részesül.
- KÖRTVÉLYESSY LÁSZLÓ-DÍJ
Dr. Körtvélyessy László, a magas hőmérsékletek mérésével nemzetközi hírnevet
szerzett fizikus, a műszaki tudományok kandidátusa, volt ciszterci diák a következő
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feltételekkel írt ki fizikából pályázati díjat 1994. június 4-én:
— Az a tanuló, aki az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen vagy a
Mikola Sándor Tehetségkutató Versenyen az 1-3. helyet elnyeri, 750 euró
összegű díjban részesül.
— Aki a fenti versenyek egyikén 4-10. helyezést ér el, 500 euró díjban részesül.
— Az a tanuló, aki a Katolikus Középiskolák Károly Iréneusz Fizikai Tanulmányi Versenyén az 1-3. helyezést nyeri el, 200 euró díjazásban részesül.
— Amennyiben több tanuló ér el a fenti kategóriákban helyezést, a helyezéssel
arányos összegben megosztott díjban részesülnek.
— A helyezést elérő tanulók díjával azonos összeget juttat a díj a tanulók felkészítő tanárainak.
— Egy tanuló négy év alatt kétszer részesülhet a Körtvélyessy-díjban, még akkor is, ha a feltételeknek többször is eleget tett.
— A díj alapítója azt kéri a jutalmazottaktól, hogy levélben számoljanak be a
fenti szakterületeken végzett tanulmányaikról és többletmunkájukról.
- KŰHN SZANISZLÓ-DÍJ
Kűhn Szaniszló O. Cist. 1935-1948-ig volt gimnáziumunk igazgatója, akinek
tevékenysége iskolánkba új szellemet hozott, kimagasló pedagógiai tevékenysége,
diák-lelkipásztorkodása és lelki vezetése néhány év alatt igen magasra emelte a gimnázium tanulóinak erkölcsi és lelki színvonalát. Szociális gondoskodásának igen sok
szegény sorsú tanuló köszönhette továbbtanulását.
A Kűhn Szaniszló-díjat 100.000 Ft alaptőkével (2002. július 1-től 250.000 Ft) a
Pécsi Ciszterci Rendház alapította 1991. november 13-án azoknak a tanulóknak
jutalmazására, akik kitűnnek:
— tanulmányi eredményeikkel,
— példaadó magatartásukkal,
— nemcsak a hitoktatáson való szorgalmas részvételükkel, hanem odaadó keresztény erkölcsi példaadásukkal is,
— tevékenyen részt vesznek az iskolai közösségi munkákban és szeretetszolgálatban.
A felsoroltak együttes megléte feltétele a díjjal való jutalmazásnak, melyről az
osztályfőnökök javaslatára a hittanárok közössége dönt. A díjban több tanuló is részesülhet egy évben, s ugyanaz a tanuló több évben is kaphat Kűhn Szaniszló-díjat.
- DR. MARX LÁSZLÓ-DÍJ
Marx László 1929-37-ig járt gimnáziumunkba, és lelkes tagja volt iskolai zenekarunknak. 1990. január 12-én önálló alapítványt hozott létre 100.000 Ft alaptőkével, melyet az Incipit Vita Nova Alapítvány 2002. július 1-től 200.000 Ft-ra emelt,
az alábbi feltételekkel.
— A tőke kamatából dr. Marx László-díjat kap:
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— a tanév legeredményesebben tevékenykedő zene- vagy énekkari tagja
— vagy a karnagy-énektanár, munkájának elismeréseként, de
— fordítható az intézet ének- és zenekara kotta-, ill. hangszerszükségletére,
hanganyagának, zenei anyagának fejlesztésére is.
A Dr. Marx László alapítvány 1996. május 19-én megszűnt önálló alapítványként
létezni, s egyesült a Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítványával.
- MAYER MÓRIC-DÍJ
Mensáros Béla Aurél, Egyesült Államokban élő diáktársunk alapította osztályfőnöke és nyelvtanára tiszteletére 1.200.000 Ft alaptőkével olyan tanulók számára,
akik felsőfokú nyelvvizsgát vagy más kiemelkedő nyelvi eredményt értek el.
- MÓDLY DEZSŐ-DÍJ
Módly Dezső magyar-latin szakos ciszterci tanár hosszú időn át tanított gimnáziumunkban. Az ő tiszteletére alapította a Széchenyi-díjas akadémikus, dr. Jobst Kázmér, aki 1995. március 30-án a díjra 100.000 Ft-ot adott.
(2002. július 1-től az Incipit Vita Nova Alapítvány felemelte 200.000 Ft-ra az
alaptőkét.)
A díjat elnyerheti az a tanár, akinek tanítványa magyar nyelvből:
— a Katolikus Középiskolák Tanulmányi Versenyén 1–5. díjat nyert,
— amennyiben ilyen eredményt az év folyamán senki nem ért el, akkor diákja
az OKTV magyar nyelv vagy irodalom versenyén 1–10. helyezést szerzett.
— Ha több tanár is megfelel e feltételeknek, akkor az részesül a díjban, aki a
fenti felsorolás szerint az első helyet foglalja el.
Amennyiben nincs a feltételeknek megfelelő tanár, a ki nem adott kamat a díj
alaptőkéjéhez csatolandó.
- NYOLCZAS IPOLY-DÍJ
Nyolczas Ipoly ciszterci tanár 1944-ben érettségizett osztálya 1984. december 3án díjat alapított volt latin-francia szakos osztályfőnökük, a gimnázium zene- és
énekkarának karnagya emlékére. Az 50.000 Ft összegét 1999-ben az Incipit Vita
Nova Alapítvány 100.000 Ft-ra, 2002. júl. 1-től 200.000 Ft-ra emelte fel.
Jutalmazni kívánja ennek kamataiból azt a 12. osztályos tanulót,
— aki tanulmányai során átlagon felüli teljesítményt nyújtott a latin vagy francia nyelv tanulása terén,
— vagy aktív és buzgó tagja volt az iskola ének- és zenekarának.
A díj odaítélésben a latin-, francia- és ének-zenetanárok döntenek az igazgató
elnökletével. A Nyolczas Ipoly Alapítvány 1993. január 1-jén egyesült a Ciszterci
Rend Incipit Vita Nova Alapítványával.
- DR. PERR GYULA-DÍJ
Dr. Perr Gyula 1949-ben érettségizett a Nagy Lajos Gimnáziumban. Mérnök, fi-
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zikus, feltaláló. 1998. június 8-án 1.000.000 Ft alaptőkével díjat hozott létre, melyet
2005 áprilisában 2.000.000 Ft-ra emelt, és az összeget a Dr. Perr Gyula ösztöndíjhoz
csatolta. A Perr Gyula-díj készpénzadományból áll.
A díj elnyerésének feltételei:
— Matematikából az a tanuló részesül a díjban, aki az OKTV matematikaversenyén vagy az Arany Dániel Országos Tehetségkutató Matematikaversenyen
vagy más országos matematikaversenyen az első húsz hely egyikét megszerzi.
— Számítástechnikai díjban részesül az a tanuló, aki a Nemes Tihamér Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen vagy más országos számítástechnikai versenyen az első húsz hely egyikét megszerzi.
Amennyiben a fenti versenyeken több tanuló ér el az első húsz helyen belüli helyezést, a díj összege olyan arányban osztandó fel a diák és felkészítő tanára között,
amint ezt a helyezések indokolttá teszik.
Ha nincs díjazott tanuló matematikából vagy informatikából, a fennmaradó öszszeget a Dr. Perr Gyula Segítő Alaphoz kell csatolni.
- SZÍNES TOLL-DÍJ
Alapította a Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítványa 1995. szept. 1-jén
50.000 Ft (2002. július 1-től 200.000 Ft) alaptőkével. A díjjal azok a tanulók jutalmazhatók, akik a Színes FEHÉR/FEKETE diákújság szerkesztésében vagy abban
való tehetséges írásaikkal jeleskedtek.
A Diákönkormányzat javaslatára a diáklap tanár-szerkesztője dönt a díj odaítéléséről.
- VADNAI MÁRIA-DÍJ
Alapította Gyulassy Józsefné Vadnai Sarolta elhunyt húga, Vadnai Mária emlékére 1994. augusztus 1-jén. A Weidinger-Vadnai család számos fiútagja tanult a Pécsi
Ciszterci Főgimnáziumban, s e családhoz tartozott a kiemelkedő ciszterci tanár-tudós, Májer Móric (1814–1904) botanikus, aki ennek az iskolának tanulója, majd
tanára volt. Az 50000 Ft alaptőkét az Alapítvány felemelte 200.000 Ft-ra.
A díj elnyerésének feltételei:
— a tanuló biológiából jeles érdemjegyet szerzett, és
— az év folyamán részt vett biológiai, botanikai, ökológiai versenyen vagy pályázaton, s ezek valamelyikén 1–10. helyezést ért el.
A díj több tanuló sikeres eredménye között felosztható.

1.2. Az Incipit Vita Nova Alapítvány ösztöndíjai
- LASSAN JÓZSEF SEGÍTŐ ALAP
Ciszterci öregdiák férje emlékére özv. Lassan Józsefné 300.000 Ft tőkével díjat
alapított segítségre szoruló diákok támogatására
1994. jún. 1-jén. A díjat gyarapították 82.000 Ft-tal az 1948-ban érettségizett
osztály öregdiákjai, 18.000 Ft-tal az Incipit Vita Nova Alapítvány, 100.000 Ft-tal
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a Szent István Róm. Kat. Magyar Egyesület (Los Angeles, USA). Lassan Józsefné
újabb 300.000 Ft-tal, az Incipit Vita Nova Alapítvány 200.000 Ft-tal növelte az alaptőkét.
Az 1.000.000 Ft alaptőkéjű díj kamataiban részesülhetnek azok a diákok, akik
minden tanévben szeptember 15-ig pályázatot adnak be osztályfőnöküknek, melyben beszámolnak:
— tanulmányi eredményeikről,
— családjuk szociális körülményeiről (szüleik jövedelméről),
— a családban élő, gondozásra szoruló testvérekről
— és egyéb olyan körülményeikről, melyek indokolttá teszik, hogy segélyben
— részesüljenek.
A segélyre való jogosultságot az osztályfőnökök egyeztetése után a Ciszterci
Rend Incipit Vita Nova Alapítvány képviselője dönti el és osztja ki.
- DR. PERR GYULA ÖSZTÖNDÍJ
Az alapító dr. Perr Gyula 2002. június 30-án 2.000.000 Ft tőkével ösztöndíjat alapított a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium olyan érettségizett diákja számára,
aki:
— kitűnő vagy jeles érettségivel bizonyította szorgalmát, és felvették valamelyik egyetemre,
— aki személyében bizonyságot tett a gimnázium katolikus erkölcsi nevelésének
elfogadásában és gyakorlásában,
— akinek családja hátrányos szociális helyzetben él, s ezért egyetemi tanulmányait
nehezen tudja csak támogatni,
— aki a CREDIT (Ciszterci Rend Diákszövetsége Ifjúsági Tagozata) tevékeny
tagja.
Az ösztöndíj összege a 2.000.000 Ft éves kamata, melyet két félévi lebontott
összegben kap meg a nyertes.
Az ösztöndíj 2004. szeptember 1-jei hatállyal lépett életbe.
Az ösztöndíjra pályázni lehet az adott év augusztus 21-ig. A pályázatot postán kell
elküldeni az Incipit Vita Nova Alapítvány címére. A pályázat elbírálása elsősorban a
pécsi Ciszterci Rendházban élő rendtagok feladata, akik információkat szerezhetnek
volt tanulónk korábbi osztályfőnökétől, a gimnázium vezetőségétől, tanáraitól.
Amennyiben egyik évben nincs a fenti feltételeknek megfelelő tanuló, a kamat az
ösztöndíj tőkéjéhez csatolandó.

2. A KŰHN SZANISZLÓ ÖREGCSERKÉSZRAJ
BAUMGARTNER ALÁN-DÍJA
- BAUMGARTNER ALÁN-DÍJ
Dr. Baumgartner Alán ciszterci hittanár 1916-ban a 47. cserkészcsapat alapítója
volt. A díjat a csapat Kűhn Szaniszló öregcserkészrajának tagjai hozták létre 1998.
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jún. 1-jén azzal a céllal, hogy kiemelkedően példás cserkészmagatartást vagy az
évenként meghatározandó cserkészfeladatot jutalmazzák vele.
A díj a Kűhn Szaniszló öregcserkészraj által évenként felajánlott összeg.

3. A GIMNÁZIUM DÍJAI
- DR. MAROSY GYÖRGY CÉZÁR-DÍJ
A Ciszterci Rend Pécsi Nagy Lajos Gimnáziumában 1944-ben érettségizett osztály
65 éves érettségi találkozóján szeretett, kiváló osztálytársa emlékére Dr. Marosy
György Cézár-díjat alapított.
A díjat egy olyan tanuló jutalmazására szánják, aki
— jó cserkészmunkájával vagy
— jó és lelkes énekkari tevékenységével vagy
— jó szavalókészségével tűnik ki.
A díjat a tanév végi ünnepségen adják át, első ízben 2009-ben. 2011-ig a Marosy
Cézár Terem névadását kezdeményező osztályból kerül ki a díjazott.
A díj odaítéléséről az igazgató dönt, kikérve a cserkészcsapat-parancsnok, a magyar- és énektanár, illetve az osztályfőnök véleményét. A díj összege minden évben
az öregdiákok felajánlásától függ.
- MERÉNYI ENGELBERT-DÍJ
Merényi Engelbert ciszterci rendi történelem-földrajz szakos tanár volt gimnáziumunkban. A díjat az ő emlékére alapította egy 1944-ben, Nyolczas Ipoly osztályában érettségizett öregdiák, aki neve elhallgatását kéri.
Az alapítványtevő célja olyan ballagó diák jutalmazása, aki kiemelkedő tudást és
érdeklődést mutatott a történelem vagy földrajz tantárgyakban.
A díj odaítéléséről az illetékes szaktárgyi munkaközösség dönt, összege az adományozó által aktuálisan megállapított összeg.
- DR. NÁDOR TAMÁS ÉS DR. LEGENYEI JÓZSEF ISKOLARÁDIÓS
ÉS SAJTÓ-DÍJ
Alapította dr. Nádor Tamásné (dr. Nádor Tamás özvegye) és Tamási Balázs (1973)
1998. március 13-án. A díj névadói iskolánk növendékei voltak.
Dr. Legenyei József a Pécsi Öregdiákok társulatának szervezője, a Magyar Rádió
főtitkára volt. Dr. Nádor Tamás 1942-ben az országban elsőként szervezte meg a
gimnázium diákstúdióját. Egész életében a Magyar Rádió szolgálatában állt.
A díjban részesül az a tanuló, aki
— a gimnázium iskolarádiójában vagy
— az iskolaújságban több éven keresztül jelentős szerkesztői, műsorszervezői
munkát végez.
A díj az adott évben e célra az iskolának átadott összeg.
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- NAGYATÁDI VISY LÁSZLÓ-DÍJ
Neve elhallgatását kérő ördegdiákunk 2007 novemberében évi 20.000 Ft-ot ajánlott fel magyar nyelv és irodalomból kimagasló eredményt elért 12. osztályt végzett
diákunk jutalmazására. A díj neve Nagyatádi Visy László-díj, melyet a huszadik század 40-es éveiben az egykori Pécs Nemzeti Casino gondozott, és belőle ciszterci
diákok is részesültek. A díjalapítás tehát egy hagyomány felújítását is jelenti.
Az erre érdemes végzős diák a jutalmat a ballagáskor kapja meg – a díj névadójának életrajzával együtt.
Az alapító a díjra szánt összeget évente a gimnázium Pro Ludovico Alapítványa
számlájára utalja át.
- NAGY LAJOS-DÍJ
A kitüntetés feltételei:
— négy-hatévi kimagaslóan jó tanulmányi eredmény,
— példaadó közösségi tevékenység és vagylagosan
— országos tanulmányi versenyen 1-10. helyezés,
— felsőfokú nyelvvizsga.
A díjat ballagáskor adjuk át az iskolavezetés és a tantestület döntése alapján a
feltételeknek megfelelő tanuló(k)nak.
A lányok aranyláncot, a fiúk aranygyűrűt kapnak.
- NAGY LAJOS EMLÉKÉREM
A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma vezetősége 1999 májusában úgy döntött, hogy új díjat alapít az iskola tanulói, tanárai és öregdiákjai
részére.
A díj neve: NAGY LAJOS EMLÉKÉREM.
Az emlékérem Szigethy Gyula, 1999-ben érettségizett tanulónk alkotása.
A díj létrehozásakor az iskolavezetés célja az volt, hogy méltó emléket állítson
iskolánk névadójának, ugyanakkor megfelelő elismerést nyújtson erkölcsi és anyagi
téren a díjazottaknak, az emlékérem művészi kivitelével is emelve a díj értékét.
A díjban részesülhet:
— az a tanár, aki magas szakmai tudásával, emberi magatartásával példaként
állhat tanártársai és a diákok előtt,
— az a diák, aki négy-hat éven keresztül kitűnő tanulmányi eredménnyel és kitűnő érettségivel fejezi be tanulmányait, vagy kiemelkedő versenyered ményt
ért el, és ez párosul a kitűnőhöz közeli tanulmányi eredménnyel,
— az az öregdiák, aki iskolánk nevelési elveit és célkitűzéseit elfogadva segíti
volt iskoláját az erkölcsi értékek ápolásában és továbbadásában.
A díj odaítéléséről minden évben az érettségiket követően dönt az iskolavezetés
a Ciszterci Diákszövetség véleményének kikérésével.
A díj átadására a Te Deumon kerül sor.
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- PRO PACE-DÍJ
Az alapító nevét - kérését tiszteletben tartva - nem közöljük.
Az alapítványtevő célja olyan diák elismerése, aki gimnáziumi évei alatt kiemelkedik példás szorgalmával, tanulmányi eredményével, a közösségért végzett lelkiismeretes munkájával.
A díj évenként az e célra felajánlott összeg.
-EGYED MIHÁLY ÖSZTÖNDÍJ

Az ösztöndíjat a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma, a
PVSK Női Kosárlabda Utánpótlásért Alapítvány , és a Baranya Megyei
Kosárlabda Szövetség alapította 2011-ben. Az ösztöndíj célja, hogy méltó
emléket állítsanak a Pécs-baranyai testnevelés és kosárlabda sport elhunyt jeles
alakjának, a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma
nagyrabecsült és szeretett tanárának, a Baranya Megyei Kosárlabda Szövetség
korábbi elnökének valamint a PVSK Női Kosárlabda Utánpótlásért Alapítvány
Kuratóriumi Elnökének, néhai Egyed Mihálynak. Az ösztöndíjjal támogatni
kívánják a kiváló tanulmányi- és sport eredményeket elért – és magaviseletük
tekintetében is élenjáró – pécsi ciszterci diák tanulókat.
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