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A Szentendre Város Díszpolgára kitüntetést 2004-ben vette át 

Maholányi Pál egy négygyermekes család második gyermekeként született. Általános 
iskoláit Balassagyarmaton végezte, ugyanitt géplakatos szakmunkás, majd gépipari 
technikusi végzettséget, később vízügyi technikusi és felsőfokú beruházói képesítést is 
szerzett.  

Első munkahelye a Nógrádkövesdi Állami Gazdaság volt, ahol mint ipari tanuló 
dolgozott, majd a Pestvidéki Kőbánya Vállalatnál helyezkedett el.. 

1967-ben megnősült, 1968-ban feleségével együtt Szentendrére költöztek. Itt a Duna-
menti Regionális Vízmű regionális üzemvezetője, majd Szentendre Városi Tanács 
Beruházási Részlegének vezetője, ezután a Szentendre Járási ÁFÉSZ ipari 
osztályvezetője, később személyzeti vezetője lett.  

Hivatali feladatainak ellátása mellett egész életét végigkíséri a számos civil szervezet 
keretei között, a közösségért végzett munka. Azon kevesek közé tartozik, aki nem csak 
kitalálja, szervezi és irányítja az akciókat, de a cél gyakorlati – nem egyszer kemény 
fizikai munkát követelő – megvalósításában is magával ragadó erőbedobással vesz részt.  

1972-től, a tervezéstől kezdve 1985-ig elnöke volt a Vasvári lakótelepen működő 
Teátrum Lakásszövetkezetnek. Itt odafigyelt az építkezés legapróbb részleteire is, és 
amikor ennek köszönhetően a házak irigylésre méltó minőségben elkészültek, ő 
szervezte meg a terület rendezését, parkosítását, a foci- (télen korcsolya)pálya építését, 
Matyófalvi Gábor szobrának felállítását is.  

1989-től a Bükkös patak Bizottság vezetője, Munkájuk eredménye a 2000-ben átadott 
Mókus-híd és a Szegedi utcai játszótér megépítése.  

1994-98 között önkormányzati képviselő (MSZP-s listáról bekerülve), ezen belül a 
Környezetvédelmi Albizottság vezetője volt. Ebben az időszakban sokat tett a 
tanulóifjúság környezeti nevelése érdekében. Támogató szavazata is szükséges volt 
ahhoz, hogy az egyházi kárpótlás keretében a Tűzoltóság – Rendőrség régi épületének a 
Református Egyházközség részére történő átadásával megvalósulhasson a Szentendrei 
Református Gimnázium.  

1995-ben alapítója volt a mozgássérült emberek életét könnyítő Nyitott Szív Kiemelten 
Közhasznú Alapítványnak, mely két súlyosan sérült szentendrei polgár lakásához szerelt 
fel tolókocsi-liftet.  



1995-től, a Szentendre Bükkös patak és Környéke Beruházó Vízi Közmű Társulat elnöke. 
A Társulat Szentendre Város Önkormányzatával közösen, társberuházóként a 
Belvárosban, a Pismányban és Izbégen 3500 lakást érintő szennyvízcsatorna-hálózatot 
épített.  
 
1998-2002 között az MSZP Szentendre és Környéke szervezetének az elnöke. 2000 - 
2004 között az Egészséges Városok Kuratóriumának tagja. 
 
2004-ben, főépítészek, régészek, muzeológusok, művészek bevonásával megalakította a 
Castrum Egyesületet.  

2007-ben egyik közös képviselője lett a Szentendre Kőhegyi Elektromos 
Közműtársulásnak.  

Maholányi Pálnak a város érdekében végzett, ma már több mint 50 évet felölelő 
közösségi tevékenysége az élhető környezet megteremtésére, a környezetvédelemre, és 
mindenekelőtt a gyermekek, de minden rászoruló életének szebbé tételére irányul. 
Mindez esszenciálisan van jelen az 1990-ben megalapított Izbégi Baráti Kör Egyesület 
munkájában, melynek egyik fő motorja a kezdetektől ő volt. Csak címszavakkal lehet 
felsorolni az eredményeket. Ezek egy része helytörténeti értékű emlékhelyek, 
objektumok megóvása és létrehozása: izbégi szerb kereszt felújítása (1989), II. 
világháborús emléktábla elhelyezése az Izbégi Általános Iskola falán (1989), a romániai 
forradalom emlékére kopjafa állítás a Csicserkón (1990), Mária kegyszobor 
helyreállítása és újraszentelése a László-telepen (1992), a Püspökmajori Lakótelep 
Baráti Körrel együttműködve a Vörös kereszt helyreállítása (1995), a Kisforrás 
forrásfoglalatának helyreállítása (2007). Emellett még számos közösségépítő akció 
fűződik az egyesület nevéhez, s évtizedek óta ők szervezik az Izbégi Idősek Karácsonyát 
is. 

Maholányi Pál személyes elkötelezettsége, a határon túli magyarság iránt érzett 
felelősségtudata révén az elmúlt több mint két évtizedben az Izbégi Baráti Kör tartotta 
fenn és ápolta legintenzívebben a kapcsolatokat két erdélyi testvérvárosunkkal, Zilahhal 
és Kézdivásárhellyel.  

1989-ben, a romániai forradalom idején részt vettek az adománygyűjtésben és több 
alkalommal a szállítást is ők szervezték meg. A forradalmat követő három esztendőben 
nyaranta zilahi és kézdivásárhelyi gyerekeket üdültettek az Izbégi Parktáborban. 1994-
96-ban felvették a kapcsolatot a solymári PEMÜ-vel, s e közvetítés révén jelentősen 
javult Zilah addig katasztrofális vízellátása. 2005-ben felhívást tettek közzé, melyben a 
Zilahon élő mintegy 12-14 ezer magyar lakos javára könyvgyűjtésre kérték fel 
Szentendre intézményeit és lakosságát. Akkor - hála az adakozóknak -, 3449 könyv és 
617 tankönyv gyűlt össze, mára további szentendrei adományokkal kiegészülve az Ady 
Könyvtárnak elnevezett gyűjtemény 14 000 kötetet számlál. 

2005-ben Maholányi Pált Zilah díszpolgárává választották.  

Források: 
Maholányi Pál személyes közlése, valamint a Szentendre és Vidéke lapban közölt írásai 
Nemesházi Beatrix: Egy szentendrei polgár. Szentendre és Vidéke, 2004. szeptember 17. 
Petőné Német Erika: Az Izbégi Baráti Kör 25 éve, Szentendre, 2015.  


