
Tisztelt Balatoni Szövetség! 
Tisztelt Elnökség! 
 
Tisztelt Balassa Elnök Úr! 
 Fordulok tisztelettel a Balaton Szövetség Közgyűléséhez, hogy szíveskedjen Pártoló 
tagjai sorába felvenni. 
 A Balatoni Szövetség Alapszabálya szerint a szövetséget rendes és pártoló tagok 
alkotják, továbbá a felvételt kérő elé követelményként állítja, hogy Pártoló tagként vehető fel 
a Balatoni Szövetségbe az a természetes személy, etc … aki a Balaton és térsége fejlődésének, 
a hagyományos értékek megőrzésének érdekében jelentős elismertséggel tevékenykedik. 
 A fenti követelménynek úgy érzem, megfelelek: a Balatoni Szövetség újra alakulását 
követően a Szövetség Elnökségében tevékenykedtem, Az ott végzett munkámért, különösen 
az 1991-es Angolna katasztrófa elhárításban végzett tevékenységemért „Belügyminiszteri 
Dicséret”- ben részesültem 1991-ben, majd a Balaton-felvidék katasztrófa elhárítása terén 
végzett munkámért (a badacsonytomaji tűzoltóság megalapításáért)1993-ban szintén 
Belügyminiszteri Dicséretben részesültem. 
 Közreműködtem a Balatoni regionális Fejlesztési tanács megalakításában, annak 
elnökségében vezetői szervezetében dolgoztam az Önkormányzati feladataim mellett. 
1995-től Szerepet vállaltam a a Balatoni Fejlesztési Tanács munkájában egy cikluson 
keresztül. 
 Kezdeményezője voltam a Tapolcai –medence Balaton-parti települései szennyvíz 
csatornázási fejlesztés elindításában és koordinálásában 1994-től, majd a Balaton –felvidék 
Energia ellátási rendszerének diverzifikálását jelentő gázhálózat kiépítésében kezdeményező 
és vezető szerepet láttam el 1997-től. 
 Vezető szerepet vállaltam modell kísérletként 1997-ben elindított Balaton-felvidéki 
Közmunkaprogramban, amely során jelentős foglalkoztatási és külterületi vízrendezési 
feladatokat oldottunk meg. 
 Néhai Ács János Tapolca város polgármesterével kezdeményeztettük a Tapolcai –
medence tanúhegyeinek Világörökség várományosi helyszínné való felterjesztését, ez sikeres 
teljesült. 
 2007-ben Ács János javaslatára létrehoztuk a Balaton Világörökségéért Közhasznú 
Alapítványt, amely kuratóriumát azóta is irányítom. Az Alapítvány eddig eredményesen 
működött közre, hogy a Balaton-felvidék a Világörökség várományos helyszínei között 
kultúrtáji kategóriában megtartotta biztos helyét. Ezt alátámasztja a 27/2015 (VI. 2 ) MvM 
rendelet, amely a „Jegyzék a világörökség várományosi helyszíneiről” címet viseli. 
 Aktívan részt vettem Balaton-felvidéki Kultúrtáj területén egykor volt remete 
közösségek történetének tudatosításában, az itteni Pálos kolostorok közti Zarándoklatok 
elindításában, szervezésében, az egykori kolostorok romjainak feltárásában látogathatóvá 
tételében, e területen a helytörténeti kutatások, publikálások szorgalmazásában. 
 Tisztelt Balatoni Szövetség! 
Kérem fenti érveimet mérlegelni, a pártoló tagdíjként, mint természetes személy évi 
háromezer forint ajánlok meg. 
  Ha mérlegelésük alapján alkalmasnak vélnek, kérem, fogadjanak be a Balatoni 
Szövetség pártoló tagjai közé. 
  Veszprém, 2016. 03. 07. 
 
   Tisztelettel: 
    K á l o c z i Kálmán  
     e-mail: kaloczik@invitel.hu mobil: 06 70 623 9772 


