Elhangzott előadások:

— kérdő István: A barlangi gyógykezelés helye

K ö z g y ű lé s

a fizikoterápiában
— Páter János — Somogyi Irén — Tóth Emőke
_ pintér Enikő — Tímár Károlyné: Az Abaligeti-barlang komplex hygiénés vizsgálata
— Kövesi Gyula — Háber József
Boniczky
Mária: Az abaligeti barlangszanatóriumban
kezelt chronicus aspecificus tüdőbetegek vizsuálata során szerzett tapasztalatok
Szűcs Endre: Abaliget hygiénés jelentősége
Klincko, Karol (Csehszlovákia): A szpeleoterápia
újabb eredményei Szlovákiában
Az előadások után a konferencia résztvevői meg
tekintették az Abaligeti-cseppkőbarlangot, valamint
a harkányi gyógykórházat és fürdőtelepet. Páter
János Harkány múltját és jelenét ismertette. Balogh
Zoltán a harkányi Gyógykórházat, Zsifkó Ferenc
a harkányi fürdőtelepet mutatta be.
A konferencián elhangzott előadásokat a Társulat
nyomtatásban kívánja megjelentetni.
Székely Kinga

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat
1972. március 14-én tartotta meg évi rendes köz
gyűlését az MTESZ Székházában.
Dr. Láng Sándor elnök köszöntötte a megjelen
teket. Megnyitó szavai után dr. Böcker Tivadar
főtitkár jelentést adott a Társulat 1974. február 17-i
tisztújító közgyűlése óta eltelt időszakban végzett
tevékenységéről és évi zárszámadásáról. Ismertette
az 1975. évi munkatervet és a költségvetés tervezetét.
(A főtitkár beszámolóját a Magyar Karszt- és
Barlangkutató Társulat Jelentései II. negyedévi
száma közölte, a Társulat 1975. évi munka terve
önálló kiadvány ként jelent meg.)
A közgyűlés résztvevői az érembizottság jelentése
alapján határozatot hoztak kitüntető érem és oklevél
adománvozá sáról.
Sz. K.

AMATŐR SZAKMAI FILMEST
1974 májusában a Spéléo Club du Paris körlevél
ben fordult a Magyar Karszt- és Barlangkutató
Társulathoz, hogy állítsa össze megadott kérdőív
szerint a magyar barlangi tárgyú filmeket egy nem
zetközi fi lmbibliográfia (filmográfia) összeállításá
hoz. A kérés alkalmat adott, hogy amatőr barlang
kutató filmeseink munkáit levetítsük, az alkotók
számára szakmai tapasztalatcserét, a nézőknek ritka
élményt nyújtsunk Az előzetes felhívásra, majd
próba vetítésre 10 db film gyűlt össze. Ezek közül
1975. december 1-én az MTESZ Székházban kb.
60 néző előtt a következő filmek kerültek vetítésre:
Bognár Gy.—Gádoros M. Sárváry I. : Ismerd meg
barlangodat! 16 mm
(10 perc, fény hangosított, 1965.)
Tihanyi P.—Kakuszi Z .: Meteor-barlang és az
Almási-zsomboly
(25 perc, 8 mm, magno-hangosítás, 1975.)
Tihanyi P. Kakuszi Z .: Őslénytani ásatás a Kől> uk
II.-ben
(20 perc, 8 mm, néma, 1975.)
Gazdag L .: Musztáng-barlang
25 perc, super 8, magno-hangosítás. 1973-75.)
K. L.

A Hennán Ottó bar/angkiiiaió csoport munkahelye:
a Dorongősi- víznyelő (Hazslinszky Tamás Jelv.j
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