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Már lassan 3 éve, hogy köztünk, a mindennapi hidak építésében élők kö-
zött nincs már Boros Péter barátunk. Lehetetlen pótolni. Az emlékét viszont 
szívbeli kötelességünk őrizni. Azt a szellemiséget, melyet képviselt, át kell 
adnunk azoknak, akik kevésbé vagy egyáltalán nem ismerték őt. Sokan is-
merték őt, nálam biztosan sokan sokkal jobban, de az biztos, hogy a vérünk 
megegyezett. Ugyanaz a „Hídépítő vér” folyt ereiben, mint sokunknak ebben 
az országban. A hátrahagyott szellemi örökséget kötelességünk a követő 
nemzedékekkel megismertetni, nekik átadni. 
Legyen ez a szellemiség a „cölöpalapja” a hídépítésnek a szó szoros és átvitt 
értelmében is.
2015. február 26-án ezt elevenítettük fel és emlékeztünk a 2012-ben elhunyt 
kollégánkra. Sokoldalú szeretetre méltó barátunk szenvedélye volt a Bowling. 
Egyéb közösségi tevékenységben is maximálisan kivette a részét, de legkö-
zelebb a szívéhez azok a rendezvények álltak, ahol bowling iránti elhivatott-
ságának segítségével átadhatta tapasztalatait és tudását ismerőseinek.
Az I. Boros Péter Bowling emlék kupa összejövetelt hagyományteremtés 
céljával rendeztük meg, a Hídépítők Egyesülete támogatásával. Köszönettel 
tartozunk elhunyt Péter barátunk feleségének és fi ának, akik személyes je-
lenlétükkel járultak hozzá az emlékezés teljessé tételéhez. A jövőben minden 
évben februárban kerül megrendezésre az emléktorna, és reméljük egyre 
többen leszünk rajtra, arra készen, hogy megmérettessünk.
A helyszín a talán sokak által ismert Pearl Habor Bowling és Étterem volt 
(STOP SHOP III. Kerület).
A versenyen – a nevezett 48 résztvevőből – sorsolás útján került ki 
az a nyolc csapat, mely az első körben bizonyíthatott. Ennek végeredményét 
követően az előzetes sorsolás alapján (talán valakinek igazságtalanul nem 
kedvezvén) folytatódott az egyenes kieséses rész, amelyből végül kihirdet-
tük a végső győztest.
A csapatversenyt az Orosz Károly vezette ún. „Sárga” csapat nyerte: 
 Racsmány László, Visontai Kristóf, Horváth Zoltán, Orosz Károly, Benedek 
Barbara versenyzői névsorral. Gratulálunk nekik, és ezúton jegyzem meg, 
hogy mostantól minden joggal lehet a „Vándorcsuka” őrzője és birtokosa 
az  1.  emeleti titkárság, de egy év múlva kötelességük elhozni a következő 
versenyre.
Az egyéni küzdelem kőkemény igénybevételt jelentett az egyenes kiesésben 
továbbjutónak hiszen kb. 2 óra alatt 4-5 meccset kellet a legjobbaknak siker-
rel venni.
A sport és az élet a legjobb forgatókönyv író, ezt a verseny este is alátá-
masztotta. A végső győzelmet – talán Boros Peti mennyekből való támoga-
tása mellett – ifjú Boros Zoltán nyerte meg, és vehette át a jól megérdemelt 
serleget édes anyjától, Péter barátunk hátrahagyott özvegyétől. A mindent 
eldöntő párharcban a verseny legjobb ponteredményével 178 ponttal győzte 
le az aznapi teljesítményének szintén a legjobbját nyújtó Uhrin Zsoltot.
A szervezők nevében ezúton is gratulálunk mindenkinek, aki részt vett a ver-
senyen.
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