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hídépítők egyesülete

Az A-HÍD támogatásával,
a Hídépítők Egyesülete szervezésében valósult meg
a II.

I

Boros Péter Emlék Bowling kupa

mmáron 5. éve, hogy köztünk –
a hidak építésében élők között –
nincs már Boros Péter barátunk.
Lehetetlen pótolni. Az emlékét viszont szívbéli kötelességünk őrizni.
Azt a szellemiséget, melyet képviselt, át kell adnunk azoknak, akik
kevésbé vagy egyáltalán nem ismerték őt. Nálam biztosan sokan, sokkal
jobban ismerték őt, de azt biztosan
tudom, hogy a közösségszeretete és
közösségépítése alapján a legmagasabb szintű jellemek közé sorolták őt
életében és azon is túl. Ugyanaz a
„hídépítő vér” folyt az ereiben, mint
sokunknak ebben az országban,
függetlenül attól, hogy épp melyik
cégnél dolgozunk. Ezt bizonyítja,
hogy több mint 20 cégtől vettek

részt az eseményen. Voltak köztünk
régi és aktív hídépítősök, „és akik
majd hídépítősök lesznek”, de olyanok is, akik kapcsolatban vannak a
szakmával vagy csak szeretik a hídépítősöket.
Hátrahagyott szellemi örökséget
kötelességünk a követő nemzedékekkel megismertetni, átadni. Legyen
ez a szellemiség a „cölöpalapja” a
hídépítésnek, a szó szoros és átvitt
értelmében is.
2017. február 23-án, immáron második alkalommal emlékeztünk meg
a 2012-ben elhunyt Barátunkra–Kollégánkra. Sokoldalú, szeretetre méltó
barátunk szenvedélye volt a Bowling.
Egyéb közösségi tevékenységben is
maximálisan kivette a részét, de a

szívéhez azok a rendezvények álltak
a legközelebb, ahol a Bowling iránti
elhivatottságán keresztül ismerőseinek átadhatta a tapasztalatait és tudását.
A Boros Péter Bowling Emlék
Kupa immáron hagyomány, melyet
a páratlan évek februárjának utolsó
csütörtökén rendezünk meg. Köszönettel tartozunk elhunyt Péter barátunk feleségének és fiának, akik
személyes támogatásukkal járultak hozzá az emlékezés teljessé tételéhez. A helyszín a talán sokak
által ismert Pearl Harbor Restaurant
Bowling és Bár volt (STOP SHOP, III.
Kerület).
A versenyen – a nevezett 48 indulóból – sorsolás útján került ki az

a nyolc csapat, mely az első körben
bizonyíthatott az egymásért való
küzdelemben. Ezt követően, sorsolás
alapján folytatódott az egyéni verseny – egyenes kieséses szakasz –,
amelyből végül kihirdettük a végső
győztest.
A II. Boros Péter emléktorna címvédéssel zárult. A csapatversenyt az
igazoltan távol maradó Orosz Károly
helyett nevezett Rapkay Kálmán által
vezetett csapat nyerte: Racsmány
László, Visontai Kristóf, Horváth Zoltán, Szabó Németh László versenyzői névsorral. Gratulálunk nekik és
üzenem: két év múlva kötelességük
megjelenni a következő versenyen.
Az egyéni küzdelem kőkemény
igénybevételt jelentett az egyenes

kiesésben továbbjutóknak, hiszen 3
óra alatt 4-5 meccset kellet a legjobbaknak sikerrel venni.
A sport és az élet a legjobb forgatókönyvíró, ezt a verseny este
alá is támasztotta. A végső győzelmet, talán Boros Péter mennyekből
való támogatása mellett, fia Zoltán nyerte meg, és vehette át a jól
megérdemelt serleget. Jelzem, valószínűleg a vérében van a magas
szintű koncentrációt igénylő technika, hiszen elmondása szerint két
éve Bowlingozott utoljára, amikor is
az első tornát szintén megnyerte.
A mindent eldöntő hatos döntőben a verseny legjobb átlag ponteredményével, 160 ponttal győzte le
teljesítményének szintén
az aznapi 

legjobbját nyújtó II. helyezett Kovács
Antalt (147 pont), és a III. helyezett Uhrin Zsoltot (138 pont). Zsolt
egyébként a negyeddöntő alatt e
gyéni csúcsot gurított 233 ponttal.
A szervezők nevében ezúton is
gratulálunk mindenkinek, aki részt
vett a versenyen, és köszönjük mindenkinek, aki jelenlétével hozzájárult
ahhoz, hogy a hagyomány, melyet
Boros Péter barátunk emlékére indítottunk, tovább éljen.
2019 februárjában várjuk a jelentkezőket a következő versenyre!
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