
  

                           
                                       Csoba Ranch LSE. Elnöke 

 
 
47 éves vagyok, Nyíregyházán születtem. A 10 éves fiammal, 14 éves lányommal,( aki szintén a lovak 
világát választotta), és a párommal Nagyhalászban lakunk. 
 
Elmondhatom, hogy munkám a hobbim is! 
 
A 2000-es évektől dolgozom festékgyártó vállalatoknál, először a Trilak Haering, később PPG Trilak , 
majd a Tikkurila festékgyár ipari festékek értékesítésében dolgozom a mai napig. 
 
 

A Csoba Ranch LSE. elnöke vagyok, 

➢ 13 éve foglalkozik a családunk lovakkal, és a párom Fekete Andrea alelnök, pedig a lovasaink 

első számú edzője. 

Eredményeink egy igazi sikertörténet. 

➢ Harmadik éve az Szlv. versenyeken is részt veszünk, kezdetben lányunkkal Csoba Lara Petrával, 

majd folyamatosan csatlakoztak hozzánk, versenyezni vágyó fiatalok. 

Első évünkben2020-ban 

➢ pónikkal, ügyességi kategóriában, lovasunk Megyei bajnok, míg a Regionális bajnokságban  
ezüstérmes lett. 

2021-ben 

➢ Bubán Zsolt segítségével már nagy lóval díjugrató kezdő kategóriában, Regionális ezüstérmet 
szereztünk, (arab telivér ménnel) , 

➢  Országos döntőn, bronzérmesek lettünk(Holland sportlóval) 

2022-ben folytattuk munkásságunkat, 

➢ bár egy szörnyű tragédia beárnyékolt minket a döntő időszakában, elveszítettük lovunkat, 

akivel készültünk a bajnoki címek megszerzésére, így a "B" lovunkkal Suleimával és egy 

kölcsön lóval vívtuk a bajnoki küzdelmeket. 

➢ Így is dobogóra állhattunk mind a Megyei, mind a Regionális bajnokságon, viszont az Ob-n, 

csak 10. hely volt a legjobb eredményünk. 

Saját erőből, szponzorok támogatásával, 

➢ sikerült megépítenünk, versenypályánkat, ahol korláttal elkerített 80X50m díjugrató, műanyag 

palánkos 20X40m díjlovas négyszög, és nem utolsó sorban 50-60cm-es akadályokkal 



berendezett terep pálya is található, ami folyamatosan bővül. A megépítésében gondos 

figyelmet szenteltünk arra, (Köszönet Bubán Zsoltnak), hogy a lovas és a közönség ne 

találkozzon, és ne zavarja egymást a pályák megközelítésében. Természetesen azt is előtérbe 

helyeztük, hogy a melegítőpálya is kényelmes 50x45m nagyságot kölcsönözzön a lovasoknak.  

Első versenyünket, is megrendezhettük a fent említett pályákon, ami a visszajelzések alapján 

pozitív kritikákat kapott. Céljaim, hogy minél több gyereket bevonzani a lovas közösségbe, 

ezért a verseny és az oktatás mellett, meghívásra, bemutatókat is tartunk lovainkkal, és 

lovasainkkal. 

Szívem ügye 

➢ a Megyében, egy összetartó, és nem széthúzó lovastársadalom összekovácsolása, ezért is 
jelentkeztem a tagsági jelölésre. Kreatív embernek tartom magam, sok ötlettel, és az 

ötleteimet a legjobb tudásom szerint, általában siker koronázza.   

➢ Figyelek a részletekre, és a Megye érdekeire, akár gyermek, ifjúsági lovasaira, vagy edzőire. 

Munkásságommal 

➢ az elmúlt évben több szabálytalanság miatt is kiálltam a Megye lovasaiért, edzőkért, és 

egyesületeiért. 

➢ Ezzel elérve azt, hogy a szabálytalanul szerzett pontokat érvénytelenítették, így nem kerültek 

nagyobb hátrányba más Megyével szemben a szabályosan versenyző Megyebeli  lovasaink, 

edzőink, és egyesületeink. Ennek hatására, lett Szabolcs Megyei edző az első helyen, (Bubán 

Zsolt személyében, és szintén megyebeli lovas a ranglistán első helyén Vasvári Nadin. 

➢ Az Országos szabályzatban is több módosítást kértem az értelmezésben, azért, hogy ne 

lehessen visszaélni, pl. a napi max. 8 start/ló (vágtamunkát is igénylő) pontban rögzített 

szabállyal. Mert többször előfordult, hogy a 8 helyett 10 feletti startokkal, befolyásolták a 

ranglista pontjaikat az ellenünk versenyzők. 

➢ A tavalyi évben sajnos nem tudtunk minden számban megyei bajnokot avatni. Azért, mert 

kevés bajnokságért induló lovas volt, ebből tanulva, felvettem a kapcsolatot a megye néhány 

egyesületével, ahol összeállítottuk közösen, hogy legalább régiós bajnokokat avathassunk. Ez 

sikerült is. 

Célom 

➢ Elmondhatom, hogy a lányom versenyzése miatt, szülőként, a Csoba Ranch LSE. elnökeként, 

és mint versenyrendezőként, komplex rálátásom van ezekre a területekre. Céljaim között a 

lovak, és lovasok biztonságos, és igazságos versenyzése, lehetőség szerinti összekovácsolása. 

Egy nagyszerű közösség építése, és ezzel a nagyobb álmok megvalósítása. 

 

Amennyiben úgy gondolja, hogy én vagyok a megfelelő ember erre a pozícióra, kérem, áprilisban 

a közgyűlésen, támogasson engem. 
 
 
Tisztelettel: 
 

 
 



 


