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Jurij Habovda triplázott
nyur - 2020-06-28 10:05:12
Lehet valakinek rossz napja, rossz hete, rossz hónapja. Esetleg rossz éve. Lehet szó bármilyen
foglalkozásról, van úgy, hogy nem érez rá az ember. Mert az otthoni dolgok nincsenek rendben, mert
baj van a gyerekkel az oviban, esetleg rágódik valamin a családfő. Ez pedig kihat a munkára.
A 2017/2018-as bajnokság újonca, a Balmazújváros Kamilla Gyógyfürdő csapata volt. Horváth Ferenc
együttese az utolsó forduló utolsó pillanatáig harcban volt a bennmaradásért. Az edző összeveszett
csapatáért az egész világgal: a szabályok, a versenykiírás, a játékvezetők – mindenki ellenség volt. A
csapatban 29-szer szerepelt Jurij Habovda.
A következő évi kiírásban az ukrán jobbhátvéd a Haladáshoz igazolt. 30-szor játszott a zöldfehéreknél, de a centenáriumát ünneplő klub 12 év után búcsúzni kényszerült. Így Habovda két év
alatt kétszer esett ki az NB I-ből.
Az ukrán játékosnak magyar útlevél is lapult a zsebében, így a szigorú szabályok ellenére
maradhatott az NB II-ben Szombathelyen. Talán miatta küldte el Supka Attila Schimmer Szabolcsot...
Habovda tíz meccsen játszott: a Haladással a második vonalban is a kiesőzónába zuhant! Tavaly ősz
végén elhunyt az édesapja, így családi okokra hivatkozva kérte, hogy bontsák fel szerződését. Ezt
akceptálta a szombathelyiek ügyvezetése.
Az Ukrajnába visszatérő Habovda télen mégsem hazájában, hanem Debrecenben írt alá. Fel is
háborodott a Hali-tábor... Hatszor játszott: legutóbb június 13-án a Felcsút elleni hazai meccsen.
Előnyben volt a Loki, ám Habovda óriási bakija után egyenlítettek a kék-sárgák. A végeredmény 2–2
lett. Ezen a meccsen összeszedte ötödik sárga lapját is, így egy meccset automatikusan ki kellett
hagynia, ám az ezt követő találkozókon csak a kispadon jutott neki hely.
Tegnap este pedig eldőlt: a DVSC 27 év után kiesett az NB I-ből. Habovdával, aki három év alatt
három különböző csapattal búcsúzott az élvonaltól. Vagy rossz időszakon van túl, vagy ő a rossz
ómen. Talpán legyen az a menedzser, aki ezek után szerződést tud neki szerezni az NB I-ben!
A kuriózum a fenti történetben a három év alatti háromszori kiesés, de a magyar bajnokságban Csiki
Norbert az elmúlt évtized csúcstartója. Ő négyszer búcsúzott. 2010/2011-ben az MTK-val,
2016/2017-ben a Gyirmóttal, egy évre rá a Vasassal, idén pedig a Kaposvárral. Az abszolút
csúcstartó mégsem Csiki Norbert, hanem Kenesei Zoltán. Az egykori középpályás (aki a Haladással
Magyar Kupa-ezüstérmes is volt 1993-ban) hat kiesés (és egy visszalépés) részese volt: Volán
(1990/1991), Haladás és MTK (egy évben, 1993/1994), Sopron (1994/1995), Csepel (1996/1997),
Szeged (1999/2000 – ki nem állás miatt törölték őket a bajnokságból), Nyíregyháza (2004/2005).
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