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Tősgyökeres kakucsinak született 1966. március 1-jén, 

egyszerű munkáscsalád gyermekeként. Általános iskolai 

tanulmányait a kakucsi iskolában végezte. Saját bevallása 

szerint már ekkor is minden szabadidejét a sportnak szentelte, 

ezen belül főként a futballnak. Középiskoláját Kecskeméten 

végezte, ahol autófényező szakképesítést szerzett. Aktív tagja 

volt a helyi ministránsközösségnek. A hosszú évek, amelyeket 

az oltár mellett töltött, mély benyomással voltak rá. Úgy 

gondolja, hogy amit életében elért, az nem sikerülhetett volna a 

jó Isten segítsége nélkül. Ez a tudat határozza meg családi életét 

és pályafutását. 

Először csak versenyszerűen focizott a Kakucsi Ifjúsági 

Csapat tagjaként. Innen rövid időn belül a tehetséges ifijátékos a felnőtt gárdába került. 

Remek játékára és a benne rejlő lehetőségekre nem csak a kakucsi sporttársak figyeltek fel, 

hanem a Pest megyei ifi válogatott szakemberei is érdeklődve követték figyelemmel a pályán 

nyújtott teljesítményét. Így többször is meghívást kapott, hogy megyei szinten képviselje a 

futballt. 

A Magyar Labdarúgó Szövetség 1984-ben újraindította az első számú csapatok 

utánpótlás-bajnokságát, melyekhez fiatal tehetségeket kerestek. Az MTK akkori utánpótlás 

edzője, Makai György sorra járta az alacsonyabb osztályú mérkőzéseket, fiatal játékosokat 

keresve. Tibor az egyik Nagykáta-Kakucs mérkőzés után kapott levélben meghívást arra, 

hogy egy hétig az MTK edzéseit látogassa. A klub szakembereinek megelégedését mutatja, 

hogy próba során nyújtott teljesítményéért ötéves szerződést kötöttek vele. A vidéki focista 

ekkor felkerült a nyüzsgő nagyvárosba, Budapestre, így élete teljesen megváltozott. 

Beilleszkedését azonban a csapat jól szereplése nagyban segítette, ugyanis megnyerték a 

bajnokságot.  

A következő évben az első csapat edzőjét elküldték, és az új edző felajánlotta neki, 

hogy igazoljon a váci másodosztályú csapatba. A Vácnál töltött második évben megnyerték a 

bajnokságot. Ekkor házasodott meg, és ebben az évben született fia, Tibor. 

1988-ban az MTK Verebes József vezetésével két év után visszahívta, és újabb öt évig kötött 

szerződést vele. Ez alatt az idő alatt a játéka egyre inkább fejlődött. Ekkor érte az a 

megtiszteltetés, hogy meghívást kapott a Magyar Válogatottba. Az évek során 39 alkalommal 

játszott a válogatott színeiben. 

1993-ban ajánlatot kapott a Charleroi-tól, egy belga első osztályú csapattól. A 

szerződés két évre szólt. Így ismét új életet kellett kezdenie családjával Belgiumban. Az első 

három mérkőzésen két gólt rúgott, így csapattársai könnyen befogadták. A csapatában 6 

idegenlégiós volt, de egy meccsen csak három játszhatott, így mindent el kellett követnie 

azért, hogy a következő meccsen is szerepelhessen a kezdő tizenegyben. Csapata a bajnokság 

végén harmadik lett, így 25 év után újra indult az UEFA-kupában. Hat év után a klub elnöke 

nem akart szerződést hosszabbítani vele, sőt a felőle érdeklődő csapatoktól igen magas 

átigazolási összegeket követelt. Emiatt 6 hónapig nem volt csapata. Közben beperelte a 

Charleroi-t a jogtalanul magas átigazolási díj miatt, így 1998 januárjában egy első osztályú 

izraeli csapathoz került próbajátékra. Júniusban megnyerte a pert a volt klubja ellen, tehát már 

szabadon igazolhatott és költözhetett családjával Izraelbe. 

Később visszatért Belgiumba, ahol egy másodosztályú csapathoz, a Mons-hoz igazolt. 

A bajnokság megnyerése után feljutottak az első osztályba. 

Ezután a Coulliet (kuje) másodosztályú csapat felkérésére játékos-edzőként tevékenykedik a 

klubon belül. Jelenleg a csapatával edzőtáborozik Hollandiában, így a Díszpolgári Címet 

édesanyja, Balogh Jánosné vette át. 
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