
 

 

Kovács Éva vagyok és 1979. november 23-án születtem Budapesten. Gyermek- és 

leányéveimet Gödöllın töltöttem szüleimmel és két bátyámmal. Édesanyám Kovács Imréné 

Markovics Éva tanítónı. Galgamácsán született, táncolt Vankóné Dudás Juli 

tánccsoportjában. Ehhez a faluhoz nekem is főzıdnek gyermekkori emlékeim. A mácsai 

búcsúk és ezek alkalmából a család egyik régi ismerısénél tett látogatások, ahol a falusi 

élettel ismerkedhettem. Édesapám Kovács Imre nyugdíjas vadász Kaposváron született. 

Méhészkedéssel is foglalkozik, gyakran jártunk ki az erdıbe segíteni neki, ahol 

megszerettem a természetet. 

Általános iskolában második osztályos tanuló voltam, amikor Benedek Krisztina 

megismertette és megszerettette velem a néptáncot. Elıször szakköri keretben tanított, majd 

késıbb gyerektáncházba is elvitt, ami igazán nagy élmény volt számomra. Az iskolában 

azóta már órarendi tantárgyként tanulják nála a táncot a gyerekek. Neki köszönhetem, hogy 

1992-ben a bagi Muharay Elemér Népi Együtteshez kerültem. Akkor Iglói Éva volt az 

együttes vezetıje. A felsıs csoportban kezdtem, majd az ifjúsági és a hagyományırzı 

csoport következett. Benedek Krisztina és Széphalmi Zoltán készített fel 1996-ban a soproni 

ifjúsági szólótáncversenyre, ahol Fercsik Gábor párom rézsarkantyút kapott, én pedig 

aranykeszkenıt. 1997-ben a homokmégyi versenyen indultunk segítségükkel, ahol Szokolik 

Szabolcs volt a párom és Fülöp Ferenc díjat nyertünk. 

Egyetemi éveim alatt nem jártam Bagra táncolni. 2004-ben elvégeztem a Táncmővészeti 

Fıiskola néptánc-pedagógus szakát Szombathelyen. Szerettem oda járni, jó tanáraink 

voltak, és sok barátság szövıdött az évfolyamtársakkal. Ez idı alatt tanítottam Gödöllın, 

Csömörön és Szadán óvodásoknak, Maglódon pedig iskolásoknak. Rövid ideig táncoltam a 

kistarcsai Pannónia Néptáncegyüttesben, majd ugyanebben az évben visszamentem Bagra, 

ahol jelenleg ifj. Rónai Lajos az együttesvezetı, és ahová nagy szeretettel fogadtak vissza. 

Népzenész férjemmel is innen ered gyermekkori ismeretségünk. 2005. július 2-án volt az 

esküvınk, azóta Szadán élünk. 2007. október 4-én megszületett Eszter kislányunk, akivel 

jelenleg itthon vagyok gyeden. Az együttesben sajnos most nem tudok táncolni, de a 

néptánctól nem szakadtam el teljesen. Hetente egyszer Veresegyházon tanítok óvodásoknak 

népi gyerekjátékokat, énekeket, táncot, itthon pedig lányunknak énekelgetünk, zenélgetünk 

sokat. 
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