Bódi László
Bódi László rockénekes, zeneszerző, szövegíró, a Republic együttes alapító tagja és
frontembere; a rendszerváltás utáni Magyarország egyik legsikeresebb zenésze Ungváron
született 1965. május 3-án. Apja, Bódi László, anyja Hadar Gizella. A család Kisgejőcön élt,
majd 1966-ban átköltöztek Kisvárdára. Az ifjú az ének-zene tagozatos Kodály Zoltán
Általános Iskolába járt, közben a Weiner Leó Zeneiskolában zongorázni tanult. Tizennégy
éves korában kezdett dalszövegeket írni. A Beatles együttes Egy nehéz nap éjszakája című
zenés filmjének hatására döntött a zenei pálya mellett.
A Bessenyei György Gimnázium tanulójaként zenekart alapított Cipőfűző néven, innen ragadt
rá a Cipő becenév. Az együttes népdalszerű popszámokat játszott. Nyíregyházán
rádiófelvételeket is készítettek. 1983-ban a sárvári diáknapokon verseivel és dalaival díjakat
nyert. 18 évesen költözött Budapestre, ahol konzervatórium-előkészítőre járt. Ezzel egy
időben a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium Vasúti Főosztályánál és a Magyar Postánál
dolgozott, mint vasutas és újságkihordó. Zenekarával öt éven át működött, utána sorkatonai
szolgálatot kellett teljesítenie, de kiskatonaként is többször állt színpadra. Az 1980-as évek
végén postaforgalmi segédtisztként végzett. Szigeti Ferenccel alakítottak egy duót Krokodil
néven. Dalszövegeket is írt Szigeti együttese, a Känguru számára.
1990. február 23-án megalapította a Republic együttest. Ebben az évben megjelentették első
nagylemezüket „Indul a mandula” címmel. 1995-ben Cipő stúdióalbumot adott ki A Cipő és a
Lány – Amsterdam címmel. Több mint kétszáznegyven dalt szerzett a Republicnak, és
számos dalt írt más előadóknak is, így többek között Koncz Zsuzsának és Halász Juditnak,
Cseh Tamással is közös lemezt készített. 2010. január 23-án, megalakulásának 30.
évfordulóján, egy kisvárdai koncert erejéig összeállt a Cipőfűző együttes. Március 15-én a
Republic zenekar „az Együttes megalakulása 20. évfordulója alkalmából, méltán népszerű,
nagy sikernek örvendő előadóművészi tevékenységük elismeréseként” a Magyar Köztársasági
Érdemrend tisztikeresztjének polgári tagozatában részesült.
Ekkor Bódi László már szívbetegségben szenvedett. 2009-ben megműtötték, majd infarktusa
is volt. 2013. február 15-én szívrohamot kapott, ezt követően kómába került, március 11-én
hajnalban, Budapesten elhunyt. Az énekest a kistarcsai temetőben helyezték örök nyugalomra
március 22-én. 2013. augusztus 20-án Cipő családtagjainak ünnepélyesen átadták a Kisvárda
díszpolgára posztumusz kitüntetést. Kisvárdán ebben az évben rendezték meg először a Bódi
László-Cipő Dalfesztivált.

