ÖNÉLETRAJZ.
Nevem: Répászky Miklós László. Születtem a család tizedik gyermekeként
Mezőkövesden, 1938.03.26-án. Édesanyám neve: Kulcsár Jenke. Édesapám
természetrajz-vegytan szakos tanár, édesanyám tanítónő volt. Születésemtől
fogva rendszeresen kirándultunk a Bükk hegységbe.
Kisgyermek koromban eldöntöttem, hogy erdész leszek.
Általános iskolát Mezőkövesden végeztem 1945-1952 években. Erdészeti
technikumba 1952-től Debrecenben, illetve költözködés után egy évet
Szegeden jártam. A technikusi oklevéllel (1956) együtt kézbe kaptam az akkori
Erdészeti Főhatóság kinevezését „Népgazdasági érdekből” Abádszalóki
Erdészethez: 1956. július 15-vel.
Rövid gyakornoki munka után kerületvezető, majd két év után műszaki vezető
lettem, erdészetvezető helyettesi megbízatással.
1964 évben kinevezett az Erdészeti Főhatóság „erdészeti szakfelügyelőnek”
Szolnok megye és Délpest megye területeire. Az erdőfelügyelőségek
megszervezésével 1969 évben, a Debreceni Erdőfelügyelőség állományába
helyeztek át, ahol erdőfelügyelőként dolgoztam.
Több ezer ha állami és szövetkezeti erdőterület létrejöttében és felnevelésében
aktívan közreműködtem.
Kiváló dolgozói kitüntetést kaptam munkásságom elismeréseként.
1971. februárban a Főhatóság áthelyezett a HM. Budapesti Erdőgazdaságához,
ahol az Uzsai erdészet vadászati vezetője lettem, 1976 -ig. Munkásságom fő
célja az erdő életközösségének védelme, az erdőállomány minőségi megőrzése
és fejlesztése, a vadlétszám optimális szinten tartása. Ottlétem alatt nem lett
visszaírva egyetlen erdőrészlet sem, és nem került bekerítésre a vadászterület,
mint azt másutt. Munkám elismeréseként 1976 évben megkaptam a „Haza
szolgálatáért” érdemérmet.
1976 nyarán családi okok miatt visszaköltöztünk Abádszalókra, ahol a helyi
Termelőszövetkezet erdésze, majd a létrehozott erdészeti ágazat vezetője
lettem. Közel 1000 ha új erdőt telepítettünk, és jelentős arányban őshonos
fafajokat ültettünk. Szerepet vállaltam a neves Abádszalóki Vadásztársaságban,

melynél 480 ha új erdőt hoztunk létre, kettős hasznosítással. Munkánkat
Miniszteri kitüntetéssel és vadászati elismeréssel jutalmazták.
1992. októberében a privatizálás kezdetén az Országban elsőként
megalakítottuk az Erdőbirtokosok Szövetkezetét, a volt Tsz, az
Önkormányzatok, és magán erdők közös kezelésére, melynek elnöke voltam
nyugállományomba helyezésig, 1998-ig, mely erdészeti gazdaságban azóta is
választott tisztségem van.
Az erdők kezelése és vadgazdálkodásban való jelentős közreműködésünk
eredményeként minden erdőtulajdonos és vadász elismerte gazdálkodásunk
helyességét és eredményességét. Senki nem lépett ki ez idő alatt a társult
erdőgazdálkodásból.
Az erdőkért, az erdei életközösségért végzett munkásságom, és a
természetvédelmi értékek megőrzése és fejlesztése elismeréseként az
országban elsők között a „Pro Silva Hungária” kitüntetést kaptam.
Kezdeményezők egyike és alapító tagja voltam az Országos Magánerdő
érdekképviseleti szervezetnek, ahol vezető tisztséget viseltem 2006-ig. Ez idő
alatt elsőként megkaptam a Rimler Pál emlékérmet.
A Magyar Agrárkamara Országos Erdészeti Osztályának alelnökeként négy éven
át dolgoztam. A megyei kamarának több ciklusban erdészeti osztály vezetője
voltam. Ma is tagja és tisztségviselője vagyok az új kamarának.
Az Országos Erdészeti Egyesületnek 1954 óta vagyok tagja, mindig volt és van
vállalt tisztségem. Évtizedek óta vagyok a Magánerdő Szakosztály vezetőségi
tagja. Egy ciklusban az Egyesület technikus alelnök voltam. Közösségi munkám
elismeréseként megkaptam a Bedő Albert emlékérmet.
1998 évben megalakítottam az erdészeti szakirányítói vállalkozásunkat.
Kezdetben egyedül, majd 2009 óta erdőmérnök unokámmal együtt dolgozunk.
Az eltelt időszakban a Nemzeti és az EU-s erdőtelepítések során 840 ha új erdőt
terveztünk és irányítottuk a kivitelezést. Szakirányítói feladatunkat 5000 ha
erdőterületen látjuk el, melyhez további három erdész és két ügyviteli dolgozót
foglalkoztatunk. Feladatul vállaljuk a szakirányításon kívül a fakereskedelem
segítését, vállalkozókkal való szerződéskötés elkészítését, a szaporító anyag

biztosítását és a kivitelezés munkairányítását, elszámolását és valamennyi
erdészeti és egyéb felmerülő ügyintézést.
Megbízásainkban, szakirányítói feladatunkban további fejlesztéseket hajtunk
végre, hogy méltóképpen tudjuk képviselni az erdész társadalmat, és magas
színvonalon tudjunk minden jelentkező feladatot megoldani.
Életfilozófiám: az erdei életközösség védelme, az erdőterület növelése és az
erdő, mint vagyon eredményes működtetése.
2013. október 4-én a Vidékfejlesztési Minisztériumban a XVII. Erdők Hete
rendezvényeként megtartott Erdészeti támogatások a Vidékfejlesztési
Programban 2014-2020 között című szakmai konferencián vehettem át a NÉBIH
által adományozott, a magyar erdőgazdálkodásért végzett eredményes szakmai
életpályáért a Szakszerű Erdőgazdálkodásért díjat.
2016. február 6-án vehettem át Herceghalmon az Év Agrárembere 2015 díjat,
Erdészet és vadászat kategóriában.
2017. augusztus 25-én vehettem át Szolnokon Jász-Nagykun-Szolnok megyéért
díjat.

