
MEGJELENIK A MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG GONDOZÁSÁBAN

WWW.NUKLEARIS.HU

NUKLEON
2021. ÁPRILIS

NUKLEÁRIS TUDOMÁNYOS MŰSZAKI FOLYÓIRAT

XIV. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM



 

Főszerkesztő: 
Hadnagy Lajos 

Szerkesztőbizottság: 

Barnaföldi Gergely Gábor 
Cserháti András 
Czibolya László 

Kocsis Gábor 
Neubauer István 

Nős Bálint 
Pázmándi Tamás 
Radnóti Katalin 
Yamaji Bogdán 

Szerkesztőség: 
Postacím: 

Magyar Nukleáris Társaság 
Vécsi István Áron titkár 

MTA EK 
1525 Budapest Pf. 49. 

Telefon: 36-1-392-2222/3380 
Fax:  36-1-395-9293 

e-mail: 
szerkeszto@nuklearis.hu 

foszerkeszto@nuklearis.hu 

Olvasószerkesztő: 
Amberboy-Kiss Virág 

Technikai szerkesztő: 
Székely Levente Csaba 

Címlapkép: 
Szucsán Marina 

 

Kiadja a 
Magyar Nukleáris Társaság 

Felelős kiadó: 
Cserháti András 

 
 

ISSN: 1789-9613 

Tartalom 

Szőke Larisza, Pék Eleonóra 
SZUCSÁN MARINA EMLÉKÉRE 

 
 

 
 

 

 

 

 

A kiadó nem vállal felelősséget a cikkekben megjelentekért 



Nukleon 2021. április XIV. évf. (2021) KÜLÖNSZÁM 

Kontakt: szokel@npp.hu; eleonora.pek@afry.com   
© Magyar Nukleáris Társaság, 2021   

Szucsán Marina emlékére 

Szőke Larisza1, Pék Eleonóra2 

1MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
7031 Paks, Pf. 71, Hrsz.: 8803/17 

2AFRY Erőterv ZRt. 
1117 Budapest, Infopark sétány 3. 

 

„Légy, mint a füvek, bölcs,/ szakadj a céltalan fényóceánba,/ röpítsd elnyújtott hangodat/ nem-földi hegedűk honába”. A hazai 
nukleáris és a paksi civil közösséget fájdalmas veszteség érte. Egy olyan társunk hagyott itt minket, aki a legjobbra törekedett, 
sokra volt hivatott, életútja során egyéni fejlődése mellett mindig igazi, hasznos társadalmi életet élt. Szomorú, hogy nem tudta 
minden tervét, álmát megvalósítani, de az biztos, hogy így is maradandó emléket hagyott valamennyiünkben, szűkebb és 
tágabb környezetében. Ahogy fent Alekszandr Blok is írta, immár egy nem földi fényóceán várja Marinát fájó űrt hagyva 
szívünkben. (Hadnagy Lajos, főszerkesztő) 

Be like grasses, wise, / tear into the aimless ocean of light, / fly your elongated voice / into the home of non-terrestrial violins.” 
The Hungarian nuclear and Paks civilian communities suffered a painful loss. A friend left us here who strived for the best, 
was dedicated to a lot, and she always lived a real, useful social life in addition to his individual development. It is sad that she 
was not able to realize all her plans and dreams, but she certainly left a lasting memory in all of us, in her close and wider 
environment. As Alexander Blok wrote above, now a non-terrestrial ocean of light awaits Marina, leaving a sore space in our 
hearts. (Lajos Hadnagy, Editor-in-Chief) 

 

Március 29-én váratlanul elhunyt barátunk és kollégánk, 
Szucsán Marina.  

A koronavírus két hét alatt legyőzött egy olyan embert, 
akiről elképzelni sem tudtuk, hogy ilyen megtörténhet 
vele, hiszen Marina aktív, sportos életet élt, és tudatosan 
vigyázott az egészségére. Egy olyan kollégától búcsúzunk 
most, aki tele volt élettel, energiával, és ezért is olyan nehéz 
megérteni, elfogadni, hogy már nem találkozhatunk vele 
többet.  

Marina 2020 decemberében töltötte be 59. életévét, amiből 
több mint 35 év kötődik Pakshoz. A Moszkvai Energetikai 
Egyetem (MEI) elvégzése után, magyar férje oldalán bátran 
átköltözött annak hazájába, egy számára ismeretlen 
országba, hogy megkezdje immár felnőtt életét. 1987 óta 
dolgozott a Paksi Atomerőműben, első munkahelye a 
Külső Technológiai Osztályon volt. Az évek során 
dolgozott az egykori Beruházási Igazgatóság Gépész 
Létesítési Osztályán, majd a Biztonsági Igazgatóság 
Minőségbiztosítási Osztályán. A Minőségbiztosítási 
Osztályon kedvelte meg a minőségbiztosítási szakmát, 
mely téren tovább is képezte magát, és a későbbiekben 
szívesen vállalt el ezzel kapcsolatos feladatokat. A 2003-as 
sérült üzemanyag következményeinek felszámolását végző 
Helyreállítási Projektben is dolgozott; tolmácsként is, de a 
sérült üzemanyag tokokba helyezési munkálatai során 
műszakban is járt, és a közös magyar-orosz műszakokban 
biztonsági felügyelőként is tevékenykedett. 2009-ben 
átkerült a Nukleáris Üzemanyag Osztályra, illetve az 
osztály átszervezése után a nukleáris üzemanyag 
csoportban dolgozott tovább. Szerette munkáját. 
Különösen az olyan feladatok álltak hozzá közel, amelyek

 

 

Szucsán Marina
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Marina és a lányok 

szervezéssel, régi és új munkatársi együttműködéssel, 
emberi kapcsolatok ápolásával jártak, ami nagyon hasznos 
volt például az auditok során is. Mindig készen állt az 
üzemanyagszállító és -gyártó cégek auditálásával 
összefüggő feladatok végrehajtására azért is, mivel ezen 
alkalmak kapcsán a munka mellett közel került a 
szülővárosához, Noginszkhez. Marina gyorsan megtanult 
és szépen beszélt magyarul. Szívesen vállalt tolmácsolási 
feladatokat orosz cégekkel történő tárgyalások során. 
Mindenhol, ahol a szakmai feladatok ellátása során 
megfordult, nagyon gyorsan baráti kapcsolatokat tudott 
kialakítani a munkatársakkal és ez a képessége is 
hozzájárult a hivatalos feladatok sikeres ellátásához. 

Nagyon büszke volt két lányára. Mindig szívesen beszélt 
róluk, sikereikről és közös programjaikról. Az egyik kedves 
közös családi hagyományuk volt, hogy minden év végén 
egy fotóstúdióban közös fényképet csináltattak, melyek 
közül egy-egy kiválasztott képet karácsonyi 
üdvözlőlapként elküldött a barátainak. A barátok pedig 
megszerették ezt a hagyományt, és minden évben várták 
ezeket a kedves képeket. 

Marina rendelkezett azzal az igazán ritka képességgel, 
hogy pillanatok alatt kapcsolatot tudott teremteni az 
emberekkel, mindig talált és fordított időt a barátokra, 
ismerősökre, munkatársakra; türelmesen meghallgatta 
őket, segített, ha kellett és mindig emlékezett a részletekre. 
Szerette a baráti társaságokat, közös programokat, mindig 
energikus, lendületes volt, képes volt lelkesíteni az 
embereket egy jó cél elérése érdekében. Őszinte lelkesedése 
magával ragadó volt. 

Aktívan részt vett a Paksi Orosz Klub Egyesület (amelynek 
egyik alapító tagja is volt), valamint az Atomerőmű 
Sportegyesület (ASE) Természetjáró és Sárkányhajó 
szakcsoportjai programjainak szervezésében, 
megvalósításában is. Néhány éve – a rá oly jellemző módon 
– a fejébe vette, hogy megtanul vitorlázni, és rövid időn 
belül már aktív tagjává is vált az ASE vitorlás csapatának. 
Rendszeres és mindig jókedvű tagja volt a síszakosztály 

évente megszervezett túráinak. Minden társaságban vállalt 
szervezési feladatokat, és ahol megjelent, ott biztosított volt 
a jókedv, mert Marina mindig készült vidám történetekkel, 
vagy jól játszható társasjátékokkal. 

2005 óta volt tagja a Magyar Nukleáris Társaságnak 
(MNT). Nevéhez fűződik több WiN (Women in Nuclear) 
szakcsoporti képzés és kirándulás megszervezése. 
Rendszeres résztvevője volt a paksi Gastroblues 
fesztiváloknak és sárkányhajó-versenyeknek, ahol a WiN 
tájékoztató sátrában várta az érdeklődő látogatókat egy- 

 
Közösségi munkában 
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A WiN Global 2015-ös bécsi ülésén Csernobilban… 

egy rövid beszélgetésre, játékos vetélkedőre a nukleáris 
energia békés célú felhasználásáról. A hazai WiN-ben 
végzett tevékenységén túl büszkén képviselte 
Magyarországot többek között a WiN Global 2013. évi 
johannesburgi és 2015. évi bécsi konferenciáján, ahol a 
hazai WiN nukleáris energiáról szóló kommunikációs 
tevékenységéről adott tájékoztatást. Mindig szeretettel 
fogadta, és évről évre egy teljes napon keresztül vendégül 
látta a Szilárd Leó Fizikaverseny legjobb lány versenyzőit, 
akiknek megmutatta az erőművet, és bemutatta munkáját.  

Nevéhez fűződik olyan emlékezetes, MNT-n belüli 
események megszervezése, mint a CERN-be tett 
kirándulás, és a Fiatalok a Nukleáris Energetikáért (FINE) 
szakcsoport számára szervezett csernobili túra 
lebonyolítása, melyek nélküle nem jöhettek volna létre. 

Jó embert, jó barátot veszítettünk el! 

Hiányozni fogsz, kedves Marina! 

 

 

 


