Dr. SORGER ERZSÉBET
Informatikus, festımővész
Mottó: Nıi mivoltunk – a mi kultúrkörünkben – nem hátrány, hanem elıny!
Lehetıségeink korlátlanok, lehetünk anyák, managerek és még katonák is –
ellentétben a férfiakkal! A természet elég belsı energiával áldott meg
minket, nıket!
Személyes üzenete a konferenciára:
Csak ki kell használni az esélyeket.
A mi feladatunk lányainkat öntudatos, képzett, a világ dolgaira nyitott „elınyös
helyzető“ nıkké nevelni.
A nehézségek megoldása új erıt adott újabb lépések megtételéhez. Nincs
lehetetlen, mindent el lehet érni, csak akarni kell – és tenni érte – néha persze
sokat.
S az eredményeket, az életet mindig a pozitív szemszögbıl nézem. A pohár
soha nem félig üres, hanem félig tele!
Mindehhez ıszinteség, kitartás, perfekció, engagement és nyitottság szükséges.
Amire büszke vagyok:
Legnagyobb büszkeséggel tölt el családom. Mindkét gyermekem sikeres
egyetemi végzettséggel megtalálta a maga szakmabeli útját.
Jómagam saját erıbıl kialakítottam egy megbecsült és jelentıs munkahelyi,
gazdasági, társadalmi és mővészeti pozíciót.
Életútja:
1950-ben születtem Budapesten.
A Lengyel Gyula Közgazdasági Technikumban érettségiztem, s 1968-73-ig a
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen tanultam.
A matematikán alapuló számítástechnika vonzott kezdettıl fogva. Így többszöri
szakosodás után az Informatika Tanszéken írtam diplomamunkám, s ugyanitt két
évvel késıbb doktori disszertációmat.
Elsı munkahelyemen, a Számítástechnikai Koordinációs Intézetben
programozó-rendszerszervezı voltam, mint minden szakmabeli abban az
idıben. Lyukkártyával, szalaggal dolgoztunk, s állíthatom, hogy e mai gigantikus
technika „bölcsıjét ringattam“.
1974-ben házasságkötésem után Münchenbe költöztem.
Elsı munkahelyem a Mőszaki Egyetem Reaktorlaboratóriuma volt.
Idegen ország és nyelv, fejlettebb számítástechnika, új programmódszerek – az
elsı nehézségek leküzdése igen nagy energiabevetést követelt.
Gyermekeim születése után 6 évig nem dolgoztam, de különbözı szakmai és
nyelvi kurzusokat látogattam.

1984-tıl a Siemensnél, majd 1990 óta a Bajor Rendırfıkapitányság
számítástechnikai osztályán dolgozom.
Ebben a szakmában az a szép és egyben nehéz, hogy soha nem szabad
megállni és az adott szinten megpihenni.
Klasszikus szakmai úton haladtam: voltam különbözı nyelveken programozó,
rendszerfejlesztı, szakmai ellenır, módszerfejlesztı, és 8 éve web-designerként
dolgozom, ami számomra a legideálisabb terület.
Itt kapcsolódik össze a computertechnika és az alkotó kreativitás.
Szakmai karrierem építése mellett életem állandó kísérıje volt mővészi, festıi
hajlamom fejlesztése. Amióta emlékszem, mindig rengeteget rajzoltam,
festettem, barkácsoltam, s
a képzımővészeti fıiskolára készültem. Amikor ténylegesen a döntésre került
volna a sor, mégis a Közgazdasági Egyetemet választottam. S nem bántam
meg.
Munkám tökéletes kiegészítıje a festészet.
A 90-es évek óta családi lekötöttségem lazulásával egyre több energiát
fordíthatok festészetbeni továbbfejlıdésemre. Kiváló tanároknál kurzusokon és
festıtáborokban tanultam és még most is tanulom az aquarelltechnikát,
olajfestést, csendéletfestést és még a távolkeleti tus-bambuszfestést is.
1999-ben volt elsı kiállításom a Müncheni Néprajzi Múzeumban, s azóta
München központjától az Olympiatoronyig függtek festményeim. Jelenleg 24.
kiállításom látható.
12 éve a Bajor-Magyar-Fórum fıtitkára vagyok. Szervezetünk célja
Magyarország és Bajorország évszázados történelmi és kulturális kapcsolatának
mélyítése és az egymás közötti interkulturális kommunikáció továbbfejlesztése.
Rendszeresen szervezünk több mint 300 tagunk számára mővészeti, kulturális,
tudományos és gazdasági elıadásokat és rendezvényeket. Megpróbáljuk a két
ország együttmőködését elısegíteni. Àllíthatom, hogy sok sikeres rendezvényt
mondhatunk magunkénak. (Társadalmi) munkánk nem hiábavaló.
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