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Ezen a nemrég indult és folyamatosan bővülő honlapon rádióinterjúk találhatók híres magyar mérnökökről, feltalálókról, tudósokról, Nobel-díjasokról, az öt „marslakóról”, matematikusokról; előadások tekinthetők meg (pl. Ki volt igazából NEUMANN JÁNOS?, EINSTEIN szinte ismeretlen magyar
kapcsolatai) és a szerző sok tudomány- és technikatörténeti, illetve matematikával, fizikával kapcsolatos
írása olvasható, tölthető le. A letölthető (↓) interjúk részben vagy egészben csak magán illetve oktatási
célra használhatók, és szerzői jogi okok miatt felhasználáskor hivatkozni kell az interjút adó személy
(Varga János), illetve a Vörösmarty Rádió nevére.
A székesfehérvári Vörösmarty Rádióban 2005.12.07 és 2013.05.27 között készült TUDOMÁNYTÖRTÉNETI BESZÉLGETÉSEK c. rádió interjú sorozat céljai:
 a tudományos ismeretterjesztés
 a magyar szellem/nemzet eredményeinek még jobb megismertetése a nagyközönséggel, a határainkon kívül élő, de magyarul beszélő emberekkel, különösen a fiatalokkal
 példaképadás a felnövekvő nemzedék számára,
bizonyítva Bolyai János véleményét, miszerint: „Isten a magyart sem teremtette rossz kedvében s mostoha
indulattal, s nem ruházta fel azt alábbvaló tehetségekkel akármely más nemzetnél.” A bemutatott életsorsok
mindegyike bizonyítja, hogy kis nemzet létünkre is tudunk nagyot alkotni, amelyre felfigyel a világ műszaki-tudományos közvéleménye és értékeli szerény eredményeinket. Ugyanakkor a leendő műszaki és
humán értelmiség számára olyan egyéniségek kerülnek bemutatásra, akiket méltán választhatnak maguknak példaképül, mintául, alkotókészségük mind jobb kibontakoztatása, még nagyszerűbb eredmények létrehozása céljából, hozzájárulva ezzel is jelenlegi gondjaink enyhítéséhez, problémáink mielőbbi megoldásához. Tanárként/mérnökként a magam részéről ennek végig vitelét tűztem ki részcélként sok egyéb más
mellett, remélve, hogy ezáltal nem csak hasznosabban töltöm szabadidőmet, de Teller-esen mondva:
„makacs reménységgel mégis, mégis hinni,
Hogy az, amit csinálok, az nem lehet semmi.”
Ezen célok megvalósulásának reményében ajánlom kedves figyelmükbe a beszélgetéseket. Remélem, hogy
a sok-sok fáradságos előkészületi munkával létrehozott interjúk, írások, előadások kellemes perceket szereznek azoknak, akik meghallgatják, elolvassák, vagy megnézik azokat, és ugyanakkor hasznos információval is szolgálnak. Hiszem, hogy az érintett személyek bármelyike példaképe lehet egy mai fiatal tanulónak, kutatónak is.
Kérem, hogy lehetőségeikhez képest juttassák el ezen dokumentumot minél több olyan egyénhez, aki számára az Önök megítélése szerint hasznos lehet. Elérhetőségek (linkek):
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