Egy Wilga emlékére
A szolnoki repülőmúzeum gyűjteményében sokáig szerepelt egy kecses, lengyel gyártmányú
futárrepülőgép, a Wilga. Kicsit furcsa volt ugyan, hogy miért található egy rendőrségi repülőgép
a Honvédség gépei között, ám a Rendőrség légi járművei is a magyar hadi jelet viselik.
1971-ben két Wilga érkezett a Rendőrség számára, amik az R–06 és az R–07 jeleket kapták.
Típusuk és megnevezésük PZL–104 Wilga 35, gyári számaik 59062 és 59064 voltak, és 1970-ben
készültek. A Rendőrség a hetvenes évek végén kivonta a szolgálatból a Wilgákat, és az R–06 ez
után került Szolnokra a katonai repülőgépek gyűjteményébe, 1978-ban.

Az R–06 jelzésű Wilga majdnem egy negyedszázadon át – 23 évig – volt a gyűjtemény tagja.
Ezt a fényképet – és a következőt – 2001. február 17-én készítettem a Múzeumban.

Amint az nem sokkal ezután kiderült, a repülőgép akkor már a legutolsó időszakát töltötte a
kiállított gépek között, mert egy An–2-es repülőgép beszerzése érdekében elcserélték.

Legközelebb a Budaörsi repülőtéren találkoztam a repülőgéppel. A szétszerelt R–06 az egyik
hangár sarkában várta a sorsa jobbra fordulását, 2001. június 16-án. Azon a nyáron
számos alkalommal láttam ott a repülőgépet, de az állapotában változást nem
tapasztaltam. A fényképeket 2001. augusztus 19-én készítettem.

A repülőgép felújítására tett kísérlet sajnos nem járt sikerrel, és a repülőgép nem repülhetett
többé. Egykori társa azonban, az R–07 már 1981 novemberétől HA-SEF lajstromjellel polgári
légi alkalmassági bizonyítványt kapott, és e képek készítésekor a Hortobágyi Nemzeti Park
tulajdonában repült. Az R–06-ot viszont 2001 októberétől már hangáron kívül tárolták.

Az R–06 a budaörsi füvön 2002. március 14-én, a törzs mellé helyezett szárnyakkal.
A repülőgépet legalább az év novemberéig tárolták a szabad ég alatt, amikor
én ott utoljára láttam. Ezt követően eladták kiállítási célra.

Az igazi meglepetés pedig csak ezután jött. Az ezüstre festett R–06-ra a budapesti Árkád
üzletközpont egyik ruhaboltjában bukkantam, 2003. augusztus 2-án. Lehet, hogy már régóta
ott volt, de én csak akkor találtam rá. Eredetét tekintve nem volt kétség, mert az R–06
feliratú fémtáblát megtaláltam a gép kabinjában. A kabin tetejére egy sárga villogót
szereltek fel, a „légcsavar” pedig egy fából faragott díszlet volt csupán. A motorburkolat
oldalán elhelyezett felirat már azt hírdette, hogy eladó a repülőgép! Ez nem is meglepő,
hiszen a gép leginkább csak zavarta a vásárlást. Nem sokkal ezt követően el is tűnt a
boltból, a további sorsát pedig nem ismerem.
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