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A SZÖKEVÉNY Ó 
SZENZÁCIÓS HÍR 

 

   Óhelynádújváros óvárosában, az Oktogon téren országos 
ünnepségsorozat keretében zenei fesztivált tartottak. 
Éppen az Operaház énekesei és oboistái adtak koncertet 
Oktáv Oktávia karmester vezetésével, az Othello című 
operából, amikor a köztéri óratorony toronyórája elütötte 
a delet. A hangok összezúgása hatalmas rezonanciát 
okozott, aminek következtében az Óhelynádújváros nevét 
tartalmazó szoborcsoport hatalmas fém O betűje leesett, és 
gurulva elindult a város utcáin! Az Országos 
Rendőrfőkapitányság oknyomozó csoportjának emberei 
omnibuszokkal követték a szökevény betűt. 
   Az Ottlik Géza Általános Iskola épületében az Oxfordi 
Egyetem hallgatói tartottak ódaíró versenyt, de amikor 
Okos Olivér oktatási miniszter kinézett az oldalablakon, 
elkiáltotta magát: 
   - Ó, hogy oda ne rohanjak! 
   Erre az összes tanuló ordítozva kicsörtetett az utcára, 
elodázva a versenyt. 
   A szemben lévő óvoda ostoba óvónője oldalazva kísérte 
át az Orbit rágót rágcsáló óvódásokat a zebrán, és az O 
betű szerencsére pont két kisgyerek között gurult el. 
   Egyes szemtanúk szerint egy kis időre megállt a 0 
kilométerkőnél, majd folytatta útját. 
   Az olimpiai sportuszodában az olimpikonok éppen az 
oldalúszást gyakorolták, de a nagy felfordulás hírére ők is 
kicsődültek az utcára. 
   Az Operettszínházban az Osztrigás Mici címszerepében 
Oszvald Marika lépett színpadra, és osztatlan sikert 



aratott, de az előadás végeztével a nézők nem tudták 
elhagyni az épületet a kialakult helyzet miatt. 
   Az Orczy úton található Penny Market („Okos 
megoldás!”) üzletvezetője, Olcsó Olívia otthonkában 
szaladt ki Ó utcai lakásából a nagy riadalomra. 
   Az állatkert lakói is érdeklődve figyelték az eseményeket, 
köztük egy otromba orrszarvú, egy okapi, egy 
oroszláncsalád, ormányos medvék és az Ócenárium 
opálfényű tintahalai. 
   A hatalmas szobor az Országház előtt majdnem megállt, 
de egy Ofotért optikában vásárolt okuláréjú rövidlátó 
futballista belerúgott, mert labdának vélte. Ráadásul 
mindezt az Országgyűlés elnökének orra előtt! Ám a 
próbálkozásba beletörött a bicskája! No meg a lába is! Az 
ORFI kórház ortopéd orvosai és a SOTE orvostanhallgatói 
ötórás operáció alatt is csak azt tudták elérni, hogy 
kivegyék a focista orrmanduláját, így szerencsétlen egész 
életére ó lábú maradt. 
   A várost elhagyva az O betű az országúton gurult tovább, 
figyelmen kívül hagyva az omlásveszélyre figyelmeztető 
táblákat. Ekkor már orkánerejű szél tombolt, és ónos eső is 
esett, ezért az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
okkersárga riasztást adott ki, és felszólították a lakosságot 
orkándzseki viselésére. 
   Az Orient expressz utasai érdeklődve figyelték a vonat 
ablakaiból a különös jelenséget. Sőt, az eseményeket még 
az Ónos-hegyi kilátóból is látni lehetett. 
   Az óriási betű útja végül a hegy melletti völgyben 
elhelyezkedő szabadtéri zarándokhelyen ért véget. A misét 
celebráló pap egy ószövetségi részlet felolvasása után 
éppen az ostyát osztotta, amikor az oratóriumot játszó 
orgonista egy hatalmas oldalvetődéssel állította meg a 



nagy O-t, mielőtt még az belecsapódhatott volna az 
oltárba! 
Az O betűt egy Opel teherautóval szállították vissza az 
Oktogonra. 
   A lakosság hatalmas ovációval fogadta a szobor 
megmentőit. A kórustagok örömükben az Omega együttes 
slágereit énekelték. Az O betű ékezetét a közeli oroszlános 
szökőkútban találta meg egy oláh nemzetiségű hentes, 
bizonyos Oldalas Oszkár. A hentes oldalbordája, Oldalasné 
Otromba Orsolya Riz Ottó szakács segítségével, finom 
ételekkel látta vendégül mindazokat, akik közreműködtek 
a szökevény elfogásában. Az előétel olívaolajban párolt 
osztriga volt, utána orjaleves orsótésztával, főételnek pedig 
omlós, sült oldalast szolgáltak fel. Desszert is volt: az 
Ország tortája került felvágásra, majd a vendégek ón 
poharakban kaptak finom, Othello szőlőből készült óbort, 
és Omnia kávét. A rengeteg vendéget pedig hol máshol 
lehetett volna elhelyezni, mint az olimpiai csarnokban! 
   Igaz, hogy végül nem a rendőrség emberei fogták el az  
O-t, de az ombudsman mégis kitüntette a bátor 
rendőröket, mivel az üldözés közben elkaptak egy 
orgyilkost, két orvvadászt és egy offshore cég orgazdáját is. 
   Barack Obama amerikai elnök éppen az Oregon állambeli 
Ontarioban, az Odeon mozi egyik oldalpáholyából nézte az 
Olsen banda című filmet, amikor hozzá is eljutott a hír. 
Dicsérő levelet írt XIII. Oroszlánszínű Ottokárnak, amit 
uralkodónk örömmel olvasott. 
   Egy Operatőr Ottó nevű híres rendező elhatározta, hogy 
filmet készít a történetből. Ha a filmet bemutatják, biztos, 
hogy Oscar díjat kap! 
   A hír hallatára a Microsoft szakemberei kifejlesztettek 
egy új, bármilyen operációs rendszerrel kompatibilis 



okostelefonos applikációt: "Hogyan fogjunk el egy 
szobrot?" 
   Az Origo internetes hírportál cikket írt a történtekről, és 
közzétették az amerikai elnök levelét is. A cikk 
megtalálható itt: www.origo.hu/szokevenyo/ 
   Az eseményeket egész nap élőben közvetítette az O1 napi 
aktuális hírcsatorna. 
 

Remélem, kedves olvasóim, hogy e cikk olvasása közben 
nem orroltak meg rám, amiért ekkora ostobaságot írtam 

önöknek! 
Semmid Olga főszerkesztő 
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