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Rákosmaczkó kocsmatúra – Budapest, 2015. január 9. 

 

Bevezető: Miután Pécsett túlságosan sok lehetőség nem maradt további túrákra, illetve mivel többen a csodálatos főfaluban (értsd 
Budapest) töltjük napjainkat, így adta magát az ötlet, hogy kinyitva a lehetőségek (gyanúsan végtelen) tárházát, a Google autókhoz 
hasonlóan nekiállunk feltérképezni a „környéket”. Bazsi Úr már pedzegette régebben is, hogy lehetne náluk egy laza este, és mivel 
kedves párja épp külföldön járt, így megragadtuk az alkalmat, rövid egyeztetés után pedig belecsaptunk a lecsóba. A helyszín a főfalu XV. 
kerülete, azaz Rákospalota. (Egyeseknek meg a balatoni analógiával élve Rákosmackó-felső.) 

A korábbi felejthetetlen túrák leírásai továbbra is megtalálhatók itt: http://painoffice.wordpress.com/category/kocsmaturak/.)  

Módszertan: A már-már megszokott 1 kocsma - 1 sör szisztémát próbáltuk követni, kivéve Bazsi Úr, aki a viszkikólára esküdött fel 
aznap este, ahogy az lenni szokott, a nagy szórás miatt voltak vicces pillanatok. Ami pedig a jelen értékelő lapot illeti, azzal újra a 
legutóbbi túra verzióját követjük, a hangsúly tehát most is az aggregált véleményeken van, az egyedi pontozások helyett. A vélemények 
autentikus dokumentálását a modern mp3 technológia is segítette, mivel minden szemlézett hely után (mobiltelefon segítségével) tüstént 
rögzítettük is a benyomásokat. Hiába, már a kocsmázás sem a régi! 

Résztvevők: Martino Succi, Bazsi Úr és Byga. 

 

Kocsma neve Megjegyzés 

1. Mister söröző 

Korai és erős kezdés volt ez, este 9 előtt kicsivel már kinn is voltunk ez egységből. Mint közben kiderült, saját 
márkájú sört csapoltak, amit így első blikkre talán nem mondtunk volna meg az enyhén pályaudvari krimó 
érzés miatt, de kellemeset kellett csalódnunk, az első meglepődés után a 3 törzsvendég és a kiszolgáló hölgy is 
nagyon kedves volt. A sör kellemes, zamatos mivoltja miatt is pozitívan tudunk itt töltött időnkre 
visszaemlékezni. A hely érdekessége, hogy kapható volt Pelinkovac illetve Pelinkovac ant, kissé eltérő 
ársávban, de sajnos ott helyben senki nem tudott segíteni, hogy mi a különbség... Ha már az árakról, akkor azt 
mindenképp el kell mondani, hogy akárcsak a törzsközönség, ezek is eléggé nyomottak voltak, 2 korsó sör és 1 
már említett kólásmiújságért kemény 990 forintot kellett leszurkolni, jattal együtt. Azt tudjuk, hogy már 
biciklizni sem lehet ittasan, de az nincs tiltva, hogy italt szállítsunk rajta, ennek megfelelően a bejárat előtti 
kerékpár hátsó kosárkájában – gondolom otthoni fogyasztásra – egy 2 literes, gyanúsan olcsónak tűnő 
fehérbor pihent.  
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Kocsma neve Megjegyzés 

Verdikt: A biztos közönségre építő vállalkozás, kellemes sörrel és láthatólag drive-in szolgáltatással. 

2. Éva étkezde 

Az előző egységgel szemben, röpke 10 m távolságban. A név meglepő lehet, még Bazsi Úrnak is az volt, aki 
Park sörözőként írta fel a listára, de itt sem áll meg az élet, lehet, hogy az „étkezde” több embert vonz be. 
Kiemelendő a kiszolgálás és a PR, úgy érzem az itt elhangzottakat fogjuk még idézni párszor. A söntés 
pultjánál a kezdés: „Mit szeretnél drágám?” majd ezt a közvetlen hangnemet folytatva rendelésünk leadása 
után (2 pohár sör és egy viszkikóla) a „csüccs le oda, megpróbálom megjegyezni” hangzik el. Mondanom sem 
kell, már hatalmas mosollyal fordultunk, és kerestük meg az asztalunkat. A felszolgálást követően rögtön 
próbáltunk informálódni, hogy mennyivel tartozunk, de (gyaníthatóan) Éva nem hagyta magát, egy „na 
pihenjél, majd meglátjuk” választ kaptunk. A slusszpoén fizetésnél érkezett ingyen és bérmentve: „Na 
mondjad, mi volt?”. A nem kívánatos közönséget távol tartandó, az összes asztal foglalt táblával van ellátva. A 
WC tiszta, a közönség jó kedélyű, na de ilyen kiszolgálás mellett ki nem lenne az? Veszélyes Boczi Mester 
sztereotípiája is megerősítésre talált: a Kisvakondhoz hasonló, kék, kantáros nadrágos egyén mindig van egy 
jobb helyen. 

Összesítés: Pokoli jó marketing és kiszolgálás, hatalmas kannákkal. 

3. Víg Kalmár étterem 

A túra kakukktojásának szánt étterem, sajnos már zárva találtuk, pedig zárás előtt negyedórával érkeztünk. 
Bazsi Úr egyetlen olyan helye a listán, ahol már megfordult, és erősen ajánlani tudta konyhája miatt. Erősen 
javított árlista az utcafronton, természetesen szigorúan tollal megoldva. A bejárat alapján akár enyhén lenge 
ruhás hölgyeket is el lehetett volna képzelni odabenn… 

4. Rudolf borozó, 
söröző, lottózó 

Nem sokáig sirattuk a kiesett Víg Kalmárt, elindultunk Rudolfhoz. Az odajutás közben fedeztük fel az 
utcaátnevezősdi játék egyik nyertesét (Dózsa György út --> Fő út, de persze a biztonság kedvéért kinn 
hagyták mindkét táblát). Az egységben gyakorlatilag minden kapható volt, fogyasztásra és elvitelre is, kivéve 
hitel, amit a pulton elhelyezett, kézzel írott nyomtatvány nyomatékosított. Felmerült a kérdés, hogy miért pont 
karácsony előtti nap óta nincs hitel? Az árszínvonal már inkább a belvárosi szintet idézte, de az 1.600 forintos 
számlával azért ki lehetett egyezni. Fájdalmas, hogy ugyan volt sörcsap, de nem volt csapot sör. A közönség 
jóval fiatalabb, mint az eddigi helyeken; kifejezetten tetszett, hogy volt élet, sokan voltak. A ffi WC a 80-90-es 
éveket idéző falravizelős megoldása, emlékszem, kiskoromban hatalmas élmény volt oda vizelni, ahova csak 
akarok, miközben ezt is várják el tőlem. :-) A Szerencsjáték Zrt erőteljes és fájdalmas kampányt folytat a 
helyen, már mi is épp elcsábultunk volna, de este 10-kor már nem lehetett lottót venni. 
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Kocsma neve Megjegyzés 

Értékelés: Szalagavatós érzés, a Szerencsjáték Zrt fájdalmas plakátjaival, de ezeket kivéve nem túl mély 
nyomot hagyó krimó. 

5. Szilas söröző 

23:31-kor léptünk ki a híres Szilas sörözőből, amit mi folyamatosan Szilajnak tituláltunk, talán itt már érződött 
az előző kocsmákban elfogyasztott alkoholok hatása, legalábbis tudjuk be ennek... Kultikus helynek tűnt, ahol 
sok fiatal veszítette el alkoholszüzességét, és természetesen azóta is vissza-vissza jár. Bazsi Úr legnagyobb 
formáját hozta, a viszkikóla rendelésre a pincér bula mature hölgy csábító pillantásokkal próbált csábítani, 
kevés sikerrel. A helynek megfelelő, átlagos árszínvonallal, ellenben kiemelkedően jó zenegéppel, kultikus 
számokkal hódít a Szilaj. A közönség meglehetősen vegyes, a hagymaszagútól a 90-es években hordott élénk 
pufikabátosig mindenki képviselte magát, a kései időhöz képest sokan voltak. Látszott, hogy az itt dolgozóknak 
nagy rutinjuk van, a felmosó frekventált és könnyen elérhető helyen lett elhelyezve. Lehet, hogy ezzel lehetett 
volna ffi társainknak kezet is mosni, mivel a mosdóban ilyen lehetőség nem volt, tessék vigyázni a 
kézfogásokkal, vállveregetésekkel! 

Röviden: Kellemes és egyedi hangulat köszön vissza a helységből és vendégeiből is, a Terminátor helye, mivel 
egyöntetűen mondtuk: „I’ll be back…” 

6. Piros bár 

Ahol a vendég az úr, ahol ő bármit megtehet. Például leeshet a székről, majd ártatlan (és kissé zavart) 
nézéssel közli, hogy csak beakadt a lába a bárszékbe. A pultos hatalmas nyugalommal konstatálta mindezt, a 
sörcsapolásról csak egy fél pillanatra vette le szemét, respect! Hangulatos, apró helység, bokszos kialakítással, 
amiknél az elhelyezett piros lámpák adták a megoldást a névre. A zene kellemes, enyhe Charlie-ra építő 
tartalommal. Több olasz, dél-amerikai Család portréja volt megtalálható, sőt, kiemelhető ezek közül az Escobar 
emléksarok. 10 percre tettük ki lábunkat, visszafele tartva már zártkörű buli volt – lehet, hogy csak a 
távozásunkra vártak. 

Összegezve: A piros lámpára és a tisztességes Családokra építő hely, a zenei repertoár viszont bővítésre 
szorul. 

7. OMW kút 

Hajnali egy órát írunk, amikor utolsó, de sajnos kényszerállomásunk után bejelentkezünk a záró mp3 fájlba. Az 
eredeti terv az Irish Pub volt, de a kiérkezett taxis nem volt a helyzet magaslatán, így Bazsi Úr segedelmével 
navigáltunk a helyszínre, amit sajnos zárva találtunk. Filmbe illő jelenet volt a megérkezés és a továbbindulás 
között eltel kb. 10 mp: kocsi megérkezés, lassítás, parkoló hely felé gurulás, zárva levés konstatálás, megállás 
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elkerülés- és azonnali továbbhaladás-kérés. 

Az OMW kút fő kiszolgáló tere nem létezik, remélhetőleg felújítás alatt áll csak, a kiszolgálás egy kihelyezett 
konténerben történt. Martino figyelmesen rákérdezett, hogy ugyan lehet-e még alkoholt kapni ilyen késői 
időpontban, hiszen más kerületekben ezt tilos. Röpke habozás után, még a feltételezést is kikérve magának 
közölte az eladó, hogy természetesen. Mint később kiderült, csak a vásárlás megengedett, fogyasztani már a 
konténeren kívül lehetett, de csak ott, ahova nem lát a kamera. Egy sör, és már robogtunk is az utolsó utáni és 
végső állomásunk felé. 

Szakmai álláspont: Úgy érzem, hogy odáig még nem jutottunk el, hogy egy benzinkutat is rangsoroljunk. (Az 
időközben behozott vasárnapi zárvatartás majd ezt is árnyalni fogja – a szerk.) 

8. Dobó utca 

Hazaértünk, egyben, kellemesen eltelve az estével mind élmények, mind alkohol szempontjából. De 
természetesen milyen este az olyan, amikor otthon még nem csúszik le egy-két sör? Nos ennek 
folyományaként ki kevesebb, ki több időt töltött ébren még, átbeszélve az átélt órákat. 

Röviden: Profi házigazda, behűtött sörök és az ilyenkor elmaradhatatlan kaja elővarázslása pillanatok alatt. 

 

Összegzés: A már megszokott nagy társaság helyett egy kisebbel teljesítettük a távot, de nem maradtunk szégyenben. A jó szokáshoz 
híven sok újabb, a későbbiekben emlegethető momentum volt az este folyamán. Sem a kiszolgálás, sem a kiszolgált italok tekintetében 
nem panaszkodhatunk, megelégedve pipálhatjuk ki Rákospalota híres-nevezetes sörözőit. 

 
Utóirat: Ne felejtse el a Kedves Olvasó megtekinteni a következő oldalakon felvillantott életképeket sem! 
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1. kép – Pelinkovac és Pelinkovac Ant, na meg a karácsonyi füzér – Mister söröző 
 

 
 

2. kép – Ez az asztal foglat! – Éva étkezde 
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3. kép – A Víg Kalmár enyhén kupis bejárata 

 

 
 

4. kép – Most hol is vagyunk? – Úton a Rudolf sörözőbe 
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5-6-7. kép – Szösszenetek a Rudolf sörözőből 
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8. kép – Karibi death metal háttér, feltekert szőnyeg és az elmaradhatatlan felmosó – 
Szilas söröző 
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9. kép – Pablo Escobar emléksarok – Piros bár 
 

 
 


