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„HungariKum” LaS vegaS feeLinggeL

Szupernóva 
Szegeden

V
éget ért az a korszak, amikor még 
gombamód szaporodtak az üzletköz-
pontok, hogy új igényeket szolgálja-
nak ki és átformálják az egész életün-

ket. Épp ezért egy-egy újabb komplexum ma 
már csak akkor lehet életképes, ha valami tel-
jesen egyedi élményt tud nyújtani a közönsé-
gének. Ilyen különleges, igényes és barátságos 
helyről álmodott az egyik hazai üzletlánc tulaj-
donosa, amikor létrehozta a Szeged Nova áru-
házat. Elképzelései menet közben alakultak: 
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Vidám színes fényreklámokkal és helyben készült finomságokkal csábít a fagylaltos-süteményes pult 

rájött, hogy nem szeretne kínai büfésekkel vagy 
a Pizza Huttal szenvedni, ezért megkereste Bara 
Ákost (Bara Design Studio), segítsen kitalálni, 
milyen legyen a Nova „food-court”-je. Ákos elő-
ször nem érezte kihívásnak a feladatot, ám 
megbízója, Lekeny György nyitott volt és jó part-
ner a kreatív munkában, ami egészen újszerű 
megközelítést eredményezett.

Az átjárható, felülpozícionált, 1000 m2 brut-
tó összterületű, 2014-ben megtervezett és kivi-
telezett étterem esztétikailag és látványban 
igazi meglepetés a betérők számára. A pizza 
sziget olyan akár egy porond, ahol bűvészmu-
tatványként készül a tészta. A pult mutatós, 
monolitikus tömbje csipkés carrarai márvány-
ból készült, a pizzakemence acélpalástot kapott. 
A grillezett húsokat egy jelzésszerűen feldara-
bolt kerámiadisznó által őrzött látványkonyhá-
ban sütik. A sziget márványmennyezete a súlyo-
sabb élvezetekre reflektál. A harmadik nagy 
kiszolgálóegység a fagyis-süteményes pult, ami 
nem csak a felnőttek, hanem a gyerekek ked-
vence is. Itt a leghangsúlyosabbak a színes és 
vidám fényreklámok, feliratok, amelyek régi 
amerikai filmekre, autós mozik hangulatára, 
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Homokfúvással koptatott tölgyasztalok, hívogató hangulat, szórakoztató grafikák a mennyezeten – ilyen a vendégtér a novában

A grillkonyhában carrarai márvány mennyezet reflektál a súlyosabb élvezetekre

stílusos billboardok, metrócsempe és komplementer színek mellett kávézhatunk

luxusminőségű anyaghasználatával még a mellékhelyiség is felülmúlja a várakozásainkat 

vegasi játékgépek motívumaira emlékeztetnek. 
Minden részlet azt sugallja, hogy lazíts, szóra-
kozz, élvezd az élet örömeit gondtalanul.

A vendégek számára kialakított tér – a pla-
fon helyére is felfutó, átlátható lamellás-rácsos 
falával – elkülönül, mégis szervesen kapcso-

lódik a pizza-grill-cukrászda részhez. A terve-
zők gigantikus álmennyezet helyett inkább  
a látszógépészetre szavaztak, az így megspó-
rolt pénzt pedig nemes anyagokra költötték. 
Homokfúvott tölgyasztalok, élő fa a beltérben, 
márványfal előtt egy hatalmas réz cintányér 

(ami valójában a publikus kézmosó, hogy ne 
kelljen annyit gyalogolni a mosdóig), csokorba 
kötött szép izzók – csupa karakteres, szokat-
lan, mégis praktikus megoldás. 

„Olvasnivalóban” sincs hiány, Lannert Ádám 
vicces grafikái a fejünk felett, a falakon, még  

a mellékhelyiségek ajtaján is megtalálhatók.  
Az étteremben recepteket böngészhetünk, az 
ételekhez kapcsolódó rajzokat nézegethetünk, 
vagy megtudhatunk néhány fontos dolgot, pl. 
azt, hogy „Egy jó sonka szerelmi vallomás a disz-
nótól”. Az áruház közlekedőire került rajzok 
pedig Szegedhez kapcsolódó tartalmakat, idé-
zeteket jelenítenek meg. A minőség és a kreati-
vitás elismeréseként az étterem designját idén 
The Restaurant & Bar Design Awardsra jelölték.




