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Pontosan két évvel azután, hogy a 
Volkswagen Frankfurtban bemu-
tatta L1 névre keresztelt, egylite-
res fogyasztással megáldott négy-
kerekűjét, a konszerntárs Audi is 
hasonló modellel rukkolhat elő: a 
City E-tron nevet viselő újdonságot 
Berlinben egy forgatáson már si-
került lencsevégre kapni.

Nem mindennapi, kétszemé-
lyes koncepcióval sokkolta 
a nagyközönséget a Volks-

wagen a 2009-es Frankfurti Autósza-
lonon. Pontosabban annak fogyasz-
tásával, az L1 névre keresztelt tanul-
mány ugyanis nem kér többet 1 liter 
gázolajnál 100 kilométeren. A Volks-
wagen-vezér Martin Winterkorn 

azóta már meg is erősítette, hogy az 
autót a forgalomban is viszontláthat-
juk majd, most azonban úgy tűnik, 
hogy társat is kap az újdonság. Hon-
nan máshonnan érkezhetne a testvér, 
ha nem a konszerntárs Auditól, a 
City E-tron névre hallgató modellt 
a Worldcarfans fotósának pedig már 
sikerült is lencsevégre kapnia, még-
hozzá Berlinben egy forgatáson. Az 
autót természetesen még vastagon 
álcázzák a gyáriak, annyi azonban így 
is jól látható, hogy nem mindennapi 
felépítménnyel rendelkezik a City 
E-tron. Csakúgy, mint a Volkswagen 
L1, a négykarikás mini is legfeljebb 
két utast képes „elnyelni” kabinjában, 
ám itt az anyósülés a pilóta fotelje 
mögé került. Ami a hajtásláncot il-

leti, e téren sajnos még nincsenek hi-
vatalos információk, bár nem kizárt, 
hogy a Volkswagen hasonló négy-
kerekűjéből ismert dízel-hibrid erő-
forrás kerül az Audi motorterébe is. 
Egy dolog azonban biztosra vehető: 
a fogyasztást ez esetben is 1 liter/100 
km alá kalibrálták a mérnökök, hála a 
megannyi fogyasztáscsökkentő tech-
nológiának, melyekből jó párat már 
„hétköznapi” modellek esetében is 
előszeretettel alkalmaznak az egyes 
gyártók – számol be az a5.hu.

Az Audi City E-tron koncepció 
várhatóan az egy hónap múlva meg-
rendezésre kerülő Frankfurti Autó-
szalonon debütál majd, arról azonban 
még nem esett szó, hogy szériagyártás-
ba is kerül-e a takarékos apróság.
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Audi, és egy litert eszik
kémFotókon A második gEnEráCió

Jövőre jön az új Kia Cee’d
hóban és fagyban tesztelik a kia 
Cee’d következő generációját, 
amely a jövő év közepén kerül a 
kereskedésekbe. A második ge-
neráció frissebb és fiatalosabb 
formatervet kap, az utastér pe-
dig minőségibb lesz az ígéretek 
szerint. Az új platform mellett új 
motorok is bemutatkoznak, és 
akár duplakuplungos automatát 
kaphat.

A Kia európai szárnyalásának 
kezdete 2007-re vezethető 
vissza, amikor bemutatták 

új kompaktjukat, a teljes egészében 
Európában tervezett Cee’d-et. Az 
ötajtós és az SW kombi után egy 
évvel mutatkozott be a háromajtós 
pro_cee’d. Hamarosan viszont már 
itt is lesz a következő generáció.

Már bemutatásakor is inkább 
visszafogott volt a Cee’d forma-
terve, mintsem forradalmi, és ezt a 
tulajdonságát megtartotta a 2009-
es modellfrissítés után is. A máso-
dik generáció előrelépés lehet ilyen 
szempontból. A Picanto és a Rio 
után a kompakt Kia is lendülete-
sebb, fiatalosabb formát kap, amire 
inkább a Rio lesz hatással. Az utastér 
terén magasabb minőséget ígérnek, 
és a belső design szintén teljesen új 
lesz. A Hyundai i30 ikertestvére az 
új padlólemez mellett új motorokat 

kap. Alapmotornak valószínűleg 
megmarad az 1.4 literes benzines, 
de később az új fejlesztésű 1.0 lite-
res, háromhengeres motor turbós 
változata felválthatja. Biztosra vehe-
tő az 1.6 literes GDI 140 lóerővel, 
amely később turbós változatban is 
bemutatkozhat. A jelenlegi 1.6 lite-
res CRDi dízeleket (90,115 és 128 
lóerő) az új 1.7 literes CRDi válthat-
ja 115 és 136 lóerővel, amely ked-
vezőbb emissziója miatt vonzóbb. 
A start-stop rendszer a jelenlegi ge-
nerációtól származik majd, viszont 
újdonság lehet a Hyundai-Kia saját 
fejlesztésű, hatsebességes duplakup-
lungos automatája.

A következő Kia Cee’d valami-
lyen formában már a Frankfurti 
Autószalonon bemutatkozhat egy 
hónap múlva, viszont a forgalmazá-

sa csak 2012 közepén indulhat. Az 
ötajtós mellett jövőre az SW kombi 
érkezhet még, az idén felfrissített 
pro_cee’d utódjára még várni kell.

A City e-tron Audi-tanulmányautó. Anyós, hátra!

Beteg. Hajdanán, nem túl ré-
gen kevés orvos járta a vidéket, so-
kan nem is látták egész életükben, 
gyógyszerként a növények szol-
gáltak és mindig volt hozzáértő a 
közösségben, aki tudta, mi mire 
való. Ma multicégek sora ontja a 
gyógyszereket, minden nyavalyára 
van valami bogyó, tinktúra, kence-
panca. Ma minden szervünknek 
specialistája van, már senki nem 
látja egyben az egész embert. Min-
den mű, még a trágya is. Ma min-
den egyes háztartásban van annyi 
vegy- és kegyszer, ami néhány év-
tizede egy jól felszerelt patikában 
sem volt. No és az eredmény, csupa 
egészséges ember szaladgál min-
denütt, a növények, állatok ellen-
állóbbak, egészségesebbek?

Boldogtalan. A világban több 
milliárd ember éhezik az ételre, 
de ennél még sokkal több éhezik 
a megértésre, a jó szóra, szeretet-
re. Soha ennyi lelki nyavalya nem 
terhelte az embereket, túl sok a 
szorongás, a bűntudat, a kisebb-
ségi érzés és a stressz. Ki a felelős 
ezért?   

A sor folytatható, de az is lehet, 
a világ egyáltalán nem ilyen,  más-
felől semmi ok az aggodalomra, 
mert a világ olyan, amilyenné ala-
kítottuk, amilyenné alakítjuk. Is-
ten adott nekünk szabad akaratot 
és mindig dönthettünk és dönthe-
tünk úgy, ami bonyolult, egysze-
rűsítjük, ami gyors, azt lassítjuk, 
ami agresszív, azt megszelídítjük, 

ami anyagi, azt szellemibbé tesz-
szük, ami zsúfolt, azt felcseréljük a 
tágassággal, ami bizalmatlanságra 
épül, ott bizalommal leszünk, ami 
beteg, azt gyógyítjuk, ami boldog-
talan, azt örömtelivé tesszük. Ha 
ilyen egyszerű, miért nem tesszük? 
Arra hivatkozunk, nem tehetünk 
semmit, a világ ilyen, a másik, a 
többiek tették ilyenné, nekünk 
ehhez semmi közünk. Elszakad-
tunk a természettől, mindent át 
akarunk alakítani, semmi sem jó 
megteremtett formájában, pedig 
elég jól ki van találva, mert a Föld 
forog, a Nap naponta felkel és le-
nyugszik, az évszakok rendre vál-
togatják egymást, a növények tan-
könyv nélkül tudják, mikor van itt 
a tavasz, a világ oly színes és szép 
mindenféle emberi kontárkodás 
nélkül. Beavatkozunk a folyók já-
rásába, átállítjuk az időt, vizslatjuk 
az eget, az atomot, a sejteket, sem 
növénynek, sem állatnak, sem ma-
gunknak nem engedjük meg, hogy 
kövessük a belénk táplált eredeti 
programot, mindenből nagyot, ha-
talmasat és művit kell létrehozni, 
semmi se maradjon természetes. 
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Milyen a világ?
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