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15νθήμερη έκδοση για το Μόναχο

Όλους εσάς που σήμερα ήρθατε στην 4η φιλανθρωπική εκδήλωση των
συλλόγων και φορέων Μονάχου και όλους εσάς που βοηθήσατε, με όποιο
τρόπο μπορούσατε, να συγκεντρωθούν χρήματα προκειμένου να δοθούν
στο ορφανοτροφείο «Λύρειο Ίδρυμα» που κάηκε ολοσχερώς στις
πυρκαγιές του Ιουλίου.

Οργανωτική Επιτροπή Φιλανθρωπικής

Στηρίζουν τη φιλανθρωπική εκδήλωση (δωρεάν διαφήμιση)

Στη 12η θέση στους πιό ακριβούς
εμπορικούς δρόμους παγκοσμίως είναι
η Kaufinger-Neuhauserstr. Μονάχου

Η έκθεση της C&W, (cushmanwakefield) όπου
αναλύονται 446 εμπορικά σημεία, αφορά 65 χώρες,
με την πιο ακριβή αρτηρία να αφορά
την Causeway Bay στο Χονγκ Κονγκ όπου το
ετήσιο μίσθωμα διαμορφώνεται σε 24.606 ευρώ.

Ακολουθεί η 5η Λεωφόρος στη Νέα
Υόρκη όπου το ετήσιο ενοίκιο για κάθε τ.μ. φτάνει
τα 20.733 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι έγινε
εναλλαγή στις δύο πρώτες θέσεις ενώ στην τρίτη
θέση παρέμεινε η Bond Street στο Λονδίνο με
ετήσιο μίσθωμα 16.071 ευρώ. Ακολουθεί η Avenue
des Champs Elysees στο Παρίσι με 13,992 ευρώ,
κερδίζοντας μία θέση και πέμπτη από τέταρτη
πέρυσι έπεσε η Via Montenapoleone στο
Μιλάνο.
Τη δεκάδα των χρυσοφόρων δρόμων του κόσμου
κλείνουν οι Ginza στο Τόκιο με 11.232 ευρώ ετησίως,
η Pitt Street Mall στο Σίδνεϊ με 8.882 ευρώ, στην 8η
θέση είναι η Myeongdong με 8.364 ευρώ ετησίως,
ένατη η Bahnhofstrasse στη Ζυρίχη με 7.872 ευρώ
και δέκατη είναι η Kohlmarkt στη Βιέννη με 4.740
ευρώ.

Προσφέρει γλυκά σ την φιλανθρωπική εκδήλωση (δωρεάν διαφήμιση)

Και φέτος στήριξε οικονομικά την φιλανθρωπική εκδήλωση

Η Λέσχη Ελλήνων Επιστημόνων Μονάχου
στηρίζει οικονομικά την εκδήλωση και
προσφέρει και φέτος πάνω από 100 βιβλία
στο "παζάρι βιβλίου" που θα
πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της 4ης
φιλανθρωπικής εκδήλωσης

--------------------------------------------------------

Γερμανία: Εως 5% αυξήσεις στο
ηλεκτρικό ρεύμα από το 2019

Με μ.ο. αυξήσεις μεταξύ 4%-5% διάφοροι
πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος θα υποδεχτούν
το νέο έτος.
Η υπηρεσία προστασίας των ταναλωτών
υπολογίζει ότι μια τριμελής οικογένεια με
κατανάλωση 4000 κβ ετησίως θα πρέπει να
πληρώσει 55 € παραπάνω.
Πηγή: ARD

Στηρίζει οικονομικά τη φιλανθρωπική
εκδήλωση (δωρεάν διαφήμιση)

----------------------------------------

Καθημερινά νέα για το
Μόναχο www.doryforos.org

Στηρίζουν οικονομικά τη 4η φιλανθρωπική εκδήλωση / δωρεάν
διαφήμιση

Το νέο ΔΣ της Ηπειρωτικής Κοινότητας Μονάχου που προέκυψε από τις εκλογές.
Από αριστερά Κατερίνα Παππά, Βασιλική Θανασιά, Νίκη Μπουζούκη, Γιάννης Βασιλείου, Νίκος
Σταμάτης, Θεόδωρος Δούκας (το 7ο μέλος είναι η Νικολέτα Θανασιά)

Μια βραδιά στην μπουατ λίγο διαφορετική ...
Μια χριστουγεννιάτικη εορταστική βραδιά με ενα μεγάλο αφιέρωμα στα τραγουδια του παλιού
ελληνικού κινηματογράφου !!!
27 Δεκ στις 8 μ.μ. – 28 Δεκ στις 11 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΙΝ των Αγίων Πάντων

Μεγάλη επιτυχία της εκδήλωσης "παιδιά βοηθούν παιδιά" του Συλλόγου Ποντίων Μονάχου

Ο υπ. Νεολαίας της ΟΣΕΠΕ Παπαδόπουλος Χρ., το μέλος του ΔΣ της ΟΣΕΠΕ και πρ. Πρόεδρος του Συλλόγου
Μονάχου Χρ. Χαζαρίδης, ο νυν Πρόεδρος Χάρης Φωτιάδης και ο Αρχιμανδρίτης π. Γεώργιος Σιώμος

Το Deutsches Museum στο Μόναχο είναι το μεγαλύτερο μουσείο τεχνολογίας στον κόσμο

Σε περισσότερους από 50 τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας, εκτίθενται περίπου 28.000
αντικείμενα.
Από το κλουβί Faraday ως ένα ιστορικό ορυχείο και μια ατμομηχανή. Κάθε χρόνο το μουσείο έχει
περίπου 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες, που σημαίνει ότι αποτελεί τουριστικό πόλο έλξης.
Εκτός από την εκτεταμένη έκθεση, υπάρχει μια συλλογή μελέτης με περίπου 94.000 αντικείμενα,
μια ειδική βιβλιοθήκη για την ιστορία της επιστήμης και της τεχνολογίας με περίπου 850.000
τόμους και αρχεία που περιέχουν πολλά πρωτότυπα έγγραφα.

Γνωρίζετε ότι το Μόναχο:
Είναι, μετά την Νέα Υόρκη, η πόλη με τους
περισσότερους εκδοτικούς οίκους. 140
εκδοτικοί οίκοι έχουν την έδρα τους στο
Μόναχο, εκδίδουν κάθε χρόνο περίπου
8.000 νέα βιβλία και πραγματοποιούν τζίρο
1,2 δισ €

Άνοιξε το παγοδοδρόμιο στο Stachus
Στις 23 Νοεμβρίου, Παρασκευή, ανοίγει φέτος το παγοδοδρόμιο στο Stachus το οποίο θα μπορεί να
υποδεχτεί μικρούς και μεγάλους μέχρι 13 Ιανουαρίου 2019
Ωρες λειτουργίας από 10.30 έως 10 το βράδυ (Παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιά έως 4 μ.μ.)
Τιμές εισιτηρίων :
Οι τιμές εισιτηρίων χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με την ώρα επίσκεψης
Έτσι η είσοδος μεταξύ 10.30 π.μ. έως 13.00 κοστίζει 3,5 € για παιδιά εώς 12 ετών και 5 € για ενήλικες
ενώ μεταξύ 19.30 και 22.00 το εισιτήριο για παιδιά είναι 6 € και για ενήλικες 8,50 €

Γερμανία: Σε ποιες ακόμη πόλεις θα απαγορευτούν τα πετρελαιοκίνητα
Φρανκφούρτη από Φεβρουάριο 2019
Κολωνία από Απρίλιο 2019
Βόννη από Απρίλιο 2019
Βερολίνο από Ιούλιο 2019
Gelsenkirchen-Essen από Ιούλιο 2019
Mainz από Σεπτέμβριο 2019

Η οργάνωση Umweltschutz δημοσίευσε χάρτη
με τις πόλεις στις οποίες έχει αποφασιστεί και
έχουν τεθεί απαγορεύσεις στην κυκλοφορία
πετρελαιοκίνητων ΙΧ (σε συγκεκριμένους
δρόμους) έχει αποφασιστεί αλλά η
απαγόρευση θα ισχύει στο μέλλον η οργάνωση
έχει/θα καταθέσει μήνυση για απαγόρευση
Συγκεκριμένα :
ήδη απαγορεύεται η κίνηση πετρελαιοκίνητων
με νόρμα Euro 1 -4 στο Αμβούργο (
Stresemannstraße, Max - Brauer- Alee
Απαγορεύσεις το 2019
Στουτγάρδη από Ιανουάριο 2019

Πόλεις ποι κινδυνεύουν με απαγορεύσεις
Κίελο
Αννόβερο
Paderborn
Halle
Dortmund
Bochum
Düsseldorf
Düren
Aachen
Limburg
Offenbach
Wiesbaden
darmstadt
Heilbronn
Ludwigsburg
Marbach
Esslingen
Backnang
Reutlingen
Μόναχο

Σύνθεση Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Μονάχου και Περιχώρων 2018/2019
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Μονάχου σας ενημερώνει ότι μετά από τις εκλογές των μελών
στις 14/10/2018 και τη σύγκληση αυτών σε σώμα η νέα σύνθεση του συλλόγου μας έχει ως εξής:
Σύνθεση Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Μονάχου και Περιχώρων 2018/2019
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γραμματέας Α’
Γραμματέας Β’
Ταμίας
Μέλος
Μέλος

Ιωάννα Αντωνάκη
Σοφία Τσιλιγκαρίδου
Ευθυμία Δήμα
Κυριακή Χαρπαντίδου
Αθανάσιος Σαββίδης
Μαρία Κουφού
Νίκος Τικιστιρμάς

Προσβλέπουμε σε μία αγαστή συνεργασία και ευχόμαστε για μια ομαλή και δημιουργική χρονιά!
Μπορείτε να μας βρείτε στην ιστοσελίδα του συλλόγου www.sgk-m.de όπως επίσης και στο Facebook
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Μονάχου και Περιχώρων. Επικοινωνήστε μαζί μας
syllogos_goneon_monaxou@web.de.
Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Η Πρόεδρος
Αντωνάκη Ιωάννα

Η Γραμματέας
Δήμα Ευθυμία

Στήριξαν οικονομικά την 4η φιλανθρωπική εκδήλωση
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Δωρεάν διαφημίσεις (προσφορά του Δορυφόρου) στους κεντρικούς
χορηγούς της 4ης φιλανθρωπικής εκδήλωσης

Δωρεάν διαφημίσεις (προσφορά του Δορυφόρου) στους υποστηρικτές της
4ης φιλανθρωπικής εκδήλωσης στις 9.12.2018

ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
Δωρεάν διαφημίσεις (προσφορά του Δορυφόρου) στους κεντρικούς χορηγούς της 4ης
φιλανθρωπικής εκδήλωσης στις 9.12.2018

Δωρεάν διαφημίσεις (προσφορά του Δορυφόρου) στους κεντρικούς χορηγούς
της 4ης φιλανθρωπικής εκδήλωσης στις 9.12.2018

ΣΥΝΤΑΓΗ: Μοσχαράκι κοκκινιστό με ρύζι πολύχρωμο
Σιγοβράζετε το φαγητό μέχρι να μαλακώσει
καλά το κρέας και να μελώσει η σάλτσα του.
Ενδιάμεσα ελέγχετε και, όποτε είναι απαραίτητο,
προσθέτετε στο φαγητό ζωμό από αυτόν που
κρατήσατε για να μη σας πιάσει το φαγητό στην
κατσαρόλα. Το κρέας πρέπει να μείνει με
πλούσια σάλτσα.
Σερβίρετε το φαγητό μαζί με πιλάφι που θα
φτιάξετε ως εξής: βάζετε σε κατσαρόλα το ζωμό
ή το αλατισμένο νερό να πάρουν βράση και,
όταν το νερό κοχλάσει, ρίχνετε το ρύζι
parboiled. Ανακατεύετε και μετά από 10 λεπτά
προσθέτετε τα ανάμικτα λαχανικά.

Υλικά
1.200γρ. μοσχαράκι ελιά κομμένο σε μερίδες
2 φύλλα δάφνης
3 κόκκους μπαχάρι
¼ φλιτζανιού ελαιόλαδο
2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα
½ κιλό ντομάτες φρέσκες ξυσμένες στον τρίφτη
1 κουτ. σούπας πελτέ ντομάτας
2-3 κομμάτια πορτοκαλόφλουδας
1 ξύλο κανέλας
1 κουτ. γλυκού ζάχαρη
αλάτι, πιπέρι
Για το πολύχρωμο ρύζι
2 φλιτζάνια ρύζι parboiled
5½ φλιτζάνια ζωμό λαχανικών ή αλατισμένο
νερό
1 φλιτζάνι ανάμικτα λαχανικά κατεψυγμένα
(καρότο, φασολάκι, αρακά, καλαμπόκι)
1 κουτ. σούπας βούτυρο φρέσκο
τριμμένη κεφαλογραβιέρα για το σερβίρισμα
Διαδικασία
Βράζετε το μοσχαράκι σε κατσαρόλα με μπόλικο
νερό μαζί με τα δαφνόφυλλα και το μπαχάρι, για
1 ώρα περίπου, ξαφρίζοντας όποτε χρειαστεί.
Όταν μείνει με λίγο νερό το κρέας, το
στραγγίζετε, κρατάτε το ζωμό και πετάτε τη
δάφνη και το μπαχάρι.
Βάζετε το κρέας ξανά στην κατσαρόλα με το
ελαιόλαδο και τα κρεμμύδια και σοτάρετε για
λίγο. Προσθέτετε στη συνέχεια τις ντομάτες, τον
πελτέ ντομάτας διαλυμένο σε μισό φλιτζάνι
νερό, τα κομμάτια πορτοκαλόφλουδας, την
κανέλα, τη ζάχαρη, αλάτι και πιπέρι.

Όταν το πιλάφι πιει όλο σχεδόν το νερό του και
μείνει με ελάχιστο, τραβάτε την κατσαρόλα από
τη φωτιά, τη σκεπάζετε πρώτα με βαμβακερή
πετσέτα και μετά με το καπάκι και το αφήνετε
για 10 λεπτά να ηρεμήσει και να φουσκώσει.
Ανακατεύετε μέσα το βούτυρο και σερβίρετε το
πιλάφι ως συνοδευτικό του κρέατος,
πασπαλίζοντας αν θέλετε με λίγη τριμμένη
κεφαλογραβιέρα.
Φωτογραφία: Γιώργος Δρακόπουλος - Food
styling: Elena Jeffrey

Η συνταγή δημοσιεύτηκε
στο www.olivemagazine.gr και είναι της ΑΓΗ
ΑΠΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ:
Γεωργίας Κοφινά
: ----------------------------------------
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Δωρεάν διαφημίσεις (προσφορά του Δορυφόρου) στους υποστηρικτές της 4 ης
φιλανθρωπικής εκδήλωσης στις 9.12.2018

