
  

Dé Luain 15 Nollaig 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nollaig Shona agus Athbhliain faoi mhaise duit! 

Beidh Eleathanach ar ais i Mí Eanáir 2015. 

 

An tUachtarán Michael D Ó hUiginn sa tSín 

Tá Uachtarán na hÉireann Micheál D. Ó hUiginn agus a bhean Sabina ar a mbealach ar ais 

ón tSín faoi láthair. Bhuail siad le hUachtarán na Síne, Xi Jinping, le lucht gnó agus le 

daoine as Éirinn atá ina gcónaí thall ansin.  

Bhuail siad freisin le páistí Síneacha a bhronn bláthanna agus bratacha glasa orthu. De 

bharr na cuairte seo, tá sé socraithe go mbeidh an dá thír ag roinnt níos mó gnó ar a chéile 

agus déanfaidh siad iarracht cúrsaí trádála a fheabhsú.  

Tá an-mheas ag Uachtarán na Síne ar an tír seo agus thug sé cuairt orainn  nuair a bhí sé 

ina Leas-Uachtarán cúpla bliain ó shin. Deir sé go bhfuil sé chun teacht ar ais arís an 

bhliain seo chugainn.  

 

 

Roinn Froebel don Bhun- agus Luath- Oideachas, Ollscoil Mhá Nuad, 

OÉMN, i gcomhpháirt leis an Idirbhliain, Coláiste Alexandra, BÁC 6.  

 

Robbie chun cinn! 

Beidh Robbie Keane an-sásta an Nollaig seo. Bhí bliain iontach aige in 2014. Ar dtús, tá ag 

éirí go han-mhaith le foireann sacair na hÉireann. Is é Robbie captaen na foirne sin.   

Ansin coicís ó shin fuair Robbie gradam speisialta i Stáit Aontaithe Mheiriceá. Roghnaigh 

daoine é mar An tImreoir Sacair is Luachmhaire i Stáit Aontaithe Mheiriceá.  

Agus sa chraobhchluiche náisiúnta scóráil Robbie an cúl in am breise a bhuaigh an corn (an 
MLS Cup) dá fhoireann LA Galaxy. Tá Robbie ina chaptaen ar an bhfoireann sin freisin. Is as 

Baile Átha Cliath do Robbie Keane agus tá sé 34 bliain d’aois. Níl stop leis! 

 
 

 

Gmail as Gaeilge 

Ag seoladh mór ag a gceannáras i mBaile Átha Cliath d’fhógair muintir Google go bhfuil Gmail 

ar fáil anois as Gaeilge. As seo amach is féidir leat téarmaí coitianta cosúil le bosca isteach, 

seolta, agus bosca amach a bheith agat ar do ríomhaire. 

Bhí foireann Ghaeilge i nGoogle ag obair ar an tionscnamh seo le tamall anuas. Is rud iontach 

é seo mar is féidir le daoine a gcuid Gaeilge a fheabhsú agus iad ag seoladh ríomhphost! 

 
An tUachtarán agus Sabina 

ar Bhalla Mór na Síne 

 

 

X-Factor 
Dé Sathairn d’fhág Andrea Faustini an seó tallainne seo. Bhí sé i ngrúpa Mel B. Bhí Mel B san ospidéal ag an deireadh 

seachtaine. Mar sin, tháinig Tulisa Contostavlos ar ais mar mholtóir. Ach bhí Mel B ar ais Dé Domhnaigh. 

Bhí Ben Haenow agus Fleur East sa bhabhta ceannais Dé Domhnaigh. Bhuaigh Ben Haenow. Comhghairdeas leis! Sin 

deireadh leis an X-Factor go dtí 2015! 


