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Crith talún uafásach i Neipeal 

Dé Sathairn bhuail crith talún Neipeal in aice leis an bpríomhchathair Kathmandu. Tá 

níos mó ná 2 000 duine marbh dá dheasca. Scriosadh a lán foirgneamh stairiúil chomh 

maith. Fuair daoine eile bás san India freisin agus sa Tibéid. Fuair níos mó daoine bás ar 

Shliabh Everest nuair a tháinig sneachta anuas ar a gcampa tar éis an chreatha talún.  

Bolcán mór sa tSile 

I lár na seachtaine seo caite, ar 22 Aibreán, phléasc an bolcán Calbuco sa tSile. Ní raibh 

a fhios ag na saineolaithe go raibh sé chun tarlú mar níor phléasc an bolcán seo le caoga 

bliain anuas. Níor gortaíodh aon duine. Phléasc an bolcán don dara huair an oíche sin.  

 

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

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

Éireannaigh ar Liosta na gCeoltóirí Saibhre 

An tseachtain seo caite i Sasana  d’fhoilsigh The Sunday Times liosta de na ceoltóirí is saibhre in Éirinn agus sa 

Bhreatain. Tá Paul McCartney sa chéad áit; bhí sé sa bhanna cáiliúil The Beatles. Tá sé an-saibhir. Tá an 

cumadóir ceoil Andrew Lloyd-Webber sa dara háit, agus tá an banna Éireannach U2 sa tríú háit. Tá an rinceoir 

gaelach Michael Flatley sa seachtú háit. 

 
Ar an lá seo ....Seachtain lán cuimhneachán a bhí ann. 

Fiche bliain ó shin, ar 21 Aibreán 1995, bhí an chéad chlár den tsraith ghreannmhar 

Father Ted ar Channel 4. Tá an tsraith suite ar oileán bréige darb ainm Craggy Island. 

Rinneadh an scannánú i gContae an Chláir agus ar Inis Oírr ar na hOileáin Árann. Níl ach 

25 clár sa tsraith chraiceáilte seo faoi na sagairt Ted Crilly, Dougal McGuire agus Jack 

Hackett. 

Bhí an chéad phíosa físe le feiceáil ar an suíomh gréasáin You Tube deich mbliana ó shin, 

ar 23 Aibreán. . Me at the Zoo is ainm don phíosa físe sin. Gach nóiméad anois bíonn 300 

uair an chloig de phíosaí físe nua ar an suíomh. 

 

 

Scriosadh an foirgneamh 
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Bolcán sa tSile 

Táimid sona sásta in Éirinn 

De réir suirbhé nua a rinne Na Náisiúin Aontaithe is í an Eilvéis an tír ina bhfuil na 

daoine is sona ar domhan. Sa dara háit tá an Ioslainn, agus ansin tá na tíortha 

Lochlannacha agus Ceanada ann. Agus tá muintir na hÉireann an-sásta freisin! Deir an 

suirbhé go bhfuil Éire san 18ú háit. Ghlac 158 tír páirt sa suirbhé.  Tá an World 
Happiness Report 2015 ar fáil ar an idirlíon. 

 
 

 

 

 

The Voice of Ireland 

Bhí an babhta ceannais de The Voice of Ireland ar siúl Dé Domhnaigh. Bhuaigh Patrick 

Donoghue an comórtas i mbliana. Is í Una Healy ó The Saturdays  an moltóir a bhí ag 

obair leis. Bhí Emma Humber sa dara háit agus Sarah McTernan sa tríú háit.  


