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Spórt na Seachtaine 

Craobhchomórtas Sinsear na hÉireann sa Pheil 2015 – tá sé ar siúl anois. Bhí cluiche ann Dé 

Domhnaigh idir Dún na nGall agus Tír Eoghain. Bhuaigh Dún na nGall an cluiche. Bhuaigh 

Gaillimh, Laois, Longfort agus an Iarmhí ag an deireadh seachtaine freisin.  

Chualamar an tseachtain seo caite go mbeidh Corn Domhanda Rugbaí na mBan ar siúl in Éirinn 

sa bhliain 2017. Bhí foireann na hÉireann sa cheathrú háit nuair a bhí an comórtas ar siúl sa 

Fhrainc in 2014. Beidh na cluichí ar siúl i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, agus in 

Ollscoil na Banríona, Béal Feirste. Beidh an cluiche ceannais ar siúl ag Staid Ravenhill, i 

mBéal Feirste.  

An tseachtain seo caite freisin chualamar go mbeidh Cumann Rugbaí na hÉireann, an IRFU, 

agus Aer Lingus ag obair le chéile. Tá eitleán nua ag Aer Lingus darb ainm Green Spirit. 
Beidh sé ag eitilt idir Éire agus an Bhreatain agus idir Éire agus Mór-Roinn na hEorpa. Tá 

grianghraf imreoirí rugbaí na hÉireann ar an eitleán. Bainfidh foireann na hÉireann úsáid as 

an eitleán speisialta seo chun dul go cluichí idirnáisiúnta thar sáile sa todhchaí. 

 

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

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

Saothar Ealaíne atá an-chostasach! 

I Nua-Eabhrach, cheannaigh duine saibhir saothar ealaíne. Chaith sé $179 milliún ar an 

bpictiúr. Women of Algiers  an teideal atá air. Sin an praghas is airde a bhí ar phictiúr 

riamh. Phéinteáil an t-ealaíontóir Spáinneach, Pablo Picasso, é. Tá clú agus cáil ar Picasso 

mar ealaíontóir. Rinne sé an pictiúrThe Weeping Woman. Tá cuma brónach uirthi. 

 
Comórtas Amhránaíochta na hEoraifíse 

Beidh an Comórtas ar siúl an tseachtain seo. Beidh Molly Sterling ó Bhaile Átha Cliath ag 

glacadh páirte ann ar son na hÉireann. Beidh sí ag canadh an amhráin Playing With Numbers. 

Beidh sí ag seinm ar an bpianó freisin.  

Beidh dhá cheolchoirm leathcheannais ann ar dtús; Dé Máirt 19 Bealtaine agus Déardaoin 21 

Bealtaine. Ansin beidh na hamhráin is fearr sa chraobh oíche Dé Sathairn 23 Bealtaine.  

Beidh Molly ag canadh Déardaoin, agus tá súil againn go mbeidh an chéad áit aici Dé 

Sathairn! Ádh mór ón ELeathanach! 

 

 

Ceolchoirm ag U2 i gCeanada 

Déardaoin seo caite chuir U2 tús lena gcamchuairt dhomhanda nua. Innocence and 
Experience is ainm don chamchuairt. Bhí siad ag seinm os comhair lucht éisteachta 19,000 

duine in Vancouver i gCeanada.   

Ag deireadh na hoíche bhí timpiste ag an ngiotáraí The Edge. Thit sé den stáitse, ach tá sé 

ceart go leor. An tseachtain roimhe sin fuair athair an drumadóra, Larry Mullen, bás, agus i 

mí na Samhna bhí timpiste uafásach rothair ag príomhamhránaí an ghrúpa, Bono.  

 

 

 

 

 

 


