
Is féidir le teaghlaigh leas a bhaint as 

an mhargadh iontach seo idir seo 

agus deireadh an tsamhraidh.  

Más mian le do theaghlach ceann de 

na cluichí galánta atá ag Glór na 

nGael a cheannach, ní mór ach an 

cód laiscne ‘Samhradh’ a úsáid ar an 

siopa ar-líne le lacaiste 20% a fháil.  

Tabhair cuairt ar an siopa anois ar 

www.udar.ie  

Rinneadh seoladh oifigiúil ar leabhar de chuid 

Ghlór na nGael, an Buntaiste Breise, i nGaeláras 

Mhic Ardghail, Iúr Cinn Trá, ar na mallaibh.   

Ó chlé: Frainc Mac  Cionnaith (Bainisteoir le 

Glór na nGael), Marcas Mac Ruairí (údar an    

leabhair), Bláithín Mhic Cana a sheol a leabhar, 

Áinín Uí Chasaide (Glór na nGael), Seán Ó 

Maoilsté (Cairde Teo) agus Louise Smith 

(Comhairle Ceantair an Iúr, Mhúrn agsu an Dúin). 

Tá an Buntáiste Breise, treoirleabhar do 

theaghlaigh le Gaeilge, ar fáil ar €10 

ag www.udar.ie.  

http://www.udar.ie
http://www.udar.ie/


 
 
 

Comhábhair: 

Arán pitta (nó naan) 

Anlann trátaí 

Luibheanna ar nós 

oragáin nó maróis 

Do rogha ruda le cur 

ar barr (liamhás,   

onniún, piobar  

anann 

Cáis ghrátáilte 

De dhíth: 

Tradairí oighinn 

Spunóga 

Babhlaí 

Scian  

Grátálaí 

Oigheann 

Duine fasta le cuidiú 

leat 

Céimeanna: 

1. Gearr gach rud atá le cur ar barr i bpíosaí beaga 

2. Cuir an t-anlann trátaí ar an arán le spunóg 

3. Cuir cáis, luibheanna agus gach rud eile ar an arán 

4. Cuir san oigheann ar 180°C ar feadh 5 bhomaite nó go dtí go bhfuil an chá-

is leáite. 



 
 
 
 

 

Is é Oisín Mac Giolla Bhríde an treoraí 

Déan teagmháil leis trí scairt a chur ar an phríosún ar 

(0404) 61599  



Baineann breis agus billiún duine i mbreis agus 180 tír feidhm as WhatsAppchun bheith i dteagmháil 

lena gcuid cairde agus a muintir, ag am ar bith in áit ar bith. Tá WhatsApp saor in aisce agus 

cuireann sé ar chumas daoine teachtaireachtaí a sheoladh agus glaonna a chur go héasca, go slán 

agus le hiontaofacht, ar fáil ar ghutháin ar fud na cruinne.  Tá WhatsApp anois ar fáil go hiomlán 

trí Ghaeilge, tabhair cuairt ar an suíomh anois le níos mó eolais a fháil. 

https://www.whatsapp.com/?l=ga


Gach seans go bhfuil siad feicthe agat má bhí tú i lár Bhaile Átha Cliath le déanaí: na saothair 

ealaíne ildaite sin atá péinteáilte ar bhoscaí rialúcháin leictreachais agus ar bhoscaí soilse 

tráchta, iad samhlaíoch, aoibhinn, comhaimseartha, ag gealadh liath na cathrach. 

Is obair í seo de chuid an ghrúpa Dublin Canvas a bhfuil sé de sprioc acu Baile Átha Cliath a 

dhéanamh níos áille do chónaitheoirí agus do chuairteoirí araon. 

Tá cuid mhaith de lár na cathrach clúdaithe cheana féin ag an togra ach tá Dublin Canvas anois 

ag iarraidh an ealaín sráide a leathnú amach go Baile Átha Cliath Theas-Lár, agus tá siad ag 

lorg aighneachtaí ón phobal i láthair na huaire. 

 

22 bosca atá le péinteáil agus creideann NÓS, an iris Ghaeilge ar líne, go mbeadh sé ar      

fheabhas ar fad dá mbeadh cúpla ealaíontóir le Gaeilge ina measc siúd a roghnófaí. 

Tá roinnt de na boscaí a rinneadh go dtí seo maisithe le focail Ghaeilge ach nár dheas a      

thuilleadh a fheiceáil fud fad na hardchathrach? 

 

Más ealaíontóir Gaeilge thú, nó má tá aithne agat ar aon duine a mbeadh suim acu ina leithéid 

de thogra, ní mór aighneachtaí a chur isteach chuig Dublin Canvas roimh Dé Luain 24 Iúil. 

http://www.nos.ie
http://www.nos.ie


 


