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An t-ábhar sa chaibidil reatha
 

Teicneolaíocht Is Córas iompair rathúil é 
Uber (26). Cé go bhfuil siad Cliste cumh-
achtach (30) (comhrá), bíonn drochthionchar 
ag fóin phóca ar scileanna sóisialta. Nach 
mithid mearchóras iarnród a chur i gcathracha 
eile na tíre – Luas i gCathair Chorcaí (34) 
mar shampla? Ná fágtar ar siúl é! (48) Ní 
ceart aon ghléas a fhágáil ag luchtú thar oíche 
ar eagla go rachadh an luchtaire – agus an 
teach – trí thine. 
 
Ceol agus scannán Ní fada 
uainn Séasúr Oscar (27). An 
tusa is fearr? (33) ag 
déanamh ceoil ar an ardán.   
 
Cultúr Bhain col ceathracha 
an-spórt as an Oíche 
Chultúrtha a reáchltáladh i mí 
Mheán Fómhair. Ardoíche 
(38) a bhí acu. Má tá Suim 
san ealaín (40) agat, is fiú go 
mór cuairt a thabhairt ar 
Ghailearaí Náisiúnta na 
hÉireann. Nach tráthúil meas 
Lonely Planet ar an nGaillimh 
agus í mar chathair an chultúir 
i mbliana! Gaillimh abú! (41)  
 
Teanga Cad is brí leo? (27) 
Cad as ar tháinig ainmneacha 
na míonna? Féach an cúlra 
neamhchoitianta atá le hArd 
na gCeapairí. Logainm 
suimiúil (29 é. 
 
Sochaí Má tá fail ort Mo thrua thú! (41). Ní 
hionann Sonas agus airgead (47). 
  
Gramadach An aimsir gnáthláithreach 
(44) mar aon le cleachtaí sa chaibidil agus ar 
an leathanach ranga 
 
Timpeallacht Baineadh Geit (32) 
(ríomhphost) as Niall nuair a chuaigh 
sé amach ag siúl sa choill. Níl Greta 
Thunberg ach seacht mbliana déag 
d’aois, ach Nach mór an chiall atá 

aici! (31) Is nós linn sa lá atá inniu ann Ár 
gcuid éadaigh (41) a ní go han-mhinic. Bhí 
an oiread sin measa ag na príosúnaigh eile ar 
Nikolay Vavilov gur chosain siad a 
bhailiúchán síolta in ainneoin a ndroch-chás 
féin – ag Caomhnú na timpeallachta (45). 
Ní don Nollaig amháin madraí – maireann 
Cúram madraí (47) dá saol ar fad! 
 
Cúrsaí spóirt Ó 2008 bhuaigh Messi agus 

Ronaldo (41) duais an 
pheileadóra ab fhearr ar 
domhan. Corn Ryder 
(45) agus maith thú, a 
Phádraig (Harrington), a 
roghnaíodh mar chap-
taen ar fhoireann na 
hEorpa. Níl cur síos ar 
na héachtaí a rinne Rí 
na hiomána (46), 
Henry Shefflin, mar 
iománaí d’fhoireann 
Chill Chainnigh agus 
anois mar bhainisteoir 
iománaíochta. 
 
Bí ag éisteacht agus 
ag caint Mí-ádh! (36, 
37, 38) – scéal grafach 
agus cleachtaí. 
Cluastuiscint (35 agus 
39) – ceisteanna 
bunaithe ar an 
dlúthdhiosca. Bígí ag 
plé le chéile (42) faoi 

bhliain ghnóthach na hidirbhliana! 
 
Prós & amhráin Míthuiscint! (24) agus 
déanaigí ceol – Ceap do shuaimhneas (32) 
agus Buachaill ón Éirne (46) 
 
Cúrsaí reatha Bliain úr mhaith! (26) An 
bhfuil rún déanta agat? Tá Pobal na bpuball 
(34) ag dul i líonmhaireacht i gcónaí.  

Crosfhocail, Tráth na gceist, 
Tomhas agus Rabhlóg 
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