
 Saol agus Bás  
 

Fadhb le casadh díobh  
 

 

 

Ar dtús: 

Fadhb A) Bán le himirt agus buachaint i dhá gluaiseachtaí. 

Fadhb B) Cas an bord trí 90 céim. 

Bán le himirt agus buachaint i dhá gluaiseachtaí. 

Fadhb C) Cas an bord trí 90 céim arís. 
Bán le himirt agus buachaint i dhá gluaiseachtaí. 

Fadhb D) Cas an bord trí 90 céim arís. 

Bán le himirt agus buachaint i dhá gluaiseachtaí. 

 

 

Comhghairdeas le buaiteoir ár gcomórtas crosfhocaile: Caoife Garvey. 

Míle buíochas do gach duine a ghlac pháirt sa chomórtas. 

 
 

 
 

Dubh le himirt agus marú. 

 

 
 

Dubh le himirt agus marú. 

 
 

Dubh le himirt agus maireachtail. 

 

 
Dubh le himirt agus marú. 

 
Dubh le himirt agus marú. 

 
Bán le himirt agus fanacht beo aon 

bhealach gur féidir leis. 

 



Imeachtaí i mí 

Márta: 
 
7 - Cruinniú ChessSoc agus 

GoSoc i Smokey's ó 20:00. 

 

14 - Cruinniú ChessSoc agus 

GoSoc i Smokey's ó 20:00. Lá 

stéig agus fellatíó. 

 

21 - Cruinniú ChessSoc agus 

GoSoc i Smokey's ó 20:00. 

 

28 - Cruinniú ChessSoc agus 

GoSoc i Smokey's ó 20:00. 

 

 

29 - Cluiche fichille daona os 

comhair an barra choláiste ag 

13:00. Gléasann daoine suas 

chun páirt píosa éigin a 

glacadh i cath mór idir Maith 

agus Olc... nó rud éigin mar 

sin. Seol ríomhphoist chuig  

chesssoc.nuig@gmail.com má 

tá suim agat bheith páirteach 

ann. 

 

Ansin, ag 21:00 beidh muid ag 

imirt fichille agus go agus 

charades fo-uisce i linn 

snáimhe. Arís, seol 

ríomhphoist chugainn má 

bheadh suim agat ann. 
 

Agus anois, fógrán as 

ár n-urraitheoirí flaithiúla: 

 

 

 

 

 

 

Márta, 2012 

 
"An bhfuil cead agam dul go dtí an leithreas?" 

 
Buntáiste a bhaineann le dul i laige na Gaeilge nach smaoineodh gach duine air ná 

go bhfuil na leithrisí in Áras na Gaeilge fíor chiúin an chuid is mó den am, 'gus is 

féidir do scíth a ligeadh ar feadh ceathrú uair nó mar sin gan éinne le cur isteach 

ort. Freisin, tá na suíocháin compórtach agus cothrom go leor le nach dtitfidh do 

sciath pháipéir istigh sa bhabhla leithris, agus tá an cnaipe shruthlú sách gearr don 

t-úrlár le gur feidir é a bhrú le do chos. 

Ach ar an láimh eile de, tá na cubicailí beagnach iomlán i ndorchadas, rud a 

chíallaíonn gur gá dhuit do phíosaí páipéir a árdú ós cionn an doras nuair atá tú 

críochnaithe leo le go mbeidh do dhóthain radharc agat orthu le feiceáil an bhfuil 

sé sábháilte do bhrístí a chuir ar ais ort. Is triomadóirí láimhe sean agus mí-

éifeachtach a bhfuil sa seomra folctha sin, a dhéanann iarracht fáil réidh leis an 

uisce trí teocht láimhe daoine a mhéadú go dtí go galaíonn sé. B'fhéidir gurb é sin 

an cúis go gcloistear an méid sin daoine ag imeacht amach gan a gcuid láimhe á 

bheith nithte acu?  

Tá sé fós níos fearr na úsáid a bhaint as na leithrisí sa bhfoirgneamh IT áfach. 

Scór ar deireadh: 6/10. 

 

Rud eile a bhaineann leis an cac a chuireann mic léinn na hollscoile amach na 

laethanta seo (agus le thaispeáint go bhfuil Knight's Atari "cool") ná trácht beag ar 

chuid de na memes a fheictear sa chlaonadh faiseanta sin... 

 

 

mailto:chesssoc.nuig@gmail.com

