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Ba mhaith le Ghlór na nGael cuireadh a thabhairt do theaghlaigh atá ag tógáil páistí le 

Ghaeilge freastal ar an Saoire Gaeltachta i mbliana. Tugann an saoire seo deis do theaghlaigh 

aithne a chur ar a chéile in atmaisféar cairdiúil agus spraoiúil i gcroí lárGhaeltacht álainn 

Chorca Dhuibhne. Tacaíonn sé le teaghlaigh nascanna agus cairdeas a chothú lena chéile chun 

go mbeadh tacaíocht agus comhluadar ar fáil dóibh agus iad ag cothú saol trí Ghaeilge dá 

bpáistí. Beidh an saoire ar siúl ó 12 go 19 Lúnasa 2017 i mBaile an Fheirtéaraigh, Co Chiarraí 

le clár imeachtaí cuimsitheach ar siúl atá oiriúnach do gach aois ghrúpa agus gach póca. Tá 

gach eolas faoin saoire ar fáil ó Cabríní de Barra ar 00-353-83-4455914 nó 

cabrini@glornangael.ie.   









Tá pleanáíl agus ullmhú ar bun maidir le mór-imeacht Sheachtain na Gaeilge i mBaile Leitir 

Ceanainn i mbliana! 

 

Beidh an coiste úr-bhunaithe, Líonra Leitir Ceanainn, ag eagrú preab-Ghaeltacht sa bhaile ar an 
Domhnach, an 12ú Márta. Beidh deis ag muintir na háite bualadh isteach go Óstán Mhic 
Eiteagáin, agus sult a bhaint as an cheol, craic agus comhrá. Beidh Glór na nGael i láthair 
chomh maith, le coirnéal na dteaghlach a reáchtáil ann, áit a mbeidh spraoi agus cluichí do 

pháistí óga agus a gcuid tuismitheoirí. 

 

Beidh an ócáid ar siúl idir 15.00-17.00, agus beidh fíorfháilte roimh an phobal bualadh isteach 

chugainn! 

 

Tá Óstán Mhic Eiteagáin lonnaithe ar an phríomhshráid i lár an bhaile. 

 

Má tá tuilleadh eolais uait, is féidir teagmháil a dhéanamh le Caitríona Nic Seoin, Oifigeach 





Tá muid ag tabhairt aghaidhe ar Charn Tóchair arís i mbliana don deireadh seachtaine 
teaghlaigh i ndiaidh an saoire taitneamhach a bhí againn anuraidh. Is áit speisialta ar fad í An 
Carn, le scoth na ndaoine ann chomh maith le feirm, sliabh ar chúl, tearmann dúra, siopa, am-
harclann agus lóistín ar an suíomh. Tá gach eolas thíos maidir leis an chlár. 
  
Lóistín: Tá dhá teach ag An Carn le trí sheomra ensuite, cistin agus seomra suí iontu.  
Bia: Tá cistin sna tithe ach cuirfear bia ar fáil do theaghlaigh ar an Satharn (bricfeasta, lón & 
dinnéar) agus maidin Dé Domhnaigh. 
  
Imeachtaí 
Aoine: Nuair a shroicheann na teaghlaigh An Carn beidh deis againn aithne a chur ar a chéile. 
Déanfaidh muid píotsa le chéile agus amharcfaimid ar scannán Gaeilge sa Choire. 
 
Satharn: Caithfimid an lá i dTearmann Dúlra Dhroim nDamh. Beidh boghdóireacht, tógáil tear-
mainn, cluichí foirne agus léar mór eile ar siúl againn. 
Agus muid ag ligint ár scíth i ndiaidh an lá a chaitheamh amuigh faoin aer déanfaimid neadacha 
seacláide Cásca le chéile. Beidh dinnéar againn agus rachaimid suas staighre ina dhiaidh le fu-
inneamh na bpáistí a ídiú ar an chaisleán preabtha agus beidh neart cluichí eile againn chomh 
maith. 
Beidh seisiún ceoil le ceoltóirí ón Charn ar leath i ndiaidh a hocht. Má tá uirlisí ag na páistí 
beidh fíorfháilte rompu bualadh leo chomh maith. 
 
Domhnach: Beidh bricfeasta againn agus le críoch a chur leis an deireadh seachtaine, dé-
anfaimid ciseáin Chásca mar ullmhúchán don toraíocht uibheacha a bheas ann sa tearmann 
dúlra. Tá seo saor in aisce agus ní gá do theaghlaigh fanacht dó, ach má tá an t-am agaibh 
beidh go leor spraoi againn! Tá muid ag súil go mbeidh an toraíocht críochnaithe faoi 12:00. 
  
Costais 
Lóistín: £100 do sheomra ar feadh an deireadh seachtaine (tá na seomraí measartha mór mar 
sin is féidir le teaghlach fanacht in aon seomra amháín, ag brath ar aoiseanna agus méid) 
Bia: £30 an duine do dhaoine fásta agus £15 do pháistí. Clúdaíonn sé seo bricfeasta, lón agus 
dinnéar ar an Satharn agus bricfeasta maidin Dhómhnaigh 
Imeachtaí: £10 an teaghlach do na gníomhaíochtaí ar an Satharn i dTearmann Dúlra Dhroim 
nDamh. 
  
 
 
 
 

 



Ar an Satharn 18 Feabhra tháinig na céadta le chéile taobh amuigh de Halla an Bhaile in Iúr Cinn Trá le léirsiú a     

dhéanamh ar son Acht Gaeilge ó Thuaidh. B’as Co. an Dúin agus Co. Ard Mhacha a mbunús ach tháinig siad ó Bhaile 

Átha Cliath, Béal Feirste, Co. Lú, Co. Mhuineacháin agus fiú ó Rann na Feiste i Co. Dhún na nGall. Seo thíos roinnt 

pictúir de theaghlaigh Ghaeilge a bhí i láthair ar an lá.  



 
Beidh Máirt na hInide ag titim amach i mbliana ar an 28 Feabhra. Leigh thíos an stair agus 

na nósanna a bhaineann leis an fhéile sin, agus bain triail as pancóga a dhéanamh leis an 

oideas atá thíos. 

 

Tugtar Máirt na hInide ar an Mháirt roimh an chéad lá Carghaise i bhféilire Críostaí na 
hÉireann. Tugtar Máirt na bPancóg uirthi chomh maith anois. Go traidisiúnta ithimid a lán   

pancóg ar an lá sin. 

In Éirinn fadó dhéantaí diantroscadh i rith an Charghais. Ní ití feoil, uibheacha ná táirgí 
déiríochta.Dhéantaí pancóga Máirt na hInide, mar sin, chun na huibheacha, an t-im agus  
an bainne ar fad a bhí sa teach a úsáid sula gcuirfí tús leis an tréimhse throscaidh. 
 
Lá mór bainiseacha a bhíodh i Máirt na hInide in Éirinn fadó. Ní raibh cead ag daoine pósadh le 
linn an Charghais an t-am sin. Mar sin, phósadh a lán daoine roimh thús an Charghais, 

ar Mháirt na hInide. 

I roinnt tíortha tugtar ‘Mardi Gras’ ar Mháirt na hInide. Is ón bhFraincis a thagann na focail 

‘Mardi Gras’ agus is é an chiall atá leo ná ‘Máirt Ramhar’.Tá clú agus cáil ar fhéile ‘Mardi Gras’ 

i gcathair New Orleans sna Stáit Aontaithe.Le linn an cheiliúrtha in New Orleans caitheann 

daoine feistis agus maisc dhaite. Téann siad go dtí damhsaí masc. Bíonn mórshiúlta ollmhóra ar 

siúl gach lá ar feadh seachtaine. 

 

 
135g gnáthphlúr, 1 tsp púdar bacála, ½ 

tsp salann, 2 tbsp. siúcra mionaithe, 
130ml bainne, 1 ubh mór(buailte) 1 tbsp. 
im leáite agus píosa níos mó don phanna. 

 

1. Cuir an plúr, púdar bacála, salann agus 
siúcra le chéile i mbabla mór. Cuir an 
bainne, ubh agus im le chéile i mbabhla eile.  
2. Cuir an dá rud le chéile agus, le forc, 
measc é go dtí go bhfuil fuidreamh mín agat. 
Fág é ar feadh cúpla bomaite. 
3. Cuir friochtán ar teas measartha íseal 
agus píosa ime air. Nuair atá sé leáite, cuir 
spunóg mór fuidrimh air. Ba chóír dó bheith 
an-tiubh. Nuair a fheiceann tú bolgáin ag 
teacht ar barr, tiontaigh an pancóg, coinnigh 
ar an teas é go dtí go bhfuil an dá thaobh 
donn-óir. Déan seo leis an fhuidreamh uilig. 
4. Cuir do rogha ruda ar bharr na bpancóg, 
seo cúpla smaoineamh. 

https://ga.wikipedia.org/wiki/An_Mh%C3%A1irt
https://ga.wikipedia.org/wiki/Carghas


Tá TG4 ag lorg láithreoirí óga don dara bliain as a chéile le bheith páirteach i gcraoladh 

aimsire speisialta Sheachtain na Gaeilge. 

Anuraidh den chéad uair, tugadh deis do chúigear páistí réamhaisnéis na haimsire a chur i 
láthair ar ‘An Aimsir Láithreach’, seirbhís aimsire an chainéil, i dteannta réaltaí an 

stáisiúin le linn Sheachtain na Gaeilge. 

Tá an comórtas oscailte do dhaltaí bunscoile (6-12 bliain) ó cheann ceann na tíre a bhfuil 

suim acu an aimsir a chur i láthair. 

Beidh réaltaí TG4 ag roinnt a gcuid saineolais lena gcomghleacaithe óga agus iad ag cuidiú 

leo script a ullmhú agus a chur i láthair sula ndéantar taifead ar an mhír. 

Beidh buaiteoir ar leith le feiceáil gach tráthnóna ag 6.55pm le linn Sheachtain na 

Gaeilge. 

Iarrtar ar dhaltaí ar suim leo a bheith páirteach físeán gearr, ina míníonn siad cén fáth ar 
mian leo An Aimsir Láithreach a chur i láthair, a chur chuig cula4@tg4.ie roimh 3 Márta 

2017. 

Gach eolas le fáil anseo. 

 

Bain triail as na frasaí snasta seo 

thíos: 

Tá an ghrian ag scoilteadh na gcloch  

Tá peata de lá ann  

Tá sé nimhneach amuigh  

Tá sé ag cur sceana gréasaí   

Comh te le lá na bó duibhe  

Chonálfadh sé na corra  

 

 

Tá braon i mbéal na gaoithe 

Múirín gréine, an Múirín is bréine amuigh  

Tá an ghrian ag ísliú a cinn 

Tá coiscéim fhada ar na laehanta faoi 

láthair  

D'fheannfadh sé na caoirigh 

Go soinneanta go doinneanta 

Chuir sé de dhíon is de dheora  

Seo an buaiteoir ó 2016, Katie ó Dhún Garbhán.  

Amharc uirthi anseo  

http://www.cula4.com/ga/clair/iseolaime/presenters/
https://www.youtube.com/watch?v=7nWybb-X6Q8

