
 Más mian leat díchlár ón nuachtlitr seo, is féidir rphost a  

sheoladh chuig marcas@glornangael.ie 

breithe), a bailíodh le gcead tu-
ismitheora, scriosta ónár mbu-

nachar sonraí againn.  

Más mian leat leanúint ort ag fáil 
na nuachtlitreach, ní gá duit aon 
rud a dhéanamh. 

Más mian le héinne díchlárú ón 
nuachtlitir ag aon staid, is féidir r-
phost a seoladh chuig mar-
cas@glornangael.ie agus bainfear 
a chuid mionsonraí teagmhála ón 
bhunachar ar an toirt. 

 

Má tá aon cheist ag éinne faoi do 
chuid sonraí atá againn, cuirfear 
fáilte rompu. Ní ach teagmháil a 
dhéanamh linn.  

Tá nuachtlitir Ghlór 
Teaghlaigh á sheoladh chuig 
breis agus 900 teaghlach 
gach coicís. 

Freastalaíonn roinnt de na 
teaghlaigh seo ar ár gcuid 
imeachtaí níos rialta ná a 
chéile agus is ag na 
himeachtaí a chlárigh go 
leor acu linn. 

Tá teaghlaigh eile a 
chláraigh linn díreach fríd 
ár suíomh gréasáin. Líon 
siad foirm isteach ar a 
raibh ceisteanna faoi aoi-
seanna agus ainmneacha na 
bpáistí. 

Is eolas é seo a chreidimid 
nach bhfuil de dhíth orainn 
anois.  

I bhfaisnéise reachtaíocht 
Eorpach cosanta sonraí a 
thagann i bhfeidhm i dtreo 
deireadh mí Bealtaine na 
bliana seo, tá muid ag dé-
anamh roinnt glanadh suas 
ar ár mbunachar sonraí.  

Chuige sin, tá sonraí páistí 
(ainm, sloinne, aois/dátá  



Tá Foras na Gaeilge ag cur 15 

scoláireachtaí ar fáil do Chúrsa 

Teaghlaigh sa Ghaeilge atá a 

reáchtáil ag Cumann an Phiarsaigh i 

nGaoth Dobhair le linn na seachtaine 

14-21 Iúil 2018.  

Bronnfar 10 scoláireachtaí de luach 

€900 an ceann agus 5 scoláireachtaí 

de luach €200 an ceann ar 

theaghlaigh a bhfuil suim acu 

freastal ar an chúrsa Gaeilge seo i 

nGaoth Dobhair. 

Caitheann na teaghlaigh seachtain i 

nGaoth Dobhair ag freastal ar 

ranganna agus imeachtaí tré 

Ghaeilge a bheidh ar siúl i bPobals-

coil Ghaoth Dobhair. Tá a thuilleadh 

eolais faoin chúrsa féin ar an suíomh 

idirlíon www.piarsaigh.ie 

Is ar theaghlaigh atá san earnáil 

Gaelscolaíochta faoi láthair atá na 

scoláireachtaí dírithe; sé sin le rá do 

theaghlaigh a bhfuil páiste ag 

freastal ar ghaelscoil, ar ghaelcho-

láiste nó ar scoil ina bhfuil oideachas 

tré Ghaeilge a chur ar fáil. 

Beidh trí scoláireacht le bronnadh ar 

an chlár Barrscéalta (11.00rn -12.00 

nón) ar RTÉ Raidió na Gaeltachta 

gach lá ón Luan 30 Aibreán  go Aoine 

4 Bealtaine.   

Éist leis an chlár le linn na seach-

taine agus beidh an deis agat TÉACS 

a chur isteach le linn an chláir le 

bheith sa chrannchur do na 

scoláireachtaí. 

Tá Cumann an Phiarsaigh go mór faoi 

chomaoin ag Foras na Gaeilge as an 

tacaíocht seo a thabhairt don chúr-

sa. 

Is féidir eolas breise a fháil ó Joe Ó 

Gallchóir, stiúrthóir an chúrsa,  ag 

086 3048242 nó galljoe@eircom.net 

Tá Lá cheoil, ceardlanna, 
éachtraí agus ceiliuradh ar 
an phobal Ghaelach I Lon-
dain á heagrú. 

I meac eile, beidh ceol-
choirmeacha, leabhair, 
bia, imeachtaí teaghlaigh 
agus seoladh oifigiúil de 
ghrúpa súgartha Londain. 

Beidh Diarmuid de Faoite 
agus Nell Ní Chróinín i 
mbun ceardlanna. 

Beidh an t-imeacht ar siúl 
i Halla Uí Chinnéide, Ionad 
na Gael, Londain LW1 9XB 

Cosnaíonn teicéid £10. 
Beish spás i gceardlann 
amháin san áireamh leis 
an chostas a fhad is a 
bhfuil spásanna fágtha. 
Beidh páistí faoi 12 saor in 
aisce. Tá breis eolas ar fáil 
ag in-

fo@gaelicvoices@gmail.com 

Is amhránaí sean-nós cáiliúil as Co Chorcaí í Nell Ní Chróinín. Bíonn sí ar TG4 go 

rialta, ar chláir ceoil traidisiúnta ar nós Geanntraí agus Anam an Amhrán. Beidh 

ceardlann san amhránaíocht ar an sean-nós do gach leibhéal á mhúineadh ag Nell. 

 

Tabhair chun beatha do chuid fhocal san ceardlann drámaíocht seo le réalt Ros na 

Rún Diarmuid de Faoite. Ainmníodh Diarmuid do IFTA as a phríomhpháirt i gCorp 

+ Anam, agus chríochnaigh sé an scannán ‘Black '47’ le déanaí. Tá sé ina aisteoir 

stáitse agus tá sé díreach críochnaithe le camchuirt náisiúnta ‘Someone Who’ll 

Watch Over Me’ le Frank McGuinness. 

 

19:00 -  21:00 Comórtas Bailéad Luke Kelly (eagraithe ag an Connolly Associa-

tion) 

21:00 -  23:00 PopUpGaeltacht! (eagraithe ag Conradh na Gaeilge i Londain) 

Eolas:   info: gaelicvoices@gmail.com 

http://www.piarsaigh.ie






€

€





D’eagraigh Glór na nGael 
ócáid dheireadh seachtaine do 
theaghlaigh san Earrach i 
gCarn Tóchair, Co. Dhoire 
anuraidh.   

Chaith muid tráthnóna ar an 
tearmann dúlra ansin agus is 
iontach an saghas fiadhúlra a 
bhí le feiceáil ann.  Má bhíonn 
tú féin airdeallach, gach seans 
go bhfeicfidh tú cuid acu seo, 
i do ghairdín féin fiú.  

Earc Luachra 

Bíonn teacht ar an Earc Lu-
achra i measc na luachra i 
bportach nó faoin talamh 
fliuch ag an am seo bliana.   

Tá cuma ar an ainmhí amfai-
biach seo gur dineasár beag é, 
ach níl dochar ar bith ann 
agus is iontach an rud é iad a 

fheiceáil faoin ghairdin!   

Tá Earc Luachra ar lámh Joe 
sa ghrianghraif seo. 

Torbáin 

Tá torbáin go leor le feiceáil 
faoi láthair!  Is loscáin óga iad 
na torbáin agus arís tá siad le 
feiceáil ar thalamh fliuch agus 
i linnte anois.   

Fásann an torbán go gasta 
agus ní i bhfad uainn go 
dtiocfaidh cosa orthu ar 
aghaidh leo de léim.   

Idir an dá linn, is féidir cuid a 
chur i mbuicéad agus súil 
coinneáil orthu ag fás.  

Tá cluiche toraíocht 
mhionbheitheach ar an chéad 
leathanach eile duit féin má 
théann tú isteach sa choill. 



TRASNA SÍOS   

1 tá a theach ar a dhroim aige 1 bíonn sé ag obair go crua 

2 tá 50 péire bróg de dhíth air 3 sé chos aige ach níl sé maith ag siúl 
4 itheann sé adhmad 6 bogann sé go mall 

5 dearg le spotaí dubha 9 eitilt 
7 tá ocht gcos aige 11 de dhíth le hiasc a cheapadh 

8 bí cúramach nach dtabharfaidh sé cealg duit 12 déanann sé mil 

1 díreach mar an gcéanna ar an dá thaobh     

1 bíonn sé ag seinm ceoil     

 




