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

sheoladh chuig marcas@glornangael.ie 





Ar an 12 Márta 2017, rinne 
teaghlaigh Ghlór na nGael turas 
treoraithe trí Gaeilge i bPáirc an 
Chrócaigh.  

Bhí ár dtreoraí le Gaeilge, Tom, 
baill de chlub CLG Na Fianna, ar 
fheabhas agus chuaigh a phaisean 
agus a chuid saineolas faoi Pháirc 
an Chrócaigh agus stair an Chu-
mann Lúthchleas Gael go mór i 
bhfeidhm ar an ngrúpa.  

Fuaireamar turas spéisiúil, tait-
neamhach agus cultúrtha, ní 
hamháin go raibh an staid agus 
an pháirc é féin feicthe againn. 

Chonaiceamar na cúl seomraí 
uilig: na seomraí feistis, na 
seomraí fisió, bosca na meáin, na 
boscaí corporáideach agus 
tolglann na himreoirí.  

Bhí an-sceitimíní ar na páistí an 
deis a bhí acu dul tríd tollán na 
himreoirí agus muid inár seasamh 
ar an dtalamh beannaithe féin 
agus ansin muid ag seasamh ar 
árdán na buaiteoirí i lár na páirce 
i seastán Uí Ógáin – an áit a bhí-
onn na gasúir ag brionglóid faoi 
agus iad ina chaptaen foirne ag 
árdú Sam Maguire nó Liam 
McCarthy.  

Bíonn atmaisféir leictreach ann i 
bPáirc an Chrócaigh i lár an 
chraobh gach uile bhliain ach ar 
ghnáth lá, gan an slua 80,000 
timpeall ort. 

Agus tú ag déanamh an turas tre-
oraithe, is féidir leat fós an 
dóchas agus an draíocht a 
mhothú, an saibhreas stairiúil 
timpeall ort.  

Chabraigh Tom an treoraí go mór 
leis an teispéaras seo a chruthú 
dúinn, ach go háirithe an turas  

iomlán a dhéanamh linn trí 
mheán na Gaeilge amháin.  

Tá cead iontrála don Iarsmalann 
san áireamh. Is féidir le grúpaí 
turas treoraithe trí Gaeilge a 

chur in áirithe le Tom trí 
teagmháil a dhéanamh le hI-
arsmalann Pháirc an Chrócaigh 
ar 01 819 2323 nó ar rphost chuig 
gaamuseum@crokepark.ie 

Agus an tEarrach linn, beidh teaghlaigh fud fad na tíre ag tapú an deis taisteal 

timpeall na tíre agus aithne a chur ar oidhreacht na tíre taobh ar thaobh lena 

bpáistí. San alt seo a leanas, scríobh Nóirín Bairéad, Oifigeach Forbartha le 

Glór na nGael, ar cuairt a chur teaghlaigh ar Pháirc an Chrócaigh anuraidh. 
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