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❸ Cluichí leathcheannais iomána ❹ Fócas ar an CLG ❼

Amhrán na Seachtaine
Éistigí le seo! Leagan deas de Bohemian Rhapsody as Gaeilge á chur i
láthair ag TG LURGAN:
https://www.youtube.com/watch?v=Xl-_h-igh1Y
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De bharr go mbeidh pluaiseanna Dhaidí na Nollag dúnta ar fud na tíre tá Daidí
na Nollag ag ullmhú cuairteanna Zoom do pháistí le Gaeilge. Is féidir le
scoileanna agus teaghlaigh cuairt agus bronntanas a shocrú do ghlaoch Zoom ar
www.udar.ie.
Do Scoileanna
Idir an 1-4 Nollaig agus 7-11 Nollaig ón 10:00 go dtí 13:50
Costas €3 an páiste agus le rogha idir Leabhar Dathúcháin nó Cluiche Snap mar
bhronntanas do gach páiste. Mairfidh gach cuairt thart ar 10 nóiméad.
Spriocdháta d'áirithintí 1 Nollaig 2020 (cé go nglacfar le háirithintí tar éis an
dáta ní féidir le Daidí na Nollag a dhearbhú go mbeidh na bronntanais luaite ag
na leanaí in am don ghlaoch Zoom).*
Do Theaghlaigh
Beidh Daidí na Nollag ar fáil le labhairt leis na páistí sa tréimhse 10-20 Nollaig
ón 15:30 go 18:30 ar laethanta le linn na seachtaine, agus ón 11.00 go 18:00 ag
deireadh na seachtaine. Tá rogha canúintí ar fáil do theaghlaigh. €15 an bun
phraghas le bronntanas san áireamh. Tá roghanna eile ar fáil le bronntanais ar
leith agus sa chás go bhfuil níos mó ná páiste amháin sa teaghlach. Mairfidh
gach cuairt thart ar 10 nóiméad. Spriocdháta d'áirithintí 1 Nollaig 2020 (cé go
nglacfar le háirithintí tar éis an dáta ní féidir le Daidí na Nollag a dhearbhú go
mbeidh na bronntanais luaite ag na leanaí in am don ghlaoch Zoom).*

*De bharr chomh gnóthach agus atá An Post agus dáilitheoirí eile tá baol ann go
dtiocfaidh na bronntanais lá nó dhó i ndiaidh na cuairte. Ach bí cinnte go
dtiocfaidh siad luath nó mall!
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Beoshruthú ón Theatre Royal

Ballet Poulet
Dé Céadaoin, 16 Nollaig, 18:00
Cuireann an Theatre Royal, Port Láirge i gcomhar le Glór na nGael, léiriú iontach na
Fanzini, Ballet Poulet, i bhur láthair. Craolfar an seó ón stáitse ar an Chéadaoin, an 16
Nollaig.
Cuirfidh an bheirt chleasaithe a mórshaothar is déanaí os bhur gcomhair. Tá sise tar éis
béilé fileata, ceanúil, grámhar a ullmhú. Tá seisean tar éis seó lán rógaireachta agus ruaille
buaille a ullmhú. Is breá léi damhsa, is breá leis sicíní. Pleidhcíocht agus amaidíocht…
Roimh i bhfad beidh tú do do cheistiú féin cad a tháinig ar dtús, a tútú nó a thoupée!
Cé go mbeidh cuid mhaith den seó curtha i láthair trí mhímeáil agus ruaille buaille, beidh
na taibheoirí, Con Horgan agus Kim Mc Cafferty, ag caint lena lucht féachana as Gaeilge.
Fós féin beidh sé sothuigthe do gach duine.
Tá costas €10 in aghaidh an teaghlaigh don bheoshruth seo. Is féidir áit a chur in áirithe
ar www.theatreroyal.ie nó trí ghlaoch a chur ar Oifig na dTicéad ag 051 874 402. Seolfar
do bheoshruth chugat tar éis na háirithinte. Ní bheidh uait ach ceangal maith WiFi!
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Sula dtosóidh mé ag caint faoi
chluichí móra báire an deireadh
seachtaine, caithfidh mé a
admháil go mbraitheann sé
éagórach ar shlí nach mbeidh
draoi Chontae an Chláir Tony
Kelly ag cleachtadh a cheirde i
bPáirc an Chrócaigh i mbliana.
Baineadh gortú rúitín dó an
tseachtain seo caite agus ba
bhuille róthrom é do thrúpaí
Brian Lohan agus buaileadh orthu
go saoráideach d’uireasa Kelly.
Fós féin, bhí an bua lán-tuillte ag
Port Láirge agus táim an-tógtha
le dul chun cinn na nDéise faoi
stiúir a mbainisteoir nua Liam
Cahill le dhá chluiche anuas ach
go háirithe.
Luíodar isteach i gceart ar
Luimneach gan aon eagla orthu
roimis a gcéile comhraic. Is
fíorannamh a chailleann foirne ag
an leibhéal seo agus nach
amárach chun na Déise a
leanann seachtain stánála agus
thabhairt ar ais go dtí an lá mór
allagair an cluiche le leigheas
gach scéala ag an té ar an gclaí. den chéad uair ó 2017.
Chuala é ráite an tseachtain seo
A mhalairt meoin a léirigh
a d'imigh tharainn go raibh iontas
muintir Phort Láirge tar éis
ar Brian Cody é féin, nuair a
Chluiche Ceannais na Mumhan
sciobadar an cluiche leo go
áfach, agus d'fhágadar Staid
déanach i gcoinne na Gaillimhe.
Semple le hábhair dóchais go
rabhadar ar ais i measc na mboc
mór arís.
Is ar Pháirc an Chrócaigh a
bheidh a dtriail Dé Sathairn le
curaidh Laighean, Cill Chainnigh,
ag fanacht orthu. Cuirfear
ceisteanna móra ar na géaga
nuair is mó a bheidh sé ag
teastáil toisc go mbeidh siad ar
an mbóthar den tríú seachtain as
a chéile.
Beidh Liam Cahill sásta gur
bhuaileadar an líontán tríú
huaire an tseachtain seo caite
agus déanaim amach go mbeidh
trí cinn ag teastáil uathu

Tugadh moladh do Richie Hogan
as an gcluiche a athrú ó bhonn
tar éis dó teacht ar an bhfód sa
dara leath.

Hogan agus a chomhghleacaithe
agus bhí deiseanna cúil ag teacht
dá réir.
Tuillfidh na Cait a gcuid scóranna
le haonad cosanta Phort Láirge
ag neartú in aghaigh an chluiche.
Más cath seachtó nóiméad atá i
ndán dúinn áfach, chuirfeá cúpla
pingin ar chosa úra na gCat
cogadh an Oirdheiscirt a
bhuachaint amárach.

Is iad foirne an Iarthair,
Luimneach agus an Ghaillimh, a
Tá sé ag dul dom cuimhneamh ar
bheidh ag lorg an dara háit i
scór chomh healaíonta leis le
gcluiche ceannais iomána na
fada an lá ach níorbh é
hÉireann ar an Domhnach.
taispeántas Hogan amháin ba
chúis leis an teacht aniar gan
Má ghlacaimid le tuairim na
choinne.
ngeallghlacadóirí, beidh ar an
Athraíodh múnlaí imeartha Chill nGaillimh caighdeán nach bhfuil
Chainnigh nuair a tógadh na
feicithe uathu go fóill a bhaint
seansaighdiúirí Colin Fennelly
amach ar feadh seachtó nóiméad
agus Walter Walsh ón bpáirc.
chun teacht tríd an gceann seo.
Chonaiceamar pasanna níos
Ar lean ar leathanach 6
tomhaiste ag dul isteach chuig
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Ar lean ó leathanach 5

mbinse i Jason Flynn agus Seán
É sin ráite beidh siad sásta leis na Loftus níos tábhachtaí ná riamh
agus beidh orthu an brat glas a
freagraí a thug siad ar roinnt
ardú cúpla uair roimh chlog an
ceisteanna i gcoinne Thiobraid
Árann chun fanacht sa chraobh ar Aingil tráthnóna Dé Domhnaigh.
feadh seachtain amháin eile ar a Is cinnte go mbeidh John Kiely ag
laghad.
moladh d'imreoirí Luimnigh an
Níor chabhraigh díbirt Chathal
Barrett leis na Tiobradaigh ag
teannadh le ceann scríbe ach
léirigh an Ghaillimh a
mbuanseasmhacht agus a
gcríonnacht le cúrsaí fós idir dhá
stól.
Amhail Port Láirge, beidh an
Ghaillimh ar an mbóthar den tríú
huair laistigh de thrí seachtaine.
Más fúthu an cluiche seo a
bhuachaint, beidh na cosa ón

díocas céanna a léiriú ar an
Domhnach chun go bhfaighidh na
máistrí Gillane agus Casey an
soláthar tábhachtach céanna,
mar a fhaigheann siad go minic.
Ní luaithe a cheaptar go bhfuil
freagra gach ceiste againn i
mbliana ná go dtagann níos mó
fianaise chun solais le splanc
amhrais a fhágaint sa cheann
againn.

Tá na babhtaí leathcheannais
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sroichte againn le ceisteanna
móra fós ann faoi na ceithre
fhoireann ar an gclár. An bhfuil
an chuid is fearr léirithe ag Cill
Chainnigh go fóill? Is gearr uainn
fios.
An bhfuil sé róluath d’fhoireann
na nDéise an t-éacht mór a
dhéanamh? Is gearr uainn fios. An
féidir leis an nGaillimh cuid den
chaint mholta faoi Luimneach a
bhréagnú? Is gearr uainn fios.
Cá seasann caighdeán na
Laighneach i gcomparáid le plúr
na Mumhan? Tá guth beag ciúin
ag rá liom go bhfuil iontas mór
iomána in ndán dúinn an deireadh
seachtaine seo. Tá rudaí
aisteacha ag tarlúint i mbliana.

Le Liam de Lása
Bhí an t-ádh dearg liom dreas
cainte a dhéanamh leis an bhfear
mór ar Zúm le déanaí. Ar nós an
chuid eile againn tá sé fós ag dul
i dtaithí ar shaol le pusacháin,
díghalráin agus scaradh sóisialta
ach bhí mórtas air ag fógairt
nach mbeadh aon athrú ar a
thriail timpeall na cruinne i
mbliana.
Aithníonn sé na dúshláin atá
roimhe agus roimh na réinfhianna
ach ní bheidh stad ná staonadh
lena dturas chugainn ón bPol
Thuaidh.
Tá bothán na mbréagán sa Phol
Thuaidh níos ciúine i mbliana.
Bheifí ag súil leis go mbeadh
fothram agus gibris na síofraí faoi
lán seoil, agus iad ag fáil faoi réir
don Nollaig.
Bíonn ceol binn an tséasúir á
sheinnt sa chúlra agus gach duine chuairt dheireanach 12 mí ó
i mbun a gcúraim féin ag feadaíl shin.
i dtiúin leis na hamhráin.
Chuir Covid-19 isteach go mór ar
shaol Dhaidí na Nollag i mbliana.
Istigh san oifig thuas staighre
Is fear mór cuideachta é ar
bíonn Mamaí na Nollag ag
athléamh na litreacha d'fhonn is ndóigh agus caitheann sé
oícheanta fada an gheimhridh ag
gach rud a bheith in ord agus in
eagar le dul amach oíche Nollag. caint is ag comhrá le cairde.
Braitheann sé an comhluadar
uaidh agus deir sé go bhfuil
Leis na síofraí ag obair ón mbaile bothán na mbréagán uaigneach i
bhí Saintí sásta a rá liom go
gcomparáid leis an ngeoin agus
mbeidh siad nach mór réidh don leis an ngleo a chloistí blianta
turas timpeall an domhain
eile. Tá an mheitheal ar fad ag
cheana féin.
ag ullmhú le sé mhí anuas agus
deir sé liom go mbeidh níos mó
Bhí sé an-tógtha le hiompar na
bpáistí nuair a chuaigh siad ar ais beart ag dul amach i mbliana
chun aitheantas a thabhairt
ar scoil tar éis tréimhse fhada
d’iarracht na bpáistí.
gan comhluadar a gcarad.
Coimeádann sé súil ghéar orthu i Is breá leis cuairteanna a
thabhairt timpeall an domhain
gcónaí agus admhaíonn sé go
chun bualadh leis na páistí roimh
dtuigeann sé na deacrachtaí a
Nollaig ach ní féidir leis teacht
sháraigh siad le chéile óna
Ní hamhlaidh atá an séasúr seo.
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an uair seo.
Fós féin, tá sé ag súil go mór leis
na cuairteanna a dhéanamh ar
Zúm toisc go dtuigeann sé cé
chomh maith is a bhí páistí na
hÉireann tríd an mbliain ar fad.

Is mór an faoiseamh dúinn é go
bhfuil cead speisialta faighte ag
an bhfear draíochta an turas a
dhéanamh.
Dhearbhaigh sé nach mbuaileann
sé le héinne i lár na hoíche agus
mar sin beidh sé slán sábháilte ag
dul ó thír go tír. Mhol sé do
pháistí a bheith sa leaba breá
luath oíche Nollag agus roinnt
bídh a fhágáil amach ar an mbord
do na réinfhianna.
Beidh ocras marfach orthu tar éis
dóibh an t-aistear a dhéanamh
ón bPol Thuaidh ar ndóigh. Bímis
ullamh le greim beag ar an
mbord!
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