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Amhrán na Seachtaine
Éistigí leis an amhran nua seo don Nollaig
le
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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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Le Liam de Lása

Bhí an dá fhoireann ana-mhall ag
teacht chun beochana sna
Chaitheas sé bliana de mo shaol
babhtaí leathcheannais agus bhí
ag múineadh na Gaelainne ar an
Port Láirge geall le bheith cloíte
teorainn idir Port Láirge agus Cill
ag leath-am le fírinne.
Chainnigh.
Níorbh é go raibh a mbuille
Deirtear go réabann an teorainn
aimsithe ag Cill Chainnigh sa
síos trí Choláiste Pobail na
chéad leath in ainneoin na bearna
Mainistreach agus tá cloiste agam
seacht gcúilín ar chlár na scór ag
go bhfuil a nguthanna aimsithe ag
leath-am.
muintir na nDéise ó dhein a
bhfoireann slad gan trócaire ar na D'eascair cuid mhór dá scóranna ó
Cait coicís ó shin.
bhotúin neafaiseacha Phort
Láirge, pocanna saora á
Bhímis síoraí seasta ag spochadh
ngéilleadh ró-bhog, agus easpa
as a chéile ach le bheith macánta
cruais sa líne lán-chúil ba chúis
bhíos an-tógtha le sprid na nDéise
leis an dá chúl.
agus mé ag múineadh ann.
Bhí moill ar bhláthú Luimnigh an
Téann an sprid sin i bhfeidhm ort
lá dár gcionn agus bhí Gaillimh go
agus tugann siad an paisean gan
mór in uachtar sa chéad cheathrú
staonadh leo nuair a théann siad
den chluiche.
amach ar an ngort imeartha.
Thánadar chucu féin tar éis a
Tá áit tuillte ag Port Láirge i
ngoba a fhliuchadh ag an gcéad
gcluiche ceannais iomána na
bhriseadh uisce agus thugadar
hÉireann go deimhin, ach beidh
splancacha dá gcumas dúinn le
idir stuaim agus phaisean ag
scóranna ag teacht ó na
teastáil chun Luimneach a chur
gnáthfhoinsí scórála in Gillane,
de dhroim seoil agus deireadh
Hegarty, agus Tom Morrissey, a
obann a chur leis an nGorta Mór.
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d'aimsigh 16 chúilín eatarthu.
Ildánacht Luimnigh
Bhíos féin an-amhrasach nuair a
chonac Kyle Hayes athlonnaithe
siar ar an gcliathán ag uimhir a
seacht ar dtúis.
Thóg sé go dtí an chéad leath i
gcoinne na Gaillimhe chun mé a
shásamh agus tuigim anois luach
a lúthchleasaíochta ag rábáil suas
an líne nuair nach féidir leo
imeacht fada leis an tseilbh.
Le fírinne, is í an líne sin an líne
is láidre bhfacthas sa chraobh le
roinnt blianta. Ní hamháin gur
cosantóirí den chéad scoth iad
Diarmuid Byrnes agus Declan
Hannon ach, tá 12 chúilín tagtha
ón líne sin le trí chluiche anuas.
Na Déise faoi Bhláth
Tar éis dom féachaint siar ar an
gcéad leath arís ní raibh Port
Láirge leath chomh holc is a
cheapas ar an gcéad éachaint.
Ar lean ar leathanach 7

.

Ar lean ó leathanach 6

tréimhse san.

gclaí dheireanach.

Ráinigh go rabhadar ag
gluaiseacht go maith ach ba é an
míchruinneas agus easpa smachta
a gcosantóirí mar a luaigh mé
thuas a d'fhág taobh thiar iad ag
an sos.

Má tá cosa Kyle Hayes ar
chliathán Luimnigh in ann stráicí
sáile a fhágaint ina dhiaidh ar
thaobh amháin, beidh sé ag súil
le hionradh Callum Lyons isteach
ina bpaiste féin mar atá déanta
aige uair i ndiaidh a chéile i
mbliana.

Ní fhacamar barr a nirt go fóill
agus is amhlaidh is fearr leo é.

Bhí sé cinniúnach gur tháinig
báire Stephen Bennett ag tús an
tarna leath chun tús a chur le
haiséirí na nDéise.

Más féidir leis na fathaigh Jack
Fagan agus Austin Gleeson an
D’imríodar amhail is go raibh na tseilbh chéanna a ghabháil ón
bpoc amach arís beidh na Déise
geimhle bainte díobh agus
thugadar greadadh ceart do Chill fós ann le deich nóiméad fágtha
ar an gclog. Tá guth an réasúin
Chainnigh. Ní fhaca mé Port
Láirge chomh ceannasach san aer ag rá linn go bhfuil Luimneach ar
ó thús na mílaoise is a bhíodar sa an bhfód rófhada chun go
mbainfear barrthuisle astu ag an
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Tá guth an traidisiúin dár
bpriocadh le hamhras ag an am
céanna agus sinn ag teannadh le
ceann scríbe go bhfuil casadh
amháin eile i ndán dúinn sula
gcuirfimid bliain na réabhlóide
dínn againn i gceann trí
seachtaine.
Beidh mo chroí i gcampa na
nDéise ar an Domhnach ach tá mo
cheann ag rá liom go bhfuil
tuilleadh le nochtadh ag
Luimneach. Anois an t-am chun
gach rún a sceitheadh.

Le Liam de Lása
Tá an bhliain nach mór curtha
dínn againn agus n’fheadar an
raibh an domhan riamh chomh
haontaithe is atá sé an Nollaig
seo.
Is é bunchloch na Nollag ó thaobh
na Críostaíochta de ná go
ndéanaimid breith Íosa Críost a
cheiliúradh.
Creideann Críostaithe timpeall
an domhain gur dóchas do
dhaoine a bhí i mbreith an Linbh
Íosa. Tugann séasúr na Nollag
ardú meanman do dhaoine dá
bharr agus sinn ag fanacht leis an
athbhliain atá le teacht.
Bíonn an dóchas sin ann i gcónaí
ag an tráth seo bliana agus gach
éinne ag súil le hathruithe chun
feabhais ina saoil féin. Tarlaíonn
sé gur ag dúil leis na hathruithe
céanna atá an cine daonna an
uair seo.
Cé acu an bhfuil nó nach bhfuil
spioradáltacht agat bíonn sé
deacair gan ligean don sprid agus
dea-thoil a bhaineann leis an
séasúr dul i bhfeidhm ort.
Go pearsanta, bhíos beannaithe
nár chuir srianta Covid isteach
rómhór orm i gcaitheamh na
bliana ach fós féin chuir sé
gliondar orm nuair a laghdaíodh
cuid de na srianta sin seachtain ó
shin agus seoladh biaiste na
Nollag i gceart.
Beidh an fhéile éagsúil i mbliana
gan dabht. In ainneoin athoscailt
ár ngnóthaí mar shampla, fanann
comhairle an rialtais i dtaobh
conas sinn féin a iompar i
gcomhluadar daoine eile.
Chaitheas smúit den lá ar an
Satharn ag spaisteoireacht
timpeall chathair álainn Chill
Chainnigh agus bhraitheas sprid

na Nollag pé áit a chuas.
Ba léir go raibh úinéirí na siopaí
beaga an-sásta a bheith i mbun
trádála arís agus chuir a ndeaaoibh go mór leis an atmaisféar
gan dabht.
Is cuimhin liom go maith an
chéad lá d'athoscailt na tíre tar
éis na chéad dianghlasála an
samhradh seo agus ní dóigh liom
go raibh an dóchas céanna le
braistint timpeall na háite an
uair seo.
Bhí amhras ar dhaoine agus
scanradh i gcásanna áirithe toisc
go rabhamar ag dul amach sa
tsaol mór gan aon tuairim
cathain a thiocfadh deireadh leis
an ngéarchéim ghránna seo.
Sin é an éifeacht a bhíonn ag an
Nollaig orainn is dócha. Tugann
sé meabhrú dúinn ar na rudaí is
tábhachtaí sa tsaol.
Ní hamháin go bhfuilimid ag súil
leis an sos ó ghnath-bhrú an
tsaoil ach tá gach cúis againn a
bheith dóchasach faoin mbliain
atá le teacht.
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Déanaim amach gurb í an
éiginnteacht is mó a chuir
isteach ar dhaoine ón dtús. Is nós
dúinn ár súile a chaitheamh chun
cinn gan stad ar thóir
spléachaidh ar an gcéad chaibidil
eile ach ní raibh san le fáil.
Tá an chaint ar vacsaín ag treisiú
in aghaidh an lae anois agus le
Nollaig 2020 ar leac an dorais
againn, ardaíonn sé ár gcroí go
bhfuil barr an tsléibhe ag
gliúcaíocht amach trí na
scamaill.
Deir mórán daoine gur tháinig
claochlú ar luachanna an duine le
naoi mí anuas.
Bheadh sé go deas dá
bhféadfaimis a rá gur ghob
luachanna ar nós teaghlaigh agus
cairdis a n-aghaidh amach thar
an ábharachas a loiteann an
féasta go minic.

Ní bheidh an t-airneán ná an
cleachtadh mar a bhí i mblianta
eile ach tá gach tuar a rá linn
nach fada uainn an chabhair. Tá
Nollaig an dóchais buailte linn
faoi dheireadh.
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Le Mícheál Ó Nualáin
Táimid ar fad cráite leis an saol
seo faoi dhianglasáil i mbliana
ach tá dóchas le feiceáil i ndiaidh
tréimhse éadóchasach fada leis
an nuacht go bhfuil roinnt
vacsaíní COVID-19 tar éis teacht
ar an bhfód.
Cad go díreach í an vacsaín? Agus
cén bealach a dhéanann sé
daoine a chosaint i gcoinne
galar?
Feidhmíonn vacsaín tríd an
chóras imdhíonachta agus
múineann sé don gcorp conas dul
i ngleic le pataigin ar nós víris nó
baictéir.
Chun é seo a dhéanamh,
caithfidh móilín beag den
phataigin féin a bheith i láthair
sa vacsaín.
Tugtar “antaigin” ar an móilín
seo agus táthar i láthair i ngach
víreas agus bactéir.

Margaret Keenan - Duine Éireannach agus an chéad duine chun
Vacsaín COVID-19 Pfizer a fháil Creidmheas: Gettyimages
95% éifeachtach i gcoinne COVID19. Tháinig siad ar an vacsaín i
ndiaidh dóibh conradh a shíniú le
BARDA chun 100 milliún vacsaín a
sholáthar dóibh ag costas $1.95
billiún.

Nuair a thugtar instealladh de na Seo liosta de na vacsaín eile atá
hantaigin seo isteach sa chorp, tá tagtha ar an bhfód ó shin:
ár gcóras imdhíonachta in ann
Novavax: 100 milliún
foghlaim uathu conas dul i ngleic 1.
vacsaín ag costas $1.6
leo mar is ceart.
billiún
Costas na Vacsaíne
2.
AstraZeneca: 300 miliún
Faoi láthair, tá breis agus 100
vacsaín ag costas $1.2
vacsaín éagsúla á bhforbairt ar
billiún
fud na cruinne ach tá bóthar fada
3.
Johnson & Johnson:100
ón tréimhse thástála go dtí go
milliún vacsaín ag costa $1
gceadaítear iad a scaipeadh i
billiún
measc an phobail.
4.
Moderna: 100 milliún
De ghnáth, tógann sé suas le
vacsaín ag costas $1.4
deich mbliana ar vacsaín chun
billiún
teacht ar an bhfód toisc go bhfuil
treimhse fhada thástála agus dul
chun cinn de dhíth.

Le COVID-19 thóg sé níos lú ná
bliain amháin toisc go raibh an
oiread sin de gheilleagar an
domhain dírithe ar vacsaín a
dhearadh.
I mí na Samhna 2020, tháinig
Pfizer chun cinn le vacsaín atá

Ceisteanna Eitice ar Vacsaín
COVID 19

A luaithe is a éiríonn linn an
gnáthshaol a bhaint amach arís
agus bualadh le daoine mar is
ceart, is é is fearr é.
Inniu, le comhoibriú ar fud an
domhain, d’éirigh linn vacsaín a
chur chun críche deich n-oiread
11

níos tapúla ná de ghnáth.
Léiríonn sé seo cad go díreach
gur féidir linn mar speiceas a
bhaint amach leis an tacaíocht
cheart.
Ach, caithfear an cheist a chur;
dá ndéanfaí an t-iarracht céanna
fadhbanna eile ar fud an domhain
a réiteach, an mbeadh rudaí i
bhfad níos cothroime ná mar atá
siad faoi láthair?
Is cinnte de bharr go raibh
éifeacht ag an víreas seo ar
chuile duine ar domhan gur
thángamar ar vacsaín chomh tapa
leis na cinn thuasluaite.
Ach, tá rudaí chomh contúirteach
céanna ag tarlúint in áiteanna
nach luaitear go minic. Rudaí ar
nós bochtanais, dífhoraoisiú nó
téamh domhanda.
Cad é do bharúil féin?
An gceapann tú gur thángthas ar
vacsaín de bharr go raibh
éifeacht ag COVID-19 ar mhuintir
“phribhléideach” an domhain? Nó
an gceapann tú go raibh baint ag
comhoibriú an domhain ar fad
leis?

