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❷ ❸ Imeachtaí ar line ❺ Fócas ar an CLG   

❼ Is Olc an Ghaoth …. ❽  

Amhrán na Seachtaine 

Éistigí leis an amhrán a thaifeadadh ag TG Lurgan: 

Tá sraith imeachtaí beartaithe 
ag Glór na nGael don tréimhse a 
mbeidh dianghlasáil againn sa 
tír. 

Beidh biongó beo ar Facebook ar 
siúl ag 7.00in oíche Domhnaigh 
31 Eanáir agus ar an Domhnach 
deireanach de gach mí ina 
dhiaidh sin. 

Beidh tráth na gceist ar siúl ar 
an Domhnach deireanach de na 
míonna nach mbeidh biongó ar 
siúl. 

Cuirfear tús le sraith imeachtaí 
idirghníomhacha ar líne, Oíche na 
gCluichí Beaga ar an Déardaoin 4 
Feabhra ag 6.30in. 

Beidh tuilleadh eolais faoi na 
himeachtaí seo á bhfoilsiú againn 
sna seachtainí beaga romhainn. 

Idir an dá  linn tá an feachtas 
feasachta ar line faoi lán seol, go 
fóill ag #TeangaTi. 

Déardaoin 4 

Feabhra @6:30 

https://www.youtube.com/watch?v=1A6__HssHW8
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A leithéid de ruaille buaille ó d’athraigh duine 
éigin na Trí Bhéar ó hollbhéir mhóra dhonna 

go béir bhána i bhfaiteadh na súl!  

Gan amhras, cheap na Trí Bhéar láithreach gur 

Chinnín Óir a bhí taobh thiar den ghadaíocht 

seo, ach is í An Chailleach Bhradach a ghoid 
na dathanna! Glac páirt sa chomórtas 

dathúcháin chun na dathanna a chur ar ais i 

saol na trí mBéar.  

Chun páirt a ghlacadh sa chomórtas 

dathúcháin, téigh an nasc seo: 

Cabhraigh! An milleán curtha ar Chinnín Óir go 

héagórach! 

Cliceáil ar na nasc atá ann chun na pictiúir 

dathúcháin a íoslódáil.  

Ansin glac grianghraf de agus seol é chuig 

eolas@gaeltaca.ie nó cuir sa phost é chuig 

Ionad Ghael-Taca, 22 Port Uí Shúilleabháin, 

Corcaigh.  

Agus ná déan dearmad d'ainm, d'aois agus do 
sheoladh baile a lua chomh maith le seoladh 

ríomhphoist nó uimhir ghutháin le go 

bhféadfaimis dul i dteagmháil leat má bhuann 

tú.  

Spriocdháta: Dé Luain 1 Márta 2021.  

Duaiseanna iontacha do na pictiúir dathaithe 

is fearr! 

Feic postaer ar leathacnach 4 

http://www.gaeltaca.ie/comortais/comortas-chinnin-oir.html
http://www.gaeltaca.ie/comortais/comortas-chinnin-oir.html
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Tá gealltanais na hathbhliana 
caite i dtraipisí ag formhór againn 
faoin dtráth seo ach is mó ábhair 
dóchais ná a mhalairt a bhí ag 
Bainisteoir Iomána Uíbh Fhailí 
Michael Fennelly don mbliain atá 
romhainn.  

Bhí dreas cainte againn ar dtús 
faoina raibh le foghlaim ón 
ngéarchéim a tháinig chugainn 11 
mhí ó shin.  

“Dúiseacht obann a bhí ann 
cinnte agus bheadh mórtas ort go 
raibh an CLG mar eagraíocht ag 
tacú leis an bpobal in am an 
ghátair.”  

Ag tagairt don bhfriotháil a 
deineadh orthu siúd a bhí agus 
atá arís teanntaithe ina dtithe 
féin a bhí sé.  

Tháinig luachanna nua i réim dá 
bharr agus d’ardaigh sé 
buncheisteanna faoi ról na 
heagraíochta sa lá atá inniu ann: 
“Tá ceachtanna foghlamtha 
cinnte, agus fúinne atá sé 
dianmhachnamh a dhéanamh ar 
na ceachtanna sin anois.” 

Ardú Stádais 

Tharraing sé ceist na Gaeilge 
aníos liom ansin agus an tábhacht 
a bhaineann le Fondúireacht 
Sheosaimh Mhic Dhonncha i 
gclubanna CLG ar fud na tíre:  

“Ní hamháin ó thaobh na Gaeilge 
de ach tarraingíonn sé daoine le 
chéile, meallann sé daoine i 
dtreo an chumainn ná beadh aon 
bhaint acu leis de ghnáth.”  

Tá clubanna CLG sáite i gcroílár 
pharóistí na hÉireann agus 
aithníonn sé na deiseanna atá ann 
don teanga agus don gclub sa 
scéim seo.  

Níor chuir sé fiacail ann agus é ag 
cáiseamh a laghad Gaeilge atá ar 

a thoil aige féin. “Is mór an trua 
é nach bhfuil níos mó Gaeilge 
agam, bímid ag déanamh 
iarrachta an Ghaeilge a labhairt 
sa bhaile lenár mac atá dhá 
bhliain d’aois.” 

Labhair sé freisin faoin tionchar a 
bhíonn ag clúdach spóirt ar TG4 
ar stádas na teanga go náisiúnta: 
“Níl na staitisticí léite agam i 
dtaobh labhairt na Gaeilge go 
laethúil ach shamhlóinn go bhfuil 
sé an-íseal go deo. Cabhraíonn an 
clúdach spóirt as Gaeilge leis an 
teanga a chur isteach sna tithe 
agus tá sé le moladh.” 

Ag tiontu ar Fhondúireacht 
Sheosaimh Mhic Dhonncha, dúirt 
sé: “Amhail an clúdach a thugann 
TG4 do chluichí Gaelacha, 
cuireann sé le stádas na teanga 
go háitiúil.” 

Fuaireas teachtaireacht ó 
Fennelly cúpla lá ina dhiaidh 
dúinn labhairt faoin ábhar le nasc 
chuig alt a foilsíodh le déanaí 
maidir le labhairt na Gaeilge sa 
tír inniu.  

Mhaígh 35% de rannpháirtithe an 
tsuirbhé áirithe seo go rabhadar 

cumasach i labhairt na Gaeilge.  

Bhí muc ar gach mala aige ag 
léamh torthaí an taighde agus 
deinim amach nach ina aonar a 
bhí sé ansin. “Maybe I was way 
off” a scríobh sé le greann. 

Fondúireacht Sheosaimh Mhic 
Dhonncha 

Is scéim tacaíochta de chuid 
Ghlór na nGael agus de chuid an 
Chumainn Lúthchleas Gael í 
Fondúireacht Sheosaimh Mhic 
Dhonncha le haghaidh clubanna 
CLG ar mian leo an Ghaeilge a 
chur chun cinn.   

Is é cuspóir na fondúireachta seo 
ná na hiarrachtaí sin a fhorbairt 
ar bhonn tomhaiste agus 
pleanáilte.   

Cuirfidh Glór na nGael cabhair ar 
fáil don Oifigeach Gaeilge i 
bhfoirm comhairle, tacaíochta 
agus idéanna le tógaint ar an 
obair mhaith atá á déanamh sa 
chlub cheana féin.   

Is féidir deontas a lorg ón 
Fhondúireacht chun cabhrú leis 
na pleananna sin a chur i gcrích. 

Ar lean ó leathanach 4 

. 
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Ar lean ó leathanach 3 

Clubanna Uíbh Fhailí 

Bronntar Gradam Sheosaimh Mhic 
Dhonncha ar na clubanna atá 
cláraithe as méid áirithe 
gníomhaíochtaí ar son na teangan 
a chur i gcrích sa chlub.   

Is comhartha aitheantais atá sa 
bhonn ar an dea-obair atá déanta 
sna clubanna thar thréimhse 
ama.  De réir mar a chuireann 
club gníomhaíochtaí ón liosta 
molta i gcrích, bronnfar bonn cré
-umha, bonn airgid nó bonn óir 
de réir mar is cuí.  Ar an ábhar 
seo tá spreagadh agus spriocanna 
cinnte ag clubanna chun bheith 
ag éascú ról don teanga i measc a 
gcuid ball.  Agus, dár ndóigh, 
beidh ardstádas agus ardghradam 
ag dul d’aon chlub a bhaineann 
an bonn óir amach dó féin. 

Tá pleananna forbartha 
fadtéarmacha á ndréachtú ag 
Coiste Contae Uíbh Fhailí anois 
agus tá Michael ag súil go mbeidh 
an Fhondúireacht mar chuid den 
phróiseas pleanála sin.  

“Tugann an scéim deis iontach 
dúinn an teanga a athmhúscailt 
sna clubanna arís,”ar sé. 

Tá na geataí iata i bpáirceanna 
arís agus is tráthúil an t-am é le 
féachaint chun cinn agus 
todhchaí do chlub a shamhlú.  

“Tá súil agam go mbeidh áit 
lárnach ag an bhFondúireacht sna 
pleananna sin agus go mbainfidh 
na clubanna idir thairbhe agus 
taitneamh as an scéim.” 

Mar imreoir a raibh sé de 
phribhléid aige céimeanna Ardán 
Uí Ógáin a dhreapadh lena chlub 

agus lena chontae tuigeann sé go 
maith an onóir a bhaineann leis. 
Cúrsaí iomána nó peile ar 
leataobh, ba mhór an onóir d'aon 
chlub é dul go Páirc an Chrócaigh 
agus Gradam Sheosaimh Mhic 
Dhonncha a ghlacadh ar son a 
muintire féin. 

“Táim ag cuimhneamh ar pháistí 
óga agus an spreagadh a 
thabharfadh sé dóibh an Ghaeilge 
a labhairt, an stádas a 
thabharfadh sé don teanga sa 
chumann leis agus mholfainn go 
mór do chlubanna anseo in Uíbh 
Fhailí páirt a ghlacadh sa scéim i 
mbliana.” Is ócáid mhór é 
Bronnadh na nGradam gach 
bliain, ócáid ina mbronnann 
Uachtarán Chumann Lúthchleas 
Gael Boinn Sheosaimh Mhic 
Dhonncha ar na clubanna rathúla. 



7 

 

Le Liam de Lása 

 

Cuireadh an cheist orm le déanaí 
faoin eispéireas a bhí agam féin ó 
thús na paindéime seo.  

Idir chúrsaí oibre agus mo shaol 
pearsanta ní fhéadfainn a rá go 
raibh an tréimhse chomh dian 
orm is a bhí sé ar dhaoine eile.  

Anois agus mé ag scríobh anseo 
fiú táim geall le bheith cinnte 
nach mbeadh an deis agam mórán 
scríbhneoireachta a dhéanamh 
murach na hathruithe a tháinig 
leis an víreas gránna seo. Is olc 
an ghaoth.. 

Bhíodh ár gciorcal comhrá áitiúil 
againn i gcathair Chill Chainnigh 
sa leabharlann uair sa tseachtain 
roimh Covid.  

Bhíodar croí briste ag an tús nuair 
ba ghá dúinn é a chur ar ceal ‘go 
sealadach’. Ba léir dúinn tar éis 
tamaill bhig áfach go gcaithfí 
socrú níos fadtéarmaí a 
dhéanamh ar líne.  

Ní rabhas féin róthógtha leis an 
gcoincheap ar dtús ach fé mar 
d'imigh na seachtainí tharainn 
bhíomar ag dul i dtaithí ar ár 
gcara nua.  

Tháinig an smaoineamh chugam 
Dé Luain seo caite agus mé ag 
caint le Gaeilgeoirí ó áiteanna ar 
fud an domhain. Nach iontach an 
fás atá tagtha ar ár gciorcal 
áitiúil? Is olc an ghaoth.. 

Is é príomhchuspóir Rannóg na 
dTeaghlach ná tacaíocht a 
thabhairt do thuismitheoirí a 
gcuid páistí a thógaint le Gaeilge.  

Bíonn roinnt dúshlán roimh 
thuismitheoirí atá ag 
maireachtaint taobh amuigh den 
Ghaeltacht an Ghaeilge a chothú 
mar theanga tí sa teaghlaigh.  

Cheapas féin go gcuirfeadh Covid 
isteach go mór ar an bpróiseas 

seo i roinnt slite. Bhí an t-am 
againn machnamh a dhéanamh ar 
mhodhanna praiticiúla chun páistí 
a thumadh sa teanga ón mbaile.  

Tá áiseanna amhail Teangatí.ie 
ag tacú le tuismitheoirí le 
taighde, acmhainní, scéalta, 
podchraolta agus comhairle chun 
an Ghaeilge a neartú sa tigh. Is 
olc an ghaoth....  

Cuireadh an-bhéim ar an 
teicneolaíocht chun an teanga a 
mhúineadh i scoileanna le deich 
mbliana anuas.  

Bíonn idir bhuntáistí agus 
mhíbhuntáistí ag baint le húsáid 
na modhanna teicneolaíochta sin 
agus bhíos ana-mhall ag glacadh 
leo ar dtús.  

Ar nós aon rud nua sa tsaol bhíos 
amhrasach futhu go dtí gur 
dheineas mé féin a thumadh 
iontu.  

Is féidir liom a rá gan cheist anois 
go bhfuilim dulta i dtaithí ar an 
teicneolaíocht agus tuigim go 
maith na buanna a bhaineann 

leis.  

Le teacht againn ar ábhar 
léitheoireachta, áiseanna 
foghlama podchraolta den scoth 
agus eile, níl le déanamh againn 
ach an cnaipe a bhrú agus tagann 
an Ghaeltacht chugainn ar an 
bpointe. Is olc an ghaoth....  

Níl deireadh leis na buanna gan 
dabht, ach tuigim ar an taobh 
eile, go mbíonn drogall ar 
dhaoine iad féin a chur os 
comhair an scáileáin.  

Tá sé tugtha faoi ndeara go bhfuil 
grúpaí teanga áirithe sa tír ag 
cailliúint na bhfoghlaimeoirí ar 
líne. Níl aon treoir leis an suíomh 
pearsanta chun daoine a chur ar 
a gcompord ach tá gnéithe áirithe 
sa tsaol nach mbeidh mar i 
gcéanna riamh.  

Tiocfaidh an domhan as an 
ngéarchéim seo luath nó mall ach 
táim dóchasach gur níos láidre a 
bheidh cás an ghaeilgeora ná mar 
a bhí roimh theacht ár naimhde. 
Is olc an ghaoth.. 
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