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❷ ❸ 

❸ Dúshlán Léitheoireachta ❹ Imeachtaí  ❻ Buntáiste na Gaeilge  ❽  

Amhrán na Seachtaine 

Cliceálaigí ar an nasc thíos agus éistigí le The Hot House 

Flowers ag canadh ‘Sí Do Mhamó’ beo ar TG4

Sí Do Mhamó Í  

Fógraíodh buaiteoirí Chomórtas Náisiúnta Ghlór na 
nGael maidin Dé hAoine an 19 Feabhra ar chlár 
speisialta de chuid Iris Aniar ar RTÉ Raidió na 
Gaeltachta. 

Is í Nóra Welby, Bainisteoir an Chomórtais, agus 
Eoghan Mac Cormaic, Leas-Cheannasaí Ghlór na 
nGael a bhí i gcomhluadar Fionnuala Uí Neachtain 
(RnaG), leis na coistí pobail a bhain duaiseanna i 
gcomórtas na bliana 2020 a fhógairt.  

Is é Coiste Forbartha Charn Tóchair, Co. Dhoire 

buaiteoirí na príomhdhuaise €15,000 agus Trófaí 

Ghlór na nGael. 

Fógraíodh buaiteoirí breis agus 20 duais as an 

duaischiste de €80,000 atá ag an chomórtas agus 

cé go raibh bliain níos dúshlánaí ná mar ba ghnáth 
ag na coistí pobail, ba léir do na moltóirí go raibh 
obair thábhachtach á dhéanamh acu fud fad na tíre 
do phobal na Gaeilge in ainneoin na paindéime.  

Ag déanamh comhghairdis le Coiste Forbartha 
Charn Tóchair dúirt Nóra Welby gur iontach an 
méid a bhain go leor de na coistí amach le linn na 

bliana 2020:  

"B'é seo an chéad uair ó bunaíodh Glór na nGael 60 
bliain ó shin nach raibh na moltóirí in ann bualadh 
leis na coistí sna pobail féin", a dúirt Nóra Welby.  

"B'éigin na coistí pobail a chur faoi mholtóireacht 
go fíorúil tríd Zoom, ach tá áthas orainn go bhfuil 
sé ar ár gcumas an t-aitheantas atá tuillte ag na 
coistí pobail as a gcuid oibre a thabhairt dóibh" a 
dúirt sí.  

Tá liosta iomán na mbuaiteoirí ar leathanach 2. 

https://www.youtube.com/watch?v=7qVZS0Oha-c
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Liosta na dTorthaí i gComórtas Ghlór na nGael 2020 
Rannóg – An Óige 

1ú Duais       Glór na Móna, Béal Feirste                            €3,000 

2ú Duais       Coiste Forbartha Charn Tóchair, Co. Dhoire     €2,000 

 

Rannóg – An Teaghlach 

1ú Duais       Ionad Uíbh Eachach, Béal Feirste                  €3,000 

2ú Duais       Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne, Co. Chiarraí   €2,000 

  

Rannóg – Oideachas 

1ú Duais       Cultúrlann Uí Chanáin, Doire                         €3,000 

2ú Duais       Ionad Uíbh Eachach, Béal Feirste                  €2,000 

  

Rannóg – Sláinte Intinne agus Choirp (Urraithe ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte) 

1ú Duais       Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh, Co. Chiarraí        €3,000 

2ú Duais       Ionad Naomh Pádraig, Dobhar, Co. Dhún na nGall    €2,000 

  

Rannóg – Tograí Cosanta Comhshaoil, Caomhnaithe Oidhreachta & Spioradáltachta 

1ú Duais       Coiste Forbartha Charn Tóchair, Co. Dhoire            €3,000 

2ú Duais       Cairde Teo., Ard Mhacha                                         €2,000 

  

Rannóg – An Ghaeltacht (Urraithe ag Údarás na Gaeltachta) 

1ú Duais       Ionad Naomh Pádraig, Dobhar, Co. Dhún na nGall    €3,000 

2ú Duais       Coiste Forbartha Bhéal Átha an Ghaorthaidh, Co. Chorcaí    €2,000 

  

Duaiseanna Speisialta 

Duais Chomhairle Chontae na Gaillimhe               €1,500 

Comharchumann Mhic Dara, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe 

Duais Chomhairle Chontae Dhún na nGall            €1,500 

Coiste Forbartha Chnoc Fola, Co. Dhún na nGall 

Duais an Fháinne urraithe ag Gael Linn                 Dearbhán dar luach €500 

Cairde Uí Néill, Co. Thír Eoghain 

Duais Chomhairle na Gaelscolaíochta                    £1,500 

Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, Béal Feirste 

Duais Chló Iar-Chonnacht                                       Beart Leabhar dar luach €1,000 

Pobal ar a’n Iúl, Co. Thír Eoghain 

Duais an Oireachtais                                            €500 

Glór Locha Riach, Co. na Gaillimhe 

Duais an Fhorais Pátrúnachta                                 €1,000 

Glór Locha Riach, Co. na Gaillimhe 

Duais COGG                                                              €2,000 

Muineachán le Gaeilge 

Duais don Iontráil nua is fearr                                 €1,000 

Coiste Féilte Chill Chiaráin, Co. na Gaillimhe 

 Duais don Choiste Deonach is fearr                        €1,000 

Sult na Sollán, Co. Chill Dara 

Duais Aitheantas                                                       €1,000 

Líonra Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall 

 

Buaiteoirí An Phríomhdhuais €15,000 agus Trófaí Ghlór na nGael: 

Coiste Forbartha Charn Tóchair, Co. Dhoire 
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Spraoi & Tae Iarthar BÁC 
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Táimid ag tarraingt le bliain ón lá 
a tháinig an fógra stairiúil ó iar-
Thaoiseach na hÉireann Leo 
Varadkar go gcaithfí an tír a chur 
faoi ghlas chun smacht a fháil ar 
an víreas Covid-19.  

Thiocfadh claochlú chun donais ar 
ár saoil de dhroim oíche agus in 
ainneoin sosanna beaga anála i 
gcaitheamh an tsamhraidh, 
táimid i ngreim na dianghlasála 
fós le tréimhse éiginnte fad ár 
radhairce amach. 

Bhí an saol dúshlánach ar ana-
chuid daoine le poist agus 
deiseanna caillte, ní féidir an 
méid san a shéanadh.  

Nuair a shuíos síos le hÉanna Ó 
Conchúir ó Chumann Caide na 
Gaeltachta chun a aistear gnó 
nua a phlé, ba léir dom go raibh 
dearcadh difriúil aige ar bhliain a 
bhain creathadh asainn ar fad.  

Tá ionad aclaíochta nua-oscailte 
ag Éanna ina bhaile dúchais féin i 
lár Ghaeltacht Chorca Dhuibhne 
ach ní hiad muintir na háite 
amháin a bhaineann tairbhe as 
ranganna, treoir agus comhairle 
aclaíochta as Gaelainn.  

"Táim níos gnóthaí anois ná mar a 
bhíos ag súil le bheith. Leis an 
dianghlasáil is déanaí tháinig 
éileamh ar ranganna aclaíochta 
as Gaelainn ar zúm agus tá 
scoileanna ar fud na tíre á lorg 
anois," arsa Ó Chonchúir 

Ag tús an phróisis a bhí Éanna 
nuair a thosnaigh an cogarnaíl ar 
dtúis go raibh galar dainséarach 
leaindeáilte ón tSín timpeall an 
ama seo anuraidh. Chuirfeadh sé 
moill shealadach ar a chuid 

pleananna ach ba léir dó sar i 
bhfad go gcaithfeadh sé 
treabhadh chun cinn.  

Chaith sé formhór na chéad 
dianghlasála ag staidéar chun 
cáilíocht aclaíochta a bhaint 
amach agus bhí sé ag súil leis na 
doirsí a oscailt ina ghnó féin tar 
éis Nollag ach cuireadh stop 
tobann leis an bplean sin nuair a 
tháinig srianta leibhéal 5 i 
bhfeidhm arís. 

"Bhíos ana-shásta gur bhaineas 
úsáid as an am san i gceart agus 
mholfainn go mór do dhaoine atá 
sa tsáinn fáilte a chur roimh 
dheiseanna nua," a lean sé. 

Tá an scolaíocht ag dul ar 
aghaidh ón mbaile na laethanta 
seo agus is maith iad na 
hiarrachtaí atá á ndéanamh ag na 

múinteoirí chun oideachas a 
sholáthar ar líne. Fós féin tá folús 
mór in ana-chuid tithe le páistí ag 
cailliúint amach ar an 
tumoideachas trí mheán na 
Gaeilge ag am criticiúil ó thaobh 
shealbhú na teanga de.  

Ciallaíonn an t-easnamh sa bhaile 
go mbíonn gá le heispéireas 
Gaelach a chruthú do pháistí agus 
is cúis mhórtais é do Éanna gur 
féidir leis an bhearna san a 
líonadh.  

"Tuigim ó bheith ag caint le 
príomhoidí i nGaelscoileanna 
timpeall na tíre go bhfuilid an-
bhuartha mar gheall ar fhorbairt 
teanga na bpáistí faoi láthair gan 
trácht ar chúrsaí aclaíochta.  

Ar lean ó leathanach  7 

. 
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Ar lean ó leathanach 6 

Tá an dá rud fite fuaite sna 
ranganna agus cinnte, taitníonn sé 
go mór leis na páistí."  

Tá Beo Fitness ar an bhfód le nach 
mór dhá mhí anois agus ba 
dheacair a shamhlú go raghadh 
cúrsaí i bhfeabhas chomh tapaigh 
sin.  

Ar nós an chuid eile againn tá 
Éanna ag súil leis an lá go mbeadh 
na doirsí ar oscailt agus an 
aclaíocht ar bharr lasrach istigh.  

Tiocfaidh an lá sin luath nó mall 
ach fanfaidh gnéithe áirithe den 

chianaclaíocht do phobal na 
Gaeilge timpeall an domhain.  

"Tá na féidearthachtaí ann leis an 
nGaelainn a scaipeadh in áiteanna 
ar fud an domhain anois agus is i 
bhfeabhas a raghaidh an 
teicneolaíocht le cúnamh Dé.”  

“Fós féin níl aon teora le dul 
amach agus buaileadh le duine sa 
ghiom agus ní dóigh liom go raibh 
sé riamh chomh tábhacht iad a 
bheith ar oscailt arís," a dúirt sé.  

B’fhuirist a bheith báite leis an 
drochnuacht a thagann gan stad 
ná staonadh na laethanta seo agus 

níl aon dabht ach go luíonn an 
nuacht chéanna go crua ar 
dhaoine agus ar dhreamanna 
áirithe.  

Is eiseamlár é Beo Fitness ó 
thréimhse thubaisteach do 
ghnólachtaí ar fud na hÉireann.  

“N'fheadar éinne cén uair a 
bhaileoidh an víreas seo leis ach is 
féidir linn a bheith ullamh don lá 
san” a chríochnaigh sé.   

In áit níos fearr a bheidh Beo 
Fitness nuair a ghlanfaidh an 
stoirm gan dabht.  
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