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❷ ❸ Imeachtaí ❹ Fócas ar an CLG   

❻  

Amhrán na Seachtaine 

Cliceálaigí ar an nasc thíos agus éistigí le hamhrán  eile a 

thaifeadadh ag TG Lurgan

Tá Glór na nGael ag ceiliúradh 60 
bliain ar an fhód agus tá ealaíontóirí 
á lorg againn chun é a cheiliúradh. 

Tá saothar comórtha ealaíne á 
choimisiúnú ag an eagraíocht. Tá an 
próiseas aighneachta ar oscailt ón 
mhí seo caite agus beidh sé oscailte 
d’aighneachtaí go dtí 7 Feabhra 
2021.  

Tá saothar neamhspleách, 
déthoiseach nó tríthoiseach á lorg a 
suífear lasmuigh d’ardoifig Ghlór na 
nGael i Ráth Chairn, Co na Mí.  

Míneoidh an saothar 60 bliain d’obair 
fhorbartha i measc phobal na 
Gaeilge ar fud na hÉireann. 
Ainmneoidh an saothar na buaiteoirí 
náisiúnta ó 1961 ar aghaidh. 

Ní mór d’ealaíontóirí na gnéithe seo 
a leanas a thabhairt san áireamh ina 
n-aighneachtaí: 

– An coincheap: 60 bliain. Obair 
fhorbartha pobail. An Ghaeilge 

– Buaine: Ní mór go mbeidh an 

saothar téagar agus buan (ach 
inbhogtha más gá amach anseo) 

Is buiséad d’uasmhéid €10,000 atá ag 

dul leis an choimisiúnú. 

Ba chóir go mbeidh an saothar 
críochnaithe faoin 30 Meán Fómhair 
2021. 

Iarrtar ar iarratasóirí cuir san 
áireamh in aon aighneachtaí: ráiteas 

gairid (300 focal uasmhéid) ag léiriú 
conas a fhreagróidh an saothar s’acu 
cuspóir an phíosa ealaíne. 

Cuirfear fáilte roimh dhearadh 
simplí, imlíne, clár giúmair nó eile 
ag léiriú suíomh fíorúil an tsaothair 
ar shuíomh Ráth Chairn.  

Ba chóir go léireoidh aon iarratas an 
briseadh síos ar an chaiteachas: 
ábhar, árachas, táillí nó eile. 

Mar aon le CV ag léiriú fianaise de 
cháilíochtaí nó gradaim aitheantais 
nó d’obair eile, iarrtar ar iarratasóirí 
samplaí/grianghraif de choimisiúin 
eile atá críochnaithe acu a chur lena 
n-iarratas. 

Roghnóidh Bord Stiúrtha Ghlór na 
nGael an buaiteoir. Ní bheidh aon 
dul siar ar an chinneadh sin. 

Is i bhfoirm leictreonach amháin a 
ghlacfar le haighneachtaí:    
saothar@glornangael.ie. 

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar 
www.glornangael.ie. 

https://www.youtube.com/watch?v=lB7-5_FiZeU
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Fanfaidh scéal na bliana 2020 i 
gcuimhne na ndaoine atá críonna 
a dhóthain chun géarchéim Covid
-19 a thuiscint as seo go dtí 
deireadh a saoil.  

I mórán cásanna faraor, ní 
thiocfaidh chun intinne ach 
cuimhní diúltacha agus brónacha 
ó bhliain dhólásach ar fud an 
domhain.  

Ní hamhlaidh a chuimhneoidh 
lánchúlaí camógaíochta Chill 
Chainnigh Claire Phelan áfach ar 
an mbliain a chríochnaigh le 
caithréim i bPáirc an Chrócaigh 
agus gradam All-Star ag teacht go 
luath san athbhliain.  

Bhí Phelan ar an bhfoireann in 
2016 nuair a cuireadh clabhsúr 
leis an nGorta Mór a mhair ón 
mbliain 1994.  

Bhíothas ag súil leis go raibh 
tréimhse órga i ndán dóibh ach 
ba mhó uchtóg a bheadh sa 
bhóthar rompu. 

"Ní raibh faic sa cheann agam 
agus mé ag fás aníos ach geansaí 
Chill Chainnigh a chaitheamh.  

2Tuigeann tú an stair a bhaineann 
leis agus ba phribhléid é bonn 
uile-Éireann a bhuachaint sa 
gheansaí sin,"  arsa Claire. 

Bhí dream nua tagtha ar an bhfód 
agus gan aon easpa tallainne sa 
champa. Glacadh leis gur iomaí lá 
geal a bheadh ag Claire agus a 
comrádaithe as san amach.  

Um an dtaca seo anuraidh áfach, 
bhí foireann sinsir na gCat ag 
tabhairt a n-aghaidhe ar shéasúr 
cinniúnach tar éis trí cinn de 
bhabhtaí ceannais a chailliúint as 
a chéile.  

Tháinig an ghéarchéim sláinte ar 
ndóigh agus ba bheag dóchas a 
bhí ag Phelan go mbeadh triail 
acu ar Pháirc an Chrócaigh níos 

déanaí sa bhliain.  

Mhínigh sí: "Bhí sé nach mór as an 
áireamh roimh an samhradh agus 
an víreas i mbarr a chumhachta. 
Níor cheapas i ndáiríre go n-
imreofaí an chraobh in aon chor."  

Imríodh an chraobh sa deireadh 
agus bhaineadar áit amach i 
gcluiche ceannais núíosach na 
hÉireann an tseachtain roimh 
Nollaig.  

"Ba chuma linn ar an oíche. 
Bhíomar ann chun é a bhuachaint 
ach ar ndóigh bhraith sé diamhair 
ag imirt i staid fholamh agus 
chiúin.  

“An rud is mó a sheasann amach i 
mo cheann ná sinn a bheith ar an 
mbus ag imeacht ó chathair Chill 
Chainnigh an tráthnóna san agus 
sinn ag fágaint slán lenár 
muintir," ar sí.  

Bhí ar an lucht leanta a bheith 
sásta le radharc ón tolg agus bhí 
ceiliúradh níos ciúine ann ná 
blianta eile leis:  

"Bhí rud éigin fíorspeisialta faoin 

teacht abhaile agus an oíche a 
chaitheamh lenár muintir féin. 
Cailleann na clanna amach ar 
uairibh nuair a bhíonn an 
diantraenáil ar bun againn agus 
bhí sé go deas go bhféadfaimis é 
a cheiliúradh leo ar an oíche sin." 

Nár thráthúil an t-am é lipéad na 
dTánaistí a ruaigeadh? Bhí bliain 
chráifeach 2020 ag teacht chun 
deiridh agus an fhoireann seo mar 
shiombail againn ar thábhacht na 
buanseasmhachta in am an 
dóláis.  

Teacht aniar, sprid, dílseacht 
agus tuilleadh ag filleadh ó Pháirc 
an Chrócaigh tar éis ceithre 
bliana de bhriseadh croí ar lá mór 
na camógaíochta.  

"Ní hé go raibh cúis uainn chun 
taispeántas mór a thabhairt ach 
theastaigh uainn croíthe an 
chontae ar fad a ardú roimh 
Nollaig. Tá san níos luachmhaire 
ar fad ná aon bhonn ag deireadh 
an lae,"  ar sí. 
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Labhair sí go macánta faoin 
mbriseadh croí a ngabhadar tríd 
mar fhoireann le trí shéasúr anuas 
ach d'athraigh meon na foirne fé 
mar a lean géarchéim 2020 ar 
aghaidh. 

"Bhí thiar orainn ar an bpáirc 
imeartha agus ag an am is dócha 
go bhfuil rudaí níos tromchúisí sa 
saol".  

Is maith an rud é an 
pheirspictíocht i gcúrsaí spóirt go 
deimhin. Amhail an cine daonna i 
ngreim na haicíde anois, ba 
dheacair do Phelan an solas a 
fheiscint nuair a séideadh an 
fheadóg dheireanach i gcluiche 
ceannais sinsir na hÉireann 2019.  

Cloíte den tríú huair as a chéile ba 
dhóigh leis an duine go raibh port 
na foirne seo seinnte. Ó sinn ar 
bheagán dóchais maithdúinn ár 

bpeacaí... 

Aistear Teangan na gCat 

Bhí Claire ag caint ag seoladh 
Fhondúireacht Sheosaimh Mhic 
Dhonncha i gCill Chainnigh an 
tseachtain seo agus molann sí an 
scéim atá i bpáirt ag ábhair 
éagsúla a bhíonn á múineadh acu 
sna bunscoileanna.  

"Mar mhúinteoir bíonn an dualgas 
ort na páistí a chur ar bhóthar a 
leasa, beag beann ar chúrsaí 
acadúla ar uairibh. Chaithfeá cur 
chuige na fondúireachta a 
mholadh toisc go dtugann sé 
beocht don teanga sa chlub."  

Is ar an scolaíocht ón mbaile atá a 
haigne ó shin agus í ag obair mar 
bhunmhúinteoir i Scoil Naomh 
Colman i gClárach.  

Lean sí léi: "Leis na modhanna 
múinte ar líne na laethanta seo, 
tá cúram an mhúinteora níos 

fuirste ná mar a bhí in Earrach na 
bliana seo caite ach tá roinnt 
easnamh ann le leanaí ag cailliúint 
amach ar fhorbairt shóisialta ag 
am fíorchinniúnach ina saol".  

Leis an teicneolaíocht amháin mar 
uirlis chosanta ó thús na 
géarchéime seo againn tá doirse 
na Gaeilge níos oscailte ná riamh.  

“Ba dheis iontach é do scoileanna 
agus clubanna tosnú ag obair as 
lámh a chéile. Cuirtear na cluichí 
Gaelacha chun cinn i mórán 
scoileanna sa tír agus bheadh cur 
chuige iomlánaíoch ag dul chun 
leasa na bpáistí óga gan dabht.”  

Fáiltíonn Glór na nGael roimh 
chlubanna nua anois agus tá 
Phelan ag súil go nglacfaidh 
clubanna Chill Chainnigh leis an 
seans tabhairt faoi dhúshlán na 
teanga i mbliana. Déan teagmháil 
le liam@glornangael.ie chun do 
chlub féin a chlárú. 

mailto:liam@glornangael.ie
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