❷
❸ Clár Dheireadh Seachtaine Náisiúnta na dTeaghlach
❺ Imeachtaí ❻ Cúinne CLG ❽

Is cúis áthais do Ghlór na nGael
a fhógairt go mbeidh Deireadh
Seachtaine Náisiúnta na
dTeaghlach á eagrú againn i
mbliana go fíorúil.

I measc na n-imeachtaí, beidh
seó ó na Fanzini Bros, Cleamairí
Ard Mhacha, Giggles an fear
grinn, imeachtaí taobh amuigh
agus tuilleadh.

Cuireadh an t-imeacht bliantúil
seo a eagraíonn Glór na nGael
le tacaíocht Choláiste na
bhFiann ar ceal anuraidh mar
gheall ar an bpaindéim Covid19.

Beidh roinnt de na himeachtaí á
chraoladh beo ar Facebook agus
roinnt eile ar Zoom ach beidh ar
dhaoine clárú roimh ré.

Agus srianta Covid-19 fós i
bhfeidhm, ní féidir linn teacht
le chéile go fóill in Ionad Óige
na hÉireann i nDroim Rí.

Beidh breis eolais á thabhairt
againn sna seachtainí beaga
romhainn faoin deireadh
seachtaine.
Tá clár agus breis eolais ar
leathanach 3 agus 4.

Tá clár spleodrach imeachtaí ar
Is féidir clárú do na himeachtaí
líne curtha le chéile againn don
trí rphost a chur chuig
deireadh seachtaine 21-21
cabrini@glornangael.ie.
Bealtaine 2021.

Amhrán na Seachtaine
Cliceálaigí ar an nasc thíos agus éistigí le Seán Monaghan agus
An Dreoilín
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Deireadh Seachtaine Náisiúnta na
dTeaghlach 22-23 Bealtaine 2021
Tá clár lán d’imeachtaí curtha le chéile ag foireann Ghlór na
nGael do Sheachtain Náisiúnta na dTeaghlach ar líne.
Tá súil againn go mbainfear sult as na himeachtaí. Seo thíos
blaiseadh ar a mbeidh ar siúl.
Is féidir clárú do na himeachtaí trí rphost a chur chuig
cabrini@glornangael.ie.

Dé hAoine 21 Bealtaine @ 6.30in Ballet Poulet:
Cuireann beirt amadán críochnaithe a sárshaothair nua os bhur
gcomhair. Tá sise tar éis ballet fileata, fíneálta a ullmhú daoibh.
Tá seisean tar éis cur i láthair dána de ruaille buaille a ullmhú
daoibh. Is aoibhinn léi an rince, is aoibhinn leis sicíní.
Cuirfidh an bheirt acu sibh ag ceistiú ceann de mhórcheisteanna
an domhain. Cé acu a tháinig ar dtús, a tútú nó a fholt bréige?

Dé Sathairn 22 Bealtaine @ 11.00rn Cleamairí Ard Mhacha:
Tá clú agus cáil ar ‘Cleamairí Ard Mhacha’ de bharr a gceoil,
scéalaíochta agus drámaíochta. Bunaíodh iad sna 1970í agus ó shin
amach tá siad ag scaipeadh a ngrinn agus a spraoi timpeall na
hÉireann.
Cuireann a bhfeisteas am i gcuimhne dúinn, am ina raibh an nós ag
na dreoilíní cuairt a thabhairt ar thithe agus bhíodh a namharclann féin istigh sa chistin acu. Spreagann siad rannpháirteachas an lucht féachana ina gcuid imeachtaí atá bunaithe ar
stair agus ar chultúr saibhir na hÉireann.
Dé Sathairn 22 Bealtaine @ 4.00in Giggles Beo:
Nuair a bhíonn Giggles an fear grinn thart ní fios cad a tharlóidh.
Ach bí cinnte de go mbeidh na páistí sna trithí gáire leis an spraoi.
Beidh sé ag craoladh beo dúinn agus beidh sé lán sásta heileó
speisialta a rá le páiste ar bith a bhfuil breithlá acu timpeall an
ama seo nó má bhíonn rud ar bith speisialta ar siúl ina saol acu.
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Tá fógartha ag lucht eagair an
CLG go gcuirfear tús leis an
séasúr iomána agus peile ar an 24
Bealtaine.
Tá sé aisteach a bheith ag caint
ar thús na sraithe chomh fada
isteach sa bhliain ach má tá
ceacht amháin foghlama againn ó
Mhárta 2020 ar aghaidh sin nach
mbeidh cúrsaí mar a bhí riamh
arís.
Ní luaithe an sceideal foilsithe
gur thosaigh an cur agus
cúiteamh faoin gcéad éachtaint
ar leagan amach an tsaoil nua.
Beidh séasúr níos giorra ag an
dílseoir idir-chontae nach
mairfidh ach ceithre mhí i
mbliana agus cuirfear tús leis an
aicsean áitiúil chomh luath is a
fhágann an contae slán leis an
gcraobh.
Anois agus tús an rása nach mór
linn tá sé in am an chéad
bhreithiúnas a thabhairt ar na
príomh-reathaithe i Rás Mhic
Cárthaigh 2021.
Luimneach
Beidh curaidh uile-Éireann 2020
ar a míle dícheall chun a n-áit a
chinntiú sna leabhair staire i
mbliana.
Is beag easnamh atá léirithe acu
ó bhuadar an chraobh sa bhliain
2018 ach tháinig Cill Chainnigh
salach ar a gcuid pleananna i
mbabhta leathcheannais na
hÉireann an bhliain dár gcionn.

ag aon dream go fóill.

tsamhraidh.

Port Láirge

Cheapas nach n-oirfeadh an
easpa traenála agus easpa cluichí
sraithe do bhainisteoir nua agus é
ag iarraidh foireann a mhúnlú ina
chéad bhliain i bhfeighil.

Murach an cor sin gach seans go
mbeidís ar thóir a gceathrú
craobh as a chéile faoin tráth
seo. Is iad rogha mhór na n-údar
gan amhras ach níl buile tugtha

Bhí an Tiobraid Árannach Liam
Dhein Cahill éacht chun áit a
Cahill nua-cheapatha agus é
bhaint amach sa chluiche
tosnaithe i mbun a chúraim nuair
ceannais leo ach ní fás aon oíche
ab éigean na cluichí a chur ar
athló go dtí deireadh an
Ar lean ar leathanach 7

Ba bheag seans a thugas d'fhir na
nDéise ag tús an tséasúir seo
caite.
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Ar lean ó leathanach 8

Loch Garman

a bhí i bhfoireann éirimiúil
Luimnigh rompu.

Bhláthaigh siad fé chúram Davy
Fitzgerald sa chéad trí bliana. Is
iad buaicphointí a ré go dtí seo
ná Craobh Laighean a bhuachaint
i 2019 agus taispeántas spídiúil sa
bhabhta leathcheannais den
chraobh an bhliain chéanna.

Más féidir le Port Láirge tuilleadh
feabhais a dhéanamh an
samhradh seo seasfaidh an taithí
luachmhar sin dóibh.
Is minic é ráite áfach nach
rabhadar ach céim bheag
bhídeach amháin ón sprioc agus
ní fhacamar an díograis,
fuinneamh ná dánaíocht chéanna
uathu ar feadh roinnt blianta tar
éis dóibh titim ag an gclaí
deireanach.
Cill Chainnigh
Níl an chraobh buaite ag Cill
Chainnigh ó 2015 agus níl aon
fhianaise againn go n-athróidh sé
sin sa ghearrthréimhse.
Téann na ceisteanna níos
doimhne ná stíl imeartha an uair
seo le tobar na n-óg níos tirime
anois ná ag aon uair le linn ré
Brian Cody.

Bhíodar leamh sa dá chluiche
craoibhe anuraidh agus theip go
hainnis orthu i gcoinne an Chláir
sna babhtaí cáilithe.

isteach ar an bhfoireann i
mbliana beidh sé deacair stop a
chur lena ruathar.
Corcaigh
Tá an cinneadh tógtha ag John
Myler cheana féin nach mbeidh
Conor Lehanne agus Aidan Walsh
ar a phainéal a thuilleadh.

Bhí muc ar gach mala ag mórán
nuair a chualathas go raibh a
Tógfaidh sé foireann iomaíoch,
dhíograiseach arís eile ach tá fuil leithéid d'imreoirí á ligint chun
nua ag teastáil go géar chun aon siúil acu ach ba léir gur ráiteas ón
mbainistíocht a bhí ann go
seans a thabhairt dúinn i measc
mbeifear ag dul i muinín na n-óg
na mboc mór ó mhí Iúil ar
as seo amach.
aghaidh. Bainfidh sé barr a
gcumais as imreoirí Chill
Tógfaidh sé cúpla bliain chun an
Chainnigh, ach an leor san a
obair thógála a chur i gcrích agus
thuilleadh?
ná bímis ag súil leis go gcuirfidh
na Reibiliúnaigh deireadh leis an
Tiobraid Árann
nGorta i mbliana.
Bhí filleadh brionglóideach ag
An Ghaillimh
Liam Sheedy ar a fhód dúchais i
2019 naoi mbliana tar éis dó Corn Bhíos an-tógtha lena gcumas
Mhic Cárthaigh a bhuachaint mar scórála anuraidh agus bhraitheas
bhainisteoir le Tiobraid Árann.
go mbeidís an-dainséarach aimsir
Macalla na bliana 2010 bhuaigh
na craoibhe. Ní dóigh liom go
foireann bhreabhsach Thiobraid
bhfuair Luimneach teist níos
Árann an chraobh fé 20 an
déine anuraidh ná an cluiche i
tseachtain dár gcionn chun tine
gcoinne na Gaillimhe sa bhabhta
na hiomána a adú sa chontae.
leathcheannais.
Goilleann sé ar a lucht leanúna
áfach gur theip orthu arís eile an
t-aicsean a dhéanamh den tarna
huair as a chéile in ainneoin an
ratha faoi aois. Más féidir le
Sheedy na hógánaigh a shní

Tá a gcóras forbartha ag feidhmiú
go maith agus más féidir leo na
foirne maithe mionúir a thabhairt
tríd, beidh siad ar ais ag barr an
tsléibhe go luath.
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Mar bharr ar an donas is buille
trom é do Davy Fitzgerald nach
mbeidh fáil ar Paudie Foley i
mbliana agus beidh a lucht leanta
ag súil nach bhfuil a n-ocras ag
maolú tar éis ceithre bliana crua
ar an bhfód.
Le tréimhse fhada dhíomhaoin ag
imreoirí Loch Garman oirfidh cur
chuige uile-ghabhálach Fitzgerald
dóibh an séasúr seo ach go
háirithe.
An Clár
An buaicphointe is mó a fhanann i
mo cheann ón gcraobh iomána
anuraidh ná na gaiscí
míorúilteacha a chonaiceamar ó
Tony Kelly i ngeansaí an Chláir
ach tá ceisteanna móra le
freagairt in go leor áiteanna eile.
Tá geimhreadh achrannanch
curtha díobh acu ag dílseoirí an
Chláir agus tá gach cuma ar an
scéal anois go leanfaidh an
treascairt go ceann tamaill eile.
Faigheann an mhífhoighne an
ceann is fearr orainn ar uairibh
agus déanaim amach gurb é an taon leigheas ar an naimhdeas seo
ná taispeántais mhaithe
aontaithe i dteas an tsamhraidh.
Tomhais 2021:

Curaidh Uile-Éireann 2021:
Luimneach
Curaidh na Mumhan 2021: Port
Láirge
Curaidh Laighean 2021: An
Ghaillimh
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