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❷

❸ Clár Dheireadh Seachtaine Náisiúnta na dTeaghlach 

❹ Imeachtaí  ❻ Cúinne CLG ❽  

Amhrán na Seachtaine 

Cliceálaigí ar an nasc thíos agus éistigí le Sinéad O Connar  

ag ceol amhrán traidisiúnta Dhún na nGall: Baidín Fheilimí 

Tá fóram oscailte ar Riachtanais Teaghlaigh 
Ghaeilge á eagrú ag Glór na nGael.  

Beidh an ócáid mar chuid de Dheireadh Seachtaine 
Náisiúnta na dTeaghlach. 

Agus is í Sinéad Ní Uallacháin a bheidh sa Chathaoir 
Dé Sathairn 22 Bealtaine @ 4.00in. 

Beidh fáilte roimh thuismitheoirí atá ag tógáil 
páistí ar aoiseanna éagsúla le Gaeilge a bheith 
páirteach san fhóram oscailte seo chun a gcuid 
taithí ar thógáil páistí le Gaeilge a phlé agus 
comhairle agus tacaíocht a thabhairt dá chéile.    

Ar ndóigh, beidh an fóram oscailte dóibh siúd nach 
tuismitheoirí iad ach a bhfuil spéis acu san ábhar. 

Tá sé i gceist go bpléifear: 
1. Foinsí tacaíochta, áiseanna, agus acmhainní: cad 
atá ar fáil agus cad iad na bearnaí is mó atá ann? 
2. An Ghaeilge mar theanga bhaile: cad iad na 
dúshláin atá ann nuair nach bhfuil Gaeilge ag an 

mbeirt tuismitheoir nó nach bhfuil an Ghaeilge an 
teaghlach sínte. Conas is féidir déileáil leis an 
scéal? 
3. Ní labhróidh mo pháistí Gaeilge liom. Conas is 
fearr déileáil le seo? 
4. Cad é an t-ábhar is mó sásaimh a éiríonn as 
tógáil clainne le Gaeilge? 

Má tá suim agat páirt a ghlacadh san imeacht, cuir 
scéal chuig marcas@glornangael.ie. 

https://www.youtube.com/watch?v=3ecK0dkBUTc
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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 n-amharclann féin istigh sa chistin acu. Spreagann siad rannpháirteachas an lucht 
féachana ina gcuid imeachtaí atá bunaithe ar stair agus ar chultúr saibhir na hÉireann. 
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Is í Féile Mother Tongues an 
fhéile is mó a cheiliúrann éag-
súlacht teanga trí na healaíona 
in Éirinn.  

Gach bliain, bíonn sé mar aidhm 
acu saibhreas na healaíona agus 
cultúir na hÉireann a thaispeáint 
trí úsáid a bhaint as na teanga-
cha éagsúla a labhraítear sa tír 
agus cur le cumas daoine cean-
gal a dhéanamh agus iad i mbun 
eispéiris chruthaitheacha éag-
súla, ag cruthú nár srian í an t-
ilteangachas, ach cúis le 
ceiliúradh le chéile. 

 

Mar thoradh ar na srianta di-
anghlásala COVID-19 a cuireadh i   
bhfeidhm i mbliana, cuirfear an 
fhéile ar siúl ar bhealach fíorúil 
nua, rud a chiallaíonn gur féidir 
le duine ar bith in Éirinn páirt a 
ghlacadh agus taithí a fháil air ó 
chompord do bhaile féin.  

Le clár bríomhar ina bhfuil níos 
mó ná 40 ealaíontóir agus sraith 
imeachtaí ar fáil i mbreis agus 
20 teanga éagsúla, tá  ran-
npháirtíocht mar chroílár Mother 
Tongues i gcónaí.  

I measc na n-imeachtaí a bhai-
neann leis an nGaeilge beidh 
imeachtaí dátheangacha ar nós 
‘Ciorcal Comhrá with a Twist’ 
leis an bhfuirseoir cáiliúil Áine 
Gallagher, Scéalta Super Paua, 
agus Rannta le Chéile le Teanga 
Tí.  

Is féidir gach eolas faoin bhféile 
a fháil ar an nasc seo: 

 

Clár Fhéile na  

Máthairtheangacha 

Úrscéal nua do dhéagóirí 

Eachtra ar Oileán na Rún le Brian Ó Broin 

Samhradh ciúin in Éirinn? Beag seans! Tá 
ceann de sheoda móra na tíre goidte as an 
Ard-Mhúsaem agus tá cailís ríluachmhar 
imithe ó láthair sheandálaíochta ar oileán ar 
Loch Deirgeirt: Oileán na Rún! 

Tá ceangal mistéireach idir an dá eachtra 
gadaíochta sin agus seanteach mistéireach i 
mBaile Átha Cliath, agus is iad Mac Dara 
agus Ána amháin, beirt déagóirí ar cuairt as 
Nua-Eabhrac, a thuigeann an ceangal sin. 

Mistéir, Gadaithe agus Scleondar! 

Ach an bhfuil duine den fhoireann 
seandálaíochta ag cabhrú leis na gadaithe? 
Má tá, cé ann a gcuirfidh an bheirt muinín? 
Agus cé hí an cailín mistéireach atá ag éalú 
timpeall an tí san oíche? Anuas ar sin ar fad, 
tá eitleán ina raibh tuismitheoirí na beirte 
imithe gan tásc. An dtiocfaidh Mac Dara 
agus Ána slán ó dhrong smuglálaíthe id-
irnáisiúnta? An éireoidh leo teacht ar na 
seoda náisiúnta? Agus an bhfeicfidh siad a 
dtuismitheoirí go deo arís? 

Tá Eachtra ar Oileán na Rún foilsithe ag  

Leabhar Breac €9.00 

bog; 978-1-909907-55-3. 

https://mothertonguesfestival.com/mtfest2021/
https://mothertonguesfestival.com/mtfest2021/
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Is minic a bhím ag cáiseamh na n-
athruithe san iomáint agus 
níor thug an chéad bhabhta aicsin 
aon ábhar dóchais dom i sraith na 
bliana 2021.  

Ní rabhas ag súil leis an 
bhfaobhar, luas ná doicheall 
céanna is a bhíonn againn um an 
dtaca seo den séasúr de ghnáth, 
ach ní fhéadas ach ceann a 
thabhairt den stíl choimeádach 
iomána atá in uachtar anois gan 
aon chosúlacht ar an scéal go 
bhfillfidh na comhraic bheirte, an 
tarraingt ar an talamh nó na 
cathanna san aer aon am go 
luath.  

Thug iománaithe na Gaillimhe a n
-aghaidh ar an Iarmhí an Satharn 
seo caite chun tús a chur leis an 
tsraith iomána don mbliain.  

Bhíothas á thuar go mbeadh 
dúshlán damanta roimh na 
Laighnigh anseo agus ní raibh 
fonn trócaire ar naoscairí an 
Iarthair.  

Bhí 5-34 ar chlár na scór acu ag 
an fheadóg dheireanach agus dhá 
phointe sraithe i bhfearas ag 
fágaint an Mhuilinn Chearr.  

Taispeántas leamh na hIarmhí san 
áireamh caithfidh an Ghaillimh a 
bheith an-sásta lena gcumas cúil 
a chruthú agus scóranna á fháil 
ag chaon imreoir ón líne 
leathchúil suas. Tá bliain 
chinniúnach rompu.  

Tá geall le sé mhí imithe ón 
teacht aniar 14 chúilín ó Bhaile 
Átha Cliath i mbabhta 
leathcheannais Laighean i 
gcoinne Chill Chainnigh.  

D'fhág an teacht aniar san rian 
síceolaíochta ar na Cait ó shin 
agus luadh arís é sa chaint ag an 
mbriseadh uisce de réir 
dealraimh.  

D'éirigh leis na Dubs farasbarr de 
cheithre chúilín a tharraingt ar 
ais cothrom sa tríú ceathrú den 
chluiche ach beidh Brian Cody 
sásta leis an bhfreagra as san go 
deireadh an chatha.  

Bhí athrú stíle le feiscint den 
chéad uair faoina chúram agus 
bhíodar i bhfad níos tomhaiste 
leis an tseilbh ná mar is gnách.  

Beidh na cluichí sraithe níos 
tábhachtaí ná riamh d’fhonn an 
stíle sin a thabhairt chun 
foirfeachta.  

Bhí cuma na maitheasa ar 
Thiobraid Árann agus iad ceithre 
chúilín chun tosaigh sa dara leath 
nuair a glaodh isteach ar 
ainmneacha mór le rá Luimnigh.  

Bhí meirg ar churaidh na hÉireann 
ach fé mar a dhéanann na foirne 
is fearr, thángadar chucu féin in 
am chun críochnú ar comhscór.  

Ghlacfadh an bheirt bhainisteoirí 
le comhscór roimis an gcluiche 
ach ba é críoch agus deireadh na 
mbeart ná go bhfuil Luimneach 
fós neamhchloíte ó mhí Lúnasa 
2019 agus tagtha slán as a chéad 
teist chruaidh le feabhas mór le 
déanamh. Is iadsan rogha mhór 

na n-údar go fóill.  

Chuir dhá chúl san am cúitimh 
gortuithe cuma na maitheasa ar 
bhua Loch Garman i gcoinne 
Laoise ach leis an fhírinne a insint 
ní rómhór a bhí an bhearna san 
imirt agus roinnt ábhair feabhais 
ag teastáil fós ó fhoireann Davy 
Fitzgerald.  

Bhraitheas don mbeirt fhear 
mhóra ar imeall na cearnóige don 
dá thaobh. D'fhág an iomarca 
útamála leis an t-seilbh i bhfad 
amuigh sa ghort nach raibh an 
soláthar mar is ceart á fháil ag an 
mbeirt tosaithe chumasacha 
istigh.  

Comhartha sóirt b’fhéidir nach 
dtiocfaidh athrú ar a múnlaí 
imeartha i mbliana?  

Tá sé luath fós sa bhliain ar 
ndóigh ach níl aon fhianaise 
againn gur i bhfeabhas atá stíl 
imeartha na gCarmanach ag dul.  

Bhí cuma álainn ar dhromchla 
Pháirc Uí Chaoimh tráthnóna Dé 
Domhnaigh agus ní rófhada ó shin 
a chuirfeadh sé sin le luas agus 
sruth an chluiche idir Corcaigh 
agus Port Láirge.  

. 
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Ar lean ó leathanach 8 

Bhí moilleadóireacht agus easpa 
fisiciúlachta ag baint le cluiche 
an Domhnaigh áfach agus bhí na 
scoránna ag brath ar chumas na 
bhfoirne an tseilbh a dháileadh 
ón líne lánchúil amach.  

Mar sin féin  d'éirigh le Corcaigh 
5:22 a chur ar chlár na scór agus 
chruthaíodar mórán deacrachtaí 
ag imeacht ar an ionsaí mar 
aonad i gcoinne chosantóirí Phort 
Láirge.  

Tús maith d'fhoireann 
bhainistíochta nua Chorcaí ach tá 
dúshláin níos géire rompu cinnte.  

Luaigh mé fadhbanna 

inmheánacha an Chláir coicís ó 
shin le caint ar achrann agus 
easaontas ón Nollaig. Níor 
chabhraigh toradh tubaisteach i 
gcoinne Aontroma beag ná mór 
leis an gcaint sin a mhaolú agus 
tá na Cláirínigh faoi bhrú mór 
cheana féin.  

Ní haon drochmheas é sin ar 
iománaithe Aontroma agus bhí an 
bua tuillte go maith acu ar an 
Domhnach.  

Beidh lúcháir ar Darren Gleeson 
tar éis dóibh an t-ardú céime a 
dhéanamh agus ligfear dóibh 
imirt le saoirse as seo amach sa 
tsraith.  

An bhfuil scéal mór iomána á 

chumadh acu ó thuaidh? Tá sé ró-
luath le rá. 

Ní bhfuaireamar ach blaiseadh 
don méid atá in ndán dúinn ar an 
gcéad deireadh seachtaine ach is 
léir go bhfuil súil in airde ag na 
foirne ar fad don gcraobh atá le 
teacht go luath. Tá Luimneach 
fós in uachtar agus tógfaidh sé 
taispeántas maith chun iad a 
chloí an samhradh seo.  

Tá an chuma ar an nGaillimh gurb 
iadsan an fhoireann is cóngaraí 
faoina mbun agus an fhoireann is 
láidre i gCúige Laighean leis. Is é 
mo thuar anois go mbeidh foirne 
an Iarthair fós ina seasamh i mí 
Lúnasa. 
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