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Is cúis áthais do Ghlór na nGael go bhfuil
socruithe do Sheachtain Saoire sa Ghaeltacht
2021 in áit.
Cuirfear teorainn le líon na rannpháirtithe a
bheidh ag glacadh páirte i mbliana mar gheall
ar na srianta a éiríonn as an phaindéim Covid19.

Ní bheidh Brú na Gráige ar fáil d’imeachtaí na
seachtaine agus beidh Glór na nGael ag cur
treoracha Rialtais ó thaobh dea-chleachtais
de i bhfeidhm le gach duine a chosaint.
Tuigtear dúinn go bhfuil easpa lóistín ar fáil i
gCorca Dhuibhne agus go bhfuil líon na ndaoine a bheidh ar saoire sa bhaile in Éirinn ag
cur leis na srianta sin. Ar an bhonn sin moltar
do theaghlaigh lóistín a aimsiú dóibh féin gan
mhoill.

Níl muid cinnte cé hé/hí údar an phictiúir thuas atá á
roinnt go forleathan ar na meáin shóisialta le déanaí. Ach
táimid buíoch as agus é ag léiriú go soiléir ainmneacha
na méara difriúla.

Is imeachtaí taobh amuigh a bheidh i gceist
don chuid is mó.

Amhrán na Seachtaine

Beidh Seachtain saoire sa Ghaeltacht 2021 ar
siúl ón Satharn 7 Lúnasa go Dé hAoine 13
Lúnasa.

Éistigí le Tóg Mo Lámh le
Picture This ó Cheol 2017:

Tá tuilleadh eolais ar fáil ó
cabrini@glornangael.ie nó ó marcas@glornangael.ie.
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Is breá liom féin an tráth seo
den bhliain.
Laethanta fada an tsamhraidh
ag fáisceadh a ngreim orainn
agus de ghnáth bíonn an
chraobh iomána faoi lán tseoil.

Caithfear an chéad sliotar
isteach i gCraobh na bliana
2021 ag an deireadh
seachtaine agus bainfimid ansult as an Domhnach os
comhair na teilifíse dá bharr.

dúinn in am an gháthair.
Ní luaithe a bhí an fheadóg
dheireanach séidte ag an
réiteoir coicís ó shin sa
bhabhta deireanach roimis an
gcraobh ná go raibh páistí na
háite ag fágaint a dtithe,
camán agus sliotar ina nglac,
agus iad ag tabhairt faoin
bhfaiche ghlas le meidhir.

bhféadfainn a bheith sásta a
thuilleadh.
Thosnaíos ag machnamh ansin
ar thionchar na géarchéime ar
pháistí óga ach go háirithe. Tá
páistí cliste agus solúbtha.

Níl aon dabht faoi sin agus táid
tar éis glacadh leis an saol nua
níos fearr ná an chuid eile
againn le bheith fírinneach.

Nárbh iontach an radharc é?
Tuigim a gcás go maith. Nuair
a bhíos féin ag fás aníos, níor
dheineas faic eile ach an
sliotar a bhualadh in aghaidh
an bhalla ó mhaidin go hoíche.

Mar thuismitheoirí ní mór
dúinn buille na
cothromaíochta a aimsiú idir
iad a choimeád sábháilte agus
ligint dóibh saol an pháiste a
bheith acu.

Bhíos i mo dhomhan féin ar
shlí agus shamhlaíos gur i
bPáirc an Chrócaigh a bhíos ag
imirt os comhair na mílte
Ní raibh an tsraith mar is ceart duine.
don dara bhliain as a chéile
Dá ndéanfaí é sin a bhaint
ach thug sé ardu meanman
díom, ní dóigh liom go

Bhíos tite idir dhá stól maidir
le ceist na gcluichí CLG le
bliain anuas. Nuair a chím na
páistí ag baint deataigh as an
sliotar lasmuigh arís tagann
laghdú ar an nguth diúltach
sin.

Nuair a d'fhágas Páirc an
Chrócaigh i mí Lúnasa 2019 ní
fhéadfainn a shamhlú nach
mbeinn ar ais go ceann dhá
bhliain ar a laghad ach táim an
-bhuíoch go bhfuil an t-aicsean
ar ais don mbiaste is deise sa
bhliain.
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Ar lean ó leathanach 8
Tá na himeachtaí teaghlaigh
ag bogadh amach arís don
samhradh.
Blaiseadh beag bídeach a
bheidh sna himeachtaí sin ar
an tsaoirse atá le teacht, am
do theaghlaigh teacht le chéile
i suíomh nádúrtha agus
meabhrú ar mhianta an chine
dhaonna.

Beidh na doirse scoile ag
dúnadh go luath agus tá
teaghlaigh Ghlór na nGael ag
súil go mór leis an
gcomhluadar Gaelach amuith
faoin aer.
Amhail na foirne úra ag dul
chun páirce don séasúr nua,
beimid réidh chun tabhairt
faoin gcluiche le fonn.
Tá ceachtanna luachmhara
foghlamtha againn ó
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scaoileadh na srianta anuraidh
agus tuigimid gur féidir le
páistí dul amach chun spraoi
go slán sábháilte.
Táim lánchinnte anois go
dtabharfaidh na cluichí CLG
spreagadh do pháistí óga an
diabhal gléas sin a fhágaint sa
chófra agus cúpla uair an
chloig a chaitheamh amuigh
faoin aer.
Ná cuirimis bac leis sin.
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