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CLÁR NA NUACHTLITREACH 

❷ Abairtí do thuismitheoirí, Gaelainn na nDéise ❸ Dúshlán idirbhliana 

❺  Imeachtaí ❽ Rannóg na nÓg  

Amhrán na Seachtaine 

Éistigí le Tura Artura ag rapáil leis as Ghaeilge:  

Tír Gan Teanga le Tura Artura 

Tá aip nua saor seolta darb ainm 

GaelGoer a chuideoidh le  

cainteoirí Gaeilge teacht a a 

chéile. 

D’fhás smaoineamh an aip as 

obair a rinne duine de na 

bunaitheoirí, Noreen Breen nuair 

a d’iarr sí ar oibrithe siopaí le 

Gaeilge suaitheantas a 

chaitheamh le “Labhair Gaeilge 

liom” scríofa air.  

Tagann úsáideacht GaelGoer ó 

thrí ghníomh mar atá: 

Anseo:   A léireoidh áit a bhfuil 

ionad nó gnó le Gaeilgeoir le  

leibhéal éigin líofachta atá sásta 

Gaeilge a labhairt le custaiméirí. 

Feicfear an láthair ar an aip nuair 

a bheas úsáideoir gur GaelGeor 

cláraithe é/í ar an láthair 

 

Imeachtaí:  A thabharfaidh eolas 

faoi ócáidí i nGaeilge 

Lámh Suas:  A chuirfidh 

úsáideoir GaelGoer ar an eolas 

go bhfuil úsáideoir eile sa 

gcomharsanacht agus tairgítear 

teagmháil a dhéanamh leis an 

duine sin trí chóras  

teachtaireachta atá socraithe  

san aip. 

Táthar ag súil le cainteoirí 

Gaeilge díograiseacha atá ag 

obair i ngnó iad féin a chlárú ar 

“Anseo” leis an gcéad chéim a 

ghlacadh le iad féin a chur in  

aithne do chustaiméirí. Freisin, is 

féidir le úsáideóirí nua ócáidí atá 

beartaithe do chainteóirí Ghaeilge 

a chlárú ar “Imeachtaí.” 

 

Dúirt Noreen Breen, bunaitheoir 

GaelGoer: “Mar a deir an 

seanfhocal ‘Is beatha teanga í a 

labhairt’ agus mar thoradh ar 

roinnt taighde baineadh siar asam 

faoin méid seansanna atá mé ag 

cailleadh lenár dteanga dhúchais 

a úsáid de bharr gan deis a bheith 

agam aithne a chur ar mo chomh 

Ghaeilgeóirí. Ní fhéadfadh muid a 

bheith níos sásta go bhfuil tagtha 

ann don aip.” 

Tá maoiniú do GaelGoer ag 

teacht ó dheontóirí  

príobháideacha i dteannta le 

sintiúis fhlathúla ón bhfeachtas 

GaelGoer GoFundMe, atá ar fáil 

ar GaelGoer.ie 

Ta GaelGoer ar fáil le íoslódáil 

inniu ar fónanna uile IOS agus 

Android. 

Aip nua saor seolta a chuideoidh le 

cainteoirí Gaeilge teacht ar a chéile 

https://www.youtube.com/watch?v=n0sCindkvq4
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Dúshlán idirbhliana do chailín Chill Mhantáin 
Tá cailín idirbhliana a tógadh 
le Gaeilge i gCill Mhantáin i 
ndiaidh dúshlán ollmhór 
rothaíochta a chur i gcrích ar 
an mhór-roinn. 

Thosaigh Sinéad agus a 
hathair Donnach ar turas 
rothaíochta 600 ciliméadar ar 
an 14 Meán Fómhair. 

Thaisteal siad leo ó München  
thar airde na nAlpanna go 
Venexias na hIodáile,ag baint 
sup as roinnt de na  
radharcanna is deise san 
Eoraip. 

Choinnigh siad an dialann 
ghrianghrafadóireachta seo 
dúinn gur ábhar sásamh dúinn 
bheith ábalta a roinnt libh i 
Nuachtlitir Theanga Tí. 

Sinéad agus Donach ag tús an aistear i  

Munchen sa Ghearmáin . 
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Dúshlán idirbhliana do chailín Chill Mhantáin 

Trí la déag agus 600 ciliméadar níos 

moille anonn le cosa tuirse, bhain 

Sinéad agus Donach an sult as  
Venexias san Iodáil.  

Tá bualadh bos tuillte acu beirt. 
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Imeachtaí Teanga Tí 
Beidh na himeachtaí seo a leanas a n-eagrú ag foireann 

Theanga Tí le linn na seachtainí seo romhainn:  

3 Deireadh Fómhair  Rith Rásaí, CLG Mungairit, Luimneach @10:00   

4 Deireadh Fómhair  Caife & Comhluadar ar líne le Cabríní @ 11:00 

9 Deireadh Fómhair  Spraoi le Mícheál, iarthar Bhaile Átha Cliath @ 11:00 

10 Deirahd Fómhair  Bunghluaiseachtaí, CLG Athain, Luimneach @ 10:00 

11 Deireadh Fómhair Caife & Comhluadar ar líne le Cabríní @ 11:00 

16 Deireadh Fómhair Rannta agus Comhluadar an tSathairn ar line  

     le Cabríní @ 11:00 

16 Deireadh Fómhair Ceardaíocht le Sinéad ar líne @ 14:00 

18 Deireadh Fómhair Caife & Comhluadar ar líne le Cabríní @ 11:00 

25 Deireadh Fómhair Caife & Comhluadar ar líne le Cabríní @ 11:00 

 

Má tá tuilleadh eolais uait déan teagmháil le marcas@glornangael.ie 
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Bunghluaiseachtaí 

Ag tosú  

9 Deireadh Fómhair  

10:45 - 11:30  

go ceann 4 seachtain 

 

Deán teagmháil le  

Denis Kelly ar  

087 934 6102 
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Tá Aisling Ghéar ag tabhairt ar 
ais chun stáitse a léiriú den 
dráma Is Iomaí Rud a Tharla – 
the story of the Shaw’s Road 

Gaeltacht a léiríodh don chéad 
uair i gCultúrlann McAdam Ó 
Fiaich agus ag Turas i Misean 
Bhéal Feirste Thóir in 2019.  

Dúirt Bainisteoir Ginearálta 
Aisling Ghéar, Carrie Anne 
McAlonan Mc Crudden:  
“Tá muid iontach bródúil as an 
seó seo.  

“Freagracht ollmhór ba é léiriú 
ceart a dhéanamh ar an  

réabhlóid shóisialta  
fíorthábhachtach seo a thit 
amach i gcathair Bhéal Feirste.  

“Castar fíor-laochra na chéad 
Ghaeltachta uirbí in Éirinn 
orainn chóir a bheith gach lá. 

Mar sin de, níl brú ar  
bith orainn!” 

Leanann an scéal inspioráideach 
seo lánúin óg amháin agus iad 
ag titim i ngrá, ag pósadh agus 
ag cur tús lena n-aisling a 
muirín a thógáil le Gaeilge agus 
iad mar bhaill de Ghaeltacht 
Bhóthar Seoighe.   

Is scéal é faoi thógáil clainne le 
Gaeilge agsu ag cruthú pobal 
chuige sin. 

“Is scéal domhanda é Is Iomaí 
Rud a Tharla a léiríonn go dtig 
le ‘gnáth’ dhaoine tabhairt faoi 
rudaí neamhghnácha agus iad a 
bhaint amach a scríobh Roibeart 
McMillen san Irish News 

Is seó dátheangach é seo le  
fotheidil i mBéarla.  

Maireann sé uair a chloig agus 
cúig bhomaite gan sos  

Beidh Is Iomaí Rud a Tharla á 
léiriú ag: 

Cultúrlann Aonach  

Mhacha 

74-76 Sráid na nGall 

Ard Mhacha 

9 Deireadh Fómhair 2021 

8:00in 

Ticéid:  

£8/10 - Eventbrite 

Is Iomaí Rud a Tharla 

Scéal Gaeltacht Bhóthar Seoighe le cur ar an stáiste 

Is Iomaí Rud a Tharla le Nuala Ní Néill 



8 

Rannóg na nÓg le www.crosfhocail.ie 
Crosfhocal otharlainne  

Tá na freagra ag bun an leathanaigh. 

Trasna 

1. Ag fanacht le cuidiú a fháil (7) 

4. Iompraítear duine gortaithe nó tinn ar seo 

(7) 

5. Déanfaidh an duine seo scrúdú ort leis an 

fhadhb a réiteach. Lia. (8) 

8. An chéad áit a théannn tú san otharlann: 

Timpiste agus ————— (10) 

9. Cuideoidh sé nó sí thú i mbarda na 

hoispidéile (5) 

10. Cuidiú a thugann criú an otharchairr duit 

sula dtéann tú go dtí an otharlann 

féin : gar———— (8) 

Síos 

2. Éisteann na saineolaithe le steiteascóip ar 

seo (4) 

3. Triantán éadaí a choinníonn lámh gortaithe 

ag crochadh in airde (9) 

 

camall 

gráinneog 

capall 

sioráf 

séabra 

coinín 

tíogar 

leon 

caora 

sionnach 

asal 

broc 

gabhar 

cat 

madra 

luch 

fia 

 

6. Leaba le rotha faoi (7) 

7. Drugaí a chuidíonn le daoine atá tinn (7) 

Aimsigh na focail seo sa chearnóg ar dheis: 

Tá freagraí na 

bpuzal ar 

dheis: 


