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CLÁR NA NUACHTLITREACH 

❷ Abairtí do thuismitheoirí, Gaelainn na nDéise 

❸ Imeachtaí ❹ Foilseacháin nua ón Ghúm ❺ Rannóg na nÓg  

Ciste deontais aon uaire 

Covid-19 de £1.4m 

  Amhrán na Seachtaine 

 Éistigí le Muireann Nic Amhlaoibh ag ceol: 

Bríd Óg Ní Mháille 

Tá scéim deontas £1.4m fógartha 
ag Glór na nGael do ghrúpaí atá 
ag feidhmiú ar mhaithe leis an 
nGaeilge a chur chun cinn i 
dTuaisceart Éireann. 

Tá an scéim oscailte ón 7 Eanáir 
2022, agus an lá deiridh  
d’iarratais ná 28 Eanáir 2022. 

Is í an aidhm atá leis an gciste 
seo ná easnaimh oibriúcháin a 
tharla le linn na bliana airgeadais 
2021/22, de bharr na paindéime 
Covid, a laghdú nó a ghlanadh. 

Tá lúcháir ar Ghlór na nGael a 
bheith ag dáileadh maoiniú do 
ghrúpaí pobail in earnáil na 
Gaeilge atá thíos ó thaobh airgid 
de bharr na paindéime. 

Aithníonn Glór na nGael, agus 
earnáil na Gaeilge ina hiomláine, 
an obair 

Tá an scéim á 

mhaoiniú ag 

Roinn an Phobail 
 

cheannródaíoch atá á dhéanamh 
ag grúpaí pobail Gaeilge ó thús 
na paindéime Covid-19.  

Tá súil ag Glór na nGael go 
gcuideoidh an scéim seo leis na 
grúpaí pobail Gaeilge sin agus iad 
ag atógáil i gcomhair na todhchaí 
agus í mar aidhm acu filleadh ar 

chlár iomlán seirbhísí agus 
gníomhaíochtaí a chur ar fáil. 

Tá maoiniú an chiste seo curtha 
ar fáil ag an Feidhmeannas agus 
an tAire Pobal Deirdre Hargey 
CTR chun tacú le heagraíochtaí a 
raibh tionchar diúltach airgeadais 

ag an phaindéim orthu sa bhliain 
airgeadais ón 1 Aibreán 2021 go 
dtí an 31 Márta  2022. 

Dúirt Caitríona Nic Seoin,  
Bainisteoir Forbartha Pobail:  

“In ainneoin na srianta a bhí ar 
ghiniúint ioncaim agus ar  
thionscnaimh forbartha, tá meas 
agus buíochas ag dul don earnáil 
dheonach seo as a misneach agus 
a dílseacht leanúnach dá bpobail. 

“Tá súil againn go mbeidh an 
ciste seo ina chúnamh dóibh.” 

https://www.youtube.com/watch?v=bZbxRS6HgAc
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Imeachtaí Teanga Tí 2022 

21 Eanáir   Bunchlub Uíbh Ráthach @ 17:00  

24 Eanáir    Caifé agus Comhluadar ar líne  @ 11:00 

26 Eanáir   Fóraim Plé ar líne  - Cara Teanga Tí @ 19:00 

26 Eanáir   Riosca ar líne @ 11:00 

27 Eanáir   Inár Measc @ 11:00 

28 Eanáir   Bunchlub Uíbh Ráthach @ 17:00  

5 Feabhra    Rannta & Comhluadar an tSathairn @ 11:00 

5 Feabhra   Ceardaíocht do Lá Fheile Vailintín le Sinéad ar líne @ 12:30 

14 Feabhra    Caifé agus Comhluadar ar líne @ 11:00 

16 Feabhra   Club Códúcháin ar líne @18:30 

21 Feabhra    Caifé agus Comhluadar ar líne @ 11:00 

28 Feabhra    Caifé agus Comhluadar ar líne @ 11:00 

 

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

Bíonn teacht ar eolas leanúnach faoi imeachtaí Ghlór na nGael ar fáil ag an nasc seo: 

IMEACHTAÍ 

https://www.glornangael.ie/imeachtai/
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Clíona agus an Cluiche Peile 

Úna Leavy 

Kieron Black a mhaisigh 

 

Is í an pheil is gaire do chroí Chlíona. Ba  

chuma léi ócáid ar bith a chailleadh ach a 

bheith in ann imirt sa chluiche craoibhe.  

Ach an bhfaighidh sí áit ar an bhfoireann? 

 

ISBN 978-1-85791-976-9 

€7 

Aoisghrúpa 8-11 

Foilseacháin nua ón Ghúm 
I Lár na Coille 

Éamonn Ó Ruanaí 

Martin Fagan a mhaisigh 

Séideán Sí: Úrscéal nua  - Rang 3-6 

Níor thaitin an choill dhorcha le Siobhán ó 

bhí sí ina cailín an-óg. Bhí rud éigin 

aisteach ag baint leis an áit.  

Ach ní mór do Shiobhán aghaidh a  
thabhairt ar an gcoill chun cuidiú le cat  

atá gortaithe.  

Cá bhfios céard atá roimpi ag bun an 

chosáin chasta i lár na coille … beagán 

draíochta b’fhéidir? 

 

ISBN 978-1-85791-975-2 

€6.50 
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Tá teacht ar tuilleadh puzail  

ag an nasc seo: 

PUZAIL TEANGA TÍ 

Rannóg na nÓg  

https://www.teangati.ie/portfolio_category/puzail-cluichi/

