
Is mian le coiste náisiúnta na Féile
Idirnáisiúnta Pan Cheilteach a
mheabhrú do chumadóirí agus do
cheoltóirí go bhfuil an spriocdháta
le haghaidh iarratais don
chomórtas naisiúnta chun Amhrán
na hÉireann ���� a roghnú ag
druidim linn. Ní foláir na hamhráin
a bheith as Gaeilge agus is gá
na focail agus an ceol a bheith
nuachumtha. Glacfar le hamhráin
thraidisiúnta, pop amhráin,
amhráin tíre nó amhráin rac-
cheilteach ar dhlúthdhioscaí suas
go �.��i.n. ar an �ú Eanair ����.
Déanfar gearrliosta de na
hiarratais is fearr agus beidh na
hamhráin a roghnófar le canadh
ag an gComórtas Náisiúnta a
reachtáilfear i gCeatharlach ar
an Déardaoin, �ú Feabhra. Beidh
an pearsa teilifíse Daithí Ó Sé
ina láithreoir agus beidh moltóirí
aitheanta i mbun moltóireachta.
Measfar na hamhráin ar fheabhas
na bhfocal, an cheoil agus an cur i
láthair agus bronnfar €�,��� ar an
mbuaiteoir. Tá IMRO ag déanamh

urraíochta ar an gcomórtas
náisiúnta i gcomhar le Gael Linn.
Beidh an t-amhrán a
roghnófar in iomaíocht sa
Chomórtas Idirnáisiúnta leis
na hamhráin náisiúnta eile
ag Alba, An Bhreatain Bheag,
Oileán Mhanainn, An Choirn
agus An Bhriotáin um Cháisc i
gCeatharlach chun trófaí Pan
Cheilteach ���� agus seic do
€�,��� a bhuachaint.
Tá rialacha agus foirm
iarratais ar an suíomh greasáin
www.panceltic.ie. Tuilleadh
eolais ach glaoch ar oifig Pan
Cheilteach i gCeatharlach ar, ���/
�������, ���/������� nó is féidir
scríobh chuig pancelticcompe

titions@gmail.com. An seoladh
do dhlúthdhioscaí agus iarratais
roimh �.��i.n. ar �ú Eanair ����
ná An Comórtas Amhrán Pan
Cheilteach, Glór Cheatharlach,
Sráid an Choláiste, Ceatharlach,
Co. Cheatharlach.

Gluais: Glossary:
spriocdháta deadline
a mheabhrú to remind
cumadóirí composers
iarratais entries
comórtas contest
gearrliosta shortlist
pearsa teilifíse tv personality
láithreoir personality
suíomh gréasáin website
dlúthdhiosca compact disc
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emma@glorcheatharlach.ie www.glorcheatharlach.ie
CuardaighGlórCheatharlacharFacebook!

Beannachtaí na Nollag
Is iomaí cárta a seolfar an Nollaig seo mar a dhéantar gach bliain. Is nós
deas é Cártaí Nollag a sheoladh chun teagmháil a choiméad idir dhaoine
sa bhaile agus go háirithe i bhfad i gcéin. Tá rogha leathan de chártaí as
Gaeilge agus cártaí dátheangach ar díol ins na siopaí.
Tá rogha deas de chártaí as Gaeilge ar mhaithe leis an gcarthanas
Aware ar díol i Nuachtánaí Uí Dhúill in Ionad Siopadóireachta
Cheatharlach agus i Nuachtánaí Lambert ar Shráid Átha Cliath. Is deas
an nós é freisin an bheannacht a scríobh as Gaeilge ar na cártaí agus
seo thíos roinnt samplaí de bheannachtaí atá oiriúnach don séasúr.
Nollaig Shona A Happy Christmas
Beannachtaí ort um Nollaig Greetings to you at Christmas
Síocháin na Nollag Christmas Peace
Nollaig Bheannaithe A Holy Christmas
Beannachtaí na Nollag Christmas Greetings
Ádh Mór ort san Athbhliain Good Luck in the New Year
Athbhliain faoi mhaise A prosperous New Year

Seoladh an ceathrú aip don óige
de chuid TG�, ‘Ag Spraoi le Claude’
bunaithe ar an tsraith cháiliúil do
pháistí le déanaí agus tá sé ar fáil
anois ar stór iTunes.
Cartún is ea ‘Ag Spraoi le
Claude’ a bhaineann le béar
bán a bhogann ón Mol Thuaidh
go cathair ghréine agus bíonn
neart le foghlaim aige toisc an
suaitheadh cultúir mór a bíonn
i gceist. Is mór an chabhair é
dlúth chara Claude, Brian, a
chabhraíonn leis aithne a chur ar a
shaol nua.
Is le cabhair Bhriain agus
Claude a imríonn páistí cluichí
spraíúla i réimsí ar leibhéil éagsúla
éascaíochta san aip. Foghlaimíonn
páistí scileanna tábhachtacha;
comhaireamh agus tomhas
fuaimeanna ina measc agus iad

ag baint spraoi as cluichí cuimhne,
aimsithe agus péinteála agus
míreanna mearaí. Tá an aip féin
an-simplí le húsáid agus iomlán
oiriúnach do pháistí réamhscoile.
Níl ach táille fíor bheag €�.�� ar
an aip agus tagann sé sna sála
ar na haipeanna eile a seoladh
le déanaí - Cúlacaint � agus Olly
an Veain Bheag Bhán- atá saor le
híoslódáil. Is leor na focail Gaeilge,
Cúla� nó TG� a úsáid mar fhocal
cuardaigh chun teacht ar an aip in
iTunes.

Gluais: Glossary:
aip app
bunaithe based
cáiliúil famous
cartún cartoon
Mol Thuaidh North Pole
comhaireamh counting

Bhí an-áthas ar Glór
Cheatharlach agus Gaelchultúr
Teo teastas agus fáinne na
Gaeilge a bhronnadh ar na
foghlaimeoirí fásta a d’fhreastail
ar chúrsaí Gaeilge an Fhómhair
i gCeatharlach. Eagraíodh ócáid
speisialta in Ionad Pharóiste na
hArdeaglaise le déanaí nuair
a tháinig deireadh le sraith an
fhómhair de na cúrsaí.
D’fhreastail breis is fiche duine
fásta ar ranganna an fhómhair
i mbliana, oíche amháin sa
tseachtain thar thréimhse
deich seachtainí. Bhí cúrsaí ag
bunleibhéal agus meánleibhéal
san áireamh. Bronnadh teastas
speisialta ar na foghlaimeoirí go
léir chomh maith le fáinne na
Gaeilge le caitheamh chun a léiriú
go bhfuil Gaeilge acu agus go
bhfuilid bródúil as an teanga agus
sásta í a labhairt.
Bhí an áthas ar na foghlaimeoirí

glacadh leis an bhfáinne agus
teastas agus bhí na múinteoirí
Emma Uí Bhroin agus Caitríona
Uí Bhroin thar a bheith sásta leis
na cúrsaí agus na foghlaimeoirí.
“ Bhí trí shraith de chúrsaí
Ghaelchultúir againn i rith ���� i
gCeatharlach-cúrsaí an earraigh,
cúrsaí an tsamhraidh agus cúrsaí
an fhómhair agus ghlac breis is
ochtó duine fásta ar fad páirt ins
na ranganna ó tús go deireadh
na bliana”, arsa Emma. “D’éirigh
go hiontach leo agus bhí siad
fhéin thar a bheith sásta leis
na ranganna atá dírithe ar na
leibhéil éagsúla. Mar sin bíonn
sé níos éasca ar an duine aonair
cur lena chuid Gaeilge agus lena
fhéinmhuinín agus an teanga á
labhairt go nádúrtha ”.
Dúirt Caitríona go ndéanann
na foghlaimeoirí dul chun
cinn dochreidte ag na cúrsaí
Ghaelchultúir. Bíonn siad an-

díograiseach agus baineann
siad taitneamh as na ranganna
seachtain i ndiaidh seachtaine.
Tosnóidh sraith nua de na
cúrsaí Gaelchultúir ag bun agus
meán leibhéal i gCeatharlach i Mí
Feabhra ���� agus an táille ná
€���. Is féidir gach eolas a fháil
agus clárú ar líne anois ar www.
gaelchultur.com.Sonraí freisin ó
Glór Cheatharlach ar ��� �������
nó ��� ������� nó scríobh chuig
emma@glorcheatharlach.ie
Gluais Glossary:
teastas certificate
foghlaimeoirí learners
ócáid occasion
sraith series
le caitheamh to wear
d’fhreastail attended
leibhéal level
féinmhuinín self confidence
duine aonair individual
dul chun cinn progress
clárú register

AgSpraoi leClaude

Grúpa ag bronnadh Gaelchultúr le déanaí

Bronnadh ar fhoghlaimeoirí Gaeilge

SpriocdhátadonChomórtas
AmhránNuaPanCheilteach����

Borris
CONTACT: BRIDGET DALTON AT THE CRISP CENTRE
TEL: 059 9771899

Varietyconcert
agreatsuccess
BALLYMURPHY Hall Committee would like to thank Borris
Vocational School Choir, Jimmy Spruhan and friends and all the
local artists who preformed at the recent variety concert; to all who
bought and sold tickets, the businesses who kindly gave spot prizes
for the raffle and to those who helped in any way. Your support is
greatly appreciated. A great night was enjoyed by all.

SPLIT THE POT
Recent Split the Pot winners were: €���, Peggy Foley; €�� each,
Patsy Nolan and Betty Lennon. Thank you for your continued
support – €�, it could be you!

MACRA NA FEIRME
Ballymurphy Macra na Feirme recently held its community social
dinner. A three-course meal was on the menu and, after weeks of
preparation, hours of cooking and lots of last-minute decorating,
Ballymurphy Hall was filled with members of the local community.
The day was a great success, with dinner, desert and dancing
enjoyed by both young and old alike. The members would like
to extend a huge thanks to all who attended and all the local
businesses who donated food, spot prizes and funds for the event.
The club wishes everyone a happy Christmas and a healthy new
year from all at Ballymurphy Macra.


