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Carlow’s Shane Noonan spins away from Wicklow’s Conor Devlin during the recent Leinster minor football cham-
pionship clash

CiorcailGhaeilgegalore
Tá rogha an-mhaith de Chiorcail Ghaeilge ar siúl i gCeatharlach
i láthair na huaire. Tugann na ciorcail seo deis do dhaoine idir
fhoghlaimeoirí agus cainteoirí líofa teacht le chéile go sóisialta
chun labhairt as Gaeilge. Tagann an grúpa “Is Leor Beirt” le chéile
sa leabharlann gach Máirt ag ��.��r.n. ar feadh uair a chloig áit a
chuirtear tae agus caife na maidine ar fáil dóibh freisin. Agus ar
ndóigh bíonn i bhfad níos mó ná beirt i láthair!
Is ar an Déardaoin deireannach de gach mí a thagann an ciorcal dar
teideal SULT le chéile sa Teach Bar, Sráid na Tulaí ag �.��i.n. agus
chomh maith leis an gcomhrá Gaeilge bíonn an seisiún traidisiúnta
faoi lán seoil ann chomh maith. Mar sin buail isteach an Déardaoin
beag seo, ��ú Aibreán agus cuirfear fáilte romhat. Agus is teach
tábhairne Reddys an t-ionad do Ghaeilge le Chéile ar an gcéad
Déardaoin de gach mí ag �.��i.n.
Is bealach an-mhaith iad na ciorcail chomhrá seo chun áit
agus suíomh chompórdach a sholáthar do labhairt na Gaeilge go
neamhoifigiúil agus neamhfhoirmiúil. Ní bhíonn brú ar éinne freastal
ach nuair a oireann sé dóibh agus cuirtear fáilte roimh dhaoine nua i
gcónaí. Mar sin bain triail as ciorcal éigin an mhí seo.
Gluais: Glossary:
ciorcail circles
comhrá conversation
i láthair na huaire at present
i láthair present
ar ndóigh of course
buail isteach drop in
ionad venue
suíomh setting

Sheol Glór Cheatharlach clár
an tsamhraidh le déanaí atá
lán d’imeachtaí oiriúnach do
gach aoisghrúpa. Am gnóthach
a bheidh ann don Ghaeilge i
gCeatharlach le clár iomlán ó Mhí
Bealtaine go Mí Iúil. Cuirfear tús le
sraith nua de na ranganna Gaeilge
do dhaoine fásta an tseachtain
dar tús �� Bealtaine. Is í seo an
cúigiú bhliain de na Cúrsaí do
dhaoine fásta atá curtha ar fáil ag
Gaelchultúr i gCeatharlach. Beidh
trí leibhéal ar fáil an samhradh
seo le Bunrang �, Méanrang �
agus Meánrang �. Is cúrsaí deich
seachtaine atá i gceist le ranganna
oíche amháin sa tseachtain. Beidh
an Bunrang ar an Luan agus na
Meán leibhéil ar an Mháirt. Is ó
�.��-�.��i.n a bheidh na ranganna
agus iad uile ar siúl in oifigí
Chomhairle Chontae Cheatharlach
ar Bhóthar Átha Í. Tá gach eolas
ar www.gaelchultur.com agus is
féidir clárú ar líne chomh maith.
I rith laethanta saoire an
tsamhraidh eagrófar Coláiste
Samhraidh do dhéagóirí, Campa
Samhraidh do pháistí bunscoile
agus Campa na nÓg do pháistí
óga ó �-� mbliana d’aois.
Is í seo an cúigiú bhliain as a
chéile a reachtáilfear an Coláíste
Samhraidh do dhéagóirí i
gCeatharlach.
Tabharfaidh sé seo rogha eile do
dhaltaí gur mhian leo feabhas a
chur ar a gcuid Gaeilge ach nach
bhfuil fonn orthu trí seachtaine
a chaitheamh i bhfad ó bhaile sa
Ghaeltacht. Agus iad ag freastal ar
Choláiste Samhraidh Cheatharlach
bainfidh daltaí i rang � go scoláirí
na hardteistiméireachta taitneamh
as taithí Gaeltachta ó chompord a
mbaile féin.
Bhí ráth ollmhór ar an gcoláiste
samhraidh ó ���� agus táthar
ag súil go mór le cúrsa ����
chomh maith. Beidh an coláiste
ar siúl ar feadh coicíse idir �.��
r.n. agus �.�� i.n. gach lá ó �ú go
��ú Iúil. Cuirfear clár suimiúil ar
fáil le ranganna agus imeachtaí
in oiriúint do dhaltaí i rang �

agus micléinn �ú agus �ú bliain
i ngrúpa na sóisear agus daltaí
níos sine i ngrúpa na sinsear. Is
i nGaelcholáiste Cheatharlach
a bheidh an coláiste samhraidh
lonnaithe. I measc na n-imeachtaí
a bheidh faoi chaibidil beidh
ceachtanna Gaeilge agus seisiúin
cainte, díospóireachtaí agus
amhránaíocht, cluichí agus spórt
chomh maith le rince céilí agus
iad seo uile déanta trí mhéan na
Gaeilge.
Tabharfar deis do na daltaí
spraoi agus spórt a bhaint as an
gColáiste Samhraidh, casadh
le cairde nua agus ag an am
céanna cur lena gcuid líofachta sa
teanga.
‘Sé €��� táille iomlán an
Choláiste Samhraidh. Chun áit
a chur in áirithe caithfear foirm
iarratais comhlánaithe agus
éarlais €�� a chur ar aghaidh go
luath.
Beidh Campaí na nÓg ar siúl
i Naíonra Ghráig Chuilinn ón �-
��ú Iúil i mbliana agus is féidir
clárú do cheachtar den dá
sheachtain. Eagrófar meascán
d’imeachtaí oiriúnach do pháistí
idir �-� bliana d’aois ó ��.��r.n.-

�.��i.n. agus beidh obair ealaíne
agus ceardaíochta, cluichí agus
turasanna áitiúla ina measc.
Tá costas €�� in aghaidh na
seachtaine ar an gcampa
seo. Gach eolas ó Lorraine ar
(���) ������� nó ó oifig Glór
Cheatharlach .
Agus beidh Campa Samhraidh
oiriúnach do pháistí níos sine idir
� agus �� mbliana d’aois ar siúl
i nGaelscoil Cheatharlach ó ��-
�� Iúil. Beidh �� áit ar fáil agus
clúdóidh an táille €�� imeachtaí
uile an Champa. I measc na
ngníomhaíochtaí beidh snámh,
cluichí, ealaín, amhránaíocht,
ceardaíocht, rince céilí agus roinnt
turasanna i rith na seachtaine.
Beidh an campa ar siúl ó ��r.n. –
�i.n. ón Luan ��ú go dtí an Aoine
��ú Iúil.
Tá gach eolas faoi na himeachtaí
samhraidh uile ar fáil ó Emma
Uí Bhroin, Glór Cheatharlach,
Sráid an Choláiste, Ceatharlach.
Is féidir clárú ach glaoch ar
��� �������, ��� �������
nó rphoist a sheoladh chuig
emma@glorcheatharlach.ie Bígí
linn do Shamhradh na Gaeilge
����!

RÍ-RÁ 2013 le HECTOR

Gaeilge an tSamhraidh

Obair Ealaíne ag an gCampa Samhraidh

Is ar an albam úr Rí-Rá le
Hector ���� atá amhráin
as Gaeilge le cloisteáil ó
cheoltóirí Éireannacha mór
le rá dá leithéid The Coronas,
Keywest, This Club, Walking
On Cars, Maud In Cahoots,
Republic of Loose, Robb
Murphy, The Shoos, Senakah,
Aslan, The Spikes, The Pale,
Traic Ó Braonáin agus Colm Ó
Snodaigh. Eisíodh an t-albam
le déanaí agus bhí sé ar fáil
saor in aisce le Foinse san
Irish Independent Dé Céadaoin
seo caite i siopaí Centra agus
SuperValu. Is comhthogra idir
Conradh na Gaeilge, Seachtain
na Gaeilge, Raidió Rí-Rá, Bliain
na Gaeilge ����, Breakfast With
Hector ar RTÉ �fm, Foinse agus
an Irish Independent é albam
Rí-Rá Le Hector ���� na bliana
seo, ag tógáil ar thraidisiún
Sheachtain na Gaeilge ó ����
chun albam de cheol reatha
as Gaeilge a eisiúint mar
chuid den fhéile idirnáisiúnta
Ghaeilge gach bliain.
Tugann na ceoltóirí a
gcuid ama agus a gcuid
gutha in aisce leis an albam
Sheachtain na Gaeilge a
thaifead, agus d’éirigh go
hiontach le gach dlúthdhiosca
go dtí seo. Feiceann bannaí
dá leithéid The Coronas
torthaí na ndlúthdhioscaí ag
ceolchoirmeacha dá gcuid agus
tuairiscítear go dtéann an slua
fiáin dá n-amhráin i nGaeilge!Tá
�� amhrán as Gaeilge ar an
albam Rí-Rá Le Hector ����,
leaganacha Gaeilge de chuid
de na singlí nua-eisithe ag The
Coronas, Republic of Loose,
Robb Murphy, and Walking On
Cars le déanaí san áireamh
Labhair Daragh Ó Tuama ó
Raidió Rí-Rá go han-dearfa
faoin albam nua, “Táim cinnte

go spreagfaidh an t-albam Rí-
Rá Le Hector ���� fiú níos mó
daoine leis an nGaeilge a úsáid
ar bhealaí úra, nuálaíocha
agus is cinnte go gcuireann
sé daoine óga ag smaoineamh
faoin teanga le meon i bhfad
níos dearfaí. Tá an-tóir go
deo ar na hamhráin uile ó
na halbaim Sheachtain na
Gaeilge go dtí seo i scoileanna,
sna hollscoileanna, agus sna
coláistí samhraidh Gaeltachta
ar fud na tíre”.
Is dócha nach bhfuil faic níos
fearr ná seisiún amhránaíochta
chun daoine a spreagadh i
dtreo na Gaeilge! Mar sin bí ag
faire amach do do chóip de Rí-
Ra Le Hector ����.
Gluais:
Glossary:
albam album
dlúthdhiosca compact disc
saor in aisce free of charge
reatha current
torthaí results
fiáin wild
dearfa positive
nuálaíoch innovative
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