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Cuisle na Nollag
Cuirfear fáilte roimh chách ag ócáid speisialta a reachtálfar i Séipéal
Naomh Clár, Gráig Chuilinn ar an Aoine beag seo, �ú Nollaig ag �.��i.n.
nuair a sheolfaidh an tEasbog Donncha Mac an Ultaigh dlúthdhiosca
nua dar teideal “Cuisle na Nollag”. Cnuasach de charúil, dánta agus ceol
Nollag atá ar an dlúthdhiosca seo atá curtha ar fáil ag Glór Cheatharlach
le Ollie Hennessy ina stiúrthóir ceoil. ‘Siad na carúil coitianta mar Oíche
Chiúin, Íosa sa Mhainséar, An Chead Noel srl atá san áireamh.
I measc na gcór atá páirteach tá Cór Leoin Naofa, grúpa Aspiro
agus daltaí na Gaelscoile chomh maith leis na mná rialta i Mainistir
na gCláríneach a chanann Adeste Fideles agus O Sanctissima. San
áireamh freisin tá carúil ag na hamhránaithe aonair Pádraigín Caesar,
Kathleen Nic Dhiarmada agus An tAthair Conn Ó Maoldomhnaigh. Tá
dánta ar théama na Nollag ann freisin chomh maith le dhá phíosa uirlise
nuachumtha agus curtha i láthair ag Ollie Hennessy ar an méarchlár
agus Aoife Kavanagh ar an bhfidil.
Cuirfear rogha de na carúil i láthair mar chuid den ócáid seolta ar an
Aoine agus beidh fáilte roimh chách. Beidh an dlúthdhiosca Cuisle na
Nollag ar díol ar €�� in ionaid éagsúla agus dhéanfadh sé bronntanas
álainn Nollag. Déanta i gCeatharlach ag muintir Cheatharlach, bain
taitneamh as!
Gluais: Glossary:
ócáid event
seoladh launch
dlúthdhiosca cd
cnuasach collection
carúil carols
coitianta popular
rogha selection Tá an chéad bhabhta de Chomórtas Díospóireachta

an Phiarsaigh ���� ar siúl ar fud na tíre faoi láthair
agus tá níos mó foirne ná riamh cláraithe i mbliana
don chomórtas náisiúnta seo atá á reáchtáil ag Gael
Linn do iar-bhunscoileanna ó ���� i leith.
Reachtáladh babhta shinsearach spleodrach in
Acadamh Naomh Muire, Scoil na mBráithre Críostaí
i gCeatharlach le déanaí. Bhí foirne ó cheithre scoil
ag plé an rúin “Is féidir linne in Éirinn ár muinín a
chur sa chéad ghlúin eile.” ‘Siad na scoileanna a
bhí páirteach sa díospóireacht ná Acadamh Naomh
Muire agus Coláiste Naomh Leoin as Ceatharlach,
Pobalscoil Heywood, Contae Laoise agus Coláiste
na Croise agus na Páise, Co.Chill Dara. D’éirigh leis
an dá fhoireann baile cáiliú don dara babhta den
chomórtas a reáchtálfar roimh Nollaig.
Ar fhoireann Acadamh Naomh Muire agus ag caint
i bhfábhar an rúin bhí Pádraig Ó Gráda, Dara Mac
Giollaphádraig agus an captaen Barra Breathnach. Ar
fhoireann Naomh Leoin agus ag argóint in aghaidh
an rúin bhí Niamh Dondún, Peigí Ní Mhuilleoir agus
captaen na foirne Caitlín Nic Giolla Eoin.
Mhol eagraí an chomórtais, Jamie Ó Tuama, na
daoine óga ar fad a ghlac páirt san ócáid agus
dúirt: ‘Leagann Gael Linn béim i gcónaí ar an teanga

labhartha agus is áthas linn go bhfuil ardú leanúnach
ag teacht ar an rannpháirtíocht inár gcomórtas
díospóireachta. Tá buntáiste sa bhreis le baint ag
daltaí as a gcumas díospóireachta agus ��% de na
marcanna sna scrúduithe á mbronnadh ar scileanna
cumarsáide’.
Mhol Jamie na múinteoirí as an obair agus am a
thugann siad go deonach chun na foirne a ullmhú
do na díospóireachtaí bliain i ndiaidh bliana. Dúirt
sé go raibh sé thar a bheith tógtha leis an slua mór
a bhailigh isteach san ionad agus a thug cluas le
héisteachta do na cainteoirí uile.
Le cumas argóna, smaointí laidre agus Gaeilge líofa
le cloisint bhí ard tráthnóna ag an lucht éisteachta.
Is cinnte go mbeidh siad ar ais do a thuilleadh ag an
dara babhta de Chomórtas Díospóireachta ����.
Gluais: Glossary:
díospóireacht debate
spleodrach vivacious
babhta round
foirne teams
cáiliú qualified
rannpháirtíocht participation
go deonach voluntarily
tógtha impressed

Gaeilge le Chéile
na Nollag
Beidh teacht le chéile deireannach
na bliana de Gaeilge Le Chéile ar an
Déardaoin beag seo, �ú Nollaig ag
�:��i.n. i dteach tábhairne Reddys,
Sráid na Tulaí, Ceatharlach.
Tá ag éirí go han-mhaith leis na
ciorcail chomhrá seo ar an gcéad
Déardaoin de gach mí le sé bliana
anuas.Tugtar cuireadh do lucht
labhartha na Gaeilge uile sa cheantar,
idir fhoghlaimeoirí agus cainteoirí
líofa, iarracht an-speisialta a
dhéanamh chun a bheith i láthair ar
an Déardaoin seo agus beannachtaí
na Nollag a roinnt go fial ar a chéile
trí Ghaeilge. Cuirfear fáilte speisialta
roimh dhaoine nua.
Gluais: Glossary:
deireannach final
lucht labhartha speakers
líofa fluent
iarracht effort
láthair present
beannachtaí greetings

Ar fhoireann díospóireachta Choláiste Naomh Leoin tá Caitlín Nic Giolla
Eoin, Niamh Dundún agus Peigí Ní Mhuilleoir

Díospóireachtspleodrach!

Na Cláirínigh ag taifead Adeste Fideles don dlúthdhiosca Cuisle na
Nollag


