
Reachtáil Gael Linn babhta den 
Chomórtas Díospóireachta ���� 
do Iarbhunscoileanna Lánghaeilge 
i nGaelcholáiste Cheatharlach an 
tseachtain seo caite áit ar bhailigh 
na foirne agus a lucht tacaíochta. 
Is í an phríomhaidhm atá leis an 
gcomórtas ná an Ghaeilge a chur 
chun cinn, mar aon le scileanna 
díospóireachta agus caint phoiblí 
a chothú i measc na hóige. Le ��% 
de mharcanna san Ardteist ag dul 
don bhéaltriail amach anseo is 
cabhair iontach do scoláirí a bheith 
páirteachi i ndíospóireachtaí.

 I gcomórtas na sinsear bhí foirne 
san iomaíocht ó Ghaelcholáistí 
Chill Dara, Cheatharlach, Chluain 
Meala agus an Inbhir Mhóir. Phlé 
na cainteoirí an rún tráthúil ‘Ba 
cheart dúinn trua a bheith againn 
do Brian Cowen!’ Bhí caighdeán 
díospóireachta na gcainteoirí uile 
thar barr agus bhí sé soiléir gur 
chaitheadar a lán ama agus stró 
ag ullmhú agus ag cleachtadh 
agus ag déanamh taighde ar an 
ábhar. Bhí an plé spleodrach agus 
suimiúil le hargóintí i bhfábhar 
agus i gcoinne an rúin agus 
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d’éirigh le dhá fhoireann dul 
ar aghaidh go dtí an Chraobh 
Réigiúnach a bheidh ar siúl i Mí 
Eanair. Is iad siúd Gaelcholáiste 
Cheatharlach agus Gaelcholáiste 
Chluain Meala. Cailíní na 
hardteiste Caitlín Nic Dhiarmada, 
Clár Ní Inglís-Ní Éideáin agus 
Máire Áine Ní Shúilleabháin a 
bhí ar fhoireann Ghaelcholáiste 
Cheatharlach. 

Déanaimid comhgháirdeachas 
ó chroí leo agus len a múinteoir 
Máire Ní Fhaoláin.

Stephen Fry ar Ros na Rún
Tá ríméad ar mhuintir Ros na Rún 
go mbeidh an t-aisteoir cáiliúil 
agus  craoltóir Stephen Fry ag 
taifead caimeo leo ar an seó.

Faoi láthair tá an t-aisteoir ag 
déanamh taifeadta ar shraith 
nua do BBC TV bunaithe ar 
mhionteangacha ar a dtugtar 
‘Planet Word’. Tugadh cuireadh 
dó páirt a ghlacadh i Ros na Rún  
nuair a  bhí sé i gConamara ag 
déanamh staidéir ar bhunús na 
Gaeilge don tsraith.

Beidh taifeadadh á dhéanamh 
ar an gclár, atá lonnaithe  i Spidéal i gContae na Gaillimhe, go luath 
i mí na Nollag agus beidh griangraif agus fi seáin eisiacha den lá  le 
feiceáil ar shuíomh Ros na Rún tar éis na scannánaíochta. Beidh 
páirt bheag labhartha ag Stephen Fry agus faoi láthair tá cúpla focal 
Gaeilge á fhoghlaim aige.

Rinne Ros na Rún a �,���ú chlár a cheiliúradh an Nollaig seo caite 
agus tá an-dul chun cinn déanta ag an sobaldráma thar na mblianta 
le scéalta an-éifeachtach agus nua-aimseartha á léiriú i rith an ama.

Dúirt Hugh Farley, léiritheoir Ros na Rún, go bhfuil siad ag súil go 
mór le teacht Stephen Fry go dtí an Spidéal. B’fheidir nach gcuirtear 
fáilte roimh gach rud a deir Stephen Fry ach is cinnte go gcuirfi dh 
lucht féachana Ros na Rún an-fháilte roimhe. Craolfar an eipeasóid 
ar � Márta, ����.

Gaeilge le Chéile  na Nollag
Tionólfar  eagrán deireannach na bliana  de Gaeilge  le Chéile  ar 
an Déardaoin, �ú Nollaig  ag  �:��i.n. i dteach tábhairne Reddys, 
Sráid an Tulaigh, Ceatharlach.

Tá ag éirí go breá leis na hoícheanta Gaeilge le Chéile ar 
an gcéad Déardaoin de gach mí le cúig 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 ach go háirithe ar an �ú 
Nollaig. Cuirfear fáilte speisialta roimh dhaoine nua.

Bí ann chun céad bheannachtaí na Nollag a ghuígh ar a chéile 
trí Ghaeilge. 

Tá tús á chur le comórtas nua 
Gaeilge ar a dtugtar ‘Comórtas 
G’ do scoileanna dara leibhéal 
ar fud na hÉireann.Tá Glór na 
nGael agus an nuachtán Foinse 
ag obair i gcomhpháirtíocht lena 
chéile chun an Ghaeilge a chur 
chun cinn i meánscoileanna na 
tíre tríd an comórtas áirithe seo.

Iarrtar ar scoileanna Cumann 
Gaelach na Mac Léinn a bhunú 
agus beifear ag súil go n-
eagróidh baill an chumainn sraith 
imeachtaí Gaeilge lasmuigh den 
seomra ranga i rith na bliana.Is 
féidir le scoileanna ina bhfuil 
Cumann Gaelach acu cheana 
féin páirt a ghlacadh freisin. 
Chun a bheith san iomaíocht sa 

chomórtas iarrtar ar gach scoil 
plean d’imeachtaí na bliana a 
sheoladh chuig Glór na nGael 
agus ansin déanfaidh lucht 
Ghlór na nGael gearrliosta do na 
pleananna is fearr.

Ba cheart don chumann a 
bheith ag teacht le chéile go 
rialta chun pleananna a phlé 
maidir le Gaeilge a fhorbairt i 
measc daltaí na scoile. Caithfi dh 
ról gníomhach a bheith ag an 
gcumann sa scoil.

 Agus tá duaiseanna deasa le 
buachaint. Bronnfar €�,��� ar 
bhuaiteoir an duais náisiúnta 
agus bronnfar duaiseanna ar 
bhuaiteoirí na gcúigí chomh 
maith. Cuirfear turas ranga 

chuig Scoil Surfála Freedom, 
Port Láirge ar fáil don Chumann 
Gaelach is fearr i gCúige 
Laighean agus turas ranga chuig 
Ionad Eachtraíochta Delphi, 
Gaillimh, don chumann is fearr i 
gCúige Chonnacht. Beidh turas 
ranga chuig Ionad Eachtríochta 
Eclipse, Ciarraí do bhuaiteoirí 
Chúige Mhumhan agus turas 
chuig Ionad Eachtraíochta 
Gartan, Dun na nGall do 
bhuaiteoirí Chúige Uladh.

Caithfear an fhoirm iontrála 
a líonadh agus a sheoladh ar 
aghaidh chuig Glór na nGael gan 
mhoill. Beidh cur síos ar an obair 
atá idir lámha ag na cumainn faoi 
leith in Foinse gach seachtain 
idir Mhí na Samhna agus Mí an 
Mhárta. Fógrófar buaiteoirí an 
chomórtais le linn Sheachtain na 
Gaeilge ����.

An t-aisteoir Stephen Fry a 
bheidh ar Ros na Rún ar TG�

Foireann Díospóireachta Ghaelcholáiste Cheatharlach Caitlín Nic Dhiarmada, Clár Ní Inglís-Ní Éideáin agus 
Máire Áine Ní Shúilleabháin.

Comórtas G!

Ciara Holligan from Barrowhouse with her parents Ger and Patricia at the 
Gaelcholáiste open night                             Photo: John Courtney

Gaelcholáiste Mini Company members Amy Ní  Fhearaí l, Brian Nic Diarma-
da, Muireann Ní  Shuilleabháin
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