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Dhá
Aip
Nua
Pan Cheilteach ���� seolta
do Pháistí
Glór Cheatharlach

Bhí breis is seachtó duine i
láthair nuair a seoladh an Fhéile
Idirnáisiúnta Pan Cheilteach ����
ag cruinniú poiblí ins an Ostán
Seven Oaks le déanaí. Beidh
an fhéile ar siúl i gCeatharlach
don dara bhliain as a chéile ó �� Aibreán. Rinne an Comhairleoir
Eibhlín de Bróithe, Cathaoirleach
Chomhairle Bhaile Cheatharlach,
an fhéile a sheoladh agus dúirt sí
go n-oireann Pan Cheilteach do
bhaile Cheatharlach. Dúirt sí go
ndeachaigh an ceol, amhránaíocht
agus damhsa agus go háirithe
an tsiamsaíocht faoin aer i
bhfeidhm go mór ar an bpobal i
mbliana. Mhol sí muintir na háite
as an fháilte a chuireadar roimh
chuairteoirí agus rannpháirtithe
ó na tíortha ceilteacha. Gheall sí
comhoibriú agus tacaíocht na núdarás áitiúil d’fhéile na bliana seo
chugainn. I láthair chomh maith
bhí Cathaoirleach Chomhairle
Chontae Cheatharlach, roinnt
comhairleoirí, ionadaithe ón
earnáil gnó agus turasóireachta
agus muintir an phobail i gcoitinn.
Caitheadh súil siar agus
deineadh athbhreithniú ar fhéile
na bliana seo. Deineadh plé agus
roinneadh moltaí faoi chlár na féile
idir imeachtaí oifigiúla agus foimeachtaí. Ba léir gur baineadh
an-taitneamh as an gcéad Pan
Cheilteach agus go gcabhróidh
an taithí go mór chun féile níos
fearr fós a reachtáil an bhliain seo
chugainn.
Beidh réimse leathan ar chlár
na féile Pan Cheilteach ���� ina
measc comórtais amhránaíochta

agus damhsa traidisiúnta,
comórtas don amhrán cheilteach
nua-chumtha, margadh an
phobail, Rás Spraoi na féile,
céilí faoin aer chomh maith le
ceolchoirmeacha, taispeántais,
scéalaíocht, siamsaíocht ar na
sráideanna agus mórshiúl na féile.
I láthair na huaire tá an comórtas
ar siúl chun amhrán nua-chumtha
na hÉireann a roghnú a bheidh
in iomaíocht sa chomórtas
idirnáisiúnta. Glacfar le hiarratais
ar dhlúthdhiosca suas go �ú
Eanair.
Gach eolas ar fáil ar
www.panceltic.ie. Is féidir glaoch
ar ��� �������, ��� ������� nó
��� ������� nó scríobh chuig pan
celticcarlow@gmail.com
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Emma Uí Bhroin agus an Comhairleoir Eileen Brophy leis an
gCairt Pan Cheilteach

Seoladh dhá Aip nua Gaeilge
“Cúlacaint �” agus “OLLY an Veain
Bheag Bhán” ag Oireachtas na
Gaeilge ���� le déanaí. Bainfidh
paistí óga agus a dtuismitheoirí
sult agus spraoi as na háiseanna
seo atá curtha ar fáil saor in aisce
ag TG�.Tá na dhá aip seo dírithe ar
pháistí réamhscoile agus tá siad
ar fáil le híoslódáil ó stór iTunes
go iPhone agus iPad trí Cula� nó
TG� a chur isteach mar fhocal
cuardaigh.
Cuirfidh na háiseanna nua seo,
mar aon leis an Aip Gaeilge le TG�
atá ar fáil cheana “Cúlacaint �”, na
cluichí idirghníomhacha Gaeilge
atá ar fáil ar www.cula�.com
maille le sceideal craolta TG� agus
ábhar ar an Seinnteoir www.tg�.tv
go mór le cumas Cúla� mar
phointe siamsúil teagmhála leis an
teanga do pháistí in Éirinn agus ar
fud na cruinne.
Baineadh úsáid fhorleathan as
“Cúlacaint �”, an chéad Aip a
cuireadh ar fáil agus seolfar ceann
eile fós, “Ag Spraoi le Claude” atá
dírithe ar an aoisghrúpa céanna
roimh Nollaig. “Tá páistí na linne
seo thar a bheith grinnchúiseach
ina roghanna féachana,” a dúirt
urlabhraí TG� ag an seoladh,
“agus ní foláir ábhar den scoth a
bheith againn le cur ina láthair ar
gach modh glactha dá bhfuil in

úsáid acu”.
‘Séard atá san aip Cúlchaint �
ná stór ��� focal spraíúil Gaeilge
do pháistí réamhscoile. Tá focail
ann a bhaineann leis an aibítir,
uimhreacha, dathanna, bia agus
éadach. Tá na focail le feiceáil
scríofa agus le cloisteáil freisin.
Tá “OLLY an Veain Bheag Bhán”
bunaithe ar an tsraith teilifíse do
pháistí agus is féidir leis an imreoir
cabhrú le Olly. Tá dhá chluiche ar
leith ann “Rás na mBeartán” inar
féidir cabhrú le Olly beartáin a
bhailiú agus a thabhairt amach i
dtrí áit éagsúil i lúbra agus “Cuir
Caoi Air” ina bhfuil cairde Olly
briste. Cabhraíonn an imreoir le
Olly na páirteanna éagsúla a chur
isteach ins na háiteanna cearta
chun na cairde a chur le chéile
arís.
Tá na dhá AIP nua seo ar fáil saor
in aisce san App Store agus ar
Itunes. Gach eolas ó www.tg�.ie
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Cruinniú Ghlór
Cheatharlach
Beidh cruinniú dheireadh na bliana
ag Glór Cheatharlach i dTeach
Dolmain ar an Déardaoin, ��
Samhain ag �.��i.n.
Tugtar cuireadh do mhuintir
an phobail páirt ghníomhach a
ghlacadh i gcur chun cinn na
Gaeilge i gCeatharlach.
Ag an gcruinniú déanfar
athbhreithniú ar bhliain anrathúil ag Glór Cheatharlach agus
cuirfear tús le plean oibre don
bhliain seo chugainn. Déanfar plé
ar rogha leathan d’imeachtaí agus
de ghníomhaíochtaí suimiúla do
gach aoisghrúpa.
Saothraíonn Glór Cheatharlach
chun an Ghaeilge a chur chun
cinn i measc an phobail áitiúil.
Chun a bheith páirteach ní gá go
mbeadh duine líofa sa teanga. Is
tábhachtaí fós suim agus spéis
sa Ghaeilge agus is féidir páirt a
ghlacadh sa rannóg den saothar
is fearr leis an duine féin. Le chéile
“Is Féidir Linn!”.
Tá gach eolas ar fáil ach glaoch
a chur ar ��� ������� nó ���
������� nó buail isteach chuig an
cruinniú ar an Déardaoin. Beidh
fáilte romhat.
Gluais:
cruinniú
gníomhach
athbhreithniú
rathúil
aoisghrúpa
líofa
rannóg
Is féidir linn
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SULT agus Seisiún

Cuirfear céad míle fáilte roimh chách chuig SULT, oíche shóisialta trí
Ghaeilge, ar an Déardaoin, �� Samhain sa Teach Bar taobh le Teach
Dolmain, Sráid na Tulaí. Tagann daoine le chéile ansin ar an Déardaoin
deireannach de gach mí ag �.��i.n. chun taitneamh a bhaint as caint,
comhrá agus comhluadar trí Ghaeilge agus cuirtear fíorchaoin fáilte
roimh dhaoine nua i gcónaí.
Is deis iontach í seo do dhaoine an Ghaeilge a labhairt go sóisialta
agus aithne a chur ar chainteoirí Gaeilge eile. Beidh fáilte faoi leith roimh
rannphairtithe na gcúrsaí Gaelchultúir agus tabharfar deis dóibh an
teanga a chleachtadh i suíomh nádúrtha.
Leanfaidh an oíche leis an seisiún traidisiúnta seachtainiúil. Bí ann
agus fáilte!

Aifreann agus Cór
Ceiliúrfar Aifrinn as Gaeilge
ag �.��i.n. in Ardeaglais na
Deastógála, Ceatharlach ar Dé
Sathairn �ú agus �ú de Mhí na
Nollag. Beidh bileoga Aifrinn ar fáil
as Gaeilge agus as Béarla agus
canfar iomainn traidisiúnta. Beidh
fáilte roimh amhránaithe agus
ceoltóirí do Chór an Aifrinn agus
beidh cleachtadh cóir roimh thús
an Aifrinn. Cuirfear fáilte roimh

léitheoirí nua chomh maith.
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Gach eolas ar imeachtaí Gaeilge ó:

Glór Cheatharlach
Sráid an Choláiste, Ceatharlach

(���) ������� / (���) �������
emma@glorcheatharlach.ie www.glorcheatharlach.ie
Cuardaigh Glór Cheatharlach ar Facebook!

Ceoltóirí agus rinceoirí ag seoladh na féile Pan Cheilteach ����
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