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Buachaillí an Chnoic Bhig i
mbun díospóireachta

Foireann díospóireachta Choláiste an Chnoic Bhig agus Iníon Uí Chuilinn
Tá an chéad dreas 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. Reachtáileadh an chéad bhabhta go
háitiúil i gColáiste an Chnoic Bhig, Ceatharlach le déanaí. Ghlac foirne
ó cheithre scoil as Cill Chainnigh, Ceatharlach agus Port Laoise páirt i
gcomórtas na sóisear ina measc Coláiste an Chnoic Bhig.
Is é an rún a bhí faoi chaibidil acu ná “ Droch-chultúr is ea an
popchultúr” agus bhí buachaillí an Chnoic Bhig ag argóint i bhfábhar an
rúin. Ar an bhfoireann bhí Mícheál Ó Faoláin,Mícheál Ó Cinnéide agus
Conchobhar Mac an Ghaill le Mícheál Ó Faoláin mar ionadaí. Tar éis
díospóireacht spleodrach d’éirigh leis an bhfoireann baile, mar aon le
foireann ó Choláiste Chiaráin, Cill Chainnigh, cáiliú don dara babhta den
chomórtas a reáchtálfar i ndiaidh na Nollag.
Is í an múinteoir Ailbhe Ní Chuilinn a bhí i bhfeighil na foirne agus
dar léi is buntáiste mór do na buachaillí a bheith páirteach ins na
díospóireachtaí.“ Is taithí iontach dóibh agus cothaíonn sé muinín iontu
agus iad ag labhairt go poiblí trí Ghaeilge”, arsa Ailbhe
Mhol eagraí an chomórtais, Jamie Ó Tuama, na daoine óga ar fad a
ghlac páirt san ócáid agus dúirt: “Leagann Gael Linn béim ar an teanga
labharthai gcónaí. Ón mbliain seo amach, beidh aitheantas sa bhreis
le baint ag daltaí as a gcumas díospóireachta óir go mbeidh ��% de
na marcanna sna scrúduithe á mbronnadh ar scileanna cumarsáide’.
Déanann Glór Cheatharlach comhgháirdeachas ó chroí leis an
bhfoireann an Chnoic Bhig agus le hIníon Uí Chuilinn agus guímid gach
rath orthu sa chéad bhabhta eile.

Séasúr na hAidbhinte

Tugtar séasúr na hAidbhinte ar an tréimhse ceithre seachtaine díreach
roimh Nollaig agus is séasúr é a chabhraíonn linn ullmhú mar is cóir
d’Fhéile Mhór na Nollag. Réitítear fleasc don Aidbhint agus tá nós
na fleisce go forleathan ar fud na hEorpa leis na cianta. Déantar í as
cuileann agus duilleoga síorghlas i riocht fáinne agus bíonn ceithre
coinnle uirthi, ceann do gach seachtain den aidbhint. Baineann an fáinne
leis an tsíoraíocht toisc nach mbíonn tús ná deireadh leis. Bíonn dath
corcra ar thrí choinnle agus bíonn ceann amháin bándearg. Is deacair slí
níos fearr a fháil chun ullmhú cuí a dhéanamh don Nollaig agus díríonn
an gnás aigne agus meon an duine ar theacht an tSlánaitheora.
Lastar coinneal amháin ar chéad Domhnach na hAidbhinte, dhá
cheann an dara Domhnach agus mar sin de go mbíonn na ceithre
coinnle ar lasadh ag deireadh an tséasúir. Dá bhrí sin faoi mar a
bhíonn na seachtainí ag gabháil thart tagann breis solais ó fhleasc na
hAidbhinte go dtí go dtagann an Nollaig féin tráth a lastar coinneal mhór
bhán na Nollag i lár na fleisce.
Sea go deimhin Séasúr na hAidbhinte, séasúr a réitíonn an bealach
d’Fhéile Mhór na Nollag.
Gluais:
Glossary:
Aidbhint
Advent
fleasc
wreath
cuileann
holly
síorghlas
evergreen
coinnle
candles
síoraíocht
eternity
réitíonn
prepares
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Cuardaigh Glór Cheatharlach ar Facebook!

Glór Cheatharlach
Leabhair nua do pháistí
scríofa ag Ciara Ní Dhuinn
An bhfuil Bronntanas Nollag do
pháiste óg uait? Má tá coinnigh
ort ag léamh. Glactar leis go
gcuireann gach páiste óg fáilte
roimh leabhar agus tá trí leabhar
nua gleoite maisithe, deartha
agus scríofa ag Ciara Ní Dhuinn.
D’fhoilsigh Cló Mhaigh Eo na céad
trí leabhar le Ciara dhá bhliain ó
shin agus bhí an-éileamh orthu.
Anois, agus díreach in am do
mhargadh na Nollag, tá trí cinn eile
sa tsraith foilsithe.
Is maith liom, Conas tá tú agus
Cá bhfuil Riley na teidil atá ar na
leabhair is déanaí agus tá siad
go hálainn ar fad. Táid lándaite
agus cosnaíonn siad €� an
ceann. Is as baile Cheatharlach
ó dhúchas do Chiara Ní Dhuinn
ach tá cónaí uirthi anois in Illinois,
Meiriceá lena fear céile agus a
hiníon Eliana. Bhí suim i gcónaí
sa Ghaeilge ag Ciara agus is
chun cabhrú le hEliana eolas a

chur ar an teanga a chinn sí ar na
leabhair a chur ar fáil í féin. Anois
is léir go bhfuil tuismitheoirí eile
ag baint sásaimh agus tairbhe
as leabhair Chiara chun an rud
céanna a dhéanamh lena bpáistí
óga féin. Tá na leabhair curtha ar
fáil le cabhair fhlaithiúil ó Foras na

Gaeilge agus dáilithe go forleathan
ag Cló Mhaigh Eo.
Is féidir na leabhair a
cheannach i gCeatharlach i
Siopa Leabhar Easons in Ionad
Siopadóireachta Fairgreen
agus in Bestsellers in Ionad
Siopadóireachta Cheatharlach
agus dhéanfadh siad bronntanas
álainn do pháiste ar bith. Tá na
leabhair ar díol ar líne chomh
maith ar www.leabhar.com.
Tuilleadh eolais ar fáil ar
www.eliesbooks.com nó ó Glór
Cheatharlach ar ��� �������.
Gluais:
Glossary:
bronntanas
present
maisithe
illustrated
deartha
designed
foilsithe
published
éileamh
demand
flaithiúil
generous
dáilithe
distributed
forleathan
widespread
ar líne
online

seans chun casadh le Daidí na
Nollag féin. Beidh Mainséar na
Nollag beo ann, ceardlanna agus
taispeántais cócaireachta agus
bia orgánach den scoth ann.
Le rogha de bhianna agus togha
de bhronntanais i rith an ama ní
foláir a bheith ann in am chun
teacht ar na margaí is fearr an
Nollaig seo. Níl táille isteach ach
caithfear €� a íoc chun an carr
a pháirceáil. Aonach na Nollag
i suíomh draíochtúil. Bí ann gan

teip chun atmaisféar na Nollag a
bhlaiseadh!
Gluais
Glossary
margadh
market
draíocht
magic
draíochtúil
magical
taispeántais
exhibitions
ceardaithe
craftspeople
imeachtaí
activities
rogha
choice
is fearr
best
táille
fee
a bhlaiseadh
to savour

Ciara Ní Dhuinn

Margadh na Nollag ag Duckett’s Grove

Cuirfear céad míle fáilte roimh
chách ag Margadh na Nollag a
bheidh ar siúl i nGairdíní Duckett,
Ceatharlach an Domhnach beag
seo, �ú Nollaig. Ní bheidh a shárú
de spraoi, spiorad, siamsaíocht
agus draíocht an tséasúir ar fáil is
a bheidh sa teach ársa agus ins
na gairdíní gleoite ó mheánlae go
�.�� tráthnóna.
I measc na n-earraí a bheidh ar
díol ag an margadh beidh plandaí,
fleascanna agus maisiúcháin
chomh maith le cístí agus maróga
Nollag. Cuir leis sin taispeántais
ceardaíochta agus fíodóireachta,
obair láimhe thraidisiúnta agus
beidh rogha de cheardaithe i
mbun oibre ann freisin. Chomh
maith le ceol agus carúil den
scoth i rith an ama beidh
imeachtaí do pháistí ar nós smidiú
aghaidheanna, ceardlanna ealaíne
agus ceardaíochta, amhránaíocht
agus scéalaíocht gan trácht
ar karaoke na leanaí agus an

Gaeilge le Chéile na Nollag
Beidh seisiún deireannach na bliana de Gaeilge Le Chéile ar an
Déardaoin, �ú Nollaig ag �:��i.n. i dteach tábhairne Reddys, Sráid na
Tulaí, Ceatharlach.
Tá ag éirí go han-mhaith leis na hoícheanta 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.
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