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Glór Cheatharlach
Ciorcail Chomhrá Iarscoile

Lá nua do Is
Leor Beirt !

Tá an Ciorcal Gaeilge dar teideal “Is Leor Beirt” ag
athrú ón Mháirt go Dé Ceadaoin ón tseachtain se
oar aghaidh. Tá ciorcal seo na maidine ar siúl ó
thús na bliana agus ag dul ar aghaidh go breá. Sa
Leabharlann ar Shráid na Tulaí a thagann an grúpa
le chéile agus tugtar cuireadh do dhaoine bualadh
isteach ann aon am ó ��.��-��.��r.n. Céadaoin ar bith
a oireann dóibh.
Tugann ciorcal na maidine deis iontach do
dhaoine nach n-oireann na ciorcail san oíche dóibh ar
chúiseanna éagsúla. Cuirtear fáilte roimh gach éinne
idir chainteoirí líofa, foghlaimeoirí agus iad siúd ar
chúpla focal. Bíonn caint, comhrá agus comhluadar
ann agus cupán tae ar fáil chomh maith! Buail
isteach seachtain agus bain triail as do Ghaeilge. Mar
is eol don saol ní bhíonn slua ag teastáil chun daoine
a chur ag caint in áit ar bith ar domhan- is leor beirt!
Gluais:`

is leor beirt
ciorcal na maidine
leabharlann
líofa
foghlaimeoirí
comhrá
comhluadar
slua
bain triail as

Glossary:

two will do
morning circle
library
fluent
learners
conversation
company
crowd
try it out

Mia Ní Bhogaigh agus Brian Lee Ó Murchú gnóthach sa Naíonra

Maidhc Dainín ar shlí na fírinne

Tá an-áthas ar Glór Cheatharlach a fhógairt go neagrófar Ciorcail Chomhrá Iarscoile do mhicléinn an
Teastais Shóisearaigh agus na hArdteistiméireachta
i gCeatharlach an fómhar seo. Díreoidh na ciorcail
orthu siúd atá ag lorg deiseanna breise chun
Gaeilge a labhairt go neamhfhoirmiúil lasmuigh
den seomra ranga. Ceaptar go gcuirfidh daltaí anfháilte roimh gach deis agus iad ag iarraidh barr
feabhais a chur ar a gcuid Gaeilge go háirithe agus
méadú mór go daichead fán gcéad de mharcanna
an ábhair i scrúdú na hardteistiméireachta ag dul
don bhéaltriail.
Beidh na Ciorcail Chomhrá ar siúl ó �.��-�.��i.n.
in Ionad Phobal New Oak. Gach Máirt ag tosú ar
an ��ú Meán Fómhair a thiocfaidh daltaí i mbliain
�-� le chéile agus beidh fáilte roimh mhicléinn i
mbliain �-� gach Céadaoin ón ��ú Meán Fómhair
ar aghaidh. ‘Sé táille iomlán an chúrsa don téarma
go dtí an Nollaig ná €��. Ní foláir áiteanna a chur
in áirithe gan mhoill agus tabharfar tús áite don
chéad �� iarratas i ngach ciorcal. Chun tuilleadh
eolais agus clárú is féidir dul i dteagmháil le Glór
Cheatharlach, Sráid an Choláiste, Ceatharlach. Teil
��� �������, ��� ������� nó seol rphost chuig eol
as@glorcheatharlach.ie
Gluais:

ciorcail
iarscoil
deiseanna
comhrá
feabhas
táille
tús áite
clárú

Glossary:

circles
afterschool
opportunities
conversation
improve
fee
preference
register

Tá Lorcán Céitinn agus a mháthair Róisín an-sásta sa
Naíonra

Bliain nua sa Naíonra

Cuireadh tús le bliain nua i Naíonra
Cheatharlach an tseachtain seo
caite agus nach sona sásta atá
na páistí óga ann. Bhí gach rud
in ord agus in eagar dóibh ag na
stiúrthóirí Lorraine Mhic Eoin agus
Madeleine Seá.
‘Séard atá i gceist le Naíonra
ná grúpa páistí réamhscoile
a thagann le chéile go rialta
trí Ghaeilge i dtimpeallacht
taitneamhach faoi chúram
stiúrthóirí cáilithe. Cuireann
foireann an Naíonra gach deis
ar fáil chun forbairt iomlán an
pháiste a chur i gcrích. Modh

an tsúgartha an cur chuige a
leantar mar is é seo an modh
foghlama is nádúrtha do pháistí
den aois áirithe seo. Cuirtear
rogha leathan d’imeachtaí agus
de ghníomhaíochtaí éagsúla a
oireann do pháistí idir aois a trí
agus a cuig ar fáil go proifisiúnta
agus go snasta dóibh maidin i
ndiaidh maidine sa Naíonra.
Tá Naíonra Cheatharlach ag cur
seirbhís, cúram agus oideachas
réamhscoile ar fáil i gCheatharlach
le breis is tríocha bliain. I seomra
breá in Ionad Snámha, Graig
Chuilinn a thagann an grúpa le

Gach eolas ar imeachtaí Gaeilge ó:

Glór Cheatharlach

Sráid an Choláiste, Ceatharlach
(���) ������� / (���) �������
emma@glorcheatharlach.ie www.glorcheatharlach.ie
Cuardaigh Glór Cheatharlach ar Facebook!

chéile gach maidin ó �.��-��.��.
Tá an Naíonra rannpháirteach sa
Bhliain Réamhscoile saor in aisce
faoin Scéim um Chúram agus
Oideachas Luath-Óige (ECCE).
Faoin scéim seo is féidir le gach
leanbh leas a bhaint as an mbliain
réamhscoile sula dtosaíonn siad
ar an mbunscoil. Maireann an
Bhliain Réamhscoile Saor thar ��
seachtain le soláthar de � uair an
chloig in aghaidh an lae ar feadh
cúig lá sa tseachtain. Is féidir gach
eolas a fháil ó Lorraine ag ���/
������� nó ó Glór Cheatharlach
ag ���/�������.

Gluais:

sona sásta
réamhscoil
timpeallach
forbairt
rannpháirteach
modh
oireann
gníomhaíochtaí

Glossary

blissfully happy
preschool
environment
development
participate
method
suitable
activities

Ghoill bás tobann an scríbhneora
Maidhc Dainín Ó Sé seachtain
ó shin go mór ar gach éinne
go raibh aithne acu air. Fear
Chorcha Dhuibhne agus duine
de mhórscríbhneoirí próis na
Gaeilge na linne seo ab ea Maidhc
Dainín. Maraon le scríbhneoir ba
cheoltóir, amhránaí agus scéalaí
maith é chomh maith. Is iomaí
dalta meánscoile a chuir aithne
ar Maidhc Dainín agus iad ag
staidéar a shaothar ar chúrsa na
hardteistiméireachta “A Thig Ná Tit
Orm”. Scríobh sé cnuasach nach
beag de bhreis is scór leabhar ina
measc scéalta don aos óg lán de
spraoi agus fuinneamh chomh
maith le roinnt úrscéalta.
Bhí dlúthchairdeas idir Maidhc
Dainín agus Ceatharlach agus
is iomaí cuairt a thug sé ar an
mbaile le blianta beag anuas. Sa
bhliain ���� tugadh cuireadh
dó teacht i rith Sheachtain na
Gaeilge chun labhairt le micléinn
faoin a shaothar agus is le linn
na cuairte sin a chuala sé an
scéal faoi Lucinda Sly, an bhean
dheireannach a crochadh i
gCeatharlach in ����. Bhí sé
chomh tógtha leis an scéal
nárbh fhada gur thosaigh sé ag
déanamh taighde ar shaol na
mná a ciontaíodh as dúnmharú
an fhir a bhí pósta léi. D’fhoilsigh
Coiscéim an t-úrscéal stairiúil
leis “Lucinda Sly” agus bhí sé
ar ais i gCeatharlach chun é a
sheoladh go hoifigiúil i rith Fhéile
an Fhómhair ����. Cchaith sé
trí lá inár measc an uair sin ag
tabhairt cuairteanna ar scoileanna
agus ag freastal ar Sheisiúin
Cheoil lena bhosca ceoil. Níor léir
do Mhaidhc Dainín go raibh aon
difríocht mhór idir an ceol agus an
scríbhneoireacht. Ba dhá ghéag
iad den aon chrann amháin.
Ba chúis mhór bhróid dó gur
chinn Liberties Press ar leagan
Béarla den leabhar a fhoilsiú
agus thug sé gach tacaíocht don
aistritheoir Gabriel Fitzmaurice.
Ócáid mhór cheiliúrtha ar chlár na
Féile Idirnáisiúnta Pan Cheilteach
ab ea seoladh oifigiúil an tsaothair

Maidhc Dainín Ó Sé ag síniú a leabhair “Lucinda Sly” i gCeatharlach

“Lucinda Sly, A Woman Hanged” i
Mí Aibreáin na bliana seo. Ba mhór
an pléisiúir do choiste na féile an
ócáid a eagrú agus fáilte chroíúil
a fhearadh go Ceatharlach roimh
Maidhc Dainín agus Gabriel agus
mná chéile na beirte. I láthair
freisin bhí mac Maidhc Dainín, an
réalt teilifíse Daithí Ó Sé chomh
maith le Katherine Thomas, iníon
úinéir an ionaid siopadóireachta
atá tógtha ar an suíomh inar
crocadh Lucinda.
Faraoir ní thabharfaidh Maidhc
Dainín cuairt eile ar Cheatharlach
agus is cinnte go mbeidh a
spiorad linn ar an Satharn, �ú
Deireadh Fómhair agus Siúlóid
Lucinda Sly ar chlár Fhéile an
Fhómhair. In omós do Maidhc
Dainín a eagrófar an siúlóid agus
beidh fáilte roimh chách.
Déanaimid comhbhrón lena
mhuintir agus guímid solas
na bhflaitheas dá anam uasal
ceolmhar. Ar dheis Dé go raibh sé.

Gluais:

Glossary:

tobann
scríbhneoir
cnuasach
úrscéal
dlúthchairdeas
iomaí
cuairt
taighde
dúnmharú
aistritheoir
comhbhrón

sudden
writer
collection
novel
friendship
many
visit
research
murder
translater
sympathise

Ticéíd agus bus go
Ceolchoirm Gael Linn

Reáchtálfar ceolchoirm speisialta ar an Domhnach, �� Meán Fómhair
sa Cheoláras Náisiúnta, Baile Átha Cliath eagraithe ag Gael Linn chun
�� bliain na heagraíochta a cheiliúradh. Cloisfear ceol ar an oíche
ó aíonna den chéad scoth a bheidh i láthair lena dtacaíocht a léiriú
d’obair iontach Ghael Linn thar na blianta. Beidh mórainmneacha Dhún
na nGall Tríona agus Maighread Ní Dhomhnaill, Moya Brennan agus
Mairéad Ní Mhaonaigh i láthair agus seinnfear scoth an cheoil agus na
hamhránaíochta, leis an ngrúpa T with the Maggies i measc na gceoltóirí
ar an oíche. Freisin beidh an fidléir Oisín Mac Diarmada i láthair leis an
ngrúpa Téada ina bhfuil an boscadóir Paul Finn, an fliúiteadóir Damien
Stensen, Tristan Rosenstock ar an mbodhrán, Seán McElwain ar an
mbasúscaí agus ar an ngiotár agus an boscadóir aitheanta as Corca
Dhuibhne Séamus Ó Beaglaoich ar an mbosca ceoil.
Tá Glór Cheatharlach ag eagrú bus chuig an ceolchoirm agus tá na
ticéid ar fáil ar lacáiste speisialta. Clúdóidh €�� an costas taistil chomh
maith le ticéad don cheolchoirm ach tá uimhreacha teoranta agus ní
mór áit a chur in áirithe gan mhoill. Mas spéis le daoine ba chóir dul i
dteagmháil le Glór Cheatharlach ar ��� ������� nó ��� �������. Oíche
mhór cheoil, bígí linn agus fáilte.
Gluais:
Glossary:
ceolchoirm
concert
aíonna
guests
scoth an cheoil
best of music
lacáiste
discount
in áirithe
reserve
gan mhoill
immediately
i dteagmháil
contact

