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Glór Cheatharlach
Spraoicheisteanna Fhéile an Fhómhair
B’IONTACH na hocáidí Gaelacha
a reachtáladh i gCeatharlach
mar chuid d’imeachtaí Fhéile
an Fhómhair i mbliana. I measc
na n-imeachtaí a bhí ar siúl, bhí
dhá Spraoicheist, ceann amháin
dírithe ar dhaltaí sa chéad agus
sa dara bliain agus ceann eile
do dhaltaí na nardranganna i
mbunscoileanna an cheantair.
Bhí beagnach fiche foireann
i láthair do Spraoicheist na
chéad agus na dara bliana a
bhí ar siúl in Ionad Pharóiste
na hArdeaglaise. Bhí daltaí ó
Ghaelcholáiste Cheatharlach,
ó Choláiste an Chnoic Bhig
agus ó Phobalscoil na Tulaí san
iomaíocht. Bhí éagsúlacht anmhaith de cheisteanna ann
bunaithe ar cheol, cursaí reatha,
spórt, scannáin, stair, tíreolas
agus eolas ginearálta. Bhí an
bua ag foireann Ghaelcholáiste
Cheatharlach ag deireadh
na mbabhtaí agus tháinig
foireann ón bPobalscoil agus ó
Ghaelcholáiste Cheatharlach sa
dara agus sa triú háit.
Tháinig breis is céad dalta ó
bhunscoileanna an cheantair
maille lena dtuismitheoirí
agus lena múinteoirí le chéile
i gClub Éire Óg le déanaí chun
páirt a ghlacadh i Quizboird
na mBunscoileanna. Bhí ��
foireann páirteach ó ocht
scoil éagsúil. Ina measc bhí
le daltaí ó Ghaelscoil Eoghain
Uí Thuraisc, Scoil Bhaile Nua
Dún Leicne, Scoil Dhiarmada,
Scoil an Easpaig Uí Fhoghlú,
Scoil Mhuire gan Smál, Scoil
Náisiúnta Bheann na gCaorach,
Scoil Náisiúnta Thigh an
Raoireann, Scoil Náisiúnta
Ard Lios agus Scoil Chailíní an
Teaghlaigh Naofa.
Bhí idir mhúinteoirí, dhaltaí
agus thuismitheoirí thar a
bheith sásta le caighdeán na
gceisteanna. Ag deireadh cúig
bhabhta bhí foireann ó Scoil
Náisiúnta Thigh an Raoireann
chun tosaigh le �� marc as
�� agus bronnadh an chéad
áit orthu. Tháinig foireann ó
Ghaelscoil Cheatharlach sa
dara háit le �� marc agus bhí
foireann ó Scoil Bhaile Nua Dún
Leicne sa triú háit le �� marc.
Deineadh comhghairdeas leis
na foirne go léir a ghlac páirt
i Spraoicheist na Féile agus
bronnadh duaiseanna deasa ar
na buaiteoirí uile.
Gabhann Glór Cheatharlach
buíochas ó chroí leis na
múinteoirí, na tuismitheoirí agus
na foirne uile a bhí páirteach
i spraoicheisteanna Fhéíle an
Fhómhair agus le muintir Éire
Óg as na háiseanna a chur ar

The cast of the Hansel & Gretel puppet show presented ‘as Gaeilge’ in
Halla na Gaelscoile

Féile an Fhómhair ���� thar barr!
Tig an Raoireann a bhuaigh Spraoicheist Fhéile an Fhómhair

Foirne ó Ghaelcholáiste Cheatharlach agus Scoil Phobal, An Tulach a
bhuaigh na duaiseanna

Baile Nua Dún Leicne a tháinig sa tríú háit sa Spraoicheist

BHÍ an spotsolas ar gach rud
Gaeilge i gCeatharlach do deich
lá ag tús na míosa agus Féile an
Fhómhair ���� faoi lánseol. Bhí
clár lán d’imeachtaí oiriúnacha
ar siúl do gach aoisghrúpa le
ceol, scéalaíocht, rince agus
ealaín ag croílár na féile.
Bhí réimse leathan daoine i
láthair ag imeachtaí na féile, idir
ghaeilgeoirí agus fhoghlaimeoirí,
agus slua mór ag gach imeacht
chun tacaíocht a thabhairt don
teanga agus don fhéile.
Bhailigh slua mór san
Amharclann G.B. Shaw do léiriú
speisialta den scannán ‘Lón sa
Spéir’. ‘Sé atá sa scannán ná
an scéal a bhaineann leis an
ngrianghraf cáiliúil a glacadh i
Nua Eabhrac sa bhliain ����.
Aon fhear déag oibre atá sa
ghrianghraf, iad ag obair ar Áras
Rockefeller, suite go sócúil ag
ithe a lóin ar ghiarsa atá crochta
�� urlár os cionn na sráide.
Léirithe ag na deartháireacha
Éamonn agus Seán Ó Cualáin
do Sontas Films i gcomhar le
TG�, bhuaigh ‘Lón Sa Spéir’
gradam IFTA i mbliana. Bhí
Éamonn Ó Cualáin i láthair mar
aoi speisialta chun labhairt
faoin scannán chomh maith
le Mike Moore, fear atá ag
obair leis an Nationalist agus
a bhfuil nasc speisialta aige
leis an ngrianghraf – is iad a
sheanathair agus a shean uncail
atá suite ar dhá bheann an
ghiarsa sa ghrianghraf cáiliúil
seo.

GLUAIS:

Spotsolas
Croílár na féile
Léiriú
Giarsa
Léirithe
Fás agus forbairt
Téama na féile
Oíche bhothántaíochta

Bhí béim mhór ar théama na
féile - ‘Céiliúradh �� Bliain na
Gaeilge i gCeatharlach’ - agus
bhí teacht le chéile ag lucht na
Gaeilge in Ostán Seven Oaks
chun fás agus forbairt na teanga
le daichead bliain anuas a
cheiliúradh. Bhain gach éinne
a bhí i láthair an-taitneamh as
éisteacht le scéal na Gaeilge i
gCeatharlach ó ���� ar aghaidh.
Lean Féile an Fhómhair
ar aghaidh ar feadh breis
is seachtain le himeachtaí
oiriúnacha don phobal, idir óg
agus aosta. Bhí Tráth na gCeist,
turas dátheangach ar Mhúsaem
Chontae Cheatharlach agus
léiriú den scannán ‘Kings’ ar an
gclár do dhaltaí iarbhunscoile.
Bhí ceardlanna rince sean-nós
agus scéalaíocht dhátheangach
ar siúl chomh maith le comórtas
ealaíne, seó puipéid agus
quizboird na féile do pháistí
bunscoile .
Tháinig deireadh leis an bhféile
le hoíche bhothántaíochta i
Teach Dolmain - bhí sár oíche
ann idir scéalaíocht, rince, cheol
traidisiúnta agus amharánaíocht
agus bhí Aideen McBride mar
aoi speisialta don ócáid.
Ba léir go raibh sárobair curtha
isteach in eagrú chlár na féile
i mbliana. B’fhiú an saothar
mar bhí freastal iontach ar
gach uile ocáid agus imeacht.
Comhghairdeas le lucht
eagraithe Fhéile an Fhómhair
����. Go mbeirimid uile beo ar
an am seo arís!

GLOSSARY:

Spotlight
The heart of the festival
Screening
Girder
Produced
Growth and Development
The festival’s theme
Rambling night

An Corn do Thráth na gCeist buaite ag foireann ón nGaelcholáiste

fáil dúinn. Go mbeirimid beo ar an
am seo arís.

Gach eolas ar imeachtaí Gaeilge ó:

Glór Cheatharlach

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

Spraoicheist
Table Quiz
Ardranganna Senior Classes
Ionad Pharóiste Parish Centre
Éagsúlacht
Variety
Competing
Iomaíocht
Standard
Caighdeán
Round
Babhta
Facilities
Áiseanna

An scéalaí Aideen McBride agus na daltaí a d’fhreastail ar an
scéalaíocht

