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TAR éis sos na Nollag beidh
Tobar an Cheantair ar ais ar an
aer amárach, an �ú Eanair. Is clár
uair a chloig é Tobar an Cheantair
a chuirtear i láthair trí Ghaeilge
ar an stáisiún raidió áitiúil kclr
gach Céadaoin ó �.��-�.��i.n.
Craoltar an clár beo ón stiúideó i
gCeatharlach.
Is tionscnamh faoi scáth Ghlór
Cheatharlach é Tobar an Cheantair
chun an Ghaeilge a chur chun
cinn i measc an phobail. Is clár
ilghnéitheach é bunaithe ar
scéalta nuachta agus fógraí
na seachtaine chomh maith le
heolas, tuairiscí agus agallaimh
faoi imeachtaí Gaeilge agus ócaidí
cultúrtha a roinnt. Déantar cur
síos ar na scéalta is suimiúla as
na nuachtáin áitiúla. Castar ceol
traidisiúnta agus amhráin as
Gaeilge agus uaireanta seinneann
ceoltoírí beo sa stiúideó.
Cuirfear fáilte roimh roimh
éisteoirí gach Céadaoin ag a �.
Fáilte roimh ábhar do na cláir
chomh maith. Téann Tobar an
Cheantair amach beo ar an
suíomh idirlín www.kclr��fm.com
agus cuirtear cláir suas ar an
suíomh tar éis an chraolaidh. Mar
sin bí ag éisteacht!

AN pearsa spóirt clúiteach, Mícheál Ó Muircheartaigh, a sheol Bliain na
Gaeilge ���� ag imeacht speisialta a tionóladh sa Daingean ar Oíche
Chinn Bhliana. Ba í an chéad ócáid Ghaeilge í i sraith imeachtaí atá le
bheith ar siúl le linn na bliana chun an teanga a cheiliúradh agus a chur
chun cinn. Lasadh tinte cnámha agus chan an slua ollmhór a bhí i láthair
Auld Lang Syne as Gaeilge.
Chuir Uachtarán na hÉireann, Mícheál D. Ó hUigínn, teachtaireacht
speisialta spreagúil ar fáil inar dhúirt sé go raibh ról na Gaeilge sa lá
atá inniu níos tábhachtaí ná riamh. “Is dlúthchuid dár gcultúr agus dár
bhféiniúlacht í an Ghaeilge”, a dúirt sé. “Mar Uachtarán na hÉireann tá
mé an-sásta tacú go láidir le Bliain na Gaeilge”. Mhol sé do dhaoine a
gcuid Gaeilge a úsáid oiread is féidir i gcaitheamh na bliana nua. “Is
linne an teanga agus braitheann a todhchaí orainn”.
Cuireadh tús le hathbheochan na Gaeilge in ���� le bunú Chonradh na
Gaeilge ���
bliain ó shin, agus maíonn beagnach � mhilliún duine ar oileán na
hÉireann
go bhfuil Gaeilge acu sa lá atá inniu ann. Tá sí mar aidhm ag ceiliúradh
Bhliain na Gaeilge na mílte deis úsáide Gaeilge a chur ar fáil le linn ����.
Táthar ag moladh do chuile dhuine a gcuid Gaeilge a úsáid le
comhghleacaithe oibre, le cairde, le gaolta agus le duine ar bith eile gur
féidir le linn ����. Moltar chomh maith don phobal páirt a ghlacadh i
gcomórtais éagsúla Bhliain na Gaeilge, saoire a ghlacadh sa Ghaeltacht,
agus cairde thar lear a mhealladh go hÉirinn le freastal ar imeachtaí
Bhliain na Gaeilge agus imeachtaí Thóstal Éireann ����.
Dúirt Julian de Spáinn, eagraí Náisiúnta Bhliain na Gaeilge ����: “Tá sí
mar
aidhm ag Bliain na Gaeilge an pobal a ghríosú agus a chumasú chun an
Ghaeilge a úsáid, laistigh agus lasmuigh de na ceantair Ghaeltachta, tríd
an
gceiliúradh bliana seo ar an teanga.”
Tá gach eolas faoi imeachtaí Bhliain na Gaeilge ar fáil ar
www.gaeilge����.ie. Beidh féilire lán d’imeachtaí ar siúl i gCeatharlach
chun an Bhliain a cheiliúradh. I measc na mbuaicphointí beidh an
Fhéile Pan Cheilteach, Seachtain na Gaeilge, Féile Drámaíochta, Scoil
Samhraidh agus Féile an Fhómhair. Gach eolas ó Glór Cheatharlach.

GLUAIS: GLOSSARY:
Oíche Chinn Bhliana New Year’s Eve
pearsa personality
tinte cnámha fireworks
ceiliúradh celebrate
teanga language
todhchaí future
athbheochan revival
maíonn claim
oileán island
a ghríosú to urge
a chumasú to enable
buaicphointí highlights

IS nós ársa traidisiúnta é An
Dreoilín. Titeann Lá an Dreoilín
ar Lá le Stiofán, an ��ú Nollaig,
agus ar an lá áirithe seo gléasann
daoine suas le mascanna agus
balcaisí agus tuí agus téann siad
timpeall ó theach go teach ag
canadh, ag seinm ceoil agus ag
damhsa.
Deineadh athbheochan ar An
Dreoilín i gCeatharlach roinnt
blianta ó shin agus tá sé ag dul
ó neart go neart ó shin eagraithe
ag Glór Cheatharlach i gcomhar
le rinceoirí seite na Dolmaine. I
mbliana socraíodh gan airgead a
bhailiú ach ar Lá le Stiofán thug an
grúpa de cheoltóirí, rinceoirí agus
amhránaithe cuairt ar Ospidéal
an Chroí Naofa agus chuir idir
fhoireann agus othair fíorchaoin
fáilte rompu. Leanadh leis an
gceiliúradh ag Céilí Mór na Nollag
a bhí ar siúl i gClub CLG Chnoc
Arda áit a raibh damhsa go maidin
agus ceol den scoth á sholáthar
ag banna céilí Bhrian Ború.

BliainnaGaeilge
����seolta

Tobar an Cheantair á chraoladh ar KCLR��fm

TobaranCheantair arKCLR��fm

Gaeilge leChéile����
TAR éis sos na Nollag reachtálfar an chéad ócáid Ghaeilge Le Chéile
den bhliain nua i dteach tábhairne Reddys, ar an Déardaoin, �ú
Eanair. Cuirfear fáilte roimh chách bailiú le chéile ó �.��i.n. chun
beannachtaí na hathbhliana a roinnt agus rúin nua na bliana a
phlé. Beidh fáilte ach go háirithe roimh dhaoine atá chun freastal ar
chúrsaí Ghaelchultúir an earraigh. Cead isteach saor. Bí ann gan teip!

An Dreoilín

Dreoilín Cheatharlach

GLUAIS: GLOSSARY:
ar an aer on the air
beo live
stiúideó studio
tionscnamh project
ilghnéitheach varied
tuairiscí reports
agallaimh interviews
ceoltóirí musicians
éisteoirí listeners

GLUAIS: GLOSSARY:
nós custom

an dreoilín the wrenboys
Lá le Stiofán St. Stephen’s Day
ospidéal hospital
athbheochan revived
rinceoirí seite set dancers
foireann staff
othair patients

Smiling children spread Christmas cheer to all in Ballinkillen recently Photo: Roger Jones


