
Fógraíodh an tseachtain seo caite go bhfuil cinneadh
glactha ag Foras na Gaeilge deireadh a chur le
conradh an nuachtáin seachtainiúil ‘Gaelscéal’ roimh
dheireadh oifigiúil thréimhse an chonartha.
Is í an chúis atá tugtha ag Foras na Gaeilge leis an
ngearradh seo a chur i bhfeidhm ná nach raibh ag
éirí leis an nuachtán ó thaobh díolacháin de. Tugadh
figiúr de �,��� cóip in aghaidh na seachtaine mar líon
iomlán an díolacháin i siopaí.
Deir Gaelscéal go bhfuil neamhaird déanta ag an
bhForas, áfach, den ���-��� chóip dhigiteach a
léitear in aghaidh na seachtaine tríd an suíomh idirlín
www.gaelscéal.com agus den �,��� síntiúsóir a
bhaineann leas as an tseirbhís nuachta leictreonach
gach seachtain.
Mar a sheasann sé faoi láthair, tá críoch le cur le
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Gaeilge le
Chéile
Os rud é go raibh an Comórtas Amhrán
Pan Cheilteach ar siúl ar an �ú Feabhra,
an chéad Déardaoin den mhí, cuireadh an
ciorcal comhrá Gaeilge Le Chéile siar ar
feadh seachtaine. Mar sin fáilteofar roimh
chainteoirí agus fhoghlaimeoirí nCead isteach
saor. Caint, comhrá agus comhluadar trí
Ghaeilge. Bí ann agus fáilte

Coláiste Samhraidh
do dhéagóirí
Tá an-áthas ar Glór Cheatharlach a fhógairt go n-eagrófar Coláiste
Samhraidh do dhéagóirí i gCeatharlach arís an samhradh seo. Cuirfear
tús leis an gcoláiste samhraidh ar an �ú Iúil agus leanfaidh sé ar
aghaidh go dtí an ��ú Iúil ó �.��-�.�� i.n. gach lá Luan go hAoine .
Mar is gnáthach beidh an cúrsa coicíse lonnaithe i nGaelcholáiste
Cheatharlach.Tá clárú oscailte anois agus ‘sé €��� an táille.
Beidh an coláiste samhraidh dírithe ar mhicléinn atá ag iarraidh
feabhas a chur ar a gcuid scileanna labhartha agus scríofa sa
Ghaeilge. Cuirfear fáilte roimh dhaltaí ó rang a sé go leibhéal na
ahrdteistiméireachta. Beidh ranganna agus imeachtaí an chúrsa
in oiriúint do dhaltaí i rang a sé agus do mhicléinn i mbliain � agus
� i ngrúpa na sóisear leis na daltaí níos sine i ngrúpa na sinsear.
Chomh maith leis na ranganna foirmiúil gach lá beidh cluichí cainte,
díospóireachtaí, amhránaíocht, cluichí, spórt agus damhsa ar an
gclár. Cuirfear ranganna Gaeilge le meascán maith de chomhrá agus
gramadach, plé agus díospóireacht in oiriúint do na daltaí. Ina theannta
sin, beidh seans ag na micleinn tarraingt ar a gcuid eolais ginearálta ag
tráth na gceist boird agus ar ndóigh bainfear taitneamh as na céilithe.
Is é seo an cúigiú bliain den choláiste samhraidh i mbaile
Cheatharlach. Bhí rath ollmhór air anuraidh le hochtó dalta páirteach.
Bhaineadar taitneamh agus tairbhe, sult agus spraoi as an gcoicís.
Beifear ag súil le héileamh mór arís i mbliana ach chun áit a chinntiú ní
foláir foirm iarratais comhlánaithe maille le héarlais a bheith istigh go
luath. Is féidir foirm a fháil anois ó Glór Cheatharlach, Sráid an Choláiste,
Ceatharlach nó glaoch a chur ar (���) ������� nó (���) �������. Is
féidir freisin ríomhphost a sheoladh chuig eolas@glorcheatharlach.ie.
Gluais: Glossary:
coláiste samhraidh summer college
lonnaithe based
táille fee
clárú registration
imeachtaí activities
sóisear junior
sinsear senior
rath success
éileamh demand
iarratas application
éarlais deposit

Plúiríní Sneachta i
nGairdíní Altamont

Deireadh le Gaelscéal

Tá an tEarrach linn go hoifigiúil
agus mar chruthú ar sin tá na
plúiríní sneachta go flúirseach i
nGairdíní Altamont. Tá Seachtain
na bPlúiríní Sneachta ins na
Gairdíní faoi lan seoil i láthair na
huaire. Is iontach an radharc é –
brat bán de phlúiríní ag síneadh
amach thar gháirdíní gleoite
Altamont. Cuireann muintir an
phobail i gcoitinn gan trácht ar
dhíograiseoirí na garraíodóireachta
fíorchaoin fáilte roimh Fhéile
na bPlúiríní Sneachta chuile
bhliain....Anois teacht an Earraigh
agus mar sin!
Leanfar le himeachtaí na
seachtaine in Altamont go dtí

Dé Domhnaigh, ��ú Feabhra
agus beidh turasanna treoirithe
le príomh gharraíodóir Altamont
ar fáil gach lá ag tosnú ag �.��
san iarnóin. Chomh maith leis an
mbailiúchán de phlúiríní sneachta
éagsúla beidh rogha leathan
de bhleibíní luath an earraigh le
feiceáil ins na gairdíní chomh
maith. Tá cead isteach saor in
aisce chuig Gairdíní Altamont, a
chlúdaíonn �� achar ar fad, am ar
bith ó �.�� ar maidin go �.��i.n.
ach gearrfar táille €� chun dul ar
an turas faoi threoir agus i gcás
grúpaí móra ní foláir clárú roimhré.
Gach eolas ar fáil ach glaoch
ar ��� ������� agus ar

www.carlowtourism.com Bain
taitneamh as do chuairt agus
cuir failte oifigiúil roimh thús an
earraigh.

foilseachán Gaelscéal ag deireadh mhí an Mhárta,
sprioc nach bhfágann ach cúpla seachtain do
scríbhneoirí agus d’fhoireann an nuachtáin clabhsúr a
chur lena gcuid oibre.
D’eisigh an Foras preasráiteas ag míniú gur i
gcomhthéacs luach ar airgead atá an cinneadh seo
glactha. “Léiríonn cinneadh bhord Fhoras na Gaeilge,
agus na cúiseanna a bhain leis, nach é an fhormáid
chlóite an bealach is oiriúnaí le seirbhís nuachta a
sholáthar do phobal léitheoireachta na Gaeilge,” a dúirt
urlabhraí.
Tá achainí curtha le chéile ar líne ag impí ar an rialtas
cinneadh an Fhoras na gaeilge a aisiompú. Luann an
t-alt ar leathanach na hachainí gur ‘buille fealltach
tubaisteach’ is ea an cinneadh seo d’aon teanga, go
háirithe mionteanga, deireadh a chur le nuachtán sa
teanga in.
Bíonn Gaelscéal ar fáil gach Céadaoin agus ar díol i
gCeatharlach i Lamberts ar Shráid Átha Cliath agus in
ollmhargadh Raths.

Gluais: Glossary:
cinneadh decision
conradh contract
seachtainiúil weekly
díolacháin sales
neamhaird dismissed
síntiúsóirí subscribers
foilseachán publication
clabhsúr wrap up
preas ráiteas press statement
urlabhraí spokesperson
achainí petition
buille blow
mion teanga minority language
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