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AGALLAIMH LE
COLM SEOIGHE

IARSMAÍ
SEANDALAÍOCHTA

Chuireamar agallamh ar an amhránaí agus
ceoltóir cumasach Colm Seoighe don
nuachtlitir seo. Labhraíonn sé beagán faoi é
féin agus a thionscadail pearsanta agus a chuid
tionscadail linn.

Tá go leor pictiúr agus cuimhní bailithe againn 
 ónár dturas seandálaíochta i Dún na nGall,
agus ba mhaith linn iad a roinnt libh ar fad.

MUINTEARAS 
DÚN NA NGALL

Ba mhaith linn an deis seo a úsáid chun labhairt
faoin oifig iontach atá againn i nDún na nGall
agus na seirbhísí a chuireann siad ar fáil.

LE FÁIL SAN EAGRÁN



MUINTEARAS
DÚN NA NGALL

Tá foirgneamh nua d’oifigí Mhuintearais agus ionad Óige úr le n-oscailt i
nGaoth Dobhair, chomh maith le ionad bualadh isteach, áit a mbeidh spás
sóisiálta a bheidh sábháilte, spraoiúil, oideachasúil, agus áit a dtig le daoine
chun teacht le chéile. Beidh oibrí Óige fostaithe chun cómhoibriú leis an aos óg,
ag éisteacht le moltaí agus smaointí mar gheall ar riachtanaisí atá acu ó thaobh
tograí, ceardlainn agus ábhar foghlama, a bheidh mar thairbhe don cheantar.
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Pictiúir den fhoirgneamh nua.
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ÓIGE NA
GAELTACHTA 
TÍR CHONAILL

Thug Óige na Gaeltachta/Muintearas tacaíocht don Togra Ealaíne Béaloideais, Balor, a rinneadh le
Clubanna Óige as Machaire Rabhartaigh agus atá maoinithe ag Comhairle Éireann na nÓg le cuidiú ó
Ionad Mhachaire Rabhartaigh agus ealaíontóirí mór le rá ón gCosán Glas. Sa togra seo cuireadh
lochrainn le chéile a bhí déanta as bambú, páipéar fínealta, gliú & corda, agus ansin le spreagadh ó
na scéalta béaloideais ón bhfarraige agus na cnoic agus gach áit istigh eatarthu, cuireadh pictúirí
agus maisiúchán eagsúil dathúil ar gach taobh de na lochrainn pirimideach. Nuair a bhí siad maisithe
go deas cuireadh solas isteach iontu sa dóigh go mbeadh an ealaín agus na dathanna ag seasamh
amach. Nuair a bhí na lochrainn lasta bhí mórshiúil ag na páistí agus a gcuid tuismitheoirí in aice an
trá agus é ag dul ó sholas de.
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Thug Óige na Gaeltachta/Muintearas tacaíocht do Chlub Óige an Mhíobhaigh, tugadh pácáistí
folláine do baill an Chluib Óige don Nollaig le ardú croí a thabhairt daofa nuair nach raibh cead
theacht le chéile do chóisir na Nollag. Tá sé tábhachtach a mhúineadh do dhaoine óga conas aire a
thabhairt dóibh féin le linn na paindéime.

CLICEÁIL
ANSEO CHUN

CUAIRT A
THABHAIRT

AR ÁR
LEATHANACH

GRÉASÁIN
NUA

https://muintearas.com/oige-na-gaeltachta/


SCÉIM NA
CÚNTÓIRÍ TEANGA

43 Cúntóir Teanga san iomlán: 36 Scoil Náisiúnta agus 7 Phobalscoil. 
32 seachtain i leith na mbunscoileanna agus 31 i leith na
hiarbhunscoileanna do scoileanna atá páirteach sa scéim Aitheantas
Scoileanna Gaeltachta de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna le
linn na scoil bhliana 2021/2022. Is é 26 seachtain atá á chur ar fáil do na
scoileanna sin a roghnaigh gan aitheantas a lorg mar scoil Ghaeltachta. 
An Togra Clois ag feidhmiú i nDún na nGall ó 2013/2014 idir Scoil Naomh
Adhamhnain, an Luinnigh agus Pobalscoil Ghaoth Dobhair 
Lámhleabhar ag gach Cúntóir. 
Tá Scéim na gCúntóirí Teanga maoinithe ag An Roinn Turasóireachta,
Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spórt agus Meán

Is éard atá i gceist le Scéim na gCúntóirí Teanga ná go mbeadh Cúntóir
Teanga ag freastal ar scoileanna ó Fhanaid go Gleann Cholmcille agus Árainn
Mór agus Tóraigh. 
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COMÓRTAS "ABAIR LEAT"

Thosaigh muid an comórtas seo i 2014. Tá sé dírithe ar Rang 5 agus 6 sna bun
scoileanna atá páirteach i Scéim na gCúntoirí Teanga. Tá an comórtas ag fás
agus ag forbairt gach bliain. Ghlac 260 páiste páirt ann i 2019 agus 28 scoil. De
thairbhe Covid, ní raibh ar ár gcumas é a reáchtáil i 2020 nó i 2021. Tá muid ag
obair ar phlean eile do 2022. Beidh muid ag dul isteach sna scoileanna i mbliana
agus beidh tús a chur leis ar an 14 Márta 2022. Bíonn an comórtas seo i dTír
Chonaill amháin. Tá dhá Rannóg ann, rannóg A + B, agus bíonn duais ann do gach
comórtas agus rannóg. Tá béim ar Léiriú Stáitse agus Drámaí i mbliana. Beidh
muid dul go dtí na scoileanna le moltóireacht a dhéanamh. 



Naíolann 
Ghaoth Dobhair
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Tá seirbhís Naíolann Ghaoth Dobhair ag rith ó 8:00 r.n -6:00 i.n. Luain go dtí
hAoine - 50 Seachtaine. Páistí ó aon bhliain go dhá bliain deag d'aois atá i gceist.
Tá Seirbhís Lae Iomlán / Seirbhís Leath Lae / Seirbhís Seisiún Gairid / Seirbhís
Leath Seisiún Gairid agus Cúram Iarscoile ar fáil. Gach eolais ó 0749531958 nó
naiolanngd@muintearas.com.
Tá ár ngníomhaíochtaí ar fad bunaithe/curtha in oiriúint don aoisghrúpa agus
staid forbartha na linbh. Cinntímid go gcuirtear comhdheiseanna ar fáil do gach
leanbh tríd freastal ar gach riachtanas atá acu. Tá na gníomhaíochtaí uilig faoi
stiúir na bpáistí agus bunaithe ar na hábhair sin a bhfuil suim acu ann. Oibrímid i
gcomhpháirtíocht lena tuismitheoirí, ag cothú caidreamh dearfach agus
muiníneach tríd cumarsáid ceart agus eolas a roinnt. Aithníonn muid go bhfuil
riachtanais, suimeanna agus céimeanna forbartha ar leith ag gach páiste.
Cuireann muid timpeallacht shábháilte ar fáil atá dírithe ar an pháiste, áit a
spreagtar iad chun forbairt a dhéanamh in a n’am féin. Tá ár gcuraclam bunaithe
ar shúgradh le tionchar.
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Oibríonn muid i gcomhpháirtíocht le tuismitheoirí, ag roinnt eolas ar fhorbairt
an pháiste go laethúil/seachtainiúil. Cuireann muid gníomhaíochtaí bunaithe
ar shúgradh chun cinn chun a chinntiú go mbaineann na leanaí barr a gcumas
amach trí bheith ina bhfoghlaimeoirí gníomhacha, trí neamhspleáchas a fháil
agus trí mhuinín agus scileanna sóisialta a fhorbairt. Tugtar tacaíocht do na
páistí agus spreagtar iad chun scileanna féinchúraim a fhoghlaim. Tugtar
moladh leanúnach do leanaí as a gcuid éachtaí agus as tascanna a chríochnú.

Féiniúlacht agus Muintearas 
Folláine agus Leas

Beidh rogha ag na bpáistí ar na himeachtaí.  Beidh na imeachtaí bunaithe ar
leas an pháiste faoi cheithre phríomh théama ‘Aistear’:

Taiscéalaíocht agus Smaointeoireacht        
Cumarsáid
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Beidh Ionad úr garradóireachta ar pháirc ghnó Ghaoth
Dobhair gan mhoill. Táimid ag pleanáil d’ionad
gairneoireachta i suíomh tuaithe Gaeltachta Ghaoth Dobhair,
ina mbeidh tollán plaisteacha, limistéar stórála, binsí,
leapacha ardaithe agus gairdín orgánach. Cuirfidh an
tionscadal seo réimse leathán de chúrsaí agus gníomhaíochtaí
foghlama ar fáil i réimse na gairneoireachta do daoine óga.
Beidh taithí cuimsitheach ar fáil i gcúrsaí practiciúil ag
clúdach topaicí mar fás glasraí, luibheanna agus torthaí.
Cuirfidh muid an bith-éagsúlacht chun cinn sa tionscadal seo
ag baint úsáid as leasú dhúchasach orgánach agus a leithéid.
Is é an aidhm atá againn don thionscadal seo nó bhéaloidis,
cultúir agus thradisiúin áitiúla a chur chun cinn i measc óige
an cheantair agus chun eolais faoi ghairneoireacht a roinnt.
Beidh an Ghaeilge mar an phríomh theanga cumarsáide sa
tionscadal seo agus tá sé tábhachtach go mbeidh sí á labhairt
taobh istigh de sconsaí an gháirdín an t-am ar fad.
• Ranganna faoi chúrsaí garradóireachta agus luibheolaíocht
d'óige an cheantair, agus don phobal ginéaralta chomh maith. 
• Ranganna faoi chúrsaí cultúir, ealaíne agus tradisiúin áitiúla. 
• Ranganna ealaíon. 
• Deis a thabhairt do pháistí agus daoine óga chun scileanna
nua a fhorbairt, agus aiste bia níos folláine a chur chun cinn
chomh maith. 
• Spás shóisiálta a chruthú atá sábháilte, spraoiúil,
oideachasúil, agus nádúrtha don phobail chun daoine a
thabhairt le chéile.

IONAD GARRADÓIREACHTA



AG CUR IN AITHNE 
 ÁR MBALL FOIRNE
IS NUAÍ DE CHUID

ÓIGE NA
GAELTACHTA

Thosaigh mé ag obair mar Oibrí Óige le Muintearas/ Óige na
Gealtachta an tseachtain seo. Is as an gceantar mé agus táim ag
tnúth le bheith ag obair leis an aos óg agus ag cabhrú leo in aon slí is
féidir liom. 
Tá suim mhór agam i ngníomhaíochtaí lasmuigh ar nós spóirt uisce
agus talamhbhunaithe, cabhraím le mo fhoireann sacair áitiúil faoi
aois a thraenáil fosta.
Tá foirgneamh nua á chur ar fáil don tseirbhís agus tá súil agam a
bheith ann go luath leis an gclub óige a chur ar bun.  
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AINM:
Noel Mac Suibhne

TEIDEAL AN PHOIST:
Oibrí Óige

SEOLADH:
Muintearas Teo,
Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair,
Na Doirí Beaga,
Leitir Ceanainn, 
Tír Chonaill.

UIMHIR THEILEAFÓN:
0749532578
0749532579

RÍOMHPHOIST:
tirchonaill@muintearas.com

SONRAÍ TEAGMHÁLA

mailto:tirchonaill@muintearas.com


Tá go leor séadchomharthaí suimiúla le fáil in iarthar 

Thír Chonaill; I measc an chuid is luaithe tá sraith 

dramhchairn le cósta, nó cairn bruscair. Chruthaigh grúpaí 

sealgairí na samplaí is luaithe, bhíodh an dream seo ag fiach 

agus ag iascaireacht ar fud Thír Chonaill roimh theacht na 

bhfeirmeoirí c.6000 bliain ó shin. Le himeacht na mblianta 

tá ábhar a bhaineann leis na dramhchairn seo le feiceáil de 

bharr creimeadh ar na dumhacha ar Árainn Mhór, Inis Mhic, 

An Doirn Rutland agus ar an mórthír ag Machaire Gathlán. 

Tá os cionn leath chéad suíomh in áiteanna éagsúla 

thimpeall Bá Bhaile an Easa, Dún Fionnachaidh agus Corrán 

Binne. Níl aon dáta leis an chuid is mó acu seo ach tá lán 

ábhar déanta as cloch, miotail agus cnámh le fáil iontu, 

chomh maith le ábhar neamhchoitianta de chuid na Róimhe. 

Tá go leor de na suíomhanna seo faoi bhagairt creimeadh de bharr stoirmeacha agus leibhéal

na farraige ag ardú. Tógadh roinnt tuamaí Neoiliteach le linn theacht na chéad feirmeoirí

thimpeall 3800RC, mar shampla na dolmainí iontacha atá le fáil i gCill Chluaine. Tá dolmain

ursanach eile atá níos lú le fáil ag suíomh atá le cósta An Roisín Theas atá siar ón gClochán

Liath agus ar an taobh thoir den Tearmann. 

Tá go leor suíomhanna aitheanta le gairid ag foireannn Mhuintearais, ina measc tá tuama atá

le fáil go hard sna cnoic i dtreo oirdheisceart An Machaire i dTaobh Garbhlach. Tá carn mór

25m le fáil san suíomh seo; is léir gur tógadh cuid den ábhar amach as chun claíocha a

thógáil b’fhéidir. Tá na seomraí adhlactha fós i bhfolach laistigh den chairn.

Chomh maith leis na tuamaí seo, fritheadh tuanna cloiche a thaispeánann go raibh na

lonnaitheoirí seo le fáil san iarthuaisceart i gceantar an Bhuna Bhig agus ar fud na

haibhneacha i gceantair An Chláidigh, Gaoth Dobhair agus Abhainn a Cholinn. Tá gallán breá

ag féachaint anuas ar Abhainn Gaoth Dobhair ag Cnoc an tStiollaire agus ceaptar go bhfuil

IARSMAÍ SEANDALAÍOCHTA 
LE MICHAEL GIBBONS 
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Cliceáil nó scanadh an
cód QR thíos chun na
pictiúir ar fad a fháil:

https://muintearas.com/wp-content/uploads/2022/03/Pics-Seandalaiocht-M.G-nuachtlitir-Marta-1.pdf


sé ag marcáil na teorainneacha ó thuaidh de ríochtanna ársa an cheantair. Ach is cosúil go

mbaineann an gallán leis an tréimhse réamhstairiúil.

Ní raibh na séádchomharthaí adhlactha chomh coitianta i rith an Chré-umhaois 2400RC to

500RC, ach tógadh dúin cloiche san iardheisceart ar fud an chósta idir na Na Cealla Beaga

agus Gleann Cholm Cille. Tógadh roinnt dúin cnoic freisin chun seasamh amach ar slíte

sléibhe ag síneadh i dtreo na ceantair sin thimpeall ar Ard an Rátha agus Na Gleannta

Tá an dún aille ag Cnocfola ar an lonnaíocht cósta is fearr atá le feiceáil sa gceantar, tá sé

chomh maith leis an mbaile daingnithe ag Dún Balor ar Oileán Thoraigh. Tá dún breá eile le

fáil ag An Uillinn in oirdheisceart Árainn Mhór.Tá na dúin seo ag dul siar chomh fada le

1100RC agus baneadh úsáid astú in athuair le linn na treimhsí Luath-Chríostaí agus

Meánaoiseach.

Tá lonnaíochta daingithe eile faighte amach chomh maith ar chuid de na locha beaga san

iarthar. Ina measc seo tá dún cinn tíre neamh choitianta le fáil ar Loch Eachnais agus tá

sampla iontach eile de Chaiseal ar oileán locha/Crannóg agus cosán in aice Loch an

Machaire. Sa chás seo táan Caiseal Oiléanda mar oileán nádúrtha daingnithe ar an taobh

thoir den loch. Tá sé deimhnthe anois ag an obair pháirce go raibh balla an chaisil timpeall

ar an thrí thaobh den láthair. Tá na suíomhanna seo roinnte amach i líne locha a shíneann ó

Chonamara, Co na Gaillimhe go dtí Tír Chonaill agus ar aghaidh go Inse Ghall in Albain.
 
Tá Dún Ó Baoil ar Loch a Dun in aice Porto ar an sampla is mó in Éirinn agus is cosúil gur

suíomh ríoga a bhí ann uair amháin. De réir taighde a déanadh in Inse Ghall le déanaí is léir

go bhfuil na dúin oileánda seo ag dul siar go dtí an bhliain4000RC. 

Tá suíomhanna suimiúla eile faighte amach againn chomh maith, ina measc tá seacht gcinn

de chairn ar shliabh darb ainm Malaidh na Leacht os cionn Ghaoth Dobhair; Tá baint ag na

suíomhanna seo le slí adhlactha idir lonnaíochta cósta an cheantair agus an láthair

adhlactha traidisiúnta ag an suíomh ársa mainisreach Tulach an Beiglie, Baile an Teampaill

atá gar don Fháil Charraigh. Tá na séadchomharthaí seo agus a gcuid traidisiúin

neamhchoitianta go leor, cé go bhfuil suíomhanna eile cosúil leo le fáil níos faide ó dheas ar

Shliabh Liag agus ar Oileán Acla, tá baint acu seo freisin le cosáin adhlactha ag síneadh i

dtreo suíomhanna tábhachtach Luath Mainistreach.
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FOCLÓIR
FARRAIGE 

SEANFHOCAL 
NA MÍOSA:

Sionnach ar do
dhuán, giorria
ar do bhaoite's
nár mharaí tú
aon bhreac go
lá fhéile Bríde

FOCLÓIR
FARRAIGE

An lorg feamainne a
fhágann an taoile ina
dhiaidh

Snáth Mara:
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CÉN SÓRT CEOIL A THAITNÍONN
LEAT AGUS CÉN CINEÁL CEOIL
A SHEINNEANN TÚ?
Caithfidh mé a rá go dtaithníonn go leor
cineálacha ceoil liom. Bíonn mé ag éisteacht le
réimhse fíor leathan ceoil ó fud fad na cruinne
agus bíonn sé íontach cosúlachtaí a chloisteáil
lenár gcuid ceoil dúchasach fhéin. Tá ceol fite
fuaite lenár gcultúr. Éistím le ceol nua
aimseartha, seanfhaisiúnta agus leis an sean
nós. Cuirim suim san fhillíocht agus taitníonn
sé go mór liom a bheith ag tríáil rudaí nua ,
difriúla. Seinimse fhéin meascán do na rudaí
seo , cibé rud a mbainim taitneamh as. 

CÁ FHAD ATÁ TÚ AG SEINM
CEOIL?
D’fhéadfá a rá go bhfuil mé ag seinm ceoil le
fada an lá. Ní chuimním ar an chéad uair ar
phioc mé suas giotar , is dóigh go raibh mé
thimpeall ‘s cheithre mbliana d’aois. Bhí mé ag
casadh amhráin agus ag damhsa roimhe sin
arís. Idir an dá linn thosaigh mé ag seinm an
bainseó agus an bouzouki agus bhí suim agam
ann i riamh.

AGALLAMH LE COLM SEOIGHE
Agallamh le ceoltóir óg cumasach, Colm Seoighe. Insíonn sé beagán
dúinn faoi é féin, a thionscadal linn, agus a thionscadail phearsanta.
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TÁ NEART FÍSEÁIN
AG COLM AR NA
MEÁIN SHÓISIALTA
AG TAISPEÁINT A
BUANNA AG
CANADH AGUS AG
SEINM CEOIL. IS
FÉIDIR LEAT A CHUID
FÍSEÁIN A FHÁIL AR 
 A CHAINÉAL
YOUTUBE ANSEO.

Bíonn mé ag scríobh corr véarsa anseo ‘s
ansiúd. Bíonn mé i gcónaí ag breacadh síos
línte amhráin agus cé go bhfuil go leor leor
oibre ag baint leis, is fiú i gcónaí é nuair atá
amhrán agat dhá bharr.

AN SCRÍOBHANN TÚ DO
CHUID AMHRÁN FÉIN?

https://www.youtube.com/c/Pintofmilk


Cé go bhfuil mé níos cumasaigh ar
an ngiotar , tá rud eicínt draíochtúil
faoin mbouzouki agus is dóigh gurb
é an uirlis ceoil is fearr liom ar
chuile bhealach.

INIS DOM BEAGÁN
FAOIN TOGRA CEOL
RINNE TÚ LE DÉANAÍ LE
ÓIGE NA GAELTACHTA?
Cinnte. Bhí mé fhéin , mo dheirfúr
Róisín agus an banna ceoil “Dris-Óg”
ag obair le chéile ag déanamh
leaganeacha nua aimseartha do shean
amhráin a mbeadh i mbéal an phobail.
Bhí muid ag obair leis na hamhráin
“Peigín Leitir Móir” agus “Óró sé do
bheatha abhaile” mar gheall gur
amhráin iad atá ar eolas ag chuile
dhuine. Ba é rac cheol stíl na n-
amhráin agus dá bhrí seo bhí uirlisí
leictreach agus drumaí dhá sheinnt ag
“Dris-Óg” agus sheinn mé fhéin an
giotár. Bhain mé an-sult go deo as an
togra seo. Tá mé féin agus beirt
déagóirí óga eile as Ceantar
Chonamara ag obair i gcomhar le
Muintearas faoi striur Jeremy
Jenkinson ar amhrán nua chumtha a
thaifeadadh. Táim buíoch do UBU de
chuid GRETB as an dtacaíocht.
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CAD GO DÍREACH A
RINNE TÚ CHUN
CASADH NUA A CHUR
AR NA HAMHRÁIN
NUA?
Bhí fuaim agus casadh nua
aoiseach ar na hamhráin mar
gheall ar an stíl go rac cheol agus
mar gheall gur grúpa daoine óga a
bhí ag obair air chomh maith.

AN BHFUIL BAINT AGAT
LE AON TIONSCADAL
CEOIL EILE FAOI
LÁTHAIR NÓ AMACH SA
TODHCHAÍ?
Tá mé an-chruógach faoi láthair
buíochas le Dia. Tá mé ag obair ar
chúpla amhrán agus ar chúpla rud
eile os comhair an camera anseo
agus ansiúd chomh maith. Tá mé
fhéin agus grúpa ceoltóirí áitiúil
ag obair linn go dian ar amhrán
(scríofa go cumasach ag an bhfile
Seán Ó Coisdealbha) ...tá súil agam
go gcloisfidh sibh amach anseo é.

CAD É AN UIRLIS CEOIL
IS FEARR LEAT A
SHEINM?



Tá áthas ar Údarás na Gaeltachta a bheith páirteach sa gclár
Eurodyssey de chuid an AER (Assembly of European Regions).
Tá sé mar aidhm ag clár malartaithe Eurodyssey comhfhios
Eorpach a chothú, Réigiún na hEorpa a chur chun cinn agus
gnólachtaí agus eagraíochtaí réigiúnacha a spreagadh chun
taithí oibre a thairiscint d’oiliúnaithe óga. Tá sé ar intinn ag
Údarás na Gaeltachta oiliúnaithe óga Eorpach a mhealladh
chun tréimhse taithí oibre a dhéanamh sa Ghaeltacht i 2022. Is
deis é seo do daoine óige idir 18-30 bliain d’aois ó réigiún
éagsúla san Eoraip taithí oibre idir 3-7 mí a fháil chomh maith
le teanga nua a fhoghlaim agus scileanna nua a fhorbairt.
Tuilleadh eolas anseo.

TOGRA ÚDARÁS NA
GAELTACHTA LE 
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https://eurodyssey.aer.eu/


Fuair Vincent Burke (Ward a bhí ina mháthair) bás le hailse
díreach trí lá tar éis an 70 bliain a bheith slánaithe aige. Ba
léirtheoir scannán, ceoltóir, amhranaí, file agus Poblachtach
é. Fágann sé deifiúr, col ceathracha agus slua mór cairde ina
dhiaidh. Thug a chuid éirim aigne, a chuid críonnachta agus
a dhaonnacht spreagadh dóibh go léir.
Ba bunaitheoir agus ceannaire é ar Choiste H Block Ard
Mhacha agus na Nua Shéalainne agus rinne sé léiriú le
cabhair ón drámadóir Dean Parker ar pháipéar nuachta
míosúil dar teideal “Saoirse - The New Zealand Irish Post”,
lean an páipéar seo ar aghaidh le os cionn deich mbliana.
Chur sé banna ceoil reibiliúnach le chéile agus bhí sé mar
cheannaire orthu, ba é ‘the Fenians’ an t-ainm a bhí orthu,
agus ansin bhí sé i mbanna eile darbh ainm ‘Ourselves Alone’.
D’athraigh sé an cineál ceiliúradh a bhíodh ar siúl i
Wellington le linn Lá Fhéile Pádraig, chur sé níos mó béime
ar shaoirse na hÉireann agus ar chearta sibhialta in áit ól
agus ragairne, thug na hamhráin reibiliúnachan deis dó
Éirinn a chur chun cinn go láidir ar bhealach nua, gan náire.
D’fhás an ceiliúradh ar son na Poblachta agus tá sé láidir fós
ag cur deireadh leis an mheoin náireach a bhain le bheith
mar pháirt de choilíneacht Briotanach.
Bhí an-suim ag Vincent i stair na nÉireannach san Nua
Shéalainn chomh maith agus rinne sé go leor taighde ar
thionchar na bpoblachtach ar chósta thiar South Island. Go
deimhin is é an trua gur cailleadh Vincent chomh tobann sin
mar bhí neart ábhar scannán nó leabhair san obair thaighde a
rinne sé. Tá an t-ádh linn anois go bhfuil ambasáid
Éireannach againn san Nua Shéalainn agus ba cara mór é
Vincent leis an Ambasadóir Peter Ryan agus bhí baint aige le
go leor gníomhaíochtaí ar son na hambasáide.
Thaitigh braon le n-ól le Vincent agus ba mhinic é ag gáire
nó ag gabháil fhoinn nó fiú ag síleadh na ndeor agus tá na
rudaí céanna seo déanta ó shin acu siúd a rabh grá agus
meas acu ar Vincent. Bunleagan le Chris O'Connor, aistrithe
go Gaeilge ag Piaras Ó Droighneáin. For original article by
Chris Ó'Connor click here, translated by Piaras Ó
Droighneáin.

ÓMÓS DO VINCENT BURKE
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GEARRSCANNÁN VINCENT 
- GORDON BENNET - 1989

CLÁR TEILIFÍSE VINCENT -
FLATMATES - 1997

VINCENT BURKE IN
AGALLAMH IN 2017

CURSAÍ DIASPORA 

Rugadh 14.2. 52 Waimate – a Fuair bás 17.2.22, Wellington, an Nua-Shéalainn

https://muintearas.com/wp-content/uploads/2022/03/Tribute-to-Vincent-Burke.pdf


ÓMÓS DO VINCENT BURKE
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VINCENT
BURKE LENA 
 BHANNA
"OURSELVES
ALONE" SNA
1980IDÍ.



CRUACHA GLAS
NA HÉIREANN
Fís eile de chuid na gCúntóirí Teanga (mír a 9 sa
sraith), agus amhrán an uair seo uaidh Paula Mhic
Giolla Easpaig, ‘Cruacha Glas na hÉireann’ agus é
casta go hálainn aici. Bainigí taitneamh as. Cliceáil
nó scanadh an cód QR chun an físeán a oscailt.

AMADÁIN AN BHÉARLA
Mír a 23 sa sraith físe na gCúntóirí Teanga. Scéal
‘Amadáin an Bhéarla’, á léamh ag May Molloy,
Cúntóir Teanga. Faighte ó Bhailiúchán na Scol
(Dúchas.ie), scéal ó scoil Chlochar an Trócaire, Co.
Mhaigh Eo. Cliceáil nó scanadh an cód QR chun an
físeán a oscailt.

TUILLEADH Ó MHUINTEARAS
Anseo gheobhaidh tú agallaimh, amhráin, agus scéalta a rinne ár gcairde.
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AN GASÚR AGUS AN
FATHACH
Mír a 15 sa sraith físe na gCúntóirí Teanga, ‘An
Gasúr agus an Fathach’ faighte ó Bhailiúchán na
Scol (Dúchas.ie), Scoil Náisiúnta an Tor, Co. Dhún
na nGall, dhá aithris ag duine dena Cúntóirí,
Gearóidín Bhreathnach. Cliceáil nó scanadh an cód
QR chun an físeán a oscailt.

https://www.facebook.com/watch/?v=162936288437349&ref=sharing
https://www.facebook.com/watch/?v=244194930143882&ref=sharing
https://www.facebook.com/watch/?v=1028550107561685&ref=sharing


CEOLCHOIRM ÓIGE
Ar siúl ar an 14ú Aibreán 2022. 

TURAS BÓTHAR BCP LE KINIA 

ROINNT IMEACHTAÍ LE TEACHT 
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LÁ CLAINNE CÁSCA AG NAÍOLANN
NA NOILEÁIN 
Ar an 14ú Aibreán 2022 ag 2:00 i.n – 4:00 i.n. Póstaer don ócáid
le fáil   anseo.

GREASÁIN NA   EORPA

 DIANCHÚRSA GAEILGE 
 Ar siúl i Tír an Fhia ar an 04ú Iúil go dtí an 08ú Iúil 2022. 

Ar an 14ú Aibreán 2022.

Beidh grúpa de 32 rannpháirtithe ó thíortha éagsula san Eoraip
ag teacht ag cuairt chuig Muintearas leis an Dr. Ulrike Kurth ar
an 28ú Márta mar chuid de Thogra Eorpacha faoi gclár Erasmus.

GACH EOLAS AR NA H-IMEACHTAÍ SEO
ACH GLOACH AR MHUINTEARAS AG

091-551145

Tosú ar an 17ú Márta ar feadh 8 seachtaine in ionad
Mhuintearas, Tír an Fhia. Clár spreagúil foghlama le
béim ar lámhcheardaíocht curtha ar fáil do 20 páiste
bunscoile ó thrí bhunscoil.

CÚRSA AISTRIÚCHÁIN BUNSCOILE 

h

https://muintearas.com/wp-content/uploads/2022/03/La-Clainne-Casca-2015.pdf


CÚINNE NA
BPÁISTÍ

IRIS SEO!
Tá an iris Seo! lán de rudaí
spraíúla do leanaí, mar
shampla, dathú, meaitseáil,
tarraingt, scéalta agus go leor
eile a fheiceáil. Is féidir leat é a
íoslódáil anseo agus é a
phriondáil amach agus beidh
iris saor in aisce agat.

DATHÚ ISTEACH
Is féidir leat an teimpléad seo
a phriondáil do do pháiste
ionas go mbeidh an-spraoi acu
ag cruthú agus ag dathú a
dineasáir féin. Is féidir leat é a
íoslódáil anseo.
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https://muintearas.com/wp-content/uploads/2022/03/SEO-Iris-5.pdf
https://muintearas.com/wp-content/uploads/2022/03/Dathu-Dineasar-1.pdf
https://muintearas.com/wp-content/uploads/2022/03/Dathu-Dineasar-1.pdf

