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Dea-scéala do Phobal na Gaeilge 
 Ní inniu na inné a thosaigh saol na Gaeilge tré chéile ag lorg níos mó stádas agus cearta i

bpobal na Gaeilge. Go deimhin is deá-scéala a bhí ann dhúinn ar fad nuair a chuala muid
go raibh Bille Teanga nua rite i dTithe an Oireachtais roimhe na Nollag. 
Cuireadh tús le plé Bille Teangacha Oifigiúla le linn géarchéim eacnamaíochta agus
tugadh chun críoch é le linn paindéime domhanda. Leagfaidh an bille seo síos sa dlí gur
cainteoirí Gaeilge a bheadh i 20% d’earcaigh nua na seirbhíse poiblí faoin mbliain 2030,
an príomhsprioc sa mbille nua. Chomh maith leis sin, beidh ar sheirbhísigh phoiblí taobh
istigh nó taobh amuigh den Ghaeltacht seirbhís i nGaeilge a chur ar fáil amach anseo.
Dúirt Aire Stáit na Gaeltachta Jack Chambers gur lá stairiúil a bhí ann don teanga.“Leis
an mBille nua seo, tá bonn láidir leagtha síos dúinn, mar Stát, chun fíor cheannaireacht a
léiriú i dtaobh an teanga a chaomhnú do na glúnta atá le teacht. Tá úsáid na Gaeilge ag
leibhéal oifigiúil mar chuid lárnach de na hiarrachtaí atá ar bun chun a chinntiú go
mbeidh an teanga in úsáid i measc na nglúnta atá le teacht inár ndiaidh,” a dúirt Aire
Stáit na Gaeltachta. 
Ar a laghad ar bith anois, beidh muid in ann sínigh a chuir ar an fada!!

Tús maith leath na hoibre - Ar an chéad lá
 don bhliain nua,  i ráiteas ó Uachtarán na
 hÉireann, Micheál D. Ó hUigínn, agus é ag 
tagairt don lán stádas a bheith bainte amach 
ag an nGaeilge san Aontas Eorpach, d’iarr sé 
orainn, an pobal, rún a dhéanamh áit a 
thabhairt don Ghaeilge inár saol laethúil. Dúirt 
sé ‘Is lá suntasach atá ann inniu don teanga, 
agus lán stádas á bhaint amach aici san Aontas 
Eorpach agus deireadh tagtha le maolú na 

Gaeilge. Is aitheantas tábhachtach ar an leibhéal náisiúnta dár bhféiniúlacht ar leith mar
phobal atá sa lán stádas sin, agus teanga ar leith againn a mbainimid úsáid as taobh leis na
teangacha eile a mbainimid úsáid astu agus a bhfuil meas againn orthu.
Cé go mbeidh an Ghaeilge in úsáid go laethúil san AE, ní mór dúinn an deis a thapú agus
freagracht a ghlacadh lena chinntiú go bhfuil ciall léi inár saol féin.  I gcroílár gnóthaí
laethúla na hEorpa; i gcroílár an tsaoil sa Bhaile.  
Anois táim ag rá gur cheart dúinn an chúthaileacht, na leiscéalta agus an leisce a chaitheamh
uainn agus an teanga á húsáid go laethúil ar an leibhéal céanna le teangacha eile san Aontas
Eorpach, déanaimis rún áit a thabhairt di inár saol laethúil sa bhaile – i lár an aonaigh, inár
ngnáthchaint.  
Is cuid dínn féin í an Ghaeilge. Tapaímis an deis í a chuimsiú inár saol go léir. Tá an óige ag
taispeáint nach ualach diúltaithe ná eisiata í. Is féidir le gach glúin a bheith páirteach inár
bhféiniúlachtaí iomadúla roinnte Éireannacha, Eorpacha agus dhomhanda’.

Ní neart go cur le chéile.
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Breithlá 
Buíochais 
Beannachtaí na Féile (mar shampla Lá Fhéile
Pádraig, Vailintín, An Cháisc, srl.) 

An bhfuil tú cruthaitheach agus cónaí ort i
gceantar Chonamara Láir?  
Tá Pleanáil Teanga Chonamara Láir ag reáchtáil
Comórtas Cártaí le beannachtaí as Gaeilge! 
Ag cur tús leis an gcomórtas, is iad na catagóirí ná:

Is é an aidhm atá againn ná na cártaí is fearr a
roghnaítear a chur chuig an gclódóir agus a
thabhairt amach mar phacáiste don phobal roimh
dheireadh na bliana. 
**Foirm iarratais agus na téarmaí agus
coinníollacha le fáil ach teagmháil a dhéanamh le
ocpt@conamaralair.ie.
Táimid ag súil go mór bhur gcártaí a fheiceáil!

Comórtas Beannachtaí Cártaí
as Gaeilge
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Fógra don Phobal:

Tá cruinniú poiblí á n-eagrú chun plé a

dhéanamh ar na féidireachtaí agus na

deiseanna atá ann maidir le Club

Mhara a bhunú i gceantar Chonamara

Láir. Beidh an cruinniú ar siúl in Ionad

Cuimhneacháin na nImirceach ar an

8ú Feabhra ag an 8:00 i.n. Tá fáilte

roimh chách.
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Coirnéal Chomhrá-
'Ar Chuala Tú?'



Logainm na Míosa:Logainm na Míosa:Logainm na Míosa:
An LéimAn LéimAn Léim

Bí i dteagmháil linn!
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opt@conamaralair.ie
ocpt@conamaralair.ie

Meáin Shóisialta

Conamara Láir conamaralair
@ConamaraLair

Seanfhocal na
Míosa:

Comórtas GrianghrafadóireachtaComórtas GrianghrafadóireachtaComórtas Grianghrafadóireachta

Fógra Séanta: Ní ghlacann Forbairt Chonamara Láir Teo./ Pleanáil Teanga
Chonamara Láir freagracht as aon ábhar ó tríú pháirtí atá curtha i gcló ar an
nuachtlitir seo.


