
 

An Geaitín - Mí Mheán Fómhair
Ceiliiúradh 85 bliain de 
Ghaeltacht Bhaile Ghib

 
Bhí ócáid cheiliúrtha i gCeanannas ar an 23 Iúil le 
85 bliain de Ghaeltacht Bhaile Ghib a chomóradh. 

Bhí deichniúr den chéad dream a tháinig óna 
Gaeltachtaí éagsúla i 1937 i láthair ag an ócáid. 
Ba mhaith le Coiste Pleanála Teanga Ghaeltacht 

na Mí gach rath a ghuí ar mhuintir Ghaeltacht 
Bhaile Ghib san am atá le teacht. Sa phictiúr seo 

ó chlé go deas tá Neil Mac Pháidín, Mick Ó 
Muircheartaigh Paul Heneghan, Peig Bn. Uí 

Mhuircheartaigh (Ní Bheoláin), Maggie Lynskey, 
Treasa Heffernan, Bríd Nic Pháidín, An tAthair 

Pádraig Lally, Cáit Ní Mhuircheartaigh agus 
Uinseann Ó Gairbhí(An Máistir).

Grúpa siúil Bhaile Ghib
Gach Déardaoin ag 7i.n, Páirc Bhulf Tón i mBaile Ghib

Grúpa siúil do dhaoine ar suim leo Gaeilge a labhairt nó a fhoghlaim.
(Walking group for Irish language learners and speakers, 

every Thursday at 7pm at Gibbstown GAA pitch)



 

Buaiteoirí áitiúla ag 
Fleadh na hÉireann 2022

Comhghairdeas ó chroí 
le Sara Ní Chonaill, Aoife Ní 

Chonaill, Clíona Ní Dhuarcáin, 
Fionn Mac Duarcáin, 

Conall Mac Duarcáin agus 
Ciarán Mac Donncha.



 Ainmníodh 'An Chéad Ghlúin Eile', Étáin agus Máire Ní Churraoin mar ambasadóirí Ealaín na Gaeltachta 
d'Oíche Chultúir na bliana seo. Beidh an bheirt gnóthach ar na meáin shóisialta go dtí agus ar an oíche 
mhór, Dé hAoine 23 Meán Fómhair 2022. Bígí linn don oíche mhór i Ráth Chairn! Thíos tá eolas faoi na 
himeachtaí atá á reáchtáil ag na cailíní, Comharchumann Ráth Chairn agus ag an Coiste Pleanála 
Teanga i nGaeltacht na Mí.
23 Meán Fómhair - Imeachtaí i Ráth Chairn agus Baile Ghib
Bíonn Siúlacha Scéalach - 5.30i.n - Ag tosú i gcarrchlós Shéipéal Ráth Chairn
Siúlóid stairiúil agus siamsúil thart ar Ghaeltacht Ráth Chairn ag triall ar thobar an bhéaloidis. 
An tAifreann Beannaithe - 6.15i.n - Séipéal Ráth Chairn
Aifreann speisialta i Séipéal Ráth Chairn le ceol agus amhránaíocht ó cheoltóirí áitiúla.
Ceardlann Damhsa Céilí - 6.30i.n - Halla Bhaile Ghib
Tá fáilte roimh óg agus aosta chuig an ceardlann seo leis an mhúinteoir damhsa Áine Ní Chróinín. Beidh 
craic iontach againn ag foghlaim cúpla damhsa agus cuirfear soláistí ar fáil chomh maith. Is imeacht saor 
in aisce é seo ach is gá clárú. Is féidir clárú ar www.rathchairn.com ón 7 Meán Fómhair.
Ceardlann Caoladóireachta - 7.30i.n - An Bradán Feasa
Reáchtálófar ceardlann caoladóireachta le hAindriú Ó Cearbhaill agus Diarmaid Ó hAlmhain sa Bhradán 
Feasa i Ráth Chairn mar pháirt d’Oíche Chultúir 2022. Tá an bheirt seo i mbun caoladóireachta le roinnt 
mhaith de bhlianta agus tá máistireacht faighte acu ar an cheird. Tá fáilte roimh dhéagóirí agus daoine 
fásta a theacht agus blaiseadh a fháil do cheird na caoladóireachta. Is imeacht saor in aisce é seo ach is 
gá clárú. Is féidir clárú ar www.rathchairn.com ón 7 Meán Fómhair.
Bláth na hÓige - 9.30i.n - Halla Pobail Ráth Chairn
Ceolchoirm stairiúil hÉtáin agus Máire(An Chéad Ghlúin Eile), Caoimhe Ní Fhlatharta, Séamus Ó 
Flatharta, Jack Warnock agus Piaras Ó Lorcáin. Is imeacht saor in aisce é seo ach is gá clárú. Is féidir 
clárú ar www.rathchairn.com ón 7 Meán Fómhair.

Tá 20 teaghlach ó Ráth Chairn agus Baile Ghib cláraithe le scéim Cuideachta Thuismitheoirí na
Gaeltachta atá á reáchtáil i gcomhair le Coiste Pleanála Teanga Ghaeltacht na Mí. Bhí ár gcéad imeacht
againn ag deireadh mhí Mheithimh agus bronnadh pacáistí fáilte ar na tuismitheoirí a bhí i láthair. Is í
aidhm na scéime seo ná tacaíocht a chuir ar fáil do thuismitheoirí atá ag tógáil clainne i nGaeilge. Bhí
ráchairt mhór ar an scéim agus chláraigh níos mó teaghlaigh i nGaeltacht na Mí ná aon Ghaeltacht eile.



Leanaigí muid ar na meáin shóisialta  don nuacht is deireanaí faoin phlean teanga agus imeachtaí sa cheantar. Please follow 
our social media platforms for news the language plan and all of the latest events.

Coiste Pleanála Teanga Ghaeltacht na Mí 

@pleanteanga 

@pleanteanga 

www.rathchairn.comgaeltachtnami@gmail.com 0833172154 
Tá an plean teanga ar fáil ar líne

The language plan is availble online

Samhradh 2022
1-6 Féile na Gealaí - Ba mhaith le coiste Fhéile na Gealaí 
buíochas a ghabháil leis an phobal as a dtacaíocht 
leanúnach don fhéile. 7-9 Campa samhraidh a reáchtáil an 
Coiste Pleanála Teanga i gcomhair le Clann na nGael. 
10-12 Campa samhraidh a reáchtáil an Coiste Pleanála 
Teanga i gcomhair le Comharchumann Ráth Chairn. 13 
Campa samhraidh a reáchtáil an Coiste Pleanála Teanga i 
gcomhair le CLG Bhulf Tón i mBaile Ghib.


