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Oíche
charthanais i
gCill na Martra
BEIDH dhá charthanas do
leanaí ag baint leasa as ócáid
shóisialta a bheidh ar siúl i
gCill na Martra an deireadh
seachtaine seo chugainn.

Beidh carthanas an Little
Princess Trust, a sholáth-
raíonn caidhpeanna gruaige
fíor do leanaí a mbuaitear le
caillteanas gruaige, ar
fhaighteoir an fhoilt ghruaige
álainn atá á thabhairt ag
déagóir áitiúil Molly Ní
Chorcora, a ghearrfaidh a
cuid gruaige ag an ócáid i
dTigh Uí Mhurchú an Satharn
beag seo, 17ú Meán Fómhair.

Beidh deis ag éinne a
fhreastalaíonn ar an ócáid, ina
mbeidh ceol agus bearbaiciú,
airgead a tabhairt ar son na
cúise ar an oíche d’Aonad na
Leanaí in Ospidéal na
hOllscoile, Corcaigh.

Tá Molly, 19, i mbun
staidéir ar an raideolaíocht sa
coláiste, agus níorbh aon
ionadh in aon chor é nuair a
bheartaigh sí ar a gruaig
fhada a ghearradh, agus í a
thabhairt don charthanas a
chabhraíonn le hothair ailse.

“Táim chun 14 orlach a
ghearradh ó mo chuid
gruaige, go bun go bun mo
mhuineáil,” a dúirt Molly.
“Bhí mo ghruaig an-fhada
agus bhíos chun í a ghear-
radh. Ní mór duit íosmhéid 12
orlach a bheith agat chun í a
thabhairt don charthanas
agus ní raibh agam ag an am
ach 8 n-orlach, dá réir sin
bheartaíos ar í a fhás blúirín
eile seachas i a chaitheamh
uaim.

“De bharr an cúrsa atá á
dhéanamh agam san ollscoil,
agus toisc go bhfuil iliomad
leanaí sa cheantar seo a buai-
leadh le hailse le tamall de
bhlianta anuas, bheartaíos ar
mo chuid gruaige a thabhairt
don Little Princess Trust.”

Beidh a chuid gruaige á
ghearradh chomh maith ag
James O’Connell ar an oíche,
agus más mian le héinne eile a
leithéid a dhéanamh tá míle
fáilte rompu páirt a ghlacadh
in imeachtaí na hoíche, a
thosnaíonn ag a 8in.

Clár nua Gael-Taca
TÁ réimse leathan d’imeach-
taí eagraithe ag Gael-Taca i
gCathair Chorcaí do chlár an
fhómhair — leis an nGaoluinn
i gcroílár gach ceann acu.

I measc na n-imeachtaí tá
club óige; ranganna
Gaoluinne; cór Gaelach;
ranganna damhsa ar an sean-
nós; Tai-Chí; Club Ceoil;
ranganna amhránaíochta
sean-nóis; ióga; club leabhar;
agus zumba.
Tá tuilleadh eolais ar fáil ó
Ghael-Taca, Port Uí
Shúilleabháin, Corcaigh, nó
eolas@gael-taca.com; nó
021 4310841.

‘Triúr Seán’ sa
Lárleabharlann
BEIDH ócáid dar teideal
‘Triúr Seán’ ar siúl i
Lárleabharlann na Cathrach i
gCorcaigh d’Oíche Chultúir ar
an Aoine an 16ú Meán
Fómhair.
Ó 7.15in go dtí 8in beidh léacht
faoi Sheán Ó Riada óna mhac
Peadar; léamh filíochta ó
phinn Sheáin Uí Ríordái, agus
Sheáin Uí Thuama ó bhéal
John Spillane agus ceardlann
scríbhneoireachta Peann &
Pár.

Bronnann Éamon Ó Cuív TD agus
Joan Cronin Gradam an Dochtúir Ó
Loingsigh ar Lilly Uí Liatháin agus
a mac John, in éineacht le Jerry Ó
Loingsigh, le linn Ceiliúradh an
Dochtúra Uí Loingsigh san Ionad
Cultúrtha i mBaile Mhúirne.

Grianghrafadóir: Diarmuid O’Connell

Bronnann Éamon Ó Cuív TD Gradam an Dochtúir Ó Loingsigh, don spioraid fiontraíochta, ar
Sheán Ó Liatháin agus a bhean chéile Nóirín, in éineacht le Joan Cronin agus Jerry Ó Loingsigh,
le linn Ceiliúradh an Dochtúra Uí Loingsigh san Ionad Cultúrtha.

Ag seoladh an dlúthdhiosca
le Diarmuid O’Connell ‘The
Songs I  Used to Sing’ in
Óstán Ghobnatan, Baile
Mhúirne bhí John Greene,
County Sound 103 FM, agus
ceoltóirí Andrew O’Connell,
Liam Forde, Jerry Mc Carthy,
agus Liam Healy, le Diar-
muid O’Connell (ar dheis).
Ar chlé: Cuid den slua mór ar
an urlár damhsa ag seoladh
‘The Songs I Used to Sing’.

Seosamh Ó Críodáin, a bhuaigh corn uile-Éireann don amhránaíocht Bhéarla
agus a tháinig sa dara háit san amhránaíocht ar an sean-nós ag Fleadh Cheoil
na hÉireann in Inis, in éineacht le Liam Ó Conaill, a bhain amach an dara duais
sa Chomhrá Gaeilge 15-18 bliain, Diarmuid Ó Meachair, buaiteoir an
chomórtais mileoidean os cionn 18, agus (chun tosaigh), Ellen de Búrca,
buaiteoir an chomórtais Comhrá Gaeilge 9-11. Tógadh pictiúr le linn oíche
cheiliúrtha i gCill na Martra le déanaí. Grianghrafadóir: Pet Uí Chonaill

Neart imeachtaí i Múscraí d’Oíche Chultúir
Meán Fómhair  beidh  se is iúin  cheoi l  agus
amhránaíochta le baill de Chraobh Lachtaín Naofa,
CCÉ, i dTigh Uí Mhurchú, Cill na Martra. Beidh
seisiún na n-óg óna 8.30in agus seisiún na sinsear ina
dhiaidh sin.

In Ard na Laoi, Béal Átha ’n Ghaorthaidh óna 8in
go 10in beidh seisiún bríomhar ceoil agus amhrán-
aíochta le ceoltóirí agus amhránaithe áitiúla an
cheantair, idir óg agus aosta, le taispeántas speisial-
ta ó Bhuíon Phíobairí Béal Átha ’n Ghaorthaidh ar
an oíche chomh maith. Leanfaidh Jerry McCarthy ar
aghaidh leis an gceol in Ard na Laoi óna 10.30in.

Tá na himeachtaí áitiúla Oíche Chultúir á n-eagrú
ag an gComharchumann le tacaíocht airgeadais ó
Údarás na Gaeltachta agus ón gComhairle Ealaín, trí
Ealaín na Gaeltachta.

Tuilleadh eolais ar fáil ó Chomharchumann
Forbartha Mhúscraí ag 026 40877, 083 191 5432 nó
eolas@cfmteo.com.

Seán Ó Riordáin atá le feiscint ar fhalla cúil an
Ionaid.

Beidh na himeachtaí go léir le linn Oíche Chultúir
á gcur ar fáil saor in aisce don phobal, agus arís i
mbliana beidh réimse imeachtaí ceoil, amhránaíocht
agus eile á gcur ar fáil i gceantar Mhúscraí faoi
choimirce an chomharchumainn.

“D’éirigh go hiontach leis na himeachtaí Oíche
Chultúir a bhí ar siúl go háitiúil anuraidh agus beidh
blaiseadh beag á thabhairt arís i mbliana den
saibhreas cultúrtha atá anseo i gceantar Mhúscraí.

“Tá réimse imeachtaí á gcur ar siúl chun na
healaíona a chur i láthair don phobal trí chéile, idir
óg agus aosta, agus tá súil agam go dtiocfaidh daoine
amach ar an oíche chun tacaíocht a thabhairt do na
himeachtaí éagsúla” a dúirt Julia May Uí Chríodáin,
bainisteoir an chomharchumainn.

I measc na n-imeachtaí eile a bheidh ar siúl go
háitiúil mar chuid d’Oíche Chultúir ar an Aoine, 16ú

AR cheann de bhuaicphointí Oíche Chultúir i
nGaeltacht Mhúscraí i mbliana beidh tráthnóna
siamsaíochta do pháistí in Ionad Cultúrtha an
Dochtúir Ó Loingsigh i mBaile Mhúirne, áit ina
mbeidh péinteáil aghaidhe, ceol le ceoltóirí óga an
cheantair, agus cartún beochana i nGaeilge á
thaispeáint ar an scáileán mór.

Tá an tráthnóna siamsaíochta  san Ionad
Cultúrtha á eagrú ag Comharchumann Forbartha
Mhúscraí mar chuid de cheiliúradh náisiúnta na
n-ealaíon ar an Aoine, 16ú Meán Fómhair, ag tosnú
ar a 5in.

Fad atá na páistí ag baint sult as an tráthnóna
siamsaíochta beidh deis ag na daoine fásta féachaint
ar an taispeántas is déanaí atá ar crochadh san Ionad
Cultúrtha, súil a chaitheamh ar an múrmhaisiú nua-
athchóirithe ag léiriú scéal Naomh Gobnait ar fhallaí
arda an láthair thaispeána agus breathnú chomh
maith ar an múrmhaisiú iomlán nua in onóir an fhile


