
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuachtlitir Mí Mheán Fómhair 

2017 Uimh 18.  

 Buaiteoirí Tráth na gCeist ‘Óige na Gaeltachta 2016’ 

An Foireann a fuair an dara háit i dtráth na gCeist 2016 

Comhbhrón 

Comhbhrón le teaghlach 

Johnny Shíle Móire a 

fuair bás le gairid 

 

 

Babaí Úr 

Comhghairdeas le Pól & 

Bríd Uí Ghallchóir agus 

James Keogh & Colleen 

Ní Dhomhnaill 

ar saolaíodh babaí úr leo 

le gairid. 

  

 

 

 

Maidin Chaife 

Tógadh suim de €643 ag an 

Mhaidin Chaife a bhí ar siúl 

san Áislann le gairid. Béidh 

an t-airgead seo ag dul chun 

sochar d’Oispís Dhún na 

nGall.  Míle buíochas 

d’iomlán a thug lámh 

chuidigh agus a ghlac páirt 

san ócáid ar an mhaidin. 

 

 

 

Club Óige 

Beidh clárú Club Óige 

Rann na Feirste ar siúl ar 

an 6ú lá do Mhí Dheireadh 

Fómhair ag 4.30pm agus 

beidh imeachtaí an Chlub 

Óige ag toiseacht ag 

5.00pm an tráthnóna sin.  

Costas don bhliain - €10  

Costas gach oíche Aoine 

€2.  Nil cead fón poca a 

bheith le páiste ar bith.  

Polsaí Teanga i bhfeidhim 

mar is gnáth. 

Comhbhrón 

Comhbhrón le teaghlach 

Mhuiris Pheadair agus fosta 

le teaghlach Ghráinne 

Pheadair Phat agus Mary 

Dónaí a fuair bás le gairid 

 



                          

 

 

Lúcháir agus pléisiúr orainn i gcónaí fáilte a chur roimh dhaltaí 

agus foireann Choláiste Ollscoile Naomh Muire Bhéal Feirste. –

Micheál Ó Máirtín agus Eibhlín Nic Aoidh 

Gráinne Ní Ghilín agus a foireann  i  mbun  clár bolscaireachta i dtaca leis an  irisleabhar ‘An tUltach’.  

Is é an tAthair Ó Muirí a bhunaidh an  t-irisleabhar - an  tAthair Ó Muirí céanna a bhunaidh Coláiste 

Bhríde Rann na Feirste. Tá ‘An tUltach ‘ ar an  fhód ó bhí 1924 ann agus  bliain a bhunaithe, bh í 

saothar Sheosaimh Mhic Grianna le feiceáil ann. Léargas é seo ar an tabhacht atá   bainteach  le  

scríbhneoir mór  Rann na Feirste – Seosamh Mac Grianna . Mac  Congáil, Nollaig. Seosamh Mac 

Grianna/Iolann  Fionn, Clár Saothar. Coiscéim 1990 (lch. 57) 

 

https://www.facebook.com/gragillen?hc_ref=ARQDPDxBF_MWgPNLsLIjNt4UruKq07s4aNaGVHWhOrRgqN7u9YPjYoRRMS36V-oav8o&fref=nf




 

Coiscéimeacha deireanacha an tAthair Ó 

hOireachtaigh agus an pobal ag fágáil slán aige i 

ndiaidh a sheal mar Shagart i bParóiste Anagaire 



 

Maidin Chaife 





 

 

 

                         

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coiste Forbartha  
Lá Glantacháin 



Forbairt agus Feabhsúcháin 

 

Forbairt a dhéanamh go 

leanúnach fán timpeallacht 

ag an Choiste Forbartha. Ba 

mhaith leis an coiste úr á 

mbuíochas a ghabháil leis 

an iar- choiste as ucht a 

gcuid oibre ar an chosán 

siúil a chur i gcríoch ar na 

mallaibh chomh maith. Ba 

iad sin Dónall Mac Grianna, 

Joe Óg Mac Grianna, John 

Greene agus Dónall Mac 

Ruairí. 





 

Súil Siar 


