
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuachtlitir Mí Bealtaine 2017 

Uimh 15.  

 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. 

  

 

 

 

Campaí Samhraidh  

Club Óige - Iúil 2017 
 

3-7 Iúil: 3-6 bliain d’aois  

10am-2am 

10-14 Iúil:- 8-12 bliain d’aois 

10am-3pm 

17-21 Iúil:- 3-12 bliain d’aois 

10am-3pm 

Tuilleadh Eolais ag  

087 9158205/0749562222 

 

 

 

Baill do lucht an Údaráis a thug cuairt ar an Áislann 

le gairid agus a bhuíochas daofa as ucht a dtacaíocht 

leanúnach. 

Club Óige  

Deireadh le himeachtaí an 

Chlub Óige don bhliain 

seo agus míle buíochas do 

bhaill, do thuismitheoirí 

agus don choiste a 

chuidigh ar dhóigh ar bith 

chun an Club a choinneáil 

ar siúl go héifeachtach le 

linn na bliana. 

 

Gaeilgeoir na Míosa Club Óige Rann na Feirste 

Darragh Mac Ruairí 

 

Babaí Úr 

Comhghairdeas le Tomas & 

Roisín Mhic a tSaoir ar 

saolaíodh babaí úr leo le 

gairid. 

 



                          

 

 Club Obair Baile  



 







 

 

    

 

 

 

 

 

Club Obair Baile  Dé Luain-Déardaoin 3-4pm 

Ióga     Dé Luain 10:30am-12pm 

Club Babaí Beag  Dé Máirt 10:30am-12pm  

Dianthraenáil   Dé Máirt & Déardaoin 7-8pm  

Peil     Dé Máirt & Déardaoin 8-9pm 

Caint & Cniotáil  Dé Céadaoin 7:30-9:30pm 

Damhsa Gaelach  Déardaoin 4:30pm-6:30pm 

Club Óige   Dé hAoine 5-6pm   

Hip Hop    Dé Sathairn 12-2pm 

Club Órga   Déardaoin 12-2pm (go míosúil) 

  

Ranganna ar siúl san Áislann 





 

 

 

Ráiteas Nuachta (15.05.17) 

Coiste Timpeallachta an Ghaoith 

  

Tá sé curtha in iúl ag an ‘Bord Achomhairc um Cheadúnais Dobharshaothraithe’(ALAB - 

Aquaculture Licences Appeals Board) nach mbeidh siad ag déanamh cinnidh ar na  

haighneachtaí a rinne Coiste Timpeallachta an Ghaoith ó thaobh ceithre cheadúnas 

shligéisc ar Thráigh na Bráda taobh istigh den tréimhse reachtúil de 4 mhí, ón dáta a 

rinneadh na haighneachtaí, mar gheall ar “ … castachtaí atá bainteach leis an ábhar 

a mbeidh cinneadh le déanamh faoi, mar pháirt den aighneacht”. 

Fáiltíonn Coiste Timpeallacht an Ghaoith(CTG) go bhfuil sé tugtha fá deara ag an 

bhord ‘Achomhairc um Cheadúnais Dobharshaothraithe’ agus tagairt shonrach 

déanta acu de, go bhfuil ‘castachtaí’ ar leith tagtha chun cinn i dtaca lenár n-

aighneachtaí. Tá sé fosta tugtha le fios go bhfuil súil acu go mbeidh  cinneadh déanta 

ar na haighneachtaí sin faoin 31 Nollaig 2017. 

Ag an tráth seo, ba mhaith le Coiste Timpeallachta an Ghaoith ár mbuíochas a 

thabhairt d‘achan nduine a thug tacaíocht láidir den dá ócáid mhór a ritheadh ar na 

mallaibh thar dheireadh seachtaine na Cásca. Tharraing an ‘Siúlóid Agóide’ aird na 

meáin go háitiúil agus go náisiúnta agus dhaingnigh an ‘Ceolchoirm’ ar Luan Cásca 

ciste airgeadais fá choinne ár bhfeachtas a thiomáint ar aghaidh céim eile. 

Léirigh an dá ócáid seo go bhfuil tacaíocht láidir pobail i leith fheachtas Choiste 

Timpeallachta an Ghaoith. Tá an pobal aitiúil den tuairim go mbeidh tionchar diúltach 

ag an fhorbairt thionsclaíoch seo ar 99 acra dár dtráigh – limistéar sár-áilleachta atá á 

úsáid acu fá choinne turasóirí a mhealladh  agus turasóireacht chultúrtha a chothú 

agus a fhorbairt sa cheantar. Is mór a bhraitheann an ceantar atá i gceist ar earnáil na 

turasóireachta. Tá an báighe seo buailte le ceann de lárionaid thurasóireachta iarthar 

Dhún na nGall  - Aerfort Dhún na nGall, a bhfuil clú idirnáisiúnta bainte amach aige mar 

an dara hAerfort is deise tuirlingthe ar an domhan.   

 

 

 

 

 



 

 

 

Chuir an pobal in iúl chomh maith go dtiocfadh míshástachta an phobail chun cinn go 

láidir i dtús ama dá rachadh Roinn na Mara i gcomhairle leo agus dá dtabharfaidh faoi 

‘Próiseas Comhairliúcháin Poiblí’ mar ba chóir. 

Ba mhaith leis an choiste ár mbuíochas a thabhairt fosta lenár n-ionadaithe áitiúla agus 

lenár bpolaiteoirí ar son a dtacaíocht leanúnach ar an ábhar seo. Tugann tréine na 

tacaíochta ón phobal áitiúil agus an tacaíocht ar bhonn náisiúnta, misneach agus 

dóchas dúinn leanstan ar aghaidh leis an fheachtas le beocht agus le fuinneamh, cib é 

a fhad agus a ghlacfaidh sé. Agus beidh muid ag brath ar thacaíocht bhuan ón 

phobal le tabhairt faoin fheachtas seo ar bhonn leanúnach. 

Ba mhaith le Coiste Timpeallachta an Ghaoith a dheimhniú athuair gur an ‘fhorbairt 

thionsclaíoch’ a bhfuiltear ag cur ina héadán le cois an imní atá orainn faoin tionchar 

timpeallachta a bheas ag achar iomlán na naoi suiomhanna i mbáighe iontach beag 

ar Thráigh na Bráda.  

 

 

Críoch 

Tuilleadh eolais 074 95 62222 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                         

                                                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súil Siar 


