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24 Meán Fómhair 2018

A chara

Tá súil agam go bhfuil tú go maith agus go raibh samhradh maith agat. Seo linn arís agus séasúr na
léachtaí béaloidis ag tosú an tseachtain seo.  Is í an Mháirt dheireanach den mhí a bhíonn an teacht le
chéile againn go hiondúil, ach is Déardaoin a bheas muid ag teacht le chéile an tseachtain seo.

‘Sé Máirtín Mac Con Iomaire a thabharfaidh an chéad léacht Déardaoin, 27 Meán Fómhair @ 8.00. 

Teideal na cainte:  ‘Ceiliúradh oidhreacht bhia na nGael’

Is as Baile Átha Cliath Máirtín agus is iad muintir Mhic Con Iomaire as Casla a mhuintir ar thaobh a
athar.   Is léachtóir agus staraí bia in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath é Máirtín, agus
gradaim bainte amach aige mar chócaire chomh maith.  Bhíodh sé ag láithriú ‘Aingeal sa Chistin’ ar
TG4, agus bíonn sé le cloisteáil go minic ar an raidió agus ar an teilifís agus é ag cur síos ar ghnéithe a
bhaineann le bia agus le cócaireacht.

Tá clár na bliana leis an ríomhphost seo, agus tá súil agam go mbeidh tú in ann a bheith linn ag na
léachtaí.

Socraíodh go bhfágfaí an táille mar a bhí:  €15.00 an duine, €10.00 do mhic léinn,  do sheanóirí srl.
Beidh bosca fágtha  ag deireadh an halla inar féidir le daoine nach baill rialta iad síntiúis a thabhairt. 

Má sheolann tú chugainn d’uimhir fóin soghluaite, beifear in ann fógra/scéala  a sheoladh chugat i
bhfoirm téacs. 

Le dea-ghuí

___________________ 

Máire Ní Chualáin (Rúnaí)

Léachtaí Chumann Béaloidis Chonamara 2018 - 2019

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, An Cheathrú Rua



27 Meán Fómhair 2018 (Déardaoin) – Máirtín Mac Con Iomaire - ‘Ceiliúradh oidhreacht bhia na
nGael’

23 Deireadh Fómhair 2018 - Micheál Ó Catháin - ‘Bailiúchán Amhrán as Ceantar Charna a thóg an
RIC 100 bliain ó shin’

27 Samhain 2018 – Máirín Mhic Lochlainn – ‘Ros an Mhíl cois cuain’

29 Eanáir 2019 - Jeanine Woods - ‘Lá ‘le Bríde’

26 Feabhra 2019 - Tadgh Mac Dhonnagáin -‘Mise Raiftearaí an Fíodóir Focal’ 

26 Márta 2019 – Sinéad Ní Ráinne - ‘An Baile Beag Géimiúil: Amhráin agus Filí na Trá Báine’


