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Fáilte! 
Fáilte go d+ an chéad eagrán den Nuachtli4r leictreonach ó Phleanáil 
Teanga na Rosann, áit a dtógfaimid súil siar ar imeachtaí an t-Samhraidh 
gníomhaíochtaí an Fhómhair agus ócáidí amach romhainn, trí Ghaeilge 
ins na Rosa. Fosta, tá eolas anseo daoibh ar seirbhísí ceantar na Rosann.  

Níos mó na riamh, tuigeann muid an tábhacht atá le gníomhaíochtaí 
laethiúil mar shampla an léitheoireacht, líníocht, ceol, a bheith amuigh 
faoin spéir agus fiú ag caint lena chéile ar aon dóigh agus is féidir. Tá 
eolas ar imeachtaí & seirbhísí le fáil ar suíomh facebook @narosann, i 
Nuachtli4r Na Paróiste agus ins na páipéir nuachtáin.  

Welcome to the first edi4on of the Language Plan NewsleLer, where we 
take a look back at Summer& Autumn Events and look forward to the 
Winter events taking place through Gaeilge in the Rosses.  

Informa4on about events can been found in the parish newsleLers, local 
Papers, Facebook@narosann and The Pleanáil Teanga Na Rosann 

Céim ar Chéim

Step by Step

Pleanáil Teanga 
Na Rosann 
• www.pleanailteanganaros

ann.com 
• f: 087 1038742 
• maryoptnarosann@gmail.

com



Ghlac  muintir na Rosann páirt i gComórtas Aclaíochta na Gaeltachta le linn an t-Samhraidh. 

Bhí sé déag  Gaeltacht páirteach ann. Shiúil agus rith  daoine  agus cuireadh suas léir mór 
ciliméadar ó cheann ceann na tíre.Lena chois seo, bhí go leor Cumarsáid Gaeilge ins na 
grupaí ‘Whats Appanna’,dánta agus amhráin san áireamh. 

Rinne Raidió Na Gaeltachta agus Údarás Na Gaeltachta urraíocht ar an gcomórtas, agus bhí 
go leor i gceist -Corn Gaeltachta agus airgead do grúpa carthanach roghnaithe ag an 
Ghaeltacht is aclai sa tír. 

Bhí seachtó trí rannpháirteach i Limistéar na Rosann,ó Leitir Mac A Bhaird go Mullach 
Dubh,agus beirt thar lár i mBoston fiú. 

Rás trí chapall a bhí ann sa deireadh, idir Árainn Mhór, i nDún a nGall  agus An Cheathrú 
Rua, i gCo.Na Gaillimhe agus Na Rosa. 

Ag an am sin, bhí cead ag suas le  cúig cloigeann déag bualadh le chéile taobh amuigh, mar 
sin de leis an grúpa a spreagadh, bheartaigh  muid cúpla céim  a shiúl , pictiúirí a ghlacadh 
agus scéalta na Srianta a insint. 

Shiúil muid ó Mullach Dearg go Carraig Fhinne ar an Domhnach deireanach sin,  cúpla  
céim! Bhí deich ciliméadar an duine bainte amach againn.Dar le achan nduine, ba é an 
teacht le chéile sin buaicphointe an Chomórtais. Ach,  fograíodh  ar Inis -Aniar, RTE Raidió 
Na Gaeltachta  maidin Chéadaoin go raibh an bua ag grúpa darbh ainm “ Ceim ar Chéim” ó  
Na Rosa . 

I mí Iúil, bronnadh seic ar an grúpa carthanachta áitiúil ‘Naomh Vincent De Paul’. Bhi 
Noreen Ní Gairbhe, Cathaoirleach An Chomhairle Chondae,Ceantar Bardasach na 
nGleanntach  sásta an Corn a ghlacadh ar son Céim ar Chéim. 



Comhghairdeas leis na daltaí i 
mbunscoileanna an cheantar,Scoil 

Chróine,Scoil Roisín agus Scoil an Aingeal 
Choimeadaí atá ag glacadh páirte i 

Maratón na bPaistí,atá a reachtáil ag 
Pleanáil Teanga na Rosann i gcomhar le 

Marathon Kids, Ireland.Thar tréimhse 8 
seachtaine,téann na daltaí amach ag rith 
agus foghlaimíonn siad faoi na buntaistí 

uilig a bhaineann le h-aclaíochtagus cursaí 
sláinte.Críochnóidh said an mile 

deireannach ar an 10ú Nollaig,nuair a 
bhronnfar t-léinte agus bonn speisialta 

orthu. 

Maratón na bPaistí

Paindéim  
Amuigh ag siúl, is minic liom féin 

Even in the pouring rain, 
Áit is dóighiúla - an cheantair seo 

Ag casadh ar dhaoine’s ag teangmhail leo. 

An hour a day is great for the mind, 
To leave all your worries & burdens behind. 
Mar sin de, déan iarracht agus téigh amach, 

Is ná bí falsa, i do shuí i do theach. 

Is breá liom an tionscadal Céim ar Chéim, 
Atá ag baint amach inár nGaeltacht féin. 

#seoíanghaeltacht 

Tá muintir na Rosann 
chomh gasta le Giorria 
D'eagraigh na h-Oifigí Pleanála Teanga 
ar fud na Gaeltachta rás 5km idir-
Gaeltachta lá Shin Sheáin.
Bhuaigh Deaglán Ó Fearraigh(an 
chéad áit),Charlie O Domhnaill (an dara 
áit) & Malachy Doyle ( an chéad áit os 
cionn caoga), is cinnte gur eiseamláiri 
iad do Chumann Aclaíochta na Rosann.

 Maratón na dTeaghlaigh 
Ghlac 17 Teaghlach sna Rosann páirt I 
Maratón na dTeaghlaigh I rith an t-

Samhraidh. Bronnadh hoodies ar 
buaiteoirí na pictiúirí agus físeáin 

#Seoíanghaeltacht.



Club Iomanaíochta an CLG
Tá an Iomanaíocht ag dul ó 
neart go neart ins na Rosa, faoi 
threoir Cormac Hartnett. Shroich 
siad Cluiche Ceannais Chraobh 
Iomána Shóisearach An Chondae 
i Mí Mheán Fómhair. Is éacht 
stairiúil é mar is é  an chéad 
bhliain d’fhoireann 
Iomanaíochta An Chlochán Léith 
sa roinn seo. Tá iománaithe ann 
ó Club Na Rosa, N.Muire, 
Gaothdobhair agus ar ndóigh An 
Chlochán Liath atá ag imirt le 
chéile le deich mbliana anuas. 
Comhghairdeas libh lads, agus 
bhur mBainisteoir Ronan 
Mulligan& an fhoireann seomra 
cúil, Martin Mannion, Oran Ó 
Dúigh, Micheál agus Joe Mac 
Grianna 

Agus cé nach bhfuil sé ina thuas, tá 
traenáil comógaíocht tosaithe sa 
Phobalscoil do ghirseachaí faoi 13, agus 
Cormac mar fórsa tiomána arís . 

‘Féach ar an spás seo’ i gceann cúpla 
bliain .



Tá CLG Na Rosa agus Naomh Muire Íochtar na 
Rosann páirteach sa Scéim Fondúireachta 

Sheosaimh Mhic Dhonncha 
ag Glór na nGael a bhfuil 
sé d'aidhm aici clubanna a 
ghríosadh chun an 
Ghaeilge a chur chun cinn i 
saol na gclubanna. Faoin 
scéim, bhí ar na Clubanna 
féinmheasúnú ionraic a 

dhéanamh ar staid na Gaeilge ag an chlub 
agus spriocanna a shocrú le húsáid na Gaeilge 
a chur chun cinn. B'é ceann de na spriocanna 
a shocraigh na clubanna ná go mbeadh an 
Ghaeilge ní ba fheiceálaí thart fán 
chlubtheach agus fán pháirc. Tá �500 ar fáil 
ón scéim Ghlór na nGael chun an sprioc a 
chomhlíonadh fhad agus cuirfidh Plean 
Teanga na Rosann �250 leis chun tacú le 
clubanna an Ghaeilge a dhéanamh níos 
feiceálaí ag a bpáirceanna agus thart fána 
gclubthithe. Tá oifigeach Gaeilge agus Cultúir 
úr ceaptha ag Naomh Muire ar na mallaibh 
chomh maith le beirt oifigigh óige agus tá 
iarrachtaí móra ar bun an teanga a chur chun 
cinn ar na meáin shóisialta agus i saol an 
Chlub. Tá CLG an Clochán Liath ag súil le cur 
isteach ar an Fondóireacht Sheosaimh Mhic 
Dhonncha sa bhliain 2021. 

 Rith Cuimhneacháin 2020. 
Ghlac muintir na Rosann atá ina conaí  fiú i 
Londain, páirt ins an Rith Cuimhneacháin i 
gcuimhne ar ár gClann agus Cairde. 
Comhghairdeas libh go léir.



Tá an Ghaeltacht beo I measc an T-Aos Óg 
Do sheachtain Eolaíochta 2020, bhí an t-Áiléar Eolaíochta 
(Science Gallery) Baile Átha Cliath, Pleanáil Teanga na 
Rosann agus Pleanáil Teanga Árainn 
Mhór ag obair le chéile chun iontas 
an Spáis a chéiliúradh  i nGaeltacht 
Dhún na nGall, trí thaispeántais 
“pop-up” /tob-thaispeántais “Aistear 
Spáis” (Step into Space) a chur ar siúl  
an an 12,13,14 Samhain 2020. 

Tháinig Daltaí ó Pobalscoil na 
Rosann & Gairmscoil Mhic 
Dhiarmada ag teacht le chéile, go 
fiorúil I Spás! 

As part of Science Week 2020, 
Science Gallery Dublin, Pleanáil 
Teanga na Rosann agus Pleanáil 

Teanga Árainn Mhór will 
bring the wonder of space 

to the Donegal Gaeltacht, 
through a pop-up  Virtual 
exhibition ‘Aistear 
Spáis’ (Step into Space).

 

  

 

 
 

 

  

      
      
          

 
     

     
   

   
     

Ní amháin eolaithe na todchaí 
atá a fhorbairt sa Phobalscoil 
ach ‘Gníomhaíochtaí Cultúrtha’ 
chomh maith. 

Thug an ceoltóir náisiúnta agus 
idirnáisiúnta Mairéad Ní 
Mhaonaigh cuairt ar an scoil le 
gairid mar pháirt den rang 
‘Gníomhaíochtaí Cultúrtha’ 
agus bhain na daltaí an- 
taitneamh as a ceardlann. 



Machaire le Chéile 

Tá	an-suim	ag	Hugh	O/ 	Baoill,	bainisteoir	Ionad	an	
Mhachaire,	i	stair	na	háite	agus	dar	leis	go	gcuireann	
saibhreas	oidhreachta	an	cheantair	go	mór	le	caighdeán	
saoil	phobal	an	Machaire.	

Tá	mé	cinnte	gur	thug	sibh	faoi	deara	na	comharthaı	́dhátheangacha	atá	thart	ar	ballaı	́an	
Ghorta	Mhóir	agus	ar	Theach	an	Tearmainn.	Is	ı	́Alison,	deirBiúr	Hugh,	a	rinne	iad	a	
phéinteáil	do	Ghrúpa	Oidhreachta	an	Mhachaire.	

Is	é	fear	darbh	ainm	Ralph	Spence	Philips	a	thóg	Teach	an	
Tearmainn	ag	tús	an	naoú	h-aois	déag.	Sa	
bhliain	1822,	lobhadh	na	prátaı	́de	bharr	na	
droch	aimsire.	Cé	nach	raibh	aon	tionóntaı	́
ag	Ralph,	chuir	sé	clár	oibreacha	poiblı	́ar	
fáil	do	muintir	na	háite	le	ballaı	́an	ghorta	a	
thógáil.	‘Is	maith	an	t-anlann	an	t-ocras’.	Tá	
na	ballaı	́seo	fós	ina	seasamh	beagnach	dhá	
chéad	bliain	i	ndiaidh	an	Ghorta	Mór.	

Coinnigh	súil	amach	fá	choinne	na	
gcomharthaı	́seo	agus	na	cinn	úra	le	atá	le	

cur	suas	ar	a	mbeidh		logainmneacha	an	cheantair.	

Suíomh Suantasach ins na 
Rosann 

Sıńeann	Limistéar	Pleanála	Teanga		Na	
Rosann	ón	Choilıń	i	Leitir	Mhic	an	Bhaird	
ó	dheas	go	dtı	́an	Dún	Mór	in	Anagaire	ó	
thuaidh.	

Bhı	́radharc	aláinn	agam	ar	abhainn		
Ghaoth	Beara	le	deanaı	́agus	mé	ag	
tiomáint	thar	droichead	an	Ghaoth	Barra.	

Ach	sa	naoú	haois	déag	nuair	a	bhı	́
paisinéirı	́ag	Billeadh	na	bhaile,		bhı	́orthu	
éirı	́as		bus	amháin	agus	siúl	thar	an	
droichead,áit	a	mbeadh	bus	eile	ag	

fanacht	leo	chun	a	dturas	a	chrıóchnú.		Nı	́raibh	an	droichead	láidir	go	leoir	don	bhus,cé	go	raibh	
sé	déanta	d’iarainn	&	droichead	Bailey	sa	lár.	

Sa	bhliain	1954	tógadh	an	droichead	úr	agus	le	feabhsuithe	ar	bhonneagar,bheifeá	den	tuairim	
gur	mótarbhealach	é	an	geata	chuig	Na	Rosann.



Grúpa Freagrach na Rosann 
-Rosses Response 
Group. 
Cúpla focal eolais ón 
mBainisteoir- 
“I mí Mhárta 2020, rinneadh cinneadh 
grúpa a chur le chéile le dealáil leis na 
deacrachtaí a tháinig amach as 

Covid-19 nuair a druideadh síos an tír. Is é seo ceann 
de na chéad ghrúpaí den cineál seo a cuireadh le 
chéile in san tír.  Cuireadh amach fógra sna Rossa 
agus i ndiaidh cúpla lá, bhí thar 50 duine in san 
ghrúpa a bhí sásta tacú déanta suas de baill ó na CLG 
áitiúil, daoine ó choistí agus daoine áitiúla. Chuidigh 
muid le roinnt mór daoine, go seachtainiúil, ag tógáil 
oideas, siopadóireacht, agus roinnt rudaí eile.    
Fósta, chuidigh an grúpa linn boscaí bia a chur amach 
fríd an gceantar do dhaoine a bhí ag streachailt. 
Tá an grúpa go fóill ar siúil, ag cuideadh le daoine 
gach lá..  Thig teagmháil a dhéanamh linn ar 
0879615775.”   

Seo chugaibh nóta ón Leabharlann. 
Tá muid anseo duit ar line.  

Is trua linn nach bhfuil muid in ann bualadh libh ná 
castáil libh le linn an drochama seo, agus tá muid 
ag súil go mór le sibh a fheiceáil arís nuair a bhéas 
an saol ina cheart. Idir an dá linn, tá sé tábhachtach 
go bhfanfaidh muid uilig slán sábháilte sa bhaile. 

Thig le baill den leabharlann acmhainní ar líne a 
úsáid leis an uimhir ar a gcárta leabharlainne agus 
a n-uimhir phearsanta PIN. Má tá uimhir chárta 
leabharlainne agat ach dearmad déanta agat ar do 
PIN, bain triail as é a athshocrú. Oibreoidh seo má 
tá seoladh ríomhpoist de do chuid cláraithe linn. 

Má tá aon cheist nó aon tuairim agat, déan 
teagmháil linn trí ríomhphost, ar an ghuthán, nó ar 
na meáin shóisialta. Tabhair spléachadh ar ár 
ranganna teagaisc ar líne le feiceáil cé chomh 
furasta agus atá sé na háiseanna ar líne a úsáid. Tá 
béim againn ar leabhair agus go leor eile lena chois. 
Cara sa chúirt agat é do chárta beag! 

 

“Ní neart go cur le chéile’’ 
Is iad Forbairt na Rosann,Machaire le Chéile 
agus CDP na Rosann   ceanneagraíochtaí  
Phlean Teanga na Rosann.Tá siad freagrach as 
fhoirmliú agus riaradh an phlean. 

Cuireann Forbairt na Rosann cursaí cultúrtha 
agus oideachasúil ar fáil i Ionad Teampall 
Chróine agus is é an mol lárnach ar an mBaile 
é.Faoi láthair ,tá cúrsa riomhairí,ETB, ar siúl 
san Ionad.Is féidir tuilleadh eolas a fháil ó 
Helena,Bainisteoir na h-Ionad,ar 0749522198 
nó ar an suíomh facebook Ionad Teampall 
Chróine. 

Plean Teanga An 
Chlocháin Léith  

Dungloe Language Plan

Comhairliúchán ar dhréacht-phlean teanga 
Consultation on draft-language plan 

Tá An Clochán Liath ag obair i dtreo stádas 
mar Bhaile 
Seirbhíse Gaeltachta. Tá an plean ar fáil ó 
Ionad Teampall Chróine, ó Oifig Pleanála 
Teanga na Rosann agus ag 
www.bsganclochanliath.com. 
Dungloe is working towards status as a 
Gaeltacht 
Services Town.  The plan is available from 
Ionad 
Teampall Chróine, from the Rosses Language 
Planning Office and at 
www.bsganclochanliath.com 
Tuillead eolais / More information:  

bsganclochanliath@gmail.com / 074 9522198



Is é aidhm na scéime deis a thabhairt 
d’fhoghlaimeoirí Gaeilge feabhas a chur ar a 
c(h)uid scileanna teanga. Déanfar seo trí deis a 
thabhairt dóibh an Ghaeilge a chleachtadh mar 
theanga bheo i suíomh Gaeltachta. Chuige sin, 
tabharfar deis don fhoghlaimeoir achar ama a 
chaitheamh i gcomhluadar cainteora dhúchais 
(an Gaelchara). Bheadh súil go n-osclóidh an 
cainteoir dúchais an doras isteach don 
fhoghlaimeoir go saol na Gaeilge agus go 
dtabharfar tuilleadh deiseanna don 
fhoghlaimeoir an Ghaeilge a chleachtadh go 
nádúrtha sa phobal agus le cainteoirí 
dúchasacha eile.

The aim of the scheme is to give Irish-
language learners living in The Rosses an 
opportunity to practice Irish as a living, 
every-day, community language, doing this 
by participating in a day-to-day activity or 
pastime with a native speaker (the 
Gaelchara). The learner and the native 
speaker participate in a social, cultural, 
sporting, leisure or other activity, using Irish 
as the language of communication. 

Tá  lúcháir ar ‘Coiste 
Pleanála Teanga Na 
Rosann’ go bhfuil an  
Scéim Gaelchara ag 
tosnú san athbhliain. Tá 
na spásanna teoranta, 
Tapaí an deis, cur glaoch 
ar Mary ar 0871034782 . 

‘Coiste Pleanála Teanga 
Na Rosann’are 
delighted to announce 
the commencement of 
The Gaelchara 
Programme, in The 
New Year. Spaces are 
limited .Contact Mary 
for more information



Playmatters  
Le tacaíocht ó Phleanáil Teanga na 
Rosann, d’eagraigh playmatters 
Toraíocht Taisce Teaghlaigh & 
scéalta na Samhna. Tuigeann siad 
go maith an tionchar atá ag 
súgradh agus labhairt na Gaeilge I 
saol na n-óg.  

Coinnigi súil amach don ‘Traein 
Pholach ‘The Polar Express & 
scéalta eile ar líne, i rith mhi na 
Nollag, le Playmatters ar 
Utube.com.  

Playmatters Ireland 
ar YouTube!



Santa, A Stór 

Bhí muid ag obair go dian dícheallach anseo sna Rosann i rith na bliana. 

Bhí plean mór againn do na paisti ‘s na tuismitheoiri sa cheantair chun an ghaeilge a chur chun cinn ach 
tháinig an COVID agus níór éirí linn cuid de na h-imeachtaí a chur ar siúl.Chífidh tú pictiúiri aláinn de 
imeachtaí ar Súiomh Facebook@narosann. 

Tá leir mór paistí agus muintir na háite ag iarraidh  feabhas a chur ar a dteanga Gaelach, mar sin 
b'fhéidir go mbeifeá in ann leabhair gaeilge a thabhairt leat ag am  na Nollag, Leabhair cosúil leis na cinn 
álainn atá i bPacáiste na dTeaghlaigh ag ‘Tuismitheoirí Na Gaeltachta’ .Thug mé faoi deara go raibh na 
Elves ag lorg  ‘Focal le Róbó’.  Tá na leabhair dhá theangacha galánta fósta,leabhair cosúil le Fia Beag 
Rua, Santa Mo Stoirín, Sár Laoch, Áit an- Ait, Súile Múile Dúfair agus an leabhar Mór agus Muilc a mhaisigh 
Kim Sharkey agus musclaíonn beatha na teanga trí leabhair gaeilge a léamh sa bhaile. 

Ná déan dearmad dul i dteangmháil linn má tá bluirín eolais agaibh ar mhaith libh a fhógairt,nó má tá 
aon eolas de dhíth oraibh faoi Plean Teanga na Rosann. 

Bhí mé féin  agus Caroline iontach gníomhnach gach oíche ag cur nuachtlitir le chéile. Is bréa linn ‘Poison 
le Christian Dior ‘mar sin dá mbeadh dhá bhuidéal cumhráin agat dúinn le do thoil, an dtig leat é a 
chuiristeach sa bhosca ag an doras cúl dúinn.   

Bíodh turas sábháilte agat.  Abair "Hello" le Mrs Claus. 

Grá mór duit. 

Mary xxx

Mary O Brien (Máire Ní Bhriain)  

Oifigeach Pleanála Teanga 
An Seanteic, 
An Clochán Liath, 
Co. Dhún na nGall 
087 1034782 
maryoptnarosann@gmail.com 



Treoir maidir le taifead an fhíseáin 
 
1.      Déan taifead ar fhíseán 30 soicind a 
dheineann cur síos ar na hearraí/seirbhísí atá 
ar fáil i do ghnó.
2.     Bí cinnte sonraí teagmhála an ghnó a 
luadh, - suíomh idirlín/uimhir teagmhala. 
2.     Taifead d’fhíseán i bhfoirm portráide. 
Oibríonn an fhoirm seo níos fearr nuair atáthar 
ag taifead físeáin d’ardáin ar nós Facebook, 
Instagram nó TikTok 
3.      Ná husáid an splanc (flash) más féidir. 
Déanann an fón an pictiúr níos gile/níos 
dorcha de réir mar a theastaíonn sé seachas 
nuair atá an áit fíorgheal (ag féachaint díreach 
ar an ngrian) nó fíordhorcha (san oíche). 
4.      Bog an ceamara chomh gar den rud atá 
tú ag iarraidh taifead a dhéanamh air. Ná 
zúmáil isteach air mar nach mbeidh an físeán 
chomh soiléir sin má úsáideann tú an zúm.  
5.      Úsáid an haischlib 
#ceannaighsaghaeltacht agus tú ag cur do 
chuid earraí/seirbhísí chun cinn ar na meáin. 
6.     Bain triail as!



Nuachtlitir Pleanála 
Teanga

Na Rosann

Tá an Nollaig ag 
teacht chuig na 

Rosann! 

Ná déan dearmad dul i dteangmháil linn 
má tá bluirín eolais agaibh ar mhaith 
libh a fhógairt,nó má tá aon eolas de 
dhíth oraibh faoi Plean Teanga na 

Rosann

Mary O Brien (Máire Ní Bhriain)  

Oifigeach Pleanála Teanga 
An Seanteic, 
An Clochán Liath, 
Co. Dhún na nGall 
087 1034782 



Spreag an Ghaeilge le spraoi 
ar na Meán Sóisialta

• Clodafoto 
• Gaeilge_vibes 
• Gaylgeoiri 
• Dochailinrut 

• Gaeilgelecheile 
• Glowingwithgaeilge 
• Focail_iontacha 
• Cuplafocal_

• Udarasnag 
• Gripswithgaeilge

• What the focal 
• Cula 4 
• TG4   

• Gaeilge sa bhaile  
• Foghlaim na Gaeilge 
• Pleanáil Teanga na Rosann

APPANNA  
EILE

• nós.ie 
• Duolingo  
• Irish Gaelic 

• Cula 4  
• Conradh na Gaeilge  
• Enjoy Irish  

• @UdarasnaG - Údarás na Gaeltachta 
• @MiseCiara - What the focal 
• @CnaG - Conradh na Gaeilge  
• @Trasna20 - Trasna na dTonnta 
• Use the hashtag - #gaeilge 

http://xn--ns-5ja.ie
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