Focail Fáilte ó Éamonn Fitzgibbon
Ar dtús cuirim fáilte uí ceallaigh romhaibh don teacht le chéile seo anocht. Is
cruinniú tábhachtach é mar taispeánann sé dúinn an áit speisíalta atá ag an Gaeilge
inár ndeóise. Tá an t-ádh linn go bhfuil Pobal Gaelach - atá beo beathach - againn
i Luimneach. Sa phobal seo tá Gaelscoileanna, Gaelcoláistí, Coláiste Mhuire gan
Smál, an t-Aifreann Gaelach i Séipeál Mhichíl, Conradh na Gaeilge, Muintearas
Íosa agus roinnt eile.

Chomh maith le sin is oíche tábhachtach é mar ba leis an teács seo – an Litir
Thréadach seo – a ghairm ár n-Easpag Brendán Sionaid Deoisiúil - an cheád sionad
ó Míle Naoi gCeád Triocha seacht. Tugann an Sionad agus an próséis atá ag baint
leis, seans mór dúinn tacaíocht nua a thabhairt. Anois tá ionadaithe againn ón a lán
comhphobail, ón na paróisti, (go léir seasca paróistí), agus cúig grúpa ’s fiche eile.
Is é ceann de na grúpaí sin ná an Pobal Gaelach agus tá ceathrar ionadaithe ón
grúpa sin. Sé atá á dheánamh againn agus linn ag fáiléig don Sionad sa bhliain Dhá
Mhíle Sé deág ná próiseis éisteachta agus idirdhealaithe leis na comhphobail go
léir san deoise.
Táimíd ag iarraidh a fháil amach cad íad na ceisteanna, na riachtannaisí atá ann san
aimsir seo.
Táimíd go léir buíoch don Easpag Brendán – is rud misniúil é an Sionad seo.
Go mór-mhór, táimíd an-bhuíoch don t-Athair Micheál agus an aistriúchaán
iontach atá deánta aige.
Ní rud eásca é teács as Beárla a thógáil agus é go léir a chur trí Gaeilge. Is cuimhin
liom ag deánamh staidéir leis an leabhar ‘Réchúrsa Gramadaí’ agus cé go raibh
rialacha gramadaí ann bhi a lán ‘exceptions to the rule’ don gach riail freisin.
Is é an rud atá an suimniúil domsa - rud atá ag cur isteach orm b’fhéidir – ná go
bhfuil trí leathaniagh ‘s fiche san teács as Beárla ach tá – san aistriúchán seo. Sé an
ceist atá agam ná ‘An raibh Micheál ag cur isteach cúpla smaointe féin ann o áit go
háit’. Pé sceál é comhgairdeachas leis an job iontach.

