
Labhraíonn Gay Byrne fána ghrá do Dhún na nGall 

Tá liosta na n-ambasadóirí 
atá ag Slógadh Dhún na 
nGall ag méadú i rith an 
ama, agus fuarthas 
ambasadóir iontach 
speisialta eile inniu nuair a 
thug Gay Byrne é féin 
tacaíocht don ócáid! 

Is fathach teilifíse agus 
ráidió de chuid na hÉireann 
é Gay Byrne, agus bhí sí ag 
croí-lár shaol an phobail le 
breis agus 50 bliain. Mar 
láithreoir ar an Late Late Show ó 1962 go dtí 1999 tá Gay ar dhuine 
de na daoine is clúití i saol cultúrtha an phobail in Éirinn. 

Cuairteoirí rialta iad ar Dhún na nGall le breis agus daichead bliain 
anois iad Gay agus a theaghlach, agus is minic a labhraíonn sé fán 
ghrá atá aige don chontae. 

Ghlac sé sos óna sceideal gnoitheach an tseachtain seo le Dún na 
nGall a mholadh, agus ar seisean "is í an fháilte chroíúil agus an 
fhlaithiúlacht a léirigh muintir Dhún na nGall dúinne a rinne ócáid 
speisialta shultmhar d'achan chuairt, amhail is gur díobh féin 
muid. 

"Agus is iad na cairde cineálta fáiltiúla i nDún na nGall a chuir ar 
ár sáimhín só muid leis na blianta." 

Agus é ag caint i ndiaidh an fhógra seo ó Gay Byrne, dúirt Méara 
Dhún na nGall, An Clr. Proinsias Mac Briartaigh go raibh lúcháir 
air 'gur thug Gay Byrne a thacaíocht lena chontae úr-uchtaithe, trí 
bheith ina Ambasadóir do Shlógadh Dhún na nGall, nó nuair a 
labhraíonn Gay, éisteann an pobal! Beidh fáilte roimhe i gcónaí a 
scíste a dhéanamh sa chontae seo againne." 

Fagaimis an focal scoir ag Gay féin nuair a deir sé "bíodh Bliain an 
tSlógaidh ar an bhliain a dtiocfaidh tú chun sult agus pléisiúr a 
bhaint as Dún na nGall. Ní shílim go mbeidh aon aiféala ort go 
deo."  
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