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Ag baint sult as Seomra na 
dTeaghlach ag Oireachtas na 

Samhna 
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Tá tús á chur le sraith alt 

againn ar thromaíocht an 
tseachtain seo. Pléifear na 

comharthaí sóirt san alt seo 
agus an tseachtain seo 

chugainn pléifear cad is 

féidir a dhéanamh faoi. 

Tarlaíonn titim amach idir páistí 
agus is rud nadúrtha é sin atá ina 
chuid den fhás aníos.  

Fiú más eachtra aon uaire é seo, is 
féidir leis bheith strusmhar do 
dhaoine óga agus iad ag iarraidh 
ciall a dhéanamh den domhain 
timpeall orthu. Ach is féidir le 
tromaíocht éascairt as titim 
amach.  

Chomh maith leis sin is féidir le 
tromaíocht tarlú ar bhonn 
eagraithe nach mbaineann le titim 
amach aon uaire. Ní gá cúis a 
bheith ann.  

Is féir le tromaíocht tarlú áit ar 
bith do pháiste ar bith. Aon áit a 
mbíonn páistí bíonn tromaíocht, 
agus is gá do thuismitheoirí bheith 
airdeallach air sin agus belay a 
bheith acu le plé leis má 
tharlaíonn sé dá bpáistí féin.  

Tá cineálacha difirúla de 
thromaíocht ann; ní gá di bheith 
fisiciúil nó foiréigneach. Tarlaíonn 
sé le focail mhaslaithe is bagairtí 
béil nó eisiamh sóisialta.  

Bhíodh an baile ina áit saor ó 
thromaíocht roimh theacht na 
meán sóisialta. Ach, ar an 
drochuair, ní sin mar atá an scéal 
anois.  

Mar gheall ar theicneolaíocht an 
lae inniu, ní bhíonn éalú ag an 
íospairteach óna bhfuil ar siúl ar 
scoil, sa chlub óige, ag an 
chumann spóirt nó cib é áit a 
bhfuil an tromaíocht ag tarlú. 

 

Má tá páiste ag fulaingt de bharr tromaíochta, is mór an seans go 
n-athróidh a iompar ar cuid de na bealaí thíosluaite.  

 Bíonn an páiste thuas seal thíos seal, brónach, cantalach nó 

ionsaitheach fiú. 

 Bíonn an páiste imníoch agus ag diúltú a rá cad tá cearr. 

 Bíonn deacrachtaí ag an pháiste ag dul a chodladh nó ag 

fulaingt le tromluithe. 

 Bíonn athruithe i nósanna itheacháin (ag ithe go neamh 

hrianta nó gan aon ghoile). 

 Bíonn tinneas cinn nó pianta sa bholg gan míniú.  

 Tosaíonn roinnt páistí ag siúl agus iad ina gcodladh nó ag 

fliuchadh an leaba. 

 Tagann páistí  abhaile ón scoil le baill ghorma ar an chorp, le 

craiceann scríobtha nó le dóchar déanta do rudaí cosúil le 
málaí scoile, leabhair nó éadaí. 

 Bíonn páistí ag diúltú am a chaitheamh le cairde ranga nó ag 

rá nár mhaith leo dul ar scoil, ag iarraidh dul ar scoil níos 
moille nó ag iarraidh go rachaidh an tuismitheoir a fhad le 
doras na scoile leo seachas siúl isteach leo féin. 

 Go minic bíonn titim i gcaighdean na hoibre hacadúla nó san 

iarracht agus sa spéis a chuirtear isteach ann.  

 Bíonn páistí in ísle brí tar éis dóibh úsáid a bhaint as an idirlín 

nó as an ghuthán. 
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Tá teach mór taobh amuigh de 
Dhún Pádraig, Teach 
Fionnúirrach, agus é suite ar 
sheanbhóthar Bhéal Feirste.  

Tógadh an teach go gairid tar éis 
Plandáil Uladh agus bhí clann 
Maxwell ina chónaí ann ó shin go 
dtí 1996. 

Faoi na 1980í bhí 75 duine 
fostaithe ag an teach ag tabhairt 
cúraim don eastát,  do na gairdíní 
agus don teach féin. 

Lá amháin, cuireadh duine de na 
searbhóntaí isteach go Dún 
Pádraig ar an chairt capaill leis 
na soláthairtí a bhailiú. 

Bóthar casta cois abhann atá ann 
ón teach go dtí an bhaile mhór. 

Ar a mbealach ar ais tháinig athrú 
tobann ar an aimsir. D’éirigh an 
spéir dorcha, d’ardaigh an ghaoth 
agus thosaigh sé ag stealladh 
báistí. 

Bhrostaigh an searbhónta an 
capall chun luas a chur leis an 
turas abhaile sula bhfliuchfaí go 
craiceann iad. 

“Níos gaiste, níos gaiste,” a scairt  
sé ar an chapaill agus frustrachas 
ina ghlór. 

Bhí cabhsa fada ón bhóthar mór a 
fhad leis an teach agus geataí 
móra iarainn ag an bhun. 

Ar casadh isteach sa chabhsa don 
searbhónta, cad a thug sé faoi 
deara ach gur dúnadh na geataí 
le linn dó bheith sa bhaile mór. 

Agus an capall ag rith leis na cosa 
in airde ní raibh an fear bocht 
ábalta stopadh. Ní raibh aon dul 
as ach gur réab an chairt fríd na 
geataí móra troma.  

Chualathas an tuairt agus 
screadaíl an chapaill i bhfad agus 
i gcóngar. 

Bhí an chairt ina smidiríní ar an 
talamh, an capall ina luí taobh 
leis an searbhónta agus iad beirt 
marbh, na geataí ina luí ar a 
mbarr. 

B’ábhar mór bróin é an timpiste 
do chách a raibh aithne acu ar an 
searbhónta. Cuireadh é sa reilig 
áitiúil. 

Bhí gean ag an phobal ar an 
chapall a bhí cairdiúil le páistí. 

Tógadh na geataí ón talamh agus 
crochadh iad arís ar na piléir ag 
bun an chabhsa.  

Nuair a tháinig lucht an eastáit 
an mhaidin dar gcionn, bhí na 
geataí ina luí ar an talamh arís.  

Agus tharla seo oíche i ndiaidh 
oíche. Gach uair ar deisíodh na 
geataí, leagadh go talamh iad an 
oíche sin. 

Ceapadh ag an am gurbh iad 
taibhsí an tsearbhónta agus a 
chapall a bhí ag teacht ar ais 
gach oíche mar nach raibh siad 
réidh don bhás. 

Dúirt daoine eile gur na síoga a 

bhí ann agus fearg orthu de bharr 
gur baineadh na cloche, ar 
tógadh na piléir leo, ó láthair 
spioradalta. 

An fíor sin? 

Tá rafla ann gurbh é an 
garraíodóir a bhí ag scriosadh na 
ngeataí oíche i ndiaidh oíche.  

Maítear go háitiúil go raibh fear a 
tí, Maxwell, ag caitheamh go 
dona leis an gharraíodóir agus nár 
íoc se é i gceart.  

Creideann roinnt daoine gurbh é 
an garraíodóir a bhí ag scriosadh 
na ngeataí le díoltas a bhaint 
amach ar a fhostóir mar gheall ar 
an drochdhóigh ar pléadh leis. 

Pé ceann de na scéalta atá fíor, 
gur taibhse an tsearbhónta a 
cailleadh sa timpiste agus é ag 
tiomaint an chairt capaill 
róghasta nó an garraíodóir a bhí 
ag briseadh na ngeataí, bhí ar 
Maxwell cabhsa agus geataí 
iomlán nua a thógail le deireadh 
a chur leis an trioblóid.  

Na piléir taibhsithe ag Teach Fionnúireach. Na geataí imithe agus 
cabhsa nua tógtha anois ar an taobh eile de Theach an Gheata. 
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Grúpa Léitheoireachta 
 Itsa Café @ IMMA  

Cill Mhaighneann, BÁC 
 

11.30rn 2 Samhain 2019 
agus gach réidh Satharn ina 

dhiaidh sin.  
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Grúpaí súgartha 

Grúpa Súgartha Áth Bhriain 
Halla Naomh Phádraig, Áth Bhriain, Co an Dúin    

Gach Aoine ar 9.30  

gloruachtartire@hotmail.co.uk +44 75 0125 2027 

 

Grúpa Súgartha Áth na Long 
Páirc na Mara, Áth na Long, Contae an Dúin    

Gach Luan ar 10.00 

boircheiochtar@gmail.com +44 28 4376 8784 

 

Grúpa Súgartha Bhaile Hill 
Curcullion House, Baile Hill, Co. an Dúin 

Gach Déardaoin ar 9.30 

gloruachtartire@hotmail.co.uk +44 75 0125 2027 

 

Grúpa Súgartha Chill Caoil 
Newry Street Unite, 16 Ardán Chnoc an Fhoinse, Cill Chaoil, Contae an Dúin 

Gach Máirt ar 9.30 

boircheiochtar@gmail.com +44 28 4376 8784 

 

Peek-a-Boo Súgradh 
Teach Mhícheál, Dún Pádraig, Co. an Dúin  

Gach Céadaoin ar 10.00 

eolas@leathchathail.ie  

 

Spraoi An Rinn 
Halla Pobail na Rinne, An Rinn, Dún Garbhán, Co Phort Láirge 

Gach Aoine ar 10:00rn. Grúpa dátheangach.  

Rhoda Jennings  -  https://www.facebook.com/spraoi.anrinn  

mailto:gloruachtartire@hotmail.co.uk
mailto:boircheiochtar@gmail.com
mailto:gloruachtartire@hotmail.co.uk
mailto:boircheiochtar@gmail.com
mailto:eolas@leathchathail.ie
https://www.facebook.com/spraoi.anrinn
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Grúpaí súgartha 

Caife & Comhrá le Leanaí 
Gach Céadaoin ar 11:00 

Caife Ground and Co, Bóthar na Trá, Gaillimh 

(athraíonn an t-ionad ó am go chéile. Grúpa dátheangach.  

Margaret Wright https://www.facebook.com/groups/339056180140728/  

 

Spraoi An Rinn 
Halla Pobail na Rinne, An Rinn, Dún Garbhán, Co Phort Láirge 

Gach Aoine ar 10:00. Grúpa dátheangach.  

Rhoda Jennings  -  https://www.facebook.com/spraoi.anrinn  

 

Grúpa Súgartha Bhaile Uí Ruáin 
Leabharlann Baile Uí Ruáin, Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath 14  

Gach Déardaoin ar 10.00 

cabrin@glornangael.ie  

 

Tuistí & Leanaí Umhir a Sé 
6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 

Gach dara Satharn ar 11:00.Grúpa lánGhaeilge 

Marie Uí Chearbhaill  tuistileanaiuimhir6@gmail.com  

 

Ballineen Gaeilge agus Spraoi  
Halla Bhaile Mhóinín, Baile Átha Fhinín, Co. Chorcaigh 

Gach Aoine ar 10:00. Grúpa dátheangach. 

Úna Berryman + 353 85 175 99 55 / www.facebook.com/gaeilgeagusspraoi/   

 

Glór Teaghlaigh i nDún Garbhán 
Leabharlann Dhún Garbháin, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge 

Gach Máirt ar 10.30.Grúpa Ilteangach.   

cabrini@glornangael.ie +353  83 44 55 914  

https://www.facebook.com/GroundAndCo/?__tn__=%2CdHH-R-R&eid=ARCOKKBcRTtQjRe1wucx53knVtxag7gH0GEGPVUtK_s3dzr017JbqhFtWyq50JWbToiszNRyovK06b7U&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/339056180140728/
https://www.facebook.com/spraoi.anrinn
https://www.facebook.com/profile.php?id=1209370705875502&ref=br_rs
https://www.facebook.com/gaeilgeagusspraoi/
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Aimsigh na focail thíos a bhaineann le hOireachtas na Samhna: 

Damhsa 
Amhránaíocht 
Sean nós 
Agallamh beirte  
Comórtais 
Craic 
Cairde 
Comhluadar 
 

Ardán 
Moltóir 
Iomaitheoir 
Buaiteoir  
Corn Uí Riada 
Craoladh beo 
Seomra teaghlaigh 
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De Dhíth:  

 

Teimpléad de ghráinneog ar 

fail anseo 

Cairtchlár donn 

Cairtchlár gorm 

Gliú 

Súile 

Srón dubh 

Marcóir dubh 

Forc 

Péint donn 

Le Déanamh: 

 

1 Íoslódáil an teimpléad. Priontáil é 

ar chairtchlár donn agus gear amach 

é.  

 

2. Greamaigh é ar an chairtchlár 

gorm.  

 

3. Déan na spíonta leis an fhorc agus 

leis an phéint dhonn.  

 

4. Cuir súil agus srón ar do      

ghráinneog agus tarraing aoibh an 

gháire le marcóir dubh.  

https://iheartcraftythings.com/wp-content/uploads/2019/09/hedgehog-template-FINAL.pdf

