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24 Iúil 2020 

Biongó Beo 

Socruithe don Samhradh 

Dé Céadaoin 5 Lúnasa @19:00  

Breis agus €100 de dhuaiseanna le buachaint gach oíche!  

Coinnnígí súil ar Facebook Ghlór na nGael le clárú. 

Is tríd an chóras Zoom a dhéantar é agus craoltar ar leatha-
nach facebook Ghlór na nGael é! 

Tá Glór na nGael ag glacadh le 
hiarratais ar dheontais ó 
chlubanna atá cláraithe le 
Fondúireacht Sheosaimh Mhic 
Dhonncha le haghaidh bhabhta 
2 den scéim i 2020. 

Go dtí seo i mbliana 
infheistíodh breis agus €55,000 
i dtionscadail agus imeachtaí a 
chuireann úsáid agus foghlaim 
na Gaeilge chun tosaigh i 
measc an chlubphobail. 

Tá deontas de suas le €500 ar 
fáil anois do chlubanna atá 
rannpháirteach sa scéim 
teanga.  

Incháilithe faoin scéim 
deontais seo, tá tionscadail 
agus imeachtaí a chuireann 
úsáid agus foghlaim na Gaeilge 
chun tosaigh i measc an 
chlubphobail.  

Cuirfidh an Fhondúireacht 
maoiniú meaitseála ón chiste 
ar fáil d’imeachtaí incháilithe 
ar bhonn €2 do gach €1 a 
chuireann an club féin ar fáil.  

Tá uasmhéid de €500 ar 

Deontais Fhondúireacht 
Sheosaimh Mhic Dhonncha 

dheontas a thabharfar d’aon 
chlub sa bhabhta seo, sin €750 
san iomlán le caitheamh ar 
thionscadal le bunsíntiús an chlub 
san áireamh.  

Imeachtaí a tharlódh roimh 31 
Nollaig 2020 amháin a bheas 
incháilithe sa bhabhta seo.  Is gá 
don iarratas a bheith faighte faoi 
5:00in ar Aoine 18 Meán Fómhair. 

Tá Fondúireacht Sheosaimh Mhic 
Dhonncha buíoch as tacaíocht 
airgid i dtreo na scéime seo ón 
Roinn Cultúir, Oidhreachta agus 

Gaeltachta, ón Chumann 
Lúthchleas Gael agus ó Fhoras na 
Gaeilge. 

Tá breis agus 180 clubanna as 27 
contae páirteach sa 
bhFondúireacht. Is féidir 
teagmhail a dhéanamh le 
clg@glornangael.ie chun labhairt 
faoi do chlub a chlárú leis an 
Fhondúireacht.  

Cuirfear fáilte ar leith roimh 
iarratais ó chlubanna as 
contaetha Shligigh, Ros Comáin, 
Cábháin, Laois agus Longford. 

CLÁR NA NUACHTLITREACH 

❷  Aimsir agus dúlra agus Seannathanna ❸  Aimsir agus Dúlra ❺ Laochra spóirt Gary Sice 

❻Scéal Gairid ❼ Leabhair do Dhéagóirí ❽ Rannóg na nÓg ❾ Cúinne Teicneolaíochta 

mailto:clg@glornangael.ie
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Chuir roinnt againn fáilte mhór 
chroíúil roimh athoscailt na 
bpáirceanna agus filleadh na 
gcluichí Gaelacha ó d'fhógair an t-
iar-Thaoiseach Leo Varadkar go 
mbeadh maolú ag teacht ar na 
srianta a bhain leo tamall ó shin.  

Ní luaithe a bhí na focail as a 
bhéal aige ar ndóigh ná gur 
thosaigh an t-allagar agus an 
cáiseamh faoina laghad ama a 
thabharfar do chlubanna CLG a 
gcomórtais a chur i gcrích.  

Cé a dúirt go raibh an domhan 
athraithe?  

Leanfar leis an argóint isteach sa 
bhliain agus níos faide anonn ach 
tá radharc soiléir ón dá thaobh ag 
Gary Sice, iar-imreoir peile na 
Gaillimhe.  

Scéal le hinsint 

Tá scéal uathúil le hinsint ag Sice 
i gcomhthéacs na hargóinte thuas 
toisc gur mhó aithne a 
chuireamar air i ngeansaí na 
foirne áitiúla ná na blianta fada a 
thug sé ag imirt don bhfoireann 
eadar-chontae.  

Ar shlí léiríonn sé dúinn nach 

bhféadfaí idirdhealú a dhéanamh 
idir imreoirí club agus contae.  

Is iad na himreoirí céanna iad ag 
deireadh an lae. 

D'fhoghlaim sé a cheird i 
gColáiste Naomh Iarfhlaith i 
dteannta imreoirí ar nós Michael 
Meehan, bhláthaigh sé i measc na 
máistrí agus bhuadar Corn Uí 
Ógáin in 2002.  

Geansaí na Gaillimhe 

Bheadh cuid acu le feiscint i 
ngeansaí na Gaillimhe go luath 
ina dhiaidh sin agus bhí foireann 
óg an iarthair ag tarraingt aird na 
tíre orthu féin sular bhuadar an 
Chraobh faoi 21 in 2005.  

Bhíothas ag súil leis go mbeadh go 
leor tallainne sa tobar acu le go n
-ardóidís Corn Mhic Uidhir tar éis 
an bhua sin ach ní mar is fearr le 
duine a bhíonn an scéal i gcónaí.  

Chaith sé deich mbliana ag imirt 
d'fhoireann sinsir na dTreabh agus 
in ainneoin nár leag sé lámh ar an 
gcailís naofa, chríochnaigh sé le 
dhá Chraobh Chonnacht agus 
ardmholadh tugtha ó chian is ó 
chóngar dó de bharr a chumais 

nádúrtha os comhair na gcuaillí.  

Tréith a bhí ag dul i léig go mór 
sa chluiche le linn an achair sin.  

Bhí Sice ar a sháimhín só ag 
deireadh na bliana 2017, ag baint 
suilt as mí na meala tar éis 
seirbhís iontach a thabhairt dá 
chontae thar na blianta.  

Shamhlófá go mbeadh laethanta 
boga faoi theas na gréine roimhe 
ach ní raibh na feachtais chrua 
uaillmhianacha go dtí Páirc an 
Chrócaigh ach ina dtús.  

Is beag foireann idir-chlub atá 
inchurtha le Cora Finne le deich 
mbliana anuas áfach. Ceithre 
Chraobh uile-Éireann a bhuadar in 
achar sé bliana.  

Nuair a chuirtear fad an tséasúir 
chlub san áireamh faighimid 
léargas as cuimse ar an éacht 
san.  

Más léiriú eile atá uainn ar ról 
Gary Sice sa togra ní chaithimid 
ach súil siar a thabhairt go dtí 
cluiche ceannais contae na 
Gaillimhe 2019. 

Ar lean ó leathanach 3 

Droim láimhe  
do thuairim  
na coitiantachta 

  
 

 

 

Gary Sice, Laoch Spóirt le Liam de Lása 
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Ar lean ó leathanach 3 

Bhí laochra Chora Finne ar 
a gcosa deiridh de réir 
dealraimh,  

agus Réalta Thuama gafa 
dhá chúilín chun cinn in 
am cúitimh gortuithe 
nuair a sheas sé os cionn 
dhá chic shaora 
dhéanacha in uair na 
cinniúna chun na foirne a 
tharraingt ar comhscór.  

D'éalaigh Sice agus a 
chomhleacaithe agus ní 
thiocfadh stad leo go dtí 
Eanáir na bliana seo nuair 
a thugadar Corn Uí 
Mhuireagáin leo thar 
teorainn den chúigiú 
huair.  

Ní dhéanfar dearúd riamh 
go dtug Gary Sice droim 
láimhe do thuairim na 
coitiantachta, is é sin go 
ndéanfaí slad orthu dá 
leanfaidís ag imeacht ar 
an ionsaí ró-mhinic.  

Thuig sé a thallann féin, 
agus thuig sé go 
bhféadfadh sé scóranna a 
aimsiú ón dá chos agus 
lean sé leis á dhéanamh 
beag beann ar an éabhlóid 
i dtreo na cosanta.  

Go lom díreach, theip 
glan ar chórais chosanta 
ár linne Gary Sice a chur 
fé smacht. Ní dhéanfaidh 
na leabhair staire dearúd 
air sin. 
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Aithnítear cara i gcruatan 

 Scéal gairid le Liam de Lása 

I lár an teochreasa a chónaíonn 
Micí an Cat leis an uile shórt 
ainmhí álainn i bhfochair a 
chéile.  

Idir ainmhithe láidre agus 
ainmhithe laga, bíonn siad ag lorg 
a gcuid féin den gcíste ag am 
lóin.  

Cruthaíonn sé teannas san 
fhásach agus cuireann sé beatha 
na n-ainmhithe i mbaol go minic 
ach is é nádúr an ainmhí fhiáin ná 
go gcosnóidís a bpaiste féin.  

B’in mar a bhí an saol ó thús ama 
agus bíonn an lámh in uachtar ag 
an té is láidre sa treibh sa 
deireadh. 

Bhí an t-ocras ag dul go croí Mhicí 
don tríú lá as a chéile. Bíonn air a 
bheith glic chun bia a chur ina 
bhéal toisc rí na Leon a bheith i 
gceannas sa cheantar seo.  

Bhí na hainmhithe ar fad 
sceimhlithe ina mbeatha roimhe 
mar gur chaith sé gan trócaire le 
héinne a tháinig idir é féin agus a 
chuid bídh.  

Mharódh sé ar an toirt aon rud a 
cheap sé a bheith blasta agus bhí 
a fhios ag Micí nach mbeadh 
seans faoin spéir aige dá rachadh 
sé i ngiorracht scread asail dó.  

Thug sé na cosa leis an uair 
dheireanach tar éis don Leon 
fogha a thabhairt faoin a cheann 
ach seans nach mbeadh an t-ádh 
céanna leis arís.  

Fothrom neamhghnáthach 

D’airigh Liam fothrom 
neamhghnáthach ar fud an bhaile 
nuair a dhúisigh sé an mhaidin 
dár gcionn agus chuaigh sé i 
mbun fiosrúcháin láithreach.  

Bhí ainmhithe de gach sórt 

bailithe timpeall an leoin sular 
bhain sé lár an bhaile amach. Ní 
raibh riamh gean eatarthu ach 
thainig ráig imní ar fud a choirp 
nuair a chonaic sé an Leon istigh 
sa lár. Pé tinneas a bhuail é thar 
oíche, bhí an bheocht fós ina 
chorp ach ní raibh de neart aige a 
cheann a thógaint ón talamh.  

Ba léir go raibh ainmhithe áirithe 
ag baint lán pléisiúir as drochchás 
an leoin agus muna bhfaighidh sé 
bia le hithe go luath ní fheicfidh 
sé titim na hoíche.  

Níl aon insint ar an bhféasta mór 
blasta a bhí acu an mhaidin sin, 
bia go flúirseach á roinnt go dtí 
nach bhféadfaidís níos mó a shá 
isteach ina mbéal.  

Beagán ar bheagán thosaigh an 
slua ag scaipeadh, tar éis 
leathuair an chloig bhí an áit 
tréigthe acu go léir.  

Bhí cuma éadóchasach ar an leon, 
a dhínit caillte agus é sínte 
amach ar an talamh crua. Chas sé 
a dhroim amhail is go raibh sé ag 
glacadh lena chinniúint. “Tá 
maithiúnas tuillte againn go léir” 
arsa Liam leis féin.  

D’fhillfeadh sé gan stad gan 
staonadh ar feadh seachtaine ina 
dhiaidh sin ag cinntiú go raibh go 
leor bídh ag an leon. De réir mar 
a bhí na laethanta ag sleamhnú 
thart bhí feabhas ag teacht ar an 
leon.  

Ar a sheanléim 

Bhí an leon ar ais ar a sheanléim 
sar i bhfad agus a ghlór 
cumhachtach le clos ar fud na 
leithinse. Chuir sé imeagla ar 
ainmhithe na háite nuair a tháinig 
macalla a bhúiríola chucu sa 
ghaoth. 

Níorbh aon ghá dóibh a bheith 
scanraithe a thuilleadh áfach. 
D’athródh trócaire agus 
daonnacht Liam a mheoin go deo.  

Thuig sé an saol níos fearr anois 
agus thuig sé go mbíonn gach 
éinne leochaileach uaireanta. Bhí 
sé tagtha trína thinneas agus 
gheall sé dóibh go mbeidh sé ann 
chun iad a chosaint go dtí lá a 
bháis.  

Ní luífeadh Liam ná a chairde ar 
bholg folamh anocht ná aon oíche 
riamh arís.  
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Leabhair do Dhéagóirí 

An Eala Órga agus scéalta eile ón India 

Athinste ag Gabriel Rosenstock 

Brian Fitzgerald a mhaisigh 

 

Bhí an ghrian go hard sa spéir. Thosaigh na 
hainmhithe móra ag gearán. ‘Tá an ghrian i 
bhfad róthe!’ arsa an buabhall uisce. ‘Tá,’ 
arsa an eilifint. ‘B’fhearr liom é mura n-

éireodh sí in aon chor!’ Chuala an ghrian ag 
caint iad. Shocraigh sí nach n-éireodh sí lá 
arna mhárach ná an lá ina dhiaidh sin. Stailc!  

I scéal seo na gréine, agus i scéalta An Eala 
Órga trí chéile, tugann Gabriel Rosenstock, 
mar aon lena chomhealaíontóir, Brian 
Fitzgerald, ar thuras geal i bhfad is i gcéin 
muid. Seo againn Gúrú na Gaeilge agus é i 
mbarr a réime. 

€9  ISBN: 9781857919493  80 lch  

Aistear Tríd an Inchinn 

David Cotter, Lorna Lopez, Eoin Kelleher, 
Helen Coughlan, Mary Cannon a scríobh 

 

Léaráidí: Eoin Kelleher 
Fionnuala Nic Pháidín a rinne an leagan Gaeilge 

Tugann an leabhar seo an léitheoir go domhan 
diamhair draíochtúil na hinchinne! 
 

Is í an inchinn an ball beatha is mó tábhacht 
agus, b’fhéidir, is lú a bhfuil tuiscint againn air! 
Ach conas a oibríonn sí? Is chuige sin an leabhar 
dathúcháin seo a bhfuil íomhánna, mapa 
inchinne agus cartúin ann agus cur síos gonta 
spéisiúil ag gabháil leo uile. 
Tabharfaidh an t-ábhar seo léargas do dhaltaí 
meánscoile agus don duine fásta araon ar conas 
mar a oibríonn an inchinn agus an ról lárnach 
atá aige, i bpáirt leis an néarchóras, i stiúradh 
an choirp ó bhaithis go bonn. Bí ag dathú is ag 
foghlaim leat, agus go n-éirí an t-aistear leat! 
 

ISBN 9781857911855   • €6.50  • Bog  • 42 lch 
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Rannóg na nÓg le hÁinín Uí Chasaide 
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An Cúinne Teicneolaíochta le Mícheál Ó Nualáin

Mí-Bhuntáistí le Priontáil 3T 

Cé go bhfuil an teicneolaíocht seo 
thart le breis agus 25 bliain, níor 
bhain ach innealtóirí don 
mhórchuid úsáid as chun 
fréamhamhlacha a phriontáil. Le 
blianta beaga anuas áfach, tá 
printéirí 3T ar fáil go forleathan - 
ag priontáil gach saghas ruda ó 
chupáin go carranna!  

Cad é Priontáil 3T? 

De gnáth, baineann priontáil 3T 
leas as ábhar ar nós plaisteach a 
chuirtear ar spól. Déantar an 
plaisteach a théamh. Ansin, 
leátar an plaisteach sraith ar 
sraith chun cruth 3T a thógáil. Tá 
an t-ábhar deiridh brúite amach 
go fisiciúil. 

Cad é an próiseas le Priontáil 3T? 

Tá an próiseas beagáinín níos 
coimpléascaí ná doiciméad 
“Word” a phriontáil ar ríomhaire 
glúine! Ag ard-leibhéal, caithfear 
na céimeanna seo a leanúint: 

 Cruthaigh “múnla” don 
phriontáil 3T. Caithfear 
múnla a chruthú ar bhog 
earra speisialta ar nós CAD 

 Críochnaigh an múnla sa 
bhogearra. Caithfidh an 
múnla deiridh a bheith 
uisce-obach agus go 
hiomlán cruinn. 

 Caithfear an múnla deiridh 
a athrú isteach go comhad a 
thuigeann an printéir 3T ag 
baint úsáide as bogearra 
eile. 

 Déanann an printéir 3T an 
múnla fisiciúil a phriontáil 
amach. 

Buntáistí le Priontáil 3T 

Tá daoine an-sceitimíneach faoin 
gcumhacht a thugann Priontáil 3T 
dúinn.  

Samhlaigh dá bhféadfá 
cianrialtán don teilifís a dheisiú 
trí fhreastal ar shuíomh idirlín 
agus comhad a fháil chun ceann 
nua a phriontáil? Faoi láthair 
bíonn ort ceann nua a cheannach, 
b’fhéidir ar líne, agus na costais a 
bhaineann le sin a sheoladh 
chugat. Bheadh sé i bhfad níos 
saoire don timpeallacht agus ar 
an duine aonair dá mbeadh 
printéirí 3T ag gach éinne. 

 

Buntáistí níos casta - Tá roinnt 
printéirí 3T ann a bhfuil in ann 
orgáin fhisiciúla a phriontáil ag 
baint úsáide as ábhar speisialta. 
Samhlaigh an oiread saolta gur 
féidir a shábháil sa domhain dá 
mba rud é go raibh seo le fáil go 
forleathan? Samhlaigh freisin leis 
an ngéarchéim COVID-19 dá 
bhféadfaí gléasanna a phriontáil 
ionas nach mbeadh orthu 
teagmháil a dhéanamh le duine 
ar bith seachas an úsáideoir! 

Mí-Bhuntáistí le Priontáil 3T 

Cé go bhfuil go leor buntáistí ag 
baint leis, caithfear smaoineamh 
ar na mí-bhuntáistí freisin.  

Toisc go bhfuil sé chomh simplí 
uirlisí an-casta a phriontáil, tá an 
baol ann go mbainfidh daoine 
úsáide as priontáil 3T chun rudaí 
contúirteacha a dhearadh ar nós 
gunaí nó rudaí níos measa fós! 

Cad é do thuairimí féin?  

Meas tú an mbeadh níos mó 
buntáistí ná mí-bhuntáistí ag 
baint leis dá mbeadh sé ar fáil go 
forleathan? 

An Cúinne Teicneolaíochta le Mícheál Ó Nualáin 

Mí-Bhuntáistí le Priontáil 3T 

Tá an teicneolaíocht 
ann i bprintéirí 3T 
chun orgáin a 
phriontáil. 
Samhlaigh domhan 
áit gur féidir rud ar 
bith a phriontáil 
amach go fíorúil!  


