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Cúinne Teicneolaiochta

Liam de Lása - Cill
Chainnigh Tiobráid Árainn,
Laois agus Uíbh Fhailí

Seán Ó Cuirrín Gaillimh, Maigh Eo agus
Sligeach

Pádraig Ó Neachtáin Luimnheach, An Clár
agus Ciarraí

Seo montáis
fhótagraiphic
d’fhoireann Teanga Tí ó
Ghlór na nGael. Tá
foireann Ghlór na nGael
ar fáil do na teaghlaigh
Ghaeilge sin ar mhaith
leo imeachtaí a reachtáil
taobh istigh de
chomhairle an rialtais
agus an dea-chleachtas is
fearr.

Áinín Uí Caiside - Uladh
agus Tuaisceart Laighin

Marcas Mac Ruairí Bainisteoir Náisiúnta

Go dtí go mbeidh an
ghéarchéim Covid-19
thart, beidh na treoracha
sláinte ag athrú de réir
agus a bheidh an
bhagairt ón víreas ag
forbairt agus ag athrú.

Beidh an líne idir fanacht Beidh teorainn na
slán sábhailte
ndaoine rannpháirteacha
athraitheach.
ag brath ar threoracha
rialtais agus beidh ar
Beidh imeachtaí á ntheaghlaigh áit a chur in
eagrú againn san áit a
áirithe roimh ré.
bhfuil rachairt orthu i
Ní bheidh sé ina líne
bpodanna nó grúpaí
Beidh liosta sonraithe
díreach go dtí go mbeidh
beaga de theaghlaigh.
teagmhála do gach
an phaindéim thart.
teaghlach a bheidh
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Mícheál Ó Nualáin - Baile
Átha Cliath agus Cill
Mhantáin

Cabrini de Barra - Cill
Dara, Ceatharlach, Loch
Garman, Port Láirge agus

páirteach in imeacht á
choinneáil againn ó
thaobh lorgaireacht
teagmhalacha ar eagla
cás Covid 19.
Tá teacht ar mionsonraí
teagmhála na foirne
Teanga Tí ar
www.teangati.ie.
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Is gráin liom an nós a bhíonn ag
lucht na meán ó am go ham a
gcos a bhualadh ar fhoirne
maithe rathúla.
Tarraingítear airgead,
tíreolaíocht agus neamhaird ar
chluichí eile, mar shampla,
isteach sa scéal chun beag is fiú a
dhéanamh den ngaisce atá
déanta acu. An rud is mó a
théann i bhfeidhm orm faoi
Roibeard Eiméid ná go bhfágann
siad lucht an cháinte ina dtost.
Ag bun Shliabh Speirín i
ndeisceart Dhoire a luíonn baile
Shleacht Néill, an paróiste beag
iargúlta scartha amach i
ndeoraíocht ó fhuirseadh an
tsaoil.
Trí chéad tigh neadaithe go
hálainn trasna an tírdhreacha i
measc na mbunchloch
traidisiúnta Éireannach, an
séipéal, Páirc CLG agus tigh
tábhairne áitiúil. Níl mórán le
hiad a scarúint ó cheantair
Éireannacha eile ó thaobh an
rachmais de ach taibhsítear dúinn
tréith chumhachtach san fhuil
acu nach féidir a cheannach.
Is mór an formad atá ag clubanna
leo agus ní hiad na boinn amháin
is cúis leis an bhformad seo. Is
eiseamláir iad ar thábhacht na
gclubanna CLG más fúinn atá sé
ceantair i mbaol a chosaint sna
deich mbliana atá romhainn.
leathadh ar do shúile, cuma cén
Tá foirne na mban agus foirne na áit as a dtagann an club.
bhfear ag obair as lámha a chéile
agus ag gríosadh a chéile dá
bharr. Cothaíonn an comhoibriú
seo spriod orgánach san áit.
Múnlaíonn sé iad mar aon chlann
amháin agus is deacair an spriod
sin a bhriseadh nuair a thagann
an crú ar an tairne.
Chuirfeadh sracfhéachaint ar
chlár na n-onóracha ó 2012

Ba ann a chaith Corn Uí
Chearbhaill tréimhse na
dianghlasála tar éis do na mná a
dtríú craobh club na hÉireann a
bhuachaint as a chéile i 2019. In
ainneoin nach bhfuil an ceann
mór buaite ag na fir go fóill, tá
craobh Dhoire tugtha leo acu sé
huaire le linn an achair sin chomh
maith le dhá chraobh Uladh i
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2016 agus 2017.
Muna raibh cúrsaí broidiúil go
leor dóibh leis an méid sin, bhí
peileadóirí na dúiche in aird a
réime ag an am céanna ag
buachaint trí chraobh Uladh
roimh dheireadh na ndeich
mbliana.
Mairfidh séasúr 2017 i gcuimhne
mhuintir Shleacht Néill go deo.
Ar lean ar leathanach 4

Ar lean ó leathanach 3

2018.

Téann an bhris go croí i
gclubanna áirithe. Bíonn sé
Um Nollaig nuair a bhí an chuid
A bhuí lena gcur chuige
pearsanta agus treabhann sé
eile againn suite go teolaí cois
uileghabhálach thar thréimhse
scoilteanna idir cairde nach
tine, bhí imreoirí peile, iomána
deich mbliana bhí lúthchleasaithe
leigheasfar go deo ach ní
agus camógaíochta dá gcuid i
na háite tagaithe chun
gnáthchlub atá i Roibeard Eiméid.
mbun prapála chun léagar a
coinlíochta os comhair na tíre,
dhéanamh ar bhabhtaí
díreach ag am inar ceapadh go
In ionad a gcroíthe a bhriseadh,
leathcheannais sinsir na hÉireann raibh an taoide ag casadh i dtreo d’adaigh sé tine an díocais iontu
san athbhliain.
na gclubanna cathrach.
agus neartaigh sé an spriod foirne
sa tslí is gur fhill na hiománaithe i
Bhí na trí chorn Uladh slánaithe
Bíonn a dtimthriall féin ag chaon
gcoinne Sheamróga Bhaile Héil i
sa chófra fén Nollaig agus súil acu fhoireann spóirt. Is minic a
2019 i mbabhta leathcheannais
go mbeadh na caithréimeanna
thagann an timthriall chun
na hÉireann.
móra bainte amach roimh
deiridh tar éis cor cinniúnach
theacht an chéad earraigh eile.
chomh maith.
Fuair saighdiúirí Henry Shefflin an
ceann is fearr orthu sa deireadh
Níor éirigh leis na fearaibh i
Thabharfaí maithiúnas dóibh dá
ach léirigh sé uair amháin eile go
gceachtar den dá chód ach bhain dtiocfadh lagaíocht ar na coirp
suíonn cumann Roibeard Eiméid
mná an pharóiste an duais
agus na hintinní le cúpla séasúr
le mórtas i measc na gclubanna is
náisiúnta amach i Márta na bliana anuas ach níor tháinig.
fearr sa tír.
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Is gearr uainn oscailt na scoileanna
Tá deireadh an tsamhraidh ag
teannadh linn agus súil in airde
againn ar fad don scoilbhliain atá
romhainn.
Shamhlóinn go bhfuil páistí na
tíre ag súil go mór lena gcuid
cairde a fheiscint go rialta arís.
Nach ait an mac an saol? Is
cuimhin liom go maith an lá a
fógraíodh go ndúnfaí doirse na
scoileanna ar feadh tréimhse.
Bhí scailéathan ar scoláirí idir óg
agus aosta. Cén fáth nach
mbeadh? Cúpla lá fén dtor dúinn
féin sa bhaile go dtí go mbeadh
géarchéim an domhain fé smacht
ag na daoine fásta. Cúpla lá, sin
uile!
Shín an chéad chúpla lá sin
amach go dtí an chéad seachtain
eile agus ansin go dtí an chéad
mhí eile go dtí nach raibh sa scoil
ach cuimhní sa cheo.

amach. Ní féidir liom fanacht
chun mo chuid éadaí scoile a chur
orm, mo mhála a chaitheamh siar
ar mo dhroim agus m’aghaidh a
thabhairt ar gheataí na scoile
gach maidin.

againn sa seomra, rud nach raibh
againn riamh.
Cinnteoidh sé sin go mbeidh deis
againn ár gcuid oibre a dhéanamh
le chéile agus bac a chur le
scaipeadh frídíní ar fud an
tseomra.

Braithim mar an gcéanna i
mbliana ar ndóigh, ní bhfuaireas
Tuigimid go nífimid ár lámha go
oíche mhaith chodlata ó d’inis mo
rialta agus go bhfanfaimid amach
mham dom go mbeinn ag filleadh
óna chéile i gcónaí. Sin é an
go luath.
De ghnáth bím féin agus mo
taobh is deacra domsa, is breá
chairde scoile ar bís aimsir ár
Tuigim nach gnáthbhliain scoile
liom comhluadar mo chairde mar
laethanta saoire.
atá ag teacht ag an am céanna.
bímid ag caint is ag súgradh le
Tá
rialtas
na
tíre
agus
ár
chéile go minic ar scoil.
Faoin am a tháinig an chéad lá de
múinteoirí
ag
léiriú
muiníne
Iúil i mbliana áfach, bhíomar
Más páiste thú ar mo chuma féin
ionann, gur féidir linn ár bpáirt a
uaigneach, bréan den saol sa
atá neirbhíseach faoin bhfilleadh
ghlacadh chun gach duine a
bhaile agus gach dóchas caillte
ar scoil.
choimeád slán.
againn go mbeimis i bhfocair a
Déan cinnte go suíonn tú síos le
chéile go luath.
Táim an-bhródúil as an ról seo
tuismitheoir nó caomhnóir chun
atá bronnta orm agus déanfaidh
Scoilbhliain Nua
do mhothúcháin a phlé.
mé mo sheacht n-dícheall chun a
Is breá liom an chéad lá ar scoil
bheith i mo cheannaire don rang Cuimhnigh go bhfuil do chairde
ach go háirithe. Boladh álainn na agus don bpobal.
go léir neirbhíseach agus go
leabhar nua nuair a osclaím den
dtógfaidh sé tamall chun tuiscint
Athruithe Móra
chéad uair iad.
a fháil ar scoil leis na rialacha
Má
táim
ag
súil
leis
an
dúshlán
aisteacha nua seo.
Bím faoi gheasa ag féachaint ar
sin,
tagann
creathán
faitís
orm
na ceachtanna nua agus ag
Tabhair seans duit féin gach rud a
déanamh iontais den ardú céime. leis, aon uair a thagann cúrsaí
thógaint isteach agus bain sult as
scoile isteach i mo cheann.
comhluadar na scoile arís. Is
Tugaim faoi deara go bhfuil a lán
gearr uainn an spraoi.
nach bhfuil ar eolas agam fós ach Mo léan, níl ciall ar bith leis an
gcruachás
seo
ach
deirtear
liom
bím réidh le m’intinn a oscailt
go mbeidh ár bpodanna féin
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Agus muid i lár paindéime, tá
cosc ar thaisteal go dtí mórán
tíortha eile.
Tá go leor daoine ag brionglóid
faoin gcéad uair eile go mbeidh
cead againn éalú ón tír! Bheul,
má tá $350,000 agat, d’fhéadfá
éalú ón bplainéad ar feadh 90
nóiméad.
Cad é Spás Eitilte le ‘Virgin
Galactic’?
Bhunaigh Richard Branson - an
billiúnaí agus úinéir Virgin ‘Virgin Galactic’ i 2004 leis an
eitleán spáis SpaceShipOne. Is é
aidhm ‘Virgin Atlantic’ dar leis,
ná chun deis a thabhairt do na
mílte daoine chun an bhrionglóid
de spás eitilte a bhaint amach.
Beidh paisnéirí in ann
*dímheáchain (weightlessness) a
mhothú le cúlra den domhan
futhu le 16 ceamaraí ag taifead
an eispéiris ar fad.
Is éard is ainm don eitleán spáis
nua ná “SpaceShipTwo” agus ta
tástáil á dhéanamh air faoi
láthair chun ullmhúchán a
dhéanamh i gcóir paisinéirí a
bhfuil $350,000 acu.
Cad é an próiseas le Spás Eitilte
le ‘Virgin Galactic’?
Le SpaceShipTwo, tá roicéad ann
faoi eitleán speisialta agus
scaoiltear leis an roicéad nuair a
shroicheann sé airde áirithe.

Taobh istigh de chábán SpaceShipTwo Foinse: AFP/Virgin Galactic

Ta cead ag na paisnéirí ag an
bpointe seo a gcuid suíocháin a
fhágáil agus snámhán a
dhéanamh tríd an gcábán.
Ní bhíonn ach cúpla nóiméad ag
na paisnéirí chun griangraif a
ghlacadh agus dímheáchan a
mhothú sula sroicheann siad
atmaisféar an domhain arís.
Tiontaíonn an eitleán an bealach
ceart ansin agus tagann an gnáth
domhantarraingt ar ais arís. Ní
mhaireann an eitilt ar fad ach 90
nóiméad ó thús deiridh.
Tá breis agus 600 duine tar éis
éarlaisí a íoc chun spás eitilte a
thriail le ‘Virgin Galactic’

faide ná seo!
Mí-Bhuntáistí le Spás Eitilte
‘Virgin Galactic’
Cé go mbeadh an t-eispéireas seo
do-chreidte, tá costas suntasach
leis. Beidh ort $350,000 a íoc
agus ní mhairfidh sé ach 90
nóiméad.
Freisin, leis an damáiste a
dhéanann gnáth-eitilt don
domhan, caithfidh go bhfuil
roicéad níos contúirtí fós agus má
thagann laghdú ar an bpraghas le
tuilleadh dul chun cinn
teicneolaíochta, is mó eitiltí a
bheidh ann.

Cad iad do thuairimí faoi spáseitilte? Meas tú an mbeadh níos
mó buntáistí ná mí-bhuntáistí ag
Tugann seo an eispéaras céanna
baint leis dá mbeadh sé ar fáil go
Tar éis tráth ama de shaorthitim, is a bhíonn ag *spásairí ar fud fad forleathan?
lasann na píolótaí an roicéad agus na cruinne.
géaraíonn sé go hingearach ag
Samhlaigh a bheith in ann an
luas forshonach.
domhain iomlán a fheiceáil agus
Ansin, stopann an roicéad arís
tú ag snámhán thart taobh istigh
ach iompaíonn an móiminteam an den eitleán!
eitleán bun os cionn. Is féidir le
na paisinéirí ansin breathnú tríd Tugann sé le fios dúinn go bhfuil
dul chun cinn teicneolaíochta
na fuinneoga ag barr an eitleán
suntasach tagtha agus nach
SpaceShipTwo agus an *mátharar an domhan féin.
bhfuilimid fada ó thaisteal níos
árthach (mothership) Foinse: AFP/
Buntáistí le Spás Eitilte ‘Virgin
Galactic’?
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