
1 

❷ ❹  ❻ 

❼ ❾ Cúinne Teicneolaiochta 

6 Meán Fómhair @14:00  Glantacháin dúlra (duaiseann ar an lá) Páirc na Cúile, Gaillimh  

     Le háit a chur in áirithe: sean@glornangael.ie  

12 Meán Fómhair @14:00 Siúlóid Chonair an Gharbháin, Jungle NI, Múine Mór, Doire 

     Le háit a chur in áirithe: ainin@glornangael.ie  

12 Meán Fómhair @ 11:00 Maidin Scéalaíochta & Spraoi amuigh, Páirc Mhic Gearailt, Corcaigh  

     Le háit a chur in áirithe: cabrini@glornagael.ie  

12 Mean Fómhair @ 11:00 Siúlóid Chaisleán an Rois, Cill Áirne, Ciarraí  

     Le háit a chur in áirithe: padraig@glornangael.ie  

13 Meán Fómhair @ 11:00   Siúlóid Treoraithe Com Seangán, Sléibhte na Comaraigh, Co Phort Láirge    

     Le háit a chur in áirithe: cabrini@glornagael.ie  

18 Meán Fómhair @ 19:00   Seal le Seanachaí - Oíche Scéalaíochta ar Líne, Dún Garbhán, Port Láirge  

     Le háit a chur in áirithe: cabrini@glornagael.ie  

19 Meán Fomhair @ 11:00  Siúlóid Loch na Buaraí, Uíbh Fhailí   

     Le háit a chur in áirithe: liam@glornangael.ie  

20 Meán Fómhair @ 10.:00   Siúlóid Treoraithe ag an Hellfire Club, Baile Átha Cliath  

     Le háit a chur in áirithe: micheal@glornangael.ie  

23 Meán Fómhair @14:00 Glantacháin dúlra (duaiseann ar an lá) Páirc na Cúile, Gaillimh  

     Le háit a chur in áirithe: sean@glornangael.ie  

26 Meán Fómhair @ 11:00  Siúlóid Chaisleán an Chomair, Cill Chainnigh  

     Le háit a chur in áirithe: liam@glornangael.ie  

26 Meán Fómhair @ 14:00  Siúlóid Páric go dtí Feirm Halla na Cloiche , Luimneach 

     Le háit a chur in áirithe: padraig@glornangael.ie  

26 Meán Fómhair @ 14:00  Siúlóid Páric Rossmore, Muineachán  

     Le háit a chur in áirithe: ainin@glornangae;.ie  

26 Meán Fómhair @ 11:00   Turas go Fóite, Páirc Fhiadhúlra Fóite, Carraig Tuathail, Co Chorcaí     

     Le háit a chur in áirithe: cabrini@glornagael.ie  

Beidh sraith imeachtaí ar siúl le linn 
mí Meán Fómhair i bpodanna nó 
grúpaí beaga de theaghlaigh. Beidh 
teorainn ar líon na rannpháirtithe 
agus beidh ar theaghlaigh áit a chur 
in áirithe ag na seoltaí rphost luaite 
thíos. Iarrfar ar rannpháirtithe 

scaradh sóisialta a chur i bhfeidhm, 
mascanna a chaitheamh más gá agus 
cinnte a dhéanamh de go mbíonn na 
lámha glan. Coinneofar taifead ar cé 
a bhí i láthair ar mhaithe le daoine a 
aimsiú má tharlaíonn cás Covid-19 le 
duine a bhí i láthair. 

https://www.tearma.ie/q/%C3%B3c%C3%A1id%20glantach%C3%A1in%20d%C3%BAlra/ga/
https://www.tearma.ie/q/%C3%B3c%C3%A1id%20glantach%C3%A1in%20d%C3%BAlra/ga/
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Tamall de bhlianta ó shin, bhíos 
ag déanamh taighde le rang ar 
scoil. Tionscnamh a bhí á 
dhéanamh againn ar 'Bhailiúchán 
na Scol’.  

Is éard atá i gceist leis an 
mbailiúchán seo ná bailiúcháin de 
scéalta agus seanchas a 
taifeadadh i ngach aon bhunscoil 
i lár na dtríochaidí ar fud na tíre. 

Fad is a bhíos ag tochailt, tháinig 
mé ar scéal nach raibh ar eolas 
agam féin fiú agus mé ag fás 
aníos. Do rugadh fear a raibh ard-
mheas ag lucht leanta CLG air 
cóngarach do mo thigh féin in áit 
iargúlta i ndeisceart Chill 
Chainnigh. Tommy Moore ab ainm 
dó. 

Do bhog sé go Baile Átha Cliath 
nuair a bhí sé óg agus d'imir sé le 
foireann sinsir na hardchathrach 
idir 1916 agus 1925.  

Bhuaigh sé dhá bhonn uile-
Éireann le linn tréimhse órga do 
Bhaile Átha Cliath agus chaith sé 
daichead bliain mar 
Chathaoirleach ar chumann Fhág-
a-Bealach idir 1929 agus 1969. 

‘’Cé a chreidfeadh é sin?’’ arsa 
mise liom féin. Fear a tháinig as 
áit chomh fiáin agus iargúlta mar 
sin a bhain clú agus cáil amach 
dó féin ina dhiaidh sin.  

Do rith an smaoineamh céanna 
liom agus Corn Tommy Moore á 
ardú ag Captaen Bhaile Héil, 
Michael Fennelly, ar Lá Fhéile 
Pádraig. Dóibh siúd nach bhfuil 
eolas maith acu ar an bparóiste 
úd. Is paróiste fíorbheag é Baile 
Héil. Déanta na fírinne, níl faic 
fágtha den mbaile croíúil seo a 
bhíodh ann tráth dá raibh ach 
doirse ídithe ar an dá thaobh don 
té atá ag tiomáint tríd.  

Is eiseamláir iad ar shlí, conas 
teacht slán as Bánú na Tuaithe 

atá ag réabadh trí bhailte na 
hÉireann le lán os cionn deich 
mbliana anuas. Tá rud amháin a 
sheasann amach don spailpín 
fánach anseo. Is é sin go bhfuil 
croí na dúiche fós ag preabadh 
agus go deimhin, is é sin an gort 
CLG.  

Ba dhána an mhaise é a rá le 
nóimeat amháin fágtha i gCluiche 
Leathcheannais an Chontae thíos 
i bPáirc Uí Nualláin go 
mbainfeadh Fennelly agus a 

chomrádaithe Ardán Uí Ógáin 
amach.  

Dhá chúilín chun deiridh a 
bhíodar nuair a sciort iarracht 
dheireanach ó Colin Fennelly thar 
an líon chun croí Chaisleán an 
Chomair a bhriseadh ar an dtoirt.  

Scór cinniúnach ag am cinniúnach 
agus léiriú arís dúinn nach bhfuil  
ach leathsheans ag teastáil ó 
dhaoine áirithe chun teacht aniar 
a dhéanamh.  
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Ar lean ó leathanach 4 

Ba dheacair dúinn aon easnamh a 
aimsiú ar imirt Bhaile Héil as seo 
go dtí Cluiche Ceannais na 
hÉireann le bheith macánta. 

Ba mhinic a dhein muintir Bhaile 
Héil an turas céanna ar Lá Fhéile 
Pádraig agus chuadar i mbun a 
gcúraim go slachtmhar in aghaidh 
Naomh Tomás ó Chontae na 
Gaillimhe.  

Pé seans a bhí ag Naomh Tomás 
ar ghort cúng ba léir tar éis deich 
nóimeat go mbeadh an iomarca 
scóipe agus saoirse ag Baile Héil 
chun iad a chloí thar seasca 
nóimeat.  

Bhí tosaithe Bhaile Héil dochloíte 
ar an lá agus bhí ainm an 
pharóiste bhig ó Thuaisceart Chill 
Chainnigh á ghreadadh ar Chorn 
Tommy Moore den cheathrú huair 
i stair an chumainn.  

Bhainfeadh Tommy Moore sásamh 
as an mbliain i gciúnas séimh na 
tuaithe arís i mbliana tar éis 
dóibh an ceann is fearr a fháil ar 
Bhuiríos Ó Luigheach sa chluiche 
ceannais roimh Nollag. Bí ag caint 
ar theacht aniar.  Nuair a d'éirigh 
Henry Shefflin as an imirt ag 
deireadh na bliana 2017 bhí an 
chuma ar an scéal ó chianaibh go 
raibh meath ag teacht ar fhoinsí 
saibhre Bhaile Héil.  

Ní raibh Craobh an Chontae 
buaite acu le ceithre bliana agus 
bhí cuid de na himreoirí mór le rá 
ag dul san aos. Le linn an ama 
san áfach do bhí glúin nua ón 
seantobar ag fás go tapaigh.  

Na hainmneacha céanna ar bharr 
ár dteanga arís – na 
deartháireacha Mullen (ar 
Fennelly a máthair) agus Evan 
Shefflin agus a thuilleadh nach 
iad.  Trí chraobh fé 21 buaite acu 
as a chéile le sní isteach taobh le 
ceardaithe idirchontae TJ Reid, 
Colin Fennelly agus Joey Holden. 
Do bhí an paróiste beag tuaithe 
ar a mbealach ar ais.  
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Táim ag éisteacht le caint ar 
athruithe le tamall anuas. 
Athruithe atá ag teacht i 
bhfeidhm orainn mar dhaoine.  

Níl aon dul siar agus ní bheidh ag 
aon bpointe sa todhchaí.  

Is maith linn ár nósanna féin gan 
dabht. Cuireann siad ar ár 
gcompórd sinn nuair a thagann 
strus an tsaoil anuas orainn.  

Deirfeadh mórán iomaitheoirí 
spóirt leat go mbíonn a nósanna 
céanna acu ar lá na gcluichí mar 
shampla.  

Nuair a chuirtear na nósanna sin 
as riocht áfach, cuireann sé 
isteach go mór orthu agus 
uaireanta bíonn drochéifeacht ag 
na hathruithe ar thaispeántais na 
n-imreoirí san airéine spóirt. 

Tá sé ráite go n-ullmhaíonn spórt 
daoine chun a n-aghaidh a 
thabhairt ar dhúshláin éagsúla a 
bhaineann lena saol.  

An bris agus an bua, lúcháir agus 
briseadh croí. Níl faic na fríde 
idir eatarthu go minic agus 
caitheann na déithe spóirt go 
míthrócaireach linn nuair is mó 
theastaíonn a gcabhair uainn.  

Taibhsíodh dúinn ó thús an 
tsamhraidh go rabhamar tréigthe 
nuair ba léir nach raibh smacht 
againn ar an ngéarchéim 
dhomhanda.  

Cheapamar go mbeadh sé 
bailithe leis comh tapaidh is a 
tháinig sé chugainn ach bhí dul 
amú orainn. Beidh sé linn ar 
feadh tamaill eile agus athróidh 
sé ar saoil go deo. 

Tá a fhios agam nach bhfuil cuid 
de na hathruithe ar fónamh agus 
go gcuireann sé ualach oibre 
anuas ar ghnáthchúramaí an lae i 
mórán slite ach ní mór dúinn 

aitheantas a thabhairt do 
ghnéithe an tsaoil atá imithe i 
bhfeabhas chomh maith.  

Táimid curtha amach mar gheall 
ar chuid de na srianta atá 
geartha orainn cinnte, ach 
tugann sé deis luachmhar dúinn 
athmhachnamh a dhéanamh ar na 
nósanna a d’athraigh le linn na 
paindéime.  

Seans gur féidir cuid acu a 
thabhairt linn fiú agus sinn ag 
filleadh ar an saol mór.  

Luachanna  

Ní chuimhin liom aon cheo eile a 
bheith i mbéal an phobail le 
cúpla bliain anuas seachas caint 
ar airgead, chúrsaí 
eacnamaíochta (rud atá 
tábhachtach gan dabht) chúrsaí 
Breatimeachta.  

Pé géarchéim a bhíothas á tuar, 
bhain sé le hairgead seachas 
daoine, le saibhreas seachas 
áthas. Nach aisteach an domhan 
é.  

Cad a déarfaidh na leabhair 
staire faoin tréimhse seo i gceann 
céad bliain?  

Ba dheas liom na leabhair sin a 
léamh anois. Beidh trácht ann 
cinnte faoin gcruatan agus dua a 
chuir sé ar dhaoine.  

Trácht ar dhaoine lácha a 
chailleamar leis agus dóibh siúd a 
dhein iobairtí thar na bearta 
chun go dtiocfaimis slán.  

Ceachtanna Saoil 

Is cúis mhór dóchais é dúinn agus 
na páistí ag filleadh ar an seomra 
ranga an tseachtain seo go 
mbeidh caint ar athmhúscailt ár 
seanluachana mar dhaoine. 

Tá súil agam le Dia go mbeidh an 
chéad ghlúin eile ag foghlaim 
faoin tréimhse seo inar tháinig 
teaghlaigh chun tosaigh ar rath 
agus ar shaibhreas.  

Leanfaidh an saol ar aghaidh de 
shíor ag athrú agus níl aon 
smacht againn ar sin.  

Tá smacht againn ar fad áfach, ar 
na luachanna a thugaimid linn ar 
aistear an tsaoil.  

Ba dheas na luachanna céanna a 
thabhairt ar aghaidh go dtí an 
chéad ghlúin eile. Sin sólás dúinn 
ar fad. 
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Nascann an t-idirlíon an domhan 
ar fad, ach cad as a tháinig sé?  
Cad go díreach é an t-idirlíon 
agus conas a chruthaíodh é?  

Stair an Idirlín 

Chruthaigh Rialtas Stáit Aontaithe 
Mheirceá an chéad fhoirm den 
idirlíon sna 1960í. Bhí siad ag 
iarraidh córas a chruthú a 
ligfeadh do ríomhairí cumarsáid a 
dhéanamh agus eolas a roinnt 
timpeall Mheiriceá.  

Chruthaigh siad idirlíon luath 
darbh ainm ARPANET i 1969. I 
1971, bhí post leictreonach, nó 
ríomhphost, cruthaithe mar 
bhealach chun teachtaireacht a 
sheoladh ó ríomhaire amháin go 
ríomhaire eile. 

Faoi lár na 1970í, bhí go leor 
grúpaí de ríomhairí nasctha i 
líonraí. Cruthaíodh meaisíní 
darbh ainm ródairí chun na 
líonraí a nascadh.  

Faoi bhliain 1989, bhí hipirtéacs 
cruthaithe. Is ionann hipirtéacs 
agus nasc idir doiciméid 
leictreonacha.  

Tá tú in ann hipirtéacs a fheiceáil 
ar shuíomh idirlín ar bith - áit go 
mbíonn suíomh taobh istigh de 
shuíomh eile mar shampla: 
www.facebook.com/glornangael 
- tá suíomh Ghlór na nGael 
lastigh de shuíomh Facebook sa 
nasc seo. 

Tá eolas faoin idirlíon eagraithe i 
suíomhanna nó leathanaigh. 

Bíonn daoine in ann breathnú ar 
shuíomhanna gréasáin trí úsáid a 
bhaint as brabhsálaí idirlín.  

Cruthaíonn daoine suíomhanna 
gréasáin ag baint úsáide as cód 
darb ainm: HTML. Léann 
brabhsálaí HTML agus ligeann siad 
do dhaoine suíomhanna idirlín a 
fheiceáil ar ríomhaire. 

Tá a seoladh féin ag gach suíomh 
idirlín agus glaotar URL ar an 
seoladh seo. Tosaíonn gach URL 
le www.  

Sábháilteacht an Idirlín 

Bíonn haicléirí ar fud an domhain 
ag iarraidh do shonraí a fháil ar 
líne - bí cúramach leis an eolas a 
roinneann tú ar líne. 

Toisc go bhfuil níos mó sonraí ar 
líne de bharr go bhfuil rochtain 
ag nach mór gach duine ar an 
idirlíon, tá sé an-tábhachtach go 
mbíonn ár gcuid sonraí sábháilte.  

Tarlaíonn cibearchoireacht gach 
lá le haicléirí ag déanamh 
iarrachta sonraí airgeadais a 
ghoid.  

Ceann de na bealaí is coitianta a 
tharlaíonn seo ná trí 
fhoscaireacht.  

Bíonn cuma ar ríomhphost 
foscaireachta go bhfuil sé ag 
teacht ó fhoinse sábháilte, do 
bhanc mar shampla agus iarrann 
siad ort do shonraí a chur isteach 
sa suíomh.  

Is féidir leis na haicléirí do 
shonraí a úsáid chun calaois ar 

nós bradaíl aitheantais a 
dhéanamh. 

Cibearchoireacht coitianta eile ar 
líne ná bogearraí mailíseacha. 
Cosúil le foscaireacht, is feidir 
seo a bheith seolta i bhfoirm 
ríomhphoist ach is feidir freisin 
cur isteach ar do ríomhaire trí 
shuíomhanna gréasáin, trí 
bhogearraí nó trí chrua earraí.  

Téann bogearraí mailíseacha i 
bhfeidhm ar do ríomhaire, ag 
goid sonraí agus ag cur moille ar  
an ríomhaire freisin. 

Is féidir cosaint a dhéanamh i 
gcoinne chibearchoireachta trí 
bhogearra frithvíreas agus ballaí 
dóiteáin.  

An rud is tábhachtaí gur féidir 
leat a dhéanamh mar úsáideoir 
idirlín ná breathnaigh ar gach 
ríomhphost go mion - má iarrtar 
ort aon sonraí a thabhairt ar nós 
cuntais bainc, seoladh baile nó 
sonraí cárta, scrios an ríomhphost 
láithreach.  

Coimeád do chuid sonraí 
sábháilte tríd a bheith aireach ar 
na suíomhanna a bhíonn tú ag 
úsáid chomh maith! 

http://www.facebook.com/glornangael

