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Tá sraith cainteanna á n-eagrú ag 
Glór na nGael agus beidh said ag 
tarlú beo ar líne gach tráthnóna 
Dé Luain le linn mhí Dheireadh 
Fómhair. 

Is ar ghrúpaí pobail Gaeilge a 
bheidh siad dírithe. 

Craolfar na cainteanna beo ar 
Facebook gach Dé Luain ag 
19:00in i rith mhí Dheireadh 
Fómhair 2020. 

Beidh meabhairshláinte, faisean 
inbhuanaithe, tógáil clainne, 
tionscadail fhéideartha agus 
athrú aeráide idir caibidil againn. 

Déanfaidh Siún Ní Dhuinn 
(Léachtóir, scríbhneoir agus 
eagarthóir), cathaoirleacht ar na 
cainteanna seo.  

Tá an phaindéim reatha ag cur 
brú ar bhaill an phobail agus is 
iarracht iad na cainteanna seo 
deis a thabhairt do ghrúpaí 
pobail Gaeilge dul i ngleic leo. 

Seo é clár na gcainteanna: 

Meabhairshláinte 
5 Deireadh Fómhair @ 19:00 
Cainteoirí: Ríonach de hÓir 
Campbell (Príomh Teiripeoir i 
Pieta House) agus Lorcán 
Fingleton (Síceolaí i Seirbhísí 
Meabhairshláinte) 

Ábhar: Beidh plé ann faoi 
scéimeanna agus tionscadail 
Pieta House gur féidir le grúpaí 
pobail Gaeilge tacú leo,  
Dorchadas go Solas mar shampla. 

Labhróidh na haíonna faoi na 
dúshláin a bhaineann le 
meabhairshláinte agus na 
seirbhísí, tacaíochtaí agus eolas 
gur chóir go mbeadh coistí pobail 
ag soláthar a éascóidh na 
dúshláin seo. 

Faisean inbhuanaithe 
12 Deireadh Fómhair @ 19:00 
Cainteoir: Caoimhe Ní Chathail - 
Láithreoir 
Ábhar: Faisean inbhuanaithe agus 
an dóigh gur féidir le coistí 
pobail dul i ngleic le cúrsaí 
timpeallachta. 

Tógáil clainne 
5 Deireadh Fómhair @ 19:00 
Cainteoirí: Stella Uí Chatháin - 
Tuismitheoir & Cáit Verling - 
Siceolaí Cliniciúil leis an FSS 

Ábhar: Na dúshláin a bhaineann 
le tógáil clainne (beag beann ar 
chúrsaí teanga) agus na seirbhísí 
& tacaíochtaí go mbeadh coistí in 
ann a chur ar fáil a éascóidh na 
dúshláin seo. 
 

Tionscadail fhéideartha athrú 
aeráide 
26 Deireadh Fómhair @ 19:00 
Cainteoir: Rónán Ó Dálaigh 
Príomhoifigeach Feidhmiúchain 
Thriftify 

Ábhar: Tionscadail fhéideartha 
athrú aeráide  go mbeadh ar 
chumas coistí deonacha tabhairt 
fúthu. 

Is féidir tuilleadh eolais a fháil  
faoi na cainteanna seo ach 
glaoch a chur ar 083 867 6063. 
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Chaitheas uair an chloig aréir ag 
scagadh na dtorthaí ó na 
craobhacha idirchlub thar an 
deireadh seachtaine fé mar is 
gnáthach dom a dhéanamh oíche 
Dhomhnaigh.  

Ba dheacair a shamhlú tamall 
gearr ó shin go bhfaighidís an 
phoiblíocht atá á fáil anois acu.  

Cosmhuintir na tíre ag satailt ar a 
chéile agus aitheantas náisiúnta á 
bhaint amach dá gclub.  

Bhíomar gann ar chomhraic idir-
chontae i mbliana ach tá splanc 
den todhchaí feiscithe againn le 
filleadh na gclubanna ó shin.  

Chreideas riamh go bhféadfaí an 
dá thrá a fhreastal in aon bhliain 
amháin. Is é sin go dtabharfaí 
stiall den chíste don mbeirt 
imreoir ar uachtar agus íochtar 
an dréimire.  

Tá níos mó ná a gcuid á fháil ag 
na clubanna ó shin agus tugtar 
blaiseadh dúinn ar shaibhreas na 
caide agus na hiomána i bpaistí 
ar leith sa tír dá bharr. Is olc an 
ghaoth is dócha.  

Ní raibh aon ghéarchéim ag 

teastáil chun go dtiocfadh 
oidhreacht Raonaithe na Croise i 
gCo. Ard Mhacha chun barr uisce.  

Tá oidhreacht an chumainn ag dul 
chomh fada siar go dtí laethanta 
óga na heagraíochta fiú in 1884.  

Tá na Raonaithe ar cheann de na 
clubanna is luaithe a bunaíodh sa 
tír – bunaíodh iad ar an gcéad lá 
de Dheireadh Fómhair 1887.  

Bhíodar ag ceiliúradh sara i bhfad 
nuair a thug siad leo an chraobh i 
1906, 1911, 1912 agus 1913. Lean 
an rath as cuimse agus bhuaigh 
siad craobhacha i ngach aon 
tréimhse deich mbliana seachas 
na caogaidí.  

Tionchar na dTrioblóidí 

Sular chuireamar aithne orthu de 
bharr a ngaiscí náisiúnta le 
liathróid pheile, bhí na pictiúir 
loma thurraingeacha ón gceantar 
ag cur oilc ar dhaoine thuaidh is 
theas. Bhí nimh na dtrioblóidí ina 
teaspach agus cumann Raonaithe 
na Croise sáite sa lár gan fothain 
ó ionsaithe seicteacha ar a 
bpaiste.  

Ní raibh fágtha ag deireadh na 

seachtóidí ach fothracha na 
hoibre tógála a rinneadh thar 
thréimhse tríocha bliain.  

Áit éigin i measc an lúitear-éitear 
bhí foirne na seachtóidí ina 
steillbheatha agus ceapadh gurbh 
iadsan an fhoireann ba chumasaí 
a bhí ag na Raonaithe riamh.  

B’fhoinse sóláis iad in am an 
ghátair agus glacadh leis nach 
mbeadh a leithéid le feiscint i 
ngeansaí dubh agus ómra go deo 
arís. Tá sé aitheanta go 
forleathan anois gur gá aire a 
thabhairt don óige. Bíonn 
pleanáil ar bun i gcontaetha agus 
iad ag cuimhneamh ar 
sheifteanna chun dul i bhfeidhm 
ar laochra an lae amárach.  

D’aithníos an patrún san chomh 
luath is a thosnaíos ag cíoradh na 
leabhar ar aistear na gclubanna a 
bhíonn fé chaibidil agam anseo. 
Bhí glúin óg na dtrioblóidí ag 
féachaint isteach ar laochra an 
ama san, ag foghlaim faoin saol, 
faoi ghránnacht an chine dhaonna 
agus ról ár gcluichí sa tsochaí.  

Ar lean ar leathanach 4 
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Ar lean ó leathanach 9 

Bhí bláthú niamhrach i 
ndán don nglúin áirithe 
seo. Áit éigin i measc na 
mioscaise a múnlaíodh an 
fhoireann club peile ba 
rathúla riamh.  

Bhriseadar gach aon 
churiarracht a bhí ann le 
briseadh idir 1996 agus 
2009 ag buachaint 13 
chraobh as a chéile in Ard 
Mhacha agus ceithre 
chraobh uile-Éireann.  

Bhí foireann sinsir Ard 
Mhacha ag tuargan ar an 
doras le linn na mblianta 
céanna agus bhaineadar 
an Tír Tairngire amach le 
bua stairiúil ar 
pheileadóirí na Ríochta in 
2002.  

Bhí fear áitiúil Joe Kernan 
mar cheann feadhna orthu 
agus go dtí an lá inniu is 
deacair cuimhneamh ar lá 
chomh maoithneach i 
bPáirc an Chrócaigh.  

Bhí ana-ghean ag a lucht 
leanta ar Joe toisc gur 
thuigeadar na híobairtí a 
dhein sé siar sna 70í, toisc 
gur bhlais sé an bhris nuair 
a chailleadar i gcluiche 
ceannais 77, toisc gur 
tháinig sé tríd. Ba 
shiombail é ar shlí, de na 
tréithe a bhain leis na 
Raonaithe, an club a 
d’fhill ó imeall na haille 
go barr an tsléibhe. Le 
spiorad nárbh fhéidir a 
bhriseadh chruthaigh siad 
a gcultúr agus a dtodhchaí 
féin.  
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Lá brothallach a bhí ann i 
ndúthaigh Gangnam i lár chathair 
Seoul- príomhchathair na Cóiré 
Theas agus bhí cad é bús ar fud 
na háite.  

Ní rabhamar tuirlingthe sa tír ach 
le cúpla seachtain roimhe. Mar 
sin, bhíomar ar nós páistí óga ag 
dul amach sa domhan mór den 
chéad uair.  

Na foirgnimh mhóra ag leathadh 
ár súl le fiosracht ach bhí an 
bheirt againn ag éirí buartha 
nach rabhamar san áit cheart. 

Níl aon insint ar an bhfaoiseamh 
a tháinig orainn nuair a tharraing 
veain de dhéantús Volkswagen 
isteach cois bóthair cúpla slat 
síos uainn.  

Is fada ón mbaile a bhíomar ach 
pé uaigneas a bhí orainn go dtí an 
pointe sin d’imigh sé uainn don lá 
i gcuideachta na sagart 
Éireannach.  

Chaith uncail mo mhná céile, an 
tAthair John Nyhan nach mór 
daichead bliain ag sagartóireacht 
sa Chóiré Theas go dtí lá a bháis i 
2003 agus fuaireamar cuireadh ó 
na misinéirí Colmbánacha thall, 
cuairt a thabhairt ar a uaigh. 

Léimeamar isteach agus ba mhór 
an fháilte a cuireadh romhainn 
gan dabht. Is dócha go raibh an 
gliondar céanna orthusan bualadh 
le beirt Éireannach agus an saol 
trasna na dtonnta a chur trí 
chéile linn.  

Ba ghearr le radharc ó 
sheanscannán é, seisear againn 
sa veain, ban rialta na háite ár 
stiúradh i dtreo na huaighe agus 
a ngibiris féin ag cách. Ní fhéadfá 
an scéal a chumadh.  

Tar éis dúinn Aifreann a 

cheiliúradh, shuíomar chun boird 
i gcomhair lóin. B'in an uair a 
chuireas aithne cheart ar an 
Athair Pádraig.  

Labhair sé le cion ar a shaol age 
baile thiar i gCorca Dhuibhne 
agus saibhreas na teanga chomh 
flúirseach aige go gceapfá nár 
fhág sé a fhód dúchais riamh.  

Ní hamháin san ach bhí dianeolas 
aige ar mhuintir na hÉireann agus 
conas mar a bhí an saol againn. 
Thuill Peig Sayers í féin 
ardmholadh uaidh fiú.  

D'eachtraigh sé an scéal dom 
faoin uair a chas sé le Peig sa 
Daingean nuair a bhí an tsláinte 
ag teip ar an mbean bhocht 
amhail is gur tharla sé inné.  

Ní hamháin gur thuig sé claochlú 
an tsaoil le leathchéad bliain 
anuas ach thuig sé cad as a raibh 
na hathruithe móra ag teacht.  

Thagadh sé abhaile rialta a 
dhóthain go mórmhór le déanaí 
agus chonaic sé na fadhbanna 
céanna ár gcrá anseo is a bhí ag 
cur isteach orthu thall.  

Chonaic sé bánú na tuaithe ag 
díothú a saoil le lán os cionn 
deich mbliana sular thosnaigh an 
chaint in Éirinn ar an 
bhfeiníméan tubaisteach seo.  

Labhair sé faoi bhochtanas na 
tíre nuair a leag sé chos ar 
thalamh na Cóiré ar dtús, an t-
uaigneas a bhraith sé mar 
shagairt óg i dtír eachtrannach 
gan focal Cóiréach sa cheann aige 
ach luach a chuid oibre sna 
paróistí bochta tuaithe ag an am.  

Ní nach ionadh gur shleamhnaigh 
an lá uainn ngan fhios dúinn agus 
bhí cathú an domhain orm nach 
raibh níos mó ama agam leis.  

Dheineamar ár slí ar ais go dtí an 
veain timpeall a cúig ar an 
tráthnóna séimh san. Bhíomar ag 
tarraingt ar ár gceann scríbe 
nuair a thóg sé blúirín de 
pháipéar bán as a phóca.  

Thug sé an píosa dom agus sinn 
ag fágaint le teideal a leabhair 
féin ‘Idir dhá Shaol’ scríte air 
agus mhol sé dom é a cheannach.  

Cheannaíos gan dabht, agus 
mholfainn go mór d’éinne a 
chuireann suim sna leabhair a 
scéal uathúil a léamh chomh 
maith.  

Tháinig an focal chugam coicís ó 
shin go raibh an tAthair Pádraig 
tar éis imeacht ar shlí na fírinne. 
Ba phribhléid aithne a chur ar an 
bhfear uasal agus is mór an 
oidhreacht atá fágtha ina dhiaidh 
aige.  

Déanaim comhbhrón ó chroí lena 
ghaolta, chairde agus leis na 
misinéirí Colmbánacha ar fud na 
cruinne. Leaba i measc na n-
aingeal go raibh aige.  
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Le fadhbanna suntasacha in 
aigéin ar fud an domhain ar nós 
ró-iascaireacht, breoslaí 
iontaiseacha agus athrú aeráide, 
tá eolaithe ag breathnú ar 
bhealaí cruthaitheacha mar 
réiteach.  

Le tamall anuas tá eagraíocht 
darbh ainm Proteus ag déanamh 
tástáil ar ghnáthóg faoi uisce, áit 
gur féidir le grúpa suas le 12 
maireachtáil ar feadh  roinnt 
seachtainí nó míosa ar a mhéid.  

Ní raibh na céad gnáthóiga seo 
ach b’fhéidir chomh mór le veain 
agus iad dírithe ar thaighde 
amháin cosúil le, taighde ar 
speiceas ainmhí thar tréimhse 
ama faoi uisce.  

Le Proteus, beidh eolaí in ann 
maireachtáil ar feadh tréimhse 
ama fada a chuirfidh go mór leis 
an taighde atá ar bun acu. 

 

Cad is Gnáthóg Faoi Uisce ann? 

Baineann eolaithe úsáid as 
gnáthóg faoi uisce le haghaidh a 
gcuid taighde ar aeráid aigéanach 
agus speiceas aigéanach.  

Gan ghnáthóg, bheadh ar na 
heolaithe seo teacht ar ais chuig 
an mórthír nó cibé áit a bhfuil 
cónaí orthu chuile iarnóin - 
chuirfeadh sé seo an-mhoill ar an 
taighde agus ar an obair.  

Le gnáthóg faoi uisce, bíonn na 
heolaithe in ann iad féin a lonnú i 
suíomh áirithe ar feadh tréimhse 
shuntasach ama agus tugann sé 
seo i bhfad níos mó eolais dóibh 
ar an mbealach ina bhfeidhmíonn 
an t-éiceachóras faoi uisce. 

Cén chuma a bheadh ar 
ghnáthóg faoi uisce: Proteus? 

Mar atá le feiceáil san íomhá 

thuas, beidh an ghnáthóg mar 
struchtúr dhá urlár a sheasann ar 
chúig chos ar thalamh na 
haigéine.  

Istigh sa ghnáthóg, beidh 
saotharlanna, seomraí codlata, 
cistin agus ionad leighis.         
Mar aon leis na seomraí seo, 
beidh teach gloine ann chun bia 
agus plandaí a fhás agus freisin 
beidh ionad físléiriú ann a 
bheadh ábalta físeáin den aigéan 
a chraoladh ar ardchaighdeán! 

Seans gurb é an rud is fearr faoin 
Proteus ná go rithfear an 
ghnáthóg seo ar fhuinneamh in-
athnuaite go hiomlán! 

 

Cén fáth a bhfuil gá leis na 
haigéin a thaiscéaladh? 

Cé go bhfuil go leor eolais againn 
faoin domhan seo, is beag eolais 
atá againn maidir leis na haigéin.  

Níl ach 5% de na haigéin 
taiscéalaithe againn go dtí seo. 
Tabharfaidh an Proteus 
deiseanna d’eolaithe ar fud an 
domhain, teacht le chéile agus 
taighde a dhéanamh ar speiceas 
éagsúla.  

Chomh maith le sin, beidh deis 
acu le Proteus taighde a 
dhéanamh ar an athrú aeráide a 
thagann ar na haigéin thar 
tréimhse ama agus tuilleadh 
eolais a thabhairt ar conas an 
dochar atá déanta a leasú.  

Toisc go bhfuil Proteus oscailte 
go dtí eolaithe go domhanda, is 
féidir leo an t-eolas nua a úsáid i 
réigiúin éagsúla agus na pointí 
teagaisc a roinnt lena 
gcomhpháirtithe. 

Cad a cheapann sibhse faoi 
ghnáthóige faoi uisce? An bhfuil 
gá leo nó an mbeadh sé níos 
éasca an t-airgead a chaitheamh 
ar rudaí agus eolaíocht eile? 

An mbeidh gnáthóg faoi uisce ar fáil go forleathan sa todhcaí meas 

sibh? Creidmheas: Proteus/Yves Béhar/Fuseproject 


