23 Nollaig 2020

CLÁR NA NUACHTLITREACH
❷ Nathanna Cainte - Focail mhuirneacha ❸ Fócas ar an CLG ❺ In Am an Ghátair
❻ Rannóg na nÓg ❽ An Cúinne Teicneolaíochta

Guíonn foireann
Ghlór na nGael
Nollaig shona ar ár gcuid
léitheoirí
Go raibh 2021 níos fearr
againn uile
Amhrán na Seachtaine
Éistigí leis an amhrán seo:
Amhrán de chuid George Ezra aistrithe go Gaeilge ag Coláiste Lurgan!
Shotgun as Gaeilge
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Focail mhuirneacha
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An tAthair Tommy Maher
Fócas CLG le Liam de Lása
Tús na Réabhlóide
Is iomaí uair atá sé cloiste againn
go léir go bhfuil ré na nuálaíochta
buailte linn agus go bhfuil slite
níos éifeachtaí fachta againn
chun tabhairt fé chúramaí an
tsaoil.
Le Luimneach agus Baile Átha
Cliath ag céiliúradh an Nollaig
speisialta seo, tugann siad cúis
mhaith dúinn féachaint ar
thionchar na n-athruithe siúd ar
dhioscúrsa an spóirt le déanaí.
Táimid beannaithe le caighdeán
na gcluichí iomána ó thús an
chéid seo caite ach nuair a léann
tú scéal na réabhlóide iomána
seasann ainm Tommy Maher
amach ach go háirithe.
An tAthair Tommy Maher

Ceannródaí

tsléibhe.
Do bhí éifeacht as cuimse ag an
Ath. Tommy Maher ar iománaithe
Bóthar an iomána
óga an chontae mar theagascóir i
Thosaigh an déagóir óg amach ar
gColáiste Chiaráin sa chathair.
a bhóthar iomána i gColáiste
Dúradh le linn na seascaidí go
Chiaráin sa chathair agus bhuail
raibh athruithe móra ag teacht ar galar an spóirt ársa é.
bhunscileanna an chluiche agus
Galar a mhairfeadh ina chroí ar
bhí an tAth. Maher ina
feadh a shaoil ar fad. Bhuaigh sé
cheannródaí ar na hathruithe
trí chraobh sinsir Laighean as a
siúd.
chéile sular dhein sé scrúdú na
Cheap sé riamh go raibh tábhacht hardteiste sa bhliain 1941.
ar leith le luas na scileanna,
Ní gan chruatan a tháinig sé
cumas san aer agus úsáid na
chuige ar dtús agus bhí air
seilbhe chun deiseanna a
fanacht go foighneach ar an
chruthú.
nglaoch chun ardú céime a
Mhúnlaigh sé glúin nua le tuiscint thógaint go dtí an fhoireann
ar mhodhanna traenála den
sinsir.
gcéad uair agus ról an
Tháinig an glaoch san sa bhliain
ullmhúcháin chirt ó thaobh
1945 agus bhuaigh sé craobh
aclaíochta agus scileanna na nLaighean mar ionadaí i 1946. Bhí
imreoirí.
sé srianta de bharr a ghairme ach
Ba é Maher an chéad bhall den
tháinig sé chun páirce i gcoinne
gcléir a chaith geansaí Chill
Thiobraid Árann i gcluiche
Chainnigh leis an bhfoireann
ceannais na hÉireann 1945.
sinsir iomána ach do ghlac sé
Theip ar léagar Chill Channaigh ar
aistear coitianta go dtí barr an
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an lá úd agus ceapadh gurb é sin
an deis dheireanach caillte ag
Maher chun bonn uile-Éireann a
bhuachaint dó féin.
Bheadh an tAth. Tommy Maher ar
ais i bPáirc an Chrócaigh go mion
minic, ach ról difriúil aige ag an
gcéad turas eile.
Bhí sé ina bhainisteoir ar
fhoireann sinsir Chill Chainnigh
idir 1957 agus 1975 agus bhain sé
seacht mbonn uile-Éireann i
gcaitheamh an ama stairiúil san.
Oidhreacht
Leanfadh oidhreacht Maher ar
aghaidh go dtí an lá inniu mar gur
leag sé teimpléid amach ar conas
an cluiche a imirt agus do
bhuaigh bainisteoir reatha an
chontae,
Ar lean ar leathanach 4
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An tAthair Tommy Maher
Ar lean ó leathanach 3

réimeas ceal ionchur Maher.

Brian Cody, a chéad bhonn uileÉireann fé stiúir an tsagairt sa
bhliain 1975.

Ní hé Brian Cody amháin a bhain
leas as tionchar an oiliúnóra
réabhlóidigh. Tá 22 craobh uileÉireann buaite ag Cill Chainnigh
ón lá a tháinig sé ar an bhfód mar
bhainisteoir i 1957.

bhainisteoir buacach idir an dá
linn trí lámha Maher.

Ní hamháin gur leag sé amach an
bealach chun foirne a oiliúint ach
chuaigh sé go mór i bhfeidhm ar
Tá na cosúlachtaí idir an bheirt
imreoirí idir óg is aosta ar fud an
bhainisteoirí do-shéanta le béim
chontae agus chinntigh sé go
ar obair foirne, macántacht, luas
bhfillfeadh na Cait go barr an
agus clisteacht i gcónaí.
Tháinig seacht gcinn acu go
dréimire sular imigh sé chun na
díreach féna stiúir thar thréimhse
Is deacair a shamhlú mar sin go
síoraíochta ar an 25 Márta 2015.
ocht mbliana déag, ach níos
mbeadh an rath céanna orainn
suntasaí fós, d’imigh gach aon
mar chontae sna blianta a lean a
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In am an ghátair
Scéal gairid le Liam de Lása
D'fhág Daidí na Nollag slán lena
chlann ag a sé a chlog oíche
Nollag.
Bhí gach aon rud i bhfearas aige,
na féiríní deasa, na málaí móra, a
bhata draíochta agus seoltaí na
bpáistí ina phóca.
Shuigh sé isteach sa charr
sleamhnáin agus labhair sé go
ceanúil leis na réinfhianna.
Thug Rudolph coiscéim bheag
amháin amach chun tosaigh ar an
bhfoireann agus chaoch sé a shúil
ar an gcuid eile acu.
Tháinig an t-ordú deireanach ó
Dhaidí na Nollag agus d'ardaigh
siad suas i dtreo na spéire.
Bhí go maith agus ní raibh go holc
nuair a bhaineadar leibhéal na
tapaidh. Bheidís bailithe leo in
scamall amach.
am d’éirí na bpáistí anois cinnte.
Oíche chiúin, shéimh a bhí ann
Bhí an carr sleamhnáin ar tí
agus dhéanfadh sé cúram an
taistil níos fusa ar na réinfhianna. fágaint nuair a chualadar torann
uafásach ag teacht ó áit éigin.
B'álainn an radharc é ón spéir
anuas agus iad ag imeacht os
D'fhéachadar taobh thiar dóibh
cionn chathracha na hEorpa.
agus chonaic siad na bronntanais
ag titim ó chúl an chairr. Leis an
Bhí soilse na Nollag ag
simléar ag giobadh amach ón díon
glioscarnach ó na tithe ar fad
agus ní raibh aon mhoill orthu na ina rabhadar suite bhí sé tar éis
poll a chur i gcúinne an urláir.
bronntanais a dháileadh amach
nuair a thuirling siad anuas ar a
gcéad sprioc.

Tigh in aghaidh tí, bhí an last ag
fáil níos éadroime agus a mboilg
níos troime leis an mbia blasta a
fágadh amach dóibh.
Bhí sé huaire a chloig
sleamhnaithe uathu faoin am a
shroicheadar spéir geala na
hÉireann. Chasadar i dtreo Phort
Láirge ar dtúis le srón Rudolph ag
taispeáint an tslí tríd an gceo.

Cad a dhéanfadh Daidí na Nollag
anois? Níorbh fhada uathu
breacadh an lae agus bheadh
páistí fágtha gan aon bhronntanas
mura dtiocfaidís ar réiteach go
luath.
Chuala Pádraig an ruaille buaille
óna sheomra leapa agus thug sé
fogha faoin bhfuinneog.

sé amach láithreach agus
chabhraigh sé leis na réinfhianna
an poll a líonadh.
Theastaigh ó Phádraig a bheith
ina shiúinéir lá éigin agus ba léir
go raibh scileanna maithe
siúinéireachta aige cheana féin.
D'éirigh leo an carr sleamhnáin a
dheisiú ach níorbh aon mhaitheas
é sin le os cionn uair a chloig
fágtha go dtí go mbeadh na páistí
go léir ina ndúiseacht arís.
Níor theastaigh ó Phádraig go
mbeadh aon pháiste gan
bhronntanas ó Dhaidí na Nollag.
Chuimhnigh sé ar phlean mar sin
go dtabharfadh sé lámh cúnamh
do Saintí gach rud a thabhairt
amach agus bheadh sé sa bhaile
in am don mbricfeasta i ngan
fhios dá chlann.

An raibh Daidí na Nollag tagtha?
Chuimil sé a dhá shúil nuair a
Ghlac Santaí go fonnmhar leis an
chonaic sé fear na n-éadaí dearga tairiscint agus léim an bheirt acu
isteach sna suíocháin tosaigh.
Bhí gach páiste ina sámhchodladh ag caoineadh ar bharr an tí.
anois agus bhí criú na Nollag breá Bhí a fhios aige go raibh rud éigin Bhí Nollaig le sábháil acu. In am
ábalta a gcúram a dhéanamh go
uafásach tar éis titim amach. Rith an ghátair....
5

Rannóg na nÓg le hÁinín Uí Chasaide
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Cad is Ríomhaire ann?
An Cúinne Teicneolaíochta le
Mícheál Ó Nualáin
Leis an domhan chomh nasctha is
atá sé na laethanta seo, tá
ríomhairí le feiceáil ar fud na
cruinne.

Ba
uile

Meastar go bhfuil seacht mbilliún
gléas in úsáid againn sa domhan
faoi láthair.
Toisc go bhfuil na gléasanna seo
in ann sonraí a athrú agus a
stóráil go leictreonach, is
ríomhairí de shaghas éigin iad
uile.
Is ionann ríomhaire agus gléas
leictreonach agus mar a luaitear
thuas, bíonn ríomhaire in ann
eolas nó sonraí a athrú nó a
stóráil.
Tá gach ríomhaire in ann sonraí a
phróiseáil, a aimsiú agus a stóráil.
Sna chéad laethanta de ríomhairí,
bhíomar in ann leas a bhaint astu
chun doiciméad a scríobh go
leictreonach nó chun r-phost a
sheoladh.

bhaile. Tá crua-earra éagsúla acu Baineann go leor eagraíochtaí
ar nós scáileáin, luchóige agus
agus comhlachtaí úsáid as
méarchláir.
freastalaí comhaid chun comhaid
a roinnt agus a stóráil go
Ríomhaire Glúine
hinmheánach.
Is ionann seo agus an ríomhaire is
Tá go leor samplaí eile de
coitianta sular tháinig fóin chliste
ríomhairí ar ndóigh ar nós
Táthar i ndiaidh feabhsú ó shin
ar an bhfód. Dearadh an
ríomhairí inchaite, FitBit, Consól
agus iad mar pháirt lárnach dár
ríomhaire glúine chun go mbeidh
cluichí, PlayStation agus Fóin
saolta anois. Tá ríomhairí fiú i
ríomhairí iniompartha againn.
Chliste.
mboscaí bruscar de chuid na
Tugann ceallraí a gcuid
comhairlí contae na laethanta seo cumhachta dóibh.
Dúshlán daoibh!
chun tabhairt le fios go bhfuil
Táibléid
Gach uair go bhainimid úsáid as
said siad lán!
gléas leictreonach chun sonraí a
Is ionann táibléid agus ríomhaire
Bogearra Vs. Crua earra
roinnt, táimid ag baint úsáide as
boise atá níos iniompartha ná
ríomhaire.
Nuair a chloistear an focal
ríomhairí glúine. In áit méarchlár
ríomhaire, tosaíonn muid ag
fisiciúil (cosúil le ríomhaire glúine Nuair a úsáideann tú cárta
machnamh ar ríomhaire glúine nó nó ríomhaire deisce) tá scáileán
creidmheasa sa siopa nó chun
ríomhaire deisce.
tadhaill acu chun an t-úsáideoir a airgead a tharraingt as an ATM,
bíonn tú ag brath ar ríomhairí.
Is ionann sin agus an tseantuiscint threorú timpeall an ghléis. Is
a bhí againn ar ríomhairí. Tagann sampla de tháibléad é an iPad.
Seo dúshlán beag daoibh,
siad i ngach saghas crutha agus
comhairigh cé mhéad
Freastalaí
tomhais na laethanta seo de réir
gníomhaíocht a rinne tú inniu
Is ionann freastalaí agus
mar a mhéadaíonn na
agus tú ag brath ar ríomhairí chun
ríomhaire speisialta a thugann
féidearthachtaí leo.
iad a chomhlíonadh!
eolas go dtí ríomhairí eile ar
Ríomhairí Fisiciúla
líonra. Tóg mar shampla, aon uair
a bhaineann tú úsáid as an
Ríomhaire Deisce
Anois an measann sibh go
idirlíon, tá tú ag breathnú ar rud
Bíonn an ríomhaire deisce ar fáil éigin atá stóráilte ar fhreastalaí. bhfuilimid ag brath an iomarca
orthu inár saolta?
in áiteanna oibre, ar scoil nó sa
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