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Tá painéal saineolaithe aimsithe ag Glór na 
nGael le tacaíocht a thabhairt do 
theaghlaigh agus do thuismitheoirí trí mheán 
na Gaeilge. 

Má tá spéis ag tuismitheoirí tabhairt faoi 
sheisiún tacaíochta i gceann de na téamaí 
luaite ar dheis, beidh foirm iarratais ar fáil  
ar www.teangati.ie  ón Luain 19 Aibreán ar 
aghaidh. Cuirfear éinne a líonanna  an 
fhoirm isteach i dteagmháil leis na 
saineolaithe.  

Mar thacaíocht sa bhreis beidh líon teoranta 
seisiún á maoiniú ag Glór na nGael. Má 
ghlactar le hiarratas beidh an chéad seisiún 
urraithe ag Glór na nGael agus déanfaidh an 
saineolaí teagmháil leis na tuismitheoirí 
chun am an tseisiúin a aontú.  

Sa chás go mbeidh tuilleadh seisiún ag 
teastáil is faoin tuismitheoir a bheidh sé é 
sin a phlé agus a aontú go neamhspleách leis 
an saineolaí. Dar ndóigh tá sé de rogha ag an 
teaghlach glacadh nó gan glacadh le 
comhairle an tsaineolaí agus ní ghlacann 
Glór na nGael aon fhreagracht as toradh aon 
chomhairle a chuirfear ar fáil ag aon tríú 
páirtí. 

❷ ❸  

❹ Imeachtaí  ❹ Cúinne CLG ❻  

Amhrán na Seachtaine 

Cliceálaigí ar an nasc thíos agus éistigí le TG Lurgan ag dul do

Fonn na Saoirse (The Sound of Silence)  

Réimse téamaí: 

 An Dátheangachas  

 Sóisialú Teanga le páistí  

 Ag Cothú Fonn Léitheoireachta  

 Gníomhaíochtaí agus Spraoi sa Bhaile  

 Ag Tógáil Páistí le Gaeilge  

 Forbairt Teanga agus Urlabhraíochta  

 Uathachas agus Teiripe Urlabhra & Teanga  

 Stadaireacht (stuttering)  

 Fadhbanna Fuaimeanna a Rá  

 Deacrachtaí Teanga a Úsáid agus a Thuiscint  

 Disléicse agus fadhbanna Urlabhraíochta is Teanga  

 Fadhbanna le scileanna sóisialta  

 Bailbhe roghnach  

 Páistí i suíomh atá coimhlinteacht 

 Folláine mheabhrach an linbh (le buairt/imní) 

 scaradh idir thuistí  

 Comhthuismitheoireacht  

https://www.youtube.com/watch?v=6ZAGer1c-fI
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Rugadh Paddy Buggy ar an 15 

Márta 1929 agus bhain sé cáil 

amach dó féin mar imreoir agus 

riarthóir CLG go dtí an lá a 

d’imigh sé chun na bhflaitheas ar 

an 15 Bealtaine 2013.  

Bhí aithne mhaith ag an saol mór 

ar an bhfear a shíolraigh as Sliabh 

Rua i dTuaisceart chontae Chill 

Chainnigh de dheascaibh na 

dtréithe réchúiseacha a bhí aige 

agus é ag taisteal fud fad na tíre 

mar uachtarán Chumann 

Lúthchleas Gael.  

In ainneoin gur thug sé blianta 

fada dá shaol ag obair le díograis 

ar son cumainn éagsúla do bhí grá 

go smior sa chroí aige i gcónaí dá 

pharóiste dúchais féin. 

B’fhearr an aithne a bhí air mar 

riarthóir go deimhin ach tháinig a 

chuid tallainne chun cinn mar 

iománaí óg agus é ag fás aníos i 

Sliabh Rua.  

Chuaigh sé ar aghaidh trasna na 

teorann go dtí na Bráithre 

Críostaí, Cnoc Sióin i gCathair 

Phort Láirge.  

Ba ann a fuair sé a chéad 

bhlaiseadh milis ar laethanta 

caithréimeacha iomána.  

Dá mbeadh a fhios ag na bráithre 

le linn laethanta a scoile go 

raghadh sé ar aghaidh chun Port 

Láirge a chur go tóin poill i 

gCluiche Ceannais na hÉireann 

1957 seans nach mbeidís chomh 

tiomanta chun faobhar a chur ar 

a chuid scileanna iomána. 

Tháinig ainm Paddy Buggy chun 

solais le Cill Chainnigh ag 

deireadh na ndaichidí nuair a 

thosnaigh a shaol imeartha eadar-

chontae a mhairfeadh thar 

thréimhse aon bhliain déag sa 

gheansaí dubh agus ómra.  

Bhuaigh sé a chéad bhonn 

Laighean sa bhliain 1950 ach 

bheadh na boinn tearc a ndóthain 

leis na Cait i gcaitheamh na 

gcaogaidí tráth ina raibh Loch 

Garman agus Tiobraid Árann i 

bpraidhm a maitheasa i bPáirc an 

Chrócaigh.  

Níor tháinig an chéad chros 

Cheilteach go dtí 1957 acu ba 

mhilse ar fad a bhí sé d’fhear 

Shliabh Rua nuair a dheineadar 

teacht aniar déanach i gcoinne na 

gcomharsan trasteorann, Port 

Láirge.  

Ní raibh ach bonn amháin a sheas 

amach dó nuair a tháinig a 

laethanta imeartha chun deiridh 

agus b’in é bonn sinsir an chontae 

a bhuaigh sé leis an bhfoireann 

ab ansa leis, cumann Shliabh Rua, 

i 1954. 

Bhain sé Corn an Bhóthair Iarainn 

amach le cúige Laighean i 1954 

ag am ina raibh tábhacht ar leith 

ag baint le comórtas na gcúigí.  

Raghadh sé ar aghaidh chun cúig 

chraobh a bhuachaint as a chéile 

idir 1971 agus 1975 mar 

bhainisteoir ar fhoireann 

Laighean.  

Seans go bhfuil mórán agaibh dall 

ar an mbua a bhí aige mar 

réiteoir ach chaith sé tréimhse i 

bhfeighil na feadóige ag gach 

leibhéal tar éis a laethanta 

imeartha.  

Ba é Buggy a bhí i lár an ghoirt do 

chluiche ceannais fé 21 na bliana 

1971 idir Corcaigh agus Loch 

Garman. 

Cuireadh tús lena ghairm mar 

riarthóir sa Chumann i measc a 

mhuintire féin nuair a chaith sé 

sealanna mar rúnaí, leas-

chathaoirleach agus cisteoir 

Chumann Shliabh Rua.  
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Ceapadh ar Choiste Chontae Chill 

Chainnigh é sular dhein sé a 

bhealach go dtí Cathaoirleach 

Choiste Laighean i 1978.  

Léirigh sé buanna pearsanta agus 

eagair sa tréimhse mar 

chathaoirleach agus aontaíodh go 

mbeadh sé oiriúnach don oifig ab 

airde sa chumann náisiúnta.  

B’onóir do pharóiste Shliabh Rua 

agus do chontae Chill Chainnigh 

nuair a toghadh é ina uachtarán 

ar Chumann Lúthchleas Gael ag 

comhdháil bhliantúil na 

heagraíochta i gCill Airne i 1981. 

Bhí ceannasaíocht na 

heagraíochta ina chúram aige ó 

1982 go 1984 agus maireann a 

ainm sna leabhair staire mar 

fhear a stiúir an cumann le linn 

blianta réabhlóideacha ó thaobh 

fhorbairt na gcluichí ar fud an 

domhain.  

Thar aon ní eile cuimhneofar go 

deo air mar uachtarán a bhronn 

coirn chaide agus iomána na 

hÉireann do bhliain chomórtha an 

chéid 1984. Ba láidre a bhí an 

CLG tar éis dó oifig an uachtaráin 

a fhágaint i 1984.  

Den gcéad uair riamh do bhí 
aitheantas faighte ag ár gcluichí 
ar fud an domhain agus chífí 
torthaí a chuid oibre sna blianta 
tar éis a bháis ar an 15 Bealtaine 
2013 
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