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Dar le suirbhé nua tá
ullmhaithe taobh amuigh den
beagnach an ceathrú cuid de bhaile go minic.
dhéagóirí in Éirinn róthrom
Chítear nach bhfuil déagóirí
nó murtallach.
ag ithe go leor snáithíní ina
Léiríonn an taighde a roinne- réim bhia, chomh maith le
adh roimh an phaindéim go
cailciam, iarann, nó vitimíní
bhfuil leibhéil mhurtaill i
A, C agus D.
ndiaidh dul i méid. Níor léiLéiríodh go mbíonn déagóirí
ríodh difir ar bith idir na hingníomhach go leor agus go
scní.
gcaitheann siad ar an mheán
Tuairiscíodh méadú 6% thar
81 nóiméad in aghaidh an lae
15 bliana.
gníomhach go fisiciúil agus
70% acu ag baint an seasca
Ainneoin go bhfuil páistí
nóiméad atá molta amach de
meánscoile ag glacadh níos lú
ghníomh fisiciúil.
siúcra agus níos lú deochanna
milse le siúcra agus ag cur
Caitear tuairim is ceithre
leis an uisce agus torthaí a
uair go leith neamhghghlacann siad, níl siad ach ag níomhach agus níos lú ná
glacadh torthaí is glasraí trí
ceithre uair a chloig ar
huaire in aghaidh an lae
scáileáin.
seachas na cúig uaire atá
Mhol an tuairisc go gcuirfí
molta.
fócas níos láidre ar threItheann siad sa bhaile don
oracha , a chuireann torthaí,
chuid is mó ach itheann tuai- glasraí agus bia maith eile
rim is 20% acu bia atá
chun cinn.

Naíonra Chluainín
Le hOscailt 30 Lúnasa
Tá fostaithe le Gaeilge de dhíth

Stiúrthóir (céim a h8) agus
Naíonóir (céim 5)
Is postanna lán-aimseartha atá i
gceist
Cur scairt ar Teresa Singelton
(Kinder Kare) 083 010 0921
nó cuir gairm réim (cv) go
naoinramanorhamilton21@outlook.com

Amhrán na Seachtaine
Tá bailiúchán amhrán do pháistí a bhfuil scéalaíocht ag dul leo ag Fóras
na Gaeilge ar Soundcloud ag an nasc seo:
An Lón Dubh
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Tá ana-chaint le coicís anuas
maidir le hathruithe stíle sna
cluichí ó thús na sraithe.
Tá an tsraith iomána ag teacht
chun deiridh agus níl stad ná
staonadh leis an gclamhsán.
Múineann an stair dúinn áfach,
nach mbíonn draíocht agus luas
an chluiche iomána i bhfad ón
doras riamh.
Chuir an chaint is déanaí ag
machnamh mé faoi alt a foilsíodh
in Irisleabhar na Bliana CLG Chill
Chainnigh siar sa bhliain 2005.
Ba é tuairim na coitianta ag an
am ná go raibh an cluiche ag
bogadh ón traidisiún go dtí ré na
nuálaíochta.

eascairt as staitisticí, eolaíocht
spóirt, teaicticí seiftiúla agus
dáileadh na seilbhe ón mbáireoir
amach.

Ní luafaidh mé údar an ailt ach
iriseoir breá cumasach le cur
amach doimhin aige ar a cheird a Bhí tuairim na meán ag treisiú go
chum an píosa géarchúiseach seo. raibh an cluiche athraithe ó
Bhí muintir CLG an chontae fós fé bhonn acu agus go raibh
crosbhóthar buailte le Cill Chainscamall an bhróin tar éis
chliseadh géar ár n-iománaithe in nigh agus le foirne eile.
aghaidh na Gaillimhe i mbabhta
leathcheannais na hÉireann na
bliana san.
Cailliúint a mhúnlódh cur chuige
na gCat ar feadh na mblianta fada ina dhiaidh sin ach níor léir an
pointe sin ag an am.
D'admhaigh an tUasal Cody ina
bheathaisnéis féin gur chreid sé
go raibh deireadh an bhóthair buailte leis mar bhainisteoir tar éis
an fheachtais dhíomách.
Ní gan chúis ná údar a shuigh ár
gcolúnaí rúnda síos mar sin, chun
cur chuige Cody agus a fhoireann
bhainistíochta a cháineadh.

stiúradh isteach go dtí an chéad
nua.
Chuir sé ina leith go rabhadar
seanfhaiseanta, dall ar athruithe
an chéid nua agus fós ag brath ar
a ngoil chun oibre le cluichí a
bhuachaint.

Thógfadh sé cúig bliana ar a
laghad foireann, stíl agus cur
Bhí an rogha simplí le tuiscint;
chuige nua a thógaint ón talamh
athrú i dtreo na modhanna nuála- aníos de réir an tsaoi.
íocha nó titim siar. Ní hamháin
Ní raibh faic i ndán dúinn idir an
san ach bhí an fhianaise ar fad ag
dá linn ach laethanta ag fágaint
tacú leis na glórtha móra.
Pháirc an Chrócaigh agus ár
Bhí Cill Chainnigh clóite go dona gcroíthe briste go dtí go mbeadh
den tarna bliain as a chéile agus aistriú Naomh Pól ag Brian Cody.
Corn Liam Mhic Cárthaigh ag filNíor tháinig an t-aistriú san ach
leadh ar na reibiliúnaigh arís eile.
ba shuimiúil mar a chríochnaigh
Bíonn iriseoirí coimeádach ina
an dráma.
gcáineadh go minic ar eagla go
Ní bhuafaí ar na Cait i gcluiche
gcasfaí an taoide agus go ndécraoibhe ar feadh cúig bliana tar
anfaí ceap magaidh dá gcuid tuaiéis fhoilsiú an ailt chéanna.
rimí am éigin.
Bhuadar sé chraobh uile-Éireann
Bíonn lá eile ag an bPaorach i
in achar seacht mbliana a lean
gcónaí nach mbíonn? Níor chuir
idir sin agus 2012. Ní mar a shílmo dhuine fiacail ann áfach.
tear a bhítear…

Bhí foireann óg Chorcaí ag bláthú
le stíl ná facthas riamh roimhe
Ba léir go raibh an misneach
sin. Bhí plean docht daingean
caillte go hiomlán aige as cumas
tugtha isteach ag John Allen, ag na foirne bainistíochta sinn a
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Ar lean ar leathanach 5

Ar lean ó leathanach 8
Bhuaileas lenár n-iriseoir rúnda
bliain ó shin agus ní fhéadas é a
choimeád istigh. D'aithin sé an
ceannteideal láithreach agus
dhein sé smiota gáire.
Is dócha go raibh súil aige nach
dtiocfadh an madra abhaile le
meabhrú ina bhéal.
Pé tuairim a bhí ag Brian Cody

faoin alt ag an am (tá sé léite
aige cúpla uair de réir an iriseora) d'aontódh an bheirt acu ar
phointe tábhachtach amháin
anois.
Tá ár gcluiche ársa de shíor ag
athrú agus i dtreo na foirfeachta
atá luas, scil agus aclaíocht na
bhfoirne ag dul na haon bhliain.
Maireann taicticí agus múnlaí
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imeartha ar feadh tréimhse áirithe gan dabht agus ní
fhaigheann mórán daoine locht
an an tsamhlaíocht sin.
Tar éis craobh na bliana 2021
áfach is ar an scil, draíocht agus
mianach na n-imreoirí a bheidh
an chaint ar fad.
Tá rudaí áirithe sa tsaol nach nathraíonn go deo.
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