22/05/2008

Taispeántas le Bruach na Mara i Seanscoil Shailearna
Ceardaíocht

28/05/2008

Féile Bealtaine in Óstán na Páirce eagraithe againn féin do mhuintir
Chonamara agus Árann agus maoinithe ag Údarás na Gaeltachta
agus ag an HSE

09/06/2008

Lá an Phatrúin ar an mBánrach.
Ba thráthnóna crua fuar a bhí ann
ach ní raibh clamhsán ag aon
duine. Bhíomar ar fad tógtha le
spioradáltacht na hócáide.
Ceiliúraí an Aifrinn – An
Canónach Colm Ó
Ceannabháin agus an tAthair
Micheál Ó Flannabhra, S.P.

Tearmann Éanna Teo.
An Tulach, Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe
Fón: 091505540
Ríomhphost: tearmanneanna@eircom.net

D’fhreastail muid ar Aifreann ceiliúrtha Mhaggie Lydon, a bhí mar
rannpháirtí den Ionad Lae sna blianta siar agus ar shochraid Bhríd Uí
Chonghaile, máthair Mháire Ní Chonghaile, oibrí de chuid an Ionaid
Lae. Go ndéanfaidh Dia grásta ar a nanamacha uaisle
20/06/2008

Dráma grinn Rúis le Grá i Seanscoil Shailearna

1 Iúil

Cuairt ar Ionad Lae Cheantar na nOileán

8 & 9 Iúil

Turas thar oíche go hInis Mór. Cuireadh fáilte mhór romhainn agus
anois tá muid ag súil go mór lena gcuairt amach chugainn.

15 Iúil

Bhí anlá againn nuair a thug Aosaigh Cheantar na nOileán cuairt ar
Ionad Lae Thearmann Éanna.

24 Iúil

Ócáid shóisialta an Ionaid Lae ag cur tús breá le trí seachtainí saoire
an tSamhraidh. I láthair bhí an tamhránaí cáiliúil Máire Pheitir agus
Neasa Ní Chonghaile, mac léinn de chuid OÉ, Gaillimh ag seinnt go
gleoite ar an bhfeadóg mhór. Chas rannpháirtithe an Ionaid Lae
chomh maith agus murab iad a chas go hálainn.
Ceardaíocht

Aclaíocht

Nuachtlitir, eagrán 1

Lá an Phatrúin

Lúnasa 2008

Ag tabhairt tús áite agus cosaint do chearta na nAosach trí
sheirbhísí den scoth a chur ar fáil dóibh

Súil Siar
Is i dtús na nóchaidí sea thug Pól Ó Foighil (nach maireann) faoi deara an
géarghá a bhí le breis tithíocht, go háirithe tithe shóisialta, i gceantar Chois
Fharraige. Ag eascairt as taighde a rinneadh ag an am bhunaigh sé an
comhlacht Tearmann Ainín Teo., le tabhairt faoin dúshlán mór a bhí os a
chomhair amach. Theastaigh ó Phól go mbeadh na heagraíochtaí pobail ar
fad lárnach sa togra agus bunaithe air sin ceapadh beirt ó
Chomharchumann Shailearna Teo.  An tAthair Micheál Ó Flannabhra
agus Pádraic Willie Ó Fátharta, beirt as Cumann Forbartha Chois
Fharraige  Breandán Ó Tuairisc agus Donncha Ó hÉallaithe, Sorcha Nic
Dhonncha ó Údarás na Gaeltachta chomh maith le Pól é féin agus Aodán
Mac Donncha ó Forbairt Pobail Teo. Ceapadh an tAthair Ó Flannabhra
mar chathaoirleach mar go raibh seisean agus muintir cheantar na bhFairche
tar éis an téacht a dhéanamh cheana féin, sé sin scéim tithíochta chomh
maith le hIonad Lae a thógáil d’Aosaigh cheantar Dhúiche Sheoigheach.
Le himeacht ama agus le sáriarracht ón bpobal agus ó na heagrais stáit
tógadh 12 teach ar shuíomh Thearmann Ainín – ceannaíodh an suíomh ón
mBanc. Líonadh an dá theach déag chomh luath agus a bhí siad
críochnaithe. Tugadh tús áite dóibh siúd a raibh géarghá acu le áit
chónaithe. Bunaithe ar an liosta feithimh fada a bhí fós ann do dhaoine ag
lorg tí, chinn Pól scéim eile de scór teach sóisialta a thógáil chun freastal ar
riachtanais tithíochta na naosach anseo i gCois Fharraige. Ceannaíodh an
suíomh ar an Tulach ó Údarás na Gaeltachta agus baisteadh Tearmann
Éanna Teo. ar an gcomhlacht nua. Ar an gCoiste Stiúrtha bhí: Pól Ó
Foighil (cathaoirleach), Aodán Mac Donncha (rúnaí), Katie Uí Chualáin
(cisteoir) (Forbairt Pobail Teo.), Máire Uí Shrutháin agus Mairéad Uí
Neachtain (Buaile Cheoinín) An tAthair Ó Flannabhra agus Seán
Breathnach (nach maireann, Coiste Pobail na Tulaí) agus Sorcha Nic
Dhonncha (Údarás na Gaeltachta).
In 2003 tógadh Ionad Lae ar shuíomh Thearmann Éanna Teo. chun freastal
ar riachtanais shóisialta na naosach agus seirbhísí d’ard chaighdeán a chur
ar fáil dóibh. Tá an tIonad Lae agus an scéim tithíochta ag feidhmiú faoi
stiúir an Choiste Stiúrtha. Socraíodh gur dhá lá in aghaidh na seachtaine a

Béilí ar rothaí
Is féidir leat lón álainn cothaitheach a fháil ar an gCéadaoin ar
phraghas anréasúnach agus tabharfar chuig do theach é.
Seirbhís Níocháin
An dteastaíonn uait éadaí a níochán agus a thriomú? Déanfar sin ar
phraghas réasúnach. Baileofar agus fágfar an téadach ar ais chugat.
Seirbhís Iompair
An dteastaíonn bealach saor in aisce uait chuig an Siopa, Oifig an
Phoist nó an Banc ar maidin Dé hAoine? Má theastaíonn, cuir
glaoch ar 091505540.
Turais Lae agus Imeachtaí
‘Sea téann muid ag
spaisteoireacht timpeall. Bíonn
anspraoi agus anchraic againn
nuair a scaoiltear amach muid!!
Cabhair le foirmeacha srl.
An dteastaíonn cúnamh uait chun
foirmeacha a mhíniú duit agus
chun iad líonadh isteach? Beidh gach rud discréideach agus faoi rún.
Tuilleadh eolais le fáil ach glaoch ar 091505540.

Imeachtaí Thearmann Éanna ó Mhárta ’08 go Lúnasa ‘08
11/03/2008

Dráma  Faoi Dheireadh Thiar le Joe Steve Ó Neachtain i
Seanscoil Shailearna & béile sa gCrúiscín Lán

22/04/2008 – 21/07/2008

Spórtlann Mhichael Mhóir, Páirc an Mháimín

27/04/2008

Cnoc Mhuire

02/05/2008

Pléaráca i nGalf Mara Eanach Mheáin, Ceiliúradh lá breithe
Winnie Mholly, bhí an chraic go maith Tigh Mholly

mar a fheiceann sibh, tá fear breá slachtmhar meallta acu leo leis an bpluid a
chur ar taispeántas.

Ealaín/Péinteáil le Dónal de Bhailís
Ní gá níos mó a rá. Táthar ag súil go mór leis an mír ealaíne le Danny.
Beidh Ríomhaireacht agus Béaloideas á dhéanamh againn chomh maith
agus níl ansin ach blaiseadh beag de na rudaí ar fad a bhíonn agus a bheidh
ar siúl againn ó lá go lá san Ionad Lae.

Liosta de sheirbhísí atá ag feidhmiú agus
á bhforbairt againn don Aosach
Leabharlann
An bhfuil suim agat sa léitheoireacht? Má tá is seo do sheans. Cláraigh le
leabharlann an Ionaid Lae.
Aclaíocht do dhaoine os cionn caoga bliain d’aois
Tá seomra aclaíochta feistithe amach againn le trealamh aclaíochta. Tá níos
mó eolais le fáil ach glaoch a chur orainn ag 091505540.

bheadh an tIonad Lae oscailte ag an am. D’oibrigh Aodán Mac
Donnacha mar bhainisteoir páirtaimseartha ar Thearmann Éanna don
tréimhse 20062008. Bhí foireann de chúigear a bhí faoi choimirce
scéim FÁS ag oibriú faoina stiúir agus imeachtaí an Ionaid Lae idir
lámha acu.
Tógadh Ionad Sláinte agus naoi gcinn d’Árasáin ar an suíomh
céanna agus shocraigh Tearmann Éanna Teo. na foirgnimh seo a
thabhairt ar lámh don HSE le riaradh ar mhaithe le leas agus cur
chun cinn seirbhísí don phobal. Chosain na foirgnimh uilig níos mó
ná €4,000,000 ag an am. Sa bhliain 2007 nasc na comhlachtaí
Tearmann Ainín agus Tearmann Éanna Teo. le chéile, rud a d’fhág
32 Teach Sóisialta, Ionad Lae agus mionbhus faoi chúram
Thearmann Éanna Teo. Ag tús 2008 d’éirigh le Tearmann Éanna
Teo. maoiniú a fháil tríd an Clár Seirbhísí POBAL chun bainisteoir
agus foireann a fhostú. Tríd an maoiniú seo rinneadh comhcheangal
le hIonad Lae Aosaigh Cheantair na nOileán chomh maith le
hIonaid Lae Ros Muc agus Chamuis. Ag eascairt as seo tháinig
fás, forbairt agus leathnú ar réimse gníomhaíochtaí agus imeachtaí
chlár oibre an Ionad Lae ag tógáil smaointe, tuairimí, agus saineolas
na Rannpháirtithe/na nAosach ar bord. Cinntíonn sé seo go bhfuil
glór agus ról lárnach acu féin i gcur chun cinn seirbhísí agus
áiseanna don aosach sa gceantar.

Céard a bhíonn ar siúl againn agus cén fáth?
Ionad Lae Thearmann Éanna Teo.
Tá an tIonad Lae tiomanta chun seirbhísí trí Ghaeilge, den scoth agus d’ard
chaighdeán a chur ar fáil d’aosaigh an cheantair. Is am sóisialta don aosach
atá i gceist ina mbíonn deis acu bualadh le chéile, scéalta agus cúrsaí an
tsaoil a phlé agus a roinnt le chéile chomh maith le Scileanna/Ceirdeanna
idir shean agus nuaaimseartha a fhoghlaim i dtimpeallacht atá sábháilte,
sláintiúil, compordach agus tarraingteach.
Clár Gníomhaíochtaí/Imeachtaí an Ionaid Lae.
Bíonn an clár leagtha síos i gcomhar leis na rannpháirtithe agus bunaithe ar
na riachtanais atá acu féin mar ghrúpa agus go haonarach. Tá leanúnachas
agus éagsúlacht riachtanach sa gclár ionas go mbaintear an taitneamh agus
an tairbhe is fearr agus is féidir as an am a chaitear le chéile san Ionad Lae.

Sampla de chlár imeachtaí laethúla/seachtainiúla
an Ionaid Lae

Biongó, Imirt Chártaí agus Cluichí Boird
Is mór i gceist é an biongó agus cluiche cúig fichead. Bíonn buachan agus
cailliúint airgid i gceist chomh maith le neart rí rá agus ruaille buaille ó am
go chéile.
Aclaíocht
An cholainn a chur ag obair agus ag gníomhú go fisiciúil ar bhonn rialta.
deis iontach é seo chun na matáin agus na cnámha a láidriú agus de réir
saineolaithe deirtear go gcuidíonn an aclaíocht fhisiciúil rialta leis
inchinn freisin agus go mbíonn an duine níos meabhraí agus níos tapúla
déanamh cinnithe dá barr.

Is
na
an
ag

Lón
Lón cothaitheach, blasta ar
phraghas anréasúnach ar an
gCéadaoin agus faoi láthair tagann
an lón ón bPort i Ros a’ Mhíl.
Nasc idir muid féin agus muintir
Cheantar na nOileán
Go seachtainiúil is i Spórtlann
Mhichael Mhóir sa Máimín a bhíonn mír aclaíochta faoi stiúir
Mháire Bhid Ní Mháille agus a cuid cúntóirí Mary Ní hObáin agus
Bríd Ní Fheinneadha  Ionad Lae Cheantar na nOileán i gcomhar le
foireann Ionad Lae Thearmann Éanna Teo. Bíonn lón agus togha an
chomhluadair ar fáil.
Ionad Lae Chamuis agus Ros Muc
Tá mír aclaíochta ar siúl ag muintir Chamuis agus Ros Muc chomh
maith. Is ar an Déardaoin a bhíonn an mhír aclaíochta ar siúl in
Ionad Lae Ros Muc, faoi stiúir Bhreda Ní Choisdealbha agus
Mháirtín Uí Ghábháin. Tá muid ag súil go mór nasc a dhéanamh le
muintir Ros Muc agus Chamuis amach anseo.
Ranganna damhsa le Ríoghnach Ní Néill
Tá na ranganna damhsa ag freastal ar riachtanais an ghrúpa agus iad
fite fuaite leis an aclaíocht ag coinneáil an cholainn aclaí agus
sláintiúil ar chuile bhealach. Ag eascairt as na ranganna damhsa, tá
súil againn Club Sóisialta na nAosach a bhunú chun deis a
thabhairt d’aosaigh Chonamara agus na Gaeltachta bualadh le chéile
go sóisialta ar bhonn rialta.
Ceardaíocht
Tá pluid álainn críochnaithe ag grúpa de na mná faoi stiúir an
cheardaí Áine Máire Ní Odhráin agus an cúntóir Brídín Ní
Fhéinneadh. Níl dabht ach gur mór an ghlóir an píosa oibre agus
féach an triúr ban ag déanamh gaisce as ceann de na pluideanna agus

