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Cé muid fhéin
Tuigimid go léir luach na hoidhreachta a fágadh againn idir Chreideamh, Teanga, Cultúr, Ceol agus
eile agus iad go léir fite fuaite le chéile. Tá árd mheas againn ar ár muintir a shín ar aghaidh chugainn
saibhreas mór spioradálta a phioc siad féin suas óna muintir rompu. Sé ár gcúram an slabhra mór láidir
seo de shaibhreas a shíneadh ar aghaidh gan oiread agus lúb dhó lagtha, agus san am céanna an t-ómós
is dual a thaispeáint do shean-chaomhnóirí agus shealbhóirí an traidisiúin.
Is lena aghaidh sin atá “Tearmann Éanna” a bhfuil sé de chúram air, breathnú i ndiaidh na
bhfoirgnimh a thóg siad – 32 tithe beaga, Ionad Lae, Ionad Sláinte, mar aon le “Airegeal Phóil” ina
bhfuil naoi n-árasán do dhaoine ón nGaeltacht atá faoi mhí-bhuntáiste.
Tá buíochas an Phobail tuillte ag Coiste deonach “Thearmann Éanna Teo”., a thagann le chéile uair in
aghaidh na míosa, an bainisteoir agus an foireann a oibríonn lena seacht gcroí d’áthas go crua,
cúramach, coinsiasach cúig lá na seachtaine le rothaí na n-imeachtaí atá ag freastal ar éileamh na naosach a choinneáil ar na ráillí.
Is ról thánaisteach cúram Choiste Thearmann Éanna Teo., atá maoinithe ag an Stáit le Polasaí an Stáit
don Aosach a chur i bhfeidhm.
Micheál Ó Flannabhra S.P
(Cathaoirleach)

Béaloideas
Is údar mórtais agus bród dúinn mar Éireannaigh agus mar Shaoránaigh an
saibhreas atá againn ó thaobh an Chultúir de. Is í Príomh uirlis ár gCultúr ná
ár dTeanga dhúchais ‘An Ghaeilge’ atá sínte ar aghaidh chugainn ó bhéal go
béal agus ó ghlúin go glúin tríd ár muintir romhainn.
Is iomaí sin píosa seanchais agus amhráin a bhíonn le cloisteáil in Ionad Lae
Thearmann Éanna Teo. agus muid i gcomhluadar ár muintire.
Ag tús na bliana seo chuir muid ceist ar rannpháirtithe an Ionaid Lae an
mbeadh suim acu cuid dá saibhreas idir Seanchas, Teanga, Amhráin agus
Ceol a roinnt linn.

Ciorcal an Chomhrá
Cheistigh siad an fáth agus an t-údar a bhí againn leis seo agus tar éis dóibh roinnt smaoineamh a
dhéanamh ar an gceist sea m-anam gur chineadar theacht ar bord linn agus roinnt dár saibhreas a roinnt
linn.
Chuir muid tús leis an obair i mí Mheithimh i mbliana. Bíonn Máire Pheitir Uí Dhroighneáin istigh leis
an ngrúpa uair sa gcoicís ag spreagadh muintir a ’Tí chun a bheith páirteach i mír an Bhéaloidis. Tá
súil againn roinnt don ábhar a fhoilsiú i bhfoirm leabhar/CD amach anseo.
“Tús maith leath na h-Oibre”

Ag cuardú scéalta sa Leabharlann!

Áilleacht (Lá an Phátrúin’09)

Céard é an scéal ??

Turas go Rath Cairn
Ceann di mhór-Imeachtaí na bliana.
Ar an 22ú Iúil 2009 thaisteal muid fhéin, Muintir Thearmann Éanna,
rannpháirtithe Ionaid Lae Ceantar na n-Oileán, Chamuis agus Ros Muc
le chéile agus thug muid ár n-aghaidh ar Rath Chairn na Mí. Cuireadh na
múrtha fáilte romhainn ann. Bhí na tinte cnámh ar lasadh, bhí áilleacht,
nádúr agus draíocht le mothú sa timpeallacht agus muid uile bailithe le
chéile in Áras Pobail Rath Chairn. Bhí cuimhne mhaith ag roinnt de na
daoine a bhí linn ar an mbliain 1935, sé sin an bhliain a d’fhág teaghlaigh
Conamara agus thug a n-aghaidh ar Chontae na Mí, chun cur fúthu ansin
le slí mhaireachtála a bhaint amach dóibh féin i réimse na feirmeoireachta.
An rud ab iontaigh agus ab shuntasaigh ar fad dúinne mar chuairteoirí ar Rath Cairn ná an nádúr a bhí
agus atá idir muintir Chonamara agus muintir an cheantair sin. Cé go
raibh muid cúpla céad míle ó Chonamara, mhothaigh muid sa mbaile i
Rath Cairn agus muid ag ceiliúradh inár dteanga dhúchais féin i measc ár
muintir fhéin – “Briseann an dúchas trí shúile an chait”
Ba mhaith linn buíochas ó chroí a ghabháil le
chuile dhuine a thug cúnamh dúinn an Ócáid
Cheiliúrtha seo a eagrú in onóir Aosaigh
Chonamara agus Rath Chairn. Páraic Mac Craith,
Comharchumann Rath Cairn, Ceoltóirí, amhránaithe agus damhsóirí idir óg
agus aosta, Rath Chairn agus Chonamara, Máire Pheitir a rinne taifead ar chuid
de scléip na h-Oíche, Máire Bhidda Ní Mháille, An t-Athair Mac Consaidín
agus foireann na nIonaid Lae ar fad a d’oibrigh agus go deimhin, a oibríonn
go dian, diograsach, dícheallach agus go croíúil i gcónaí.
Ár mbuíochas speisialta do Mháirtín Tom Sheáinín a tháinig linn agus a bhí i
mbun cúramaí an tí ar an oíche, Rannpháirtithe na nIonaid Lae, Aosaigh agus
muintir Rath Cairn trí chéile. Níl dabht ach gur bhain muid an-sásamh as ár
dturas agus tá muid ag tnúth go mór le cuairt mhuintir Rath Cairn ar
Chonamara an bhliain seo chugainn le cúnamh Dé.

Seaimpín na hÉireann 2008
(damhsa na gCoiníní) ..........

Lá Oscailte
Eagraíonn Tearmann Éanna., Lá Oscailte thart ar thús mí Meán Fómhar chuile
bhliain. Bhí an-lá againn anuraidh!! Bhí scoth an cheoil, na n-amhrán,
damhsa agus seanchas ag dul go gealach, chomh maith le togha an
chomhluadair. Ár mbuíochas dóibh siúd ar fad a roinn a gcuid scileanna agus
buanna linn ar an lá idir cheoltóirí amhránaithe, seanchaithe, mná tí, agus Fear
an Tí é fhéin Joe Steve Ó Neachtain Baill ó Dhia agus ó Mhuire air agus ar
chuile dhuine a bhí linn ar an lá.
Beidh ár lá Oscailte/Lá ceiliúrtha againn i mbliana ar an Domhnach an 6ú
Meán Fómhar 2009 ag tosú ar a 3.00in agus ba mhaith linn an deis seo a
thapú chun cuireadh a thabhairt i dtosach báire duit fhéin agus do do chairde
ar fad idir óg agus aosta ó cheantar Chois Fharraige
Súil siar ar Lá Oscailte
2008

Ba mhaith leis an gCoiste Stiúrtha
Thearmann Éanna
cuireadh a thabhairt do mhuintir
Chois Fharraige
a bheith i láthair ag Lá Oscailte
an Ionaid Lae ar an Tulach
ar an Domhnach, 6ú Meán Fómhar
2009
Cuirfear tús leis an gceiliúrtha ag a
3.00i.n agus ag críochnú ag 6.00i.n

Fear an Tí:

Joe Steve Ó Neachtain

Beidh fáilte roimh chách.

Dífhibríleoir
Tá Dífhibríleoir (Meaisín Croí) lonnaithe in Ionad Lae Thearmann Éanna.,
Indreabhán, Co. na Gaillimhe.
Céard a chiallaíonn sé seo? Is meaisín é an AED (Dífhibríleoir ) a úsáidtear ar dhaoine
i gcás taom croí nó i gcás go stopann croí duine ag bualadh. (STAD CAIRDIACH NÓ
CARDIAC ARREST). Is féidir Stad Cairdiach a thabhairt faoi deara i gcás duine ag
titim as a sheasamh, gan aithne gan urlabhra agus nach bhfuil ag análú.
Tá painéal de chúigear oilte faoin eagraíocht CROÍ chun na bearta tharrthála cuí ar nós
CPR agus dífhibriliú a dhéanamh i gcás éigeandála. Tá an cúigear atá traenáilte ag
oibriú ar bhonn deonach ar mhaithe le cuidiú chomh
fada agus is féidir i gcás éigeandála. Is í Mary Ní
hÓbáin atá i gceannas an ghrúpa. Má tá tuilleadh
eolas ag teastáil cuir glaoch ar an Oifig 091-505540

Aclaíocht
An Seomra Aclaíochta
Tá an Seomra Aclaíochta i dTearmann Éanna faoi lánseoil anois agus
roinnt mhaith aiseanna ann dóibh siúd ar suim leo na matáin agus na
cnámha a chur ag obair agus a láidriú le cabhair na haclaíochta.
Tá an tseirbhís ag díriú ar an aoisghrúpa ó 50 bliain ar aghaidh agus ag
tabhairt cuireadh d’éinne sa bpobal ar spéis leis/leí an deis seo a thapú
agus úsáid a bhaint as na haiseanna atá ar fáil.
Ar ndóigh, deireann na saineolaithe linn go bhfuil méid airithe aclaíochta
ag teastáil uainn uilig chun an deá-shláinte a chothú agus a chaomhnú. Ar
an taobh eile ní hé an cineál céanna aclaíochta a oireann do chuile dhuine.
Is chuige seo atá teagascóir oilte, Máirtín Ó Gábháin a bhfuil cáilíochtaí aitheanta bainte amach aige ar
fáil chun freastal ar lucht úsáide an tSeomra Aclaíochta ar bhonn rialta ó thús mhí Mheán Fómhar ar
aghaidh. Cuirfidh an teagascóir comhairle phearsanta ar chuile dhuine atá ag baint úsáid as an
háiseanna lena chinntiú go mbainfidh siad an tairbhe is fearr agus is féidir as na háiseanna atá ar fáil.
Má tá tú san aois ghrúpa 50+ agus fonn ort roinnt ama a chaitheamh leis an aclaíocht, níl le déanamh
‘ad ach an fhoirm Clárú atá iniata a líonadh isteach agus a sheoladh ar ais chugainn láithreach nó
glaoch a chur orainn ag 091-505540 nó 087- 9424084
Aclaíocht trí mhodh na samhlaíochta chun freastal ar riachtanais aclaíochta na Rannphairtithe
Oibrítear trí mhodh na samhlaíochta chun an corp agus an intinn a chur ar a shuaimhneas trí úsáid na
gcéadfaí. Leantar ar aghaidh leis an síneadh agus ina dhiaidh sin déantar píosa aclaíochta ar bhonn
éadrom, a chuidíonn go mór le solúbthacht agus láidreacht an choirp. Críochnaítear an seisiún ag úsáid
teicnící análú agus beannacht dearfach don lá - ag samhlú an sreabhán fuinneamh dearfach ag dul tríd
an gcorp iomlán. Tugann sé seo deis don chorp feidhmiú ar bhealach comhréitithe agus cothromúil. Is
í Breda Ní Choisdealbha atá i mbun na seisiúin aclaíochta.

Seirbhís Iompair – Mionbhus Thearmann Éanna
Tá an tSeirbhís Iompair ar cheann de na seirbhísí is tábhachtaí a chuireann an Comhlacht ar fáil
d’Aosaigh an cheantair. Tugann sé deis don Aosach a ngnó pearsanta a dhéanamh as a stuaim féin
chomh maith le freastal ar;
• Imeachtaí an Ionaid Lae,
• Imeachtaí Sóisialta a bhíonn eagraithe go h-áitiúil agus lasmuigh don cheantar.
• Ar an Aoine cuirtear seirbhís Iompar ar fáil chun daoine a thabhairt go dtí baile beag an
Spidéil, Oifig an Phoist, Banc, Ionad Sláinte agus na Siopaí Áitiúil. Má theastaíonn uait an
tseirbhís seo a úsáid níl le déanamh ‘ad ach an fhoirm Clárú atá iniata a líonadh isteach agus a
sheoladh ar ais chugainn láithreach nó glaoch a chur orainn ag 091-505540 nó 087-9424084
Buíochas do na heagraíochtaí BEALACH, POBAL agus FÁS a chuidíonn linn an tseirbhís iompair a
chur ar fáil ar bhonn leanúnach do mhuintir an cheantair.

Cá bhfuil muid ag dul?
……Siar go Conamara

Obair Charthanachta - Mná Chois Fharraige
Le suas le chúig bliana déag, tá riar ban as Cois Fharraige ag obair go
díograiseach agus ag cuidiú le carthanachtaí ar fud an domhain. Is í Úna Ní
Dhonnchadha a thug an grúpa le chéile an chéad lá a riamh. Bhíodh teacht le
chéile againn oíche amháin sa tseachtain i dteach duine de na mná, ag obair, ag
comhrá agus ár ndóigh bhíodh an cupán tae ar fáil i gcónaí!!
Bhíodh muid agus bíonn muid fós ag cniotáil, ag fuagháil, ag cróiseáil, ag
déanamh paidríní agus go deimhin aon rud eile a chuimhneodh muid air.
Bhíodh díolacháin earraí againn i Scoil Sailearna uair sa mbliain chun cúpla
pingin a dhéanamh. Ba seachtar ar bhí sa ngrúpa i dtús aimseartha,
Máire Uí Chonaire, Mary Keady, Peigí Uí Cheannabháin, Winnie
Mholly, Bridie Connolly, Úna Ni Dhonnchadha agus mé fhéin.
I mí Eanair 2009 tháinig muintir Ionad Lae Thearmannn Éanna ar bord
linn agus anois tagann muid le chéile chuile Déardaoin san Ionad Lae
ar an Tulach. Bíonn Bríd Ní Fhéinneadha agus Máire Uí Chadain ansin
chun lámhchunta a thabhairt más gá. Ciallaíonn seo go bhfuil fás mór
tagtha ar an ngrúpa buíochas le Dia. Cuirtear na hearraí lámh dhéanta ar fad ar aghaidh go dtí an ceann
áras i gCaisleán an Bharraigh. Díoltar na hearraí agus cuirtear an t-airgead ar fad i dtreo na
carthanachta agus is minic go gcuirtear píosaí deasa éadaigh a bhíonn déanta amach thar lear.
Nóra Uí Chualáin

Buíochas ó chroí lenár gcairde a thug síntiús dúinn i mbliana
Clódóirí Lurgan, Leabharlann na Ceathrún Ruaidh, Tí Johnny Sheáin, Aran Ferries agus triúr
rannpháirtí de chuid Ionad Lae Thearmann Éanna a d’iarr orainn a gcuid ainmneacha a choinneáil faoi
rún….
Go raibh míle maith agaibh as ucht bhur bhflaithiúlacht agus
agus go gcúití Dia libh é ar fad.
fad

Súil siar ar roinnt Turais,Gníomhaochtaí agus Imeachtaí
ó Eanair ’09
Meán--Fómhar’09
’09 go dtí Meán
Gníomhaíochtaí an Ionaid Lae
Biongó
Ranganna Ceardaíocht agus Ealaíon - Obair ar son
na misiúin
Damhsa
Clár Aclaíocht & Analú - Uair sa tseachtain
Ciorcal Comhrá/Béaloideas, comhrá, caint agus craic
Curadóireacht
Ag Léitheóireacht - Am ciúin sa
Leabharlann
Comhnascadh le hIonaid Lae Chamuis agus
Rosmuc
Ag Spaisteoireacht
Turas Lae ar Ionad Lae 'Sonas' i Maigh
Cuillinn
Turas Lae ar Áras Mhic Dara
Turas Lae go Margadh Mhaigh Cuillinn
Turas Lae go Margadh an Spidéil
Turas Lae go Caisleán an Bharraigh - Scoil Dramaíochta & (An Aosach ag tacú/comhnascadh leis an Óige)
Turas Lae - Láinseáil Bealach ar siúl in Uachtar
Árd
Turas go Cnoc Mhuire
Taispeántas Ealaín 'Nadúr' - Leabharlann An
Cheathrú Rua
Taispeántas Ealaín Kaleidoscope “Ostán an
Twelve”
Taispeántas Ealaín le Caitlín Ní Chonghaile
Féile Choilm de Bhailís
Ocáidí Cheiliúrtha;
Aifrinn cheiliúrtha
Dinnéar Pobal ar Aire/Tearmann Éanna
Lá an Phatrúin ar an mBánrach
Ceiliúrtha bhreith lá Winnie Mholly eagraithe ag
Máire agus Peadar
Féile Bealtaine-Ostán an Páirce
Ceolchoirm in onóir na nAosach. Eagraithe ag Scoil Náisiúnta naTulaí (An Óige ag comhnascadh leis an
Aosach)
Cuairt mhuintir na nIonaid Lae ar Rath Chairn Glas na Mí
Cúrsaí/Oiliúint Foirne;
Treanáil in úsáid meaisín
an chroí
“Dífhibríleoir”
Sábháilteacht agus Sláinte
Garchabhair
Sláinteachas
Ríomhaireacht

Cairde dár gcuid a d’éalaigh uainn ar shlí na fírinne i mbliana
I mí Aibreán 2009 bhásaigh Máire Ní Chonghaile ball foirne de cuid Thearmann Éanna Teo., Léiríonn
an píosa filíochta a cumadh in onóir Mháire an mheas a bhí uirthi mar chomhleacaí oibre, agus mar
chara dílis de chuid na rannpháirtithe agus na heagraíochta trí chéile.
Michael Barrett – a bhí mar bhall/rannpháirtí de chuid an Ionaid Lae; Bhásaigh Michael i mí
Mheitheamh 2009. Ba duine ciúin, cineálta, agus croíúil ab ea é. Ba bhreá leis an comhluadar agus go
deimhin ba bhreá linne a bheith i gcomhluadar Mhichíl. Nuair a smaoiníonn muid ar Mhichael
cuimhníonn muid ar a shuáilceas agus ar an meangadh deas gháire a bheadh air i gcónaí.
Guímíd solas na bhFlaitheas orthu agus ar chuile dhuine atá imithe ar shlí na fírinne.

Máire
D’éalaigh tú uainn go ciúin ‘s go héasca,
Maidin Luan sea fuair muid scéala
Gur fhág tú muid le dhul go na Flaithis leis an Athair Naofa
Níl dabht ach go raibh muid craite, cráite ‘s trína chéile faoi bhás ár
gcara is ár gcomhleacaí, Máire
Chaith muid an lá ag dul siar ar bhoithrí na smaointe ag cur síos ar
an ngreann ‘s an spraoi a bhíodh ‘ainn ‘s muid ag caitheamh corr
spalla ag a chéile.
Oh nárbh dheas é do ghlór binn a chloisteáil, ar theacht isteach
dhúinn ar maidin
Thabharfá cluais ghéar don chomhrá
‘S chuirfeá isteach do phíosa fhéin ann, ar bhealach a bhí réidhchúiseach ‘s barúil
Thug tú treoir is tacaíocht dúinn agus ghlac muid leis le mór mheas
‘S bhí tú anseo mar réiteoir ‘ainn nuair a thagadh an crú ar an táirne.
Buíochas do Dhia gur casadh muid le chéile, ar chosáin casta an
tsaoil seo,
‘S go bhfuair muid seans ár mbrionglóid a scaoileadh,
‘’An long a chasadh timpeall’
‘’S í anois ag seoladh go croíúil le Comhar na Gaoithe.
Céad slán leat a Mhaud
Tá tú fhéin anois i measc na n-Aingeal Naofa
Tá do luach saothair bainte amach ‘ad
‘S cúramaí an tsaoil seo - Comhlíonta go Cneasta ’s go Cuí ‘ad
Tá Tearmann Éanna go mór faoi bhrón ‘s ní dhéanfar dearmad ort a
choíche Beannacht Dé is na maighdine ar t-anam Uasal Naofa.
Amen
(Aibreán 2009)

