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Nuachtlitir, Eagrán 5

Nollaig 2012

G uíon n m uid , Nolla ig m hór mh aith ag u s blia in n u a fa oi sh é an ag u s f aoi mh ai se a r Bh ord Stiú r tha ,
f h o ir ea n n a g us o ib r it h e de o n ac h a T he a rm an n Éa nn a , Ár g ca ir de a gu s n a h e ag r aí oc h t aí ar f a d a ch u idi gh
l in n i r it h n a b l ia na , Ú d a rá s n a Ga e l t ac h t a, R oi nn n a G ae l t ac h t a, FSS , A n Co m ha ir l e Co n t ae , PO B AL ,
FÁ S, TÚ S , B E AL AC H, Fo r u m C ho n a ma ra , Co is t e G ai rm o ide a ch a is n a Ga il l imh e , F CL , C ST , C l ód ó ir í
L ur g an , R aid ió na Ga el t a c ht a , An Ch lé ir ag u s P o b al Ch o is Fha r ra ig e a g us Co n am ar a t r í ch é il e .

Seoladh Oifigiúil an tSeirbhís
‘Béilí ar Rothaí’
Ar an Aoine an 5ú Deireadh Fómhair 2012 tionóladh ócáid
speisialta i dTearmann Éanna nuair a sheol an tAire Stáit sa
Roinn Ealaíona, Oidhreachta agus Gaeltachta Donncha Mac
Fhionnlaoich seirbhís nua as an bpíosa, sé sin seirbhís ‘Béile
ar Rothaí’ faoina gcuirfear béilí te, cothaitheach ar fáil ar
phraghas réasúnach do dhaoine scothaosta agus d’easláin an
cheantair seo.
Tá muid thar a bheith ríméadach agus bródúil gur éirigh linn
an togra seo a thabhairt chun críche ar mhaithe le leas an
phobail ar a bhfuil muid ag freastal. Ba mhaith linn ár
mbuíochas a chur in iúl do na Ranna Stát cuí, An Roinn
Ealaíona, Oidhreachta agus Gaeltachta, Údarás na
Gaeltachta, An Comhairle Contae, a chuidigh linn íoc as cuid den chaiteachas i leith an togra.
Buíochas speisialta libhse, muintir an cheantair seo, a thacaigh go flaithiúil linn inár
bhfeachtas bailiúchán airgid inár bailíodh €4,808.
Tá an tseirbhís Béilí ar Rothaí ar bóthar trí lá na seachtaine Dé Máirt, Dé Céadaoin agus
Déardaoin agus tá muid ag súil go mór le cur leis na laethanta sin amach anseo.

Óráid Bhríd Mháirtín le linn an tseoladh;
Dia dhaoibh a dhaoine uaisle. Ba mhaith liom cúpla focal a rá thar
ceann rannpháirtithe Ionaid Lae Thearmann Éanna, Ros Muc agus
Chamuis. An chéad rud ba mhaith liom a rá ná, go bhfuil súil agam
go bhfuil sibh ar fad ag baint taitneamh as an ócáid cheiliúrtha seo.
Tá ríméad an domhain orainn inniu go bhfuil ‘Seirbhís Béile ar
Rothaí’ bunaithe ag Tearmann Éanna.
Is iontach go deo an smaoineamh a tháinig chugaibh a leithéid de
sheirbhís a thosaigh le go mbeadh muid anois in ann béile te a fháil ar
leic an teaghlaigh. A muise, cheapfainn nach gcreidfeadh an mhuintir
a chuaigh romhainn go bhféadfadh a leithéid tarlú go deo.
Go sábhála Dia chuile dhuine a thug cúnamh leis an tseirbhís Béile ar
Rothaí a chur ar fáil sa gceantar seo.
Dia go deo libh.

Ranganna Ríomhaireachta agus
Léitheoireachta
I Meán Fómhair 2012
cuireadh tús le ranganna
ríomhaireachta
agus
léitheoireachta i gcomhar
leis an Ionad Foghlamtha
i gCasla; Míle buíochas
le Neasa de Bhailís agus
le
Mairéad
Mhic
Dhonnchadha as ucht na
deiseanna oiliúna a chur
ar fáil dúinn.
Ar ais sa seomra ranga ‘Nár laga Dia sibh’

Aosú le Muinín
Aosú le Muinín; I mí Meán Fómhair 2012 cuireadh tús le cúrsa ocht seachtaine ‘Aosú le
Muinín’ in Ionad Lae/Teach Altranais Chárna. D’fhreastail daoine ó chuile cheard de Charna
ar an gcúrsa agus de réir an aiseolais a tháinig ó rannpháirtithe an chúrsa féin bhí ábhar an
chúrsa thar cionn agus thaitneodh leo cúrsa eile dá leithéid a dhéanamh amach anseo. Míle
buíochas le Bernie agus lena foireann as ucht an fháilte agus an tacaíocht a chur siad ar fáil
dúinn - Bronnfaidh an Teachta Dála Éamon Ó Cuív na teastais ar rannpháirtithe an chúrsa
2012 ag dinnéar na Nollag i dTearmann Éanna.

Ócáid de chuid an Aontais Eorpaigh

Ar an 11ú Aibreán 2012 d’fhreastail suas le leathchéad duine ó Thearmann Éanna, as Ros
Muc agus Camus ar ócáid mhór a bhí eagraithe ag an Aontas Eorpach i mBaile Átha Cliath.
Seo í an chéad uair a raibh cuireadh ag grúpa d’aosaigh as Conamara ag an gcomhdháil. Ní
hé amháin sin, ach labhair Máire Uí Chonaire agus Barbara Solan amach go paiteanta thar
ceann
aoisghrúpa na
n-aosach.

Óráid Mháire Uí Chonaire 11/04/’12

Ba mhaith liom thar ceann ghrúpa Thearmann Éanna, Ros Muc agus Chamuis
buíochas ó chroí a ghabháil leis an Aontas Eorpach agus leis an eagraíocht
‘Age and Opportunity’ as ucht cuireadh a thabhairt dúinn a bheith i láthair ag
comhdháil an lae inniu.
Tagann muide ó Chontae na Gaillimhe áit ar a dtugtar Conamara. Is ceantar
Gaeltachta é Conamara agus is í an Ghaeilge ár bpríomhtheanga labhartha.
D’fheadfá a rá go bhfuil muid féin ar an nglúin is sine ó thaobh na Gaeilge di
agus tá muid fíor-bhródúil agus dóchasach go leanfaidh an ghlúin óg ag
labhairt agus ag cleachtadh na Gaeilge inár ndiaidh.
Anois agus muid ag dul amach in aois, tugann muid féin faoi deara go bhfuil iompar agus dearcadh
daonna ag athrú i leith aosú seachas mar a bhíodh agus tá sé sin thar a bheith tábhachtach.
Teastaíonn uainn go mbeadh íomhá dearfach ag baint lenár n-aoisghrúpa le go mbeadh muide agus na
glúine inár ndiaidh ag súil leis an tseanaois mar chuid den tréimhse is deise dár saol.
Tugann muid ár mbeannacht don obair a dhéanann eagraíochtaí deonacha cosúil le ‘Age and
Opportunity’ agus le Tearmann Éanna ar son gach a bhfuil sean agus tinn sa tír seo.
Iarrann muid ar lucht an Aontais Eorpaigh, aoisghrúpa an aosaigh a chuir ard ar bhúr gclár oibre le go
mbeidh na deiseanna céanna againne agus atá ag gach aoisghrúpa eile, ní hamháin anseo in Éirinn ach
ar fud na hEorpa agus an domhain ar fad.
Áiseanna agus Seirbhísí Thearmann Éanna

Ionad Lae
32 Theach Sóisialta
Ionad Sláinte
Naoi nÁrasán Aireagal Phóil
Seirbhís Béilí ar Rothaí
Seirbhís Mionbhus
Seirbhís Dífhibrileoir
Áiseanna Aclaíochta
Áiseanna Béaloidis
Seirbhís eolais agus cuidiú i líonadh isteach foirmeacha
Seirbhís tacaíochta agus cónascach le trí Ionad lae eile tríd an gclár seirbhís POBAL
Seirbhís riaracháin agus bainistiú scéim foláirimh na seanóirí
Seirbhís tacaíochta do choiste Phobal ar Aire

Pobail ag Ealaíon
I samhradh 2012 rinne TG4 sraith cláir faoi Mheangadh Fíbín. Bhí ceann de na cláir seo faoi
Chath na Ceathrún Rua ina raibh páirt ghníomhach ag cuid de rannpháirtithe Thearmann Éanna,
Ros Muc agus Chamuis. D’oibrigh an t-ealaíontóir Alice Rekab
leis na grúpaí éagsúla ar an togra. Is éard a theastaigh ó
léiritheoir na gclár, Micheál Ó Domhnaill, ná an oiread pobail
agus a d’fhéadfaí a thabhairt le chéile.
Tuigtear dúinn gur cuireadh tús le Cogadh na Talún ar an
gCeathrú Rua in 1880 nuair a sheas suas le ceithre chéad duine
de mhuintir na háite agus a gcairde ó cheantair mórthimpeall an
fód i gcoinne orduithe díshealbhaithe a bhí eisithe orthu mar
thionóntaí ag an Tiarna Talún Kirwan. Is léir gur foilsíodh
píosa faoi Chath na Ceathrún Rua san New York Times ag an
am.
‘Píosa ealaíona de chuid Bhrian Uí
Bhaoil’

Ceardlann Sainchomhairliúchán Poiblí
Éisteacht Ghníomhach in Óstán na Ceathrún Rua agus arís in Óstán Menlo Park i mí
Dheireadh Fómhair 2012
Ar an 9ú Bealtaine 2012 d’fhreastail os cionn leathchéad duine ó aois a caoga bliain ar
aghaidh as ceantair Chonamara Theas ar cheardlann sainchomhairliúchán poiblí a bhí
eagraithe ar an gCeathrú Rua le tuairimí na n-aosach a fháil ar chuile ghné de chúrsaí an
tsaoil. Tógfar na tuairimí sin san áireamh sa Phlean Forbartha atá á ullmhú acu don chontae
le go mbeidh Éirinn ar cheann de na tíortha is deise agus is compordaí le maireachtáil inti
agus muid ag dul in aois.

Searmanais na Bliana
Is le treoir agus tacaíocht ár sagart paróiste, An Athair Liam Ó Rathallaigh
a heagraíodh searmanais na bliana. Is í seo an dara bliain as a chéile ag
Tearmann Éanna i mbun searmanais agus níl dabht ach go bhfuil ócáidí na
searmanas ag dul ó neart go neart. Go deimhin féin bíonn muid ag súil go
mór leis na
searmanais agus
muid bailithe le
chéile mar aon chlann amháin ag
ofráil ár n-urnaithe trí mhodh an
mhachnaimh le téamaí éagsúla. Is í
Breda Ní Choisdealbha a rinne
comhordú ar shearmanais na bliana.

Turas go Cnoc Mhuire
Chuile bhliain tugann Tearmann Éanna
cuairt ar Chnoc Mhuire le linn
cheiliúradh lá na Gaeltachta. Is lá fíorspeisialta é seo do mhuintir na
Gaeltachta. Bíonn an
t-atmaisféar
thar a bheith croíúil ó thaobh an
chreidimh agus na Gaeilge di.

‘Castar na daoine ar a chéile ach ní chastar na cnoic ná na sléibhte’

Coiste Pobal ar Aire
Coiste Pobal ar Aire don limistéar ó Abhainn
Chruimlinne siar go Droichead Chasla agus suas go
Seana Phéistín.
Ó chlé tá: Máirtín Ó Donncha, Pádraic Mac an Iomaire,
Pádraic A’ Táilliúra Ó Conghaile (Cathaoirleach), agus
Beartla Ó Cadhain. As Láthair: Peadar Mac an Iomaire,
Bridie Knox, Caitlín Uí Fhátharta agus Peigí Uí Chéidigh
(Tearmann Éanna)
Scéim Foláirimh na nAosach; Tá airgead stáit le fáil ag daoine ó aois 65 ar aghaidh le
cúnamh a thabhairt dóibh íoc as costas trealaimh éigeandála - monatóir aláraim. An bhfuil
tú féin nó duine muinteartha leat i dteideal na scéime? Má tá déan teagmháil le Oifig
Thearmann Éanna Teo. Teileafón; 091 505540 nó 087-9424084

Ceiliúradh lá breithe ár gcara
Margaret Uí Mhaoileoin
Ócaid cheiliúradh agus muid ag dul siar ar
bhóithre na smaointe i dteannta ár gcara dhílis
Margaret agus a clann a bhí linn ar an lá.
‘Go maire tú an céad, a Mhargaret’

Oiliúint Foirne;
Sláinte & Sábháilteacht
Tine
Sláinte & Sábháilteacht
Beatha
HACCP
CPD
Safe PASS
Garchabhair FETAC 5
Oiliúint ar Láimhseáil
Ríomhaireacht
Sláinte & Sábháilteacht sa
Ionad Oibre
Bunranganna Aclaíochta
Deisiú meaisíní

Ceiliúradh Lá Fhéile Bríde
Cuairteoirí ó Scoil Náisiúnta Cholm Cille
Rannpháirtithe Thearmann Éanna ag malartú a saibhreas
teanga leis an nglúin óg faoi Chroiseanna Naomh Bríd.

Seisiún le Scoláirí Choláiste
Samhradh Chamuis

Gníomhaíochtaí an Ionaid Lae
Ranganna/Aiseanna Aclaíochta
Ranganna Machnaimh
Ríomhaireacht
Béaloideas, ciorcal comhrá/leabharlann
Ranganna ealaíona
Ceardaíocht
Biongó
Seisiúin ceoil agus amhránaíochta
Léachtaí oideachasúil
Searmanais
Ag Léitheoireacht - Am ciúin sa Leabharlann
Cónascadh le hIonaid Lae Chamuis agus Ros Muc
Cónascadh ina bhfuil óg agus aosta
Siamsaíocht i gcuideachta scoláirí Choláiste Chamuis
agus Pádraic an Táilliúra
Imeachtaí sóisialta eagraithe go rialta taobh istigh agus
taobh amuigh
Ag cónascadh agus ag cothú cairdis ar bhonn sóisialta le
muintir Ionaid Lae mórthimpeall Chonamara agus na
Gaeltachta
Cónascadh idir an Óige agus an Aosach
































Turais, Ócáidí & Léachtaí Eolais

Ceiliúrtha Féile Lá Fhéile Bríde
Beannú na Scornach
Ceiliúradh Lá Fhéile Vailintín
Beannú an Luaithrigh
Raifil Ábhar Ceardaíochta an Ionaid
Cuairt ar Theach Altranais An Spidéil
Aifreann Beannú na nEaslán i Ardeaglais Thuama
Maidin Caife do CROÍ i Seanscoil Shailearna
Turas Lae go Baile Átha Cliath – cuireadh
speisialta go dtí An tAontas Eorpach
Lainseáil Plean na Gaeilge ITT Indreabhán
Turas go Cnoc Mhuire - Lá na Gaeltachta
Cóisir Mhór le Rannpháirtithe an Ionad Lae
Ceardlann Éisteacht Gníomhach don Aosach Óstán na Ceathrún Rua
Ceiliúradh 50 bliain Scoil Náisiúnta Cholmcille
Féile na Bealtaine i Westwood
Léacht Eolais FSS HSE
Searmanais Chomhdháil Náisiúnta na hEocairiste
& An Phatrúin
Crannchur Béile ar Rotha & Lá Oscailte
Thearmann Éanna
Rásaí Báid an Volvo
Ceiliúradh an tsamhraidh i Ros Muc & i gCamus
Ceiliúradh Togra Splanc ar an gCeathrú Rua
Turas na bliana 2012 - Co. an Chláir & Co.
Thiobraid Árann
Cuairt ar An Siopa Buí
Maidin Caife d’Ospís na Gaillimhe
Lainseáil 'Béile ar Rotha'
Ceardlann Éisteacht Ghníomhach don Aosach Óstán Pháirc Mhenlo
Searmanais na Marbh san Ionad Lae
Béaloideas/Máire Pheitir/Eibhlín Stevens
Bronnadh teastais 'Aosú le Muinín'
Dinnéar na Nollag 13ú Nollaig & 19ú Nollaig-

Cairde agus gaolta dár gcuid a d’éalaigh
uainn ar shlí na fírinne i mbliana

Colm Mac Donnacha, Pádraic Ó Loideáin, Anna
Uí Dhurcáin, Páraic Ó Dubháin, Máirín Ní
Dhroighneáin, Carmel Nic an Iomaire, Barbara
Ní Chonghaile, Micheál Ó Cualáin, An
Canónach Tadhg Ó Móráin, Nora Hynes, Mary
Uí Cheallaigh, Peigín (Dhiarmaid) Uí Chéidigh,
Máire Keating, Bairbre Uí Cheallaigh, An tSiúir
Aloysius Ní Shúilleabháin, Nóra Uí Mhainnín,
Máire Uí Chonaire, Máirtín Ó Maoilchiaráin,
Bríd Mhic Dhonnacha.
Guímid solas na bhFlaitheas dóibh agus do chuile
dhuine atá imithe ar shlí na fírinne.
Míorúilt an Bhreith
An chéad anáil á tharraingt gan aon stró
An chéad scread caoineadh ós ard a gcinn
An chéad bholadh leis an tsrón is éisteacht na gcluas
An chéad mhothú coirp tar éis an bhroinn a fhágáil
An chéad bhlaise tríd an chothú ar chíoch na máithreach
An chéad mheangadh gáire ar bhéal an linbh
An chéad radharc súl ar nádúr na cruinne
Is é sin an duine nach mór an spóirt é
Is é sin an mhíorúilt inár cruthaíodh an duine
Is é sin an turas ar a dtugann muid trial air
Is muid treoraithe ag mac an duine
Níl lá dá fhad nach dtagann a dheireadh
Scáth an tsolais ag scairte ar chosáin an tsaoil seo
Bíonn uaireanta crua againn thairis a chéile
Ach is fiú go mór dúinn é a choinneal le chéile
Ar son an mhíorúilt breith an duine
Éist leis an treoir is lean an solas
Ní chlis ár gcruthaitheoir orainn s ní chlisfidh
Bíodh agat foighid le déileáil le cúramaí an tsaoil seo
Is beidh ár gcosán lasta le soilse móra millteacha
Is muid ag trial ar an gcéad mhír, den chéad saol eile.
P.Uí Ch.

Bord Stiúrtha Thearmann Éanna Teo.,
Oifigí na comhlachta 2012/2013; Peadar Mac an Iomaire (Rúnaí) Máire Ní Chéidigh, (Cathaoirleach) Sorcha
Nic Dhonnacha (Leas-Chathaoirleach) Máire Bhreathnach (Cisteoir)
Pádraic Willie Ó Fátharta, Máire Áine Nic Dhonnacha, Máire Denvir, Morgan Ó Conchubhair,
Tá triúr Stiúrthóirí nua ceaptha ar an gcomhlacht i mbliana; Máirín Breathnach, Brian Mac Donnacha agus
Máirtín Ó Donncha, Caitlín Uí Fhátharta (Ball den Choiste) Peigí Uí Chéidigh (Bainisteoir)
Tá Tearmann Éanna Teo., go mór faoi chomaoin ag na scéimeanna fostaíochta agus traenála FÁS, TÚS agus
POBAL atá ag feidhmiú faoi scáth Údarás na Gaeltachta. Níl dabht ach go bhfuil a lán déanta agus bainte
amach againn le chéile agus go deimhin tá a lán oibre fós le déanamh againn le go mbeidh muid ábalta coinneáil
suas le héilimh aoisghrúpa na n-aosach anseo agus ar fud Chonamara.
‘Ní Neart go cur le Chéile’

