Feirm Curadóireachta Thearmann Éanna

Tá Feirm churadóireachta Thearmann Éanna á forbairt faoi
láthair mar háis a mbeidh aosaigh agus óige an cheantair ag
tabhairt faoi scileanna nua a fhoghlaim agus ag cur leis na
scileanna/saineolas atá acu cheana. Amach sa mbliain nua
beidh deis ag na scoileanna mór thimpeall teacht ar bord
agus an áis churadóireacht a úsáid i gcomhluadar
rannpháirtithe Thearmann Éanna.
Ar an 2ú Nollaig 2013 cuireadh tús le bun-chúrsa in earnáil
na curadóireachta i gcomhpháirtíocht le Bruach na Mara i
gCasla. Gabhann muid buíochas ó chroí le bainistíocht
Bhruach na Mara agus le Mary Uí Chonaire an teagascóir.
‘Tús maith leath na hoibre’

Tá an tSeirbhís Béile ar Rothaí ar bóthar cheithre lá sa tseachtain anois sé sin Dé
Luain, Dé Máirt, Dé Céadaoin agus Déardaoin. Déantar freastal ar na ceantair
Ón gCeathrú Rua soir go dtí na Forbacha agus suas go ceantar Sheana Feistín.
Má theastaíonn uait Béile cothaitheach, d’ard chaighdeán agus leagtha isteach ar
léic an teaghlaigh agat - Cuir glaoch ar Thearmann Éanna ag 091 505540

Painéal Foirne Oibrithe Deonacha Ionad Lae Thearmann Éanna;
An bhfuil uair a chloig nó dhó le spáráil agat féin sa tseachtain nó an bhfuil fonn ort cúnamh
a thabhairt dúinn sa gcistin nó ag tiomáint an veain. Beidh fáilte romhat clárú mar ionadaí ar
phainéal foirne oibrithe deonacha le Seirbhís Béile ar Rothaí Thearmann Éanna –
Cuir glaoch ar 091 505540 Fón Póca: 087-9424084
An Secret
Millionaire
Ríomhphost:
tearmanneanna@eircom.net

An Secret Millionaire

‘Ní Neart go Cur le Chéile’

2

Enda O’Coineen; Gaillimheach agus duine de mhilliúnaí domhanda an tsaoil seo. Thaispeáin
Enda a nádúr agus a chion ar Ghaillimh agus ar Chonamra trí chéile nuair a ghlac sé páirt sa
Scannán Faisnéise ‘Secret Millionaire’.
Ar an 9ú Meán Fómhair 2013 thug Enda Ó
Coineen cuairt ar Thearmann Éanna. Ba
chuairt neamhgnáthach a bhí inti inár dtáinig sé
féin agus criú teilifís ó ‘Animo Television’ le
scannán Faisnéise a dhéanamh ar sheirbhísí a
chuirtear ar fáil ar bhonn deonach do dhaoine
aosta mórthimpeall Chonamara. Ach ní mar a
shíltear a bítear. Bhí suas le dhá lá caite ag
Enda i gcuideachta mhuintir Thearmann Éanna
nuair a scaoil sé a rún gur milliúnaí a bhí ann
féin agus gur theastaigh uaidh €10,000 dá
chuid airgid a bhronnadh ar Thearmann Éanna
le cuidiú le seirbhísí a neartú agus a chur chun cinn d’aosaigh agus d’easláin an cheantair.
Is nach deas go bhfuil daoine ar an saol seo cosúil Enda Ó Coineen atá ag roinnt, ag tacú agus ag
spreagadh grúpaí deonacha cosúil linn féin leis an saol a dhéanamh níos deise agus níos
compordaí don duine. Mar a deireann an sean fhocal
“Éist le fuaim na habhann agus gheobhaidh tú breac”

Sobal Dhráma-Ros na Rún
Rinneadh roinnt scannánaíochta de chuid Ros na Rún i
dTearmann Éanna i mí Lúnasa 2013. Buíochas ó chroí le Declan
Ó Tuathail ó Ros na Rún, a chriú agus aisteoirí Ros na Rún as
ucht an deis a thabhairt do rannpháirtithe Thearmann Éanna Ros
Muc agus Chamuis a bheith páirteach sa sobal dhráma.
Aosú le Muinín 2013
Reáchtáladh trí chúrsa Aosú le Muinín ar i 2013, ceann sa
Spidéal, in Inis Oirr agus ar Inis Mór. Bronnfar na teastais ag dinnéar na Nollaig 2013 ar na
rannpháirtithe a d’fhreastal ar na cúrsaí.

Bord Stiúrtha Thearmann Éanna Teo.,

Oifigígh na comhlachta 2012/2013; Peadar Mac an Iomaire (Cathaoirleach) Máire Ní Chéidigh,
(Leas-Chathaoirleach), Máirtín Ó Donncha (Rúnaí), Máire Bhreathnach (Cisteoir) Sorcha Nic
Dhonncha Pádraic Willie Ó Fátharta, Máire Áine Mhic Dhonncha, Máire Denvir, Morgan Ó
Conchubhair, Máirín Breathnach, Brian Mac Donncha, Caitlín Uí Fhátharta (Ball den Choiste),
Peigí Uí Chéidigh (Bainisteoir).
‘Ní Neart go cur le Chéile’
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Gradaim Mhéara an Chondae 2013
Ar an 19ú Samhain 2013 bronnadh ‘Gradam Mhéara an Chontae’ ar Thearmann Éanna. Tá
Tearmann Éanna thar a bheith ríméadach agus gur eirigh linn an gradam a bhaint amach I
gcatagóir na nAosach
Tugann a leithéid seo de dhuais misneach
agus spreagadh do ghrúpaí deonacha eile
cosúil linn féin atá go gníomhú oibríonn
dícheallach ó lá go lá thar ceann an
phobail. Tá muid thar a bheith buíoch do
Chomhairle Condae na Gaillimhe agus
d’Oifig Mhéara an Chondae as ucht an
aitheantais a thabhairt do ghrúpaí deonacha
mór thimpeall an chontae.
Comhgairdeachas le do gach duine atá
bainteach le Tearmann Éanna.

Seisiún Eolais ar Shábháilteacht le Ceol agus Craic le
muintir an h-áite sa Dóilín ar an 26ú Bealtaine 2013

D’eagraigh Tearmann Éanna Teo.,i gcomhar le POBAL AR AIRE lá
eolais ar chúrsaí Sábháilteachta, Slándála agus Sóisialta i measc
aosaigh agus easláin an cheantair.
Cuireadh béim ollmhór ar;
An bpobal a bheith ag tabhairt aire dá
chéile go mór mhór d’aosaigh agus
d’easláin a chónaíonn leo féin.
Dorais a choinneáil faoi ghlas
Gan an doras a oscailt do strainséara.
Má bhíonn amhras ort ag aon am faoi do
shábháilteacht sa mbaile nó in aon áit eile a
mbíonn tú, cuardaigh cúnamh nó cuir glaoch ar
na gardaí.
A bheith airdeallach ar an mbóthar. Bíodh
éadaigh feiceálach/lonrach á gcaitheamh agat/agaibh i gcónaí.
Déan cinnte go n-úsáidtear an cosán coisithe
nuair atáthar ag siúl ar an bpríomh bhóthar.
Bíodh aláram pearsanta agat. Má tá tú 65
bliain nó os a chionn is féidir an aláram
pearsanta a fháil saor in aisce trí scéim
Foláireach na nAosach.
Cuir Glaoch ar oifig
Thearmann Éanna.
091 505540
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Cairde dár gcuid a d’éalaigh uainn
ar shlí na fírinne 2013

Mary Kelly Uí Chonghaile a d’éalaigh uainn ar shlí na fírinne ar an 21ú Samhain 2013. Bhí
Mary ar cheann de na daoine a chuir tús le gluaiseacht na nIonad Lae don Aosach i gConamara
siar i dtús na nóchaidí agus ó shin i leith d’oibrigh sí féin agus an tAthair Pádraig Mac Consaidín
go dícheallach agus as lámha a chéile i gcur chun
cinn seirbhísí don Aosach i gceantar Ros Muc agus
Chamuis. Is tríd an chomhnascadh idir na hIonaid
Lae Ros Muc, Camus agus Tearmann Éanna a
d’éirigh le Tearmann Éanna aithne a chur ar Mhary
agus níl dabht ach go raibh tionchar ollmór aici
orainn i dTearmann Éanna de bharr a pearsanacht
álainn, díoganta, cneasta agus fuinniúil. An rud
shúntasaí a bhain le obair Mhary ab ea ard
chaighdean. Bhí ard-chaighdean ag baint le chuile
ní ar a chuir sí a láimh ann –
Ar dheis Dé go raibh a hanam uasal.
Mary Kelly Uí Chonghaile i dteannta a
hiníon Marion le linn ár dturas go hAthluan.

Tom Bheairtle Ó Flatharta; Duine de mhór sheanchaíthe
Chonamara. Rugadh agus tógadh Tom ar an Lochán Beag in
Indreabhán ar an 15ú Lúnasa 1926. Ba duine cúthalach a bhí
ann ach mar sin fhéin ní raibh drogall ar bith
air píosa cainte nó scéal a insint i gcomhluadar
daoine, go deimhin roinn Tom cuid dá scéalta
linn le linn ócáidí Thearmann Éanna sna
blianta atá caite.
Bhí saibhreas scéalta idir fhiannachta
agus seanchas ag Tom a bhí pioctha suas aige
óna athair Beairtle agus óna glúnta a chuaigh
roimhe. Bhí bua na héisteachta aige sa méid
agus nach raibh air ach scéal a chloisteáil aon
uair amháin agus bhí ar a chumas an scéal sin
a stóráil ina chuimhne cinn.
Bhí sé thar cionn ag an aige sa bhfeilmeóracht
agus rinne sé féin agus a bhean chéile Eileen obair éachtach ag saothrú punt agus ag tógáil na
clainne tríd an úsáid is fearr a bhaint as talamh, cladach agus portach.
Ar dheis Dé go raibh a anam uasal.
Déanann Tearmann Éanna comhbhrón le gaolta agus cairde na ndaoine ar fad a
d’eálaigh uainn ar shlí na fírinne i 2013.
An Canónach Micheál Ó Flannabhra, Pádraig Malone, Máirtín Breathnach, Rita Mhic an Iomaire, Cáit
Uí Éanaigh, Bríd Ní Dhonnchadha, John Joe ó Cualáin, Barbara Bn Uí Fhlatharta, Mháirtín Phait Ó
Cualáin, Beartle Ó Curraoin, Kathleen Jenkins, Fiachra Ó Neachtain.
Ar dheis Dé go raibh a n-anamacha
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Cuid d’Imeachtaí/Turais 2013

Tobar Naomh Anna

Grúpa ó Thearmann Éanna ar Oilithreacht go Tobar Naomh Anna i
dTír an Fhia
Ar Chlé: Tim Ó Curraoin ag cur a chuid smaointe ar pháipéar
trí mhodh na healaíona tar éis a chuairt ar Thobar Naomh Anna.
Cuairt ar Bhaile Átha Cliath
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Cuairt ar
ÁthLuain

Ionad Lae
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Cnoc Mhuire

Gairdín Naomh Bríd

Buíochas le foireann
Thearmann Éanna 2013.
Breda Ní Choisdealbha, Mary Mhic
Dhonncha, Caitlín Uí Chonghaile,
Seán Ó Curraoin, Anna Ní Cheallaigh,
Úna Nic Dhonncha, Mary Ann Nic
Dhonncha, Páraic Ó Cadhain,
Kathleen Seoighe, Nóra Uí
Fháthartha, Páraic Ó Cualáin,
Seosamh Ó Fatharta, Steven Mannion,
Gearóid Mac Donncha, Gerry
Costello, Eileen Nic Dhonncha, Peter
Kelly, Maitiú Ó Cualáin, Tony Ó
Coisdealbha, Peadar Ó Curraoin,
Tomás Breathnach, Micheál
Breathnach, Francis Mac Donncha,
Joe Ó Maolain, Monica Nic Dhonncha
& Mairéad Mhic Dhiarmada.

Gníomhaíochtaí an Ionaid Lae 2013
Ranganna/Aiseanna Aclaíochta
Cónascadh idir an Óige agus an Aosach.
Aosú le Muinín
Machnaimh
Curadóireacht
Ríomhaireacht
Béaloideas, ciorcal comhrá/leabharlann
Ealaíon/Ceardaíocht
Biongó
Seisiúin ceoil agus amhránaíochta
Léachtaí oideachasúil, Ar chúrsaí leigheas faoin córas dileá
Searmanais
Cónascadh le hIonaid Lae Chamuis agus Ros Muc
Cónascadh ina bhfuil óg agus aosta
Siamsaíocht i gcuideachta scoláirí de chuid Scoil Chuimsitheach Chíaráin & 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

Áiseanna agus Seirbhísí Thearmann Éanna
Ionad Lae
32 Theach Sóisialta
Ionad Sláinte
Naoi nÁrasán Aireagal PhóilS
Seirbhís Béilí ar Rothaí
Áiseanna Curadóireachta
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

Oiliúint Foirne
2013 ;
Sláinte &
Sábháilteacht
Beatha
HACCP
Bun- chúrsa
cócaireacht
caighdeán cistine
Oiliúint ar
Láimhseáil othair
Safe PASS
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Garchabhair
Pa-Rolla

Turais, Ócáidí 2013
Turas thar oíche i gCaisleán Cluain Tarbh agus Dáil
Éireann
Dráma Grinn le Johnny Chóil Mhaidhc i Seanscoil
Sailearna
Ceiliúradh Féile Lá Fhéile Bríde
Ceiliúradh Lá Fhéile Vailintín
Beannú na Luaidhre
Raifil Ábhar Ceardaíochta an Ionaid
Ceiliúradh na gCásca - seirbhís spioradálta i Séipéal
an Cnoc
Turas go Cnoc Mhuire - Lá na Gaeltachta
Cóisir Mhór le Rannpháirtithe an Ionad Lae
Dráma le Joe Steve Ó Neachtain i Seanscoil
Shailearna
Ceardlann Eolais faoi Phobal ar Aire ar an gCeathru
Rua
Tobar Naomh Anna – Leitir Móir
Turas Lae go dtí an Chlochán
Searmanas & Cóisir an tSamhradh
Clár 'SECRET MILLIONAIRE' le Enda Ó Coineen
Sobal Dhráma ROS na RÚN faoi dhó
Béaloideas
Lá ceoil le óige an cheantair
Turas lae go dtí Gairdín Naomh Bríde
Maidin Caifé d'Uispéis na Gaillimhe
Turas 3 lá go Bhaile Átha Luain, Cluain Mhic Nóis &
Baile na hAbhann
Léacht eolas ar chúrsaí leighis faoin gcóras dileá
Turas lae go Inis Meáin
Turas lae go Teach Dan O'Hara, An Chlochán &
Cárna
Cuairt ar Tigh Standún
Craoladh Clár Splanc
Cóisir na Nollag i Ionad Lae Rosmuc
Bronnadh teastais 'Aosú le Muinín'
Seoladh ‘Spiorad’ agus Eagráin Speisialta
Dinnéar na Nollag

