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Agus Oíche Shamhna linn, is gearr uainn go mbeidh na
puimcíní á greanadh agus na tithe daite le maisiúcháin 
scanrúla. Beidh púcaí beaga lán le sceitimíní ag dul ó 
theach go teach ag imirt 'bob nó bia' agus ag líonadh a 
gcuid málaí le milseáin. 
Ach cárbh as a dtáinig na traidisiúin agus nósanna seo? 
Is Féile Cheilteach is ea Oíche Shamhna, atá thart ar
 2,000 bliain d’aois. Tá sé mar phríomhfhéile na nGael ar 
nós Imbolc (Lá Fhéile Bríde), Bealtaine agus Lúnasa. 
Síleadh gur cuireadh tús leis an mbliain nua ar Oíche Shamhna agus gur oíche dhraíochtúil a bhí ann
mar gur briseadh an teorainn idir an saol seo & an saol eile agus go raibh na mairbh in ann filleadh
ar an domhan seo arís don oíche seo amháin. Chreid daoine go raibh na síoga ábalta trasnú ar an
oíche seo freisin agus mar sin d'fhágfaí sólaistí beaga taobh amuigh chun na síoga a shásamh agus
nach gcuireadh siad isteach ar an teaghlach. Chun an ruaig a chur ar na taibhsí, ghleas siad suas
agus nós eile a bhí acu ná shnoigh siad aghaidh ar tornapaí agus chuirfidís coinneal isteach ann chun
iad a lasadh suas. Lean na traidisiún seo ar aghaidh ar feadh na mblianta agus nuair a chuaigh na
hÉireannaigh ar imirce go Meiriceá thug siad leo na nósanna seo. Ach i Meiriceá bhí na puimcíní ag
fás go fairsing agus d'úsáid siad iad in áit na tornapaí. Anois tá na puimcíní níos coitianta don fhéile!
Seo roinnt de na nósanna & traidisiún a bhíodh (agus atá) sa gceantar seo a bailíodh ó fhear áitiúil:
-Chuirtí cheithre shásar ar an mbord. Bhíodh créafóg ar cheann acu, páidrín ar cheann eile, fáinne
ar cheann eile agus uisce ar an gceathrú ceann. Chuirtí púicín ar dhuine ansin. Dá leagfadh sé a lámh
ar an gcréafóig gheobhadh sé bás go luath, dá leagfadh sé a lámh ar an bpáidrín ghabhfadh sé le
sagartóireacht (nó ina bean rialta i gcás mná), dá mba é an fáinne a bhraithfeadh sé phósfadh sé
agus dá mba é an t-uisce a bhraithfeadh sé ghabhfadh sé thar sáile.
-Chuirtí úll ar crochadh ar rúóg as an tsíleáil agus bhítí ag iarraidh plaic a 
bhaint as gan na lámha a úsáid.
-Bhítí ag iarraidh airgead geal a thabhairt as mias uisce agus na lámha taobh 
thiar dá dhroim ag duine.
-Théadh daoine thart in áiteacha ag caitheamh dasanna gabáiste le doirse tithe.
-Bhítí ag súil leis an bhfáinne a fháil sa mbairín breac.
Má bhí agus má tá traidisiún/ nósanna/ sceálta agaibh féin ar mhaith libh a 
roinnt, ba bhreá linn cloisteáil uaibh. Is féidir ríomphost a sheoladh chuig 
ocpt@conamaralair.ie

https://gaeloideachas.ie/document/la-fheile-bride/?lang=ga
https://youtu.be/5-2U7B4KXl8
https://ga.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1_L%C3%BAnasa
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Is é aidhm Chairdeas ná seirbhísí ar ardchaighdeán a 
sholáthar do dhaoine aonair agus dá muintir chun tacú le
maireachtáil ina bpobal féin.
 

Clúdaíonn an tseirbhís ceantair Chamuis, Rosmuc, Cill Chiaráin, Carna, Caiseal
agus an Sraith Salach. Is iad na príomhchuspóirí ná:
-Caidreamh a chruthú le daoine aonair agus le teaghlaigh sa phobal
-Seirbhísí ardchaighdeán a sholáthar agus a chothabháil sa cheantar
-A chinntiú go gcaitear le cliaint le dínit agus le meas
-Oibriú i gcomhar le gnólachtaí áitiúla agus le gairmeacha cúram sláinte áitiúla
chun leanúnachas seirbhísí a chinntiú.

Soláthraítear raon seirbhísí ar nós:
-Béilí te 
-Siopadóireacht
-Aireachas, Folláine, Íoga, agus Aclaíocht
-Éadach a níochán
-Clár um Chuimsiú a fhorbairt trí imeachtaí 
agus cúrsaí sóisialta
-Córas Iompair a sholáthar
-Eolas a sholáthar maidir le seirbhísí
 cúram baile
-Ag glanadh tithe 

Tá go leor éachtanna bainte amach ag foireann Chairdeas cheana féin. Mar thoradh
ar a gcuid oibre crua, fuair siad Gradam Freagartha Pobail Covid-19 do Chonamara
ag Gradam an Chathaoirligh 2020. 

Bíonn an tseirbhís 'Béilí ar Róthar' ar fáil trí huaire sa tseachtain. Ós rud é go bhfuil
an geimhreadh ag druidim linn agus go bhfuil na laethanta ag éirí níos giorra, má tá
suim agat nó aithne agat ar éinne a bheadh suim acu leas a bhaint as na seirbhísí
seo, déan teagmháil le Máirín. 
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Cairdeas- 'Ag Obair as Láimhe Chéile'
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Tá áthas orainn é a fhógairt go
mbeidh an ciorcal comhrá ag tosú
arís. Beidh sé ar siúl gach Dé Máirt
in Áras Shorcha Ní Ghuairim, Carna

ag tosú ar an 8ú Samhain. Má tá
suim agat ann nó má tá aithne agat
ar éinne atá ag iarraidh feabhas a

chur ar a gcuid Gaeilge, déan
teagmháil linn ag 087-1678607/

ocpt@conamaralair.ie.
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Nuacht ó Choláiste na bPiarsach



Tá áthas orainn é a fhógairt go mbeidh muid ag eagrú dhá cheardlann ceardaíochtaTá áthas orainn é a fhógairt go mbeidh muid ag eagrú dhá cheardlann ceardaíochta  
  i rith na Nollag i gcomhar le Cian Bairéad:i rith na Nollag i gcomhar le Cian Bairéad:
5 Nollag 18:30: Ionad Cuimhneacháin na nImirceach5 Nollag 18:30: Ionad Cuimhneacháin na nImirceach
6 Nollag 18:30: An Chrannóg, Rosmuc6 Nollag 18:30: An Chrannóg, Rosmuc
Deis álainn é seo chun foghlaim conas doDeis álainn é seo chun foghlaim conas do  
mhaisiúchán Nollag féin a dhéanamh do do theach.mhaisiúchán Nollag féin a dhéanamh do do theach.
  Spásanna teoranta agus molann muid clárú tréSpásanna teoranta agus molann muid clárú tré  
ríomhphost a sheoladh chuig ocpt@conamaralair.ieríomhphost a sheoladh chuig ocpt@conamaralair.ie  
roimh Dé Céadaoin, an 30 Samhain.roimh Dé Céadaoin, an 30 Samhain.
Bígí linn chun tús a chur le séasúr na Nollag.Bígí linn chun tús a chur le séasúr na Nollag.  
Beidh neart sólaistí deasa ar fáil.Beidh neart sólaistí deasa ar fáil.
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Ba mhaith le Pleanáil Teanga Chonamara LáirBa mhaith le Pleanáil Teanga Chonamara Láir

comhghairdeas a dhéanamh le scoláirí Bliain 5 comhghairdeas a dhéanamh le scoláirí Bliain 5 ScoilScoil

Phobail Mhic DaraPhobail Mhic Dara as a gcuid torthaí TEG a fháil. as a gcuid torthaí TEG a fháil.  

  Bhí ríméad orainn an tacaíocht agus deis iontachBhí ríméad orainn an tacaíocht agus deis iontach

seo a thabhairt dóibh. Táimid cinnte go rachaidh séseo a thabhairt dóibh. Táimid cinnte go rachaidh sé

chun tairbhe do na scoláirí amach anseo aguschun tairbhe do na scoláirí amach anseo agus

cáilíocht sa Ghaeilge acu anois.cáilíocht sa Ghaeilge acu anois.

 

Tá an dara sciath buaite ag an bhfoireann
spleodrach faoi 16 seo!! 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057346184374&__cft__[0]=AZU1GzXRhgfB6MGUBDeB1QcDyVuo44pQD0Jvecy-jdkTf5uHCgwhqwHtYkMxfZXillQOwnxB6G7EKR_iV42pn5cAi2aihgJbCskZMgq5IcT9di5Ba3ECPouCJ05ZQhDnlAkb28EP63UCnDsPNemEr12rvwrhkOHJbmfI4kkl9ZaTcpZdURuIsUj2BNY4KJrefPwZrKTOhb1TliVOTv-hLnBJJKbCPgVdhaWe5RxeP-iwBx8anAfgBeXzoqLxndQfHOY&__tn__=-]K-R
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Plean Forbartha Cúig Bliana
 Forbairt Chonamara Láir Teo.

Is féidir do thuairimí a sheoaldh chomh
maith ag fclteo@conamaralair.ie
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Coirnéal Chomhrá



Logainm na Míosa:Logainm na Míosa:Logainm na Míosa:
   

Bí i dteagmháil linn!

www.conamaralair.ie

opt@conamaralair.ie
ocpt@conamaralair.ie

Meáin Shóisialta
Conamara Láir conamaralair

@ConamaraLair

Seanfhocal na
Míosa:

Comórtas  Gr ianghrafadóireachtaComórtas  Gr ianghrafadóireachtaComórtas  Gr ianghrafadóireachta

Fógra Séanta: Ní ghlacann Forbairt Chonamara Láir Teo./ Pleanáil Teanga Chonamara Láir
freagracht as aon ábhar ó tríú pháirtí atá curtha i gcló ar an nuachtlitir seo.

Leitir Móir na CoilleLeitir Móir na Coille
Is scoilt atá idir dhá chnoc atá iIs scoilt atá idir dhá chnoc atá i

gceist leis an 'leitir' agus bhí coillgceist leis an 'leitir' agus bhí coill
ann fadó agus deirtear go raibhann fadó agus deirtear go raibh

an choill chomh dlúth goan choill chomh dlúth go
bhféadfadh duine siúl ar a barr.bhféadfadh duine siúl ar a barr.

Is ón gcoill seo a bhíodhIs ón gcoill seo a bhíodh
adhmad a fháil le haghaidh naadhmad a fháil le haghaidh na

foirnéise i gCamus.foirnéise i gCamus.  


