Meán Fómhair 2021

Naíonáin Bheaga Chonamara Láir
Táimid ar bís chun fáilte is fiche a chur roimh na Naíonáin Bheaga nua atá tar
éis tosú amach ar scoileanna ar fud cheantar Chonamara Láir. Ba mhaith linn
ádh mór a ghuí orthú don scoilbhliain nua.

Scoil NaMaighdine
Muire Gan Smál,
Camus

Scoil Náisiúnta
an Ard Thiar

Scoil Naomh Ciarán,
Cill Chiaráin

Scoil na hÁirde Móire

Scoil Mhuire, Carna

Scoil Náisiúnta Mhuire,
Turlach Beag
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Is ócáid náisiúnta bhliantúil é Oíche Chultúir a thugann ardán do
chultúr uathúil na hÉireann- an saibhreas agus an éagsúlacht a
bhaineann leis. Tugann an ócáid deis do shaoránaigh na tíre a bheith
páirteach in imeachtaí cultúrtha, ealaíona, agus oidhreachta, saor in
aisce.

In sa gCrannóg,chuir an ghrúpa 'Scuab Fhraoigh', a gcuid piciúír
álainn os comhair an phobail. Bhí gach saghas pictiúr le feiceáil
ann (samplaí taobh thuas) a bhí déanta go hálainn ag na
healaíontoiri a thagadh le chéile go seachtainiúl sa gCrannóg
roimh an bpandéim, faoi stiúir Gwyen Uí Ghaodhra.
Chuir Tommy Mellot agus Neansaí Ní Choisdealbha gliondar inár
gcroíthe leis an gceol breá bríomhar a chuir siad ar fáil dhúinn
agus chas Aisling Ní Chonghaile cúpla port ar an bhfidil.
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Míle buíochas go gach aon duine a bhí páirteach ar Oíche Cultúir
2021 i gConamara Láir agus go mbeirimid beo an t-am seo aríst!

Feachtas #ConamaraLáir ar Ghearrliosta
Gradam Oireachtais 2021
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Cairdeas
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Glinn Chatha, Ros Muc
091 574411 / 086 0653897
mairead.seoige@gretb.ie
www.fetchcourses.ie
Cúrsa Riarachán Gnó & ECDL
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Cliabhán Gnó Chonamara Láir
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Coirnéal Chomhrá-'Ar Chuala Tú?'

Aoí na Míosa: Eileen Bairéad, Ball do Choiste Stiúrtha Pleanála
Teanga Chonamara Láir agus ball do choistí áitiúla eile.
1.Aon ainm eile ina bhfuil aithne ag daoine ort? Eibhlín Ní Chonaire.
2.Ainm Baile (e.g. I ndiaidh do mhuintir): Eileen Mhicí Stephen (iníon le Micí
Stephen & Máire Thomáis Shabh, Turlach Beag.
3.Ar fhás tú suas in sa ceantar seo? D’fhás mé suas ar an Turlach Beag, agus
ag an am ní raibh aon teilifís ann, ach bhí a gcuid jabanna beaga fhéin ag chuile dhuine againn
taréis na scoile, m. shampla fataí le piocadh, móin le gróigeadh dul ag an tobar, cúnamh sa ngarraí,
cúnamh a thabhairt taobh istigh sa teach, cniotáil, agus buirlini lé déanadh as an mball mór snáithe.
Paidrín páirteach le rá chuile oiche agus taréis an phaidrín muid ag foghlaim cniotáil nó fuail, nó ag
imirt chartaí. Bheadh comharsanaí ag teacht isteach ar cuairt, agus muid ag éisteacht le scéalta
taibhsiúil agus seanchais.
4.Cén ceantar ina bhfuil cónaí ort? Nuair a phós mé fhéin agus Colm Bairéad, thóg muid teach ar
thalamh Mhamó agus Daideo, ar an Ros Dubh, san áit a bhfuil conaí orainn anois agus muid breá
sásta ann, buíochas le Dia.
5.Céard é an béile is fearr leat? Ronnachaí buí agus fataí.
6.Céard é an boladh is fearr leat? Boladh breá na farraige.
7.Céard é an deoch is fearr leat? Tae lag agus braon uisce.
8.An bhfuil caitheamh aimsire faoi leith a thaitníonn go mór leat? Garradóireacht agus ealaíon.
9.Cén áit a thaitneoidh leat a dhul I gcóir briseadh as Conamara Láir? Ag Seachtain Oireachtas na
Gaeilge, ag bualadh le daoine, nach bhfacthas cheanna le píosa.
10.Cén saghas ceol ina bhfuil suim agat ann? Sean nós, ceol Gaelach & ceol tíre.
11. Cén saghas clár teilifís/scannán is maith leat? Is maith liom Rós na Rún agus clár ceoil ar nós
Ceol Tíre.
12. Dá mbeadh tú ag ceannach leabhar – cén saghas leabhar ba mhaith leat? Leabhar stair.
13. An noiméad don lá is fearr leat? Chuile noiméad dhó, buíochas a thabhairt do Dhia is do Mhuire
go bhfuil sláinte againn, I gcóir lá maith a chuir isteach.
14. An rud is mó a ghoileann ort? Mo chlann a fhéiceál ag imeacht agus mo gharr chlann, briseann
sé mo chroí.
15. Aon rud eile ba mhaith leat a chuir leis: Tá go leor imní orm – céard a chuaigh mí-cheart le
blianta anuas, easpa fostaíocht, scoileanna I mbaol dúnadh, an óige ag imeacht, droch
Infrastruchtúr, b’fhéidir go dteastaíonn uaidh an pobal a theacht iná chéile agus a bheith níos
glórmhar, éirí amach!
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Comórtas Grianghrafadóireachta

Logainm na Míosa

Seanfhocal na
Míosa:

Bí i dteagmháil linn!
opt@conamaralair.ie
ocpt@conamaralair.ie
Meáin Shóisialta
Conamara Láir

conamaralair

@ConamaraLair

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.
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