Bealtaine 2022

Bheartaigh Pleanáil Teanga Chonamara Láir i
gcomhar

le Comhairle Contae na Gaillimhe,

Comórtas Amhrán Nua-Cumtha a reáchtáil mar
chuid

den

Fhéile

i

mbliana.

Chuir

triúir

iomaitheoirí isteach ar an gcomórtas ach de bharr
cúinsí nach raibh aon neart air, ní raibh ach
amhránaí amháin linn ar ar an oíche agus b’shin í
Ailish Ni Giolla Phádraig. Chuir Ailish faoi
dhraíocht muid ar fad lena guth aoibhinn binn ag
casadh amhrán ‘Aistir an tSaoil’ a scríobh
Máiread Uí Dhomhnaill. Thug coiste Féile Joe
Éinniú deis dúinn an t-amhrán a chur ós comhair
an phobail ag an ócáid oscailte na Féile in Ionad
Cuimhneacháin na nImirceach i gCarna.

www.conamaralair.ie

Bhuail foireann Pleanála Teanga Chonamara Láir isteach chuig scoláirí na céad bliana i gColáiste
na bPiarsach chun teastas agus síntúis a bhronnadh orthu as a rannpháirtíocht sa togra le na namhrán álainn ‘Oiléan an Dóchais, Oiléan na nDeor’. Buíochas leis an scoil as an fáilte chroíúil a
chuir siad romhainn ar an lá.

Is í Caitríona Ní Chonaola an triú iomaitheoir ina
bhfuil amhrán álainn 'Loscadh' cumtha aici. Táthar
ag súil an trí amhrán a thaifead go luath agus beidh
siad le cloisteáil go poiblí. Comhghairdeas libh ar fad.
Ba mhaith linn buíochas a ghlacadh leis na
hiomaitheoirí ar fad, leis an gcoiste , le Ionad
Cuimhneacháin na nImirceach agus Comhairle
Contae Na Gaillimhe.
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Seoladh Leabhair- Scoil Bhriocáin
-Micheál Ó Máille

Club Óige Ros Muc & Camus
Thosaigh Club Óige Ros Muc & Camus amach i mí Dheireadh Fómhair 2021 sa gCrannóg i Ros Muc.
Is áis thar a bheith riachtanach é seo dhúinn mar dhéagóirí, go mór mór tar éis an cúpla bliain
dúshlánach atá curtha isteach againn de bharr an Phaindéim - Covid 19.
Tugann sé an dheis do dhéagóirí an cheantair theacht le chéile chuile tráthnóna Dé hAoine ó 7.30 9.00. Imríonn muid go leor spóirt éagsúla mar shampla: Cispheil, leadóg, peil agus sacar. Os a
chionn sin, imríonn muid cluichí ar an Xbox, snúcar, dairts agus leadóg bhoird.
Eagraítear imeachtaí breise dhúinn freisin. Go dáta,
chuaigh muid ag babhláil i nGaillimh, chaith muid lá i
gCárna le linn Féile Joe Éinniú. Bhí an-oíche cluichí againn
nuair a tháinig ‘An Ciúb’ isteach ar chuairt againn. Bhí
tráth na gceist againn oíche agus thug Club Óige Chárna
cuairt orainn le gairid.

Ar ndóigh, tuigeann muid nach bhféadfadh sé seo ar
fad tarlú gan cúnamh agus tacaíocht a fhaigheann
muid ó dhaoine ar leith. Ba mhaith linn buíochas mór
a ghlacadh le Muintearas,
Pleanáil Teanga Chonamara Láir agus go mór mór
Coiste an Chlub Óige a chuireann an oiread obair
isteach gach seachtain ar mhaithe linn. Tá muid fíorbhuíoch agus tá muid ag súil go mór leis an
chéad bliain eile cheana féin!
- Molly Ní Chaonaigh

www.conamaralair.ie

Seoladh Plean Teanga Dhúiche Sheoigheach agus Thuar Mhic Éadaigh

‘Mar a deir an Seanfhocal’
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Seaimpíní an Iarthair

Tá áthas ar Phleanáil Teanga Chonamara
Láir é a fhógairt go mbeidh siad páirteach
sa scéim Cuideachta i gcomhar le
Tuismitheoirí na Gaeltachta. Is clár é seo
do theaghlaigh Ghaeltachta atá ag tógáil a
gclann le Gaeilge. Is deis iontach é seo
chun teaghlaigh a thabhairt le chéile go
háitiúil agus cuirfear ócáidí
taitneamhacha, spraíúla ar fáil dóibh.
Beidh an clár i gConamara Láir dírithe ar
theaghlaigh le gasúir ó 0-4 bliana d'aois.
Má tá suim ag do theaghlach ann, seol
ríomhpoist chuig Meadhbh
meadhbh@tuismitheoiri.ie nó chuig Anne
ag opt@conamaralair.ie
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Coirnéal Chomhrá'Ar Chuala Tú?'
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Comórtas Grianghrafadóireachta

Logainm na Míosa:

Comhghairdeas mór le Máire Ní Éinniú a
bhuaigh comórtas mhí Bealtaine. Tógadh
an pictiúr den currach seo ar Oileán
Máisean.
Míle buíochas le gach duine a sheol
grianghraif chugainn.
Is í Johanna, grianghrafadóir aitheanta
atá lonnaithe i gConamara, a bheas i
mbun moltóireachta ar an gcomórtas i
mbliana.
Seolaigí chugainn bhur bpictiúir do
chomórtas mhí an Mheithimh chuig
ocpt@conamaralair.ie le seans féirín beag
deas a fháil ó Phleanáil Teanga
Chonamara.

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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