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Buíochas mór ó chroí le Colene Ní
Niaidh as Inbhear, Rosmuc a sheol
físeán chugainn do sraith Cliabhán
Cultúrtha na míosa seo. Is físeán
speisalta é agus í ag seinm port ina
ionad oibre, Teach an Phiarsaigh.
Buíochas le Dáire agus Ó hAinmhire
agus Mícheál Ó Maoileáin (a
comhghleacaithe)a thug cúnamh di an
físeán a thaifead.



*Puimcín   *Samhain  *Púcaí   *Cnóanna  *Cailleach  *Cat Dubh 
 *Coire  *Ialtóg  *Vaimpír  *Scanradh  *Damhan Alla  *Cleas 

 *Blaosc  *Feisteas  *Diabhal  *Piseog  *Teach taibhsí 
 *Osnádúrtha  *Milseáin  *Draíocht
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Crosfhocal Oíche Shamhna

Beidh an phictiúrlann ag teacht go Carna an geimhreadh seo. Tá Club Scannáin
Carna, le tacaíocht ó Access Cinema, ag taispeáint cheithre scannán in Ionad
Cuimhneacháin na 
nImirceach:
Nomadland - 22ú Deireadh 
Fomhair 
The County - 12ú Samhain
Song of Granite - 3ú Nollaig
Dream Horse - 17ú Nollaig
Tá ticéid €20 dona ceithre 
scannán nó €7 do scannán 
amháin agus beidh siad ar díol 
ag an doras nó seol SMS chuig 
Siobhán ar 0871130508 chun 
ticéid a cheannach roimh ré.
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Coirnéal Chomhrá-'Ar Chuala Tú?'

Ainm:Ainm:      Máirín Ní Choisdealbha-SeoigeMáirín Ní Choisdealbha-Seoige
                            Oifigeach Forbartha, Forbairt ChonamaraOifigeach Forbartha, Forbairt Chonamara  
                            Láir Teo. & ball de Choiste Stiúrtha PleanálaLáir Teo. & ball de Choiste Stiúrtha Pleanála
                            Teanga Chonamara LáirTeanga Chonamara Láir



Logainm na MíosaLogainm na MíosaLogainm na Míosa

Bí i dteagmháil linn!
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opt@conamaralair.ie
ocpt@conamaralair.ie

Meáin Shóisialta

Conamara Láir conamaralair
@ConamaraLair

Seanfhocal na
Míosa:

Comórtas GrianghrafadóireachtaComórtas GrianghrafadóireachtaComórtas Grianghrafadóireachta

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.

Naoi n-oíche agus oícheNaoi n-oíche agus oíche
gan áireamh, ó Oíchegan áireamh, ó Oíche
Shamhna go hOícheShamhna go hOíche

Fhéile Mártain.Fhéile Mártain.  

Scríb:Scríb:
Ciallaíonn an focal 'Scríb'Ciallaíonn an focal 'Scríb'

stráice caol talún.stráice caol talún.
  

Comghairdeas mór le buaiteoir na míosa seo- GarethComghairdeas mór le buaiteoir na míosa seo- Gareth
Dunne atá ina chónaí i gCarna.Dunne atá ina chónaí i gCarna.

Ba é an téama ná 'Scéin 's Scanradh Oíche Shamhna'.Ba é an téama ná 'Scéin 's Scanradh Oíche Shamhna'.
Míle buíochas le gach duine a sheol grianghraifMíle buíochas le gach duine a sheol grianghraif

chugainn.chugainn.
Is é Seán Lydon, grianghrafadóir gairimiúil ó MhaighIs é Seán Lydon, grianghrafadóir gairimiúil ó Mhaigh

Cuilinn, atá ag déanamh moltóireacht ar an gcomórtasCuilinn, atá ag déanamh moltóireacht ar an gcomórtas
grianghrafadóireachta.grianghrafadóireachta.

Seolaigí chugainn bhur bpictiúir chun do sheansSeolaigí chugainn bhur bpictiúir chun do sheans
'Hoodie' Pleanáil Teanga Chonamara Láir a bhuachan.'Hoodie' Pleanáil Teanga Chonamara Láir a bhuachan.

Fógrófar an téama go luath ar na meáin shóisialtaFógrófar an téama go luath ar na meáin shóisialta
  


