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Rith an smaoineamh liom níos luaithe i mbliana nach raibh mórán, más é aon, deis/imeachtaí agRith an smaoineamh liom níos luaithe i mbliana nach raibh mórán, más é aon, deis/imeachtaí ag
gasúr óga an cheantar a bheith páirteach i gCampaí taobh amuigh den scoil le dhá bhliain anuasgasúr óga an cheantar a bheith páirteach i gCampaí taobh amuigh den scoil le dhá bhliain anuas
de bharr Cóibhíd. Cuimhním féin siar ar mo chuid blianta sa mbunscoil, agus cuid de na smaointíde bharr Cóibhíd. Cuimhním féin siar ar mo chuid blianta sa mbunscoil, agus cuid de na smaointí
is fearr atá agam ná a bheith páirteach i gclubanna théis na scoile, nó a bheith ag dul ag campaíis fearr atá agam ná a bheith páirteach i gclubanna théis na scoile, nó a bheith ag dul ag campaí
le linn laethanta saoire, ‘gus ag buaileadh le daoine nua.le linn laethanta saoire, ‘gus ag buaileadh le daoine nua.

Club Cásca Chonamara Láir

Tháinig mé suas le sórt plean beag go mbeadh mé féin agus mo dheartháir Cian in ann grúpaTháinig mé suas le sórt plean beag go mbeadh mé féin agus mo dheartháir Cian in ann grúpa
beag gasúir idir cúig bliana agus dhá bhliain déag d’aois a thabhairt le chéile i gColáistebeag gasúir idir cúig bliana agus dhá bhliain déag d’aois a thabhairt le chéile i gColáiste
Cuimhneacháin an Phiarsaigh ar feadh cúpla lá i rith briseadh na Cásca. Is dóigh gurbh é an imníCuimhneacháin an Phiarsaigh ar feadh cúpla lá i rith briseadh na Cásca. Is dóigh gurbh é an imní
is mó a bhí orainn ná an mbeadh a ndóthain suime ann agus an mbeadh muid in ann na costaisí ais mó a bhí orainn ná an mbeadh a ndóthain suime ann agus an mbeadh muid in ann na costaisí a
chlúdú, sé sin tuarastal, árachas, cíos, ábhar ealaíne, ábhar spóirt, ábhar bácála agus costaisí eilechlúdú, sé sin tuarastal, árachas, cíos, ábhar ealaíne, ábhar spóirt, ábhar bácála agus costaisí eile
riaracháin.riaracháin.

(le Ciara Ní Niaidh)(le Ciara Ní Niaidh)

Ag plé mo chuid imní le roinnt daoine, mhol siad domAg plé mo chuid imní le roinnt daoine, mhol siad dom
dul i dteagmháil le Pleanáil Teanga Chonamara Láirdul i dteagmháil le Pleanáil Teanga Chonamara Láir
mar go dtugann tacaíocht do togarí éagsúla in sanmar go dtugann tacaíocht do togarí éagsúla in san
gceantar. Caithfidh mé Anne Uí Dhonnacha agus Únagceantar. Caithfidh mé Anne Uí Dhonnacha agus Úna
Bhreathnach a mholadh go hard mar gan iad, níBhreathnach a mholadh go hard mar gan iad, ní
bheadh aon Chlub Cásca ann. Rinne siadsan gachbheadh aon Chlub Cásca ann. Rinne siadsan gach
iarracht go mbeadh muid in ann Club Cáscaiarracht go mbeadh muid in ann Club Cásca
Chonamara Láir a ghníomhú go rathúil agus fáilte aChonamara Láir a ghníomhú go rathúil agus fáilte a
chuir roimh ógánaigh an cheantair. Gan an tacaíocht achuir roimh ógánaigh an cheantair. Gan an tacaíocht a
bhfuair muid ó Phleanáil Teanga Chonamara Láir, nílbhfuair muid ó Phleanáil Teanga Chonamara Láir, níl
seans go mbeadh an Club ar siúl do ógánaigh anseans go mbeadh an Club ar siúl do ógánaigh an
cheantair. Cuireann sé gliondar i mo chroí nuair acheantair. Cuireann sé gliondar i mo chroí nuair a
thagann pobal le chéile chun tacaíocht a thabhairt dothagann pobal le chéile chun tacaíocht a thabhairt do
dream áitiúil chun tús a chuir le rud mar seo.dream áitiúil chun tús a chuir le rud mar seo.
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a luaithe a rinneadh roinnt mhaith fógraíochta, bhía luaithe a rinneadh roinnt mhaith fógraíochta, bhí
muid ag fáil níos mó aitheantais sa bpobal agus bhímuid ag fáil níos mó aitheantais sa bpobal agus bhí
daoine áitiúla ag léiriú níos mo suime ar céard a bhídaoine áitiúla ag léiriú níos mo suime ar céard a bhí
ar siúl againn. Bhí muid ag súil le club beag, timpeallar siúl againn. Bhí muid ag súil le club beag, timpeall
dhá dhuine dhéag ach d’fhás an uimhir clárúcháindhá dhuine dhéag ach d’fhás an uimhir clárúcháin
suas go dtí beagnach caoga gasúir! B’éigin dúinn beirtsuas go dtí beagnach caoga gasúir! B’éigin dúinn beirt
eile a fhostú chun coinneáil suas leis an éileamh. Rudeile a fhostú chun coinneáil suas leis an éileamh. Rud
nár chreid muid a tharlóidh an lá ar shuí mé fhéinnár chreid muid a tharlóidh an lá ar shuí mé fhéin
agus Cian síos le plean beag a chuir le chéile. Bhíagus Cian síos le plean beag a chuir le chéile. Bhí
gasúir linn ón gCaiseal go dtí an Cheathrú Rua agusgasúir linn ón gCaiseal go dtí an Cheathrú Rua agus
chuile áit ina lár. Bhí sé dochreidte go raibh muid inchuile áit ina lár. Bhí sé dochreidte go raibh muid in
ann Club chomh mór a tharraingt le chéile agus goann Club chomh mór a tharraingt le chéile agus go
raibh tuismitheoirí sásta taisteal gach lá chun naraibh tuismitheoirí sásta taisteal gach lá chun na
gasúir a fhágáil linn.gasúir a fhágáil linn.

Tá muid an-bhródúil go raibh muid in ann Club a eagrú do ghasúir óga na háite, na daoine baTá muid an-bhródúil go raibh muid in ann Club a eagrú do ghasúir óga na háite, na daoine ba
mheasa a bhí buailte ag cóibhíd i mo thuairim-se. Thug muid seans dóibh sóisialú go nadúrtha arís,mheasa a bhí buailte ag cóibhíd i mo thuairim-se. Thug muid seans dóibh sóisialú go nadúrtha arís,
cairde nua a dhéanamh agus scileanna nua a fhoghlaim, ar nós spórt, ealaín, eolaíocht, bácáil, ceolcairde nua a dhéanamh agus scileanna nua a fhoghlaim, ar nós spórt, ealaín, eolaíocht, bácáil, ceol
agus damhsa. Bhí seachtain spraíúil againn i Ros Muc.agus damhsa. Bhí seachtain spraíúil againn i Ros Muc.
Glacaim buíochas mór le Pleanáil Teanga Chonamara Láir, Coiste Coláiste Cuimhneacháin anGlacaim buíochas mór le Pleanáil Teanga Chonamara Láir, Coiste Coláiste Cuimhneacháin an
Phiarsach, go háirithe Tomás Ó’ Máille agus Brendan Kinneavy a chuir an t-ionad ar fáil dhúinn arPhiarsach, go háirithe Tomás Ó’ Máille agus Brendan Kinneavy a chuir an t-ionad ar fáil dhúinn ar
ráta níos ísle. Tá buíochas mór ag dul ag Cian Ó Niaidh, Éabha Casey, Bróna Ní Ceallacháin aráta níos ísle. Tá buíochas mór ag dul ag Cian Ó Niaidh, Éabha Casey, Bróna Ní Ceallacháin a
d’oibrigh linn ar feadh na seachtaine agus le Niamh Ní Dhonnacha a chaith lá linn. Tá buíochas mórd’oibrigh linn ar feadh na seachtaine agus le Niamh Ní Dhonnacha a chaith lá linn. Tá buíochas mór
ag dul ar ndóigh dona gasúir a tháinig chuigag dul ar ndóigh dona gasúir a tháinig chuig    Club Cásca Chonamara Láir agus na tuismitheoirí aClub Cásca Chonamara Láir agus na tuismitheoirí a
léirigh an-suim ann. Nár laga Dia sibh!léirigh an-suim ann. Nár laga Dia sibh!
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Coirnéal Chomhrá-
'Ar Chuala Tú?'



Logainm na Míosa:Logainm na Míosa:Logainm 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.

Is logainm é Loch Con Aortha atá gan brí: ní dhéanann naIs logainm é Loch Con Aortha atá gan brí: ní dhéanann na
trí fhocal le chéile aon chiall mar ainm baile fearainn.trí fhocal le chéile aon chiall mar ainm baile fearainn.

Fuair muid scéal suimiúil ó Eddie Bheairtle Ó ConghaileFuair muid scéal suimiúil ó Eddie Bheairtle Ó Conghaile
as an Aird Thiar, agus fuair seisean é ó Shéamus Sheáinas an Aird Thiar, agus fuair seisean é ó Shéamus Sheáin

Mac Con Iomaire as Cill Chiaráin, faoi ainmniú an bhaile.Mac Con Iomaire as Cill Chiaráin, faoi ainmniú an bhaile.
De réir mar a dúirt sé, bhíodh leigheas d’fhaithneachaíDe réir mar a dúirt sé, bhíodh leigheas d’fhaithneachaí
agus galraí craicinn san uisce a d’fhanfadh ar chlochagus galraí craicinn san uisce a d’fhanfadh ar chloch

eibhir áithríd amháin atá ithuas i mbarr an bhaile.eibhir áithríd amháin atá ithuas i mbarr an bhaile.
Théadh daoine chomh fada leis an gcloch seo agusThéadh daoine chomh fada leis an gcloch seo agus

d’abródh siad an rann seo trí huaire mar ortha:d’abródh siad an rann seo trí huaire mar ortha:
“Uisce chloch gan iarraidh, ní go d’iarraidh atáim”“Uisce chloch gan iarraidh, ní go d’iarraidh atáim”
“Uisce chloch gan iarraidh, ní go d’iarraidh atáim”“Uisce chloch gan iarraidh, ní go d’iarraidh atáim”
“Uisce chloch gan iarraidh, ní go d’iarraidh atáim,“Uisce chloch gan iarraidh, ní go d’iarraidh atáim,

ach ag iarraidh leigheas”.ach ag iarraidh leigheas”.
Má deirtear na focla “cloch gan iarraidh” arís agus arístMá deirtear na focla “cloch gan iarraidh” arís agus aríst

eile, tiocfaidh tú ar an bhfuaim chéanna leeile, tiocfaidh tú ar an bhfuaim chéanna le  
Loch Con Aortha, agus de réir na mbliantaLoch Con Aortha, agus de réir na mblianta  

d’athraigh foclaíocht na bhfuaime seod’athraigh foclaíocht na bhfuaime seo

Tógadh an t-eolas seo ó shuíomh idirlínTógadh an t-eolas seo ó shuíomh idirlín
www.oidhreachtlca.iewww.oidhreachtlca.ie


