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Frámaí Chonamara Láir

C a i l í n  n a  G a i l l i m h e

Bhain mé an-sult as an turas chuig an Eastóin ón 11-15úBhain mé an-sult as an turas chuig an Eastóin ón 11-15ú
Iúil. Ba mhóir an onóir dhúinn é,Iúil. Ba mhóir an onóir dhúinn é,    cúigear déagóirí ascúigear déagóirí as
Iorras Aithneach roghnaithe chun ionadaíocht aIorras Aithneach roghnaithe chun ionadaíocht a
dhéanamh ar Éirinn. Ba údar bróid a bhí ann dúinndhéanamh ar Éirinn. Ba údar bróid a bhí ann dúinn
cinnte.cinnte.
Chuaigh an leas-phríomhoide, Roisín Nic Leoid, inChuaigh an leas-phríomhoide, Roisín Nic Leoid, in
éineacht linn ón scoil. Chuaigh Helen Raftery agus Rayéineacht linn ón scoil. Chuaigh Helen Raftery agus Ray
FogartyFogarty    ó JA Ireland linn chomh maith leó JA Ireland linn chomh maith le    Páid ÓPáid Ó
Neachtain ó Údarás na Gaeltachta.Neachtain ó Údarás na Gaeltachta.
D’fhoghlaim muid go leor maidir le scileannaD’fhoghlaim muid go leor maidir le scileanna
fiontraíochta. Ba muidne an ghrúpa ba óige a ghlacfiontraíochta. Ba muidne an ghrúpa ba óige a ghlac
páirt sa gcomórtas. Bhí na scoláirí eile go maith snapáirt sa gcomórtas. Bhí na scoláirí eile go maith sna
fichidí.fichidí.
Thaitin sé go mór liom agus mholfainn go láidir doThaitin sé go mór liom agus mholfainn go láidir do
scoláirí eile glacadh páirt i gClár na Comhlachtaí.scoláirí eile glacadh páirt i gClár na Comhlachtaí.
-Dara Ó Cualáin-Dara Ó Cualáin

Ba mhaith le foireann Chonamara Láir comghairdeas aBa mhaith le foireann Chonamara Láir comghairdeas a
dhéanamh agus ardmholadh a thabhairt do scoláirí Scoildhéanamh agus ardmholadh a thabhairt do scoláirí Scoil
Phobail Mhic Dara agus bunaitheoirí na comhlachta-Phobail Mhic Dara agus bunaitheoirí na comhlachta-
Clíona Ní Dhuinn, Dara Ó Cualáin, Stephen Breathnach,Clíona Ní Dhuinn, Dara Ó Cualáin, Stephen Breathnach,
Ciara Áine Ní Mhaoilchiaráin, agus Ciara Máire NíCiara Áine Ní Mhaoilchiaráin, agus Ciara Máire Ní
Chualáin. Sheas siad an fhóid go láidir ar son na hÉireannChualáin. Sheas siad an fhóid go láidir ar son na hÉireann
ag Craobh Gaisce Óige na hEorpa san Eastóin.ag Craobh Gaisce Óige na hEorpa san Eastóin.
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Campaí Samhraidh Chonamara Láir

Chuir an club nuabhunaithe Club Mara Chonamara Láir na campaí samhraidh seo
ar siúl, le tacaíocht ó Mhuintearas, ar Thrá álainn Mhuighrois. Reáchtáladh an
chéad champa ón 27 Meitheamh – 1 Iúil agus an dara ceann ón 11-15 Iúil. I rith na
seachtaine, fuair na daoine óga deis dul seoltóireacht, canúáil agus neart eile.
Chomh maith leis sin, cuireadh béim ar shábháilteacht uisce agus ag forbairt
muinín ar an uisce trí spraoi agus scileanna nua a fhoghlaim. Caithfear buíochas
a ghlacadh leis na hoibrithe deonacha ar fad a bhí ann chuile lá chun an campa a
reáchtáil



 
 
 

www.conamaralair.ie

Turas Oidhreachta



Bhí suim ag deartháir Bheartla sa lúthchleasaíocht chomh maith agus is minic a bhíodh siad ag cleachtadh i
nDoire Bhanbh, agus b’fhéidir gan morán deiseanna, nuair a bhí siad óg.   
Timpeall dhá bhliain déag a thosaigh Seán ag glacadh páirt i gcomórtais agus fuair sé tacaíocht i gconaí óna
mhuintir, chuid múinteoirí agus an pobal.  Is mar mhac léinn i nGairmscoil na bPiarsach i Ros Muc a léirigh
Seán a chumas lúthchleasaíochta. Bhí plé ann ag an am go mbeadh an deis aige scoláireacht spóirt a fháil
chuig na Stáit Aontaithe, áit a bheadh áiseanna cóireála agus comhairle agus oiliúna i bhfad níos fearr aige,
ach b’fhearr le Seán fanacht ag baile.
Mar chuid dá lúthchleasaíocht, bíonn Seán ag caitheamh meacháin ar fhad agus ar airde, discus, agus
javelin.  Is onóir agus bród an méid atá bainte amach ag Seán thar na mblianta ar son a chlann, a cheantar
dúchais, do Chonamara, don chontae agus go deimhin don tír. Tá 35 craobh na hÉireann chomh maith le boinn
buaite aige I gcraobhanna idirnáisiúnta.  Seo thíos cuid dá chuid éachtaí atá bainte amach aige.
•2016: ag na Craobhchomórtais Náisiúnta bhris sé curiarracht na hÉireann, a sheas ar feadh 25 bliain, agus
mí ina dhiaidh sin chuir sé cúpla ceintiméadar eile leis ag Craobhacha Laighinn.
Ag Craobhacha Caite na hEorpa in Arad na Rómáine fuair Seán an dara háit i gcomórtas Chaitheamh an
Discus ag na Craobhacha Náisiúnta.
I mí an Mheitheamh, bhain sé amach 3 bhonn óir agus ceann airgid ag leibhéal náisiúnta. 
• 2017: Bhí sé ina chaptaen ar fhoireann na hÉireann agus rinne sé ionadaíocht ar Éire ag na cluichí Eorpacha. 
• 2018: Sheas an fód d’Éire sa gcaitheamh meacháin i Leri ana Portaingéile agus bhain sé amach bonn óir,
chomh maith le bonn óir sa discus ag na cluichi Eorpacha. 
Mí Iúil na bliana sin, thug se leis dhá bhonn eile leis ag na comórtais náisiúnta.   
• 2019: Bhí 3 bhonn óir eile faoina bheilt aige ag na cluichí náisiúnta 
• 2020: Fuair sé bonn óir i gcomórtas caitheamh an mheáchain in airde agus i gcomórtas caitheamh an
mheáchain sa bhfad ag na craobhacha náisiúnta i Staid Morton.
• 2022: Tá an taifead náisiúnta a bhí i bhfeidhm le 36 bliana anuas briste aige, tar éis 56lb a chaitheamh thar
an mbarra.
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S e á n  B r e a t h n a c h

C a m u s

Nach bhfuil sé oiriúnach go bhfuil an t-alt seo á gcuir i gcló againn
d’eagrán mhí Iúil agus muid ag comóradh 31 bliain ó d’fhág athair
Sheáin, Beartla Pheter Jeainín, muid ar an 3 Iúil 1991.  Bhí Beartla
Pheter Jeainín mar sheaimpín ar Éirinn i lár agus i ndeireadh na
seachtóidí i saol na lúthchleasaíochta. Níl contae in Éirinn nach
raibh sé san iomaíocht ann ná contae nár thug sé an bua leis as. Ba
é Beartla freisin a chuir dlús le go mbeadh a cheantar dúchais,
Camus, ag reáchtáil Craobhacha Chaitheamh Meáchain an NACA i
1975 agus i 1976. 
Mar a deir an seanfhocal, ‘ní ón ngaoth ná ón ngrian’ a thug Seán,
mac Bheartla Pheter Jeanín agus Nan as Camus, a chuid buanna. 

Chuir Seán suim ar dtús i saol na lúthchleasaíochta nuair a bhí sé timpeall 6 bliana d’aois. Is minic a bhíodh
sé ag éisteacht le scéalta a athair agus na comórtais a bhí bainte amach aige nó nach raibh, agus uaireannta
ag mothú go déanadh feall air. Thug na scéalta seo spreagadh do Sheáin, aon rud a theip ar a athair, go
mbainfeadh sé féin amach é ina onóir. 

Comhgairdeachas leat a Sheáin agus nár laga Dia thú. 
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F é i l t e  M h í  I ú i l Fiona Bhreathnach, Cill Chiaráin

Nora Welby, Rosmuc

Maureen Folan, Cuan na Beirtrí Buí

Fiona Bhreathnach,
 Cill Chiaráin

Mairéad Uí Dhomhnail, Cuan na Beirtrí Buí

Oileán Mhic Dara

Máire Éinniú

Mary Uí Fhlatharta, Cill Chiaráin
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Coirnéal Chomhrá

Aoi na míosa: Alan Esslemont, Ardstiúrthóir TG4



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  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.

 

 


