Féach ar an ríomhphost seo i do bhrabhsálaí

Struchtúr bainistíochta nua don
Gheopháirc
Agus máistirphlean bainistíochta maidir leis an
mbealach amach romhainn
Ós rud é go bhfuil céim forbartha nua bainte amach againn maidir le
Geopháirc Dhúiche Sheoigheach agus Lochanna an Iarthair, tá cruth
ag teacht ar struchtúr bainistíochta nua, cé gurb iad na
comhpháirtithe céanna atá mar mheitheal againn nach mór. Is é
Comharchumann Dhúiche Sheoigheach Teo (CDS) óstach na
Geopháirce anois, agus Údarás na Gaeltachta ag tacú leo. Léiríonn sé
seo go bhfuil cuid mhaith den gheopháirc sa Ghaeltacht. Tá an
tÚdarás mar chuid de mheitheal dar teideal Funders Group, grúpa a
bhfuil Comhairlí Contae na Gaillimhe agus Mhaigh Eo mar bhaill de
freisin, chomh maith le Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann. Ba é
an dara ceann an phríomhghníomhaireacht le linn na tréimhse
geopháirce 2020-2021 nuair a tháinig dlús faoi fhorbairt choincheap
na páirce. (Maidir le geopháirc 2020-2021, is iad na ranníocóirí ná Éire
2040 [an Ciste Athnuachana agus Forbartha Tuaithe], Suirbhéireacht
Gheolaíochta na hÉireann agus Údarás na Gaeltachta.)
As seo amach, beidh Coiste Treorach (grúpa stiúrtha) i mbun
maoirseacht a dhéanamh ar phlean oibre a chur i bhfeidhm agus ar
chúrsaí airgeadais. Is iad CDS, GeoTreallús Dhúiche Sheoigheach agus
Lochanna an Iarthair (an grúpa trasphobal deonach) agus triúr bhall
foirne den gheopháirc an dream is mó atá sáite san obair agus iad ag
feidhmiú mar an Grúpa Bainistíochta Oibríochtúla. I measc na foirne tá
an Dr Benjamin Thébaudeau atá ina gheolaí, chomh maith leis an
oifigeach turasóireachta Dominic Ó Moráin (an bheirt acu fostaithe ó
mhí Eanáir 2022 i leith), agus Michael Hegarty a athcheapadh mar
bhainisteoir le déanaí (ó mhí mheán Fómhair 2022 i leith). Tá
máistirphlean bainistíochta nua go dtí 2028 á roinnt le páirtithe
leasmhara le haghaidh aiseolais, lena n-áirítear príomhtháscairí
feidhmíochta a chabhróidh le monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun
cinn ó thaobh spriocanna a bhaint amach de. Freastalaíonn dhá oifig
ar an nGeopháirc – Tuar Mhic Éadaigh (bhí an ról céanna ag an oifig
seo le linn 2020-21 agus í láimh leis an gclós súgartha) agus an CDS
ag Corr na Móna.
Faigh an scéala is déanaí ó shuíomh gréasáin na geopháirce
www.joycecountrygeoparkproject.ie agus ar na meáin shóisialta /
Facebook Twitter agus Instagram @JCWLGeopark

Iarratas chun stádas Geopháirce
Domhanda EOECNA (UNESCO)
Ag obair de réir amlíne athraithe
I mí na Samhna 2021, chuir Geopháirc Dhúiche Sheoigheach agus
Lochanna an Iarthair iarratas isteach chun go ndéanfaí measúnú uirthi
mar Gheopháirc Domhanda EOECNA (Eagraíocht Oideachais,
Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe). Mar chuid den cháipéis
ardchaighdeáin seo luadh go rabhthas ag súil go mbeadh an
comhlacht bainistíochta nua ar an bhfód agus feistithe go cuí, in am
do mheasúnú EOECNA a dhéanamh le linn 2022. Bhíothas ag súil
freisin go mbeifí in ann teacht ar chomharthaíocht oiriúnach agus go
gcuirfí isteach í sa chéad leath den bhliain seo. Cé go rabhamar
muiníneach go mbeimis in ann an dá bheart seo a dhéanamh in am, ní
mar seo a tharla sa deireadh thiar thall.
Mar sin, i gcomhairle le Coiste Geopháirceanna Domhanda EOECNA na
hÉireann, tarraingíodh siar an t-iarratas go luath i mí Mheán Fómhair –
ach é de rún daingean againn agus é seo á dhéanamh iarratas eile a
chur isteach i mbliana faoin spriocdháta bliantúil 30 Samhain. Is é is
dóichí ná go ndéanfaidh EOECNA measúnú am éigin i rith 2023
(seachas 2022). Táimid muiníneach go mbeidh réiteach ar an dá
shaincheist thuasluaite faoi dheireadh 2022, go háirithe ós rud é go
bhfuil na comhpháirtithe an-tacúil i gcónaí maidir le forbairt na
geopháirce agus an mianach iontach atá ann poist a chruthú, gnó a
fhás, pobail a chothú agus a fheabhsú agus cur leis na deiseanna atá
ann ioncam a shaothrú.

Imeacht do phobail, Dé Sathairn an
12ú Samhain 10r.n.-1i.n., Baile an
Róba
CUIR an DÁTA seo i leataobh!
Ba mhaith leis an ngeopháirc cabhrú libh chun an 20 pobal ina bhfuil
sibh i bhur gcónaí a fhorbairt, agus le bheith ina n-áiteanna atá
mealltach le bheith i do chónaí nó ag obair iontu nó chun cuairt a
thabhairt orthu. Chun tús bríomhar a chur leis an tacaíocht seo, tá
imeacht Líonra Pobail na Geopháirce á reáchtáil againn i mBaile an
Róba ar feadh 3 huaire Dé Sathairn 12 Samhain ó 10 go 1i.n.
Cuirfimid tús le himeachtaí trí uasdátú gonta a thabhairt maidir le cad
atá beartaithe don gheopháirc, agus iarrfaimid aiseolas faoin

dréachtphlean Bainistíochta. Tarlóidh cur i láthair gearr ansin faoi
bheith coigilteach ar fhuinneamh agus faoi na roghanna atá ann ó
thaobh foinsí in-athnuaite fuinnimh de – smaointe ar conas dul i ngleic
leis na costais fuinnimh níos airde atá ag luí go trom orainn i láthair na
huaire. Agus í ina Meantóir Pobail um Fhuinneamh Inmharthana do
Mhaigh Eo agus Gaillimh (tionscnamh de chuid Údarás Fuinnimh
Inmharthana Éireann [SEAI]), roinnfidh an Dr Orla Nic Suibhne an teolas leathan atá aici faoi na tacaíochtaí atá ar fáil, lena n-áirítear
conas grúpaí Pobail Fuinnimh Inmharthana a chur ar bun, iarfheistiú,
conas soláthraithe seirbhíse a shainaithint, agus roghanna maidir le
fuinneamh in-athnuaite a ghiniúint, srl.
Sa seisiún deireanach beidh cead cainte ag ionadaithe comhairlí
pobail le gur féidir leo eolas a roinnt faoi fhorbairtí a tharla le déanaí
nó atá beartaithe, agus gur féidir leo a insint dúinn cad iad na
riachtanais atá ag a gcomhairle féin agus an seans ann go mb’fhéidir
go mbeidh an gheopháirc in ann cuidiú le seo. Beidh taobh-bhoird ann
agus daoine ó leithéidí na nOifigí Fiontair Áitiúla (LEOanna), na
cuideachtaí LEADER, na comhairlí contae agus Údarás na Gaeltachta
agus iad réidh chun cuntas a thabhairt ar gach ar féidir leo a
dhéanamh do phobail. Is fearr beirt ionadaithe ó gach pobal.
Tabharfar a thuilleadh sonraí go luath.

Préachta leis an bhfuacht …
… ach d’éirigh thar barr le himeacht líonra gnó a
reáchtáladh i mí Feabhra mar sin féin
In ainneoin sioc trom a bheith ann i gcaitheamh na hoíche, d’fhreastail
breis agus 40 gnólacht turasóireachta ar an imeacht líonra geopháirce
a reáchtálamar sa Lodge at Ashford ar an 24 Feabhra 2022.
Chuirfeadh an t-imeacht “geandáil ghasta” i gcuimhne duit agus é ag
cur soláthraithe fáilteachais i dteagmháil le taitneamhachtaí do
chuairteoirí agus gnólachtaí gníomhaíochta, chomh maith le
crostagairtí idir gnólachtaí eile a chur chun cinn sa réigiún iomlán de
1560 km2 atá sa gheopháirc.
Ba é an t-imeacht sin ár gcéad imeacht don bhliain sin ina raibh
daoine i láthair go pearsanta agus é á reáchtáil ag Geopháirc. Agus í
ina cathaoirleach ar ghrúpa deonach ionadaíoch na Geopáirce faoi
scáth GheoTreallús Dhúiche Sheoigheach agus Lochanna an Iarthair,
chuir Patricia Walsh fáilte roimh na rannpháirtithe. D’éirigh thar barr
leis an imeacht, agus an-fhonn ar ghnólachtaí ó cheann ceanna na
Geopháirce plé a dhéanamh lena chéile le fáil amach an féidir leo
obair le chéile chun pacáistí indíolta agus córas atreoraithe a fhorbairt

idir leasanna éagsúla atá ag gnólachtaí. Nochtadh cairt an líonra gnó,
agus cuireadh pacáiste meán le haghaidh athleanúint a dhéanamh ar
fáil do bhaill an líonra, pacáiste ina raibh lógónna, pictiúir, naisc agus
téacs tuairisciúil.

Tá comharthaíocht Gheopháirce ar na
bacáin
Feiceálacht a chruthú agus géarghá léi
Bhí sé i gceist comharthaíocht a chur isteach le linn céim 2020-2021
den tionscadal geopháirce ach cuireadh moill air seo cúpla uair. Is é
an dea-scéala ná go bhfuiltear tar éis an maoiniú don
chomharthaíocht a imfhálú agus tá dlús ag teacht faoi chúrsaí. Ní mór
do gheopháirceanna láithreacht fhisiciúil a léiriú ina bpobail agus ag
geoshuíomhanna (áiteanna a bhfuil tábhacht gheolaíoch agus/nó
chultúir leo). Mar chuid den phlean comharthaíochta tá sé beartaithe
11 chlár eolais a chruthú ag ár ngeo-líomatáistí, agus tabharfaidh
gach ceann acu gearrchuntas agus sonraí maidir le hoidhreacht áitiúil
maille le naisc chuig leathanaigh ar shuíomh gréasáin na geopháirce
(http://www.joycecountrygeoparkproject.ie) ar ar féidir tuilleadh eolais
a fháil.
Beidh comharthaí bóthair dátheangacha ag na bealaí isteach chuig
réigiún na geopháirce agus i ngach ceann dár bpobail gheopháirce. Tá
sé beartaithe comharthaí laistigh a chur ar fáil do bhaill roghnaithe
den líonra gnó freisin agus i halla pobail. Taispeánfaidh na comharthaí
seo an léarscáil gheolaíoch réigiúnach agus léarscáil gheolaíoch níos
áitiúla le tuilleadh eolais ar ghnéithe eile den oidhreacht áitiúil chun
cuairteoirí agus cónaitheoirí pobail araon a chur ar an eolas.
Tá an coiste stiúrtha tar éis teacht ar chomhaontú maidir leis an
bplean comharthaíochta cheana féin agus tá Suirbhéireacht
Gheolaíochta na hÉireann i gcomhar le Comhairlí Contae na Gaillimhe
agus Mhaigh Eo i mbun é a fháil.

Dréacht-phainéal faisnéise le haghaidh Tuar Mhic
Éadaigh

Comharthaíocht Gheochonair Mhám
Éan agus nasc déanta le Conair
Idirnáisiúnta na Sléibhte Apaláiseacha
Ár naisc gheolaíocha le Meiriceá Thuaidh
Fuair GeoTreallús Dhúiche Sheoigheach agus Lochanna an Iarthair
maoiniú ó Shuirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann chun geochonair
a fhorbairt maille le cláir eolais ar stráice Mhám Éan de Bhealach an
Iarthair, idir Gleann an Mháma agus Gleann Eidhní. Cuireadh tús leis
an obair níos luaithe in 2022 agus tá dul chun cinn maith déanta anois
uirthi, i gcomhpháirtíocht le hOifigeach Áineasa Tuaithe Chontae na
Gaillimhe, Seirbhísí Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra agus na
pobail áitiúla sa Mhám agus i Sraith Salach. Tá dréacht de na cláir
eolais déanta agus tá na socruithe chun iad a tháirgeadh faoi lánseol.
Tá sé i gceist an gheochonair a sheoladh níos faide anonn in 2022.
Tarraingíonn an Gheochonair aird ar na carraigeacha meiteamorfacha
(atá ina n-eiseamláirí iontacha de charraigeacha den sórt seo) a
shiúlann na siúlóirí tharstu feadh na conaire chomh maith le aird a
tharraingt ar na naisc gheolaíochta idir na carraigeacha seo agus a
macasamhlacha i Meiriceá Thuaidh. Mar a tharlaíonn sé, tá a
thuilleadh taighde á dhéanamh ar na naisc láidre seo faoi láthair le
gur féidir Bealach an Iarthair a áireamh mar chuid de Chonaire
Idirnáisiúnta na Sléibhte Apaláiseacha (IAT). Ba é Don Hudson arbh as
Maine, SAM, ó dhúchas dó a chuir an smaoineamh seo i láthair ag ár
gcomhdháil gheopháirce i mí an Mheithimh 2021 (rinneadh a chur i
láthair agus na cainteanna eile a tugadh ag ár gcomhdháil a
thaifeadadh agus tá na fístaifeadtaí ar fáil ar ár suíomh gréasáin agus
ar ár gcainéal YouTube).

Radharc ón aer ar Mhám Éan ag féachaint ar an
Oirdheisceart

Clár Cuairteanna ar Scoileanna
Tá an-spéis sa réigiún i measc lucht oideachais
Ceann de phríomhchúraimí gheolaí na geopháirce ná cuairteanna
scoile a threorú ach chuir na srianta a bhain leis an bpaindéim isteach
go mór air seo. Is é an dea-scéala ná go bhfuil na cuairteanna seo ar
siúl arís. San iomlán tugadh cuairt ar 18 mbunscoil agus 3 mheánscoil
ó mhí Feabhra go mí na Bealtaine, a bhformhór acu lonnaithe i réigiún
na geopháirce ach cuid acu sna bailte móra máguaird ar nós Cathair
na Mart, Clár Chlainne Mhuiris, An Clochán nó Cathair na Gaillimhe.
Díríonn na cuairteanna seo ar ilghnéitheacht na gcarraigeacha atá le
fáil sa réigiún agus na scéalta a bhaineann leo – cuireadh ar fáil saor
in aisce iad go rang a 3 go rang a 6 fad chomh maith le cuairt a

thabhairt ar roinnt ranganna níos óige freisin agus eagraíodh roinnt
turais allamuigh. Tá na cuairteanna seo saor in aisce agus cuirtear ar
fáil iad gach bliain agus is féidir iad a dhíriú ar chodanna áirithe den
churaclam ag brath ar riachtanais na múinteoirí.
Tháinig mic léinn sa dara bliain d’Eolaíochtaí an Domhanchórais agus
an Aigéin de chuid Ollscoil na Gaillimhe ar cuairt allamuigh go luath i
mí Aibreáin, cuairt a ndearna an gheopháirc éascaíocht uirthi trí phlé a
dhéanamh le húinéirí talún, gnólachtaí agus pobail áitiúla. Ainneoin na
drochaimsire, d’éirigh go hiontach leis an gcuairt agus é mar
chruthúnas críochnaithe gur féidir leas a bhaint as réigiún na
geopháirce chun an ghné turas allamuigh de chúrsaí geolaíochta
ollscoile a mhúineadh. Rinneadh a thuilleadh cuairteanna allamuigh i
rith an tsamhraidh i dteannta institiúidí 3ú leibhéal eile, cuid acu ó
chomh fada i gcéin le hOllscoil Notre Dame in Indiana agus Ollscoil
William agus Mary in Virginia, an dá institiúid sin lonnaithe i SAM.
Dréachtaíodh cáipéis le haghaidh léachtóirí ollscoile in Éirinn a
tharraingíonn aird ar conas mar atá réigiún na geopháirce i gcoitinne
agus leithinis Fhionnaithe/Chill Bhríde go háirithe oiriúnach do
ghníomhaíochtaí allamuigh den tsaghas seo agus scaipfear iad go
luath.

Ár nGeopháirc Geolaí le rogha
Tíreolaíochta 2ú bliain Ms Flannery ag
Pobalscoil Bhaile an Róba 2021-2022

Seoladh 17 léarscáil áitiúla den
réigiún
Cuireann siad seo leis an eolas ar an gceantar
áitiúil
Tar éis do EOECNA é a fhógairt ag an 41ú Comhdháil Ghinearálta in
2021, tharla an chéad Lá Idirnáisiúnta Geo-Éagsúlachta riamh ar an 6
Deireadh Fómhair. Is ionann an gheo-éagsúlacht agus an
ilghnéitheach inár dtimpeallacht mhianrach, is é sin, gach cuid den
dúlra nach bhfuil beo. Cuireann an gheo-éagsúlacht borradh faoin
mbithéagsúlacht agus bíonn tiochar aici ar roinnt mhaith réimsí den
tsochaí. Déanann na Geopháirceanna Domhanda de chuid EOECNA na
naisc seo a cheiliúradh ar fud na cruinne.
Chun an ócáid seo a cheiliúradh, seoladh go hoifigiúil faoi scáth na
geopháirce sraith de 17 léarscáil gheolaíochta áitiúla de na príomhgheoshuíomhanna agus de na pobail uile atá lonnaithe sa gheopháirc.
Ullmhaíodh na léarscáileanna seo le 18 mí anuas agus leas á bhaint as
an léarscáiliú geolaíochta ar an leibhéal taifigh is airde atá déanta ag

Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann ar ghnéithe buncharraige,
boireannacha agus ceathartha na háite. Cuireadh gach logainm arbh
fhéidir teacht orthu ar na léarscáileanna agus is féidir tuilleadh
logainmneacha a chur leo amach anseo nuair a thabharfar taifid nua
chun críche. Ar mhaithe le soiléire, léirítear na príomh-láithreáin
seandálaíochta agus an bonneagar siúlóide. Is féidir teacht ar na
léarscáileanna go léir ar ár suíomh gréasáin ar an leathanach ar leith a
bhaineann le gach geo-líomatáiste agus le gach ceann denár mbailte
móra agus dár sráidbhailte.

Mapa Geolaíochta Cheantar na Faírche

Ag Cur le Líon na hAmbasadóirí
Geopháirce
Seans go n-oirfeadh an ról seo go seoigh duit!
Agus an-rath air go dtí seo, cuireadh clár Ambasadóirí na Geopháirce i
bhfeidhm ar bhonn céimneach an samhradh seo a d’imigh tharainn
agus 16 duine ag glacadh páirt ann. Tugadh dhá léacht ann (cuireadh
iad i láthair ar líne roimhe seo agus is féidir iad a chur ar fáil san
fhoirm seo arís má iarrtar a leithéid a dhéanamh) agus reáchtáladh
turas gairid allamuigh. Is é an aidhm ná cur ar chumas na
rannpháirtithe a bheith ina nAmbasadóirí Geopháirce trí fhoghlaim
faoinár nGeopháirc, cén fáth a bhfuil tábhacht idirnáisiúnta ag baint
leis an ngeolaíocht áitiúil, cad atá le fáil ag ár ngeo-líomatáiste, conas
an léarscáil gheolaíoch a léamh (agus naisc a dhéanamh idir an
gheolaíocht agus an geo-líomatáiste) chomh maith le conas an
tírdhreach a léamh, agus conas is féidir leatsa (na rannpháirtithe) leas
agus tairbhe a bhaint as ár mbranda Geopháirce. Is féidir dul i
dteagmháil caol díreach le geologist@jcwlgeopark.ie agus is féidir
tuilleadh eolais a fháil ar ár suíomh gréasáin
www.joycecountrygeoparkproject.ie agus ar na meáin shóisialta
@JCWLGeopark.

Turas allamuigh de grúpa amháin Ambasadóir na Geopháirce
ag Aill Dubh

Turas chuig Foirgnimh Tógtha sa Stíl
Dhúchasach – Seachtain na
hOidhreachta mí Lúnasa 2022
Léargais fíorspeisiúla nochta maidir leis an Éill,
Baile an Róba agus an Partraí
Dá mba rud é go bhfaca tú seanfhoirgneamh nó struchtúr de dhéantús
an duine agus tú amuigh ag spaisteoireacht, an bhfuil a fhios an teolas faoinár n-oidhreacht atá ag baint leo? Faraor nach bhfuil cumas
urlabhra acu! Bhuel, seachas sin níl rud ab fhearr ach a iarraidh ar
dhuine atá eolach faoi na scéalta sin a insint duit. Seo é an rud a bhí
ar siúl againn lenár ‘dTuras chuig Foirgnimh Tógtha sa Stíl
Dhúchasach’ le linn Seachtain na hOidhreachta 2022. Chuir triúr arbh
as trí phobal éagsúla sa Gheopháirc iad féin chun tosaigh chun an
fhírinne a dhealú ón miotas agus na scéalta i mbarr bata d’fhonn turas
thar a bheith suimiúil a chur ar siúl maidir lenár n-oidhreacht
dhúchasach thógtha.
Le linn dó bheith san Éill, thug Joe Greaney cuairt ar fhothracha
eastát an Tiarna Chill Mheáin, áit ar inis sé scéal Boycott agus an
dlúthbhaint a bhí aige leis an ‘Teach Mór’. D’inis sé dúinn faoi ról na
hEaglaise agus go háirithe faoin Ath. John O’Malley (agus na cruinnithe
iomadúla a bhí aige le Michael Davitt) agus an ról lárnach a bhí aige
maidir le deireadh a chur le ‘Córas na dTiarnaí Talún’ in Éirinn.
Chonaiceamar in aice láimhe fothracha an tí inar chónaigh sé sna
1860í/70idí – tharla eachtra suimiúil i dteachín beag simplí an tsagairt
seo atá mar chuid de stair agus d’oidhreacht na háite chomh maith le
tábhacht nach beag a bheith aici i súile an tsaoil mhóir.
I mBaile an Róba, d’inis an staraí áitiúil Averil Staunton faoi cé
chomh tábhachtach agus a bhí an Róba ó thaobh iompar áitiúil de
agus ó thaobh an tsaoil shóisialta sa bhaile garastúin bríomhar i lár an
19ú haois. Thug sé cuntas freisin faoin bplean uaillmhianach a theip
air sa deireadh thiar thall in 1849 agus é mar aidhm aige Baile an
Róba a nascadh le Loch Measca agus leis an gCoirib agus ar aghaidh
arís chun na Gaillimhe agus chun na farraige, trí chanáil de dhéantús
an duine a chuirfeadh ar chumas daoine trádáil a dhéanamh leis an
nGaillimh ó dheas agus trí bhíthin an bhóthair go Caisleán an
Bharraigh. Éiríodh as an scéim chun é a úsáid mar chalafort sa bhliain
1856 toisc easpa maoinithe agus na hiarnróid a bheith ag teacht chun
cinn.

Agus san Fhoirnéis in aice le Partraí, thaispeáin Paul Maguire seoid
ón 18ú hAois dúinn i bhfoirm foirnéise a úsáideadh chun muciarann a
tháirgeadh. Chuir an struchtúr dea-chaomhnaithe seo go mór le
haschur tionsclaíoch Iarthar na hÉireann, ó acmhainní áitiúla ag an
tSraith in aice láimhe (síoga iarainn), Foirnéis (gaineamhchloch don
struchtúr agus darach le haghaidh breosla), agus Abhainn Chluana
agus Loch Measca le haghaidh iompair chun na Gaillimhe agus go dtí
an Bhreatain.
Is féidir féachaint ar fhíseáin den turas ar ár gcainéal Geopháirce ar
YouTube. Fuair an t-imeacht agus an scannánaíocht tacaíocht ó
Dheontas Oidhreachta Pobail ó Chomhairle Contae Mhaigh Eo / tríd an
gComhairle Oidhreachta.

Paul Maguire ag cur síos ar an bhfoirnéis ón
18ú hAois taobh amuigh de Phartraí

Comhdháil Chumann Oidhreachta
Mhaigh Tuireadh a tharla sa Mhainistir
Canónaigh, Banchanónaigh, Rógairí agus Crosa
Tharla comhdháil mhór i gConga an samhradh a d’imigh thart agus
stair is oidhreacht Mhainistir Chonga faoi chaibidil ann. Ba é Cumann
Oidhreachta Chonga Mhaigh Tuireadh a reáchtáil “Mainistir Chonga:
Canónaigh, Banchanónaigh, Rógairí agus Crosa” agus é ar siúl ón 19
go 21 Lúnasa le linn Sheachtain Náisiúnta na hOidhreachta. Thug
seandálaithe, staraithe ealaíne, cartlannaithe agus staraithe mór le rá
cainteanna ann, agus tugadh cuairteanna treoraithe ar mhainistir
Chonga agus Inis Meáin. Tá Mainistir Chonga ar cheann de
mhainistreacha ó ré na meánaoise is fearr a ndearnadh caomhnú air
in Éirinn. Ba iad muintir Uí Choncobhair a bhí ina ríthe ar chúige
Chonnachta a chuir ar bun í go luath sa 12ú haois do na Canónaigh
Rialta Naomh Agaistín mar chuid d’athchóiriú mór a ndearnadh ar
eaglais na hÉireann, agus d’fhan sé mar chrann taca don Ord in Éirinn
go dtí go bhfuair a bhall deireanach bás, an tAb Patrick Prendergast,
sa bhliain 1829.
Chabhraigh foireann na geopháirce leis an gcoiste eagrúcháin agus
chuir siad siúlóid threoraithe eile ar fáil a dhírigh ar an Geolaíochta
agus an tírdhreach carstach timpeall Chonga tráthnóna Dé Domhnaigh
21 Lúnasa mar chuid de Sheachtain na hOidhreachta. Bhí Cumann
Oidhreachta Chonga Mhaigh Tuireadh an-ghníomhach ó thaobh
airgead a bhailiú don chomhdháil agus ba mhór an chabhair a
fuarthas ó Chiste Oidhreachta Chomhairle Chontae na Gaillimhe, ó

chiste Éire Ildánach Chomhairle Contae Mhaigh Eo agus ó urraíocht ó
ghnólachtaí áitiúla.

Robert Scott ó Rare and Recent Books ag
tabhairt camchuairt ar Mhainistir Chonga
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