
Níl amhras ar bith ann ach go raibh rud éigin speisialta curtha ar fáil do gach uile duine a
d’fhreastail ar Shlógadh Eachtaí a bhí eagraithe idir Chillíní Díoma agus Liathdroim taobh
amuigh de Bhaile Locha Riach le deireannas. D’fhreastail suas le dhá chéad duine ó
eagraíochtaí éagsúla idir contae an Chláir agus contae na Gaillimhe ar mhaithe le cúrsaí
oidhreachta, staire, cultúir is sóisialta agus iad ag ceiliúradh buaicphointí an cheantair. 

Slógadh Eachtaí Speisialta

Cinnte, ghlac sé dhá Mhéara leis an ócáid a sheoladh go hoifigiúil; Michael Ó Meachair, Méara Chontae na
Gaillimhe agus Pádraig Ó hAodha, Méara Chontae an Chláir. Gan amhras, léirigh an comhoibriú idir an dhá
chontae go bhfuil pobal breá neartmhar faoi scáth Sliabh Eachtaí. 

Cuireadh ábhar fairsing i láthair i rith an lae idir cainteanna is taispeántais agus bhí go leor pléite faoina
dheireadh. Thug Graham Hull, seandálaí, léargas den scoth ar na scéimeanna seandálaíochta a stiúraigh sé i
gcomhar le grúpaí pobail agus é ag tabhairt cuireadh do phobail eile comhoibriú lena leithéid a dhéanamh i
gceantar na sléibhe. Chuir Marika Leen, tuíodóir, taispeántas iontach os comhair an phobail agus í ag léiriú na
rúin a bhaineann lena ceird.

Chomh maith leis sin, bhí staraithe áitiúla an pharóiste i láthair le fáilte chroíúil a chur roimh an slua agus iad ag
cur síos ar oidhreacht an cheantair ina raibh an pobal bailithe. Faraor, léirigh Paddy Larkin agus Michael Nevin
gnéithe sóisialta, siamsaíochta, feirmeoireachta is eile a bhaineann leis na seanlaethanta ann. 

Bhí scoláirí óga i láthair ó Scoil Náisiúnta Chluain Tuaisceart agus iad ag cur síos ar thionscadal a rinne siad ar stair
an iarnróid sa chomharsanacht agus a tharraing aird náisiúnta. Thug Mary Noonan cur síos ar thaighde a rinne
scoláire óg ó Scoil Náisiúnta Dhrom an Dúdhoire ar Mary Agatha Glynn, an t-aon duine as Contae an Chláir a
tháinig slán ón Titanic. 

Rinne Liam Ó hAisibéil, Ollscoil na Gaillimhe, dinnsheanchas na háite a chíoradh agus é ag gabháil siar sna
seanlámhscríbhinní le blúiríní eolais fíorshuimiúla a léiriú. Thug Pádraig Ó Luanaigh, Cathaoirleach na hócáide,
léargas iontach ar seanghrianghrafanna a thóg Dorothea Lange, grianghrafadóir Meiriceánach a bhain clú
idirnáisiúnta amach, sna caogaidi, i gContae an Chláir.

Mar aon leis sin, tugadh spléachadh comhaimseartha ar iontais an cheantair agus rinneadh réamhléiriú ar
scannán fá Shliabh Eachtaí atá á chur le chéile ag Megs Morley agus Tom Flanagan.

Tháinig pobal breá le chéile ag Slógadh Eachtaí i mbliana, ina measc bhí; Mike Doherty, fear a’ tí; Liam Ó
hAisibéil, Ollscoil na Gaillimhe; Marika Leen, tuíodóir; Micheál Ó Meachair, Méara Chontae na Gaillimhe;
Graham Hull, seandálaí; Pádraig Ó hAodha, Méara Chontae an Chláir; Pádraig Ó Luanaigh, Cathaoirleach
Shlógadh Eachtaí agus Michael Fahy, ceoltóir.



Tháinig Jim Fahy, a bhain clú amach dó féin le RTÉ, ar ais go speisialta don lá agus é ag cur spéise sa scéal fá
Vincent Fahy, col ceathair dá chuid. Seoladh CD dá shaothar le linn agallaimh lena mhac, Mícheál Ó Fathaigh,
agus chuir baill ó theaghlach cheolmhar Uí Fhathaigh réimse breá ceoil os comhair an tslua. Ina theannta sin, bhí
tuairim is 25 fidil, a chruthaigh Vincent Fahy dá gharpháistí, ar taispeáint.

Arsa Pádraig Ó Luanaigh, Cathaoirleach Shlógadh Eachtaí, i dtaobh na hócáide; “Bhí idir mhuintir na Gaillimhe
agus an Chláir ag comhoibriú go neartmhar le chéile lena mbuanna mar phobal a cheiliúradh agus is cinnte go
bhfuil údar bróid againn. Ní mór dúinn tógáil ar na buanna céanna amach anseo.”

Chuir Congella McGuire, Oifigeach Oidhreachta Chontae an Chláir agus Marie Mannion, Oifigeach Oidhreachta
Chontae na Gaillimhe ábhar fairsing ar chúrsaí oidhreachta ar fáil do Shlógadh Eachtaí. 

Gabhadh buíochas do lucht urraithe agus tacaíochta Shlógadh Eachtaí fosta; Comhairle Chontae na Gaillimhe,
Coiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe, Gaeilge Locha Riach, Grúpa Scéim Uisce Tuaithe Locha Riach,
Cuntasóirí Rgr, Cumann Stairiúil Chillíní Díoma, Coiste Ghlór na nGael Locha Riach agus Comhar Creidmheasa
Naomh Breandáin.

Tháinig trí ghlún de mhuinir Uí Fhathaigh le chéile le ceiliúradh a dhéanamh ar shaothar Vincent Fahy agus CD
dá chuid ceoil a sheoladh ag Slógadh Eachtaí le deireannas.

Cuid de na daoine a tháinig le chéile le cuir i láthair a dhéanamh ag Slógadh Eachtaí: Kate Murray le Emily agus
Ciara McDonagh, Scoil Náisiúnta Chluain Tuaisceart; Rena McAllen, Scoil Bhríde, Co. Chill Dara; Paddy Larkin,
Staraí áitiúil; Pádraig Ó Luanaigh, Cathaoirleach Shlógadh Eachtaí; Megs Morley, Scannán Eachtaí; Mary Noonan,
Scoil Náisiúnta Dhrom an Dúdhoire, staraí agus Tom Flanagan, Scannán Eachtaí.


