
Claí CloiChe, SNoíoDÓiReaChT 
aguS liTReoiReaChT

CeaRDlaNN

Déardaoin, an 18 Meán Fómhair 2014,  
go dtí Dé Domhnaigh,  

an 21 Meán Fómhair 2014

Féile na 
gCloch,  
inis oírr



Ceardlann a 
TÓgÁil Ballaí 
CloiChe 
Dátaí
Iarnóin Déardaoin an 18 Meán Fómhair 2014
Treoracha a fháil ag foirgneamh chomharchumann an 
oileáin, an clár oibre a leagan amach

Dé hAoine, an 19 Meán Fómhair 2014 (9rn – 5in)
(cuirtear tús leis na ceardlanna móide léacht)

Dé Sathairn, an 20 Meán Fómhair 2014 (9rn – 5in)
(ceardlanna móide léacht)

Dé Domhnaigh, an 21 Meán Fómhair 2014  
(9rn – 1in)
(ceardlanna nó turas siúil)

Ceardlann na mBallaí 
Singile
I mbliana, tá sé beartaithe againn balla singil dingthe 
Oileáin Árann a thógáil. Blianta roimhe seo, tógadh 
feidín, balla dúbailte agus balla coinneála.



Ceardlann B  
SNoíoDÓiReaChT
le alexandra Morosco
I rith an ghearrchúrsa a bheidh ann le linn na dtrí 
lá, pléifidh Alexandra na céimeanna éagsúla a 
bhaineann le snoíodóireacht chloiche, ón ngarbhobair 
go bailchríoch, agus tabharfaidh sí taispeántas ina 
leith sin.  (Déardaoin go Satharn) Beidh cainteanna 
ann faoi mhodhanna éagsúla snoíodóireachta, idir 
chomhaimseartha agus thraidisiúnta, agus beidh 
deiseanna ann chun páirt ghníomhach a ghlacadh sna 
taispeántais más mian le daoine déanamh amhlaidh. 
Beidh clocha de chineálacha éagsúla ar fáil chuige 
sin agus pléifidh Alexandra an raon uirlisí a mbeifí 
ag súil leis go n-úsáidfí iad.  Moltar do thosaitheoirí 
aolchloch bhog a úsáid agus tá sé beartaithe againn 
aolchloch a bheith ar fáil do cheardlann 2014.

Dé hAoine, an 19 Meán Fómhair 2014 (9rn – 5in)
Dé Sathairn, an 20 Meán Fómhair 2014 (9rn – 5in)                    
Dé Domhnaigh, an 21 Meán Fómhair 2014  
(9rn – 1in)



Ceardlann C  
liTReoiReaChT
le Tom little
Le linn na ceardlainne 3 lá seo gheobhaidh na 
rannpháirtithe buneolas faoi na prionsabail agus 
faoi na teicníochtaí a bhaineann le snoíodóireacht 
litreacha agus táthar ag súil leis go spreagfaidh sé sin 
dóibh tuilleadh staidéir agus cleachtadh a dhéanamh.

Le linn na ceardlainne, díreofar ar snoíodóireacht 
litreacha rilífe. Úsáidfear an mhórscript Éireannach 
(Leabhar Cheanannais) mar shamhail agus rachaidh 
na rannpháirtithe trí na céimeanna a bhaineann le 
líníocht, le leagan amach agus le snoí focail.
Beidh na rannpháirtithe in ann an tionscadal 
críochnaithe a thabhairt abhaile leo.
Ní gá aon taithí roimhe seo a bheith ag na 
rannpháirtithe.

Pléifear leis na nithe seo a leanas le linn na 
ceardlainne 3 lá:
1  Tionscnamh na mórscripte Éireannaí agus 

taispeánfar samplaí stairiúla agus samplaí 
comhaimseartha di.

2  Cleachtadh líníochta
3 Clocha a snasú de láimh
4  Na teicníochtaí a ghabhann le snoí litreacha i 

bhfoirm rilífe.
5  Duail feistithe a úsáidtear chun painéal cloiche a 

chur ar crochadh.

Dé hAoine, an 19 Meán Fómhair 2014 (9rn – 5in)

Dé Sathairn, an 20 Meán Fómhair 2014 (9rn – 5in)

Dé Domhnaigh, an 21 Meán Fómhair 2014  
(9rn – 1in)



Cainteanna & Siúlóidí
Déardaoin, an 18 Meán Fómhair
5in – 6in
Pat McAfee
‘Turais agus Dialanna’, Taisteal mar mhodh Foghlama 
agus mar mhodh Tógála Pobail’

Dé haoine, an 19 Meán Fómhair 
5in – 6in  
Tom Little 
‘Michael Biggs agus Snoíodóireacht 
Chomhaimseartha Litreacha’

Dé Sathairn, an 20 Meán Fómhair
5in – 6in 
Frédérique Mahieu:  
‘Barraques in Menorca agus Tionscadal Spás na 
mBallaí Singile in Lithica’

Dé Domhnaigh, an 21 Meán 
Fómhair
10rn
Siúlóid threoraithe ar an Oileán chun breathnú ar 
flora agus fauna ar fheirmeacha Inis Oírr, in éineacht 
leis an Dr. Patrick McGurn, Bainisteoir Tionscadail 
AranLIFE, agus an Dr. Amanda Brown, Oifigeach 
Eolaíochta AranLIFE.
Teacht le chéile ag: Comhar Chaomháin



Moltaí agus Comhairle do gach Rannpháirtí  
Moltar do Rannpháirtithe sa Chúrsa éadaí oiriúnacha a chaitheamh le linn na ceardlainne agus bróga faoi bhairbín 
cruach, bróga téagartha nó bróga siúil, lámhainní oibre a chaitheamh agus éadaí a oireann don aimsir a bheith acu.
Beidh líon an-bheag uirlisí le fáil ar iasacht ar an láithreán. Chomh maith leis sin, beidh rogha bheag d’fhoirne 
uirlisí bunúsacha, de chasúir agus de shiséil ar fáil lena gceannach. Is ceart do rannpháirtithe a bheith ag súil le 
hinfheistíocht a dhéanamh i bhfoireann uirlisí roimh an deireadh seachtaine nó lena linn. I gcás na ndaoine a bhfuil 
taithí acu ar shnoíodóireacht, is ceart dóibh a gcuid uirlisí féin a thabhairt leo le go mbeidh muid in ann comhairle a 
thabhairt dóibh de réir a leibhéil oilteachta agus na foirne uirlisí atá acu faoi láthair.

uirlisí & Clocha: Rannpháirtithe sna Ceardlanna 
Snoíodóireachta Cloiche/litreoireachta
Na Soláthairtí & na huirlisí atá ag teastáil:
Leabhar nótaí, pinn luaidhe chun sceitseanna a dhéanamh & nótaí a ghlacadh
Uirlisí láimhe: Is ceart na nithe seo a leanas a bheith ann san fhoireann bhunúsach uirlisí:
• Casúr cearnógach nó casúr cruinn 1-1/2 nó 2 lb.
• bior singil cruach (1/2” ní 5/5”)
• 2 shiséal chothroma – méideanna éagsúla
• 2 shiséal chluasacha/fhiaclacha – (fiacla garbha agus fiacla míne)
• líomhán (líomháin chothroma, líomháin leathchruinne nó líomháin Riffler)
Beidh clocha ar fáil lena gceannach le linn na ceardlainne freisin. Ar mhaithe le barainneacht, féadfar socrú grúpa 
a dhéanamh chun clocha & earraí snoite a iompar ar ais chuig an tír mór.

acmhainní ó thaobh uirlisí de: 
Beidh líon an-bheag uirlisí le fáil ar iasacht ar an láithreán agus, dá bhrí sin, is ceart do rannpháirtithe a bheith 
ag súil le hinfheistíocht a dhéanamh i bhfoireann uirlisí roimh theacht chuig an gceardlann nó a gcuid uirlisí féin a 
thabhairt leo.

acmhainní ar an idirlíon: 
Gibson Tools- UK-  http://shop.g-gibson.com/
http://shop.g-gibson.com/chisel-kits-221-c.asp
Trow and Holden Co.- US. www.trowandholdenco.com 
Féach an láithreán gréasáin chun foireann bhunúsach uirlisí a aimsiú: http://trowandholden.com/store/agora.
cgi?product=cat6



Beathaisnéisí
alexandra Morosco
Is le fíoracha daonna go 
formhór a oibríonn Morosco 
agus bíonn sí ag plé le píosaí 
pearsanta, idir mhórscála agus 
bheagscála. Úsáideann sí clocha 

go formhór ach úsáideann sí cré-umha agus meáin 
mheasctha uaireanta nuair is gá sin don tionscadal lena 
mbaineann.
Tá Alexandra ag snoí cloch ó bhí an bhliain 1990 
ann tráth a raibh staidéar á dhéanamh aici ar 
dhealbhóireacht agus ar an mínealaín sa California 
State University in Northridge, California. I rith na 
ndeich mbliana ina dhiaidh sin, chuir sí lena cuid 
eolais ar chlocha agus ar shnoíodóireacht i stiúideo 
agus gailearaí ealaíne a bhí á mbainistiú aici ar bhonn 
comharchumainn, is é sin le rá, Art City Studios in 
Ventura, CA. Faoi láthair, tá cónaí uirthi ar Whidbey 
Island, Washington, áit a bhfuil sí ag obair freisin.
Ón mbliain 1998 ar aghaidh, bhí sí bainteach le níos mó 
ná 75 ionad oideachais ar fud Stáit Aontaithe Mheiriceá 
agus i mbun scileanna praiticiúla a mhúineadh agus 
siompóisiamaí snoíodóireachta cloiche a reáchtáil. Go 
háirithe, bhí sí bainteach le StoneFest in Marenakos 
Rock Centre, ar imeacht bliantúil é a sheoltar in 
Seattle, Washington, agus is í Stiúrthóir Bunaitheach an 
imeachta sin í.
Faoi láthair tá sí ag obair ar shraith phearsanta dar 
teideal: “Íomhá d’Éirinn, Léiriú Dealbhóireachta ar 
Áit”, ar ábhar é a gcuireann sí dúil mhór ann, dúil 
atá méadaithe tar éis di leacht aolchloiche a shnoí ar 
Oileáin Árann. Beidh Alexandra Morosco páirteach i 
gclár ‘ealaíontóir cónaitheach’ in Áras Éanna/Lárionad 
Ealaíona ar Inis Oírr i bhfómhar na bliana 2014 agus 
tiocfaidh sí ar ais go hÉirinn sa bhliain 2015 chun 
taispeántas ealaíne iomlán a eagrú.

Frédérique Mahieu
Rugadh Frédérique sa Bheilg 
sa bhliain 1955 agus bhog sí go 
Menorca sa bhliain 1982. Thosaigh 
sí ag obair le tógálaithe balla de 
chuid Menorca sa bhliain 1998 
agus chuaigh sí i mbun a gcuid 

scileanna ceardaíochta a fhoghlaim. Bhí a cuideachta 
déanta ballaí féin aici ó 200 go 2005. Sa bhliain 2009, 
iarradh Frédérique mar mhúinteoir i gcomhair cúrsa 
déanta ballaí 6 mhí a bhí á eagrú ag an lucht riaracháin 
áitiúil do dhaoine dífhostaithe agus rinneadh teoiric 
agus cleachtadh na ceirde a mhúineadh dóibh le linn 
an chúrsa sin. Chomh maith leis sin, tá obair déanta 
aici thar na blianta do Lithica, Pedreres de s’Hostal, 
is é sin, ballaí saorsheasaimh agus ballaí coinneála 
a thógáil agus a dheisiú agus céimeanna a shnoí sna 
carraigeacha. Sa bhliain 2012, chuaigh Frédérique agus 
tógálaí ballaí de chuid Menorca, Cristobal Torres, i 
mbun tionscadail ar a dtugtar “Spás na mBallaí Singile” 
a bhfuarthas maoiniúchán ina leith nó LEADER, ón 
Consell Isular de Menorca (rialtas an oileáin) agus ó 
Lithica.

Tá Frédérique ina ball de thionscadal GIBET, ar grúpa 
oibrithe deonacha é atá á eagrú ag “Sociedad historico-
arqueológica Martí i Bella” (cumann príobháideach 
ar spéis leis an oidhreacht áitiúil), agus oibríonn sí 
Domhnach amháin sa mhí agus í ag gabháil do dheisiú 
déanmhas cloch singil atá suite ar thalamh poiblí. 
Tá roinnt déanmhas cloch singil de chineál coitianta 
(“barraques” = botháin aoirí) deisithe acu. Is é atá sa 
tionscadal GIBET is déanaí dá bhfuil ann ná athchóiriú 
gharraithe rómánsacha Sa Vinyeta agus feidhmíonn 
sí mar cheannaire ar an ngrúpa tógálaithe deonacha 
ballaí atá ag obair ar an tionscadal sin. 
 

Tom little
Rugadh Tom Little i mBaile Átha 
Cliath agus d’fhás sé aníos i 
mBéal Átha na Sluaighe, Co. 
na Gaillimhe, agus tá traidisiún 
fada oibre cloiche ag baint 
lena chlann. Cé go measann 

sé gur snoíodóireacht litreacha a phríomhcheird, tá 
taithí fhorleathan aige freisin ar ghearradh cloch, 
ar shnoíodóireacht cloch, ar bhallaí cloch singil, ar 
dhearadh táirgí agus ar oiliúint.
Tar éis dó oiliúint a fháil ó Roe & O’Neill, Baile Átha 
Cliath, rinne Tom Little staidéar ar shnoíodóireacht 
litreacha in éineacht leis an dealbhadóir agus an 
snoíodóir litreacha, Michael Biggs. Bheadh tionchar 
foirmitheach ag an tréimhse sin ar a fhorbairt mar 
cheardaí.  Tá cuid mhór coimisiún curtha i gcrích 
aige ar fud na hÉireann.  Is ball bunaitheach é de 
Lettercarvers Guild Ireland. Chomh maith leis sin, 
oibríonn Tom Little mar oiliúnóir le Kerry ETB, Trá Lí, 
áit a dtugann sé cúrsaí a bhaineann le tógáil ballaí 
cloiche traidisiúnta agus le gearradh cloch.

Pat Mcafee
Patrick McAfee (Baile Átha Cliath, 
Éire) 
Is é a bhunaigh Féile na gCloch 
agus is príomhtheagascóir de 
chuid na Féile é agus níl sárú 

le fáil ar a ghrá do cheird na gcloch. Bhí Patrick ina 
phrintíseach dá athair beagnach 50 bliain ó shin agus tá 
obair déanta aige san Astráil, sa Veinéis, an Iodáil, agus 
ar fud na hÉireann ar dhéanmhais chloch singil agus, 
chomh maith leis sin, is speisialtóir é maidir le moirtéal 
aoil traidisiúnta. Le linn na féile cuireann sé a thaithí 
fhorleathan ar fáil do na rannpháirtithe go léir is cuma 
cé acu leibhéal ard nó leibhéal tosaitheora atá i gceist.
De bhreis ar a ard-oilteacht ó thaobh saoirseachta 
cloiche de, tugann McAfee teagasc ag cúrsaí oiliúna 
idirnáisiúnta ar fud na hEorpa agus i Meiriceá 
Thuaidh, agus fónann sé mar shainchomhairleoir 
athchóiriúcháin ar fud na hÉireann agus na hEorpa. Is é 
Patrick McAfee údar na leabhar mórdhíolacháin, ‘Irish 
Stone Walls’, ‘Stone Buildings’ agus ‘Lime Works’. Tá 
an deis chun oibriú, foghlaim agus forbairt a dhéanamh 
in éineacht le Pat McAfee i measc na mbronntanas 
is luachmhaire a bhféadfadh aon duine a oibríonn le 
clocha é a fháil.



Cé Dóibh a noireann an 
Fhéile?
Tógálaithe Ballaí Cloiche, Feirmeoirí, Úinéirí Maoine, 
Ailtirí, Tógálaithe agus Ceardaithe, Seandálaithe, 
Foireann Údaráis Áitiúil, Rannpháirtithe sa Scéim 
Shóisialta Tuaithe, Fostaithe FÁS, Daoine ar spéis 
leo Stair Áitiúil, Pleanálaithe REPS/AEOS agus aon 
duine ar spéis leis/léi ballaí cloiche.

Modhanna Taistil go 
hinis oírr
Ní mór do rannpháirtithe sa cheardlann taisteal go 
hInis Oírr a chur in áirithe iad féin.
Tá cuideachta farantóireachta amháin ann a 
oibríonn seirbhís idir Ros a’ Mhíl, Co. na Gaillimhe, 
agus Inis Oírr agus tá cuideachtaí farantóireachta 
eile ann a oibríonn seirbhís idir Dúlainn, Co. an 
Chláir, agus Inis Oírr.

Cuideachtaí 
Farantóireachta
Seo a leanas na mionsonraí teagmhála:
Aran Island ferries: 091 568903         
www.aranislandferries.com 
Doolin Ferry:  065 7075555/065 7075618  
www.doolinferry.com 
Doolin 2 Aran Ferry: 065 7075949  
www.doolin2aranferries.com

aer-Thaisteal
Ní mór do rannpháirtithe sa cheardlann a gcuid 
socruithe taistil féin a dhéanamh. Is féidir eitilt a 
fháil ón Indreabhán i gConamara, Co. na Gaillimhe.
Aer Arann
Uimhir theagmhála: 091 593034  
Idirlíon: www.aerarannislands.ie 

lóistín
Nóta tábhachtach: Moltar na socruithe lóistín agus 
taistil a dhéanamh roimh an gcúrsa seo a chur in 
áirithe.
Faoi iamh, gheofar liosta soláthróirí lóistín agus 
taistil. Chomh maith leis sin, déan do chuid 
socruithe féin maidir le béilí tráthnóna.

leaba & Bricfeasta in inis oírr/
Bed & Breakfast in inis oírr
Baile an Fhormna / Formna Village
Caitríona Uí Chatháin  099 75090  
(Ceadaithe ag Fáilte Ireland)

Baile Thiar / West Village
Ostán Inis Oírr 099 75020   
(Ceadaithe ag Fáilte Ireland) 
Ruairí Ó Conghaile 099 75002  
Máire Searraigh 099 75024  
Máire Foley 099 75037
Barbara Uí Chonghaile 099 75025
South Aran House  www.southaran.com
(Ceadaithe ag Fáilte Ireland)

Baile an Chaisleáin / Castle Village
Bríd Póil 099 75019  
Áine Uí Ghríofa 099 75983
Diarmaid Ó Flatharta 086 3582236

Baile an tSéipéil / Chapel Village
Bernie Uí Dhonncha 099 75088  
Pádraig Ó Donncha 099 75000
Máirín Ní Chonghaile   099 75014

Baile an Lurgain / Lurgan Village
Chris Brennan 099 75125  
Brú/Hostel:  099 75024  
(Ceadaithe ag Fáilte Ireland)

Béilí Tráthnóna
Is féidir Béilí Tráthnóna a chur in áirithe ag na 
seoltaí seo a leanas:
Tigh Ruairí:  099 75002  www.tighruairi.com 
Ostán Inis Oírr:  099 75020 www.hotelinisoirr.com 
South Aran Restaurant www.southaran.com 

Tuilleadh eolais faoin oileán:
Déan teagmháil le: Comhar Caomhán Teo, Inis Oírr, 
Árainn, Co. na Gaillimhe.
Teileafón: 099 75008; Fax: 099 75071
Tabhair cuairt ar www.irishstonewalls.com  
chun tuilleadh eolais a fháil faoin tseoid iontach 
Éireannach atá againn.



FoiRM ChlÁRÚChÁiN
Comhlánaigh an fhoirm i mBloCliTReaCha le do thoil agus cuir ar ais í, in
éineacht le d’íocaíocht, chuig:
Féile na gCloch 2014, f/ch Gráinne Smyth, Pleanáil Chun Cinn, Áras an
Chontae, Comhairle Chontae na Gaillimhe, Cnoc na Radharc, Gaillimh, Éire. 
Teil: 00353 91 509121  Ríomhphost: gsmyth@galwaycoco.ie 

Molaimid duit fótachóip a dhéanamh den fhoirm seo le haghaidh do chuid taifead féin.

Teideal:________ Sloinne: _____________________________ Túsainm:____________________________________________

Seoladh: ______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Teil:______________________________ Ríomhphost: _____________________________________________________________

Táille Chlárúcháin: E_______________

Ceardlann a
TÓgÁil Ballaí CloiChe
Táille don Cheardlann iomlán
gach léacht, taispeántas 
tae/caife agus lóin Dé hAoine an 19 
MF, Dé Sathairn an 20 MF agus Dé 
Domhnaigh an 21 MF: €75   

Táille do Chuid den 
Cheardlann
léachtaí ar an aoine 
Ceardlann, tae/caife & lón €25
Ceardlann ar an Satharn 
tae/caife & lón €25
Ceardlann ar an Domhnach 
tae/caife & lón €25

ioMlÁN: E_______________

Ceardlann B
SNoíoDÓiReaChT 
Déardaoin an 18 MF go dtí Dé 
Domhnaigh an 21 MF 
NB: Tá líon teoranta áiteanna 
ar fáil don cheardlann seo

Táille don Cheardlann 
iomlán: €100

No partial Workshop Fee 
available

Níl aon táille ar fáil do chuid 
den cheardlann

Is gá an táille iomlán a íoc 
chun an áirithint a dhéanamh

Ceardlann C
liTReoiReaChT
Déardaoin an 18 MF go 
dtí Dé Domhnaigh an 21 
MF
NB: Tá líon teoranta  
áiteanna ar fáil don 
cheardlann seo

Táille don Cheardlann 
iomlán: €100

Níl aon táille ar fáil do 
chuid den cheardlann

Is gá an táille iomlán a 
íoc chun an áirithint a 
dhéanamh

Céard é an t-ábhar spéise atá agat sa cheardlann...

istigh leis seo tá seic/ordú bainc E____________ atá iníoctha le Comhairle Chontae na gaillimhe, 
Ceardlann na mBallaí Cloiche agus na Snoíodóireachta Cloiche/Ceardlann na litreoireachta, f/ch 
gráinne Smyth, Pleanáil Chun Cinn, Áras an Chontae, Comhairle Chontae na gaillimhe,  
Cnoc na Radharc, gaillimh.

Síniú: ________________________________________________________  Dáta:_______/_________/_______

Conas a fuair tú eolas faoin gcomhdháil seo?            leis an bpost               Fógrán         idirlíon              eile?



galway County Council
Galway County Council is responsible for the administrative area of County Galway,  

excluding Galway City. The Council is responsible for the planning, design and
construction of roads, water supply schemes, drainage facilities, housing, fire stations, libraries and burial
grounds. It is the custodian of the environment and through its planning and environment policies seeks to
enhance the county while protecting its unique character and atmosphere. It also plays an active role in the

develoinent of the county’s industrial, business, social, arts, heritage and cultural affairs.
 

Comhairle Chontae na gaillimhe
Tá Comhairle Chontae na Gaillimhe freagrach as ceantar riaracháin Chontae na Gaillimhe, seachas

ceantar Chathair na Gaillimhe. Tá an Chomhairle freagrach as pleanáil, dearadh agus tógáil bóithre, scéimeanna 
soláthar uisce, saoráidí draenála, tithíocht, stáisiúin dóiteáin, leabharlanna agus reiligí. Is caomhnóir an 

chomhshaoil í an Chomhairle agus déanann sí iarracht, trína polasaithe pleanála agus comhshaoil, feabhas a chur 
ar an gcontae chomh maith lena thréithe agus a atmaisféar uathúil a chosaint. Tá ról gníomhach aici chomh maith 

maidir le forbairt gnóthaí tionscail, gnó, sóisialacha, ealaíon, oidhreachta agus cultúir an chontae.

Comhar Caomhán Teo
Is comharchumann forbartha pobail é Comhar Caomhán Teo atá ag feidhmiú ar Inis Oírr ó 1971. Tá ról lárnach

ag an gComharchumann i bhforbairt an oileáin – idir forbairtí eacnamaíocha, sóisialta agus cultúrtha. Tá ról 
ceannasaíoch ag Comhar Chaomhán Teo. i gcur chun cinn agus i mbainistiú áiseanna éagsúla ar an oileán. Tá ról 

láidir stocaireachta ag an gcomharchumann ag plé leis na ranna stáit éagsúla agus feidhmíonn an comharchumann 
mar bhrúghrúpa agus mar ghuth láidir do mhuintir an oileáin. Tuilleadh eolais le fáil ar www.inisoirr.ie

Comhar Caomhán Teo is a community develoinent cooperative operating in Inis Oírr since 1971.  It has a central 
role in the economic, social and cultural develoinent of the island.  Comhar Caomhán Teo has a leading role 

in developing and  managing various facilities on the island.  It has a vibrant role in dealing with various state 
departments and the cooperative acts as a voice and lobby group on behalf of the island community.   

Further information at www.inisoirr.ie

íocaíocht
Ní mór an íocaíocht a fháil in Euro.  

Is ceart seiceanna a bheith iníoctha le:
‘Comhairle Chontae na Gaillimhe –  

Ceardlann na mBallaí Cloiche’

Cealú
Aisíocfar táillí (lúide muirear riaracháin €20)  

ar choinníoll go bhfaightear fógra i scríbhinn faoi 
chealú ar an 12 Meán Fómhair 2014 nó roimhe.

Ní thabharfar aon aisíocaíocht tar éis an dáta sin.

Marie Mannion, 
Oifigeach Oidhreachta, 

Pleanáil Chun Cinn, 
Áras an Chontae, 

Comhairle Chontae na Gaillimhe,   
Cnoc na Radharc, Gaillimh.        

Tel: 00353 91 509198
Ríomhphost: mmannion@galwaycoco.ie

Nó Gráinne Smyth/Marian Donohue 
Pleanáil Chun Cinn,

Áras an Chontae, 
Comhairle Chontae na Gaillimhe,   

Cnoc na Radharc, Gaillimh
Teil: 00353 91 509121/509165

Ríomhphost: gsmyth@galwaycoco.ie 
nó mndonohue@galwaycoco.ie 

Láithreán Gréasáin: www.galway.ie

Fiosrúcháin

An action of Galway County Heritage


