
Cuimhneachán an ‘Mine’
1917 – 2017 

Thug Cumann Forbartha Chois Fharraige coiste le chéile
leis an deireadh seachtaine a eagrú i gcuimhne ar an
naonúr fear a maraíodh 100 bliain ó shin, ar an 15
Meithamh 1917, nuair a phléasc mianach mara, ón
gCead Chogadh Domhanda, ar chladach an Locháin
Bhig.

Seo a leanas na fir a maraíodh sa phléasc. 
• Éamonn Mac Diarmada (52), An Lochán Beag
• Tomás Hoibicín (38), An Lochán Beag
• Seosamh Ó Flaithearta (33), An Lochán Beag
• Pádraig Ó Laoi (23), Na hAille
• Tadhg Ó Céidigh (22), An Lochán Beag
• Mánus Ó Fátharta (21), Na hAille
• Colm Ó Féinneadha (19), An Lochán Beag
• Éamonn Ó Laoi (15), Na hAille
• Peadar Ó Cualáin (14), An Teach Mór

Duine a tháinig slán as an sléacht, Seosamh Ó Fátharta
nó Joe Hughie, agus bhí an t-ádh ar fhear eile, Pádraig
Tom Ó Cualáin, go ndeachaigh sé abhaile go gairid
roimh an bpléasc. Mhair siad leis an scéal a insint. 

Tá an áit inar tharla an phléasc
thubaisteach réitithe amach ag
Coiste Chuimhneachán an
‘Mine’ agus tá athchóiriú
déanta ar an leac a socraíodh
i dtosach i 1970.

Dé Sathairn 17 Meitheamh

14.30 An leabhar ‘Mine’ an Locháin Bhig á sheoladh
sa bPoitín Stil ag Máirín Mhic Risteaird, le píosa
cainte ó Sheán Ó Tuairisg faoin tragóid.
Gormfhlaith Ní Thuairisg ina cathaoirleach ar
an ocáid. Beidh sólaistí ar fáil agus cóipeanna
den leabhar ar díol ag Cló Iarchonnacht. (Beidh
cóip den leabhar le fáil ann ag daoine a thug
síntiús roimh ré.) 

20.30 Ceolchoirm mhór an Chuimhneacháin:
Seanscoil Shailearna
Beidh téama an ‘mine’ lárnach sa gcoirm cheoil
agus na daoine a maraíodh agus a muintir, á
dtabhairt chun cuimhne. Léireoidh Club Óige
Lurgan dráma gearr, a bhain an chéad áit
amach in XFactor na Gaeltachta.

I measc na gceoltóirí beidh Johnny Óg
Connolly, Toner Quinn, Mattie Joe Shéamuis
agus Johnny Phádraig Pheter, Glór na dTonn
agus Ceoltóirí Óga Chois Fharraige.
Taispeáinfear roinnt sean-phictúir de mhuintir
na ndaoine a maraíodh. Beidh fonnadóirí agus
filí ar stáitse chomh maith, ina measc Máire
Pheter Uí Dhroighneáin, Caitlín Ní Chualáin
agus Fearghas Mac Lochlainn agus aíonna eile.

Imeachtaí an
Chuimhneacháin

Déardaoin 15 Meitheamh
Aifreann Cuimhneacháin

18.00 Bailiú le chéile ag an bPoitín Stil.

18.30 Mórshiúl le píobaire ón bPoitín Stil síos chomh
fada leis an gcladach.

19.00 Aifreann á cheiliúradh ar an gcladach le ceol
ó Chór Shéipéal an Chnoic. 

20.00 Tae/Caife agus sólaistí sa bPoitín Stil, áit a
mbeidh taispeántas ealaíne á oscailt.

Nóta: Ní bheidh aon chead ag carrannaí dul síos
Bóthar na Seán an tráthnóna sin. Iarrtar ar dhaoine
carrannaí a fhágáil ag an bPoitín Stil agus dul sa
Mhórshiúl. Daoine nach mbeidh in ann siúl beidh
mionbhus curtha ar fáil dóibh. Sa gcás go mbeidh an
aimsir go dona beidh an tAifreann á cheiliúradh i
Seipéal an Chnoic. 

Dé hAoine 16 Meitheamh

20.00 ‘PLÉASC’ – dráma nua á léiriú ag FÍBÍN ar an
Trá Mhóir, Coill Rua.

Ní bheidh táille ar an seó ach beidh deis ag
daoine síntiús a thabhairt, más mian leo. Leis
an dráma a fheiceáil ní mór ticéid a chur in
áirithe trí ríomhphost a sheoladh chuig
pleasc2017@gmail.com nó glaoch ar oifig
Fíbín (091 505855). Beidh Córas Páirceáil
agus Taisteal i bhfeidhm chun lucht féachana
a iompar síos chuig an Trá Mhór, ó charrchlós
an tséipéil, mar nach mbeidh cead páirceála
thíos ann de bharr rialacha sábháilteachta.

21.30 Seisiún Ceoil Tí Chualáin, Coill Rua.Nancy Ned, iníon Joe Hughie Ó Fatharta le píosa
den mhianach a mharaigh an naonúr

Johnny
Óg agus
a athair,
Johnny
Phádraic
Pheter



Dé Domhnaigh 18 Meitheamh

12.00 Reilig an Bhóthair Mhóir, Gaillimh. Nochtadh
leac chuimhneacháin ag geata na reilige inar
cuireadh i gcónra amháin píosaí na gcorp a
bailíodh tar éis na tubaiste

Spás

www.clprint.ie

Breandán Ó Tuairisg i reilig an Bhóthair Mhóir, Gaillimh,
gar don áit ina gceaptar gur cuireadh an chónra.
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Cois Fharraige, Co. na Gaillimhe
Eolas: www.coisfharraige.ie

cumannforbartha@gmail.com
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Buíochas
Ba mhaith le Coiste Chuimneachán an ‘Mine’ buíochas
a ghabháil leis na daoine go léir a thug nó a chuir
síntiús ar fáil leis an áit ar tharla an timpist a réiteach is
an leacht a athchóiriú.

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis na
heagraíochtaí seo a leanas a chuir urraíocht ar fáil:
Comhar Creidmheasa Cholmcille, Údarás na
Gaeltachta, An Roinn Ealaíon, Oidhreachta,
Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta agus do
Chomharchumann Shailearna Teo.


