
     
 

             
 

 

1. Cén píosa éadaigh atá ar an mainicín i nGailearaí Lása Charraig Mhachaire Rois? 

 
2.  Ar an Raon Kavanagh in Inis Caoin, cad ab ainm don eastát inar tharla an dán ‘Spraying the Potatoes?’ 

 
3.  Cén úsáid ‘nua’ a bhain Patrick Kavanagh as fálta sceach is é ag feirmeoireacht sa bhaile in Inis Caoin? 

 
4.  An mó Ealaíontóirí Léirithe atá le feiceáil  ar an Music Wall of Fame taobh leis an Óstán Glencarn i mBaile 

na Lorgan? 

 
5. Céard atá scríofa ar an bplaic in aice le dealbh "Big Tom" i gCearnóg an Mhargaidh i mBaile na Lorgan?   

 
6. Cén dathanna atá ar an gcéad píosa fíodóireachta déanta ag Liz Christy ó Swallow Studios i 1983? 

 
7. Ar an bhfuinneog gloine dhaite thoir san Eaglais Stáin tá áit suntasach ag Naomh Peadar agus eochracha 

na bhFlaitheas ina lámh aige.  Tíomnaíodh an fhuinneog úd do Henry Tyndall McKean, mac le  James 
McKean a thóg an Eaglais Stáin.  Tá Henry curtha in Eaglais  Harborne, Birmingham.  Cén aois a bhí aige 
nuair a cailleadh é? 

 
8. ‘Is ar an gcarraig seo a thógfaidh mé m’Eaglais’.  Tá an phuilpid in Eaglais Stáin Naomh Peadair ina suí ar 

smután carraig atá gan ghearradh.  Rinneadh snoíodóireacht láimhe ar an bpuilpid agus tá sé phainéal a 
cheanglaíonn stair Láithreach leis an lá atá inniu againn.  Ar phainéal amháin tá an phuilpid fhéin, ach cé 
atá faoi cheilt laistigh? 

 
9. Tá comóradh ar fhallaí Teach an Mhargaidh i mBéal Átha Beithe, cad chuige agus cén bhliain ar 

lonnaíodh ansiúd é? 

 
10. Tá Teampall Lady Ann Dawson i dtailte Foraois Dartraí.  Cé a dhear an teampall agus cén bhliain? 

 
11. Cá bhfaighfeá ‘Coirceog an Eolais’ i mbaile Mhuineacháin agus cad de a rinneadh é? 
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12.  Tabhair cuairt ar Mhúsaem Chontae Mhuineacháin agus téigh ag lorg mar a 

leanas – fuarthas na dioscaí luachmhara óir seo i gCo. Mhuineacháin sna 
1870idí, ach cá bhfuarthas iad? 

 
13. Baineadh úsáid as an ngnáth as an rud seo atá i Músaem Chontae 

Mhuineacháin  –  an féidir leat an úsáid a mhíniú? 

 
14. Lean Aip Fuaime Raon Oidhreachta Glas Locha ar fud an tsráidbhaile go dtí Stáisiún Glas Locha.  Bhíodh 

Shane Leslie ag gáirí faoin bhfíric go raibh dhá chlog sa stáisiún.  Cén fáth ar tharla sé sin? (P.S. Cuimhnigh 
ar an raon a íoslódáil ón siopa Aip ar dtús!) 

 
15. Tá plaic ar fhalla An Diamaint i nGlas Locha i gcuimhne ar fhear  ‘ionraic’ áitiúil.  Cad ab ainm dó agus cén 

fhoireann sacair ar bhain sé léi? 

 
16. Díoladh an sráidbhaile seo sa chontae ag ceant in aon lasta amháin sna blianta luatha i ndiaidh 2000. Tá 

ainm trádálaí a raibh gnó aige sa sráidbhaile fós in airde ar cheann de na foirgnimh.  Ainmnigh an 
sráidbhaile agus an trádalaí.   

 
17. Ag dul ó shráidbhaile Tigh Damhnata go Sliabh Beatha/Bragán, ag an gcasadh ar chlé go Cnoc an tSalainn 

tiocfaidh tú ar ghabhal bóthair a bhfuil cáil air  – cén t-ainm atá air agus cén fáth ar ainmníodh mar sin é? 

 
18. Cé atá ar bharr Bhragáin, gar don suíomh picnic Cros na bPéindlithe, ag féachaint síos ar an dtírdhreach 

máguaird? 

 
19. Cén saghas bád canálach atá sa phictiúr ag doras an Ionad Cuairteoirí i Stórais Chanáil Uladh i gCluain 

Eois? 

 
20. Ainmnigh trí mhóitif bunaithe ar fhásra atá le feiceáil i ndéantús Lása Chluain Eois. 

 
 

 

 

 

 

 

 


