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Clár
10.00am ~ 10.30am

Clárú & Tae/Caife

10.30am ~ 10.45am

Oscailt oifigiúil
leis an gCaptaen Grúpa A.J.H. Alcock MBE, RAF (ar scor)

10.45am ~ 11.30am

“Alcock and Brown - Dispelling the Myths”
by Kevin Glynn

11.30am ~ 12.15pm

“Colonel James Fitzmaurice and the First East-west
Transatlantic Flight 1928”
le Teddy Fennelly

12.15pm ~ 12.30pm

Seisiún Ceisteanna agus Freagraí

12.30pm ~ 1.30pm

Lón

1.30pm ~ 2.15pm

“Irish Air Corps ~ The History of Military Aviation in Ireland”
leis an mBriogáidire-Ghinearál Rory O’Connor

2.15pm ~ 3.00pm

“Alcock & Brown: Archives and Artefacts in the RAF Museum’s
Collections”
le Peter Elliott

3.00pm ~ 3.15pm

Tae/Caife

3.15pm ~ 3.45pm

“The Role of Irish Airports in Irish Aviation ~ On a Wing and a
Prayer, the Story of an Iconic west of Ireland Airport”
le Joe Gilmore

3.45pm ~ 4.30pm

Seisiún Modhnaithe ina phléifear ‘The Past, Present & Future of
Irish Aviation’
Modhnóir: An Seanadóir Pádraig Ó Céidigh
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Beathaisnéisí
An Captaen Grúpa A.J.H. Alcock MBE, RAF (ar scor)
Nuair a bhí sé ag éirí aníos, ní raibh ó Tony ach a bheith ina phíolóta cosúil lena
uncail agus a athair. Chuaigh sé isteach san Aerchór Oiliúna agus é fós ag an scoil,
agus cháiligh sé mar phíolóta faoileora agus gan é ach 16 bliain, agus mar phíolóta
innill shingil bliain ina dhiaidh sin. Chuaigh Tony isteach san RAF nuair a bhí sé 19
agus bhí an Lightning á eitilt aige agus é 22. Chaith sé trí bliana mar Oifigeach
Malairte le hAerfhórsa Mheiriceá (USAF) agus é ar dualgas le Scuadrún Trodairí
Oirbheartaíochta 43 ag Bunáit Aerfhórsa Elmendorf, Alasca; bhí sé ina
shainoifigeach don Phantom leis an Eagraíocht Lárnach um Oirbheartaíocht agus Trialacha (bronnadh MBE
air as an méid a rinne sé ansin); d’eitil sé Phantom de chuid an RAF a péinteáladh go speisialta chun
comóradh a dhéanamh ar na 60 bliain a bhí caite ó eitilt chlúiteach Alcock agus Brown, ar na 60 bliain
eitlíochta le cumhacht ó innill Rolls Royce agus ar 30 bliain den eagraíocht NATO. Bhí sé ina cheannasaí ar
Rannóg Measúnuithe Oirbheartaíochta NATO san Eoraip. Chaith sé 35 bliain san RAF, agus ba iad an
Lightning agus an Phantom is mó a d’eitil sé, ach thug sé faoi oiliúint freisin chun héileacaptair a eitilt. I
measc na bpost ceannais a bhí aige, airíodh Scuadrún 29 (F) agus Scuadrún 23 (F); RAF Wattisham agus
RAF Mount Pleasant, na hOileáin Fháclainne. Tá sé pósta agus beirt gasúir aige, mar aon le garmhac.

Kevin Glynn
Fuair Kevin Glynn cáilíocht san innealltóireacht leictreonach ag tús na 1980í sular
tháinig an ríomhaire pearsanta ar an bhfód.
Bhí a chomhlacht ríomhaireachta agus bogearraí aige ar feadh 30 bliain sular thug
sé faoi athrú gairme agus thosaigh sé ag déanamh scannán.
Tá roinnt clár faisnéise déanta ag Kevin le 10 mbliana anuas, chomh maith le roinnt
mhaith gearrscannán a bhfuil gradaim gnóthaithe acu. Ba iad mionsamhlacha
eitleáin a spreag spéis Kevin san eitlíocht den chéad uair agus é ina dhéagóir óg,
agus tá sé á n-eitilt i gcónaí. Fuair Kevin cáilíocht mar Theagascóir Píolóta do mhioneitleáin agus d’fhoilsigh
sé leabhar sa bhliain 2011 VFR Flight Guide - Ireland. Tá a eitleán féin aige – Aeroprakt Foxbat – agus tá
eitilte aige fud fad na hEorpa, agus thar na hAlpaigh féin fiú. Rinne RTE clár faoi Kevin dar teideal ‘Plane
Crazy’ – rud atá fíor, ar ndóigh!
Teideal na Léachta: “Alcock and Brown- Dispelling the myths.”
Is iontaí fírinne ná finscéal, scaití. I gcás Alcock agus Brown, tá fírinne an éacht a rinne siad ceilte ag
an miotaseolaíocht. Déanfaidh Kevin cíoradh ar roinnt de na miotais seo, agus míneoidh sé céard go
díreach a tharla. Déanfar comhthéacsú air trí shúil a chaitheamh ar éachtaí eitleoireachta a rinneadh
roimhe sin, agus ina dhiaidh. Léireofar an scéal fíorspéisiúil seo trí chur i láthair ilmheán a bheidh
idir spraíúil agus lán le haicsean.
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Beathaisnéisí
Teddy Fennelly
Bhí Teddy Fennelly ina Eagarthóir Bainistíochta ar an Leinster Express ar
feadh 20 bliain agus ina Stiúrthóir agus ina Chomhairleoir Meáin le grúpa
nuachtán an Leinster Leader, ar áiríodh leo teidil an Limerick Leader an
Dundalk Democrat, Tallaght Echo chomh maith leis an Leinster Leader, Offaly
Express agus Leinster Express. Is comhalta den Institiúid Chairte Iompair
agus Lóistíochta é.
Tá sé ina Uachtarán faoi láthair ar Chumann Oidhreachta Laoise agus ina
Chathaoirleach ar Fhóram Oidhreachta Laoise. Tá roinnt leabhar scríofa ag
Teddy, ar leabhair staire agus beathaisnéisí a bhformhór. Ina measc siúd, bhí beathaisnéis den eitleoir
Éireannach is cáiliúla an Coirnéal James Fitzmaurice dar teideal Fitz and the Famous Flight, ar foilsíodh
in 1998 é. Bhí an Coirnéal Fitzmaurice ina chomhphíolota san eitleán The Bremen in 1928, arb é an chéad
eitleán a d’eitil an tAtlantach anoir.
Tá sé i mbun athchóiriú a dhéanamh faoi láthair ar an gcéad eitleán a tógadh agus a eitlíodh i bPoblacht na
hÉireann (eitleán monaplánach a thóg muintir Aldritt in 1909, ar teaghlach innealtóirí mótair as Port Laoise
iad). D’éirigh leis an t-eitleán a thabhairt ar ais go hÉirinn as músaem príobháideach i ndeisceart Shasana,
áit a raibh sé le 40 bliain anuas.
Thrasnaigh Alcock agus Brown an tAtlantach in 1919, 16 bliain i ndiaidh céad eitilt deartháireacha
Wright in 1903. Mar go raibh sé i bhfad níos deacra eitilt anoir, a bhuíochas den chuid is mó leis na
gaotha, thóg sé naoi mbliana eile go dtí go ndearnadh an beart. Theip ar go leor eitleoirí ó thíortha
éagsúla a thug faoi, agus is minic a tháinig deireadh tubaisteach lena dturais.
Ach ar deireadh, cuireadh an beart i gcrích nuair a d’fhág Junkers W33, The Bremen, bunáit Aerchór
na hÉireann, Baile Dhónaill ar an Déardaoin, 12 Aibreán 1928 agus thuirling ar Oileán Greenly,
amach ó chósta Thalamh an Éisc 36 uair ina dhiaidh sin. Criú de thriúr a bhí ann, beirt eitleoirí
ón nGearmáin, an Captaen Hermann Koehl agus Baron von Huenefeld, agus an comhphíolóta, an
tÉireannach Ceannfort (Coirnéal ina dhiaidh sin) James Fitzmaurice.
Insíonn Teddy Fennelly an sceal fíorspéisiúil seo faoi eitleoir cáiliúil seo na hÉireann, ar tugadh Fitz
air, agus faoin eitilt a bhain amach áit dó i stair na heitleoireachta.
Teideal na Léachta: “Colonel James Fitzmaurice and the first east-west transatlantic flight 1928.”
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Beathaisnéisí
An Briogáidire-Ghinearál Rory O’Connor,
Ginearáloifigeach i gCeannas an Aerchóir
Bhí an Briogáidire-Ghinearál Rory O’Connor i gcónaí ag iarraidh a bheith ina phíolóta
míleata agus chuaigh sé isteach in Aerchór na hÉireann mar phrintíseach in 1982 in
aois 18 mbliain. D’éirigh leis áit a fháil mar Dhalta Aerchóir in 1986 agus tar éis do
coimisiúnú a fháil mar Dhara Leifteanant in 1988, thosaigh sé ar chúrsa
eitleoireachta agus bhain sé amach cáilíocht mar phíolóta míleata in 1989. Tá sé ina
Theagascóir Eitilte Cáilithe (QFI) ón mbliain 1990 agus bhí sé ina theagascóir sa Scoil
Traenála Eitilte ar feadh roinnt blianta nuair a bhí an SIAI Marchetti agus an Fouga
Magister in úsáid. Bhí an deis aige chomh maith eitilt leis na Silver Swallows. D’athraigh sé go dtí
aeriompar in 1997, áit ar eitil sé an King Air 200 sular aistrigh sé go dtí an Gulfstream G-IV in 1998, áit ar
chaith sé an chuid is mó dá ghairm mar phíolota ina dhiaidh sin. Bhí an t-ádh leis an mBriogáidireGhinearál Rory O’Connor a bheith páirteach sa tionscadal a roghnaigh an Pilatus PC-9M mar an t-eitleán a
bheidh in úsáid againn le haghaidh traenála sa todhchaí agus is é a bhí i gceannas nuair a cuireadh chun
seirbhíse in 2004 é.
Tar éis dó cúrsa foirne a dhéanamh in 2005, bhí ceapacháin Oibríochta agus Tacaíochta éagsúla aige i
gCeanncheathrú an Aerchóir. Bhí sé ina Cheannasaí Sciatháin ar Sciathán Oibríochtaí Uimh. 1 agus chaith
sé tréimhse thar lear le EUFOR Tchad in 2008.
Teideal na Léachta: “Irish Air Corps – The history of military aviation in Ireland.”

Peter Elliott
Chuaigh Peter Elliott ar scor in 2016 óna phost mar choimeádaí ar Mhúsaem an
RAF tar éis níos mó mó ná 31 bliain a chaitheamh ann. Is é an post deireanach a bhí
aige ná Ceannasaí Cartlainne le freagracht as bailiúcháin dhéthoiseacha an
Mhúsaeim. D’oibrigh Peter mar leabharlannaí teicniúil roimhe sin, ar áiríodh leis
sin dhá bhliain san Royal Aircraft Establishment, Farnborough. Tá sé in chomhalta
de Choiste Ghrúpa Stairiúil an Royal Aeronautical Society ó 1998, agus ina
Chathaoirleach ó 2012. Tá sé i mbun staidéir faoi láthair chun PhD a fháil, agus é
dírithe ar fhorbairt músaem eitleoireachta sa Ríocht Aontaithe.
Lecture: “Alcock & Brown: archives and artefacts in the RAF Museum’s collections.”
Tá cartlann Arthur Whitten Brown i seilbh an Mhúsaem RAF, mar aon le doiciméid eile a bhaineann
leis an mbeirt eitleoirí seo a thrasnaigh an tAtlantach, píosaí trealaimh a úsáideadh ar an eitilt mar
aon le roinnt de na gradaim a bronnadh orthu. Déanfar cur síos orthu seo ar fad agus taispeánfar
iad. Tabharfar spléachadh sa léacht freisin ar an ábhar atá á choinneáil ag an Músaem RAF a
bhaineann leis na hÉireannaigh sin a d’eitil leis an Royal Flying Corps agus an Royal Air Force.

Eitlíocht

Dé hAoine, an 14 Meitheamh 2019

na hÉireann

An Stair, an t-Am i Láthair
agus an Todhchaí

Beathaisnéisí
Joe Gilmore
 á Joe freagrach as forbairt leanúnach Aerfort Chnoc Mhuire. Baineann sé sin
T
le bealaí aeir nua a mhealladh chuig Cnoc Mhuire, infreastruchtúr feabhsaithe
a fhorbairt don réigiún d’fhonn cabhrú le fás geilleagrach, mar aon le stádas
Chnoc Mhuire mar thairseach an Iarthair do thaistealaithe gnó agus do
thurasóirí i réigiúin an Iarthair, an Iar-Thuaiscirt agus Lár Tíre a chothú. Tá
céim onórach ag Joe i bhFisic/Leictreonaic, mar aon le MBA, chomh maith le
beagnach 20 bliain taithí i bpoist bhainistíochta sinsearaí i ngnóthaí
idirnáisiúnta domhanda agus in eagraíochtaí príobháideacha agus poiblí in
Éirinn.
Teideal na Léachta: “On a wing and a prayer, the story of an iconic west of Ireland airport.”

An tSeanadóir Pádraig Ó Céidigh
Is Seanadóir neamhspleách é Pádraig. Tá sé ina rapporteur don Choiste
Comhairliúcháin Poiblí d’Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide agus ina
chomhalta reatha den Chomhchoiste ar Iompar, Turasóireacht & Spórt agus
den Choiste Comhairliúcháin Poiblí. Bhí sé ina chathaoirleach ar an
gComhchoiste um Sheirbhísí Uisce Tí a Mhaoiniú sa Todhchaí.
Is é a bhunaigh Aer Arann Express agus Aer Lingus Regional. Cainteoir
dúchais Gaeilge is ea Pádraig, arb as Conamara é, agus fuair sé a oideachas
tríú leibhéal in OÉ Gaillimh. D’oibrigh sé ina dhiaidh sin mar chuntasóir,
múinteoir agus mar dhlíodóir. Is alumnus d’Ollscoil Harvard é chomh maith. Ainmníodh mar Fhiontraí
Éireannach na Bliana Ernst and Young é agus rinne sé ionadaíocht thar ceann na hÉireann i bhFiontraí na
Bliana Domhanda. Bhí sé ina chathaoirleach ar Phainéal na Moltóirí d’Fhiontraí Éireannach na Bliana go dtí
2014, agus tá sé ina bhall de Phainéal na Moltóirí d’Fhiontraí na Bliana Domhanda. Tá sé ina Ollamh Taca le
Fiontraíocht agus Gnó in OÉ Gaillimh, agus ina chomhalta boird de Croke Park Teo.
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Cuir áit ag an gcomhdháil seo in áirithe ar Eventbrite...

nó déan teagmháil le duine acu seo a leanas:
Marie Mannion
Oifigeach Oidhreachta, Comhairle Chontae na Gaillimhe.
Teileafón + 353 (0) 91 509198 | +353 (0) 87 9088387
nó seol ríomhphost chuig mmannion@galwaycoco.ie
nó
Gráinne Smyth
Réamhphleanáil, Comhairle Chontae na Gaillimhe.
Teileafón +353 (0)91 509121
nó seol ríomhphost chuig gsmyth@galwaycoco.ie
nó
Caroline Hannon
Réamhphleanáil, Comhairle Chontae na Gaillimhe.
Teileafón +353 (0)91 509047
nó seol ríomhphost chuig channon@galwaycoco.ie

Tá an chomhdháil seo á reáchtáil ag Comhairle Chontae na Gaillimhe i gcomhpháirtíocht le
Alcock and Brown 100. Tá páirtmhaoiniú á fháil ag an gcomhdháil seo ó Chomhairle Chontae na
Gaillimhe faoin Phlean Oidhreachta agus Bithéagsúlachta Chontae na Gaillimhe.
Gníomh de chuid Phlean Oidhreachta agus Bithéagsúlachta 2017 – 2021 Chontae na Gaillimhe is
ea é.

