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Liadain Ní Shlatara ceapaithe ina
hOifigeach Forbartha agus Turasóireachta

Slí Chorca Dhuibhne

“Is post dúshlánach é
seo, lena bhfuil réimsí
éagsúla oibre ag baint
leis.

“Tá gá le tógaint ar an
mbonn oibre atá déanta
ag an gcoiste go dtí  seo
agus daoine rompu
maidir le forbairt na Slí féin.

“An sprioc a bheadh le mo chuid oibre ná
Slí Chorca Dhuibhne a fhorbairt chun go
mbeadh sí mar is ceart di a bheith – ar an
siúlóid turasóireachta is fearr in Éirinn agus atá
ag soláthar buntáistí do phobal na leithinse
laistigh agus lasmuigh den nGaeltacht agus ag
cur béime ar thréithe teangan agus chultúrtha
an cheantair.

“Caithfidh mé a bheith amuigh ar an
dtalamh, ag siúl, ag measúnú, ag cumarsáid
leis na réimsí éagsúla daoine lena mbaineann
an fhorbairt seo leo.”

Comhghairdeas le Muireann Nic Amhlaoibh a bhain an
gradam “Best Traditional Folk Track” amach sna Radio 1 Folk
Awards 2018 ar 25ú Deireadh Fómhair leis an amhrán Bean Dubh
a’ Ghleanna le tionlacan ó Dhónal O’Connor agus Gerry O’Bierne.

Cé hiad seo? Cén áit? Cén bhliain? 
Féach lgh 9-10.

Bainisteoir Nua 
ar Ionad an Bhlascaoid
Comhghairdeas le Lorcán Ó Cinnéiide as a
cheapachán (féach ‘An Ghaoth Aduaidh’,
féach lch 4).  

Láithreoir Óg TG4
Róisín Ní Ógáin le hÁine Ní Chíobháin i mbun a cúraim
nua mar láithreoir óg do shraith chláracha teilifíse a
bheidh á craoladh ag tús na bliana nua (féach lch 5).



Do bhí 182 duine ina gcónaí i nDún Chaoin nuair a
deineadh an daonáireamh dhá bhliain ó shin, 87
bhfireann agus 95 baineann.  Tá sé spéisiúil an daonra
anseo a chuir i gcomparáid leis an daonra i gCiarraí
Thiar (Corca Dhuibhne) agus an tír ar fad.

1. Aos ghrúpaí
Ag féachaint ar an gcairt thall, tabhair faoi ndeara go
raibh níos mó leanaí óga (0-4) anseo ná  in áiteanna eile
agus go raibh níos mó leanaí (0-12) i nDún Chaoin ná
mar is gnáth i gCorca Dhuibhne.  Ach ins na
haoisghrúpaí 13 go 24, bhí titim shuaithinseach i nDún
Chaoin.  Ar an dtaobh eile, do bhí níos mó daoine ós
chionn 65 i nDún Chaoin ná mar a bhí ar an meán sa tír
agus uimhir ard idir 45 agus 64.  Conas go raibh titim sa
ráta beireatais ins an grúpa ó 13 go 24 agus an leanfaidh
an ráta atá ins na blianta a thagann ina dhiaidh sin?

2.  Cumas Gaeilge sa pharóiste
Mar a bheadh súil agat leis, tá cumas Gaeilge níos airde i
nDún Chaoin ná mar atá sa tír go ginearálta agus fiú i
gCiarraí Thiar.  Tá dúshlán ansin don bpobal é a choimeád
ard. 

3.  An méid daoine atá ag labhairt Gaeilge gach lá
lasmuigh den scoil.
Arís, tá Dún Chaoin níos airde ná an meán sa tír agus níos
airde ná Ciarraí Thiar le chéile.  Ach an bhfuil 50% sásúil?
An ceart dúinn sprioc níos airde a leagann síos, b’fhéidir
60% nó 70%.  Ní mór dúinn an uimhir a choimeád ard má
theastaíonn uainn go mbeadh an Ghaeilge mar phríomh
theanga sa pharóiste agus má thiteann an uimhir tá an baol
ann go mbeidh deireadh leis an oidhreacht teangan atá sa
pharóiste.
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Nithe spéisiúla mar gheall ar Dhún Chaoin ó Dhaonáireamh 2016
John Kennedy
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Tagtha ar an saol sa Pharóiste i mbliana:

Aodh do Éilís Ní Chearnaigh 
agus Ruairí Ó Brosnacháin, 

Fódhla do Aoife Ni Dhálaigh agus John Collins,  

Emilia do Sharon Ní Chíobháin agus Rogero Sillveri.

Na mílte fáilte rompu.

Imithe ar Shlí na Fírinne

Áine Uí Dhonnchadha, 
Éamonn de Mórdha (Éamonn Gheip)

agus Edna Uí Chinnéide.

Trócaire sa chré orthu sin go léir. 
Ba mhaith leis an gComharchumann comhbhrón ó chroí 

a ghabháil le teaghlaigh na ndaoine seo ar fad.

Beatha agus Bás sa Pharóiste le linn na bliana

Guímid gach rath agus séan ar mhuintir an Pharóiste agus ar ár léitheoirí ar fad sa bhliain atá rómhainn.
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Bliain na bPóstaíocha
Bliain thar bhliantaibh ab ea í sa pharóiste i dtaca le póstaíocha, 

mar gur phós cúigear ó Dhún Chaoin i rith na bliana, ar a n-áirítear beirt ó aon teaghlach amháin.

Muireann Ní Mhaoileoin ó Bhaile an
Teampaill agus Tristan Moriarty arb ó
Bhóthar, Cuas, a mhuintir.

Bríd Ní Luasaigh ón gCeathrú, Dún Chaoin, agus Tim Smyth
ó Cho. Antroma.

Cathal Mistéal ó Bhaile an Ghleanna (Uacht.) 
agus Augusta Russell ó Mheiriceá

Gearóid Mistéal ó Bhaile an Ghleanna (Uach.) agus 
Lisa Ní Ghairbhín ón gCeathrú Rua, Gaeltacht na Gaillimhe. 

Cuirimid fíorchaoin fáilte roimh Lisa atá tagtha chun
cónaithe in ár measc. Is féidir a rá go raibh an-oíche ar feadh trí
la ar gach pósadh acu!

Bríd Firtéar ó Chom Dhíneoil agus John Meegan 
ó Chontae Chill Dara.

Guímid sliocht sleachta ar shliocht sleachta na lanún n-óg seo.
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An Ghaoth Aduaidh 
– Lorcán Ó Cinnéide tagtha i gceannas ar Ionad an Bhlascaoid

I bhfómhar na bliana seo cheap
Oifig na nOibreacha Poiblí
(OPW), Lorcán Ó Cinnéide, ó
Bhaile an Mhórdhaigh, Paróiste
Mórdhach, ina Stiúrthóir
Páirceanna, Grád 2 chun
bainistiú agus stiúradh a
dhéanamh ar Ionad An
Bhlascaoid agus ar shealúchais
an Stáit sa Bhlascaod Mór féin.
Ba é Mícheál Mhuiris Ó Catháin,

ón mBlascaod Mór, sín seanathair Lorcáin, rud a fhágann
go bhfuil An Blascaod Mór agus a mbaineann leis go
smior ann, mar a deir sé san alt thíos.

Cuireann an Comharchumann na mílte fáilte roimhe go
dtí an bparóiste is sia siar in Éirinn agus go dtí ‘an
paróiste is gaire do Mheiriceá’. 

___________________________________________

Tá sé aisteach an difríocht a bhíonn i ndearcadh daoine
éagsúla maidir le tíreolaíocht an phoist nua a bheith
faighte agam in Ionad an Bhlascaoid. Aon duine ón dtaobh
amuigh de leithinis Chorca Dhuibhne, deireann siad,
“Nách breá dhuit, a bheith ag obair sa chóngar i
d’dhúthaigh féin, áit chomh hálainn?” – agus is fíor dóibh.
Ar an dtaobh eile den scéal, tá saghas trua ag cleas
pharóiste Múrach dom mar is geall leo ina n-aigne turas ó
dheas le ‘bheith ag scaoileadh fé Mheiriceá nó áit éigin i
bhfad i gcéin. 

Chuir fear amháin ó Dhún Chaoin comhairle shollúnta
orm go raibh sé chomh maith agam tigh a cheannach gan
mhoill sa pharóiste ionas gan an dua a bheith orm ag
teacht an slí ar fad gach lá! Ar aon chuma, tá an turas ó
dheas gach maidin ina áille agam le tús a chur leis an lá!

Ní haon strainséir do Dhún Chaoin mé, gan amhras. Ba
mhinic im’ óige a bheith i dteannta m’athair Caoimhín is é
ag teacht an treo ag bothántaíocht go dtí Faeili nó a chara
buan, Kruger. Bhíodar sáite i gcúrsaí forbartha agus pobail
agus bhíodh ana chleachtadh acu le chéile, mar is cuimhin
liom. Ní go rabhas níos sinne a thuigeas an ceangal a bhí
aige leis an Oileán trína athair-críonna, Micheál Mhuiris Ó
Catháin, agus gur thosnaíos ag tuiscint cérbh iad na gaolta
seo ar fad a bhí againn sa taobh seo tíre. 

Ó bunaíodh Fondúireacht an Bhlascaoid, faid is a bhíos
ag freastal ar Ollscoil i mBaile Átha Cliath, bhínn de shíor
suas agus anuas i dteannta Phádraig Ó Muircheartaigh a
bhí ina Chathaoirleach ar an bhFondúireacht agus mar
Phríomh Fheidhmeannach ar Bhord Soláthair an
Leictreachais an uair úd. Laethanta iontacha iad ar fad.
Agus ós rud é go raibh baint bheag éigin agam leis an
scéal ó shin i leith, agus ag mo mhuintir, ní bhraithim ach
go bhfuil gairm déanta den tsuim a bhí agam ann pé scéal
é. 

Dhá rud ach go háirithe go bhfuil ceann tógtha agam
dóibh sa tréimhse beag ó ceapadh san Ionad mé. An chéad

rud ná an dea-thoil agus an fháilte maidir leis an
gceapachán. Bhain sé stad asam an oiread fáilte a cuireadh
romham agus an tsuim dhomhain atá ag an bpobal san
Ionad agus i gcúrsaí an Bhlascaoid. Ábhar misnigh ach
dúshlán tugtha san am ceanna!

An dara rud a chuaigh i bhfeidhm orm ná an chabhair
iontach atá tugtha dom ins na seachtainí tosaigh seo ó
fhoireann an Ionaid. Tá Doncha Ó Conchúir agus a
fhoireann a bhí ann nuair a thána – Micheál Ó
Súilleabháin, Breandán Ó Muircheartaigh, Muireann Ní
Cheárna, Áine Ní Dhubháin, Máire Ní Dhálaigh, Tomás Ó
Lúing, Piaras Ó Giobúín agus Christy Mac Gearailt is a
chriú, sár oilte ar a gcúram agus toilteanach na mílte ceist a
fhreagairt go foighneach agus treoir a chur ar an aineolach!

Beidh Ionad an Bhlascaoid 25 bliain oscailte go
hoifigiúil i 2019. Tá mórán bainte amach ag daoine
romham maidir le ceist an Oileáin agus an tIonad féin,
agus tá gá anois le athmhachnamh agus athnuachan a
dhéanamh, mar a bhíonn le gach togra. Tá súil agam go
dtiocfaidh treisiú ar an Ionad mar áis iontach don bpobal
agus mar ionad den scoth do chuairteoirí, i dteannta
forbairtí rí-thábhachtacha breise ar an mBlascaod Mór ins
na blianta amach anseo.

Ina thús atáim, cé go mbraithim an compord a bheith i
measc cairde agus i mbun oibre gar dom chroí.

— Lorcán Ó Cinnéide

Dan Sheehan (garmhac Pheig Sayers) , ó Connecticut, sna Stáit Aontaithe
agus a iníon siúd, Kerry Sheehan agus paidir á rá acu ar uaigh Pheig, ar an
8 Nollaig 2008 - 50 bliain go díreach in éis a báis.  Tá Dan Sheehan ar
shlí na fírinne le tamall de bhlianta ach maireann Kerry Sheehan go breá
láidir fós, bail ó Dhia uirthi.  Is í seo an seascadú bliain tar éis bháis Pheig. 

Pic le Mícheál de Mórdha
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Comhghairdeas le Liam, Ruairí agus Róisín, triúr clainne le Ruth agus
Fionnán Ó hÓgáin, Baile na Rátha, a rinne go hiontach ag comórtais
éagsúla de chuid an Oireachtais i mbliana.

Bhuaigh Liam dhá dhuais sa
Chomórtas Liteartha. Tháinig sé
sa chéad áit faoi 16 i gcomórtas
iriseoireachta agus sa chéad áit

faoi 16 le haiste spóirt.

D’éirigh go hiontach le Róisín agus le Ruairí ag an Oireachtas i gCill Airne i
mbliana - tháinig an bheirt acu sa tarna háit san aithriseoireacht faoi 9 mbliana
agus faoi 12 bhliain faoi sheach.

Róisín An Réalt

Ceapadh Róisín Ní
Ógáin mar dhuine de
na láithreoirí ar chlár
nua do leanaí óga a
bheidh á chraoladh
ar TG4 i dtús 2019.
Bhí Róisín mar
láithreoir ar 11 de na
cláracha - tá triúr
leanbh eile i
gConnamara agus
Dún na nGall mar
láithreoirí ar

chláracha eile. Ba í Roisín láithreoir na Mumhan
ar fad. 

“Is Mise” ainm na gcláracha agus is iad an
comhlacht Meangadh Fíbín a léirigh iad do TG4.
Craolfar i Mí Eanair seo chugainn iad. Iarradh ar
Róisín dul ar 11 eachtra chun scileanna nua a
fhoghlaim, iad ar fad lonnaithe sa Daingean nó
laistiar den nDaingean.

Ceann de na heachtraithe is mó ar bhain
Róisín sásamh as ná dul amach i naomhóg le
Eddie Hutch chun dreas rámhaíochta a dhéanamh
faoina stiúir.

Bliain Mhór Mhuintir Ógáin



Iarracht ar an nGlúineach Bhiorach a Scrios
John Kennedy

Thosnaigh an chomhlacht – Envirico Teo. ar an spraeáil ar an
nGlúineach Bhiorach ar 29 Lúnasa agus chaitheadar deich lá ag
obair anseo Ní raibh sé ar a gcumas an obair a dhéanamh gach lá
de bharr na haimsire ach chríochnaíodar 12 Deire Fómhair.
Cuireadh an luibhicíd ar 50 láthair den Ghlúineach Bhiorach
agus 15 láthair de Ghunnera. Bhí 25,000m2 talún sa pharóiste ar
fad clúdaithe nuair do bhí an obair críochnaithe ach bhí timpeall
2,000m2 eile nár éirigh leo a dhéanamh ar chúis amháin nó cúis
eile. Ba mhór an t-iontas an méid sin des na plandaí coimh-
thíocha seo atá sa pharóiste, sin dhá oiread den meastachán a bhí
déanta againn roimh ré. Níl aon dul as ach é ar fad a scrios, mar
má fhágtar aon phíosa gan déanamh, tá an baol ann go scaipfidh
sé arís agus i gceann chúig bliana go mbeidh rudaí chomh holc
agus atá siad inniu.

Beidh costas níos mó leis an dtogra toisc
go bhfuil níos mó oibre i gceist ach tá súil
againn le deontas breise ón gclár Leader
chun é sin a sheasamh. Tá tuairisc curtha go
dtí gach duine atá páirteach sa togra le roinnt
moltaí ar conas cabhrú leis an iarracht chun
smacht iomlán a bheith againn ar an bplanda
seo agus tá súil againn go leanfaidh an obair
go dtí go mbeidh deire leis na plandaí
coimhthíocha seo. 

Tá sé tábhachtach go mbeidh an planda ag
fás go maith nuair a thiocfaidh an
chomhlacht chun é a spraeáil an Fómhar seo
chugainn, sé sin, go mbeidh duilleoga breá
móra air a shúfaidh an luibhicíd isteach agus
síos go dtí na rútaí. Chomh maith leis sin, is fearr na hainmhithe a choimeád siar ón bplanda i rith na mbliana
chun, arís, go mbeidh an planda mór go leor chun é a spraeáil ag an am ceart. Is iarracht an-mhór é seo do
thimpeallacht an pharóiste.
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Peatsaí Ó Catháin R.I.P.

Fuair Peatsaí Ó Catháin, ón Muileann, i nDún Chaoin, bás
ag deireadh na bliana 2017, díreach tar éis Dhialann na
bliana sin dul i gcló. Thug sé formhór a shaoil i
Manchuin, Sasana. Chuaigh sé ar imirce i 1954 agus ní
chaill sé riamh a chion agus a ghrá dá fhód dúchais.
Beannacht Dé leis agus lena mhuintir ar fad.

Pósadh Neilí Ní Chatháin ar 9 Meitheamh 2007. 
Is é uncail Neilí, Peatsaí, a bhí á tionlacan.



Lá an-thábhachtach i bparóiste Dhún Chaoin ab ea Lá
’le Gobnait, nó Lá Ghobnatan mar a tugtaí air. Ba
dhóigh leo gur leo féin go speisialta í. Nach ansan ar
an gCeathrúin a chonaic sí na trí fianna bána agus
thug sí tamall éigin ag maireachtaint ann. Níl fhios
againn cé chomh fada is a d’fhan sí ann, ach is cinnte
gur fhág sí a rian ar an áit. Sa láthair féin agus sa
cheanntar má gcuaird, go háraithe soir uaidh sa
choimín tá mórán chomharthaí ann a léiríonn gur áit
thábhachtach sa pharóiste a bhí
ann fadó. 

Ba thábhachtaí go mór í ná
Naomh Bríd sa phobal seo, agus
d’fhéadfadh fiú baint a bheith ag
an dá naomh le chéile. Ní mór
ceann ar leithligh a thógaint do
dháta na féile, an 11ú Feabhra. Tá
brí speisialta ag baint leis an 11ú
lá de chuid des na míosa. An 11ú
Bealtaine, mar shampla, ná sean
Oíche Bhealtaine. Tá Lá Nollag
ann, agus 11 lá ina dhiaidh sin tá
Nollaig na mBan. Tá Oíche
Shamhna ann agus 11 lá ina
dhiaidh sin tá Lá ’le Mártan ann,
agus tá Lá ’le Bríde ar an gcéad
lá de Feabhra, agus aon lá déag
ina dhiaidh sin tá Lá ’le Gobnait ann. Abhar spéise
leis go bhfuil Lá ’le Gobnait díreach sé seachtaine ó
Oíche Nollag. 

Ba dhóigh le muintir an pharóiste agus le muintir
na bparóistí eile mór thimpeall go raibh an
gheimhreadh thart nuair a tháinig Lá Ghobnatan.
D’fhan muintir Dhún Chaoin dílis dá cuimhne.
Thugaidís an turas gach aon bhliain. Le teacht na
bPéindlíthe nuair ná raibh an tAifreann ann go rialta
bhí tábhacht ar leithligh ag baint leis an dturas. Ní
mór na hócáidí saora a bhíodh acu agus tháinig Lá
Ghobnatan ag an am gur theastaigh ardú meanman
uathu. Éinne ón bparóiste a bhí as baile, dheinidís a
ndícheall teacht abhaile don ócáid. Chaithtí brangóidí
an Domhnaigh agus ní dhéantaí aon obair neamh
riachtanach. 

Leis an mborradh a tháinig ar an ndaonra thagadh
na sluaite ar an gCeathrúin don lá. Ba mhinic, leis,
nach cúrsaí creidimh a thugadh ann iad ach
cuideachta agus spórt. Dob é seo an t-am dos na
bruíonta bataí agus ba mhinic go gcuirtí tús le raic. 

Ba cheart lá ban-naoimh ár bparóiste do
chaitheamh go han-dheabhóideach. Ní cheart bheith
ag dul isteach i dtightibh tabhairnaidhe ag ól, ná
bheith ag dul in áiteanna na mbeidh ringce, ná bheith
amuigh ag sraithireacht fan bhóithre i ndroch-
chomhluadar oíche lae fhéile Gobnatan. 

Agus éinne do bheidh beidh sé ag tuilleamh a
heascaine agus ná bíodh aon bhraith aige ar leigheas
ná athchuinge a fhághbháil uaithe. Is amhlaidh a
thitfeadh easgaine Naomh Gobnatan anuas air, mar
smuínghimís, ós rud é go bhfuil ar a cumas sinn a
leigheas, go bhfuil sé, chomh maith san, ar a cumas
sinn a chuir ag íoc as an olc. . . . . . Téadh sé go d tí
an séipéal, abradh sé a phaidreacha agus cuireadh sé

ag huidhe chuici féin agus chun ár Slánaitheora.
Téadh sé suas go dtí a turas, abradh sé a phaidreacha
thuas arís agus iarradh sé a athchuinge, agus ansan
téadh sé abhaile i gcaradas Dé agus Naomh
Gobnatan. 

Ná bíodh sé de chrosaibh air, ar a dhul abhaile do,
bheith ag glaoch go tightibh tabhairne ag ól is ag
carbhas agus ag titim ar meisge agus ag tarrang
díbhfeirge Dé anuas air féin. Nach minic do
chonnaictheas daoine ag teacht anso ag tabhairt
turais agus gurbh é céad áit ina dtéidís ná i dtigh an
tabhairnaidhe ag ól, agus tar éis teacht ón dturas
dóibh, isteach leo arís ag ól, agus ansan iad ag dul
abhaile ar na stárthaibh. Conas do gheobhadh a
leithéide sin aon athchuinghí ó Ghobnait naofa agus
stoc magaidh agus leath-scéal acu á dhéanamh den
turas. Dob fhearra dóibh go mór agus go fada gur ag
baile fhanfaidís dóibh féin.

– ‘Fear gan Ainm,’ An Síoladóir, Uimh. 1, Imleabhar II, 1921. 

These Irish scenes of merriment and revelry are held on
the anniversary of some Patron Saint’s day. 

Gobnait
(Seo sleachta ó pháipéirí Mhíchíl Uí Dhubhshláine,

trócaire sa chré air; curtha ar fáil dúinn 
ag Áine Uí Dhubhshláine).
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Aisling Nic a' tSíthigh, Baile Átha Cliath agus Dún Chaoin, a thagann abhaile chun an turas a
dhéanamh gach bliain is féidir léi. Ag glanadh an tobair atá sí anseo, bail ó Dhia uirthi.
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His defection (the village piper) gave rise to much
inquiry among those who had danced to his pipes at the
pattern or the ale house. I. Sc. Reader l 118-119-120. 

Kilgobnet. 
This station which is a small well is placed on an
eminence in a green field where a pattern is held
generally on 11th February, but since 1838 however it is
in decline. 

Where these stations or rounds are given is a rock about
20ft. in diameter and 10 ft. high, on top of which is some
small stones and a larger stone cross in the centre of
them. 

There is also a circular enclosure about 2½ chains in
diameter within which isa smaller one of 60ft diameter
and two large heaps of small stones in the latter where
the people also give rounds. 

– Parish of Dunquin, Ordnance Survey Names Books 2,
John O’ Donovan. 

Ní raibh aon sagart paróiste ina chónaí i mBaile an
Fhirtéaraigh an t-am san. Ina dhiaidh san a tógadh tig
na sagart ann. Thuaidh i bparóiste na Cille, i. e. Cill
Mhaolchéadair, a bhíodh sé ina chónaí. Nuair a
chuala sé scéal an mhurdail a bhí déanta i nDún
Chaoin, níor fhan aon chiall ná mheabhair aige, bhí
buile chomh mór san air. 

Deir siad gur dhóigh leat go mbrisfeadh sé an
Altóir fé na chosaibh i sáipéal Dhún Chaoin an
Domhnach tar éis an mhurdail, nuair a d’iompaigh sé
amach ar an bpobal. Níor fhéad sé focal cainte a
labhairt leis an bpobal, mar gheall ar an murdal a bhí
déanta, go ceann i bhfad. Ach nuair a tháinig a chaint
do sa deireadh, dúirt sé leis an bpobal, fara a ndúirt
sé, go gcuirfeadh sé stop leis an Aifreann aon bhliain
eile i nDún Chaoin aon Lá  ’le Gobnait, agus go
gcuirfeadh sé stop leis an dturas a bheith á thabhairt,
aon bhliain eile, agus go dtabharfadh sé féin leis an
chros chloiche a bhí i lár na Cille i gCill Ghobnait,
agus go gcuirfeadh sé an chros chloiche thuaidh i
dTeampall Cille Maol Chéadair, mar a raibh sé féin
chun cónaithe, agus go mbeadh turas Lae  ’le Gobnait
á thabhairt as san amach, timpeall ar an gcros
chloiche i dTeampall na Cille, nuair a thiocfadh Lá
’le Gobnait gach aon bhliain. 

Nuair a bhí sé ag dul abhaile tar éis an Aifrinn, do
chuaigh sé suas go Cill Ghobnait agus d’ardaigh sé
leis an chros chloiche a bhí istigh i lár na cille, agus
do thug sé leis go dtí a thig féin ó thuaidh go dtí
Paróiste na Cille í. Do chuir sé isteach i seomra fé
ghlas í. Bhí sé chun í a thabhairt leis go Teampall na
Cille, lá arna mhárach, agus í a chur  ’na seasamh
ann, agus ansan go bhfógródh sé ón Altóir gur i
dTeampall na Cille a bheadh turas Lae  ’le Gobnait á

thabhairt as san amach, mar gur thug sé féin leis an
chros chloiche a bhí ann mar chnámh ghéar oilc ar
mhuintir Dhún Chaoin de dheascaibh an mhurdail. 

Bhí muintir Dhún Chaoin ar buile agus ar bánaí
chuige, i dtaobh stop do chur leis an Aifreann, agus i
dtaobh gur thug sé leis an chros chloiche chun go
mbeadh deireadh le haon turas á thabhairt i nDún
Chaoin Lá  ’le Gobnait. Bhí aon triúr fear amháin
ann, agus dúradar go mbainfidís féin sásamh den
sagart chomh luath is gheobhaidís aon tseans air.
Bhíodar ag faire amach i gcónaí. Fuaireadar an seans
air in sa deireadh. Fuair sé glaoch breoiteachta ó
Chom Dhíneoil, agus chaithfeadh sé gabháil trí Dhún
Chaoin nuair a bheadh sé ag dul go dtí an duine
breoite. D’fhaireadar go maith é. Nuair a chonaic an
triúr ag teacht é ag marcaíocht ar chapall diallaite,
fuaireadar maidí maithe láidre, agus d’imíodar orthu
siar chun barra na haille go mbeidís roimhe ann. Ní
ró-fhada gur shroich sé mar a rabhadar. 

Do bheannaigh sé dóibh, ach níor bheannaigh
éinne acu dhó. Do ghreamaigh duine acu an capall ar
a adhastar, agus thug an bheirt eile iarracht ar é
tharrac anuas den gcapall, mar bhíodar ar aigne
liúspairt mhaith a thabhairt do, leis na maidí, mara
ngeallfadh sé dóibh go gcuirfeadh sé an chros
chloiche thar n-ais ins an áit chéanna gur thóg sé as í. 

Nuair a chonaic sé an droch-fhuadar a bhí fúthu,
d’fhiafraigh sé dhíobh cad a bhí á thaibhreamh dóibh.
Dúirt duine acu leis an chros chloiche do thug sé ó
Chill Ghobnait do chur thar n-ais, nó mara gcuirfeadh
sé gurbh é an lá tinn do an lá a thug sé leis í. Dúirt sé
leis ná gcuirfeadh. Dúirt sé leis an dtriúr acu ansan
bogadh de féin agus dá chapall. Ach níor dheineadar.
Do bhain sé de a hata ansan, agus do thug sé a
mhallacht féin dos gach éinne acu. 

‘Loma an Luain ort,’ ar seisean leis an gcéad fhear.
‘Breith i bpoll cúng ort,’ ar seisean leis an tarna fear.
‘Bás gan teasargan chugat,’ ar seisean leis an dtríú
fear. Do scanraigh na mallachtaí an triúr agus do
scaoileadar uathu ansan é. Níorbh fhada ina dhiaidh
sin gur tharla seo:

In aistriú na liag ó Chill Ghobnait do throid
muintear Dhún Chaoin le buidhean anAthar Tomás
Staic a bhí ag breith na gcloch leo. Dubhairt an
sagart le Seán Maol Ó Ciobháin, Baile na Rátha,
‘Loma an Luain ort.’ Níor fhan ribe ar a chraiceann.
Le Dónal du Múra, Baile Uícín, ag a raibh deirfiúr
Thomáis Philib pósta, ‘Breith i bpoll cúng ort.’ 

Rugadh ar a lámh idir dhá bhád agus briseadh í.
Le Éamon du Múra, Baile Uicín, ‘Bás gan teasargan
chugat.’ Maraíodh san athbhliain é. Le Liam Ó
Garbhfhiadh na Ceathrún, ‘Gan an lúth chéanna san
ghéag sin.’ D’fheoigh sí. 

– Vol, 16 lch. 381. Ferriter Papers. 



Laethanta ‘ró-fhad-fholt’ 
– Liam Ó Muirthile, ’Earrach Phrág’ et al, le cuimhní geala agus le cumha

Pádraig Hamilton (alias Tiarna Shliabh An Iolair).

Mo ghraidhin é Liam Uasal Ó
Muirthile (1950-2018) an file nótálta
agus an t-iriseoir cumasach san a
cailleadh ar an 18ú Bealtaine i
mbliana, trócaire Dé air.

B’é Liam a tharraing mise ar an
Seantóir. Is amhlaidh gur tugadh
Scoláireacht Ollscoile do Liam chun
tréimhse a chaitheamh i dtigh fial
fáilteach Julia Landers. Thug sé
puball beag a bhí aige domsa ar
iasacht agus chromas ar a bheith ag
lorg ionad campála dó. Gur bhuaileas
leis an mbeirt oileánach ghalánta,
Seán agus Muiris Mhaidhc Léan, a
thug cead isteach ina ngarraí dom.
Bhí san go breá. Suas liom ar mo
ghluaisrothar Yamaha 80 go Tigh
Julia ar cuairt, mar a raibh muintir a’
tí i mbun chluiche spórtúil chartaí a
imirt.

Nuair ab am dom an ‘tint’ a bhaint
amach i gcomhair na hoíche, pé
útamáil a bhí agam leis an gcoinneal,
nár bheir an lasair ar an gcanbhás! Fé
cheann dhá nóimint ní raibh le feiscint ach rian dóiteáin ar
an dtalamh, agus mise bocht fágtha gan fothain ó spéir na
hoíche. Sea, bheireas ar mo mhisneach agus chnagas ar
fhuinneog an tí.

Seo chugam Sean Ó Guithín agus é lán de thrua agus de
dhea-mhéin. 

“Ná tóg aon cheann den méid sin, a Phádraig. Tá taithí
againne ar dhaoine a bheith ag cnagadh ar an gcuma sin in

am mharbh na hoíche istigh san Oileán nuair a chaití dul
ag triall ar dhochtúir nó ar shagart. Buail isteach a
bhuachaill. Socróm an tseitil seo duit ós chomhair na tine
agus bí ar do chompord go maidin!” 

As san amach bhíos mór le Muiris is le Seán faid a
mhaireadar. Agus bhí aithne curtha agam ar mhuintir de
Lóndra: ar Sheán is ar Julia is ar Pheaidí agus, níos
déanaí, ar Tom.

Buachaill breá tuisceanach ba ea Liam. Níor agair sé
drochíde an phubaill orm, agus ar ndóigh, chúitíos a luach
leis nuair a fhéadas é. Ní fada ina dhiaidh sin gur
thosnaigh muintir Liam ar a bheith ag teacht go rialta go
Baile na Rátha ar saoire i gcarbhán; na tuistí, an seisear
deirféar agus an bheirt dhearthár: líon tí breá Gaelach ab
ea iad de dhúchas iarthar Chorcaí ar an dá thaobh.
Suaimhneas síoraí ar a bhfuil caillte ó shin acu.

Ar maidin amárach chuimhníos gur ghearr go mbeadh
Seán Landers ag teacht an treo fé dhéin an Chréamaraí
lena chairt capaill agus ná raghadh an ‘baile dóite’ i ngan
fhios dó! Dar liom, b’fhearr a bheith sa tSeanntóir roimis
le m’ scéal anróidh. Peaidí Landers a bhí ag ceann an
bhoird, agus lig sé scairteadh gáire as. “Hé hó, a Phádraig,
nárbh shin é an tarna mhór-dóiteán a tharla i mBaile Na
Rátha!” Agus ní raibh aon mhoill air ag eachtraí dom fé’n
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Liam Ó Muirthile agus Pádraig Hamilton ar láthair na tinte dóite i mBarra An Bhóthair, 1970. 
Ba le Maras Ó Guithín an t-asal.

Seán agus Muiris Mhaidhc Léan Ó Guithín
Pic: Robert Brummett



dtubaiste uafásach a thit amach i dtigh Thaidhg Óig
Criomhthain1 sa bhliain 1870.

B’shin 1970. Ach i mí Lúnasa 1968 ráinigh go rabhas-
sa agus Liam Ó Muirthile (ná raibh aige fós ach 18
mbliana) ag fanacht i mBaile An Fheirtéaraigh Thiar i
dtigh Winnie Uí Mhainnín. Chuireamar aithne ar an dá
sheanduine béal dorais, Seán Ó Muircheartaigh agus a
‘bhuachaill aimsire”, Seán Ó Cathalláin (‘Heilí’) ón
gCoimín.

Bhíodh sean-Mhoriarty an-cháiréiseach maidir le ceart
na Teangan; léitheoir ba ea é, agus bhí ardmheas aige ar
fhilíocht Phiarais Feirtéar. Níorbh annamh leis an píosa
breá seo thíos a chur dá chroí:

An bhean dob’ annsa liom fán ngréin
Is nárbh ansa léi mé cor ar bith,
Ina suí ar ghualainn a fir féin
Ba chruaidh an chéim is mé istigh
An goirtín branair a dheineas dom féin,
Is me i bhfad i bpéin ’na bun
Gan ag an bhfear do tháinig inné
Ach a fhuirseadh dó féin is a chur.

Bhíomar beirt óg is saonta. Tuigeadh dúinn gur anuas ar
bheolaibh na ndaoine a bhí sé seo tagaithe ó aimsir
Phiarais. (Níorbh ea, mhuise, ach amach as an leabhar:
‘Dánta Phiarais Feirtéar’ leis an Athair Pádraig Ó
Duinnín!).

Sa chaint dúinn casadh ar siúl an raidió. Chualathas
guth dhomhain Maurice O’Doherty ag fógairt “An
tSeicslóvaic”! B’é an scéal nua a bhí ag Maurice dúinn ná
bás tragóideach an ógánaigh, Jan Palach, a loisc é féin le
steall peitril i gcoinne thancanna chogaidh na Rúise: iadsan
a bhí i mbun deireadh grod a chur le ‘Earrach Phrág’.

Chuaigh an mion-eachtra seo i bhfeidhm ar mo
chompánach Liam. Leathchéad bliain ina dhiaidh sin bhí
se d’uaisleacht ann (fé bhun bliain ó shin) iarracht bhreá
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nuacheaptha filíochta a sheoladh chugamsa agus cad
deirir ach gurb é an ócáid chéanna i gcistin an
Mhuircheartaigh a bhí sa treis aige ann! Dán is ea é seo
nár tháinig i gcló fós in aon leabhar ná iris agus níl sé i
gceist agamsa aon chóipcheart a shárú anseo: ach seo
thíos blaiseadh beag (16 de 52 líne) de:

Shlog an léitheoir nuachta
‘Sló’, sciúchta ina scórnach;
Phléasc ‘Vaice’ as a charball
Mar a bhladhmfadh buama peitril,
Is leath an gáire dóite ó bhéal
Go béal sa chistin feirme.
‘Tobaccy’ in áit Slóvaice
A chuala Héilí, an fear oibre,
Bhain dánta Phiarais m’anáil díom aréir;
A lánmhuinín, a réim Eorpach,
Ardintleacht na mbuillí géara,
Milseacht ansacht Óibhid;
Is chan ár n-óige bhaoth ró-fhad-fholt
Tríothu le fead chaol ó bhéal:
‘tá an éagóir i réim ar lic do dhorais féin
Ag síneadh tóra fós san Eoraip óna Dhún an Óir-sean.’

Slán beo anois le hanam uasal Liam Uí Mhuirthile, le
Jan Palach, le hÍdéalachas na Seascaidí agus fairis sin,
slán go deo lenár n-óige ‘ró-fhad-fholt’ féinig!
_______________________________________________

1. I mBaile ’ic Fhinn – eag.

Seán (Jeaic) Ó Muircheartaigh (c. 1880 – 1969) – ar dheis – agus a chúntóir
feirme, Seán Ó Cathalláin, ‘Heili’, ón gCoimín. B’é athair críonna an

Mhuircheartaigh an scríobhaí Tomás Mhicil Ó Muircheartaigh a
cheannaigh ‘Annála Ríoghachta Éireann’ as fhiacha na bó a bhí díolta aige

(féach an dán le Seán Ó Lúing ina chnuasach, Bánta Dhún Úrlann).
Maidir le ‘Héilí’, bhí sé siúd ina uncail ag Johnny Neoiní Ó Cathalláin, a

bhíodh coitianta ar an stáitse in éineacht le hAisteoirí Bhréanainn.

Julia agus Seán Landers
Pic: Robert Brummett
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Imeachtaí na Bliana ar Scoil
Lá an Mháistir

Ní raibh orainn
dul ró fhada ó
bhaile i mbliana
chun Lá an
Mháistir a
cheiliúradh.  

Thugamar turas
síos go Baile
Bhiocáire go dtí
Teampall Mhóire
chun páirt a
ghlacadh sa tsuirbhé seandálaíochta a d’eagair Comharchumann
Dhún Chaoin. Tar éis tréimhse ar thóir bhuatais óir le Mac Rí na
Spáinne, d’itheamar ár gcuid in Óstán Ceann Sibéal, ár mbuíochas
le Helena agus Aodh as ucht a gcuid flaithiúlachta.

Ag Bailiú
Brúscair

Chaitheamar
tráthnóna ag
deireadh an
tsamhraidh, mar
chuid de ghlanadh
náisiúnta, ag bailiú
brúscair ar
bhóithríní an
pharóiste. Ár
mbuíochas le Susan
as na láimhíní agus
uirlisí.

Oireachtas na Samhna

Ghlac Ruairí, Róisín, Úna agus   
Niamh páirt in Oireachtas na 

Samhna i mbliana i gCill Airne.   
Bhíomar go léir an-mhórálach astu.



Turas ar an Oileán

Bhí ‘Lá Dár Saol’ againn ar an Oileán i Mí an Mheithimh. Fuaireamar cuireadh ó Jan agus Bádóirí an
Bhlascaoid an bád a líonadh le leanaí agus tuismitheoirí na scoile. Shiúleamar tríd an Bhaile,

d’itheamar ár gceapairí in aice le tigh
Sheáin Pheats Team agus d’imríomar
cluichí agus lorgaíomar pluaiseanna
thíos ar an dTráigh Bháin. 

Gairdín na Scoile

Chabhraigh Tom Leech linn Gairdín na Scoile a 
fhorbairt agus le tacaíocht Frances d’fhásamar prátaí,
oinniúin, leitís, cairéid, biatais, piseanna agus puimcíní. 

Áit mhaith é leis chun dul i bhfolach!
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Féilte

Ghlacamar páirt i bhFéile Lá
’le Pádraig ar an mBuailtín
agus i bParáid Fhéile na
Bealtaine sa Daingean. 

\

Hope Guatamala

Chabhraigh Patricia linn boscaí a ullmhú le haghaidh leanaí
bochta ar fud na cruinne ar son Hope Guatamala. Ár mbuíochas
le gach duine a chur iarracht mhór isteach na boscaí a líonadh
agus a mhaisiú.
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An Scoil fé bhrat sneachta 
3ú Márta, 2018.

Cuairteoirí Scoile

Is mó cuairteoir a bhuaileann
isteach chuig na scoile. Bhí
foireann mhionúir Chiarraí
chugainn ag ceiliúradh a n-éacht
i bPáirc Uí Chrócaigh. 

Agus tháinig na
Gardaí isteach chun
eolas faoi
shábháilteacht
taistil a phlé linn.



Is mór liom agam Sparánacht Pheigí
Pádraig Ó hÓgáin

Táim sa dara bliain i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh agus
ag déanamh staidéir ar an dtráchtáil idirnáisiúnta agus ar an
bhFraincis. Chuireas spéis sa bhFraincis de réir a chéile tríd
an mbunscoil i nDún Chaoin agus mo chuid ranganna sa
mheánscoil. Fuaireas blaiseadh den saol agus den gcultúr sa
bhFrainc tar éis dom tréimhsí a chaitheamh ar saoire le mo
mhuintir agus go háirithe tar éis cúpla seachtain a
chaitheamh le clann Alain agus Cathy Goutal le linn na
hidirbhliana sa Bhriotáin ar thaithí oibre. Tá aithne
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Sparánacht Chuimhneacháin Pheigí Mistéal

Pádraig Ó hÓgáin i dteannta Carol Cronin agus Neasa Mistéal.

I 2018 socraíodh ar Sparánacht Chuimhneacháin Pheigí
Mistéal a bhunú, idir an urrathóir, Carol Cronin agus an
Comharchumann, chun cabhrú leis na costaisí a
bhainfeadh leis an chéad bhliain de chúrsa aitheanta
staidéir a bheadh á dhéanamh ag duine óg ón bparóiste.
Bheifí ag súil go gcabhródh an deontas go mór ó thaobh an
chostais a bhainfeadh le hábhar riachtanach do chúrsa,
taisteal, lóistín agus táillí do chúrsaí oideachais nó traenála
iar-scoile ach go háirithe do dhaoine óga. 

Geobhaidh an t-é a mbronnfar an Sparánacht air
deontas de €1000 do chéad bhliain an chúrsa amháin agus
ní féidir é a athnuachan.

Bronnadh an Spárantacht ar Phádraig Ó hÓgáin don
bhliain 2018 agus comhghairdeas leis.

Riachtanais
Tá an Sparánacht ar fáil do dhaoine a fuair bunscolaíocht i Scoil Naomh
Gobnait, Dún Chaoin.

Is gá go mbeidh an cúrsa nó an traenáil iar-scoile aitheanta ag
Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann nó curtha ar fáil ag
cleachtóir cáilithe le taithí agus gur cúrsa lán-aimsire é ach, i gcásanna
áirithe, glactar le cúrsa páirt-aimsire.

Iarratas
Ní foláir iarratas a dhéanamh ar an bhfoirm oifigiúil roimh 1 Meitheamh
gach bliain agus glaofar ar iarrthóirí cáilithe le haghaidh agallamh i Mí
Iúil. Beidh ar iarrthóirí cur i láthair a dhéanamh ag an agallamh chun an
t-iarratas a mhíniú agus chun cur síos a dhéanamh ar a spriocanna.
Fógófar an toradh i Mí Meán Fómhair.

An Deontas a Tharraingt Anuas
Tá sé riachtanach go mbeidh Litir Ghlactha agus Litir Fhreastail Sásúil
don gcéad téarma i gcás cúrsa fada nó Teastas Críochnúcháin i gcás
gearrchúrsa chun an Deontas a tharraingt anuas.

fhorleathan ar Alain agus Cathy i nDún Chaoin mar go
dtagann siad go rialta mar chuid de cheangal na háite seo le
Penstivien na Briotáine.

Táim ag baint ana-shásamh as an gcúrsa agus as saol na
hollscoile go ginearálta. Is cathair bhreá í Corcaigh, níl sí ró-
mhór ná ró-bheag. Tá slua ó Chorca Dhuibhne ag freastal ar
an gcoláiste chomh maith. Mar chuid don gcúrsa, bead ag
caitheamh an bhliain seo romham thar lear faoin scéim
Erasmus. Faoin scéim seo, faigheann mic léinn ar fud na
hEorpa deis bliain acadúil a chaitheamh in ollscoil i dtír
Eorpach eile. Toisc go bhfuilim ag déanamh staidéir ar an
bhFraincis, tá rogha agam idir 6 nó 7 de chathracha sa
bhFrainc. Táim ag súil go mór le cuir le mo chuid líofachta
sa bhFraincis agus is deis iontach a bheidh ann dom bliain a
chaitheamh i dtír eile.

Cabhróidh an sparánacht atá bronnta orm cuid de na
costaisí agus táillí a bhaineann leis an mbliain seo a
chlúdach agus tabharfaidh sé faoiseamh aigne domsa agus
dom’ thuismitheoirí don mbliain amach romhainn!

Táim thar a bheith buíoch do Carol Cronin agus do
Mhuintír Mhistéal as an sparánacht seo i gcuimhne ar
Pheigí, go ndéana Dia trócaire uirthi.

Do ghlan stoirm, a bhí ann ag tús mhí na Nollag i mbliana, 
chun farraige léi an baoí tarrthála a bhí ag bun na slí síos go
Trá a' Choma agus rinne sí smiotadh ar an seastán ar a raibh
an baoí ceangailte. Agus sinne ag dul i gcló bhí dhá chrios
sábhála eile curtha i bhfearras ar an láthair ag Comhairle
Contae Chiarraí, bail ó Dhia orthu.            Pic: Mícheál de Mórdha

Is mór í cumhacht na mara móire!
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Comharchumann Dhún Chaoin Teoranta
IMEACHTAÍ NA NOLLAG I nDÚN CHAOIN

CÓISIR NA NOLLAG I dTIGH ÁINE AR AN nGRÁIG
Dé Sathairn, 15 Mí na Nollag ó 8.30 i.n. ar aghaidh

Ceol, Craic, Bia agus Deoch, Crannchur, Cuideachta.
€15 an duine

——————————————————————
TRÁTH NA gCEIST BOIRD AR SON CARTHANACHTA

28 Nollaig 2018
Bronnfar Buan-thrófaí i gcuimhne ar Pheigí Mistéal

€7 an duine (€28 an bord)
8.00 i.n. Tigh Khruger, Dún Chaoin.

Foilsithe ag Comharchumann Dhúin Chaoin Teoranta 2018 • In eagar ag Mícheál de Mórdha • Clóchur: Inné, Dún Chaoin • KC Print, Cill Airne.

Lasmuigh de studio Raidió na Gaeltachta i mBaile na nGall.
Sa phictiúr tá: Caitlín Ní Shíthigh (Feirtéar), Mícheál de Mórdha, 

Tommy Mistéal agus Aogán Ó Muircheartaigh.    Pic: Breandán Feiritéar.

Máire Uí Lúing, RIP; Mairín Uí Shíthigh, RIP; 
Eibhlín Uí Chíobhain, RIP agus Eibhlín Uí Chatháin.

Dífhibrilleoir, atá lasmuigh de Scoil Naomh Gobnait agus
an uimhir gutháin ar féidir glaoch uirthi chun  an cód a

fháil:  087 2929430 le feiscint air. An Comharchumann i
gcomhar le Bord Bainistíochta na Scoile a chuir an

dífhibrileoir i bhfearras ar an láthair seo.

Criú Dhún Chaoin i mBóthar na Léinsí daichead éigin bliain ó shin!

Grúpa ag cóisir Nollag i Scoil Naomh Gobnait 
roinnt mhaith blianta ó shin. Loitiméireacht ar Thobar Gobnatan

Tugadh faoi ndeara i Mí Iúil seo imithe tharainn go raibh duine
nó daoine tar éis na leacacha a thógaint atá mar úrlár ag Tobar
Naomh Gobnait ar an gCill agus go raibh suíochán nó bord
beag déanta acu leo taobh leis an dtobar. Ní raibh bun ná barr
leis an gníomh agus tá sé deachair a thuiscint cad a spreag an té
a dhein é.  Le cabhair ó shean ghrianghraf, chuireadh an úrlár le
chéile arís agus tá oilithrigh in ann siúl isteach go dtí an tobar
mar chuid den turas beannaithe.

An uair deireanach a chuireadh isteach ar Chill Gobnait ab
ea an t-am a thóg an sagart paróiste an cros go dtí a thig féin ach
fuaireadh an chros thar n-ais ar an gCill ar maidin lae arna
mhárach. Ní maith le Naomh Gobnait go ndéanfaí aon dochar
don a suíomh. Féach lgh 7-8.


