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Coinnle na nAingeal  

 
Le coinnle na n-aingeal tá an spéir amuigh breactha, 
Tá fiacail an tseaca sa ghaoth ón gcnoc; 
Adaigh an tine is téigh chun na leapa: 
Luífidh Mac Dé ins an teach seo anocht. 
 
Fág an doras ar leathadh ina coinne, 
An Mhaighdean a thiocfaidh is a Naí ar a hucht; 
Deonaigh do shuaimhneas a ligean, a Mhuire, 
Luífidh Mac Dé ins an teach seo anocht. 
 
Bhí soilse ar lasadh i dteach sin na haíochta, 
Cóiriú gan chaoile, bia agus deoch, 
Do cheannaithe olla, do cheannaithe síoda, 
Ach luífidh Mac Dé ins an teach seo anocht.
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Eagarfhocal 
 

2021 – Bliain Dhúshlánach ach Bliain Bhisiúil 
 
Cé go raibh a dúshláin féin ag baint léi mar bhliain ar mhórán 
slite, bliain ana mhaith ab ea í don gComharchumann agus 
do dheineamar dul chun cinn suntasach ó thaobh ár 
spriocanna de. 

Ar ndóigh, níor tháinig an Paróiste slán ar fad ón ngalar 
Covid-19 ach níor luigh sé ró-mhór ach oiread ar an méid 
bheag daoine in ár measc gur ghabh an diabhal aicíde sin 
chucu. Fán fada air mar ghalar is go dtuga Dia slán sábháilte 
sinn ó gach aon bhaol a gheobhaidh chugainn i 2022. 

Bhíomar ag treabhadh linn go breá gur tháinig Stoirm 
Barra chugainn thiar ag eireaball na bliana agus, cé nár 
deineadh mórán díobhála de mhaoin ná do bheatha anseo, 
mar sin féin do chuir sí, mar stoirm, dár mbuille ar fad sin, 
mar gur thugamar tamallacha fada, thar trí lá, in uireasa uisce 
ná aibhléise ná idirlíon ná fóin póca. 

Tá ceisteanna le cur againn agus iad le freagairt ag na 
húdaráis cuí ar cad ina thaobh ná raibh aon soláthar uisce 
againn fad a bhíomar in uireasa cumhachta aibhléise chomh 
maith. Ba chuma linn ach tuigtear dúinn go bhfuil athchóiriú 
mór déanta le déanaí ar an dtaiscumar ag Tobar A’ Chéirín. 
Ní de cheal báistí a bhíomar gan uisce ar aon chuma. 

Do dhein na heilimintí díobháil mhór den dtrealamh 
tarchur leathanbhanda ag Ceann A’ Dúna – fearas a bhí 
ag freastal ar Chom Dhíneoil ar fad. Kerry Broadband a bhí 
ag cothabháil an trealaimh seo go nuige sin agus is é An 
Comharchumann a chur i bhfearas é an chéad lá. Bíodh san 
mar atá is trua linn gur dhiúltaigh Kerry Broadband an 
trealamh a dheisiú. Tá an seirbhís seo anois á cur ar fáil ag 
Ivertec agus tuairiscítear go bhfuil muintir a’ Choma breá 
sásta leis an gcomhlacht seo agus an seirbhís nua atá á cur ar 
fáil acu. 

Ceann de na clocha is mó a bhí ar ár bpaidrín i mbliana 
ba ea An Pháirc Spraoi a bhí á cur chun cinn againn le 
tamall anuas ar mhaithe le leanaí an pharóiste, bail ó Dhia 
orthu. Tar éis dreas fada idirbheartaíochta i mbliana idir an 
Comharchumann agus Oifig na nOibreacha Poiblí do bhí 
cruinniú i nDún Chaoin ag toscaireacht ón gComharchumann 
leis an Aire Stáit a bhfuil cúram Oifig na nOibreacha Poiblí 
air, An tUas. Patrick O’Donovan, T.D. agus le hoifigigh 
sinsearacha de chuid OOP agus leis an dTeachta Dála áitiúil, 
An tUas. Brendan Griffin, T.D. Bhí an Comhairleoir Contae 
áitiúil, Séamus ‘Chosaí’ Mac Gearailt i láthair chomh. 

Go deimhin níl anseo ach tús an scéil mar go bhfuil orainn 
anois clais mhór airgid a bhailiú chun an tionscnamh a chur 
ar an bhfód. (Féach tuairisc ó Lisa Mistéal faoi seo istigh sa 
Dialann) 

Ní raibh Ionad An Bhlascaoid oscailte don bpobal in aon 
chor i mbliana toisc go raibh oibreacha móra cothabhála agus 
athchóirithe ar bun ann – oibreacha a rachaidh chun tairbhe 
mór, dar linn, don seirbhís fhónta atá an tIonad a chur ar fáil 
don ndúthaigh ar fad agus do chuairteoirí chun na dúichí. Is 
fada linn go mbeidh an tIonad ar ais ar a sheana léim arís. In 
éineacht lena chéile is ea is fearr sin! Féach tuairisc 
chuimsitheach ó Lorcán Ó Cinnéide, Stiúrthóir An Ionaid, ar 
leathanach eile den Dialann. 

Do bhí ar an gComharchumann aird na n-údarás a dhíriú 
go neamhbhalbh ar an mbaol atá ann de dheasca tráchta 
throm a bhíonn de shíor ag gabhail an bhóthair R559 agus 
bús fúithi ó Bharra An Droichid go Crosaire na 
Ceathrún. Ar ndóigh do bhí brú á chur ar na húdaráis 
teorainneacha ísle luais a chur ar an bpaiste den mbóthar seo 
atá ana chúng ach go háirithe ó chrosaire Bhóthar na Páirce 
go dtí crosaire na Ceathrún. Áirítear go bhfuil an paiste 
bóthair atá i gcomharsanacht na Scoile thar a bheith baolach 
do leanaí agus dá dtuismitheoirí a bhíonn ag gabháil an 
bhóthair sin. Táthar i ngleic le tamall leis na húdaráis mar 
gheall ar seo ar fad agus tuigtear go bhfuil dul chun cinn á 
dhéanamh. Tá cuntas níos mine ag Bláithín Ní Ainnín ar 
leathanach eile. 

Cúis áthais dúinn go léir go bhfuil carrchlós nua curtha 
le taobh na scoile i mbliana agus is ábhar sástachta do 
thuismitheoirí leanaí na Scoile an fhorbairt seo. Ar ndóigh, 
tá mír ar leith sa Dialann a bhaineann le himeachtaí na Scoile 
i rith na bliana atá caite curtha le chéile go healaíonta ag 
Príomh Oide na Scoile, Malachaí Mac Amhlaoibh. 

Chuir sé conach ar chuid mhaith de mhuintir an Pharóiste 
gur dúnadh bóithre timpeall na háite gan aon 
fholáireamh a bheith tugtha roimh ré go raibh an bheart san 
le déanamh ar feadh tréimhse ar lá áirithe ag deireadh an 
tsamhraidh seo caite. Cuireadh daoine ar mhalairt slí ar fud 
na háite ach go háirithe iad siúd a bhí ag teacht ón nDaingean 
nó ag dul ann nó ag dul ag triall ar leanaí scoile. Níl sé fachta 
amach go baileach againn fós cé d’ordaigh go ndúnfaí ár 
mbóithre.  

Níl an cath a chuireamar an an nGlúineach Bhiorach 
cúpla bliain ó shin críochnaithe go baileach fós ach tá an 
planda ionrach sin curtha ar gcúl go mór ach níl sé díothaithe 
ar fad fós. 

Dea-scéal eile is ea an Plean Bithéagsúlachta don 
bParóiste a cuireadh le chéile fé scáth an Chomharchumainn 
i mbliana agus a bhfuil eolas ana spéisiúil ar fáil ann chomh 
maith le pictiúirí gleoite de bhláthanna fiáine an pharóiste. Táimid 
buíoch don Chomhairle Oidhreachta as deontas a thabhairt dúinn 
chun an suirbhé bithéagsúlachta a dhéanamh. Tá cuntas bhreise 
ar an bplean sin againn anseo sa Dialann. 

Cuirimid fáile go dtí an bParóiste roimh mhuintir 
Fhiannachta a bhfuil seilbh fachta acu ar thigh tábhairne 
cáiliúil Kruger. Go dté siad ó neart go neart ansan. Buíochas 
mór le Máiréad Uí Néill agus le muintir Néill ar fad a thug 
seirbhís fhónta dúinn fad a bhíodar san i gceannas an tí seo. 

Ní mór an óige a mholadh i gcónaí agus táimid thar a 
bheith sásta Comhghairdeas ó chroí a dhéanamh le Sibéal 
Ní Ógáin i mBaile na Rátha gur bronnadh gradam 
‘Techspacer’ na bliana uirthi. 

Bhí cruinnithe ar fad an Chomharchumainn ar an gcóras 
Zoom i mbliana agus táimid buíoch do Chaitlín agus do 
Niamh Firtéar as na cruinnithe sin d’eagrú gan cháim dúinn. 
Bhí cruinnithe Zoom ar leith againn ar La ’le Gobnait agus 
Lá ’le Pádraig agus bhí teagmháil cheolmhar againn lenar 
gcairde i gcóngar agus i gcéin is baineadh an-shásamh astu 
san. 

Guímid gach rath ar mhuintir Dhún Chaoin agus a 
gCairde i 2022 agus sna blianta fada ina dhiaidh sin. 

 

– Micheál de Mórdha
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 Bás, Beatha agus Bainiseacha 
  

Faraor, do sciob an bás uainn roinnt eile de phearsain mhóra Dhún Chaoin i mbliana; Páidín Ó Catháin 
(Páidín Céin) ó Bhaile An Ghleanna, Seáinín Ó Maoileoin ó Bhaile An Teampaill (agus ó Chom 
Dhíneoil ar dtúis) agus a dheartháir Séamuisín Ó Maoileoin, Com Dhíneoil. Tá trácht ar a saol seo ar 
leathanaigh éagsúla istigh sa Dialann. 

Beannacht Dé lena n-anamacha sin ar fad a raibh cion agus meas orthu ní hamháin sa pharóiste ach ar 
fud na dúiche ar fad. 

Cailleadh roinnt eile a raibh baint nach beag acu le Dún Chaoin i mbliana chomh maith agus bhí an file iomráiteach, 
Máire Mhac A’ tSaoi, san áireamh anseo. Tá trácht ar shaol agus ar shaothar Mháire ar leathanach eile. 

Orthu seo eile a d’imigh uainn agus a raibh meas nach beag orthu in ár measc do bhí: 

Síle Uí Chonchúir, Seanchnoc, Paróiste Mhárthan (máthair Dhoncha Ó Conchúír agus Lile Ní Chonchúir, Baile An 
Ghleanna). 

An tAthair Tomás Ó hIceadha, iar-Shagart Paróiste, Beatha An Fheirtéaraigh. 

Siobhán Uí Fhathaigh, Baile An Fheirtéaraigh agus Tíorabháin. 

Damian Hannan, céile ionúin Mháire agus athair Bhláithín. Is ball de Choiste an Chomharchumainn a iníon Bláithín atá 
ina cónaí lena teaghlach ar an gCeathrúin. Thug a chéile ionúin, Máire, tamall maith ina ball de choiste an 
Chomharchumainn. 

Christy Quill, Strand House sa Daingean agus Béal Átha An Ghaorthaigh. Bhí ionad gnó do chuairteoirí aige thiar i 
gCom Dhíneoil tráth. 

Tomás Ó Sé, ‘An Shetland’, Ard A’ Bhóthair. 

Eleanor Kearney, baintreach Mhártan Sheáin Tom ón mBlascaod agus ó Springfield. 

Deich mbliana is fiche ó shin, ar 2 Nollag, ar a chailleadh an craoltóir agus an t-amhránaí cumasach ó Chúil Aodha, 
Diarmuidín Ó Súilleabháin agus a bhí tamall de bhlianta, sular cailleadh é, ina chónaí i mBaile Bhiocáire. Do rinne an 
Comharchumann ómós cuí a thabhairt don bhfear ildánach seo nuair a chuireadar binse á chomóradh ar láthair ag béal 
Bhóthair na Croise Báine, gar don mball ar Bhóthar An Chlasaigh ar ar cailleadh é. 

Tá trácht againn chomh maith sa Dialann ar Leslie Matson, scoláire mór a thagadh go Dún Chaoin go minic agus a fuair 
bás sa Mhárta anuraidh. 

 

Saolaíoidh iad seo: 
Méabh Liadain, iníon do Bhríd Firtéar, Com Dhíneoil agus dá céile, John Meegan i gCill Dara. 

Zo!, iníon le Gráinne de Mórdha, Baile An Ghleanna agus a céile, Rob Kok atá ina gcónaí i 
Mainistir na Corann. 

Jack Morgan, mac Louise Thompson agus Morgan Ó Flatharta, An Cheathrú. 

Tomás Lowie, mac le Seán Mistéal, Baile An Ghleanna agus a chéile, Rianne Brouwer. 

Macdara Tomás, mac le Doireann Ní Shé ón gCeathrúin agus a páirtí Aidan Walsh ó Cheann Toirc. 

Rían Arthur, mac le Louise Foxe agus a céile Malachaí Mac Amhlaoibh, Baile an Teampaill. 

 

Snaidhm a’ Phósta 

Phós Karen Ní Chonchúir, Baile An Ghleanna agus Liam Ó Súilleabháin ó Bhaile Mhistéala. 

Phós Caroline Sheeran ó Ghleann Loic agus Bas Stijnen ón Ísealtír.



I bhfíor thús na bliana 1965, timpeall 
ar Nollaig na mBan, a chuas go dtí 
Cúil Aodha chun formhór bliana a 
chaitheamh in aon tíos le Ruth agus 
Seán Ó Riada agus a gclann óg. Is 
cuimhin liom go raibh brat trom 
sneachta ann agus bhí trí seachtaine 
imithe sara rabhas ábalta an bóthar a 
thaisteal arís, go mór mhór na bóithre 
arda, siar i dtreo Chúil Chnó Choille 
agus Barr a’ Choma nó i dtreo Dhoire 
Leathan agus Faill na nIomarach. Do 
bheinn ar ais i bhFaill na nIomarach 
sa tSamhradh i mbun scannánaíochta 
le Seán Ó Riada, Roy Hammod, 
Ronnie Mac Shane agus Martin Fay. 

Is ag an gCrois i gCuil Aodha a 
bhuaileadh fir óga na háite le chéile 
an uair úd, amuigh fén aer sa 
tsoineann agus istigh i dTigh a’ 
Ghréasaí, Seán Ó Duinnín, sa 
doineann. Chuireas aithne ann ar an 
nGréasaí é féin; ar Dhónal Ó 
hÉalaithe; ar Dhónal Ó Ríordáin; ar 
Dhónal Ó Liatháin; ar Chonnie 
Mháirín Mac Suibhne; ar Phaddy Joe 
Ó Duinnín; ar Dinny “The Rookery” 
Ó Riordáin; ar na deartháireacha 
Aindí agus Jimmy Ó Scannaill; na 
deartháireacha Diarmuid agus Muirtí 
Ó Buachalla; agus ar na 
Súilleabhánaigh go léir; Domhnaillín 
John, na “Eugeíos” Tadhg agus Eoiní 
agus col ceathracha leo, na 
“Maidhcíos”, Eoiní agus Danny. 
Diaidh ar ndiaidh bheinn ag cur aithne 
ar dheirfiúracha le cuid acu seo. 

“Seachain an fear fiáin fionn bhán 
san atá ag dul síos suas an bóthar ar 
mire ar rothar gluaiste,” arsa Seán Ó 
Riada liom lá amháin. “Má bhíonn sé 
do mhí-ádh ort go bhfeicfeadh tú suite 
laistiar de, cuirfead abhaile tú go dtí 
do mháthair!” ar sé liom go bagrach. 
Ach b’fhada liomsa go dtí gur 
chuireas aithne ar Danny Mhaidhcí 
agus ar a rothar gluaiste mar ba bheag 
córas eile taistil a bhí agam i gCúil 
Aodha an uair úd. 

“Tá deartháir eile ag Danny 
Mhaidhcí darbh ainm do Diarmuidín 

agus níl sé sin in aon chor 
chomh fiáin leis an gcuid eile 
acu,” arsa Máire John Ní 
Shúilleabháin liom lá amháin. 
Do bhíodh Máire ag obair i 
dtigh Uí Riada. “ Tá sé i 
mBaile Átha Cliath, i gcoláiste 
traenála na múinteoirí agus 
buailfidh tú leis aimsir na 
Cásca,” ar sí. B’in mar a 
bhuaileas le Diarmuid den 
gcéad uair thiar ag an gCrois 
um Cháisc. Ach ní chuireas 
aithne cheart air go dtí oíche ag 
Aonach a’ Phoic i gCill Orglan an 
Samhradh úd. Chuas siar ar chúl an 
rothair gluaiste le Danny i ngan fhios 
do Sheán Ó Riada. Ní raibh aon 
chlogad á chaitheamh ag ceachtar 
againn ná aon trácht ar a leithéid ag an 
am! 

An uair úd i 1965, a bhíodh na seó 
bhannaí i réim, iad ag taisteal síos 
suas ar dhroch bhóithre na hÉireann 
go dtí na hallaí rince. Do léas in áit 
éigin go raibh ós cionn míle banna 
acu seo ann uair dá raibh, cuid acu a 
bhí an-mhaith agus a lán acu a bhí go 
hainnis. Do bheadh a bhformhór 
imithe faoi cheann deich mbliana ach 
bhíodar i ngach áit i 1965.  

Do bhí ceann i mBéal Átha an 
Ghaorthaidh ag Denis Moynihan, 
ceann i mBaile Mhúirne ag muintir Uí 
Loingsigh, agus ceann i gCúil Aodha, 
The White Heather Showband, ag an 
nGréasaí, Seán Ó Duinnín. Do bhíodh 
Diarmuidín Mhaidhcí agus a dheirfiúr, 
Eilís, ag canadh ar stáitse leo san. Do 
bhíodh Diarmuidín ag iarraidh pinginí 
a thuilleamh don gcoláiste traenála sa 
bhfómhar a bhí chuige. 

An oíche úd a chuamar ar an bPoc 
chuaigh an chuid eile d’ógánaigh 
Chuil Aodha ann ar chúl leoraí le 
Dónal Ó Ríordáin ó Dhoirín Álainn. 
Do bhí a fhios agam nuair a thosnódh 
an cibeal go mbeadh a n-amhráin féin 
acu, amhráin traidisiúnta , ach do 
mheasas, b’fhéidir, go mbeadh na 
hamhráin nua aimseartha á rá ag 

Diarmuidín toisc é a bheith sa 
‘Showband’.  Is ormsa a bhí an dul 
amú mór agus chuireas aithne cheart 
ar Dhiarmuid agus ar an muintir as a 
bhfáisceadh é don gcéad uair an oíche 
úd. 

Do bhí Maidhcí Ó Súilleabháin 
agus cuid dá chlann cloiste agam ag rá 
amhráin a muintire roimhe sin ach, an 
oíche úd, ar an bPoc, fuaireas amach 
ná raibh sárú Dhiarmuidín ann chun 
iad a rá agus chun iad a mhíniú duit.  
Mhínigh sé dom cad as a tháinig na 
hamhráin ar fad, ó fhilí Dhámhscoil 
Mhúscraí, Gael na nGael; An 
Suibhneach Meann; na Liathánaigh; 
Dónal Ó Mulláin; Peáití Thaidhg 
Pheig Ó Tuama agus Diarmuid Ó 
Riordáin; ó Sheán Eoghain a’ Bhab Ó 
Súilleabháin ó Dhoire an Chuilinn; ó 
Danny Tom Ó Liatháin ó na 
Ceapacha; ó Mhícheál Ó Tuama ó 
Lios Carragáin, ar a nglaoiti ‘George 
Curtin’, agus ó fhilí nach iad .  

Do bhí fiú file ó Chiarraí a thagadh 
i gcabhair ortha, Johnny Nóra Aodha 
Ó Tuama óna hInsí. Agus na 
hamhráin. Do bhí idir gheantraí, agus 
suantraí le clos tríothu, iad ar fad 
diamhair ina slí féin. Don gcéad uair 
thosnaíos ag cur suime cheart iontu - 
An Carraig Aonair; Tuireamh Mhic 
Fhinín Dhuibh; An Chúil Daigh 
Réidh; Aisling Gheal; Bruach Na 
Carraige Báine; Faiche Breá Aerach 
an Cheoil; An Lacha Bhacach; Cois 
Abhann na Séad; Cath Chéim an 
Fhia; The Kilnamartra Exile, The 

‘Limerick Junction’, 
Diarmuidín Ó Súilleabháin  
agus Muintir Chúil Aodha 

Seáinín ‘Tiúí’ Ó Cíobháin, craoltóir
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Inchigeelagh Lass, The Ceapa Buí 
Murder Song agus Glanlea nó Scoil 
Bharr d’Inse i ndeireadh na hoíche. 
Má bhí An Poc ar Buile acu as 
Gaelainn bhí The Sow They Failed to 
Kill acu á fhreagairt as Béarla. Ansan 
b’fhéidir go gcloisfeá Mick Sullivan’s 
Clock, Frank Kelly’s Tree, Connie’s 
Big Campaign, Rise Up Paddy 
Buckley, An Tailor Bán, nó The Man 
Coming Home from Pretoria. Ní raibh 
aon stad leo. 

Mhol Diarmuidín dom an oíche úd 
ar an bPoc éisteacht leis an sean 
dhream ag rá na n-amhrán, a athair 
féin – Maidhcí; Peáití agus Diarmuid; 
John O’Connell ó na hUlláin nó Dan 
Cronin ón bPlantation mar shampla. 

Do bhí Cór Chuil Aodha bunaithe 
fén am seo, agus an chéad turas riamh 
a thugadar amach ón áit thángadar go 
dtí Seán de hÓra i gCloichear agus go 
dtí tigh m’athar ar an nGráig. Tigh 
mór bothántaíochta ab ea an sean 
thigh againne. Do bhíodh oiread san 
daoine ag teacht agus ag imeacht ann 
gur bhaist mo shean chara, Feargal 
Mac Amhlaoibh, “Limerick Junction” 
ar an áit. Cúis amháin a bhí le sin ná 
go mbíodh triúr de na hamhránaithe 
ba bhreátha a chuala riamh inár measc 
agus mhealladar daoine eile chun 
teacht. Thángadar triúr ó Chloichear -
Seán de hÓra, Jerry Johnny agus 
Eoghan Ó Flatharta. Fén am seo bhí 
Eoghan dulta go Chicago agus Jerry 
Johnny dulta go dtí Garraí an Iascaire. 
Ach do bhí Seán de hÓra againn fós 
agus, anois bhí amhránaí breá eile 
tagtha, Diarmuidín. Bheadh sé inár 
measc feasta. 

Is i Séipéal Chuil Aodha a phósas 
féin agus Carmel Ní Fhloinn i dtús na 
seachtóidí. Do chan Diarmuid le Cór 
Chúil Aodha ann. 

Do chuamar mar lánú nua phósta 
chun cónaithe in áras ag 9 Meal 
Thuaidh, Corcaigh. Bhí dhá árasán 
eile sa tigh céanna . Bhí mo bheirt 
dheirféar, Marian agus Joan, agus mo 
dhearthár, Pádraig i gceann acu. Bhí 
beirt de pheileadóirí Chiarraí, Páidí 
agus Breandán Ó Loinsigh, san árasán 
eile agus bhí aithne bhreá agam orthu 
san. Agus do bhí Diarmuidín ag 
múineadh scoile ar an bPasáiste Thiar, 
é ag teacht chugainn go minic. Do bhí 
“Limerick Junction” aistrithe soir! 

Dún Laoi a ghlaoití ar an dtigh in 

aice linn, 8 An Meal Thuaidh. Bhíodh 
Dún Laoi in úsáid an uair úd ag Scéim 
na gCeardchumann, faoi cheannas 
Chriostóir de Baróid, a fuair bás i 
mbliana. Is ann leis a bhíodh 
cleachtadh ag Píobairí Uilleann agus 
Mícheál Ó Riabhaigh. Thagaimis ar 
fad le chéile istoíche, ceard 
chumannaigh, píobairí, amhránaithe, 
peileadóirí i dtigh tábhairne timpeall 
an chúinne, The Franciscan Well Bar. 
Bhí sé fé stiúir saighdiúir mná, Lil 
Horgan. 

Ag oícheanta spraoi sa Well thugas 
fé ndeara ná raibh aon teora leis na 
hamhráin a bhí ag Diarmuid, agus ní 
deireadh sé an t-amhrán céanna dhá 
oíche as a chéile. Sé sin mar a n-
iarrfaí air é. Thugas fé ndeara uaidh 
leis go raibh cuid de na hamhráin á 
gcur in oiriúint aige don gcomhluadar 
nua, amhráin cosúil le Sweet King 
William’s Town, Sweet Iniscarra, 
Erin’s Lovely Lee agus John Twiss 
from Castleisland. Fén am san bhí 
post eile páirt aimsearach ag 
Diarmuidín, é ag craoltóireacht ó 
stiúideo RTÉ i gCorcaigh, clár dár 
teideal Corkabout a bhunaigh 
Breandán Ó Ciobháin. 

Oíche dúinn sa Well Bar i 1974 
dúirt Diarmuidín liom go raibh 
postanna fógartha ag Raidió na 
Gaeltachta, an leanbh óg nua seo a bhí 
ag tosnu ag lamhncán. “Iriseoir/Clár 
Reachtaire” an teideal a bhí ar an 
bpost agus bheadh duine den dtriúr a 
roghnófaí ag obair i mBaile na nGall. 

“Táim chun cur isteach air agus tar 
liom,” arsa Diarmuid. “Tá fuar againn 
mar tá na postanna san curtha in 
áirithe cheanna ach beidh lá amuigh i 
mBaile Átha Cliath againn” arsa mise.  

Ag an am céanna cheapas go 
bhfaigheadh Diarmuid post acu toisc a 
thaithí ag craoladh agus toisc ná raibh 
aon ghuth ó Ghaeltacht Mhúscraí sa 
stáisiún theas. Away linn go Baile 
Átha Cliath chun dul fé agallamh agus 
ba mhaith an comhluadar é chun 
bheith ar an mbóthar leis. 

Mise a fuair an post. Ghlac 
Diarmuidín go breá leis an méid sin 
agus ghuigh sé gach rath orm. 
“Cogar,” ar sé, “táim curtha ar ghearr 
liosta acu agus bead chugat siar an 
chéad uair eile a bheidh folúntas ann.” 
Bhí sé in am ag “Limerick Junction” a 
bheith ag aistriú siar arís! 

Fuair Diarmuidín post in RTÉ i 
mBaile Átha Cliath agus chuir an saol 
mór aithne air mar léitheoir nuachta ar 
teilifís. Bhíodh sé ag teacht chugam ar 
an nGráig chomh minic san as san 
amach go mbaist mo leanaí óga 
“seomra Dhiarmuidín” ar an seomra 
ina gcodlaíodh sé sa tigh agam. Chan 
sé ag pósadh mo dheirféar ,Marian 
agus an Dochtuir Liam Ó Murchu i 
Séipéal Dhún Chaoin agus tá na taifid 
a dheineas den ócáid ar an t-aon 
dhlúth dhiosca leis atá ar fáil anois. 

Fuair sé an post buan i mBaile na 
nGall faoi cheann tamaill agus, diaidh 
ar ndiaidh cheannaigh sé a thigh i 
mBaile Bhiocáire. 

Fiafraítear dom conas a bhí 
Diarmuid mar iriseoir. Bhí sé go 
hiontach. É beacht, é cruinn, é soiléir. 
Gan dabht bhí sé múinte go maith ag 
Liam Budhlaeir leis an “biro dearg” 
nuair a bhí sé i mBaile Átha Cliath. 

Mar iriseoir do bhí Diarmuidín i 
gcónaí ag tabhairt cabhrach do na 
hiriseoirí óga a bhíodh ag tosnú ina 
theannta, go mór mhór iad siúd ná 
tugtaí aon traenáil in aon chor dóibh 
ach iad caite isteach, ligint dóibh 
snámh nó suncáil. 

Deireadh sé linn go mbíodh 
‘agenda’  i gcónaí ag gach aon duine a 
dheineadh teagmháil linn fiú is dá ba 
iad ár dtuismitheoirí féin nó ár ngaolta 
iad. 

Agus do bhí sé cróga mar iriseoir. 
Lá amháin tháinig fear isteach 

chuige le nóta a bhí scríte aige. “Táim 
tagtha chun tú a cheartú,” arsa an fear 
le Diarmuidín. “Léigh amach an nóta 
san anois dom an chéad uair eile agus 
caith uait an scéal a léighis ar an aer 
níos túisce.”  

“Níl tú i mo cheartú-sa in aon 
chor,” a fhreagair Diarmuidín, “ach 
tánn tú ag tabhairt ráitis dom. Sín 
chugam an nóta agus cuirfidh do 
ráiteas go mór leis an scéal atá agam.”  

D’imigh an fear arís agus a nóta 
féna eireaball aige. 

“Más fiú é a dhéanamh in aon chor 
is fiú é a dhéanamh i gceart,” a 
deireadh sé i gcónaí.  

Ní raibh Diarmuid i bhfad tagtha 
inár measc anseo nuair a fuair sé a 
chéad scéal mór. Briseadh árthach, an 
Ranga, ar na Leaca Réidhe ag Tráigh 
an Choma. Tháinig sé isteach chugam 
an mhaidin dár gcionn le gliondar ina 
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shúile. “Cé a bhíonn i mbun árachais 
ag únéirí loinge, a fiafraigh sé dom le 
cíocras ceart. “Lloyds i Londain,” a 
fhreagraíos agus ba leor nod don 
eolach. 

Má theastaíonn sampla de shaothar 
Dhiarmuid ó aoinne agaibh ní gá 
daoibh ach éisteacht leis an óráid a 
ullmhaigh sé do Pháidí Ó Sé do 
Chraobh Peile na hÉireann i 1985, 
saothar a bheidh le clos faid a bheidh 
Gaeil in Éireann beo. Tá sé ar fad 
ansan agaibh gan bun cleite amach ná 
barr cleite isteach. 

Do bhí a fhios agam le fada gur 
duine ana phríobháideach ab ea 
Diarmuidín nuair a thagadh sé go dtí 
am áirithe. Do bheadh sé go 
gealgháireach i lár comhluadair agus 
nuair a fhéachfá timpeall arís bheadh 
sé bailithe leis gan slán a fhágaint ag 
aoinne. An oíche úd sar a éalaigh sé 
uainn go dtí Carraig a’ Ghiorria do 
chonac uaim é sa chomhluadar a bhí i 
dtigh Pháidí Uí Shé in Ard a’ 
Bhóthair. Bhí sé ar intinn agam dul 
sall chuige agus rud éigin a rá leis ach 
tháinig dream éigin chugam a chuir 
moill orm. Nuair a fhéachas timpeall 
arís bhí sé bailithe leis mar ba ghnáth, 
é imithe gan faic a rá le aoinne.  

“Cuimhneoidh mé ar pé rud atá 
agam le rá leat nuair a bhuailfead leat 
amárach,” arsa mise i m’aigne féin. 
Tá an “amárach” san gan teacht go 
fóill. Braithim é uaireanta nuair a 
théim isteach go dtí “seomra 
Dhiarmuidín” aige baile, é ag leibhéal 
fúm mar ba ghnáth leis. 

Beannacht dílis Dé le Diarmuidín 
agus le mo chairde ionúine ar fad atá 
fén bhfód. 

In ochtóidí luatha an chéid seo caite 
do tháinig Diarmuidín Ó Súilleabháin 
chun oibre go Corca Dhuibhne, mar 
Chlár Reachtaire le Raidió na 
Gaeltachta i mBóthar na Léinsí. Fén 
dtráth sin bhí aithne ar fud na 
hÉireann ar Dhiarmuidín mar 
amhránaí agus mar chraoltóir den 
scoth agus mar bhall de theaghlach 
ildánach Mhaidhcí Ó Súilleabháin i 
gCúil Aodha. Ní fada gur chuir pobal 
Chorca Dhuibhne féin aithne nach 
beag ar an gcraoltóir cumasach agus 
ar an bhfear cuideachtan seo. Ní fada 
leis gur chuir sé chuige féin i dtigh 
deas seascair i mBaile Bhiocáire, Dún 
Chaoin, ar shleasa Shliabh an Iolair 
agus i ngiorracht urchar méaróige den 
dtigh ina raibh cónaí ar Pheig Sayers í 
féin. 

Chomh maith leis na hamhráin 
agus leis an nuacht do bhí spéis thar 
na bearta ag Diarmuidín i gcúrsaí 
caide Chorca Dhuibhne agus, go 
deimhin,i bhfoireann buacach Chiarraí 
ag an am. Dlúth-chairde ba ea é féin 
agus ‘Fear Ard a’ Bhóthair’, Páidí Ó 
Sé, trócaire sa chré ar lán na beirte 
acu.  

Deirtear agus creidtear go láidir 
agus dhearbhaigh Páidí Ó Sé féin é, 
tamall beag roimh a bháis, gurb é 
Diarmuidín a chur os chomhair Pháidí 
cnámha an aithisc iomráitigh a rinne 
Mac Uí Shé agus Corn Sam Mag 
Uidhir á ghlacadh chuige féin aige ar 
an lá thar laethaibh úd i mí Mheán 
Fomhair 1985. 

Ar an 2 Nollaig 1991 agus bóthar 
an Chlasaigh abhaile go Dún Chaoin á 
thabhairt aige air féin ina ghluaisteán, 
maraíodh Diarmuidín go tubaisteach 
nuair a d’imigh a ghluaisteán den 
mbóthar is é i ngiorracht míle nó mar 
sin den a thig cónaithe go fíor luath ar 
an maidir mhí-ámharach sin . Ba é a 
bhí ceaptha chun bheith ag léamh na 
nuachta ó Bhaile na nGall níos déanaí 
an mhaidin áirithe sin. Ach níor 
chualathas guth Dhiarmuidín an 
mhaidin sin ag léamh na nuachta, rud 
a chuir iontas ar a chomhghleacaithe 
agus a chairde ionúine ar fad……. 

Os rud é go bhfuil tríocha bliain 
imithe tharainn ó cailleadh 
Diarmuidín, do bheartaigh 
Comharchumann Dhún Chaoin 
comóradh a dhéanamh ar an bhfear 
ildánach seo agus bhí teacht le chéile 
beartaithe i nDún Chaoin ar an 
Satharn, 27 Samhain, chun ómós cuí a 
thabhairt sa pharóiste do Dhiarmuidín, 
fear a raibh cion thar na beartaibh air 
ar na bólaí seo. 

Ach de dheasca an bhaoil 
leanúnach atá ag baint leis an ngalar 
Covid, beartaíodh an comóradh a chur 
ar athló. 

Mar sin féin, mar chuid bhuan den 
gcomóradh tá binse adhmaid, i 
gcuimhne Dhiarmuidín curtha ag 
Comharchumann Dhún Chaoin ag 
béal Bhóthair na Croise Báine, 
coiscéim nó dhó isteach ó bhóthar an 
Chlasaigh agus radharc taibhseach ón 
mbinse ar chuid de Dhún Chaoin agus 
na Blascaodaí. 

 
 ’Siad a bhí páirteach sa mhaisiú 

agus lonnú ná Gearóid Mac Gearailt, 
Ciarán Feiritéar agus Páidí Ó 
Maoileoin ach tá an bínse déanta ag 
Gearóid Mistéal.  An 
Comharchumann a dhíol as. 

 
Greanta ar phláta miotail ar an 

mbinse cuimhneacháin tá na focail 
seo: 

Diarmuid Ó Súilleabháin 
1947 -1991 

Amhránaí – Iriseoir – Craoltóir 
Do chónaigh sé in ár measc

‘Do chónaigh sé in ár measc’ 
Diarmuidín Ó Súilleabháin 1947 – 2/12/1991
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Tá Bithéagsúlacht Spéisiúil i nDún Chaoin 
 

John Kennedy 
 
Rinne éiceolaithe ón gcomhlacht Oakwin – Maurice O’Connor, Jessica Hamilton,, Aoife Embleton agus James Whelan 
suirbhé éiceolaíoch  ar son Chomharchumainn Dhún Chaoin, idir Dé Máirt an 27 Iúil agus Dé Céadaoin an 4 Lúnasa i 
mbliana. Siúladh an ceantar go mion chun an suirbhé a chur i gcrích agus rangaíodh na gnáthóga de réir A Guide to Habitats 
in Ireland (Fossit, 2000) agus de réir na Treorach um Dhea-Chleachtas le haghaidh Suirbhé Gnáthóg agus Mapála a 
d’fhoilsigh an Chomhairle Oidhreachta (Smith, et al., 2011) 

Is é a bhí mar aidhm leis an suirbhé ná na gnáthóga sa cheantar a shainaithint agus iad a mhapáil le grianghraif ón aer, 
speicis ionrach den Treas Sceideal (S.I. 477/2011) a aimsiú agus a thomhas agus liosta iomlán a chur le chéile de na speicis 
plandaí agus ainmhithe a tugadh faoi ndeara sa pharóiste. Déanadh ionsaí ar an nGhlúineach Bhiorach (Fallopia japonica) 
agus ar an nGunnera (Gunnera tinctoria) a bhí go rábach sa cheantar i bplean ceithre bliana idir 2017 agus 2020 agus déanadh 
laghdú 95 % orthu dá bharr sin. 

Dé réir an suirbhé a deineadh i rith an tsamhraidh, tá Dún Chaoin roinnte de réir gnáthóga difriúla agus seo samplaí ó 
chuid des na Bailte Fearainn. Tá níos mó ná gnáthóg amháin ins na ceantair ach taispeánann sé go bhfuil éagsúlacht mór sa 
pharóiste ar fad. 

• Com Dhíneol Theas agus na Coimíní – Fraochmhá Thirim Shiliciúil 
• Com Dhíneol Thuaidh – Féarach Feabhsaithe 
• Baile Ícín – Féarach Feabhsaithe agus Bán Aigéadach Bogthais Tirim 
• Coimín Bhaile Ícín - Bán Aigéadach Bogthais Tirim 
• Baile Bhiocáire agus Gleann Loic – Féarach Feabhsaithe agus Fraochmhá Thirim Shiliciúil 
• Sliabh an Iolair – Fraochmhá Thirim Shiliciúil agus Scileach Siliciúil agus Carraig Scaoilte 
• An Cósta – Muiraillte Carraigeacha agus Bán Aigéadach Bogthais Tirim 
• Baile na Rátha – Bán Fliuch agus Féarach Feabhsaithe 
• Ionad an Bhlascaoid – Bán Áise 
• Ceathrú an Fheirtéaraigh – Féarach Feabhsaithe 
• Gleann Mór – Dlúthraithneach agus Féarach Feabhsaithe 

 
Is féidir a rá go bhfuil Gnáthóga Sléibhe, Gnáthóga Féaraigh, Gnáthóga Fionnuisce agus Gnáthóga Cósta ar fáil i nDún 
Chaoin agus go bhfuil bláthanna, mamaigh, éanlaithe agus inveirteabraigh ag braith ar an staid ina bhfuil gach ceann acu 
sin chun maireachtaint agus chun bláthú. Tá roinnt plandaí agus ainmhithe sa pharóiste atá speisialta cosúil leis an Muchóg 
Dhearg (Orobanche alba), an Broc (Meles meles), an Madra Uisce (Lutra lutra), an Préachán Cosdearg (Pyrrhocorax 
pyrrhocorax), an Chánóg Bhán (Fulmarus glacialis) agus an Seabhac Seilge (Falco peregrinis). 
 
Tá bagairtí ann don Bhithéagsúlacht cosúil le: 

•  Speicis Choimhthíocha Ionracha a bheith gan smacht cosúil leis an nGlúineach Bhiorach (Fallopia japonica), an 
Gunnaire (Gunnera spp.), an Feileastram Dearg (Crocosmia crocosmiflora) agus Fiúise (Fuschia magellanica). Is 
plandaí iad seo nach bhfuil aon chreachadóirí nádúrtha ann chun iad a rialú agus baineann siad solas na gréine o 
phlandaí agus ós na srutháin, rud a chuireann isteach ar na plandaí dúchasacha agus na héisc beaga. 
•  Athrú Aeráide agus Aimsir. Níl Dún Chaoin saor ós na hathraithe a bhí á phlé ag COP26 agus caithfimid rudaí a 
dhéanamh chun an tionchar diúltach a laghdú. An bhfuilimid ullamh do sciorradh talún fé mar a bhí ar Shliabh an 
Iolair sa bhliain 2014? 
•  Baineann Droch Bhainistiú Talún a chruthóidh Luchtú agus Truailliú Cothaitheach, Caillteanas Gnáthóga agus 
Róshaothrú le gach duine mar táimid ar fad freagrach as an gcaighdeán atá ar ár bpaistí talún féin. Bheadh sé go maith 
dá mbeadh treoirlínte againn sa pharóiste chun daoine a chur ar an eolas ar na slite is fearr chun aire a thabhairt don 
timpeallacht. 

 
Tá comhairle á thabhairt sa tuarascáil maidir le gníomhaíochtaí áirithe ar cheart dul ina mbun: 

•  Dul i mbun Comhairliúcháin le muintir an pharóiste chun eolas a thabhairt ar an mBithéagsúlacht agus chun oiliúint 
a thabhairt ar conas í a chosaint agus a fhorbairt. Beidh sé sin ag tosnú an bhliain seo chugainn. 
•  Tograí oiliúna a thosnú chun cabhrú le garraíodóireacht agus crainn a fhás sa pharóiste. 
•  Plean bainistíochta a chur le chéile chun déileáil le plandaí coimhthíoch ionrach cosúil leis na cinn atá luaite thuas. 
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Bláthanna Fiáine Dhún Chaoin
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Sa bhliain 1965, dhein Máirín Uí Chonchubhair taighde ar bhláthanna an pharóiste agus deineadh 
taighde eile i mbliana mar chuid den suirbhé bithéagsúlachta.  Seo fiche bláth atá luaite sa dá 
thaighde.  Cé méid acu a aithníonn tú?  Táimid an-bhuíoch do Jessica Hamilton as cead a 
thabhairt dúinn na picitúirí a úsáid. (toradh an dá thaighde: 
https://blog.dunchaoin.com/suirbhe-bitheagsulachta-an-pharoiste/)
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Siúlóidí spaisteoireachta 
 
 
Eagraíodh siúlóid bithéagsúlachta ar 20 Mí na Samhna 
le Jessica Hamilton agus na daoine a dhein an suirbhé 
níos túisce sa bhliain agus do ghlac fiche duine páirt 
ann. Bhí an-chuid eolais ar fáil ar na gnáthóga agus na 
speicis atá sa pharóiste agus cuireadh ainmneacha ar na 
plandaí a bhí ag fás ar thaobh an bhóthair. Tá súil 
againn a leithéid a dhéanamh arís nuair a bheidh níos 
mó plandaí faoi bhláth. 
 

Bus an Ailse 
 
Siúlóid Charthanachta ar mhaithe le ‘Bus an Ailse’ go 
Corcaigh a d’eagraigh Edel Ní Luibhéad ón nDaingean  
agus a bhí ar bun i nDún Chaoin  i Mí Iúil seo caite. 
 
Bhí roinnt de mhuintir a’ pharóiste páirteach ann. 
Cuathas, fé stiúir Mhichíl de Mórdha, ó Thigh Kruger go 
Barra an Chlasaigh, go Barra Chruach Mharthan, anuas 
trí  láthair ‘Kirrary’ agus tríd an gCeathrúin agus ar ais 
go Tigh Kruger arís.  

 
 
Gabhann Edel 
buíochas mór le gach 
duine a bhí páirteach. 
Tá sé i gceist a 
leithéid de shiúlóid a 
dhéanamh i nDún 
Chaoin arís an 
bhliain seo chugainn.

Siúlóid na mBailtí Fearann 
 i nDún Chaoin 

 
Tháinig mé féin, Eibhlín Uí Chátháin, 
Baile Ícín, Mags Nic Gabhann, Baile 
na Rátha agus Pádraig de Brún, Baile 
Ícín le chéile i rith an tsamhraidh 2021 
chun aithne níos fearr a chur arna 
Bailtí Fearann i nDún Chaoin. Bhí an 
leabhar “Logainmneacha Dhún 
Chaoin” foilisithe ag Comharchumann 

Dhún Chaoin mar treoir againn. 
Thosnaíomar i gCoimín Bhaile Ícín ag 
Tigh Mhéiní. Timpeall an chósta 
annsan ag iarraidh na cairraigeacha 
agus na fochaisí a aithint. Chuireamar 
go léir an-iontais sna céimeanna 
gearrtha isteach sa charraig ar a dtugtar 
Slí Watty. Tá pictiúr breá don Slí sa 
leabhar a cabhraigh linn é a aimsiú. 

Síos linn go Béal Átha ag caint faoi 
na daoine go léir a mhair ann fadó 
agus ar an Muileann, Muileann 

Arbhair a bhí ann tráth. Bhíomar a rá 
ná bheadh sé deas arbhair a chur sa 
pharóiste aríst. 

Ar aghaidh linn go Sráidbhaile 
Bhaile Ícín agus mar a deir  sa leabhair 
“ba anseo a bhí croí lár an pharóiste go 
dtí tús na fichiú haoise”.  Stopamar 
tamaill ag tigh Thaidhg Óig 
Criomhthain nó an Tigh Dóite ina 
maraíodh seachtar an oíche chinniúna 
5ú lá Mí na Bealtaine 1870. Thug 
Chris Gosling a bhfuil ina chonaí i 
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mBaile Ícín roinnt paipéirí mar gheall 
ar an eachtra tragóideach sin dúinn. 
Agus chuamar i muinín an leabhrán 
“Dóiteán Bhaile Ícín” foilisithe ag 
Comharchumann Dhún Chaoin chun 
breis eolais a gabhailt mar gheall ar an 
doiteán. 

Thug JoAnn agus Jim Lenehan, 
Baile an Ghleanna, cuireadh dúinn 
teacht chuchu agus thug JoAnn leargas 
breá dúinn ar a sinsear a mhair sa Tigh 
Dóite. Saolaíodh a sean-athair Patrick 
John Moriarty ann. Phos a sin-
seanathair Thomas isteach sa tigh 
nuair a phos sé Ellen Criomhthain 
1871. D’imigh Patrick go Meiriceá áit 
a raibh beirt deartháir leis chéanna féin 
agus chuaigh deirfiúr leis sall ina 
ndiaidh sin. Saolaíodh mac le Patrick, 
John Patrick Moriarty i Hartford,  
athair JoAnn. Le linn a hóige is 
cuimhin le JoAnn teacht le chéile na 
Moriartys gach Domhnach agus ceol, 
caint  agus craic Ghaeilge ar siúl acu.  
Agus a sean-athair ag cuimhneamh 
siar  ar a áit duchais deireadh sé le 
JoAnn “Dún Chaoin is a lovely place” 

Bhí JoAnn chomh sásta gur bhuail 
si lena huncail Muiris Ó 
Muircheartaigh (Piley) a bhí fós beo 
nuair a tháinig sí féin agus Jim chun 
maireachtaint in Éirinn.  Dúramar gur 
mhaith linn teacht le chéile ar an 5ú lá 
Mí na Bealtaine 2022 chun 

chuimhneamh orthu go léir a ghaibh 
tríd an ospairt truamhéalach a tharla 
152 bliain ó shin. 

Thugamar cuairt ar Bhaile na Rátha 
agus an Múchán. Bhí Mags an-shasta 
nuair a chuala sí go raibh Siopa ag Dan 
Neachtain transna an bhóthair uaithi. 
Agus fuaireas féin amach gurb é an 
Dan Neachtain chéanna athair báistí  
John Keane a saolaíodh i mBaile Icín i 
1889, sin sean-uncail m’fhear chéile 
Tomás Ó Catháin (ná maireann) 
Trócaire air. 

Lá eile thugamar turas ar an sean-
teampaill i Baile an Teampaill agus 
dheineamar dian scrudú ar an bplaic 
eolais atá ann leis na hainmneacha  do 
cuid dos na daoine atá curtha ann. 

Sin a bhfuil siúlta againn go dti sa 
agus tá sé ar intinn againn leanúint ar 
aghaidh an bhliain seo chughainn  le 
cúnamh Dé. 

7ú Lá Mí na Nollag. Stoirm Barra 
ag séideadh go tréan. 
 

– Eibhlín Uí Chatháin.

Mags Nic Gabhann agus Pádraig de Brún,

Sábháilteacht  
ar ár mbóithre  

 
Bláithín Ní Ainnín 

 
Le dhá bhliain anuas táimid ag plé cúrsaí sábháilteachta ar 
bhóithre Dhún Chaoin leis an gComhairle Chontae. Íslíodh 
an teorainn luais go 50 Cm/u i 2019, timpeall na scoile, le 
rialacha nua ar sábháilteacht ag teacht i bhfeidhm. Is 
dearfach an rud é gan dabht, ach dá dheasca, cuireadh 
comhartha 80 Cm/u in airde díreach roimis an droichead ag 
an nGleann Dearg , atá gairid go maith den Scoil. Ní hamháin 
sin ach tá dhá chor caocha ag teacht díreach i ndiaidh an 
droichid agus an trácht ag dul i dtreo Bharr Bhóthair 
Chéilleachair agus i dtreo an chasadh go dtí Bóthar An 
Chlasaigh le teorann luais 80Cm/u.  

Tá an comhartha seo lonnaithe go míchuí díreach roimis 
na gcúinní agus spreagann sé tiománaithe imeacht níos 
tapúla agus iad ag déanamh ar na cora ionas go bhfuil 
coisithe i mbaol agus iad ag trasnú an dá bhóthar chun na 
coir a sheachaint go sábháilte. Is cúng an bóthar é nuair atá 
coisithe, rothaithe agus cairteanna ar an mbóthar, mar a 
bhíonn go minic ar aon lá scoile a bhíonn breá agus leanaí 
agus a dtuismitheoirí ag siúl chun na scoile agus abhaile arís. 
Is lán ait agus is contúirteach é an teorann luais 80 cm/u atá 
ar an stráice seo. Dá bharr sin, thosnaigh An 
Comharchumann ar fheachtas chun an bóthair a dhéanamh 
níos sábháilte dúinn ar fad, ag lorg comharthaí agus fógraí 

breise, ísliú ar an dteorann luais trí shráidbhaile Dhún Chaoin 
agus cosán a chur ar chiumhais an bhóthair amach anseo.  

Bhuaileamar leis an gComhairle Chontae, ansan leis na 
Comhairleoirí agus na hinnealtóirí agus gealladh plean 
sábháilteacht dúinn. Chuireamar ríomhphoist agus 
glaochanna gutháin ar na hinnealtóirí go rialta thar dheich 
mhí chun an plean seo a bhaint amach. Chabhraigh na 
comhairleoirí linn an feachtas a chur chun cinn. Sheolamar 
litreacha chuig an t-Aire Iompair, na Teachtaí Dála, an Roinn 
Iompair, Bonneagar Iompair Éireann, bainistíocht sinsireach 
an Chomhairle Contae agus chuig na comhairleoirí áitiúla 
(arís) ar an ábhar.  

Ar deireadh thiar thall thug Breandán Mac Gearailt, an 
Comhairleoir Contae, cuireadh dúinn cur i láthair a 
dhéanamh os comhair chruinniú den Cheantar Bardasach 
Áitiúil chun an t-ábhar a phlé ar an 17ú lá mí na Samhna. 
Thaispeánamar físcannán, a bhí déanta le tacaíocht mhuintir 
na háite, os comhair an chruinnithe inar léiríomar an baol ón 
dtrácht atá ann do mhuintir na háite agus do chuairteoirí 
araon. Agus an gcreidfeá gur cuireadh na fógraí nua ar na 
bóithre, ordaíodh comharthaí (atá le teacht) agus seoladh 
mapa sábháilteacht díreach roimh an gcruinniú seo. Bhí 
duine éigin nó daoine éigin ag iarraidh na cairte a chuir roimh 
an gcapall. Tá sé i gceist againn iarratas achomhairc foirmiúil 
a chur chuig an gComhairle Contae chun an teorainn luas trí 
fhormhór an Pharóiste a ísliú go 50 cm/u tríd an bpróiseas 
nua atá díreach oscailte.  

Fair an spás seo! 
 

11 



 
 

An Bhliain ar Scoil 
 
 
Bliain eile curtha dínn agus gan amhras bhí 
tionchar na paindéime le braith i saol na Scoile. 
In ainneoin na ndeacrachtaí tá fás agus 
forbairt ag teacht ar an scoil i gcónaí. 
 
 
 
 

D’fágamar slán le Cillian Mac 
Gearailt agus Úna Nic Cárthaigh, 
beirt a bhí lárnach i gcónaí i saol na 
scoile agus ar bronnadh Corn an 
Bhab orthu araon. Guímid gach 
rath orthu agus iad ag dul ar 
aghaidh go Pobalscoil Chorca 
Dhuibhe. 
 
Bhí go maith agus ní raibh go holc 
mar gur thosnaigh seachtar 
iontach leanbh linn sna Naíonáin 
Bheaga. 
Go n-éirí san leo agus iad tosnaithe 
ar an mbóthar. 

 
 
 
 
 
 
Carrchlós nua tógtha le 
maoiniú ó CLÁR agus le 
flaithiúlacht ár gcara 
Mundy Wilson-Piper.  
 
 
 
Chomh maith le sin tá 
faomhadh fachta ón Roinn 
Oideachais chun seomra 
ranga nua a thógaint agus 
sinn ag obair ar na 
pleananna do san. 
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Faraor bhí na doirse dúnta arís ag tosach na bliana ach bhí idir 
mhúinteoirí, thuismitheoirí agus na leanaí ag obair leo sa bhaile. 
Ach nuair a d’fhilleamar dheineamar ár ndícheall a bheith amuigh, 
agus nach orainn atá an t-ádh a leithéid de dhúthaigh a bheith 
againn chun a bheith amuigh faoin aer. 
 
 
Sa Ghairdín 
Is traidisiún é anois ár bprátaí a 
chur ...  
Agus mura gcuirir san earrach ní 
bhainfir sa bhfómhar.  
 
 
 
 

 
 
Eolaíocht 
 
 
Baineann na leanaí ana 
thaitneamh as thionscnaimh 
éagsúla eolaíochta. Ag tógaint 
róbait, ag tógaint droichid nó 
ag cuardach d’fheithidí 
difriúla.  
 
 
 

Bhí ana lá againn nuair a tháinig Catherine Daly chugainn lena 
hainmhithe stuáilte agus a micreascóip. 
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Agus Jamie Ó Flannúra, Comhordaitheoir 
Chláir TechSpace, ag cúirt digitech chugainn. 

 
Crainn á gCur 

Le cabhair Darach Ó Murchú agus le crainn bronnta orainn ó Trees On the Land, chuireamar 
scata crann i ngort darb an Móinéar Fada le hais Bhóthar Chéilleachair. Tionscnamh 
fadtéarmach é seo chun coill bheag a bhunú sa ghort céanna. 
 
Lá ar an dTráigh 

 
Bhí cad é spóirt agus spraoi againn ar Thráigh Ceann Trá i Mí an Mheithimh, ag tógaint caisleáin, 
ag foghlaim scileanna tarrthála agus cuardach do shliogáin eisc agus imirt cluichí. Ár mbuíochas 
ó chroí le Maebh agus Alanna a bhí chomh flaithiúil lena gcuid ama. 
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Cuairt ar Chaisleán Phiarais 
Thug leanaí na n-ardranga aghaidh ar Chaisleán Phiarais ar na 
rothair. Fuaireamar ana thuras ó Shéan Mac an tSíthigh.  

I ndiaidh na siúlóide líonamar ár mboilg le bia álainn ó Óstán 
Ceann Sibéal. Táimid fé chomaoin ag Christy a chabhraigh linn 
turas sábháilte a dhéanamh soir agus siar arís. 
 
 
Ceol le Muireann agus Nicole 
Bhíomar fé gheasa ag ceol 
draíochtúil na cruite ó iar-scoláire 
na scoile, Nicole Ní Dhúbhshláine 
nuair a chaith sí cúpla lá linn agus í 
ag dul ar bhóthar na 
múinteoireachta. Gan amhras táimid 
fé chomaoin i gcónaí ag Muireann 
Nic Amhlaoibh agus í linn go rialta 
agus sinn ag canadh agus  ag seinm 
na bhfeadóg ina teannta. 

Dúthaigh Glan

Dúthaigh Slán
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Bhí sé ar na bioráin ag an OPW le tamall anuas athnuachan 
agus athchóiriú a dhéanamh ar an bhfoirgneamh agus ar na 
taispeántais in Ionad an Bhlascaoid. Ní hé gur aon locht é 
sin ar an sean-taispeántas, ach aitheantas go raibh sé thar 
am todhchaí an Ionaid a dhaingniú le haghaidh na blianta 
atá le teacht.  

Bhí sé i gceist na hoibreacha a dhéanamh ó Dheireadh 
Fómhair 2020 agus a bheith oscailte le haghaidh an 
tséasúir in 2021. Leis an gcosc a bhí ar obair thógála sa 
tréimhse sin áfach, ní tháinig na conraitheoirí ar an láthair 
go dtí Bealtaine 2021 agus ní raibh an tIonad oscailte don 
bpobal in aon chor i mbliana dá bharr. Caitear fuineadh de 
réir na mine agus is mar sin a bhí againn. 

Bhí an tArdán Féachana ar an bhfaill oscailte i 
gcaitheamh na bliana gan amhras agus tóir ag pobal na 
háite agus ag cuairteoirí araon air sin agus go deimhin ar 
Shiúlóid na Cille, atá faoi stiúir Chomharchumann Dhún 
Chaoin. Chuir foireann treoraithe an Ionaid seirbhís eolais 
ar fáil ag láthair an Ionaid, in ainneoin go raibh an tIonad 
dúnta. Cuireadh leithris sealadacha ar fáil 
le linn an bhiaiste turasóireachta. Ina 
theannta sin, lean na treoraithe lena 
sárobair ar an mBlascaod Mór agus ard-
mholadh gnóthaithe acu ós na cuairteoirí 
ar fad a bhain tairbhe as a n-insint iontach 
ar scéal agus seanchas an oileáin ó lá go 
lá.  

Tá na mór-oibreacha san Ionad ar siúl 
go fóill. Tá trí ghné leis an togra – obair 
dheisiúcháin, obair fheabhsaithe ar 
sheirbhísí agus taispeántas nua.  Tá 
athnuachan iomlán déanta ar an gcóras 
leictreach agus soilsiú san Ionad ar fad 
agus roinnt des na díonta deisithe. Tá 
póirse iontrála agus leagan amach nua á 
dhéanamh ar an bhfáiltiú agus athnuachan 
á dhéanamh ar na leithris agus ar an 

mbialann.   
Tá taispeántas nua glan ó bhun go barr le bheith ann – 

ag coimeád agus ag cur le roinnt des na gnéithe is fearr 
agus cur chuige nua in áiteanna eile. Beidh gléasanna 
fuaime pearsanta ar fáil do chuairteoirí a thabharfaidh deis 
do dhaoine éisteacht lena bhfuil sa taispeántas as Gaeilge, 
Béarla, Fraincis, Gearmáinis, Spáinnis agus Iodáilis. Beidh 
feabhas ar na háiseanna cruinnithe agus comhdhála chomh 
maith. Tá súil an tIonad a bheith athoscailte in Earrach 
2022, cóirithe, maisithe agus réidh le freastal arís ar an 
bpobal.  

Tá áthas ar Oifig na nOibreacha Poiblí go bhfuil 
forbairt bhreise anuas air seo ar fad le lonnú ar na tailte 
timpeall an Ionaid, sin é go bhfuil láthair le cur ar fáil do 
Chomharchumann Dhún Chaoin, i gcomhar le Comhairle 
Contae Chiarraí, chun clós súgartha pobail a thógaint chun 
freastal ar aos óg Dhún Chaoin. D’fhógair an tAire Stáit, 
Pádraig Ó Donnabháin é seo i Meán Fómhair 2021 agus tá 
an OPW ag comhoibriú leis an gComharchumann chun go 
raghadh an togra seo chun cinn nuair a bheidh cead 
pleanála faighte dó. 

Cuirimid fáilte mhór roimh chomharsana nua an Ionaid, 
muintir Uí Fhiannachta is iad tagtha i mbun Tigh Khruger, 
agus guímid gach rath ar Mháiréad Uí Néill a bhí ar an 
stiúir ann leis na blianta fada.  

Is tuar dóchais go bhfuil ar ár gcumas brú chun cinn fiú 
i dtréimhse atá corraitheach faoi mar atá sa phaindéim 
Covid-19, tréimhse go bhfuil mórán fulaingt á leanúint in a 
lán slite do gach duine. Ní fios cathain a thiocfaidh 
deireadh leis an ré dheacair seo, ach táimid ag treabhadh ar 
aghaidh go dóchasach, misniúil – misneach atá faighte 
againn ónár sinsear agus go háirithe ó oidhreacht phobal an 
Bhlascaoid.  

  

Ionad an Bhlascaoid le linn Paindéime – athfhás agus feabhas 
Lorcán Ó Cinnéide
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Clós Súgartha le Tógaint sa 
Pharóiste 

 
Lisa Mistéal 
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I mí Mheán Fómhair na bliana seo, do tháinig baill 
deChomharchumann Dhún Chaoin ar chomhréiteach le 
toscaireacht ó Oifig na nOibreacha Poiblí (OOP) maidir 
lei paiste talún de chuid an Stáit atá ar thailte an OOP  ag 
Ionad an Bhlascaoid Mhóir a thabhairt ar léas do phobal 
Dhún Chaoin chun Clós Súgartha a fhorbairt ar mhaithe 
leis an nglúin óg.

Ag an gcruinniú idir Chomharchumann Dhún Chaoin agus Oifig na
nOibreacha Poiblí, ó chlé tá Lorcán Ó Cinnéide (Bainisteoir Ionaid an

Bhlascaoid), Lísa Mistéal (Comharchumann Dhún Chaoin), 
An Comh. Séamas Cosaí Mac Gearailt, Breandán Ó Grifín TD, 

Pádraig Ó Donnabháin TD (Aire Stáit do Oifig na nOibreacha Poiblí),
Mícheál de Mórdha, Máire Uí Mhurchú agus Feargal Mac Amhloaibh

(Comharchumann Dhún Chaoin).
Tá an suíomh ar na hÁthruaití, díreach ó thuaidh den
gcarrchlós ag Ionad an Bhlascaoid Mhóir (Féach léaráidí
leis seo). Bhí an idirbheartaíocht fada agus casta ach, le
cabhair ón Aire Stáit, Pádraig Ó Donnabháin, T.D.,
thángamar ar chomhthuiscint agus faoi láthair, tá iarratas
ar chead pleanála á ullmhú.
 Anois go bhfuil an léas fachta ag an 
gComharchumann,caithfimid airgead a bhailiú agus 
deontas d'fháil chun  íoc as an obair agus an feistiú is 
fearr chun go mbeidh láthairspóirt den chéad scoth ar fáil 
do leanaí an pharóiste.

Tá meastachán de thimpeall !150,000 againn faoi láthair 
agus má éiríonn linn deontas 75% d'fháil ón gClár Leader, 
beidh síntiús de !37,500 le bailiú go háitiúil. Sin dúshlán 
mór dúinn ach tá leath de bailithe againn  nó geallta dúinn 
cheana féin agus beimid ag eagrú gníomhaíochtaí 
tiomsaithe airgid sa bhliain nua. Táimid ag brath go 
hiomlán ar mhuintir agus ar chairde an pharóiste chun an 
sprioc a bhaint amach, ní ar ár son féinig ach ar son na 
ndaoine óga atá agus a bheidh i nDún Chaoin.
 Tá Comhairle Contae Chiarraí lán taobh thiar den
dtogra agus is iad atá ag cabhrú leis an ndearadh agus an
réamh-obair atá riachtanach. Nuair a bheidh an Clós
Súgartha tógtha, is iad a bheidh freagrach as an

gcothabháil, an deisiú chomh maith leis an
árachas ar an dtrealamh agus ar an suíomh.
Is mór an faoiseamh é sin dúinn agus tá taithí
ag an gComhairle Contae ar an obair mar go
bhfuil an socrú céanna acu le paróistí eile ar
fud an chontae.

N.B
Tá roinnt ainmneacha á moladh don ionad
spraoi atá le bunú: Páirc Spraoi Dhún
Chaoin; Láthair Spraoi Óige Dhún Chaoin;
Clós Spraoí Óige Dhún Chaoin; Láthair
Seoigh Dhún Chaoin agus mar sin. B’fhéidir
go bhfearr leatsa ainm éigin eile. Má sea, cuir
nóta go dtí An tEagarthóir, Dialann Mhóire,
Dún Chaoin, Co. Chiarraí V92X3K7 



Ár “mBaile ó Bhaile” 
 inár mBaile anois go deo! 

 
Méabh Ní Chionnaith Uí Ainniféin

MEITHEAMH 1976 
Fréamh na Físe 

 
Is ar an gCeathrúin i nDún Chaoin a bhí ár dtriall tar éis do 
mo mháthair, m’athair agus mo bheirt dearthár mé a 
bhailiú ó Bhleá Cliath is mé trí mhí d’aois. B’shin an chéad 
bhaile a bhí agam agus cé gur bhogamar go Corcaigh ní ró-
fhada ina dhiaidh sin, is ag Dún Chaoin a bhí mo chroí. Is 
cuimhin liom fós is an Samhradh ag teacht chun críche, an 
t-uaigneas, an tocht bróin i mo scórnach is an briseadh croí 
nuair a bhíodh sé in am againn slán a fhágaint le Dún 
Chaoin. “Tá an galar ionat!” a déireadh Daid liom, “agus 
nuair a théann galar an ghrá fén gcroí, ní chasfar é as go 
brách”. Nach aige a bhí an ceart!  

Is iomaí áit a théann i bhfeidhm orainn nó go 
mbraithimid ar ár gcompord ann ach bhí rud éigint 
speisialta, draíochtúil i mo tharrac siar go Dún Chaoin fadó 
riamh. Muintir is áilleacht na háite, nósanna cultúrtha an 
cheantair agus gan dabht an teanga féin. Dún Chaoin: ár 
“mBaile ó Bhaile”. 

Is deacair liom an “mothú” sin a chur i bhfocail; nuair a 
bhíonn miongháire ar d’aghaidh is gliondar id’ chroí is 
n’fheadaraís cad ina thaobh go bhfuil an “mothú” sin agat, 
ach a fhios agat go bhfuileann tú san áit gur cheart duit a 
bheith. I mo chás-sa Dún Chaoin, Neamh ar thalamh! 

 
MEITHEAMH 2020 

Fíorú na Físe 
 
Nuair a tháinig an scéal chugainn go mbeadh Breandán 
lonnaithe i stáisiún an Daingin fé dheireadh na míosa sin, 
bhraitheamar go raibh an “Lotto” buaite againn. 
D’fhágamar slán ag muintir “Ard Barra”, i nGleann 

Maghair, pobal a bhí chomh fáiltiúil, cairdiúil is 
muinteartha linn. Mar a mhol an Ríordánach, d’fhilleamar 
ar ár muintir, Breandán go muintir Uí Ainiféin i Lios Póil 
agus mise go muintir Dhún Chaoin.  

Cuireadh ana fháilte go deo roimis an seisear againn 
agus sinn chomh buíoch do phobal Dhún Chaoin as a 
gcairdeas agus a gcineáltacht. Ní nach ionadh gur 
shocraigh na leanaí isteach i Scoil Dhún Chaoin agus  
naíonra an Bhuailtín chomh tapaidh is a dheineadar. Nach 
orthu atá an t-ádh, a leithéid d’oideachas saibhir, cultúrtha 
agus Gaelainn bhreá na háite anois ar a dtoil acu, buíochas 
le díograis a n-oidí scoile agus gan dabht an pobal áitiúil. 

Níl oiread is geansaí Chorcaí amháin eatarthu anois 
agus mar bharr ar an ndonas, tá geansaithe na Gaeltachta 
tar éis bata is bóthar a thabhairt do gheansaithe Lios Póil! 
Is le bród, le háthas agus le gliondar croí a thugaimid 
muintir Dhún Chaoin orainn fhéin anois. Ár “mBaile ó 
Bhaile” inár mBaile anois go deo! 

Gradam ‘Techspásóir na Bliana 2021’ á bhronnadh ag Aire Stáit na 
Gaeltachta ar Shibéal Ní Ógáin 

In ainneoin Covid-19, bhí bliain thar a bheith cúramach 
ag Sibéal Ní Ógáin, Baile na Rátha, le linn 2021. I dtús na 
bliana do bhuaigh sí féin agus cúpla comhscoláire léi i 
bPobalscoil Chorca Dhuibhne duais an chontae i gcomórtas 
fiontraíochta na macléinn meánscoile de chuid Oifig Fiontar 
Áitiúil Chontae Chiarraí lena ngnó ‘Cártaí Feasa’. Cluiche 
cártaí do leanaí bunscoile bunaithe ar scéalta 
miotaseolaíochta na hÉireann is ea ‘Cártaí Feasa’. Chuadar 
ar aghaidh ansin chun craobh náisiúnta Clár na gComhlachtaí 
de chuid Junior Achievement Ireland/Údarás na Gaeltachta 
a bhuachaint agus dheineadar ionadaíocht ar an nGaeltacht 
sa chraobh Eorpach. Faraoir, de dheasca na srianta taistil, is 
go fíorúil a d’fhreastalaíodar ar an gcraobh a bhí ar siúl i 
mbliana sa Liotuáin.  

Ar na sála ar na gaiscí sin, bhronn Jack Chambers, T.D, 
Aire Stáit na Gaeltachta, ‘Tech Spásóir na Bliana’ ar Shibéal 
ag ócáid in Ollscoil Chathair Átha Cliath as a cuid oibre le 
linn na bliana ar scannáin, podchraoltaí agus físeán 
beochana. I measc na ngradam eile a bronnadh ar an ógánach 
ildána seo, bhí ‘Scoláire na Bliana’ san idirbhliain i 

bPobalscoil Chorca Dhuibhne, ainmniúchán i gcomórtas 
‘Young Animator of the Year’, an chéad áit i gcomórtas 
náisiúnta podchraoladh do mhic léinn meánscoile agus an 
chéad áit i Rannóg na hArdteiste i gcomórtas tráchtaireachta 
spóirt Ghael Linn. 
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Máire Mhac An tSaoi  
– cara mór don bparóiste
Bhí Máire Mhac An tSaoi! ina 
gearrchaile an-óg nuair a thug an 
Monsignor Pádraig de Brún go Dún 
Chaoin ar dtúis í. Bhí Gaelainn líofa 
aici cheana féin agus ní fada go raibh sí 
fé gheasa ag Gaelainn Dhún Chaoin. 
Thug sí tamallacha ag freastal ar Scoil 
Dhún Chaoin agus do bhí Gaelainn 
chomh maith agus chomh líofa aici 
amhail is go raibh sí tugtha léi aici ó 
chliabhán éigin i mbaile fearainn éigin 
sa dúthaigh seo.  

Do chum sí ceann de na dánta is mó 
a chuaigh i bhfeidhm ar an saol 
Gaelach agus go háirithe ar mhuintir na 

Máire Mhac An tSaoi ag Tigh na Cille  
Laistiar tá an Moinsíneor Pádraig de Brún agus Bríde Ní Chíobha !in-Uí Búdhlaeir.  

Chun tosaigh ó chlé, Biddín Ní Bhúdhlaeir, Séamas Mac An tSaoi, Peaitsín Búdhlaeir,   
Máire féin agus a dearfúir Béarbara. 

 
Máire Mhac an tSaoi  

– ceannródaí i bhfilíocht  
na hÉireann 

 
Cathal Póirtéir 

 
Ba cheannródaí í Máire Mhac an tSaoi 
i bhfilíocht na hÉireann. Bhí sí ar an 
chéad fhile a chuir saol na mban i 
gceartlár a saothair agus rinne sí sin i 
nGaeilge blianta sular thosnaigh filí 
Béarla na hÉireann ag saothrú sa 
ghort sin. D’éirigh le Máire mianta 
croí, grá collaí, cúramaí máthar agus 
céile a shní trína cuid filíochta. Bhris 
sí talamh úr do shaoirse cainte nuair a 
scríobh sí go neamhbhalbh faoi 
ghnéithe den tsaol nach raibh trácht 
orthu i scríbhinní na tíre seo go dtí 
sin. Tá seans ann dá scríobhfaí cuid de 
na dánta sin i mBéarla go mbeadh 
cinsireacht déanta orthu san am sin. 
Bhí crógachta phearsanta i gceist 
ansin nuair a d’fhoilsigh sí a céad 
chnuasach, Margadh na Saoire i 1956 
agus réitigh sí an bealach do na glúnta 
filí ban a tháinig ina diaidh, Nuala Ní 
Dhomhnaill, Biddy Jenkinson agus 
Áine Ní Ghlinn ina measc. 

Bhí Dún Chaoin agus canúint na 
háite fíor-thábhachtach do Mháire ó 
bhí sí ina girseach óg ag caitheamh 
míonna den bhliain lena huncail an 
Mons Pádraig de Brún ina theach, 
Tigh na Cille. Ard-scoláire ildánach a 
bhí ann a chuir leaganacha Gaeilge ar 

fáil ó bhunleaganacha scoth-litríocht 
an domhain, An Odaisé ón Ghréigis 
nó An Coiméide  Diaga ón Iodáilis ina 
measc. Is cuimhin liom Máire ag 
inseach  dom go mbíodh sí ag 
cúléisteacht leis féin agus le saoithe 
Dhún Chaoin agus iad i dTigh na 
Cille san oíche agus aistriúcháin de 
Brún faoi chaibidil acu féachaint an 
mbeadh moltaí acu le barr feabhais a 
chur ar na haistí a bhí breactha ag an 
aistritheoir i rith an lae. Oideachas ar 
leith. 

Go dtí deireadh a saoil, bhí meas as 
cuimse ag Máire Mhac an tSaoi ar 
Dhún Chaoin, ‘an paróiste 
míorúilteach’. Bhí dúil ar leith aici in 
áilleacht na canúna, i gcumas filíochta 
an phobail agus in oidhreacht 
chultúrtha Dhún Chaoin trí chéile. Bhí 
a máthair ag múineadh litríocht na 
Gaeilge agus chuidigh an cúlra 
léannta sin le Máire saineolas a chur 
ar litríocht chlasaiceach  na Gaeilge. 
Tharraing sí ar an eolas sin, ar a taithí 
saoil agus ar chanúint Dhún Chaoin le 
litríocht chomhaimseartha 
shuaithinseach a chumadh. 

Duine ar leith a bhí inti agus bhí ard 
chumas acadúil agus léargas leathan 
cultúrtha aici nach raibh ag mórán. 
Nuair a bhain sí bun chéim amach i 
dTeangacha agus sa Léann 
Cheilteach, rinne sí staidéar ar an Dlí 
agus i 1944 ba í an chéad bhean in 
Éirinn ar glacadh léi mar abhcóide; 
ghnóthaigh sí scoláireacht taistil ó 
Ollscoil na hÉireann i 1942 ach bhí 

uirthi fanacht le deireadh an Dara 
Cogadh Domhanda sula raibh sí in 
ann dul go Páras (1945-7) le staidéar 
iar-chéime a dhéanamh ansin. 
D’éirigh léi post a fháil sa Roinn 
Gnóthaí Eachtracha i 1947, an chéad 
bhean sa tseirbhís sin a chuaigh 
isteach trí chomórtas oscailte 
scrúdaithe, agus chaith sí tréimhsí in 
ambasáidí na hÉireann i bPáras agus 
Madrid agus i Nua Eabhrach mar 
chuid de thoscaireacht na hÉireann 
chuig na Náisiúin Aontaithe. Nuair a 
phós sí Conor Cruise O’Brien i 1962, 
d’éirigh sí as a post sa Roinn 
Ghnóthaí Eachtracha agus thaistil sí 
lena fear chéile agus é ag obair mar 
thaidhleoir agus léachtóir ollscoile sa 
Chongó, i nGána, san Afraic Theas 
agus i Stáit Aontaithe Mheiriceá. 

Ó bhí sí óg bhí Máire ag breacadh 
filíochta. Chinn sí canúint Dhún 
Chaoin a bheith mar mheán ealaíona 
aici in áit scríobh i nGaeilge 
chaighdeánach nó i mBéarla. Dúirt sí 
gur thug sampla Lorca misneach di 
nuair a léigh sí a shaothar agus í ag 
obair sa Spáinn agus gur thuig sí go 
raibh cumhacht ar leith ag caint na 
ndaoine chun mothúcháin phearsanta 
a chur in iúl. 

Scríobh sí réimse leathan filíochta: 
dánta grá, dánta cuimhneacháin, dánta 
clainne agus dánta polaitiúla agus 
beidh a rogha féin ag gach léitheoir as 
na cúig bhailiúcháin filíochta léi a 
foilsíodh idir 1958 agus 1999. Domsa, 
fanann Ceathrúintí Mháire Ní Ógáin 

háite – ‘Oíche Nollag’ i dTigh na Cille is gan í ach sé bliana déag. Féach na leathanaigh tosaigh agus cúil, agus an t-alt thíos 
in ómós don bhfile, scríte ag an gcraoltóir agus an staraí Cathal Póirtéir, atá ina chónaí anois ar an gCeathrúin.
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ar cheann de na dánta is cumhachtaí i 
nua fhilíocht na Gaeilge. Tá fhios 
agam go bhfuil dánta eile léi a théann 
i bhfeidhm go mór ar dhaoine agus a 
chluineann tú i mbarr an ghoib acu 
anois is arís: An Chéad Bhróg nó Jack 
nó A fhir dar fhulaingeas ... nó 
Codladh an Ghaiscígh b’fhéidir. An  
t-am seo bliana go hairithe bíonn an 
dán álainn sin aici Oíche Nollag le 
cloisteáil go minic i seomraí ranga 
agus ag Aifrinn. Nach iontach gur 
scríobh sí é in aois a cúig bliana déag. 

An cúpla uair a thug mé cuairt 
uirthi i mBeann Éadair, bhí leabhair 
carnaithe ar an bhord os a comhair 
amach agus iad brúite ar leataobh le 
spás a fhágáil dá leabhar nótaí féin 
agus fonn uirthi labhairt faoina cuid 
scríbhneoireachta, faoi na tréimhsí 
rialta a chaith sí i nDún Chaoin a bhí 

chomh lárnach sin dá tuiscint ar 
shaibhreas na Gaeilge agus dá cumas 
mar fhile. Chuir sí béim ar áilleacht 
agus cruinneas na canúna ina cuid 
filíochta agus ba chróga an duine a 
chuirfeadh ina coinne ar cheisteanna 
teanga nó eile. D’earcaigh Tomás de 
Bhaldraithe í ar fhoireann an fhoclóra 
Béarla-Gaeilge a foilsíodh  i 1959 
agus rinne sí aistriúcháin ó 
theangacha éagsúla agus d’fhoilsigh 
altanna léannta ar litríocht na Gaeilge.     

Scríobh sí leabhar beathaisnéise i 
mBéarla, The Same Age as the State 
(2007) inar thrácht sí ar a cionn ar 
Dhún Chaoin agus a thábhacht ina 
saol mar scríbhneoir. Bhí sí faoi 
chomaoin ag pobal Dhún Chaoin i 
gcónaí agus tá pobal na litríochta 
Gaeilge faoi chomaoin aici féin.  

Bhí sí i ngiorracht sé mhí den 100 

bliain nuair a fuair sí bás i mí 
Dheireadh Fómhair i mbliana.  
 
I measc a saothair, d’fhoilsigh Máire 
Mhac an tSaoi na cnuasaigh filíochta 
Margadh na Saoire (1956), Codladh 
an Ghaiscígh (1973), An Galar 
Dubhach (1980), An Cion go dtí Seo 
(1987) agus Shoa agus Dánta Eile 
(1999). Folsíodh An Paróiste 
míorúilteach/ The miraculous parish - 
Rogha Dánta/Selected Poems (2011). 
Foilsíodh Trasládail (1997) ina riabh 
aistriúcháín ar dhánta le Piaras 
Feirtéir, Liam Dall Ó hIfearnain agus 
filí eile; Marbhnaí Duino, aistriúchán 
ar shaothar Rainer Maria Rilke 
(2013). Scríobh sí ficsean freisin, 
noibhilí nó úrscealta gearr: A Bhean 
Óg Ón (2001), Cérbh í Meg Russell 
(2008), Scéal Ghearóid Iarla (2011).

Tigh Kruger 
fé lán tseoil 
arís 
 

John Kennedy 
 
Fuair Muiris “Kruger” Caomhánach 
ceadúnas chun deoch a dhíol ina thigh 
lóistín i 1956 agus do bhí ainm na 
háite in airde mar láthair ceoil agus 
cuideachtan.  

Nuair a fuair Kruger bás i 1971, do 
tháinig a nia Pádraig Ó Néill agus a 
bhean chéile Máiréad i gcomharbacht 
air agus do leanadar leis an seirbhís 
céanna a chuir ar fáil do mhuintir an 
pharóiste agus do chuairteoirí. Faraor 
do fuair Pádraig bás sa bhliain 2010 
ach do lean a bhean Máiréad ar 
aghaidh ag freastal ar an ngnó le 
cabhair óna mac Muiris go dtí go 
bhfuair sé sin bás i 2020.  

An samhradh seo caite, tar éis 
caoga bliain i bhfeighil an tí tábhairne, 
do bheartaigh Máiréad go raibh sé in 
am seasamh siar agus sos a bheith aici 
agus do chuir sí an pub ar an margadh. 
Bhí deire tagtha lena ré agus tá súil 
againn go mbainfidh sí sult as na 
blianta atá roimpi. 

 
N’fheadair aoinne ach an sásamh agus an spóirt a bhí i dTigh Kruger thar 

na blianta mar go raibh sé mar láthair chruinnithe ag muintir an pharóiste 
agus is mó ceiliúradh a bhí ann. Tharraing sé daoine cáiliúla chomh maith 
idir ceoltóirí, aisteoirí, ealaíontóirí, polaiteoirí agus lucht gnó. Bhíodar ar fad 
ann, saibhir agus bocht, agus iad ag rince seiteanna agus ag seinm cheoil. Ba 
acmhainn é don bparóiste agus do bhí Kruger agus ina dhiaidh muintir Uí 
Néill ag freastal go fial ar a gcustaiméirí. Tá an paróiste faoi chomaoin acu. 

Anois tá úinéir nua ar an bpub, Cathal Ó Fiannachta, agus tá sé mar 
aidhm aige go leanfaidh an nós gur áit chruinnithe é Tigh Kruger agus gur 
áit é go mbeidh daoine compordach ann. Tá dúshlán mór roimhe faoi láthair 
mar gheall ar an gCovid-19 ach tá sé dóchasach go dtiocfaidh deire leis na 
srianta a bhaineann le daoine ag teacht le chéile agus go mbeidh deis aige 
seirbhís den scoth a chuir ar fáil ann. Guímid gach rath air. 

Sláinte na bhfear agus go maire na mná go deo!
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Seáinín Ó Maoileoin 
bailithe leis uainn 
 

Muireann Ní Mhaoileoin  
-Uí Mhuircheartaigh 

 
Thiar sa Chom, sa bhaile is deise in 
Éirinn, is ea a saolaíodh m’athair, Seán 
Ó Maoileoin nó Seáinín Malone, mar a 
thugadh gach aon duine air timpeall na 
háite seo. Fear ciúin socair sochma 
grámhar macánta ab ea é agus bhí an t-
ádh linn go raibh sé mar athair agam 
féin agus ag mo thriúr dearthár – 
Séimín, Seáinín agus Caoimhín. 

 Nuair a bhí sé ag freastal ar Scoil 
Dhún Chaoin agus é ina gharsún – do 
shiúlaíodh sé féin agus a dheirfiúr 
Máiréad agus a dheartháir Séamuisín (a 
fuair bás i mbliana chomh maith) ón 
gCom go dtí an Scoil agus ar ais 
abhaile arís – aistear timpeall 10 cm. 
Ach bhíodar óg agus lán de cheol agus 
ní chuireadar aon nath ann mar bhí 
radharc breá acu ar a slí… Ní raibh 
gluaisteán ná faic mar sin sa Chom an 
uair sin chun iad a bhreith ar scoil. 

Nuair a d’fhás sé suas do bhí an-
spéis aige bheith ag obair lena lámha 
agus ceardaí maith oilte ab ea é ó 
thaobh siúinéireachta nó ó thaobh 
tógála agus ba bhreá leis a bheith ag 
gabháil den obair seo. 

Bhí tigh deas cluthair ceann tuí acu 
thiar sa Chom agus théadh sé babhtaí 
go Ceann Trá le asal agus le cairt ag 
trial ar thuí chun an díon ar a dtigh a 
dhéanamh slachtmhar néata. 

Ní raibh aon fhonn air dul thar lear 
chun oibre – mar a bhí ar lán de na fir 
óga eile a bhí timpeall lena linn. Uair 
amháin do chuaigh sé go Sasana in 
éineacht le Tomás Ó Catháin ón 
Muileann – ach níor thugadar ach 
coicíos thall agus thánadar abhaile arís 
gan aon lá oibre a dhéanamh thall! Ní 
chuaigh sé thar lear riamh ina dhiaidh 
sin. 

Nuair a tháinig lucht an scannán 
Ryan’s Daughter timpeall i 1968 do bhí 
Seáinín ar dhuine acu siúd ag bhí ag 
obair mar fhir faire. Bhí cúpla bothán 
beag tógtha ag lucht an scannáin chun 
stop a chur le daoine a bheadh ag 
iarraidh éalú isteach sa bhaile agus bhí 
sé ag tabhairt aire do cheann de na 
botháin sin. Ní doigh liom gur chuir sé 
stop le mórán daoine! 

Thug sé babhtaí mar chauffeur ag 
muintir Néill i dtigh Kruger agus bhí 
an-am acu ag imeacht ó áit go háit. 
Tiománaí maith cúramach ba ea é. 

Do phós sé féin agus Mam, Mary de 
Mórdha ó Bhaile An Ghleanna, ar an lá 
a bhí Mary bliain agus fiche d’aois – 10 
Deireadh Fómhair 1974. I Sáipéal 
Dhún Chaoin a phósadar agus thiar i 
dTigh Kruger a bhí an bhainnis. 
Deirtear liom go raibh an-lá ar fad acu 
agus ná raibh a leithéid de lá i dTigh 
Kruger riamh ó shin. Bhí seana 
phlanndaí an pharóiste ar fad ann agus 
deirtear liom chomh maith go raibh 
gach aon scol amhrán ag cuid acu, rud 
a thaitneodh go mór le m’athair. 

Dhein Raidió na Gaeltachta clár mar 
gheall ar an bpósadh agus tá mo shean-
uncail, Muiris Ó Lubhaing, le cloisint 
ag amhrán ann. 

Thugadar 43 blian pósta le chéile. 
Bhíodar an-mhór le chéile go dtí an lá 
a cailleadh é – ba í a ghrá geal í! (Dúirt 
éinín beag liom gur thug sé tamall ag 
dul amach le mo aintín, Peigín, sular 
thosnaigh sé ag cúirtéireacht ar mo 
mháthair ach níl aon duine á chinntiú 
sin dom! B’fhéidir go bhfuil sé sin fíor 
mar fear breá dathúil ab ea é!). 

Bhí an t-ádh liom go raibh sé linn 
nuair a phósas féin agus Tristan 
Moriarty sa tsaipéal céanna cúpla bliain 
ó shin.  

Bhi sé an-mhaith ar a chosa agus é 
óg lúfar agus bhuaigh sé féin agus Mam 
cúpla comórtas seite. Deirtear liom go 
ndéarfadh sé ceathrú nó dhó d’amhran 
dá mbeadh an fonn air! 

Athair iontach clainne dob ea é agus 
níor fhág sé aon easpa orainn. 

Sna blianta deireannacha dá shaol ní 
raibh an tsláinte go maith aige ach 
tugadh an-aire dó ag baile. 

Ghlac sé lena bhreoiteacht go ciúin 
agus go stuama agus ní bhíodh sé ag 
gearrán ró-mhinic. 

Thug sé tamall in Ospidéal an 

Daingin agus in Ospidéal Thrá Lí agus 
é breoite. Tugadh ana aire dó sna 
háiteanna sin go deimhin agus bhí sé 
buíoch beannachtach as sin. 

Ach theastaigh uaidh a bheith ag 
baile nuair a d’éirigh sé ana lag agus 
mar sin do dhein a theaghlach an 
cinneadh é a thabhairt abhaile agus le 
cabhair óna chlann, a bhean chéile agus 
na cúntóiri baile ar fad tugadh aire 
iontach dó agus bhí sé ana shásta nuair 
a tugadh abhaile é go dtína thinteán 
féin. 

Ba bhreá leis an Nollaig agus 
braithfimid uainn an-mhór i mbliana é. 

Bhi sé soiléir ón Aifreann agus an 
searmanas adhlactha a bhí aige go raibh 
an-mheas ag muintir an pharóiste air 
agus beimid buíoch go deo dóibh go 
léir as san. 

Beannacht Dé lena anam agus lenár 
muintir ar fad atá fén gcré. 

 
 

Séamus Ó Maoileoin  
– An Com, R.I.P. 
 

Fionnuala Ní Mhaoileoin 
 
Athair, fear céile, athair críonna, 
deartháir agus comharsan iontach, gan 
sárú ab ea Séamus Ó Maoileoin, 
m’athair ionúin. 

B’é Séamus an té ab óige de thriúr 
clainne a bhí ag Neilí agus Séamus sa 
Chom. Mheall sé chuige i mbláth a óige 
a chomharsa béal dorais, Máire Firtéar. 
Shocraíodar síos go sona sásta le chéile 
agus thógadar ceathrar clainne : Eilín, 
Máiréidín, Fionnuala agus Cristíona. 
Chinntíodar go bhfuaireadar oideachas 
don scoth agus bhíodar bródúil as na 
buaiceanna a bhaineadar amach.  
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Ina leaid óg thosnaigh Séamus ag 
oibriú na talún. Thosnaigh sé ag crú ba 
agus ag tabhairt bainne go Creamery 
Dhún Chaoin. Cheannaigh sé tarracóir 
beag Massey Ferguson. Sna laethanta 
tosaigh bhí Honda 50 aige agus ina 
dhiaidh sin Escort dearg. 

Bhí dorn deas caorach aige, pór 
Scotch ar dtúis agus le blianta anuas bhí 
pór Texel aige. Diaidh ar ndiaidh 
mhéadaigh a ghabháltas – fuair sé 
roinnt talún ó Choimisiún na Talún 
agus cheannaigh sé roinnt de thalamh 
an ‘Phrócair’ Criomhthain thiar sa Dún 
Mór. Ina dhiaidh sin fuair sé smut talún 
mar oidhreacht i gCloichear óna 
cholceathar Joe de hÓra. Mhéadaigh 
stoc beithíoch agus caorach Shéamuis 
dá réir agus chun creidiúint mar is cóir 
a thabhairt dó choimeád sé slacht gan 
cháim ar gach gné dá fheirm i gcónaí. 

Bhí sé siúlach ar na marglanna i 
gcónaí agus bhaineadh sé cad é sásamh 
as a bheith ag spaisteoireacht le 
feirmeoirí eile agus as a bheith ag 
féachaint ar ainmhithe d’ard 
chaighdeán. Ba mhaith an sás é chun bó 
nó caora a mheas. Ba bhródúil an fear 
é nuair a bhuaigh sé corn don mbó 
bainne ab fhearr i Marglann an Daingin 
i 2004. 

Bhí scil ar leith aige chun madraí a 
thraenáil agus ní bheadh aon ní uaidh 
ach a mhadraí féin. Bhí sé deaslámhach 
agus go maith ábalta ar an deimheas 
láimhe a úsáid leis an ndeasóg nó leis 
an gciotóg agus ba mhó lomra a bhearr 

sé ina lá. 
Fear mór cártaí ab ea 

é. I rith an Gheimhridh 
ba mhó oíche a chaith 
sé ag imirt i Seanscoil 
Bhaile an Ghóilín nó 
sna Tithe Tábhairne 
mór thimpeall. Is mó 
leath cheann muice nó 
turcaí a thug sé abhaile 
leis de bharr a chuid 
dea-imeartha ar na 
cártaí. 

Rinceoir slachtmhar 
ab ea é agus ba mhó 
seit a dhéin sé. Bhí sé 
go maith ag an 
bportaireacht béil agus 
níl aon dabht ná go 
raibh féith na 
hamhránaíochta sean-
nóis go smior ann. 
Buaic phointe mór dó 
Corn Amhránaíochta 
Sean-Nóis Thigh 
Kruger a bhuachan i 
1990 agus ceann des na 
hamhráin ab fhearr leis 
ná ‘Raghadsa agus mo 
Cheaití ag Bhálcaeireacht’. 

Faraor ghéar dheacair, do buaileadh 
breoite é i mí an Aibreáin i mbliana 
agus buile mór millteach ab é dá 
theaghlach ar fad. Ina dhiaidh sin thug 
sé seacht seachtaine in Ionad 
Maolaitheach Ospidéal Chiarraí, áit 
inar thug foireann an Ospidéil an-aire 

dó agus chomh maith le sin d’fhan 
Máiréidín agus Fionnuala ina theannta 
de ló is de oíche. Bhí grá, ard mheas 
agus ómós ag a chlann dó i gcónaí agus 
beidh go deo. 

‘Níleann tú imithe uainn, a Dhaid, 
ach imithe romhainn!’ 

Carol Cronin

Páidín Ó Catháin,  
– Páidín Céin  

29 Feabhra 1952 - 26 Eanáir 2021 
 

Mícheál de Mórdha 

is ar shléibhte agus sna cuasa beaga 
agus móra a bhí ar fheorainn an 
pharóiste. Thugaimis tamallacha 
sonasacha ag iascach bhric bheaga nó 
eascún san ‘abhainn’ atá ag gabháil trí 
Bhaile An Ghleanna. Is minic leis a 
dheineamar, in eineacht le leanaí eile 
ón mbaile, sinn féin a thumadh in uisce 
fuar na habhann sin. 

Nuair a bhíomar in ár gcoránaigh do 
thugaimis geábh ar na cuasa seo gach 
aon Domhnach ag bailiú raice. Bhí 
ainmneacha na n-aillteacha ar fad 
againn – Faill Bheárnaisc, Cuas na 
gColúr, Cuas tSeáin, Faill Bionnáin, An 
Ghlas Fhaill. Faill na gCaorach, na 
Braonacha agus mar sin. Bhí cuid des 
na haillteacha seo diamhair go maith 
agus ba dheacair iad a dhreapadh ach 
níorbh aon nath linne é sin mar 
chaitheamh aimsire. 

Caitheamh eile aimsire go raibh tóir 
mhór againn air ná dul amach i 
naomhóg le duine éigin de mhuintir an 
Oileáin. Ba é Peaidí ‘Beag’ Ó Dálaigh 

Dlúth chara liom i rith mo shaoil ar fad 
ba ea Páidín Ó Catháin, ó Bhaile An 
Ghleanna, a cailleadh i mí Eanáir na 
bliana seo. Mar a deireadh sé féin: ‘the 
best of friends!’ Comharsana béal 
dorais ba ea sinn beirt agus bhí aithne 
againn ar a chéile ó bhíomar in ár 
ngarsúin bheaga. Aon mhic ba ea lán na 
beirte againn. 

Bean fhial fháilteach ba ea máthair 
Pháidín, Siobhán nó ‘June’ Ní 
Chíobháin ón gCom agus fear breá 
suáilceach cuideachtúil ba ea a athair, 
Micil Ó Catháin agus bhí cuid mhaith 
sean amhráin aige.  

Is mó oíche a thugas ag 
bothántaíocht in éineacht le muintir 
Chatháin is sinn ag imirt chartaí. 
Thugainn cuairt orthu coitianta ar 
Oíche na Coda Móire agus bhíodh an-
chuideachta againn le chéile. 

Is mó eachtra a tharla dúinn nuair a 
bhíomar in ár ngarsúin agus ní raibh 
aon teorann leis an saoirse a bhí againn 
agus sinn ag paidhceáil linn ar bhánta Pic: Pat Langan
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ba ansa linn mar scipéir agus ba iontach 
an fear é chun rámhaíocht a dhéanamh 
ar naomhóg agus bhí sé lán d’eolas mar 
gheall ar an bhfarraige agus é an-
mhuinteartha agus an-chuidiúil le 
daoine óga. Do dhein sé iarracht ar 
rámhaíocht a mhúineadh dom féin is do 
Pháidín agus b’fhearr go mór a 
d’fhoghlaim Páidín an cheird sin i 
gcomparáid liomsa. 

Fad a bhí an óige againn do bhíos 
féin is Páidín i dtiúin go hiomlán leis an 
nádúr agus leis an ndúlra in ár 
dtimpeall agus is sinne a bhain 
taitneamh astu. Do bhí Páidín luite leis 
an bhfeirmeoireacht ó bhí sé an-óg agus 
an-fhear caorach ab ea é agus 
bhearrfadh sé caora lena dheimheas i 
bhfad níos fearr ná aon duine eile i 
nDún Chaoin – fiú muintir an Oileáin 

féin. Thug Páidín a shaol ar fad ag plé 
le talamh agus le caoire agus ba mhaith 
an sás chuige sin é. Ní ghlac sé go ró-
fhonnmhar le modhanna nua 
feirmeoireachta mar b’fhearr leis an 
sean-shlí traidisiúnta a bhí ag a 
mhuintir roimhe. Níor fhág seériamh a 
bhaile dúchais. Fear breá láidir scafánta 
agus an-chuidedachtúil ba ea é agus 
féith an ghrinn go smior ann. 

Ba bhreá le Páidín a bheith sa 
chuideachta – cé acu i dtithe tábhairne, 
nó ag an marglann nó ag bearradh 
caorach a bheadh sé. Fear cuideachtúil 
gealgháireach sochma ba ea é i 
gcomhluadair mar sin agus dá mbeadh 
cor éigin suaithinseach ag teastáil chun 
beocht bhreise a chur in ócáidí 
cuideachtan i dtithe óil, do 
tharraingeodh sé chuige a orgán béil 

agus bhaineadh dreas nó dhó aisti. Is 
deacair a leithéidí d’ócáidí 
chuideachtan a shamhlú feasta agus 
Páidín imithe uainn. 

Ní raibh an tsláinte ró-mhaith ag 
Páidín sna blianta deireanacha sin dá 
shaol agus fós do ghlac sé lena chuid 
breoiteachta le misneach agus le 
crógacht. 

Ní mór dom tagairt ar leith a 
dhéanamh dá dheirfiúr Eibhlín a bhí in 
aon tíos leis i dtigh a’ muintire agus a 
thug aire dona deartháir aon uair a bhí 
gá leis sin. Bean chuideachtúil chróga 
lán de scéalta is ea Eibhlín féin mar is 
dual dí ó gach taobh dá muintir. 
Comhbhrón ó chroí le Eibhlín agus le 
gaolta agus le cairde Pháidín ar fad.

Bhain Leslie Dún Chaoin amach i 
gcaogaidí na haoise seo caite (i 1954 de 
réir dealraimh) agus de phreib do bhí sé 
báite i gcultúr saibhir na háite agus sa 
teanga dhúchais, an Ghaelainn. D’éirigh 
leis líofacht a bhaint amach sa Ghaelainn 
de réir a chéile mar is trína dteanga 
dúchais is mó a thuig sé meon agus a 
thuill sé meas mhuintir na háite. 

Bhí an fear iomráiteach, Muiris Ó 
Caomhánaigh, ‘Kruger’ seo againne, ar 
dhuine de na chéad daoine a casadh ar 
Leslie tar éis do teacht go Dún Chaoin. 
Ní fada a bhí sé i nDún Chaoin gur 
bhuail Leslie le duine de chosmhuintir 
a’ pharóiste, Mártan Ó Catháin, fear 

lách muinteartha ón Muileann agus 
chuir an Cathánach bean iomráiteach eile 
de chuid an Pharóiste in aithne don 
gcuairteoir. B’ í siúd Máire ‘Méiní’ Bean 
Uí Dhuinnshléibhe, a bhí fén dtráth sin in 
cónaí ar a Muileann chomh maith, tar éis 
dí bheith tagtha amach ón Oileán tamall 
de bhlianta roimhe sin. Bhí Mártan Ó 
Catháin ag tabhairt aire do ‘Mhéiní’ mar 
go raibh sí ag druidim isteach sna blianta 
tar éis saol anróch a bheith caite aici. Ní 
raibh aon leisce ar an seanbhean 
chainteach seo scéal a beatha a chur os 
chomhair an chuairteora agus choimeád 
sé siúd cuntas breá ar an méid a bhí sí ag 
rá leis. 

Mar gheall ar a chuid cairdis le 
Méiní agus mar gheall ar a bhfuair sé 
d’eolas uaithi do chuir Matson leabhar 
spéisiúil suaithinseach le chéile ar ar 
thug sé Méiní – The Blasket Nurse, a 
d’fhoilsigh ‘The Mercier Press’ i mí 
Feabhra 1996 agus ar féidir é d’áireamh 
mar mhír thábhachtach de ‘Leabhar-
lann An Bhlascaoid’. 
 

Scrígh sé an méid seo sa réamhrá: 
 
‘The notes I took down from Méiní 
and her friends in the late 1950s 
and early 1960s stimulated an 
interest in the life of Dunquin and 
of the Blaskets which has remained 
with me ever since… 

Eventually I was able to 
transmute them into this story…’ 

 
Agus sinn ar thairseach na mílaoise nua 
do thosnaigh sé ag bailiú chuige féin na 
tagairtí atá ann do mhuintir an Bhlascaoid 
sa litríocht a bhaineann leis an Oileán, cé 
acu an raibh an litríocht sin foilsithe nó 
ná raibh. Bhailigh sé le chéile tagairtí 
iomadúla do isteach is amach le 360 
duine de mhuintir an Oileáin ar fad agus, 
astu sin, do chuir sé le chéile tráchtas ar 
ar thug sé ‘Blasket Lives’ ina bhfuil 
tagairtí agus beathaisnéisí de na 125 
duine is mó a bhfuil trácht orthu sa 
litríocht. Bhronn sé an saothar ollmhór 
sin ar Ionad An Bhlascaoid sa bhliain 
2005. 

Suaimhneas síoraí don scoláire 
léanta uasal macánta seo. 

— Mícheal de Mórdha

Leslie Matson  
 (6 Eanáir 1930 – 12 Márta 2020)  

Scoláire  léanta uasal macánta
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Tigh na Cille  
mar Structúir Cosanta 

Tá dréacht phlean forbartha 2022-
2028 foilsithe ag Comhairle Contae 
Chiarraí agus, i measc na nithe atá 

molta ann, tá sé ráite gur ceart stádas 
cosanta a thabhairt do Tigh na Cille ar 

an gCeathrún toisc an ceangal atá 
aige leis an Mons. Pádraig de Brún 
agus Máire Mhac an tSaoi.  ’Sé an 

Monseigneur a thóg an tigh agus is 
ann a dhein sé móran scríobhnóir-

eachta i rith a laethanta saoire.     
   D'fhan Máire ann ina hóige agus do 

bhí daoine mór le rá eile ar chuairt 
ann.  (Féach lch 19)

Saothar Filíochta eile ó Pheadar Ó hUallaigh 
 
Tá an file seo tumtha i sean scéalta agus in oidhreacht 
timpeallachta na háite seo ach níl sé dall ar cad tá ar siúl 
mórthimpeall air sa domhan mór. Is níl aon easpa feirge 
inchosanta air de dheasca cur faoi chois na mbocht, is 
fulaingt na nimearcach is na hainniseoirí ar ár sráideanna 
gan dion ós a gcionn i ngach aon saghas aimsire.  

Níl an file seo dall ach oiread, ar imní na ndaoine i rith na pandéime seo, ach níl sé sásta 
géilleadh don imní sin, agus is mó treoir agus cabhair a thugann sé dúinn sa chnuasach seo 
chun teacht slán as chomh maith, bímis neadaithe nó saor chun eitilt, ar chuma na 
fuiseoige ina dhán aoibhinn Caintic, i spéartha geala Chorca Dhuibhne. 

Seoladh An Ceirtlín Órga ag Áine Moynihan, mar chuid don Fhéile Bheag Filíochta, Deireadh Fómhair 
2021.  Foilsithe ag Coiscéim @ !8.50  

Teideal nua fíorálainn ó Ponc Press 
 
Is eagrán teoranta litirphreasa mínealaíonta i 
nGaeilge agus i mBéarla an leabhar seo. Ceiliúrann 
sé an fonn iomráiteach Port na bPúcaí, a chualathas 
don gcéad uair sna Blascaodaí agus é á sheinnt ag 
ceoltóirí ar fud an domhain mhóir ó shin. 

Mar a léiríonn Feargal Mac Amhlaoibh sa réamhrá a choimisiúnaíodh 
go speisialta, tá an iliomad leaganacha den scéal agus atá den phort go 
bhfuil clú agus cáil air dá mhianach seachantach. Tá snaidhm curtha 
againn idir leagan coitianta an scéil, léiriúchán i mBéarla ag Bláithín 
(mar a athníodh Robin Flower ag na hoileánaigh), liricí an fhoinn agus 
cuireadh tugtha againn don bhfile áitiúil Emer Fallon freagairt na linne 
seo a scríobh. Tá sé maisithe ag Bob Ó Cathail. 

Tagann Port na bPúcaí sna sála ar Charraig an Ghiorria sa sraith 
scéalta go bhfuil baire na fola seasta acu agus iad fite go daingean i saol 
phobail Chorca Dhuibhne. 

Seolfadh Port na bPúcaí ag Máire Ní Dhálaigh, de shliocht sleachta 
chéad éisteora an phoirt, in Eaglais N. Séamus sa Daingean ar 19ú 
Samhain, le léiriú dá gcuid féin don bport ag Muireann Nic Amhlaoibh. 
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