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Pictiúr a seoladh chugainn ó Chalifornia. Is é Jim Barry, Corcaíoch, atá ina chónaí i Meiriceá le fada a sheol an pictiúr álainn seo chugainn. 
Tógadh é i 1981 (an bhliain sar ar chuaigh an Ranga ar na Leaca Réidhe ag Ceann a' Dúna). Is iad Tomás agus Peatsaí Daly  ón gCom, an bheirt 
atá ag gabháil don gcoirce agus obair shlachtmhar ar bun acu go deimhin mar is léir ó na stiucaí agus na punannacha atá ceangailte acu. 
Ceardaí ard-chumasach ba ea Tomás Daly, trócaire sa chré air. Maireann Peatsaí fós, bail ó Dhia air. Tá blianta fada ó cuireadh ná a baineadh 
ná a ceanglaíodh gort coirce ar na bólaí seo. 

— Le caoinchead agus le cóipcheart Jim Barry.

Dá mbeadh mileoideon agamsa 

Ní bheadh Críost gan cheol anocht 

Is é ag teacht ó áras bán a fhlaitheasa 

Chuig an mainséar bocht, 

Do sheinnfinn ceol dó ’chuirfeadh  

gliondar ar a chroí 

Ceol nár chualthas riamh ag píobaire sí 

Ceol ’chuirfeadh na réaltaí ag rinnce  

i spéartha na hoíche. 
— Eoghan Ó Tuairisc 
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Eagarfhocal 
 
Seo chugat, a léitheoir na páirte, leagan na bliana seo de Dhialann Mhóire – iris 
bhliantúil Chomharchumann Dhún Chaoin. Scáthán is ea an dialann seo 
d’imeachtaí an Chomharchumainn le bliain anuas go príomha. Ní hamháin sin 
ach tá míreanna á gcur i láthair againn a bhaineann le gnéithe de pharóiste Dhún 
Chaoin na blianta fada ó shin. 

Mar is léir ó na scéalta atá san iris seo do bhí bliain thar a bheith gnóthach 
againn. Is mór an chúis bróid agus áthais dúinn gur éirigh le daoine as an bpobal 
beag seo duaiseanna agus gradaim a bhaint amach ní hamháin ag an Oireachtas i 
gCill Airne ach ar stáitsí eile chomh maith. Bail ó Dhia oraibh go léir! 

Baineadh preab asainn go léir nuair a d’fhógair John Kennedy go raibh sé ag 
éirí as a bheith ina Chathaoirleach ar an gComharchumann tar éis blianta fada a 
thabhairt ar an stiúir. D’éirigh leis an gCinnéideach an Comharchumann a 
threisiú agus a spreagadh chun gnímh fad is a bhí sé ina Chathaoirleach agus 
chuaigh a chuid eagna agus a chuid eolais go mór chun tairbhe d’ár 
gComharchumann. Gura fada buan tú féin agus do mhuintir, a John. 

Is í Máire Uí Mhurchú – Máire Joe Daly – a tháinig i gcomharbacht ar John – 
an chéad bhean a bhí ina captaein orainn. Bean ghnímh agus bean fhuinnimh 
agus coiste de dhaoine óga, gur mná a bhformhór, mar chriú agus mar chúltaca 
aici. Ní fhágann sin go bhfuil na seanfhondúirí atá ar an gcoiste díomhaoin ach 
oiread. 

Agus sinn ag druidim le deireadh na bliana cuimhnímid ar ár ngaolta agus ár 
gcairde a d’imigh uainn i mbliana: 

 
Bríd Uí Ógáin, céile Éamoinn agus máthair Fhionnáin. 
Jerry Ó Dálaigh, athair Dhiarmaid Ó Dálaigh – a thug tamall ag maireachtaint i 

nGleann Loic agus ag obair sa Díseart. 
Bríd Úna Ní Mhaoileoin agus a deartháir, Páidí Ó Maoileoin, ón nGráig (féach 

leathanach 28). 
Joan Ní Chíobháin Uí Scannláin, an Ghráig (féach leathanach 29). 
Darryl Broe, a thug tamall in ár measc. 
Clíodhna Cussen, dealbhóir a bhfuil saothair lei ar an gCill (Gobnait) agus ar 

Bharr na hAille (An Armáid Spáinneach). 
Sean Seosaimh Ó Conchúir (Scoil Mhic Easmainn). 

Trócaire sa chré orthu go léir. 
 

Saolaíodh iad seo a leanas de mhuintir a’ pharóiste 
 

Réidín, de Lisa agus Gearóid Mistéal, Baile An Ghleanna 
Ríona, de Neasa Mistéal (Baile An Ghleanna) agus a páirtí, Breandán Ó Se, Lios 

Póil 
Neasa, de Bhríd Firtéar (Com Dhíneol) agus a céile, John Meegan ó Luimneach 

agus atá ina gcónaí i Ma Nuat. 
Go mbí sliocht sleachta ar shliocht a sleachta! 
 

Teastaíonn uaim buíochas ar leith a ghabháil le Feargal Mac Amhlaoibh as a 
chabhair agus a chomhairle agus a phroifisiúnacht mar leis an iris seo a chuir le 
chéile. Ní fhéadfaí a leithéid d’iris shlachtmhar a d’fhoilsiú dá uireasa. 

Go mbeirimíd go léir beo ar an am seo arís. 
 

Mícheál de Mórdha 
Eagarthóir 

 
 

 

San eagrán seo 
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Foilsithe ag 
COMHARCHUMANN  

DHÚN CHAOIN 
in eagar ag Micheál de Mórdha, 

Clóchur ag Inné Teo, Dún Chaoin; 
Curtha i gcló: Corca Dhuibhne Beo. 

 

 
 

COISTE 
Máire Uí Mhurchú (Cathaoirleach) 

Bláithín Ní Ainín (Rúnaí),  
Caitlín Firtéar (Cisteoir) 

Louise Nic Thomáis  
(Leas-Chathaoirleach)   

Conal Ó Cruadhlaoich,  
Fionnán Ó hÓgáin,  

Maebh Ní Chionnaith-Uí Ainiféin,  
Lísa Ní Ghairbhín-Mistéal 

Mícheál de Mórdha,  
agus Feargal Mac Amhlaoibh.
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Focal ón gCathaoirleach 
 
In Earrach na bliana seo saoradh ón ndianghlasáil sinn agus b’é Lá le Gobnait an chéad 
turas amach ag scata. Bhíomar ar nós gamhna a scaoilfí amach as bhothán den gcéad 
uair, lán de theaspach. Dheineamar Turas na Cille i ndiaidh an Aifrinn agus sa tráthnóna 
bhaineamar ana shásamh as an gceiliúradh i gTigh Khrúgair. I gclós Thí Khrúgair a bhí 
Cóisir an tSamhraidh in ollphuball a bhí gan díon de bharr na gaoithe ach d’éirigh go 
breá leis. Thug leanaí na scoile taispeántas ceoil, rince agus amhránaíochta uathu a bhí 
ana thaitneamhach agus ar ard chaighdeán. B’é an chéad uair ag mórán acu ‘bheith ar 
stáitse de bharr COVID-19 ach ní chuir san as dóibh, bail ó Dhia orthu. 

Tógadh ó bhonn sinn i mí an Mheithimh nuair a chuir John Kennedy in iúl dúinn go 
mbeadh sé ag éirí as a bheith ina Chathaoirleach. B’é an chéad Chathaoirleach riamh ar 
an gComharchumann é. Thosnaigh sé i 1997 agus lean sé air go ceann trí bliana. I 2012 
dhein sé bliain eile agus ó 2016 go dtí 2020 b’e a bhí sa chathaoir. Le linn an ama san 
go léir dhein sé éacht oibre ar son an pharóiste, liosta oibre atá ró-fhada le lua san alt 
seo. Bhí sé ar fáil nuair a scéigh an cnoc, nuair a chuaigh sé trí thine agus nuair a bhí 
aon ghá le cabhair. D’eagraigh sé suirbhé bithéagsúlachta a bheidh ana usáideach 
amach annso agus tá dhá leabhar ana bhreá againn de thoradh a chuid oibre i.e. Logainmneacha Dhún Chaoin agus 
Dóiteán Bhaile Ícín. Gura fada buan é! Thug Coiste nua na bliana seo aitheantas cuí don obair seo go léir agus a 
thuilleadh ag ócáid ana phléisiúrtha i gClubtheach Gailf Cheann Sibéal.  

Bunaíodh an Comharchumann chun forbairt eacnamaíochta, shóisialta agus chultúrtha a chur chun cinn agus chun an 
saibhreas Gaeilge atá riamh sa pharóiste a chothú agus a fhorbairt. Sin í ár bhfís agus táimid-ne anois ag déanamh gach 
aon iarracht cloí léi. I dtosach mí Dheireadh Fómhair d’eagraigh Conall agus Maebh Tóraíocht Taisce agus d’éirigh 
chomh maith san leis go bhfuil daoine cheana féin ag éileamh go dtarlódh sé aríst an bhliain seo chugainn. Cuireadh 
Aifreann le hanamacha na n-oifigeach agus na baill atá imithe ar Shlí na Fírinne ar an 30ú lá de Dheireadh Fómhair nuair 
a bhí cúig mbliana fichead slánaithe ag an gComharchumann. B’é seo céadligean Chór Dhún Chaoin agus chanadar go 
binn. Deineadh Lúb na Cille a shiúl ina dhiaidh san agus bhí béile ana dheas acu siúd a chríochnaigh na 5 ciliméadar sa 
bhialann ‘Cothú’ in Ionad an Bhlascaoid. Áis iontach is ea Ionad an Bhlascaoid agus táimid fíor bhuíoch as an fháilte a 
cuirtear romhainn ann i gcónaí. Is ann a bheidh Tráth na gCeist Boird i mbliana ar an 29ú Nollag agus táimid ag tnúth go 
mór leis.  

Táimid dóchasach agus sinn ag druidim le 2023. Tá pobal óg fuinniúil againn sa pharóiste, an daonra ag méadú, córas 
taistil éifeachtach i.e. ‘Nasc Áitiúil Chiarraí’ ag freastal orainn, agus móran eile. Má bhíonn rath ar ár n-iarratas pleanála 
beidh láthair spraoi nua glan le tógaint ar thailte an Stáit ag Ionad An Bhlascaoid agus bheadh súil againn go mbeadh 
leanaí an pharóiste ábalta lán earraíocht a bhaint as an láthair sin fé dheireadh na bliana seo chugainn, le cúnamh Dé. 

Ach ní bheathaíonn na bréithre na bráithre agus beidh orainn síntiús áitiúil timpeall €35k a bhailiú chun go mbeifí 
ábalta an láthair spraoi a bhunú agus a thabhairt chun críche. Beimid ag braith ar ár mbaill agus ar ár gcairde chuige sin. 

Mar a deir na polaiteoirí ‘tá mórán déanta agus mórán eile le déanamh’.  
Le cúnamh na Comhairle Contae ísleofar an teorainn luais sa pharóiste. Tá se íslithe mórthimpeall na scoile cheana 

féin. Caithfear féachaint i ndiaidh ár reiligí agus ár gcarrchlósanna chomh maith. Déanfaimid iarracht ár bparóiste a 
choimeád slachtmhar agus tabharfar fé mholtaí an tsuirbhé bithéagsúlachta an bhliain seo chugainn le cúnamh Dé.  
Táimid cláraithe mar phobal fuinnimh inmharthana le SEAI agus le cabhair an chomhairleora raghaimid i ngleic leis na 
fadhbanna atá romhainn amach. 

Guímid Nollaig mhór mhaith agus athbhliain fé mhaise ar mhuintir an pharóiste go léir agus ar a gcúram. 

Máire Joe Uí Mhurchú  
a ceapadh ina Cathaoirleach  

ar an gComharchumann i mbliana.

 

Beimid ag braith oraibh leis chun lán pháirt a bheith agaibh sa tsuirbhé fuinnimh inmharthanacht ata ar siúl ag fo-choiste 
den Chomharchumann fé stiúir Fhionnáin Uí Ógáin. 

Tá Coiste Inmharthana Fuinnimh (SEC) faoi scáth Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann bunaithe ag Comharchumann 
Dhún Chaoin Teoranta chun máistirphlean fuinnimh a chur le chéile do Pharóiste Dhún Chaoin. Tá sé mar aidhm ag an 
bplean seo an méid agus saghas fuinnimh atá á úsáid ag an bpobal a thomhas, agus deiseanna chun coigilteas fuinnimh a 
aithint chomh maith le taighde breise a dhéanamh ar na deiseanna atá ann teicneolaíochtaí fuinneamh in-athnuaite a chur 
i bhfearas sa pharóiste. 
  
Suirbhé Fuinnimh - Chuige sin tá suirbhé fuinnimh á bhailiú sa pharóiste faoi láthair. Úsáidfear an t-eolas a bhaileofar chun 
cabhrú leis an gComharchumann próifíl d’úsáid fuinnimh i nDún Chaoin a chur le chéile agus chun tacú le daoine a gcuid 
caiteachas fuinnimh a laghdú. Tá sé i gceist ag an gcoiste oíche eolais a heagrú sa bhliain nua chun eolas a scaipeadh i 
dtaobh na dtacaíochtaí éagsúla airgeadais agus eile atá ar fáil do dhaoine go bhfuil spéis acu oibreacha feabhsaithe a 
dhéanamh. Mura bhfuil an suirbhé líonta agat agus gur mhaith leat a bheith páirteach agus tuilleadh eolais a fháil ina thaobh, 
is féidir cóip den suirbhé a fháil ach rphost a sheoladh go comharchumanndhunchaoin@gmail.com nó teagmháil a dhéanamh 
le haon bhall den bhFochoiste – Fionnán Ó hÓgáin, Lorcán Ó Slattara nó Micheál de Mórdha.
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Oíche Shamhna i nDún Chaoin
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Fanfaidh Oíche Shamhna 2022 inár gcuimhne i bhfad. Bhí turas na Samhna i nDún 
Chaoin againn i mbliana – an turas ab fhearr fós. Tharla sé go bhfuaireamar peata lae 
chuige rud a chur go mór leis an ócáid. Smaoineamh é seo a d’fhás as shrianta Covid.   
   Ní raibh aon chead teacht le chéile a bheith againn i 2020, go deimhin ní raibh cead 
taisteal níos mó ná 5km ag an am agus bheartaímar go mbeadh sé go deas rud éigin a 
dhéanamh ar thaobh an bhóthair do leanaí an pharóiste i mBaile an Fheirtéaraigh – 
creatúirí, púcaí agus taibhsí in áiteanna éagsúla ag léimt amach ort – bhaineamar ar fad ana 
shásamh as agus bhí rudaí a bheag is a mhór mar a chéile i 2021 agus chuamar dtí Paróiste Mórdhach.  Aimsir 
fuar agus fluich a bhí againn an chéad dá bhliain ach tháinig an ghriain amach go láidir i nDún Chaoin agus 
ní raibh aon fhuacht le braistint. Teas agus cad é gáirí a bhí againn i mbliana.   
   Buíochas ó chroí le na héinne a ghlac páirt le spiorad agus anam, le Billy Mag Fhloinn as a chuid feistis a 
roinnt linn agus le Rónán a chur An Portán ar fáil do chóisir na bpáistí ina dhiaidh san. Bhí an tine chnámh a 
lean an chóisír nótaltha. Is maith iad muintir Dhún Chaoin! 

Má theastaíonn blaiseadh don ócáid uait féach ar Mholscéal a dhein Cristín de Mórdha – 
https://www.molsceal.ie/toradh/alt/?CID=6314792543112&search=o%C3%ADche%20shamhna

Na Gaeil ag Cruinniú 
Muintir Eilean Leòdhais na hAlban  

ar cuairt go Corca Dhuibhne
Muintir Chúil Aodha 

Ag ceiliúradh Bhinse Diarmuidín

Na Prátaí is Fearr 
Buaite ag Seán Mac a’ tSíthigh 

á bhronnadh ag Fionnán Ó hÓgáin

Ag BBQ an Pharóiste 
John Kennedy agus Mícheál Ó Dálaigh

Ceolchoirm na Scoile ag an mBBQ 
 
 
 
 

Maragadh na Nollag i Tigh Kruger 

Lorcán Ó Slatara agus Bláithín Ní Ainín.                             Liam agus Carol Uí Lúing                                      Malachaí Mac Amhlaoibh lena mhac Rían

Máire Ruiséal 
agus Maebh  

Ní Chionnaith 
-Uí Ainiféin
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Bhíodar seo ón Paróiste sa Nuacht i mBliana 
 

Conall Ó Crualaíoch 
 – ceaptha ina Phríomhoide  ar Choláiste Íde, Baile An Ghóilín. 

 
Seo sliocht as litir go dtí tuismitheoirí an Choláiste a sheol Conall chucu i ndeireadh mhí 
na Samhna tamall beag tar éis é bheith ceaptha ina Phríomhoide.  

‘Ar bhonn pearsanta, is mór an onóir dom a bheith ceaptha mar Phríomhoide ar an 
scoil eisceachtúil seo. Tá ceangal láidir ag mo theaghlach le Coláiste Íde le himeacht na 
mblianta. D’fhreastail mo sheanmháthair Máirín ar Choláiste Íde nuair a bhí sí mar 
choláiste ullmhúcháin don bhun mhúinteoireacht. Bhí mo mháthair Muiríde ag 
múineadh anseo ar feadh hocht mbliana déag agus chaith m’athair Tom blianta fada ag 
traenáil foirne cispheile Choláiste Íde sna 70idí agus80idí. 

‘Áirítear ar mo thuras féin san oideachas 10 mbliana a chaitheas i nGaelcholáiste Luimnigh (scoil measctha 
650 dalta) i gcathair Luimnigh agus le sé bliana anuas bhíos ag obair mar Leas-phríomhoide i nGaelcholáiste 
Chiarraí (scoil measctha 350 dalta) i dTrá Lí. San iomlán tá dhá bhliain déag caite agam i róil cheannaireachta 
scoile, ocht mbliana dóibh i ról cheannaireachta sinsearach.’  

Is ó Bhaile an Fheirtéaraigh ó dhúchas mé agus thug an ceapachán seo deis dom teacht abhaile agus mo 
chlann a thógaint i m’áit dhúchais.’ Is i mBaile Bhiocáire atá cónaí ar Chonall agus a theaghlach fé láthair. 
 

 
Lísa Ní Ghairbhín-Mistéal 

– ceaptha ina Príomhoide ar Scoil Náisiúnta An Fheirtéaraigh 
 
Is ón Bhaile An Ghleanna agus ón gCeathrú Rua, Co. na Gaillimhe ó dhúchas í Lísa. 

‘Is le bród agus le háthas a ghlac mé leis an bpost nua mar phríomhoide i Scoil an 
Fheirtéaraigh. Scoil iontach is ea í atá ag dul ó neart go neart le blianta fada agus tá súil 
agamsa mo chuid scileanna agus láidreachtaí a chur i bhfeidhm agus forbairt a 
dhéanamh ar an méid atá bainte amach acu san romham,’  a deir Lísa linn.  
 
 
 

Áine Firtéar, 
– ceaptha ina hoide i scoil Dhún Chaoin 

 
Is ó Fhán í Áine, iníon de Mhuiris Firtéar, ó Chom Dhíneol tráth, agus de Bhernie Firtéar).  

‘Is thar nais i mo bhaile beag féin i bhFán atáim tar éis na blianta a chaitheamh i 
gCorcaigh ag múineadh i nGaelscoil ollmhór i Mainistir na Corann. Fuaireas deis iontach 
nuair a ceapadh mé mar mhúinteoir i Scoil Dhún Chaoin. Scoil i lár Ghaeltacht Chorca 
Dhuibhne, áit a chuaigh m'athair mar dhalta blianta fada ó shin agus é ag siúl trí mhíle ar 
maidin ó Chom Dhíneoil agus thar nais aríst gach tráthnóna. Tá athrú mór tar éis teacht ar 
shaol na scoile ón am sin agus ipads agus cláracha bána idirgníomhacha ar fáil do leanaí na scoile anois. Táim 
chomh sásta go bhfuil an seans agam mo chlann a thógaint sa Ghaeltacht i measc mo mhuintir agus mé ag 
múineadh leanaí aoibhne, ildánacha i Scoil Dhún Chaoin.’ 

Tháinig Áine in ionad an sár-mhúinteora Mary Anne Mhic Ghearailt, a d’éirigh as a bheith ag múineadh na 
ranganna sóisearacha i Scoil Naomh Gobnait i mbliana. Gura fada bun tú, a Mhary Anne. 
 

 
 
 

Louise Nic Thomáis   
– leas Chathaoirleach an Chomharchumainn 

 a gairmeadh mar ‘An Bhean ba Dhea-Ghléasta’ ag Ráiseanna An Daingin i mbliana.   
   Cé a déarfadh nach comharchumann ‘faiseanta’ an Comharchumann seo againn!  
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An ‘Cupán Sé’ 
 
Thosnaigh gnó nua i nDún Chaoin i mbliana agus sé an 
ceoltóir, an rinceoir agus an t-imreoir caide aitheanta, 
Tomás Ó Sé, ón gCeathrúin (le cabhair óna mhuintir) a 
bhí ina bhun. Cuireadh tús leis an ngnó i dtús an 
Mheithimh seo caite agus lean sé ar aghaidh go 
deireadh an bhiaiste. D’éirigh go hiontach leis an 
dtionscnamh agus guímid gach rath ar an ngnó sna 
todhchaí.  Fairplay duit, a Thomáis! 

Seo alt a foilsíodh ina thaobh in tuairisc.ie ar 9 
Meitheamh i mbliana. 

 
BÍODH ‘CUPÁN SÉ’ AGAT! 

le Mícheál de Mórdha 
 
Is mó duine a bhfuil an anáil bainte astu nó spalladh tarta 
curtha orthu tar éis gabháil  aníos ó Ché Dhún Chaoin ar an 
gcosán géar ard a thugann go ‘Barr na hAille’ iad. Is mó 
duine go mbíonn a dteanga bheag amuigh acu chun cupa deas 
tae nó muga breá caife nó an barra seacláide féin a chur ina 
mbolg chun an dé agus an fuinneamh a chur ar ais iontu arís. 

Cosán suaithinseach is ea é go deimhin a bhíonn gnóthach 
go maith an t-am seo bliana  agus daoine ag dul síos agus ag 
teacht aníos as chun dul ar na báid farantóireachta a thugann 
isteach is amach ón mBlascaod Mór iad. 

Is fada atá trácht ar an gcosán seo agus do bheartaigh 
Fáilte Éireann, cúpla bliain ó shin, pictiúr den gcosán seo 
agus caoirigh ag gabháil  aníos  thairis a chur mar ábhar 
fógraíochta ar fud an domhain. Is d’éirigh go hiontach leis 
an  bhfeachtas fógraíochta sin agus mar a deirtear an aimsir 
seo ‘d’imigh sé viral’ ar na meáin chumarsáide. 

Is anseo aníos leis a thagadh muintir an Bhlascaoid fadó 
agus iad ag teacht amach ón Oileán chun a gcuid éisc a 
thabhairt don Daingean leo nó chun dul go pósadh ar an 

mBuailtín nó chun Aifrinn i nDún Chaoin lá Domhnaigh. Ach 
ní raibh aon oidhre ar mhuintir A’ Bhlascaoid sna cúrsaí sin 
ach pocáin gabhair. 

Anois, mar sin, tá faoiseamh le fáil ag gach n-aon a 
mbaineann an cosán ard seo allas nó fuinneamh astu. Is é 
Tomás Ó Sé, ón gCeathrúin, i nDún Chaoin, fear fuascailte 
na faidhbe. Ní gá d’aon duine a bhíonn ar na bólaí seo a 
bheith ‘marbh gan tae’ a thuilleadh. 

Mar le tamall de laethanta anuas tá Tomás ag soláthar tae, 
caife, deochanna boga agus sólaistí eile do thaistealaithe 
triallta an róid seo óna chaife soghluaiste a thugann sé leis 
go Barr na hAille gach lá go mbíonn an uain oiriúnach 
chuige. 

Sea, ambaiste, agus tá ainm baistithe ar an gcaife 
soghluaiste  seo – ‘Cupán Sé’ . 

Fear óg go bhfuil ard-aithne agus ardghean air is ea Tomás 
Ó Sé – ceoltóir, rinceoir  agus fear maith caide. 

‘Tá na pleananna ann ach cuimhneamh orthu!’ mar a 
déarfadh an tuata tuisceanach ar an dtaobh seo tíre.

Ceiliúradh Choiste an Chomharchumainn le John Kennedy
I lár Mhí Iúil tháinig Coiste nua an 
Chomharchumann le chéile chun ról 
John Kennedy a cheiliúradh agus é ag 
éirí as tar éis 25 bliain a chaitheamh 
mar bhall den gcoiste a bhí faoina stiúr 
mar chathaoirleach trí babhta sna 
blianta sin. 
 
 
 
 
Chun tosaigh le John agus a bhean Frances, tá 
Niamh Firtéar a bhí ag éirí as chomh maith, 
Caitlín Firtéar (Cisteoir) agus Máire Uí Mhurchú 
(Cathaoirleach) 
Laistiar: Bláithín Ní Ainín (Rúnaí), Conal Ó 
Cruadhlaoich, Maebh Ní Chionnaith-Uí Ainiféin, 
Lísa Ní Ghairbhín-Mistéal, Mícheál de Mórdha, 
Louise Nic Thomáis (Leas-Chathaoirleach) agus 
Feargal Mac Amhlaoibh
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I Lúnasa na bliana 1860, bhí sé ina bhrothall dearg sa mheán 
oirthear. Cathain nach raibh? Bhí Oifigeach cabhlaigh ón 
Spáinn ar bord árthaí sa Mhuir Rua, nuair a thit sé as a 
sheasamh agus chaill an teas é: 
 

The fate of (the late) War Minister of Spain, is very 
deplorable. Two months ago he took passage in the 
Peninsular and Oriental Company’s boat at Marseilles, 
on his way to assume the governorship of the Philippine 
Islands. Midway in the Red Sea the heat became so 
intolerable that the packet had to run out of her course 
in order to get a current of air. Several of the passengers 
got sun strokes and the Hiberno-Spanish general fell 
dead on the quarter deck. The Madrid journals are full 
of the calamity. (Carlow Morning Post, 06/10/1860).  

 
Drochscéal gan aon agó, ach, a deir tusa, cad tá ort, a 
Mhórdhaigh, nó cad fáth go bhfuil dúch Mhóire á chur amú 
agat ar a leithéid de scéal? Fan bog go fóill. Nílim imithe le 
gealaigh fós, ach go háirithe, agus neosfadsa dhíbh é.  

Ainm an fhir úd? José. Ach a shloinne? Mac 
Criomhthainn.  

Tá páirc ar Choimín Bhaile na hAbha go dtugtar Páirc 
Shéartha air, agus deirtear linn sa tseanchas go raibh tigh mór 
agus úllord ag na Criomhthainigh sa Gharraí Doimhin i 
mBaile na hAbha (dhein an bóithrín a tógadh siar dtí’n 
seanabhaile dá leath den ngort seo). Deirtear, chomh maith, 
go raibh deirfiúr Phiarais Feiritéir pósta le fear darbh ainm 
Séartha nó Séafradh Mac Criomhthainn i mBaile seo na 
hAbha, agus maireann giota beag filíochta fé thuas a thug 
Piaras ar Shéartha, ach ní chuige sin atáimid anso.  

Ba de shliocht na gCriomthaineach seo an José seo 
’gainne. Conas ar ráinigh go raibh duine de mhuintir Dhún 
Chaoin ina Ardoifigeach i gcabhlach na Spáinne? Neosfaidh 
fear eile ón bparóiste, Johnny Nagle, dúinn é.  

 
Irish genius and talent have won their way to distinction 
and honor in every land. We have illustrations of this 
in every page of our history. Among the chivalric and 
heroic the past in Kerry, the McCroghans played a 
distinguished part. Last month I saw by the papers that 
Captain General José McCroghan, lately Spanish 
Minister of the Marine, whilst on his voyage to the 
Philippine Isles, as their future Governor-General, 
dropped dead on the deck of the steamer in the Gulf of 
Persia, through the intense heat of the weather. Few, 
probably, know that the remote parish of Dunquin, 
about eight miles west of Dingle, was the birthplace of 
the father of General McCroghan. He was connected 
through the Ferriters with many distinguished families 
in the country. It appears that Captain Pierce Ferriter, 
who lived formerly at Castle Sybil, more properly, 

Ferriter’s Castle, called in the poem Dún Meighreach 
i.e Merry Fort or Castle, west of Dingle, had three 
daughters, Mary, Ellen, and Thomasina. Mary married 
Joseph McCroghan, who lived formerly at Ballinahow, 
parish of Dunquin. Ellen married Dominic Fitzwillam 
Trant, who lived at Ballintlea, in the parish of Ventry; 
and Thomasina married one of the O’Donoghues of the 
Glens, who lived at the Castle of Glenflesk.  

Joseph McCroghan had two sons and one daughter 
– Denis, Geoffrey and Mary. Denis was not married in 
this country. He travelled abroad, and after many years 
he returned home, and for some private reason sold out, 
about the close of the last century, the property 
Ballinahow, Ferriter’s Quarter and Glenmore, all in the 
parish of Dunquin, to Sir Thomas Mullins, Bart, 
afterwards first Lord Ventry. This is now a part of the 
Trust Estate of the present Lord Ventry, which his father 
got as a marriage portion with his wife from Captain 
Ferriter, who left Geoffrey and his large family quite 
destitute of any means. He then left this country and 
never returned.  

Geoffrey was united to his own cousin, Bridget 
O’Donoghue of the Glens, and had four sons, Joseph, 
Denis, who died when a boy, and Eugene, and several 
daughters. The last survivor of them, Madame 
Germain, died within the last two years in France.  

The disposal of the property took great effect on 
Geoffrey, and tended to shorten his days, as he shortly 
afterwards died at Caheratrant, in the parish of Ventry.  

His three sons then had no alternative but to seek 
their fortune somewhere else. Two of them went 
abroad, and through the influence of their cousin, the 
late Sir Nicholas Trant, Governor-General of Oporto, 
got into respectable situations either in Spain or 
Portugal.  

…. There are a few persons still living in this district 
who recollect having seen Geoffrey McCroghan, the 
Grandfather of his Excellency Governor-General 
McCroghan. (The Tralee Chronicle, 08.11.1860).  

Ó Bhaile na hAbha  
go dtí an Muir Rua 

Dáithí de Mórdha

Baile na hAbha c.1930 ag Dómhnal Ó Bric 
(Logainmneacha Dhún Chaoin, CCDC 2017)
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Dearúd an Chléirigh ar a Chlog 
.i. Gach dearúd a dhéantar ar ghléas oibre  
nach bhféadfaí aon ní a dhéanamh á cheal. 

 
Deaglán Naofa a bhí uair ar thuras na Róimhe 
agus thug an Pápa clog Aifrinn dó. Thug 
seisean do chléireach óg le coimeád é. D’fhág 
an cléireach ar an trá trí dhearúd é lá a raibh 
siad ag teacht ar muir go hÉirinn. Ní raibh fáil 
ar an gclog agus Deaglán ag rá Aifrinn. Ghuigh 
sé chun Dia d’iarraidh an chloig agus de réir 
dealraimh shnámh an clog agus an charraig ar 
a raibh sé gur shroich siad Aird Mhór na 
nDéise. Tá an chloch ann ó sin: Cloch 
Dhéagláin.     
          – An Seabhac, Seanfhocail na Mumhan. 

 
Tháinig clog eile i dtír sa bhliain 1852 nuair do bhriseadh 
árthach seoil 950 tonna meáchan ar Thrá an Mhórdhaigh, 
an Ben Nevis. Ní fios cén lastas a bhí á iompar ag an 
árthach agus é ar thuras ó Quebec go Bristol ag an am. 
Bhuail sé an tAth-Oileán ar dtús, agus briseadh ar fad é ar 
Charraig Chiaráin in aice na trá.      

Bhí an clog ón árthach á choimeád sábhálta ag an 
bpobal go dtí gur chríochnaíodh tógaint Shéipéil na 
Carraige ar an 15ú Meán Fómhair 1871 agus cuireadh ann 
é. D’fhan an clog ansan gur deineadh athchóiriú ar an 
sáipéal déanach sna 1950aidí nuair do bhronnadh clog nua 
ar an séipéal ag Nell Bean Mhic Amhlaoibh, máthair Shíle 
Humphreys (gurb í féin máthair críonna Mhancáin agus 
Ruáin Magan, dála an scéil). Aistríodh clog an Ben Nevis 
ansan go séipéal Dhún Chaoin. 

Is oiriúnach go leor é go mbeadh ról eile mar seo ag 
clog an Ben Nevis agus an bhrí atá leis an ainm: Ben Nevis 
isea an cnoc is airde san Albain, Beinn Nibheis i nGàidhlig 
na hAlban, nó Beann Neimhe (neamh) sa Ghaelainn.  

Níor dhún Dia bearna riamh ná go n-osclódh sé ceann 
eile. 

Foinsí:  
Séamus Mac Gearailt, Céad Bliain 1891-1971, Mícheál Ó 
Cíosáin (eag.), Baile an Fheirtéaraigh, 1973. 
http://www.irishwrecksonline.net/Lists/Kerry.htm 

Faisnéiseoirí:  
An tAth. Tomás Ó hIceadha (trócaire air), Sagart Paróiste 
Bhaile an Fheirtéaraigh 1989-2005.  
Boscó Ó Conchúir, Cill Chúile, Baile na nGall.  

 
— Feargal Mac Amhlaoibh
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BEN NEVIS 
LIVERPOOL 

Tá an méid sin thuas ó Nagle ana-spéisiúil, agus léiríonn 
sé mórán rudaí fé shochaí agus fé shaol na leithinse san ochtú 
haois déag, maidir le póstaíocha, díol agus ceannach talún, 
agus Éireannaigh bheith i seirbhís na n-impireachtaí móra 
Eorpacha.  

Níorbh é an Piaras a luann Nagle Piaras na filíochta, agus 
bhí níos mó ná Séartha/Geoffrey amháin i measc na 
gCriomthaineach, ach tá eolas cruinn go maith ag Nagle ar 
chraobhacha ginealaigh theaghlaigh uas- agus meán-
aicmeacha na leithinse, agus creidim go bhfuil an teolas fé 
José Mac Criomhthainn, mac mic Shéartha, i gceart leis.  

Anois cad déarfadh sibh le Baile na hAbha, gan inti ach 
baile beag! 

Bhí muintir na bparóistí lastuaidh dúinn ag maíomh as an 
Aimiréal Ó Muircheartaigh, ach féach go raibh a leithéid 
céanna againne, agus b’fhéidir go mbeadh cáil nach beag 
bainte amach ag José seo againne murach gur cailleadh é sa 
Mhuir Rua mí Lúna na bliana 1860, agus é ar a shlí chun 
bheith ina cheannaire thar cheann na Spáinne sna hOileáin 
Fhilipíneacha. 

ar lean ó lch 8.



Ach is ag díriú ar shaol athar Vincent, 
Mícheál Ó Gairbhí, an t-alt seo. 
Saolaídh Mícheál ar an gCeathrú i 
nDún Chaoin in 1877, an dara dhuine 
ab óige as ochtar clainne, ceathrar 
buachaill eile agus triúr cailín. B’é 
Donnacha Bán Ó Gairbhí a athair 
agus Eilís Ní Chonchúír a mháthair. 
D’fhreastail an chlann ar fad ar Scoil 
Dhún Chaoin, a bhí trasna an bhóthair 
i mBaile Bhiocáire ag an am. Trí 
Bhéarla a bhí an t-oideachas ar fad an 

uair úd agus, dá bhrí sin, bhí Béarla 
réasúnta maith acu go léir. 

Ní raibh suim dá laghad ag 
Mícheál sa bhfeirmeoireacht, agus 
cáil air dá réir sa chlann. Nuair a bhí 
obair le déanamh agus nuair a 
dh’fhiafródh a athair, “Cá bhfuil 
Mícheál?”, b’é an freagra a fuair sé ón 
mac ba shine, Peadar, ná, “Thíos ar 
bharr na haille ag faire ar na báid.” 
Bhí Mícheál ciaptha de shíor ag na 
longa cabhlaigh móra agus iad ag 

seoladh timpeall ar na Blascaodaí, iad 
ar phatróil nó i mbun cleachtaí 
míleata, go háithe sa samhradh 1892 
nuair do bhí inlíochtaí cabhlaigh móra 
ar siúl ag cabhlach Sasana i bhfarraigí 
Iarthair Dhuibhne. 

Seans maith gurb é seo a speag é ar 
deireadh, gan faic a rá lena mhuintir, 
chun liostáil sa chabhlach. De shiúl na 
gcos, ar an 31 Iúil 1893 ag 16 bliain 
d’aois, chuaigh sé go Baile na nGall, 
áit go raibh stáisiún An Gharda Cósta 

Casann Rothaí an tSaoil 
Cur síos ar bhfear óg ón gCeathrú a thaisteal  

ar fud an domhain, ar a shoal agus a oidhreacht. 
 

Feargal Mac Amhlaoibh 
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Cailleadh Uinseann Ó Gairbhí ar 
an 7ú Deireadh Fómhair 2022, in 
aois 101 (+303 lá). Saolaíodh é ar an 
Leathtaoibh Mór ar 1 Eanáir 1921, 
an dara mhac as ochtar clainne de 
chúigear mac agus triúr cailín. 
D’aistrigh a mhuintir go Baile Ghib 
na Mí i 1936. Fear uasal ionraic 
Gaelach gealgháireach cneasta ab 
ea Vincent, mar ab fhearr aithne air 
– baisteadh é i ndiaidh phatrún 
shéipéal an Bhuailtín. Chaith sé 

blianta fada ina phríomhoide ar 
Scoil Náisiúnta Naomh Ultain i 
mBaile Ghib, agus mar fhear pobail 
sa pharóiste gur aithníodh é go 
háitiúil go deireadh a shaoil mar 
“An Máistir”. Tá sé curtha taobh 
lena bhean álainn fhlaithiúil 
fháilteach, Nancy a cailleadh i 2003, 
agus a mhuintir i dTeampall Bhaile 
Ghib.  
   Ar dheis Dé, inar chreid sé go 
daingean, go raibh sé anois.

Uinseann Ó Gairbhí 
1921-2022

Stáisiún an Gharda Chósta i mBaile na nGall, 1889



ba chóngaraí, agus dhein sé amhlaidh.  
A mhacasamhail a dhein Tom 

Crean trí seachtaine roimhe sin, ar an 
10 Iúil 1893, ag siúl ó Abhainn an 
Scáil go stáisiún An Gharda Chósta ar 
an Minaird i dteanna le Cinnéideach, 
cara leis. 

Deirtear gur thaisteal Crean go 
Cóbh, Corcaigh, faoi thionlacan 
Shéamais Ághas ó Chinn Aird (gaol le 
Tomás Ághas), a bhí sa chabhlach 
trádála. Ní fios an raibh Mícheál Ó 
Gairbhí ina dteannta, ach 
chríochnaíodar beirt, Crean agus Ó 
Gairbhí, ag traenáil le chéile ar an 
long HMS Impregnable i Davonport, 
Plymouth, ar chósta dheiscirt Shasana. 
Cé gur chuadar ar threoanna difriúla 
sa chabhlach ina dhiadh sin, 
d’fhanadar cairdiúil agus i 
dteangmháil lena chéile as sin amach.  

Aistríodh Crean mar “Boy 1st 
Class” go HMS Devastation, long An 
Gharda Chósta, ar an 28 Samhain 
1894. Tá éiginnteacht faoi chonas ar 
éirigh leis sa chabhlach. Dealraíonn sé 
nach ró-shásta a bhí sé leis an saol i 
gcoitinne ann agus é i mbun a 
dhualgais ar longa éagsúla ón tus, 
suas go dtí 1901 nuair a bhí sé ar an 
HMS Ringarooma in aice na Nua 
Shéalainne. Ag an am bhí 
idirbheartaocht á réiteach ag Sasana 
agus an Astráil faoi loing an 
chabhlaigh a roinnt. Ar ordú ón 
Aimiléireacht aistríodh fir agus ábhair 
go dtí an SS Discovery faoi cheannas 
Robert Falcon Scott chun tacú leis an 
bád a phrapáil don dturas 
taiscéalaíochta ó dheas a bhí rompu. 
Bhí fadhb ag Scott nuair a d’fhág 
duine dá fhoireann agus thapaigh 
Crean an deis nuair a tugadh cead 
foirmeálta dó an Ringarooma a 
fhágaint agus an post ar an Discovery 
a líonadh. Tar éis dó a bheith páirteach 
sna himeachtaí ar fad a bhain le Scott, 
bhí Crean mar bhall den gcabhlach fós 
ach ag cuimhneamh ar éirí as agus i 
1913 thug sé faoi thigh tábhairne a 
bhunú in Abhainn an Scáil. Ach 
tháinig glaoch ó Ernest Shackleton 
agus ghlac sé leis an deis arís tabhairt 
faoin turas cáiliúil ar an SS 
Endurance. 

Tar eís bliain i mbun traenála, 
aistríodh Mícheál go HMS Melampus 
ar an 14 Samhain 1894 a sheol go dtí 
an Astráil, turas a thóg bliain go dtí 

gur fhill sé ar Davonport. As sin 
amach is léir gur bhain sé sásamh as a 
shaol sa chabhlach agus an domhan 
mór feicthe aige ón Mheánmhuir go 
dtí an Aifric Theas, áit a bhí sé le linn 
Chogadh na mBórach. Ina dhiadh san 
chaith sé tamall thar n-ais i Davonport 
agus deis aige teacht abhaile go rialta. 
Is ar cheann desna cuairteanna seo gur 
chas sé le Mairéad Sears ón 
Leathtaoibh Mór agus bheartaíodar 
pósadh agus filleadh ar Davonport. 
Pósadh iad ar an mBuailtín ar an 14ú 
Iúil 1914 agus thugadar faoin turas ón 
nDaingean go Trá Lí, go Baile Átha 
Cliath; ó Dhún Laoghaire go 
Hollyhead agus ar 
aghaidh go 
Davonport. 

Ní rabhadar i 
bhfad ann nuair do 
bhris An Cogadh 
Mór amach agus 
cuireadh Mícheál go 
dtí an Aifric Theas 
mar bhall d’fhoirean 
an HMS Cornwall, a 
ghlac páirt i gCath 
Oileán na Falklands 
ina dhiaidh sin. Is le 
linn an chogaidh seo 
gur chuaigh slad mór 
i bhfeidhm ar 
Mhícheál agus a 
d’fhan leis go 
deireadh a shaoil 
nuair a d’ionsaigh an 
Cornwall an long 
Gearmánach Leipzig 
agus cuireadh go 

tonn poill í. Deineadh gach iarracht ar 
an gcuid den fhoireann a bhí san uisce 
a tharrtháil agus iad ag screadaíl 
“Kamerad! Kamerad!” ag impí 
cabhrach. 

Ní raibh tuairim ag Mairéad cá 
raibh sé imithe, agus d’fhill sí ar 
Chorca Dhuibhne. Ar dtúis, d’fhan sí 
lena haintín a bhí pósta le conraitheoir 
iompair i Lána an Dadhgaide sa 
Daingean, áit ar saolaíodh a céad 
leanbh, Donnacha, ar an 4ú Aibreáin 
1915. Bhí Nollaig na bliana céanna 
buailte leo sarar chonaic Mícheál iad 
agus é ar chuairt deich lá abhaile. 

Agus é ag tnúth lena dhíshlógadh 
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Mícheál Ó Gairbhí agus Mairéad Sears, 

HMS Cornwall



ón gcabhlach, chuir Mícheál airgead i 
dtreo thigh nua a thógaint ar an 
Leathtaoibh. Bhí seo ar fad curtha in 
eagar ag Mairéad agus shocraigh sí 
conradh chun feirm bheag móide tigh 
cónaithe agus botháin a cheannach. 
Thóg sí siopa taobh leis an dtigh nua 
agus choimeád sí lóistéirí 
gearrthéarma sa tigh féin, go háirithe 
daltaí óga ar thóir fhoghlam na 
Gaolainne. (Aisteach go leor, bhí 
Nancy Nic Aodhagáin ó Chorra, Cill 
Áirne, ar dhuine acu siúd. Bhí Vincent 
i gColáiste Chaoimhín ag an am ag 
traenáil le bheith ina mhúinteoir, ach 
ar ámharaí an tsaoil chasadar le chéile 
i mBaile Átha Cliath blianta ina 
dhiaidh sin agus phósadar.) 

Agus an Cogadh Mór thart, 
díshlógadh Mícheál ar an 25ú 
Meitheamh 1919 agus é 40 bliain 
d’aois. D’fhill sé ar an Leathtaoibh 
Mór lena phinsean saoil ón gCabhlach 
Ríoga agus a chuid taithí agus cumas 
a chuir sé lena chuid acmhainní thar 
na blianta. Ach, faraor, ní raibh an 
fheirmeoireacht ar cheann acu siúd. 
Ní raibh taithí ná tuiscint aige ar a 
leithéid agus d’fhág sé na cúraimí sin 
faoi dhaoine eile. 

Bliain ina dhiaidh sin, ar an 24ú 
Márta 1920, d’éirigh Tom Crean as an 

gcabhlach agus d’fhill sé abhaile go 
dtína bhean, Eibhlín Ní Iarlaithe, a 
phós sé i 1917. Le cabhair óna hathair 
agus a phinsean féin, thug sé faoin 
sean tábhairne a bhí ceannaithe aige i 
1913 agus bunaíodh an South Pole Inn 
in Abhainn an Scáil. 

Gan amhras, d’fhill an bheirt acu 
abhaile ag am 
leochailleach in Éirinn. 
Bhí Cogadh na Saoirse 
tosnaithe agus éinne go 
raibh baint acu le rialtas 
Shasana faoi bhagairt. Mí 
tar éis do Tom filleadh 
abhaile maraíodh an 
dearthair ba shine leis, 
Con, a bhí ina sháirsint 
san RIC ag luíochán gar 
do Gharraí Thancaird 
(Upton), Corcaigh, ar an 
25ú Aibreáin 1920, 
feachtas a lean ar aghaidh 
go síniú an Chonartha i 
1921. Ní haon ionadh, mar 
sin, an ceann á choimeád 
thíos acu beirt agus gan 
aon seó mór a dhéanamh 
as cad a bhí bainte amach 
acu. 

Ní fios conas gur chuir 
Mícheál Ó Gairbhí aithne 

ar Mhairéad Sears an chéad lá. Ní 
mhaireann aon chomhfhreagras a bhí 
eatarthu sna laethanta tosaigh, ach bhí 
duine faoi leith ar aithne ag an mbeirt 
acu – Tom Crean. Sa naoú haois déag 
bhí dlúthbhaint ag na Cuirínigh 
(Creans) leis an Leathtaoibh agus an 
ceantair máguaird – Baile an 
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Tom Crean agus Nell Ní Iarlaithe 

Tigh Uí Ghairbhí ar an Leathtaoibh Mór



Rannaigh, Imileá, agus an Riasc, cé 
nach bhfuil radharc ar éinne don 
sloinne ann inniu. Sna tuairiscí atá ar 
fáil, idir daonáirimh agus cuntaisí 
eaglasta, tá cuid mhaith den gclann 
scaipthe timpeall ar Chorca Dhuibhne, 
ach is ó Bhaile na Saor a shíolraigh 
Tom, nuair do bhog a athair Pádraig,  
mac le hAodh (Hugh) Ó Cuirín agus 
Mary O’Connell (ó Chill Bhaile Uí 
Fhlaithimh, taobh theas d’Áth Chaisle 
sa Leitriúch) go Gort a’ Churráin in 
aice Abhainn an Scáil. Tá tuarimíocht 
ann gur ón Leathtaoibh a tháinig na 
Cuirínigh seo ar an gcéad dul síos.  

Phós Catherine (deirfiúr le Pádraig 
Ó Cuirín) John Lynch ó Bhaile an 
Rannaigh. Mac leo siúd ab ea John 
eile, gur múinteoir scoile é agus a 
bhunaigh tábhairne ar an Riasc (Tigh 
Bhric an lae innu); agus iníon leo ab 
ea Nóra, a phós Mícheál Ó Maoileoin 
ó Imileá. Is iad muintir Mhaoileoin na 
Gráige a sliocht. 

Ní fios ag an bpointe seo an raibh 
aon ghaol ag Máiréad Sears leis na 
Cuirínigh, ach thugadh Tom Crean 
turasanna ar an Leataoibh tar éis dó 
teacht abhaile, agus ba chuimhin le 
Vincent Ó Gairbhí, agus é ina 
bhuachaill óg, Tom Crean ag teacht go 
dtí an tigh ar cuairt ar a athair 
Mícheál. Gan amhras, bhí cleachtas 
na gcleamhnas forleathan sa dúthaigh 
an uair sin agus, ní fios ach go raibh 
baint ag Tom Crean sa chúram san. 

Pé’n domhan é, tá níos mó ná 
comhtharlúint amháin sa scéal seo ar 
fad agus, dála san, tá a thuilleadh cur 

is cúiteamh á dhéanamh ag roinnt 
daoine go bhfuil spéis acu ann. Má tá 
aon ní le cur leis an dtaighde ag aon 
léitheoir, fáilteoimid roimhe. 

Mar fhocal scoir, nuair a foilsíodh 
na pleananna chun daoine a aistriú go 
Contae na Mí i lár na 30aidí, ghlac 
Mícheal Ó Gairbhí leis an deis agus 
d’imigh sé féin agus a mhac 
Donnachadh ann. Bhí cúpla bliain eile 
ann sarar lean Mairéad agus an chuid 
eile den chlann iad, mar bhí sí breá 
sásta lena gnó sa tsiopa. Seans go raibh 
sí ag súil go bhfillfeadh Mícheál, mar 
bhí cúpla bliain acu go léir a n-aigne a 
dhéanamh suas fanacht nó filleadh 
thar n-ais. Ach ní raibh sé chun casadh 
agus d’aistrigh sí féin ar deireadh. 

Ag an am, tharla go raibh slinnte 
nua ceannaithe agus ullamh ag 

Mairéad le chur ar díon an tí i 
Leathtaoibh nuair a d’fhág sí. 
Tamaillín ina dhiadh sin, fuair sí litir 
ón sagart paróiste ar an mBuailtín, 
Tomás Ó Muircheartaigh, ag iarraidh 
na slinnte a cheannach le cur ar dhíon 
Scoil Dhún Chaoin. Ghlac Mairéad 
lena iarratas agus deineadh amhlaidh. 
D’fhan na slinnte sin ann go 1979 
nuair do chuireadh díon nua ar an 
scoil. Casann rothaí an tsaoil! 

Cailleadh Mícheál sa bhliain 1954 
agus a bhean Mairéad in 1969, iad 
curtha i dTeampall Bhaile Ghib. 
Cailleadh Tom Crean go hanabaí in 
1938 agus a bhean Nell in 1968, iad 
curtha sa tuama a thóg Tom Crean 
féin i dTeampall Bhaile na Cúirte. 
Beannacht Dé leo ar fad. 

 
Foinsí  

Michael Garvey (garmhac), The 
Sailor, Michael Garvey, Petty Officer 
Royal Navy (1893-1920) féinfoilsithe, 
Tailteann, Co. na Mí (2020). 
Michael Smith, The Unsung Hero, 
Tom Crean – Antartic Survivor, The 
Collins Press, Corcaigh (2000). 
Daonáireamh an Ath. Uí Chathasaigh 
1835. 
Daonáirimh 1901, 1911.  
Civil Records / Church Records: Irish 
Geneology.ie 
 

Buíochas 
Michael Garvey (as eolas breise), 
Frances Uí Chinnéide, Caitlín Ní 
Bheaglaoich-Uí Mhaoileoin, Ann 
Sears-Uí Mhainnín, Aileen Crean-
O’Brien.

An clann óg c. 1924 
Donnacha, Mairéad, Uinseann, Mícheál agus Máire (May)

Scoil Dhún Chaoin roimh 1979
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Lá Domhanda na Leabhar/Lá Fhéile Phádraig 
Oíche Shamhna/ Lá Roald Dahl.  

Ghlacamar le gach deis feistis agus smidiú a chaitheamh tríd na bliana. 

Imeachtaí na Bliana ar Scoil  
14



Ná dein nós is ná bris nós – Gairdíní Cásca na Bliana. 
 

Bhain na leanaí ana thaitneamh as páirt a ghlacadh i 
gclár eiceolaíochta agus ealaíne, Cúinne an Ghiorria,  
ár mbuíochas le Zoë agus Darach as sinn a stiúradh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
D’éirigh leis an leanaí turas  
go MicroSoft Dreamspace a bhaint amach  
tar éis comórtas Minecraft a bhuachaint. 
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D’fhágamar slán, buíochas agus beannacht 
le Maryann tar éis na blianta ag múineadh 
sa scoil, agus d’fhágamar slán le Rang a 6.  

 

Bhí taispeántas ceoil is rince againn mar 
chuid de Lá an Pharóiste taobh thiar de 
Thigh Khruger. 
 
 
 

Thugamar aghaidh ar an nDún Mór le 
haghaidh Lá an Mháistir. 

   
 
   
 
 

Bhí cúpla lá stairiúil ag an scoil nuair a thugadar leo Craobh 
 Chairraí Thiar do Scoileanna Bheirt Oide agus bhaineadar amach 

cluiche leath cheannais an chontae.  
 
 

 
 
 

 
Comhghairdeas leo! 

 

Náisiúnta Naomh
Scoil Gobnait

DÚN CHAOIN 

Ní haon ualach   an fhogh la
im
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Do ghlac roinnt mhaith leanbh páirt i Stáitse na nÓg i mbliana 
agus bhí cúpla leanbh ag glacadh páirte san Oireachtas. Agus 
tháinig An Scéalaí is Fearr in Éirinn chugainn, Tomás Uí Lúing 
le Corn Neidí Frainc ina ghlac aige. Maith sibh a leanaí! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bhí Tadhg Mac Dhonnagáin chugainn ó 
Futa Fata agus é ag taifead na leanbh 
le haghaidh bailiúcháin nua de rannta 
do leanaí óga, Púcaí Schmúcaí scríte 

ag Gabrial Rosenstock.  
Beimid ag súil le toradh na hoibre a 

chlos san earrach. 
  
 
 
 
 
Chuireamar fáilte 
roimis ár Naíonáin 
Bheaga nua, le 
Múinteoir Áine agus 
lenár gCúntóir 
Riachtainais Speisialta 
nua Treasa Uí Lúing,  
go n-éirí go geal leo. 
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Lá Spóirt, Turasanna agus Eile 
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‘Ball Night’ sa tSeanntóir sna seascaidí luaithe  
 
Lánú ab ea Seán agus Julia de Lóndra, nó Seán agus Julia Landers, mar a thug muintir na háite orthu, trócaire sa chré ar 
lán na beirte acu, a bhí ina gcónaí sa tSeanntóir, fé scáth Shliabh An Iolair. Chuir an saol mór aithne orthu sa dara leath 
den chéad seo caite. Beirt lách chuideachtúil muinteartha ab ea iad agus bhíodh mórán ag siúl ar a dtigh coitianta – gaolta, 
cairde agus lucht foghlama na Gaelainne ina measc. 
   Cuimhnítear fós ar na ‘ball nights’ a bhíodh i dtigh Landers nuair a thagadh gaolta le duine éigin den mbeirt acu abhaile 
ó Mheiriceá. Bhíodh fáilte ar leith roimh mhuintir na háite ag na hoícheanta bothántaíochta seo agus leanadh cuid de na 

hócáidí go maidin gheal le tarraingt ar cheol, 
amhráin, cuideachta agus beagáinín den ragairne 
babhtaí. 
  Is í Frances Uí Chinnéide, Baile Bhiocáire, a sheol 
an dá phictiúr seo in ár dtreo. Tógadh an dá phictiúr 
ag ‘ball night’ a bhí ar siúl i dtigh Landers (an tigh 
nua) uair éigin i 1961 – breis agus trí fichid bliain ó 
shin – rud a dheineann pictiúr stairiúil de. Is 
amhlaidh a bhí deartháir agus triúr deirféar (agus 
iníon deirféar) le Seán tagtha abhaile ar saoire ó 
Mheiriceá in éineacht lena chéile, ‘Yanks’ mar a 
thugtaí orthu. Is é seo an chéad uair, a deirtear, a 
bhuail Bid Landers lena deartháir Seán. Ceaptar 
gurb í iníon Hannah Landers-Laing, Sheila, a thóg 
an pictiúr.  
  Is léir ón bpictiúr go raibh scléip agus sult á bhaint 
ag gach n-aon as an oíche agus nach aon áit duairc 
ná dorcha ab ea Dún Chaoin i dtosach na seascaidí 
den gcéad seo caite. 
  Níl ar marthain as an ngrúpa sin ach beirt. Trócaire 
sa chré ar an gcuid eile acu. 

Pictiúr thuas 
Chun tosaigh, ó chlé: Hannah Daly (Oifig An 
Phoist); Nóra Sé-de hÓra (ón gCom agus 
Cloichear); Micí Bán Ó Sé, ón gCom agus 
Ceathrú; Seán Daly (An Com) agus gloine ina 
láimh aige. 
    Laistiar díobh sin tá Eilín Lynch-Uí Shé ón 
nDaingean agus ón gCeathrúin; Seán Landers na 
Seanntórach agus Kate Landers-Connors (deirfiúr 
Sheáin). 
    Sa líne cúil tá Eibhlín Ní Chatháin, Baile An 
Ghleanna; Bid Landers-Kenny; Hannah Landers-
Laing; Mairéad (Maggie) Long-Uí Dhálaigh 
(máthair Frances Uí Chinnéide agus 
bunmhúinteoir); Julia Daly-Landers (An Com agus 
An Seanntóir); Joan Kenny, iníon Bhid Landers; 
Jimmy de hÓra, Cloichear; Seán de hÓra (leis an 
mbosca ceoil), Cloichear; Tom Landers (folaithe 
beagán) agus a lámh in airde aige, agus (gan ach 
leath den a aghaidh le feiscint) Séamus Ó 
Lúbhaing, (Pound), Baile Mhic Fhinn agus Baile 
na Rátha.

Pictiúr ar dheis 
Chun tosaigh, ó chlé: Seán Landers; Micí Bán Ó Sé; Peaidí Landers, An Seanntóir (deartháir Sheáin) agus a chaipín ina 
dhoirne aige; Tomás Tiúaí Ó Cíobháin, ón nGráig. 
   An Dara líne, laistiar, Kate Landers is a lámha aici ar ghualainn Mhicí Bán agus Seán Daly An Choma (deoch aige). 
   Laistiar (ó chlé): Hannah Landers; Maggie Uí Dhalaigh (a droim leis an gceamara); Julia Landers; Joan Kenny; Jimmy de 
hÓra (spéaclaí air); Seán de hÓra is a bhosca ceoil; Tom Landers; An ‘Pound’ agus Tom Scanlon, Gleann Loic. 
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‘An Muileann’ a thugaimis ar an 
gcuid ba íochtaraí de Choimín Bhaile 
Ícín agus sinn ag fás suas. Is é sin an         
t-ainm a fuaireamar ón ár muintir 
romhainn. ‘Muileann, muileann, císte 
mór mine,’ a deirtí linn. Do bhí 
muileann meilte ar na bólaí sin tráth 
ach ní ar Choimín Bhaile Ícín go 
baileach a bhí sé ach i mbaile fearainn 
Cheathrú an Fheirtéaraigh, díreach 
trasna na habhann. Dhein tuile mhór 
ana dhíobháil don muileann sin in 
1845. 

Le linn domsa a bheith ag teacht 
chun coinlíochta i seascaidí an chéid 
seo do bhí trí tithe muintire sa 
Mhuileann – Tigh ‘Mhéiní’ (Máire Ní 
Shé Uí Dhuinnshléibhe), Tigh ‘Doll’ 
(Seán Ó Sé) agus Tigh ‘Neoidin’ 
(Mícheál Ó Catháin). De réir 
dhaonáireamh 1911 do bhí 16 duine 
ina gcónaí ar an mball seo. Baineann a lán seanchais leis 
‘An Muileann’ agus tá roinnt eolais breise le fáil in 
Éamonn Ó hÓgáin agus John Kennedy, Logainmneacha 
Dhún Chaoin, Co. Chiarraí, Comhar-chumann Dhún 
Chaoin Teo, 2017, lch. 55.  

Is í Méiní féin agus a háitreabh ar an mball seo i 
ndeireadh a saoil is mó go bhfuil seanchas ag baint leo. Do 
thug an scoláire Leslie Matson cuntas iontach ar Mhéiní 
san leabhar fíor spéisiúil, Méiní - The Blasket Nurse. I 
saothar iontach eile, atá neamh-fhoilsithe go dtí seo, 
‘Blasket Lives’, deir Matson an méid seo: 

 
Méiní was born in the United States, probably in 1876…
…….in Chicopee Falls, Massachusetts. Her father was 
Seán ‘Jacko’ Ó Sé, a native of Baile Eaglaise, near 
Smerwick. Her mother was Máire Chéitinn, the daughter 
of Seán Céitinn, who was a weaver in Dunquin of Uibh 
Ráthach origin, and his wife Mary Emperor (Méireas 
Ímpire). Jacko and Máire had another daughter Siobhán, a 
few years older than Méiní. ………. When Méiní was 
about two years of age, Jacko died, and the grandfather 
made one of his reputed six trips across the Atlantic, and 
brought the infant Méiní back with him. 
 

Nuair a bhí Méiní timpeall 16 bliana chuaigh sí sall go 
Meiriceá arís ach tháinig sí abhaile I gceann tamaill. B’ seo 
lei isteach ‘on oileán tamall ina dhiaidh sin arís, i ngan 
fhios dá muintir, is cosúil, chun duine de shaoithe an 
Oileáin, a bhí ina bhaintreach – Seán Eoghain Ó 
Duinnshléibhe a phósadh. 

Cuireadh aithne uirthi istigh mar bhean chabhartha 
chumasach. 

Nuair a cailleadh Seán Eoghain sa bhliain 1932 d’fhág 
Méiní an tOileán is chuaigh sí chun cónaithe i dtigh a 
muintire ar an Muileann, de réir chuntas Matson i ‘Blasket 
Lives’:  

 
The house to which Méiní returned was the old house 
which had belonged to Méireas’s family, the Emperors…
……. The house itself was probably in bad repair……….. 
Later the same year, by which time Máire Chéitinn was 
dead, Billy (Billy Bhailt – mac deirféar de Mhéiní) and his 
friend Seán ‘Tull’ Ó Muircheartaigh began to build a new 
house for Méiní beside the old one, where the old chapel-
of-ease had stood. It has been said that some of the chapel 
stones were used in the building, and that this brought ill-
luck on the house……  
 

I ndeireadh na naoú haoise déag agus i dtosach na fichiú do 
bhí tábhacht ar leith leis An Muileann mar go raibh cuas in 
aice leis ar a dtugtar ‘Faill Cliath’ agus anseo isteach a 
thagadh báid an Oileáin (báid saighne) sular thosnaigh 
muintir an oileáin ag teacht isteach go ‘Faill Móir’ lena 
naomhóga…. 

Ach mar gheall ar an imirce agus ar chúinsí eile do 
thosnaigh meath ag teacht ar An Muileann fén dara leath 
den gcéad seo caite. Ní raibh sa tigh uachtarach sa 
Mhuileann, ‘Tigh Mhéiní’, fé dheireadh na seascaidí seo 
caite ach ‘Méiní’ féin agus iad sin a bhí ag tabhairt aire di. 
Fothrach ‘folamh gan aird’ ba ea tigh Doll fén dtráth sin 
(bhí Doll i dtigh altrais i gCill Áirne). Bhí tigh Neoidin leis 
bun-thréigthe is gan ach Neoidin féin agus a mhac Tomás 
ag maireachtaint ann. De réir a chéile do cheannaigh 
strainséirí tigh Doll (‘Na Belgians’ mar a thugtaí orthu) 

‘An Muileann’ agus a Mhuintir 
Mícheál de Mórdha

An Mhuieann mar atá inniu
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agus deineadh athchóiriú áirithe ar an dtigh sin. De réir 
sheanchas na muintire do tógadh bothán in aice le tigh Doll 
do charachtair darbh ainm ‘Domhnall Cháit Bhilí’ (duine 
de Shúilleabháinigh an Bhlascaoid) – a bhí fillte abhaile ó 
Mheiriceá is é bocht dealbh agus ina theifeach ó arm na tíre 
sin….. Do scríobh Muiris Ó Súilleabháin (gaol leis) cuntas, 
nár foilsíodh fós, ar Dhomhnall agus a eachtraithe. 

D’fhan Neoidin agus a mhac Tomás (é siúd a bhfuil a 
ainm péinteáilte ar Ché Dhún Chaoin) le chéile i dTigh 
Neoidin (thugtaí tigh ‘Bhailt’ leis air) go dtí gur cailleadh 
Neoidin sa bhliain 1975. 

Idir an dá linn do casadh Tomás Neoidin (Tomás Ó 
Catháin) agus Eibhlín Ní Ghliasáin (Corcaíoch le 
fréamhacha láidre i gCiarraí) ar a chéile agus do pósadh iad 
sa bhliain 1974. ‘Thugaimis tamallacha inár gcónaí i dtigh 
Bhailt agus i dTigh Mhéiní (cailleadh Méiní i 1967) agus i 
dTigh Eoghain ar an mBlascaod i dtús ár saoil pósta. Bhí 
ana shaol againn le chéile. Thugadh Tomás ‘Palm Beach’ ar 
an Muileann,’ arsa Eibhlín linn le déanaí.  

Le linn don lánú óg a bheith ina gcónaí ar an mBlascaod 
i samhradh na bliana 1976 do tharla tubaiste uafásach 
dóibh. Bádh Tomás go tragóideach ar 13 Lúnasa 1976 agus 
é ar a shlí isteach ‘on oileán tar éis cuairte a thabhairt ar an 
míntír. Rud a mhéadaigh ar an dtubaiste is ea gur saolaíodh 
iníon, Neillí, dóibh i mBealtaine na bliana sin is fágadh 
Neillí bheag gan athair agus Eibhlín gan a céile ionúin. 

Tháinig Eibhlín Uí Chatháin agus a bunóicín iníne, 
Neilí, chun cónaithe amach chun na míntíre agus thugaidís 

tréimhsí ag maireachtaint i dTigh Mhéiní agus i dTigh 
Neoidin. Le cabhair mhuintir na háite agus Chomhairle 
Contae Chiarrai tógadh tigh nua do Eibhlín agus do Neillí i 
gceann tamaill. 

Nuair a d’aistrigh Eibhlín Uí Chatháin go Cill Airne 
tamall maith ina dhiaidh sin (2006) do dhíol sí an tigh nua 
agus do choimeád sí Tigh Mhéiní go slachtmhar agus le 
blianta anuas tá cóiriú ó bhonn déanta ar an dtigh agus 
smut curtha leis chomh maith. Is le Traolach Ó Buachalla 
agus a pháirtí an tigh nua anois. 

Le tamaillín de bhlianta anois tá athchóiriú déanta ar 
thigh Neoidin agus i mbliana tá athchóiriú déanta ar thigh 
Doll leis.  

Tá cuma ana bhreá anois ar thithe An Mhuilinn agus 
tithe cónaithe den scoth déanta díobh. 

Is breá linn a thuairisciú go bhfuil Gaelainn mhaith ag 
úinéirí fhormhór thithe an Mhuilinn anois, de réir mar a 
tuigtear dúinn. Sea, bíonn an roth ag casadh i gcónaí. Mar 
ná raibh ach Gaelainn amháin ar an mball seo céad éigin 
bliain ó shin. 

Is é Pádraig de Brún, ó Shasana ó dhúchas, úinéir Thig 
Neoidin (Tigh Bhailt)anois. 

Seo cuntas uaidh ar chonas a tháinig sé ar na bólaí seo 
ar dtús. As Gaelainn, mar atá sé anseo go baileach, a chuir 
sé a chuntas chugainn. 

Gura fada buan é an Brúnach agus úinéirí eile an 
Mhuilinn! 

 

DAONÁIREAMH 1911 – Baile Ícín
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Ó Shasana go Corca Dhuibhne  
Pádraig de Brún 

 
Sna caogaidí i Sasana léigh mo thuismitheoirí Fiche Blian ag Fás le Muiris Ó 
Súilleabháin, agus thug an leabhar sin an spreagadh do m’athair, Chris Brown, 
cuairt a thabhairt ar Chorca Dhuibhne.  

Sa bhlian míle naoi gcéad is seasca chuir sé glaoch ar oifig an phoist Cheann 
Trá (ní ábhar simplí é sin ag an am) chun fháil amach an raibh aon áit campála i 
gCeann Trá. Mar sin away linn sa Ford Consul ar an mbád farantóireachta ó 

Fishguard go Corcaigh: 
mise, m’athair, mo 
mháthair, mo bheirt 
dheirféir agus mo 
dheartháir agus ó 
Chorcaigh thiomáineamar díreach go Ceann Trá. Sin mar a 
thána go Corca Dhuibhne don chéad uair riamh.  

Ní haon áit campála a bhí ann ach an gort iomlán againn cois 
trá ar bhruach cuan Cheann Trá (Na Ráithíneacha in aice le cé 
an Chuain.) Fuaireamar uisce san abhann, bainne agus na 
huibhe ó thigh feirmeora in aice láimhe. Is maith is cuimhin 
liom boladh na móna os na simné, mar ní raibh a leithéid againn 
i ndeisceart Shasana.  

Chuamar ag dreapadh Sliabh an Fhiolair agus thugamar 
cuairt ar chlocháin timpeall Chinn Sléibhe. Ar aghaidh linn go 
Cé Dhún Chaoin, ach faraoir, ní raibh an aimsir oiriúnach chun 

an chlann go 
léir dul isteach ar an Oileán. Ach breis is seasca bliain níos déanaí 
d’éirigh liom dul isteach ar an Oileán ag rámhaíocht naomhóige le 
Eddie, Eibhlín agus Davin. Buíochas ó chroí leo. Bheadh Chris 
Brown ana shásta é sin a chlos; bíonn rudaí maithe mall.  

Nuair a bhuaileas le mo chéile Lisa don chéad uair sa bhlian dhá 
mhíle is a seacht, mo chéad bhronntanas di ná Fiche Blian ag Fás 
agus Island Home le George Thomson. Le fada an lá bhí suim agam 
sna scéalta agus leabhair na mBlaoscadaí. Sin é i ndáiríre cúis 
amháin gur thanamar anseo go Corca Dhuibhne.  

Dúirt Lisa liom go raibh Peig léite aici ar scoil i gCorcaigh. Is 
féidir liom a rá 
gurb é an 
Blascaod Mór a 
spreag sinn 
fanacht le chéile. 
Phosamar Lá ’le 
Pádraig sa bhlian dhá mhíle is a haon déag agus bhí mí na meala 
againn sa Mhuilinn i mBaile Icín.  

Ina dhiaidh sin, thugamar cuairt ar Chorca Dhuibhne go minic, 
agus bhíomar ábalta fanacht sa Mhuilinn ar feadh cúpla mí sa 
gheimhreadh. Bhí suim againn Gaelainn a fhoghlaim agus í a labhairt 
agus d’fhreastaileamar ar ranganna Gaelainne sa Daingean.  

Bhí an t-ádh linn, mar shocraíomar síos sa Mhuilinn anuraidh. 
Anois bíonn na hOileáin os mo chomhair amach gach uile maidin. 
Téann an radharc sin i bhfeidhm orm i gconaí.  

Áit Champála

Mise agus me bheirt deirfiúr ag spraoi

Mise agus mo dheirfiúr Frances 
 ag bailiú uisce

Pádraig de Brún
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Modern technology now allows the production of small 
books and I would like to publish these photos as an 
eBook.  For this, I would like to contact people who 
were there at the time or who knew people who were 
because I would like to include reminiscences. 

 

Seo  cuid de na pictiúirí  a thóg  an tUas. Walmsley i 
1967 agus iad á gcur i gcló againn le caoinchead John 
Walmsley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

John Walmsley  
agus a chuid pictiúirí

Mícheál ‘Neoidin’ Ó Catháin,                   
i mbéal dorais a thí sa Mhuileann.

Mary agus Peigín de Mórdha in éineacht lena gcol 
ceathrair, Séamuisín Ó Lúing, RIP – d-éag sé i 1991) 

lasmuigh de thigh mhuintir Lúing, 1967.

Muiris ‘Kruger’ Caomhánach

Muiris ‘Deálaí’ Ó Dálaigh

Bhí fear ó Shasana, John Walmsley, i dteagmháil linn le déanaí  
agus an teachtaireacht seo aige: 

In 1967, as a travelling student, I pitched my tent in Dunquin, in a 
kind lady’s garden.  Next morning, I wandered around chatting to 
people and taking photos (which can be seen here on my website): 
<https://www.johnwalmsleyphotos.co.uk/-/galleries/other-
subjects/dunquin-co-kerry-ireland-1967> 
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Cuireadh an fhaisnéis seo faoi Bhab Feiritéar, duine de 
phríomh phearsain an pharóiste seo ar an suíomh idirlín, 
ainm.ie, ag tús Mhí na Nollag.Buíochas le Mícheál Ó 
Conghaile agus Alma Ní Bhroin, as cead a thabhairt dúinn 
an mhír seo a fhoilsiú sa Dialann.
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Bliain na nDuaiseanna agus na nGradam 
Bliain Iontach ó thaobh duaiseanna agus gradaim ba ea 2022 do mhuintir an pharóiste agus tá an 
Comharchumann thar a bheith mórálach astu siúd ar fad a bhí buacach i mórán comórtais agus a fuair 
gradaim mhóra i mbliana.  Tréaslaímid leo go léir is gura fada buan iad. 

 

Sparánacht An Bhlascaoid 

Is ar Liam Ó hÓgáin, ó Bhaile na Rátha, a bronnadh Sparánacht 
An Bhlascaoid i mbliana ag searmanas in Ionad An Bhlascaoid  
le linn Cheiliúradh An Bhlascaoid.  Bronnadh seic €1000 air. 
Mac léinn i UCC is ea Liam agus ceoltóir is ea é leis. 
Cloisfimid tuilleadh mar gheall ar mhuintir Uí Ógáin níos 
déanaí. 

 

Tá an seic ina ghlaic ag Liam anseo  in éineacht  (ó chlé) 
lena mháthair Ruth, a dheirfiúr Róisín agus a athair, 
Fionnán. 

 

Na Gradaim  

D’éirigh leis an gcraoltóir, an  t-amhránaí, an  ceoltóir  agus an 
fear suilt  aitheanta ón gCeathrúin – Pádraig Ó Sé – ceann de  
ghradaim cumarsáide an Oireachtais a bhreith leis i mbliana; is é 
sin ‘Craoltóir Solabhartha na Bliana’. Bronnadh ‘Lóchrann An 
Oireachtais’ air ag Aire Stáit na Gaeltachta, Jack Chambers TD, 
le linn na Féile móire sin i dtús mhí na Samhna in Óstán 
Gleneagle i gCill Airne. Bhí ‘an-oíche ar feadh trí lá’ ag cuid 
againn ag ceiliúradh an ghradaim seo agus gradaim eile nach é. 

 

 

 

 

 

 

 

Ní fada ina dhiaidh sin go bhfógraíodh go raibh dhá ghradam 
mhóra náisiúnta bronnta ar Mhuireann Nic Amhlaoibh, an            
t-amhránaí, an ceoltóir agus an láithreoir iomráiteach ó Bhaile na 
Rátha. Ag searmanas i mBaile Átha Cliath ar an 17 Samhain  
fuair sí gradam amháin mar Best Folk Singer agus gradam eile  
don Best Traditional Track do “Róisín Dubh” le Ceolfhoireann 
Aireagail na hÉireann ag na RTÉ Radio1 FolkAwards.  ‘Beidh 
cuimhne agam ar an oíche go deo,’ mar a dúirt Muireann ar a 
próifíl ar Facebook. 

Muireann Nic Amhlaoibh le stiúrthóir Ceolfhoireann 
Aireagail na hÉireann, Gerry Keenan. 

Bronnadh ar Phádraig ag Jack Chambers. 
Pic: Seán Ó Mainnín 
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                 Buaiteoirí Oireachtais i gCill Áirne 2022 
Chomh maith le an méid sin  ar fad  do bhí ladhar iomaitheoirí  buacacha ag an bParóiste  
beag seo ag comórtais ardáin an Oireachtais i mbliana. Ní gá ach  féachaint ar an dtábla thíos. 
Comhghairdeas ar leith le muintir Uí Ógáin, Baile na Rátha, a thug níos mó ná duais amháin 
leo; bail ó Dhia orthu go léir. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ócáid eile lúcháire agus mórtais do mhuintir Dhún 
Chaoin ba ea seoladh  an leabhair ‘Raidió na Gaeltachta 
Cultúr agus Pobal’ le Dáithí de Mórdha ó Bhaile na 
Rátha. Cló Iar-Chonnacht a d’fhoilsigh an leabhar agus 
sé Dara Ó Cinnéide, Bainisteoir Réigiúin na Mumhan, 
RTÉ RnaG, a sheol é ag Aonach An Oireachtais. 
 

 

Sibéal agus Róisín Ní Ógáin Ruairí Ó hÓgáin
Aifric Uí Bhrosnacháin      

lena mac Conrí

Ócáid Bhronnta 
 

Ó Chlé: Máirín de Brún, Uachtarán 
Oireachtas 2022; Rónán Ó Gríofa, as An 
Corradh Bhuí, Leitir Mealláin, Co. na 
Gaillimhe a tháinig sa tríú háit i 
gComórtas Amhránaíochta ar an Sean-
Nós do Dhaoine Óga (Comórtas C); i lár 
báire tá Clíodhna Ní Neachtain as An 
Chré Dhubh, An Spidéal, Co. na 
Gaillimhe, a tháinig sa Chéad Áit i 
gComórtas Amhránaíochta ar an Sean-
Nós do Dhaoine Óga (Comórtas C); Ellie 
Ní Shé,  An Cheathrú, a tháinig sa dara 
háit sa chomórtas sin  agus Máire Treasa 
Ní Dhubhghaill, láithreoir an chlár teilifíse 
Lár Stáitse.  

Le caoinchead Oireachtas na Gaeilge.

 
Ainm                               Seoladh                               Comórtas Áit sa Chomórtas Duais 
 
Ellie Ní Shé                    An Cheathrú, Dún Chaoin   Amhránaíocht ar an Sean-Nós (C, 10-11 bliain d’aois) An Dara Duais Bonn airgid 
Róisín Ní Ógáin             Scoil Dhún Chaoin               Aithriseoireacht (D, 10-11 bliain d’aois) An Chéad Duais Bonn óir  
Ruairí Ó hÓgáin             Dún Chaoin/Pobalscoil        Dreas Cainte (B, faoi 17 bliain d’aois) An Tríú Duais Bonn cré-umha 
Sibéal Ní Ógáin              Dún Chaoin/Pobalscoil        Aithriseoireacht (F, 15-17 bliain d’aois) An Chéad Duais Bonn óir 
Aifric Ní Bhrosnacháin   Lios Póil(as Dún Chaoin      Comórtas Cáilithe Amhránaíochta An Dara Duais Bonn airgid           
                                            ó dhúchais)                         ar an Sean-Nós do mhná (os cionn 35)

Raidió na Gaeltachta  
Cultúr agus Pobal’ le Dáithí de Mórdha

Pádraig agus Mairéad Mhic Donncha ó Ráth Cairn 
 le Dara Ó Cinnéide agus Mícheál de Mórdha 

Pic: Seán Ó Mainnín 

Pic: Seán Ó Mainnín 
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Tá an Ghráig fágtha tinn cráite lán go barra do bhuairt mar 
gur leagadh ar lár triúr dá cuid. 

Sciob an ailse Bríd Úna ar an 2ú Eanáir 2022 ina tigh ar 
an Máimín. Fuair sí a cuid oideachais anso i gCorca 
Dhuibhne mar a raibh aithne ag gach éinne uirthi mar 
chailín geal-gháireach beomhar a chuir suim ina cuid oibre 
agus i ndaoine eile. Taréis na hardteiste thug sí aghaidh ar 
Luimneach, áit inar cáilíodh í ina bunmhúinteoir agus is 
mar oideachasóir a chaith sí a saol oibre. Thug sí cúpla 
bliain ag múineadh i nDún Dealgan sula dtug sí aghaidh ar 
Chorcaigh.  

Nuair a osclaíodh Gaelscoil Charraig Uí Leighin ar an 

2ú Meán Fómhair 1985, le ceithre leanbh déag ar an rolla, 
ba í Bríd Úna an príomh oide agus an  t-aon mhúinteoir 
amháin sa scoil. Nuair a chuaigh sí ar scor tar eis trí bliana 
is tríocha,  bhí an scoil ar cheann de na Gaelscoileanna ba 
mhó sa tír. Bhí ionracas, macántacht agus paisean le brath 
ina cuid oibre agus gach leanbh, “go hálainn, go haoibhinn, 
go gleoite is go deas” mar a bhí foghlamtha acu uaithi. Bhí 
sí bródúil astu agus tá an scoil nua thógtha le ós cionn 
seacht gcéad leanbh mar bhuan chuimhne uirthi 

Bhreá léi taisteal agus thug sí turasanna ar fhurmhór 
thíortha na hEorpa, an Astráil, an Rúis agus Meiriceá.  Dá 
fhaid ó bhaile a chuaigh sí bhíodh scóp uirthi ag tabhairt a 

Bríd Úna agus Páidí Ó Maoileoin 
 

An Ghráig a chráigh mo chroí-se, ag teacht abhaile leis an ngealaigh is’oíche. 

Ba mhór an chúis bhróin dúinn go léir i nDún Chaoin ba ea na scéalta báis a tháinig chugainn i mbliana ón 
mbaile fearainn is gaire dúinn ón dtaobh thuaidh .i. An Ghráig. 

Mar, go deimhin, tá agus bhí riamh, caidreamh iontach idir mhuintir na Gráige agus mhuintir Dhún Chaoin. 
Is go Dún Chaoin a thagadh cuid de mhuintir na Gráige go dtí an Aifreann agus thagadh cuid acu go dtí an 
gcréamaraí fad is a bhí sé sin ar bun. 

Chuaigh sé go domhain isteach in ár gcroíthe ar fad ar chlos dúinn i rith na bliana seo gur cailleadh an triúr 
seo ón nGráig – triúr a raibh aithne agus gean thar cuimse orthu go léir – Bríd Úna Ní Mhaoileoin agus a 
deartháir, Páidí, agus Joan Ní Chíobháin. Beannacht Dé lena n-anamnacha agus go dtuga Dia sólás agus 
compord don mhuintir atá ochlánach ina ndiaidh.

Bríd Úna Ní Mhaoileoin

Páidí Ó Maoileoin
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Joan Ní Chíobháin-Uí Scanláin 1955-2022  

haghaidh siar ar dhúthaigh a hóige go dtí a clann agus a 
cairde agus bronnadh mian a croí uirthi bás a fháil i measc 
a muintire. 

Sciob an bás gan choinne a deartháir Páidí dhá mhí ina 
diaidh. Fear uasal iseal ná lean aon   t-suathadh riamh é. 
Taréis do an scoil a fhágaint chuaigh sé go Meiriceá sna 
ochtóidí agus ina dhiaidh sin thug sé tamall i Sasana. 
Cosúil le Bríd Úna ba é mian a chroí filleadh ar a cheantar 
dúchais agus is ar an nGráig a chuir sé fé. Bhí ard aithne ag 
gach éinne i nDún Chaoin air. Mar ba dhual do óna 
mhuintir bhí ana chur amach aige ar chúrsaí tógála. Bhíodh 

gcuid eolais ar an dteanga a shlachtú agus a shaibhriú. Tá a 
rian air, ba mhó duine don sórtsan ina sochraid go dubhach. 
Ghoill sé go trom ar Joan teanga na Gaelainne a bheith 
dulta ar gcúl chomh mór sa cheantar is atá le daichead 
bliain.  

Bhíodh Joan chugainn go minic i ‘Leaca Bán’ i 
gCorcaigh agus bhí aithne ag mórán uirthi ar Bhóthar an 
Tóchair agus timpeall An Locha.  

Bean ab ea Joan a léadh agus bhí a smaointe féin aici ar 
gach rud – bean chiúin ach bean smaointeach ab ea í. Bhí sí 
deabhóideach, leis, agus ba mhinic a siúl ar Sháipéal an 
Bhuailtín agus ar sháipéil eile. 

Cé nár bhronn Dia clann uirthi féin, bhí Joan ana-
cheanúil ar leanaí agus ar an aos óg ar fad, go mórmhór ar 
chlann agus ar shliocht a muintire féin, agus táid siadsan 
agus a muintir agus a cairde go léir sa chóngar agus i bhfad 
ó bhaile fé bhrón ina diaidh. Cailliúint mhór ar Dhúthaigh 
Dhuibhneach í Joan Ní Chíobháin.   

 
 —Marian agus Liam Ó Murchú.

a athair críonna ag tógaint tithe siar sna tríochadaí ar an 
gCom agus tá rian a lámha ar thithe, botháin is fallaí mór 
thimpeall an cheantair. 

Fear ciúin, socair, cuideachtúil ab ea Páidí a roinn a 
bhuanna go fial le daoine. 

Fágann a mbás scamall dubhróin ar a dteaghlach, a 
gcomharsain, a ngaolta agus a ndlúthchairde. Is boichte an 
dúiche seo, go mór mhór an Ghráig, á gceal. 

Go raibh suaimhneas síoraí anois acu i measc a muintire 
sna Flaithis. 

– Máire Ní Mhaoileoin 

Cailleadh Joan Ní Chíobháin ar an 6ú Lúnasa, 2022. Ón 
nGráig i bParóiste an Fheirtéaraigh do Joan, an té ab óige 
do chlann Sheáin Uí Chíobháin ón nGráig agus Mháire de 
Hóra ó Chloichear. Cíobhánach ó Ghleann Loic i nDún 
Chaoin ab ea a hathair críonna, Tomás nó Teaimí a tháinig 
ina chliamhain isteach ar an nGráig nuair a phós sé Máire 
Feirtéar; agus Conchúrach mná ab ea Joan, a máthair 
chríonna ón dtaobh eile a tháinig aduaidh ó Bhaile Reo 
agus a phós Séamas na Hórach i gCloichear. Ní hionadh 
gur mó gaol agus duine muintire a bhí ag Joan in Iarthar 
Dhuibhneach ó Chuas a’ Bhodaigh go Ceann Sléibhe siar.  

B’í an photadóireacht an cheard a chleacht Joan. I dtúis 
na seachtóidí tharraig sí cáilíochtaí rúnaíochta dhi féin i 
gCorcaigh tar éis di an Ard-Teistiméireacht a dhéanamh sa 
Daingean. B’in é an uair a chuir Louis Mulcahy 
Potadóireacht na Caolóige ar bun i gCloichear, an baile 
fearainn ba ghiorra do Joan agus ón uair ná raibh fonn 
uirthi a dúthaigh féin a dh’fhágaint agus, dar ndóigh, toisc 
mianach na ceardaíochta a bheith inti go smior ó thaobh 
gCíobhánach, do luigh sí lé obair na potadóireachta ag 
foghlaim fé Louis. Thug sí formhór daichead bliain ag 
obair ann ina potadóir déanta cliste. Mar mhaise ar a saol 
proifisiúnta, thug sí na blianta deireanacha dá saol oibre ina 
múinteoir i Naíonra an Daingin.   

Phós Joan Ní Chíobháin fear óg, Tadhg Ó Scanláin ó 
Bhaile an Lochaigh sa bhliain 1987, ach ní raibh saol fada i 
ndán do Thadhg agus cailleadh é sa bhliain 1993, 
Beannacht Dé Dílis leis. Bhí Joan mór le muintir Bhaile an 
Lochaigh go dtí lá a báis agus bhíodarsan go maith dhi.  

Bean chleachtúil saolta ab ea Joan. Amhránaí breá ab ea 
í agus ana-rinceoir soite ina lá. Bhíodh sí ag canadh i gcóra 
éagsúla agus ghaibheadh sí páirt i ndrámaí Chumann 
Drámaíochta Dhún Chaoin agus i ndrámaí Aisteoirí 
Bréannainn. Bhí mórán do thíortha na hEorpa siúlta aici 
agus bhí ana-chaitheamh i ndiaidh Na Stát Aontaithe aici – 
an cultúr, an pholaitíocht agus na gaolta go léir. Ach san am 
chéanna bhí sí ana-thugtha do chultúr agus do theanga a 
dúthaí féin. Choimeád sí féin agus Tadhg suas an traidisiún 
a bhí bunaithe ag a muintir rompu, is é sin lucht Gaelainne 
agus lucht léinn a choimeád sa tigh agus cabhrú leo chun a 
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Bhí Ionad an Bhlascaoid iata ar fad ar feadh tréimhse ó 
Dheireadh Fómhair 2020 go dtí deireadh an Mheithimh, 
2022 agus athchóiriú mór á dhéanamh ar an bhfoirgneamh, 
trí thaispeántais nua, deisiúcháin riachtanacha agus 
athnuachan ar an mbialann, an amharclann agus iontráil an 
Ionaid. Tháinig an obair seo chun críche le hathoscailt an 
Ionaid ag an tAire Stáit le freagracht as an OPW, Pádraig 
Ó Donnabháin TD agus Máire Ní Shúilleabháin Uí 
Chíobháin ar an 27 Meitheamh – lá mór, gealgháireach 
don Ionad, do Dhún Chaoin agus do leithinis Chorca 
Dhuibhne.  

Tá foireann an Ionaid tar éis fáilte a chur roimh na 
sluaite ó chian is ó chóngar i rith an tséasúir agus gach 
duine an-tógtha leis an méid a deineadh agus is cúis áthais 
an oiread daoine ón gceantar máguaird atá tagtha arís agus 
arís eile. Is cúis bhróid é go gceapann a lán daoine go 
bhfuil an tIonad anois ar chomh chéim le haon láthair dá 
leithéid in aon áit ar domhan, cáil a raghaidh chun tairbhe 
na dúichí go léir ins na blianta atá le teacht. 

Caitheadh €2.9 milliún ar fad ar an dtogra, agus bhí 
comhlachtaí ó Chiarraí - Eamon Costello (Kerry) Ltd., 
Flesk Electrical Ltd, O’Halloran Painters agus Pat Reidy 
Roofing Ltd. lárnach i ngnéithe éagsúla den obair.  

Bhí seirbhís threorach ar an mBlascaod mór ar siúl 
againn ar feadh an tséasúir agus ard-mholadh tuillte arís ag 
ár dtreoraithe ann – cé nach amhlaidh don easpa leithris ar 
an oileán a bhí ina ábhar conspóide i mbliana. Bhí seirbhís 
iontach farantóireachta againn i gcaitheamh na bliana ó 
Stephen, Tomás agus Mary, go raibh maith acu.  

Is cúis áthais go bhfuil iarratas as chead pleanála curtha 
isteach ag Comharchumann Dhún Chaoin do Pháirc 
Súgartha Pobail ar shuíomh le hais an Ionaid agus tá súil 
againn go raghaidh an togra chun cinn i 2023. Cuirfidh sé 
leis an bparóiste agus cuirfidh sé leis an Ionad. 

Sar a ’oscail an tIonad in aon chor i mbliana, bhí mór-
ócáid idirnáisiúnta againn – cuairt ó 
bhuíon as Theach na n-Ionadaithe i 
Meiriceá faoi cheannas ár sean-chara 
as Springfield, Mass, Richie Neal ar 
an 22 Bealtaine. Bhí an dream seo ar 
chuairt thábhachtach go dtí an 
Bhruiséil, Londain, Baile Átha 
Cliath agus Béal Feirste, ach féach 
gur chuir Richie roimhe go daingean 
cuairt a thabhairt ar an mBlascaod 
Mór agus an Ionad – agus tharla 
amhlaidh! Bhí turas ingearáin go dtí 
an mBlascaod Mór agus fáiltiú 
thaitneamhach i mbialann an Ionaid. 
Bhí na meáin idirnáisiúnta – BBC, 
CNN agus RTÉ ar an láthair agus 
aird an domhain ar Dhún Chaoin ag 
an ócáid. 

Thug an Taoiseach, Mícheál Ó 
Máirtín, T.D. cuairt ar an oileán agus 
ar Ionad an Bhlascaoid i mí Lúnasa. 
Ní h-aon strainséir é Mícheál sa 

dúthaigh seo agus bhain sé sult thar na bearta ar a thuras chun 
an Oileáin, ar an Ionad, go Tigh Pháidí Uí Shé agus, an oíche 
sin, ar thigh Kruger. Sheol sé dlúthdhiosca ‘Beauty an 
Oileáin’ le Ceirníní Cladaigh agus bhí deis ag mórán de 
mhuintir na háite bualadh leis, rud a thaithigh go mór leis. 

Don gcéad uair ó 2019, bhí Ceiliúradh an Bhlascaoid san 
Ionad i mí Mheán Fómhair, ag plé téama ‘Ionad an 
Bhlascaoid agus Corca Dhuibhne – Súil Siar agus Súil Chun 
Cinn’ – tionól go raibh mórán tinrimh air le cainteanna 
éagsúla, seoltaí leabhair, drama faoi Pheig Sayers agus 
siúlóid treoraithe an-shuimiúil faoi stiúir Mhíchíl de Mórdha. 

I mbliana, don gcéad uair, bhí taispeáint scannáin san 
Ionad mar chuid do Fhéile Idirnáisiúnta Scannáin an Daingin, 
agus trí scannán den scoth san Ionad – ‘Tarrac’ a taifeadadh 
sa cheantar i 2021, ‘An Cailín Ciúin’ agus ‘The Man with the 
Moving House’. Bhí slua mór ag gach ceann acu agus chuir 
an ócáid smaointe inár gceann faoi bhreis scannán a 
thaispeáint amach anseo. 

Bhí mór-ócáidí san Ionad leis mar chuid de Fhéile 
Liteartha Chorca Dhuibhne – Dingle Lit – seoladh dlúth-
dhiosca filíochta agus ceoil le Dairena Ní Chinnéide agus 
leabhar faoi phéintéireacht Mhichíl Uí Ghaoithín, ‘An File’, 
curtha in eagar ag Maria Simonds-Gooding, i dteannta le 
hócáidí a bhain le Bailiúchán ns Scol agus ceardlanna 
litríochta do leanaí. 

Tá sé beartaithe imeachtaí a bhaineann le comóradh 50 
bliain athoscailt na Scoile a bheith san Ionad (agus sa scoil) i 
2023.  

Táimid ag prapáil do shéasúr 2023, ag críochnú agus ag 
ceartú agus é mar aidhm againn breis imeachtaí a bheith 
againn, i dteannta le seirbhís den scoth a chur ar fáil don ár 
gcuairteoirí arís. Táimid an-bhuíoch as thacaíocht na 
gcomharsan agus na gcairde – is ar scáth a chéile a 
mhaireann na daoine! 

– Lorcán Ó Cinnéide

2022 - Bliain Mhór in Ionad an Bhlascaoid 

An tAire Oideachais, Norma Foley, T.D., ag bronnadh geansaí  caide de chuid Chiarraí ar An Feisire 
Richard E. Neal, Springfield, MA (ar tháinig cuid dá shinsear ó Fhionntrá) ag searmanas san Ionad  
i rith an tsamhraidh. Sa phictiúr chomh maith tá Stiúrthóir An Ionaid, Lorcán Ó Cinnéide (ar chlé)  

agus An Seanadóir Mark Daly. Pic Mícheál de Mórdha
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Cailliúint  
 Pádraig Ó Catháin, Baile an Ghleanna, 

1952-2021        
                   
Ní chloistear a thuilleadh roimh bhánú  

lae     
an quad ag gabháilt anso thuas        
i mbun aoireachta ar íochtar sléibhe.           
 

Ní fheictear níos mó            
an seanghadhar caoireach            
ina sheasamh ar a chosa deiridh         
ag féachaint uaidh thar chlaitheacha    
faid is a bheadh Páidín Céin         
ag cadaráil le comharsa.              
 

I gcré na cille thall,  
cúpla céad slat ó bhaile,   
atá Páid ina luí  
gar do bharr na haille.      
 

Micí Firtéir, comrádaí a chléibh,     
ar thaobh a láimhe deise      
is Seán Pheats Tom aige    
taobh na láimhe clé,         
amhail is a bheidís triúr    
cromtha chun a chéile       
i dTigh Kruger lá dá raibh    
agus Gaelainn a ndúchais    
á spalpadh as a mbéal —   
seans go bhfuil sí siúd, leis,      
ar a cosa deiridh,     
gan í ach cúpla céad slat ón uaigh.   
 

 – Peadar Ó hUallaigh

In éineacht le Micil Ó Cíobháin sa phictiúr thuas tá a chéile Nóra (Ní Mhainnín) 
agus a dtriúr iníon – Bríd (Bid); Siobhán (June) agus Cáit. 
    Phós Bid fear ón mBaile Uachtarach – Séamus Firtéar (James Pheá); Phós 
Siobhán fear ó Bhaile An Ghleanna, Micil Ó Catháin agus phós Cáit fear ó Chathair 
Boilg, Eoghan Ó Grífín.
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Muintir Chíobháin, Com Dhíneoil 
Teaghlach na gCíobhánach, Com Dhíneoil, uair éigin i ndaichidí an chéid seo caite. 
‘Fear na gCnámh’ a thugaidís ar Mhicil Ó Cíobháin (Micil a’ Choma) mar go raibh 
bua ar leith aige cnámha leonta a leigheas. Bhíodh daoine a raibh aon ghortú orthu 
ag teacht ó chian agus ó chóngar ag iarraidh leighis ar Mhicil. 

Tigh mhuintir Lúbhaing, Baile Ícín

Baile Ícín, c. 1947  

Tigh mhuintir Lúbhaing an tigh cinn tuí sa tulra. Sa tigh seo a saolaíodh beirt go 
raibh aithne mhaith orthu i nDún Chaoin – an cúpla Séamus Ó Lúbhaing 
(Pound) agus a dheirfiúr Bríd (Bid). D’aistrigh Pound agus Bid go tigh nua 
(cottage, mar a thugadar air) i mBaile na Rátha fé thús na seascaidí den gcéad 
seo caite.  

I bhfíricí ó dhaonáireamh 1911 an bhliain sin ba é Tomás Ó Lubhaing (thugtaí ‘An Boiler’ ar siúd leis) ceann a’ tí. 
Deartháir ba ea é sin de Shéamus Beag Ó Lúbhaing, an seanchaí iomráiteach. Bhí Tomás Ó Lubhaing pósta le Cáit Ní 
Shíthigh (Cáit Ní tSíthigh mar a tugadh uirthi) ón mbaile céanna agus bhí a máthair siúd ins an tigh chomh maith. Bhí 
seachtar clainne le Tomás agus Cáit ag maireachtaint sa tigh ag an am. 

Níl ach cuid de bhinn an tí sin le feiscint anois. In aice leis an dtigh sin tá tigh ‘Phaidhlí’ – duine de mhuintir 
Mhuircheartaigh. Sa chúlra (i dtreo na lámha deise ó lár an phictiúra) tá ‘Scoil a’ Mhinistir’ – an scoil Phrotastúnach a bhí ag 
dul i léig fén dtráth sin. Tá Baile na Rátha sa chúlra chomh maith. 
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Ellie Ní Shé, ón gCeathrúin,  a fuair 
an dara duais  sa chomórtas 
amhránaíochta ar an Sean-Nós ( 
Comórtas C, daoine óga  10-11 
bhliain)  ag Oireachtas na bliana seo 
agus an bonn airgid á bhronnadh 
uirthi ag Máirín de Brún, Uachtarán 
An Oireachtais. Le caoinchead 
Oireachtas na Gaeilge.

Saothair ealaíne An Fhile, Mícheál Ó Gaoithín,  
in eagar ag Maria Simonds-Gooding, seolta in Ionad 

an Bhlascaoid ar 19 Samhain.(€30.00)

Dlúthdhiosca le Diarmuidín Ó 
Súilleabháin seolta ag Éigse 

Dhiarmuidín, 3 Nollag. (€17.99)

Dlúthdhiosca le Muireann agus 
Ceolfhoireann Aireagail na hÉireann 

(€20.00)

Ceol i dTigh Kruger ag Margadh na Nollag  
                                                  Pic. Caitlín Firtéar

Seolta ag Dáithí de Mórdha 
le linn an Oireachtais (€20)

Leabhar don aos-óg seolta 
ag Margadh na Nollag i 

dTigh Kruger (€15)


