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Hillclimb i
mBéal Átha ’n
Ghaorthaidh
BEIDH an National Hillclimb
Championships á reáchtáil ag
cumann rothaíochta Valley
Wheelers i mBéal Átha ’n
Ghaorthaidh, ar an Satharn
3ú Deireadh Fómhair.

Tosnóidh an triail ama seo
ag bun Oileán Aidhneach ag
dreapadh suas go barra ar
feadh Bóthar Theas an Locha
agus Caolmhagh.

Más mian le haon ghnó a
bheith ceangailte leis an ócáid
mar urraitheoirí nó eile ní gá
ach dul i dteagmháil le Denis
ag 026 47953 nó nhcc15info
@gmail.com.

Gradam gnó i gcomóradh
an Dochtúir Uí Loingsigh

chun staidéar ar chúrsaí leighis mar
mhac léinn stuama in Ollscoil na Ban-
ríona, ag obair ina dhiaidh sin mar
dhochtúir i mBaile Mhúirne.

Bhí na héachtaí seo ar fad déanta
aige roimh dó a chuid gníomhachtaí
fiontair a bhunú — agus le linn an ama
sin go léir, é ag leanúint ar aghaidh le
feabhsú agus  cur  chun c inn na
Gaoluinne agus an chultúir i gcúrsaí
oideachais agus go sóisialta.
■ Tá breis  eo la is  le  fá i l  ar :
www.drlynchballyvourney.ie nó
www.dochtuiroloingsigh.ie.

Níos déanaí sa tráthnóna, beidh Din-
néar Comórtha in Óstán Ghobnatan ar
a 7.30in.

Maidin Dé Domhnaigh, ceiliúrfar
Aifreann speisialta i gcuimhne ar an
Dochtúir Ó Loingsigh i Séipéal Chúil
Aodha agus craolfar é sin ar Raidió na
Gaeltachta. Beidh Cór Chúil Aodha ag
glacadh páirte san Aifreann faoí
cheannas Pheadar Ó Riada atá mar
chathaoirleach ar Choiste Comóradh
an Dochtúir Ó Loingsigh.

Bhunaigh an Dochtúir Dónall Ó
Loingsigh aonach, bácús agus mon-
archan i mBaile Mhúirne, chomh
maith leis an gceol, amhránaíocht
agus an teanga a chur chun cinn trí
mheán feiseanna agus Oireachtas na
Gaeilge. Thóg sé halla i mBaile Mhic
Íre ar a chostas féin.

Rugadh Dómhnall Ó Loingsigh ar an
dTóchar, Cúil Aodha, sa bhliain 1842
agus bhí sé ina dhalta i Scoil Náisiúnta
Chúil Aodha sula chuaigh sé ar ag-
haidh go Coláiste Naomh Colmáin i
Mainistir Fhear Maí agus Coláiste
Gaelach i bPáras. Níos déanaí sa shaol,
bhí sé ina bhall de Zouave an Phápa sa
Róimh; d’oibrigh sé ar bóithre iarainn
Nua Eabhrac, ar thóraíocht óir i
Sléibhte na Rockies agus i Nua-Mheic-
siceo, sular fhill sé ar ais go Corcaigh

dochtúra  le  f ada  an  lá ,  Corn
Cuimhneacháin Dhomhnaill Uí Loing-
sigh, a bheidh á bhronnadh ar bhuai-
teoir chomórtais amhránaíochta ar an
sean-nós a bheidh ar siúl ar an 12ú.

Ba í Gobnait Ní Chrualaoi ó Bhaile
Mhic Íre a bhuaigh an comórtas blian-
túil anuraidh, fad a bhuaigh Siobhán
Ní Mhuimhneacháin ó Chúil a’ Bhua-
caigh Corn Uí Fhlannagáin do amh-
ráin nuachumtha. Beidh na comórtais
amhránaíochta ag tosnú ar a 11rn ar
an Satharn 12ú, le bronnadh na ngra-
dam níos déanaí an tráthnóna sin.

Buaicphointe eile na hócáide ná
léacht a bheidh á chur i láthair san
Ionad Cultúrtha ag an Ollamh Cathal
MacSwiney Brugha, ollamh Emeritus
de chuid Coláiste na hOllscoile Baile
Átha Chliath.

Is garmhac le Traolach MacSuibhne
agus Cathal Brugha é an tOllamh
MacSwiney Brugha, atá mar phríomh-
chainteoir ar an lá comórtha, agus ón
dearcadh sin de, is duine an-oiriúnach
é chun labhairt faoi chúrsaí athb-
heochana na Gaoluinne agus ar a
thionchar ar dhaonra na hÉireann i
dtráth sin an Dochtúir Ó Loingsigh.

Tá fáiltiú ag tosnú ar a 2.30in mar
réamhrá  do  léacht  an  Ol la imh
MacSwiney Brugha.

TÁ cuardach ar siúl chun teacht ar
an ngnó nó ar an lucht gnó is fearr
a léiríonn spiorad fiontraíochta
agus indéantachta an Dochtúir
Dómhnall Ó Loingsigh, mar chuid
de chomóradh an dochtúra i
mBaile Mhúirne.

Beidh imeachtaí ag ceiliúradh saol
an dochtúra ar siúl ar an Satharn, 12ú
Meán Fómhair don dara bliain as a
chéile, dírithe ar Ionad Cultúrtha an
Dochtúir Ó Loingsigh, foirgneamh a
ainmníodh ina onóir an bhliain seo
caite.

I mbliana, don chéad uair, bronnfar
Gradam an Dochtúir Ó Loingsigh ar an
ngnó nó ar an lucht gnó is mó a léirigh
cruthaitheacht, líofacht, éagsúlacht
inbhuanaithe agus fás i bhfairsing-
eacht dhúthaigh Gaeltachta Mhúscraí.

Is é an gradam ceann de dhá ghra-
dam ag comóradh an Dochtúir Ó
Loingsigh (1842-1913), saighdiúir,
scoláire, laoch cultúrtha agus forbar-
tha cheantair Mhúscraí, agus fear a
ghnóthaigh an teideal “Príomhcha-
thair  na  Gaeltachta”  do  Bhai le
Mhúirne sa bhliain 1904.

Tá  corn  e i le  i  gcomóradh an

Baineann muintir Uí Loingsigh, Baile Mhúirne, sult as Taispeántas
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Paul Hallissey, Oisín Noonan agus John Kelly ón Tulach, Dún Mánmhaí,
lena dtairbh ghinealaigh freaslannach a bhain amach an chéad, dara
agus tríú háit ag Taispeántas Bhaile Mhúirne-Cúil Aodha.

Grianghrafadóir: Diarmuid O’Connell

An Dochtúir Dómhnall Ó Loingsigh: Comór-
adh ina onóir ar an 12ú Meán Fómhair.

TÁ Comharchumann
Forbartha Mhúscraí
roghnaithe le déanaí ag
Údarás na Gaeltacht mar an
cheanneagraíocht le
tabhairt faoi phlean teanga
a réiteach don cheantar.

Is é an comharchumann
ceann de cheithre chean-
neagraíocht a fógraíodh le
déanaí, i dteannta le hea-
graíochtaí forbartha comh-
chosúla i gCo Dhún na
nGall, Co na Gaillimhe/
Mhaigh Eo, agus i
gConamara.

Lorgaíodh iarratais ag
tús na bliana ó eagraíochtaí
agus grúpaí pobail a bheadh
sásta dul i mbun na hoibre
seo agus tar éis measúnú a
dhéanamh ar na hiarratais,
roghnaíodh an cheannea-
graíocht sna limistéir ar
leith.

Tá tréimhse suas le dhá
bhliain ag na ceannea-
graíochtaí le plean teanga a
réiteach dá Limistéir Plean-
ála Teanga.

Ceadaíodh soláthar maoi-
nithe de €35,000 do
Chomharchumann Forbar-
tha Mhúscraí, le tacú leo
tabhairt faoi chostais
ullmhúcháin an phlean, i
gcaitheamh na tréimhse
dhá bhliain.

Fágann sé seo go bhfuil 13
cheanneagraíocht anois ag
comhoibriú leis an Údarás
agus le grúpaí ina bpobail le
pleananna teanga a
réiteach.

Tá sé beartaithe go
mbunófaí meitheal oibre do
Mhúscraí, ionas go n-oi-
breodh an pobal trí chéile i
dteannta leis an gComharc-
humann chun an plean
teanga a chur le chéile.

Mhínigh Julia May Uí
Chríodáin, bainisteoir
Chomharchumann
Forbartha Mhúscraí, cé go
bhfuil an comharchumann
ar an gceanneagraíocht sa
phróiseas pleanála teanga
go háitiúil, ní mor go
mbeadh comhoibriú agus
cúnamh an phobail áitiúil i
gceist chun go n-oibreodh
sé.

“Cé go bhfuil an comharc-
humann ainmnithe mar
cheanneagraíocht na plean-
ála teanga sa cheantar
caithfimid muintir na háite
trí chéile a tharraingt
isteach, ionas go mbeidh
ionchur ag an bpobal áitiúil
ar an bplean teanga agus na
spriocanna a leagtar amach
ann.

“Ní éireoidh le plean
teanga in aon cheantar
mura bhfuil muintir na
háite sin go hiomlán laistiar
den phlean agus an méid atá
sonraithe ann.

“Tá sé beartaithe ag an
gComharchumann mei-
theal oibre a chur le chéile
sna seachtainí le teacht
agus beimid ag brú chun
cinn le plean a ullmhú do
Limistéar Pleanála Teanga
Mhúscraí ina dhiaidh sin,”
a dúirt Julia May.

Meitheal
oibre do
phlean
teanga
Mhúscraí

TÁ Gradam Uí Chuanacháin
2015 oscailte d’iarratais. Má tá
gnó agat agus an Ghaeilge
mar chuid den ghnó sin, nó má
tá tú ag smaoineamh ar an
nGaeilge a bheith mar chuid
ded’ ghnó, is é seo do sheans
duais mór a bhuachaint.

An Duais: Fógraíocht luach
€4,000 leis an Evening Echo;
ballraíocht chorparáideach
leis an Cork Business Associ-
ation; comhairliú caidreamh
poiblí laistigh de na meáin
chumarsáide Gaeilge ó Gael-
Taca. Tá foirm iarratais le fáil
ó Áine ag aine@gael-taca.com,
021 431 08 41 nó 22 Port Uí
Shúilleabháin.

Gradam Uí Chuanacháin
2015 is open for entries from
businesses. If Irish language is
part of your business, this is
your chance to win advertis-
ing to the value of €4,000 with
the Evening Echo; corporate
membership with the Cork
Business Association; plus PR
consultation within Irish-lan-
guage Media from Gael-Taca.

Contact Áine at aine@gael-
taca.com, 021 431 08 41.

Gradam Uí
Chuanacháin
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