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Urraithe ag:

Ó Cuív chun
léacht an
Dochtúir
Ó Loingsigh
a thabhairt

ina bhféadfadh muintir na
háite teacht le chéile le meas
ar an teanga agus cultúr Gael-
ach le céilithe,  ranganna
Gaeilge agus ceoil, mar aon le
láthair chruinnithe.

“Lena chois sin bhunaigh sé
an chéad Feis Baile Mhúirne
agus craobhacha de Chon-
radh na Gaeilge agus Conradh
na Talún, agus é ina bhall den
Choiste Feidhmiúcháin ag
Conradh na Gaeilge i mBaile
Átha Cliath.

“Le faighteoir na bliana seo
de Ghradam an Dochtúir Ó
Loingsigh  á  chuardach,
cuimhneoidh na moltóirí agus
tabharfar aitheantas don
sprid f iontraíochta, meon
dearfach, agus meas cultúr-
tha an dochtúra. Bronnfar an
gradam ar dhuine, ar dhaoine
nó ar ghnó i nGaeltacht Mhús-
craí a bhfuil an líofacht agus
fás inbhuanaithe is mó léi-
rithe acu ina bhfiontair ghnó,
mar aon le bheith aireach go
maith de chaomhnú agus cur
chun cinn an chultúir agus an
traidisiúin Ghaelaigh ar
bhonn áitiúil agus náisiúnta
araon.

tas agus gradam a thabhairt
do  sprid  an Dochtúra  Uí
Loingsigh i measc lucht gnó
an lae inniu.

Dúir t  Reidin  Lynch ón
gcoiste eagraíochta: “Tá súil
ag an gcoiste go mbeadh an
sprid ceannródaíoch á ghlac-
adh de láimh ag gnóthaí an
cheantair agus daoine óga atá
tagtha chun cinn le smaointe
do ghnóthaí nua, ar aon dul le
sprid  comhoibrithe  agus
leathnaithe a ghlacadh idir
fiontraithe nua agus eiseacha
araon, ag tabhairt cúnamh dá
réir  le  cur  chun cinn na
bhfiontar gnó sin ar bhonn ái-
tiúil agus náisiúnta.

“Le linn a chuid ama mar
dhochtúir i mBaile Mhúirne,
dhéan an Dr Ó Loingsigh
tréan-iarracht i gcónaí caigh-
deán maireachtála níos fearr
a sholáthar dá chomharsana
agus dá chuid othar, agus dá
réir sin bhunaigh sé roinnt
gníomhaíochtaí  gnó  sa
sráidbhaile, lena n-áirítear
siopa ginearálta, bácús, mon-
archa cniotála, aonach beos-
toic, mar aon le halla pobail a
thógaint ar a chostas féin áit

athainmníodh dhá bhliain ó
shin in onóir an Dr Ó Loing-
sigh (1842-1913).

Cuirfear tús le Ceiliúradh
an Dochtúra Uí Loingsigh ar
an 10ú  Meán Fómhair  le
comórtas amhránaíochta ar
an sean-nós mar aitheantas ar
an gcaoi  inar  spreag  an
Dochtúir an Ghaeilge agus an
cultúr, go háirithe an ról a bhí
aige i bhfeis a bhunú i mBaile
Mhúirne.

Anuraidh bronnadh Corn
Cuimhneacháin Dhómhnaill
Uí Loingsigh, corn a bronnadh
ar feadh na blianta fada mar
chuid den Aonach Cheoil
bhliantúil i mBaile Mhúirne,
ar amhránaí an Fhearainn
Máire Ní Chéileachair. Bronn-
far Corn Uí Fhlannagáin, corn
a bhuaigh fear Chill na Martra
Séan Ó Muimhneacháin
anuraidh,  d’amhrán nua-
chumtha.

Tá gradam gnó, Gradam an
Dochtúir  Ó  Loingsigh,  a
dhéanann ceiliúradh ar fhion-
tar fiontraíoch a spreagann
forbairt na todhchaí i gcean-
tar Gaeltachta Mhúscraí.

Anuraidh b’iad Máirín agus
Peadar  Ó Lionáird  ó
chomhlacht Bhaile Mhúirne,
Folláin a bhuaigh an gradam,
ina ndéanann lucht eagraithe
na hócáide iarracht aithean-

TABHARFAIDH TD Éamon
Ó Cuív an phríomhóráid
ag comóradh na bliana
seo den scoláire agus
gníomhaíoch an Dochtúir
Dómhnall Ó Loingsigh i
mBaile Mhúirne.

Tabharfaidh an tUasal Ó
Cuív, a thagann a sheantui-
smitheoirí ó cheantar Chorcaí
láir, léacht dhátheangach ar
an Satharn,  10ú  Meán
Fómhair ag an tríú bailiúchán
bliantúil ag ceiliúradh saol an
dochtúra mór-thionchair, a
raibh gairm shuntasach agus
éagsúil go maith aige mar
dhochtúir teaghlaigh, saigh-
diúir, agus ceannasaí gnó.

B’é seanathair an Uasail Ó
Cuív, iriseoir Chorcaí Shán Ó
Cuív — pearsa comhaimsear-
tha an Dr Ó Loingsigh — a
d’athraigh an t-ainm teagh-
laigh ó O’Keefe go húsáid
neamhghnách an litir ‘v’ mar
chuid de chóras litriúcháin
simplithe na Gaeilge a chabh-
raigh sé a thabhairt chun
torthúlachta,  ‘An Leitriú
Shimplí’.

Tabharfaidh Ó Cuív an
léacht úd in Ionad Cultúrtha
an Dochtúir Ó Loingsigh i
mBai le  Mhúirne ,  á i t  a

Dáta nua don taispeántas
bhar na drochaimsire, ar siúl
ar dháta nua, an 25ú Mean
Fómhair.

BEIDH Taispeántas Baile
Mhúirne-Cúil Aodha, a
cuireadh ar ceal le déanaí de

Ag cuardach sliocht
Óglaigh Chúl na Cathrach

luíocháin i 2021, eagraithe ag
Acadamh Fódhla, ollscoil
scairte bunaithe i mBaile
Mhúirne/Cúil Aodha.

Mhínigh bunaitheoir an
Acadaimh, Peadar Ó Riada
suntas an luíocháin, luíochán
a chreideann go leor daoine a
bhí mar ghné lárnach ag impí
ar lucht na Breataine dul i
mbun idirbheartaíochta a bhí
mar chúis le síniú an Conradh
Angla-Éireannach i mí na
Nollag 1921 agus an deireadh
le Cogadh na Saoirse.

“Bhí sé thar a bheith
tábhachtach toisc go raibh an
lámh in uachtar faighte ag
fórsaí na Breataine sa Druip-
seach coicís níos luaithe agus
cheapadar go raibh díothú an
IRA ina seilbh acu.

“Tháinig sé ar barr na luío-
cháin eile agus thaispeáin sé
dóibh go raibh dhá luach le
bua an chogaidh, i dtéarmaí
airgeadais agus daonchum-
hachta. Cheapadar go raibh
an lámh in uachtar ar fad acu
tar éis an Druipseach ach fós
níor éirigh leo an bua a bheith
acu i gCúl na Cathrach,” a
dúirt sé.

Tharla an ghníomhaíocht
cheithre huair a’ chloig seo, a
creidtear a bhí ar an gcéad dá
leithéid inar úsáideadh
réamhchuairt aerárthach,
idir Chéad Bhriogáid Chorcaí
faoi stiúir Seán Ó hÉigear-
taigh, agus fórsaí cúnta faoin
Major Seafield Grant, a bhí ar
cheann de na taismigh.

Bhí tírdhreach carraigeach
Chúl na Cathrach mar chuid
suntasach de thoradh an luío-
cháin, a d’áitigh an tUas Ó
Riada, a dúirt go raibh an
ghníomhaíocht ina hábhar
spéise do go leor staraithe
míleata de bharr na dteaicticí
a úsáideadh ann.

“Cuntas míleata suimiúil go
maith atá ann, agus bhí an
tírdhreach thar a bheith táb-
hachtach. Treallchogaíocht
tipiciúil a bhí ann ach b’é
suíomh an luíocháin ba chúis
leis an toradh dearfach,” a
mhínigh sé.

“Tá iarracht á dhéanamh
againn feasacht a ardú ar an
méid a tharla an lá úd. Bhí 253
duine páirteach ar thaobh na
nÉireannach, ó Chathair
Chorcaí, ón Reighleán, ó
Bhaile Mhúirne, Cúil Aodha,
Cill na Martra, agus Béal Átha
’n Ghaorthaidh, agus tá sé i
gceist againn go mbeadh brat-
ach ag déanamh ionadaíochta
ar gach 15 duine, chun gluai-
seacht na ndaoine a bhí rann-
pháirteach a léiriú.”

TÁ cuireadh a thabhairt do
shliocht agus do ghaolta
Óglaigh na hEireann a ghlac
páirt i gceann de mhór-luío-
cháin Chogadh na Saoirse i
gCorcaigh teacht chun siúil i
gcoiscéimeanna a sinsear.

Táthar tar éis tabhairt faoi
chuardach mórscála sa tóir ar
shliocht na ndaoine siúd a bhí
páirteach in aon slí i luíochán
Chúl na Cathrach in aice le
Baile Mhúirne ar an 5ú
Feabhra 1921.

Tá sé beartaithe ag lucht
eagraithe na hócáide an
luíochán úd a chomóradh le
cuireadh a thabhairt do
shliocht sleachta na ndaoine a
bhí rannpháirteach ann siúl i
gcoiscéimeanna na nÓglach,
le bratacha a n-iompar acu in
ionad gunnaí agus iad ag siúl
idir na pointí éagsúla ina
raibh na hÓglaigh suite.

Ceaptar go mbeidh suas le
100 bratach á n-iompar mar
chuid den chomóradh a reách-
tálfar ar an Domhnach, 11ú
Meán Fómhair, ócáid a bheidh
á reáchtáil ar aon dul le hócáid
bhliantúil in onóir scoláire
agus gníomhaíoch Bhaile
Mhúirne, an Dochtúir
Dómhnall Ó Loingsigh.

Tá an lucht eagraithe ag
impí ar shliocht agus ar ghaol-
ta a bhfuil suim acu a bheith
páirteach san ócáid a gcuid
sonraí teagmhála a chlárú i
Leabharlann Bhaile Mhúirne,
áit ina bhfuil liosta iomlán na
nÓglach ar gail. Bíonn an
leabharlann ar oscailt ar an
Máirt (10rn go 6in); Déardaoin
(2-7in); Aoine (10rn go 6in);
agus Satharn (10rn-1in).

Tosnóidh an comóradh, ag
suíomh an luíocháin in aice
leis an N22 idir Baile Mhúirne
agus Maigh Chromtha, ar a
12.30in le haitheasc á thabh-
airt ar iar TD Tom Meaney, a
bhfuil cónaí ar a ghaolta
cóngarach do shuíomh an
luíocháin, i gceann d’iliomad
tigh a dhóigh saighdiúirí na
Breataine in iarmhairtí láith-
reach an luíocháin.

Nochtfaidh oifigeach
oidhreachta le Comhairle
Contae Chorcaí, Concubhar
Ó Neileagáin, clár faisnéise ar
thaobh an bhóthair ag léiriú
láithreacha cruinne na gníom-
haíochta, mar aon le haip ag
tabhairt cur síos ar an
luíochán, agus bratacha
buana ag marcáil an suíomh.

Tá an comóradh seo, atá
mar réamh-ócáid ar chomór-
adh níos mó atá beartaithe ag
suíomh an luíocháin céad
bliain ar aghaidh ó dháta an

Ó Riada chun
a cheol nua-
chumtha a
chur i láthair
CUIRFEAR ceol  p ianó le
cumadóir Chúil Aodha Peadar
Ó Riada i láthair go poiblí don
chéad uair i mBaile Mhúirne
ar  an  Aoine ,  9ú  Meán
Fómhair.

Beidh ceol ón dlúthdhiosca
Peadar Ó Riada on Piano le
chloisint san Ionad Cultúrtha,
ag tosnú ar a 8.30in, agus tá
eolas agus ticéid ar fáil ó 026
45733.

Cuireadh an dlúthdhiosca
nua le chéile a bhuíochas le
feachtas  s lua-chist i the
rathúil, nuair a cheannaigh Ó
Riada mórphianó beag leis an
t-airgead a bailíodh trí mheán
Fundit.

Baineann páistí sult as an ealaín agus ceardaíocht le linn an champa samhraidh i bPáirc Uí Chuana, Cill na
Martra le déanaí. Grianghrafadóir: Siobhán Uí Lochlainn

An clár faisnéise nua ag suíomh luíocháin Chúl na Cathrach.

An Dochtúir Dómhnall Ó Loingsigh, Baile Mhúirne (1842-1913).


