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I gcroílár gach rud
Athbheochan Folcadáin 
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FÉACH ISTEACH

Buiséad do 
Chomhairle 2023

Teachtaireacht ón 
bPríomhfheidhmeannach



Teachtaireacht ón 
gCathaoirleach

Fáilte go heagrán an Gheimhridh den Dlr Times a 
chuireann imeachtaí le cúpla mí anuas ar taispeáint, 
a thugann sonraí faoi Bhuiséad 2023 agus a thugann 
eolas faoin bhFeachtas Check the Register. 
Osclaíodh Folcadáin stairiúil Dhún Laoghaire go 
hoifigiúil an mhí seo agus is spás iontach poiblí é a 
chuirfidh limistéar snámha pobail ar fáil idir Cuas an 
Ghainimh agus Cuan Dhún Laoghaire. Osclóidh an 
caifé agus stiúideo na n-ealaíontóirí san athbhliain. 
Tá a fhios agam go mbainfidh an pobal taitneamh 
as an áis seo ar feadh na mblianta atá le teacht. 
Chas an Taoiseach agus mé féin an fód le déanaí ar 
Fhorbairt Tithíochta Sheangánaí sa tSeanchill. Tá an 
fhorbairt seo ar an bhforbairt tithíochta sóisialta agus 
inacmhainne is mó sa tír, rud a chuirfidh beagnach 
600 teach sóisialta agus inacmhainne ar fáil.
Tá spleodar mór inár mbailte agus sráidbhailte. 
D’ainmnigh Acadamh an Uirbeachais Dún Laoghaire 
mar “Great Town” Eorpach 2022 ag Acadamh an 
Uirbigh ag fáiltiú i Londain, agus bronnadh bonn 
airgid ar Dheilginis ag an Entente Florale ag fáiltiú in 
Balatonfured san Ungáir, leanann an Charraig Dhubh 
lena caidreamh nasctha le Vincennes na Fraince agus 
ba iontach an rud é soilse na Nollag a chasadh ar siúl 
i nDún Droma, sa Chéim agus in Áth an Ghainimh. 
Bhí bród orm freisin fáiltiú cathartha a óstáil 
chun aitheantas a thabhairt do 100 bliain de 
sheirbhís ón nGarda Síochána inár bpobal. 
Mar fhocal scoir, iarraim oraibh go léir cabhrú le 
gnólachtaí áitiúla ar fud an Chontae arís i mbliana trí 
shiopadóireacht a dhéanamh go háitiúil aon uair is féidir 
leat. Nollaig Shona agus beannachtaí ort féin agus ar 
do mhuintir ar mian le linn 2023. Nollaig Shona Duit.

CLLR. MARY 
HANAFIN

AN NOLLAIG AGUS AN T-ATHBHLIAIN

Dúnfaidh ár n-oifigí poiblí ag 2.0 i.n.  
Dé hAoine 23ú Nollaig agus athosclóidh 
siad Dé Máirt 3ú Eanáir.

UIMHREACHA  
TEILEAFÓIN ÉIGEANDÁLA
Lasmuigh de Ghnáthuaireanta: 01 677 8844 
[i ndiaidh 5i.n. agus an deireadh seachtaine] 
Daoine gan Dídean:  1800 724 724 
[seirbhísí iar-ama]
Uisce Éireann: 1850 278 278 
[24 uair an chloig]

CUIR DO THUAIRIM IN IÚL MAIDIR LE COMHAIRLIÚCHÁIN PHOIBLÍ

Táimid tiomanta a chinntiú go gcloisfear do ghuth maidir 
leis na cinntí a dhéanann difear duitse agus do do 
chomharsanacht i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin. Ligeann ár 
n-ardán comhairliúcháin agus rannpháirtíochta dlrcoco.ie/
haveyoursay duit do thuairimí a chur in iúl dúinn cad iad na 
tosaíochtaí agus na hábhair imní atá agat don Chontae.

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-
Ráth an Dúin 
Áras an Chontae, Bóthar na Mara, Dún Laoghaire, 
Co. Bhaile Átha Cliath, Éire. A96 K6C9 
TEILEAFÓN: 01 205 4700  
RÍOMHPHOST: info@dlrcoco.ie 
–
Oifig Ceantair Áitiúil Dhún Droma
Páirc Oifige Dhún Droma, An tSráid Mhór, 
Dún Droma, D14 
Luan – Aoine 9:30am go 12:30pm agus 1:30pm 
go 4:30pm
TEILEAFÓN: 01 205 4880  
RÍOMHPHOST: info@dlrcoco.ie

dlrcoco.ie

Arna phriontáil in Éirinn ar pháipéir a fuarthas go 
hinbhuanaithe. Athchúrsáil i ndiaidh úsáide.

Arna dhearadh ag dlr

Leabhar- 
lanna dlr
dlr LexIcon
Ardán Haigh, Dún Laoghaire
TEIL: 01 280 1147 
UAIREANTA OSCAILTE: Luan – Déar. 
9.30r.n. – 8i.n. 
Aoine go Sath. 9.30r.n. – 5i.n. | Domh. 
12i.n.– 4i.n.

AN CHARRAIG DHUBH
Halla Baile na Carraige Duibhe,  
An tSráid Mhór 
TEIL: 01 288 8117 
UAIREANTA OSCAILTE: Luan, Céad., 
Aoine agus Sath. 10r.n. – 1i.n., 
2i.n. – 5i.n. | Máirt agus Déar.  
1.15i.n. – 8i.n.

CÁBÁN TSÍLE*
Seanbhóthar Bhré, Cábán tSíle 
TEIL: 01 285 5363 
UAIREANTA OSCAILTE: Luan, Céad., 
Aoine* agus Sath.* 10r.n. – 1i.n., 2i.n. – 
5i.n. | Máirt agus Déar. 2i.n. – 8i.n.

DEILGINIS
Sráid an Chaisleáin, Deilginis
TEIL: 01 285 5317 
UAIREANTA OSCAILTE: Luan, Céad., 
Aoine agus Sath. 10r.n. – 
1i.n., 2i.n. – 5i.n. | Máirt agus Déar. 
1.15i.n. – 8i.n.

GRÁINSEACH AN DÉIN
Céide Chluain Caoin, Gráinseach 
an Déin 
TEIL: 01 285 0860 
UAIREANTA OSCAILTE: Luan 10r.n. – 
5i.n. | Máirt go Déar. 10r.n. – 8i.n. | Aoine 
agus Sath. 10r.n. – 5i.n. Cuireann an 
tseirbhís My Open Library uaireanta níos 
faide ar fáil do bhaill na leabharlainne 
lasmuigh de na gnáthuaireanta 
oscailte, ó 8r.n. go dtí 10i.n. , 7 lá sa 
tseachtain. Déan teagmháil le foireann na 
leabharlainne chun sonraí a fháil maidir le 
conas clárú.

DÚN DROMA
Bóthar Bhaile an Teampaill 
Uachtarach, Dún Droma
TEIL: 01 298 5000 
UAIREANTA OSCAILTE: Luan, Aoine 
agus Sath. 10r.n. – 1i.n., 2i.n. – 5i.n. | 
Máirt go Déar. 10r.n. – 8i.n. 

SEANCHILL*
Bóthar na Leabharlainne, Seanchill 
TEIL: 01 282 3081 
UAIREANTA OSCAILTE: Luan, Céad., 
Aoine* agus Sath.* 10r.n. – 1i.n., 2i.n. – 
5i.n. | Máirt agus Déar. 2i.n. – 8i.n.

STIGH LORGAN
Aonad J (An chéad urlár), Lárionad 
Siopadóireachta Stigh Lorgan 
TEIL: 01 288 9655 
UAIREANTA OSCAILTE: Luan, Máirt agus 
Céadaoin 10r.n. - 5i.n. | Déardaoin 10r.n. 
- 8i.n. | Aoine agus Satharn 10r.n. - 1i.n. 
agus 2i.n. - 5i.n.

*  Bíonn na leabharlanna a bhfuil réiltín in aice 
leo ar oscailt ar an Aoine nó ar an Satharn - 
déan teagmháil leo chun sonraí breise a fháil. 

 -  Bíonn gach leabharlann dúnta ar an Satharn, 
ar an Domhnach agus ar an Luan más 
deireadh seachtaine saoire bainc atá ann. 

@dlrcc  dlrcoco.ie 

DunLaoghaireRathdownCountyCouncil

Más mian leat dlr times a fháil ar an ríomhphost, 
déan teagmháil linn ar: commsoffice@dlrcoco.ie

Tá dlr times ar fáil as Gaeilge – dlrcoco.ie/dlrtimes

dlrtourism.ie | events.dlrcoco.ie 
libraries.dlrcoco.ie

Eolas faoi 
athchúrsáil
PÁIRC ATHCHÚRSÁLA 
BHAILE UÍ ÓGÁIN 
Bóthar Bhaile Uí Ógáin
TEILEAFÓN: 01 291 3600 
UAIREANTA OSCAILTE: Luan – Aoine 
8.30r.n. go 5.30i.n., Sath. 9.30r.n. 
go 5.30i.n. | Domh./Lá Saoire Bainc 
10.30r.n. go 5.30i.n.. 
DÚNTA: Oíche Nollag – Lá Fhéile 
Stiofáin, Lá Caille, Domhnach Cásca.

IONAD ATHCHÚRSÁLA 
PHÁIRC ÉIDIN 
Bóthar Chnoc an tSamhraidh, Glas 
Tuathail
UAIREANTA OSCAILTE: Luan – Déar. 
8.30r.n. go 4i.n. 
Aoine – Sath. 8.30r.n. go 3.30i.n.. 
DÚNTA: Domhnach, Lá Saoire Bainc, 
Lá Saoire Poiblí.

IONAD ATHCHÚRSÁLA 
SHEANGÁNAÍ 
Carrchlós na Reilige, Seanchill
UAIREANTA OSCAILTE: Luan – Déar. 
8.30r.n. go 4i.n. 
Aoine – Sath. 8.30r.n. go 3.30i.n.. 
DÚNTA: Domhnach, Lá Saoire Bainc, 
Lá Saoire Poiblí.

féach Isteach Páirc- 
eanna dlr
PÁIRC NA CARRAIGE DUIBHE 
UAIREANTA OSCAILTE: Rochtain 
Oscailte

PÁIRC CHÁBÁN TSÍLE 
UAIREANTA OSCAILTE: M. Fómh. 8r.n. go 
8i.n. | D. Fómh. 8r.n. go 7i.n. | Samh. – 
Ean. 8r.n. go 5i.n. | Feabh. 8r.n. go 6i.n. | 
Márta 8r.n. go 7i.n. | Aib. 8r.n. go 8i.n. | 
Beal. – Lun. 8r.n. go 10.30i.n.

PÁIRC NA BHFIANNA 
UAIREANTA OSCAILTE: Rochtain 
Oscailte

PÁIRC AGUS GAIRDÍNÍ 
CHNOC NA RAITHNÍ
UAIREANTA OSCAILTE: 9r.n. - 6i.n.

PÁIRC CHILL BHEAGÓIGE
UAIREANTA OSCAILTE: Rochtain 
Oscailte

PÁIRC CHNOC CHILL INÍON 
LÉINÍN
UAIREANTA OSCAILTE: Rochtain 
Oscailte

PÁIRC MHARLAÍ 
UAIREANTA OSCAILTE: M. Fómh. 9r.n. 
go 8i.n. | D. Fómh. 9r.n. go 6i.n. | Samh. – 
Ean. 9r.n. go 5i.n. 
Feabh. – Márta 9r.n. go 6i.n. | Aib. 9r.n. go 
9i.n. | Beal. – Lún. 9r.n. go 10i.n.

PÁIRC AN PHOBAIL 
UAIREANTA OSCAILTE: Noll. – Márta 
8r.n. go 4.30i.n. 
Aib. – Beal. 8r.n. go 7.30i.n. | Meith. – M. 
Fómh. 8r.n. go 8i.n. |  
D. Fómh. – Samh. 8r.n. go 7.30i.n.

PÁIRC SHEANGÁNAÍ
UAIREANTA OSCAILTE: Rochtain 
Oscailte

Margaí na 
Comhairle Contae 
PÁIRC AN PHOBAIL & DLR
LEXICON, Dún Laoghaire
Domhnach 11r.n.-4i.n.

PÁIRC MHARLAÍ 
Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath 16

Satharn 10r.n.-4i.n. agus Domhnach 11r.n.-4i.n. 
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Taispeántas: Na Folcadáin Dhún 
Laoghaire 1843 – 2023 
Leibhéal 3, LexIcon dlr, Dún Laoghaire

Beidh taispeántas d’Fholcadáin Dhún Laoghaire ann 
chun oscailt na folcadáin a cheiliúradh agus chun 180 
bliain ó osclaíodh iad ar dtús a cheiliúradh. 

Is ceiliúradh pictiúrtha é an taispeántas ar an saol, ar 
an obair agus ar an súgradh a bhí ann sna folcadáin. 
Óna mbunús mar fhiontar príobháideach, tríd an 
athfhorbairt Éadbhardach ag an gComhairle Cheantair 
Uirbigh, agus ag clúdach laethanta maithe agus 
tréigthe go dtí an lá atá inniu ann. 

Leagann sé béim ar thuas seal agus thíos seal na 
hinstitiúide áitiúla seo — ceachtanna snámha, parthas 
grianghréine, saoirse óige, agóidí, uachtair reoite 
agus páirc spraoi. Insítear an scéal trí íomhánna 
agus guthanna na ndaoine a chónaigh, a d’oibrigh 
agus a d’imir i bhFolcadáin Dhún Laoghaire le blianta 
fada, agus tabharfaidh an taispeántas an t-am atá 
caite chun beatha, agus breathnóidh sé ar an gcéad 
chaibidil eile i saol na hinstitiúide íocónach seo i 
nDún Laoghaire.

Grianghraf: Tom Conlon

Arís eile, is féidir linn fáilte a chur roimh chuairteoirí ar ais chuig 
an limistéar snámha seo a bhfuil an-tóir air. Éascóidh an áis 
phoiblí nuachóirithe seo snámh, spóirt uisce, agus spás iontach 
d’imeachtaí.

I measc na n-oibreacha bhí athchóiriú an phailliún folctha, tógáil 
lamairne nua 35 m le suíocháin, suiteáil Dealbh Ruairí Mhic 
Easmainn, foscadh a ligfidh do dhaoine gléasadh, an gaiséabó 
athchóirithe Éadbhardach sa ghairdín trá agus siúlóid nua ó 
Bhaile Nua Mhic Gabhann. Tá athchóiriú suntasach déanta ar 
an iar-fhoirgneamh pailliúna chun spás stiúideo a chur ar fáil 
d’ealaíontóirí, chomh maith le gailearaí agus caifé le radharc 
iontach ar Bhá an Albanaigh. Tá áiseanna leithris ann freisin, 
lena n-áirítear seomra folctha “áiteanna athraitheacha”, atá ann 
do dhaoine a bhfuil riachtanais bhreise acu.

Bhí an tionscadal á threorú ag beartas dlr chun an réimse poiblí 
a fheabhsú agus chun aghaidh na farraige a nascadh le lár an 
bhaile. Comhlánaíonn sé agus tá sé nasctha le Páirc an Phobail, 
leabharlann an Lexicon agus Na Miotail.

Tá athbheochan Folcadáin Dhún Laoghaire críochnaithe anois, 
don am anois cibé ar bith, agus tá siad i gcroílár gach rud arís sa 
suíomh uathúil cósta seo.

Stiúideonna na n-Ealaíontóirí 
Tá Oifig Ealaíon Dhún Laoghaire ag lorg ealaíontóirí anois chun 
iarratas a dhéanamh ar na spásanna oibre nua. Tá ceithre 
ghradam ar fáil faoi láthair chun tacú le healaíontóirí áitiúla le 
spásanna oibre ealaíontóra saintógtha saor ó chíos agus maoiniú 
tionscadail. Is féidir tuilleadh eolais a fháil anseo.

Cloch mhíle shuntasach don 
Chomhairle agus do mhuintir an 
bhaile is ea athoscailt Folcadáin 
Dhún Laoghaire inniu. Cuid 
thábhachtach den stair agus 
den oidhreacht chlainne is ea an 
sainchomhartha aitheanta seo 
ar fud an Chontae.

Gné-alt

Fáilte ar ais  
Na Folcadáin Dhún Laoghaire

GRIANGHRAIF: STE MURRAY

dlr times 03
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Tá ascaill nua, carrchlós, spás áineasa gníomhach 
agus páirc madraí feicthe ag Páirc agus Gairdíní Chnoc 
na Raithní. Tá bealach isteach nua agus rochtain 
inrochtana curtha le Páirc Chill Iníon Léinín.

Leanann an dul chun cinn ar ár mbealaí Taistil 
Ghníomhaigh chun líonra níos fearr a thógáil chun 
ár mbailte áitiúla a nascadh, caighdeán an aeir a 
fheabhsú agus spásanna níos fearr a chruthú dúinn 
go léir chun taitneamh a bhaint astu. Tá 20,000 
úsáideoir sa tseachtain anois ag baint úsáid as 
Bealach Soghluaisteachta an Chósta, rotharbhealach 
2-bhealach scartha ó Ascaill an Bhaile Nua sa Charraig 
Dhubh go dtí Cuas an Ghainimh agus limistéar snámha 
Chladach an Daichead Troigh. Leantar leis an obair ar 
Phlean Gluaiseachta Shráidbhaile Stigh Lorgan. 

Thacaigh dlr le Cruinniú Mullaigh Nuálaíochta Áth 
an Ghainimh i mí Mheán Fómhair inar díríodh ar 
dhícharbónú agus ar a thionchar ar ghnólachtaí agus 
ar an bpobal i gcoitinne. Áiríodh leis sin coincheap 
an mhoilmhí/oileán soghluaisteachta atá ina chuid 
ríthábhachtach de Phlean Glas Thionscadal Cheantar 
Gnó Áth an Ghainimh.

Bronnadh gradam “Great Town 2022” ar Dhún 
Laoghaire ó Acadamh an Uirbeachais. Is iad Gradaim 
Uirbeachais Áiteanna Iontacha príomhardán 
an Acadaimh chun aitheantas agus ceiliúradh a 
dhéanamh ar shamplaí den scoth den uirbeachas 
maith ar fud na Ríochta Aontaithe, na hÉireann agus na 
hEorpa. Chomh maith leis sin, ainmníodh an baile mar 
cheann de na cinn is glaine sa tír ag an suirbhé IBAL, 
rud atá ina aitheantas iontach ar ár gcuid oibre foirne 
glanta amuigh faoin aer a bhfuil ag obair go crua chun 
ár mbailte agus ár bpáirceanna áitiúla a choinneáil 
go slachtmhar. Tá tús curtha le hobair athchóirithe 
agus uasghrádaithe ar Chearnóg Myrtle agus beidh an 
tSeanleabharlann Carnegie i nDún Laoghaire in úsáid 
arís nuair a thiocfaidh IADT isteach go lár an bhaile.

Áirítear leis freisin fás sna comharsanachtaí atá ann 
cheana, ceantar nua-úsáid mheasctha Choill na Silíní, 
an suíomh straitéiseach fostaíochta in Áth an Ghainimh 
agus i bpobail chónaithe nua ag Seanchonach, Ráth 
Michíl, Sruthán na Coille, Seangánach, Cill Tiarnáin, 
Gleann na Muc agus Baile Uí Ógáin. Díríonn fís an 
phlean ar choincheap na comharsanachta deich 
nóiméad arb é is aidhm dó a chinntiú gur féidir le 
daoine siúl, rothaíocht nó úsáid a bhaint as an gcóras 
iompar poiblí chun rochtain a fháil ar a gcuid riachtanas 
agus seirbhísí ó lá go lá.

I gCoill na Silíní tá 640 teach críochnaithe, tá 1400 
teach á dtógáil faoi láthair agus tá 1500 teach eile 
ina n-ábhar d’iarratais phleanála bheo. Tá trí pháirc 
curtha i gcrích go hiomlán agus osclóidh siad go luath. 
Tá an struchtúr buan don chéad bhunscoil ag na 
céimeanna deiridh tógála agus tá ceithre stad LUAS i 
bhfeidhm anois.

Chas an Taoiseach Mícheál Martin an fód ar thógáil 
597 teach ar naoi heicteár ag Eastát Chaisleán 
an tSeanagánach. Tógfar na chéad tithe in 
2024 agus beidh siad seo déanta suas d’aonaid 
inacmhainne, d’aonaid cíosa costais agus d’aonaid 
thithíochta sóisialta.

Tá Tionscadal Bhóthar an Ghleanna Dhuibh beagnach 
críochnaithe anois agus cuirfear Scéim Bhóthar 
Dáileoirí Ghleann na Muc chun tairisceana i 2023. 

“Go luath sa bhliain ghlac baill tofa  
le Plean Forbartha an Chontae  

2022-2028, a chinnteoidh go  
mbeidh dóthain talún criosaithe ann 

chun freastal ar suas le 26,000 teach 
nua sna sé bliana amach romhainn.” 

Teachtaireacht ón  
bPríomhfheidhmeannach, 
Frank Curran

dlr times04

Ar thaobh na Turasóireachta, d’fhill na longa cúrsála ar 
Dhún Laoghaire agus tháinig breis is 70 díobh le linn na 
bliana. Deimhníodh todhchaí Mhúsaem James Joyce 
nuair a síníodh comhoibriú nua idir an Chomhairle agus 
an Túr agus Músaem Joyce agus tá Dún Laoghaire-
Ráth an Dúin anois ina chuid lárnach de Chonair Chósta 
Bhaile Átha Cliath a d’fhorbair Fáilte Ireland i gcomhar 
leis na ceithre Údarás Áitiúla.

Please join in with some of the wonderful events on 
this Christmas, including movies and festive walks 
in our parks. I hope that you and your family will be 
out enjoying the atmosphere and I wish you all a very 
Happy Christmas & a peaceful new year. 

I mí na Samhna, ghlac ár gcomhaltaí tofa le Buiséad 
Bliantúil 2023 le haghaidh  €236 milliún. Anseo ag 
dlr, táimid tiomanta don seachadadh seirbhíse is fearr 
is féidir a chur ar fáil chun a chinntiú go leanfaidh 
ár gcontae ar aghaidh mar áit tharraingteach, 
chuimsitheach agus inrochtana do chách trí 2023. 

Tháinig mé féin agus an Cathaoirleach, an Comhairleoir 
Mary Hanafin, le chéile i mí na Nollag chun Folcadáin 
Dhún Laoghaire a oscailt go hoifigiúil. Lá suntasach 
ab ea é seo dár bpobal áitiúil, agus tá súil agam go 
mbainfidh muintir na háite agus cuairteoirí taitneamh 
as an áis phoiblí seo ar feadh na mblianta fada, agus ar 
feadh na nglúnta atá le teacht.  

Bí linn le do thoil le roinnt de na himeachtaí iontacha 
atá ar siúl an Nollaig seo, lena n-áirítear scannáin 
agus siúlóidí féiltiúla inár bpáirceanna. Tá súil agam go 
mbeidh tú féin agus do theaghlach amuigh ag baint 
taitnimh as an atmaisféar agus guím Nollaig shona agus 
athbhliain faoi shéan agus faoi mhaise daoibh.

FRANK CURRAN

Agus mé ag breathnú siar ar mo chéad bhliain mar Phríomhfheidhmeannach, 
meabhraítear dom na hathruithe dearfacha ar fad a tharla sa Chontae I rith 2022. 
Ó thosaigh mé sa ról, táim ag obair le comhairleoirí áitiúla agus lenár bhfoireann 
ardbhainistíochta ar réimse leathan seirbhísí agus tosaíochtaí straitéiseacha. Bhí mé 
amuigh ag bualadh le baill foirne, le páirtithe leasmhara earnála, le gnólachtaí áitiúla agus 
leis an bpobal áitiúil.

Nuacht
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Soilse Nollag á lasadh le cumhacht troitheáin i nDún 
Laoghaire Siúlóidí Sióga Foraoise agus Scannáin Nollag

Tá Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin ag cur an chomhshaoil ar bharr liosta na Nollag i mbliana trí 
roghanna níos glaise agus níos cairdiúla don chomhshaol a dhéanamh. Beidh crainn Nollag bheo agus siúlóidí 
sióga foraoise ann, gineadóirí le hOla Glasraí Hidreachóireáilte, soilse breise ísealvoltais agus crainn Nollag á 
lasadh ag troitheán atá ar an ardán banna ceoil íocónach atá ar an gcé a thabharfaidh cuireadh do dhaoine ‘í a 
choimeád á lasadh’ i rith na Nollag.

Beidh Dún Laoghaire-Ráth an Dúin ag lonrú agus ag lasadh i mbliana le suiteálacha solais spreagúla 3D, siúlóidí 
sióga foraoise i bPáirc Mharlaí agus i bPáirc Chábán tSíle agus beidh roinnt foirgnimh ann le lonrú draíochta 
orthu. Beidh go leor gníomhaíochtaí amuigh faoin aer éadaí teo a chur orthu, dul amach faoin aer glan úr, an 
spiorad féiltiúil a shú isteach agus dul ‘ag siúl in ionadh an gheimhridh’.

I mbliana, glacfaidh cumhacht troitheáin lár stáitse chomh maith le Crann Nollaig á lasadh ar an ardán banna 
ceoil íocónach ar an gcé ó 4 i.n. go dtí 8 i.n. Dé Sathairn 10ú Nollaig, Dé Domhnaigh 11ú Nollaig, Dé Sathairn 
1̀ 7ú Nollaig agus Dé Domhnaigh 18ú Nollaig. Tosóidh an crann Nollaig ag lasadh nuair a rothaíonn daoine thar 
an gcrann chun “í a choimeád á lasadh” i rith an tséasúir fhéiltiúil. 

Conair Shiúlóide na Nollag - 
Páirc Mharlaí agus Páirc Chábán tSíle
Tá na conair siúlóide Nollag soilsithe i bPáirc Mharlaí agus i bPáirc 
Chábán tSíle saor in aisce agus oscailte ó 4 i.n.go 8 i.n. Luan go 
hAoine ó dheireadh mhí na Samhna. Tá siad go hiomlán inrochtana 
do chathaoireacha rothaí agus do bhugaí agus is ósais chiúin iad 
faoi na soilse lonracha  i bhfad ó ghleo agus torann na Nollag. 
Nuair is féidir, is crainn bheo iad na crainn Nollag oifigiúla go léir de 
chuid dlr agus tá voltas íseal breise ag a gcuid soilse le haghaidh 
sábháilteachta ag baint úsáide as díreach 4.8vatanna leictreachais.

Scannáin na Nollag  
Críochfort Farantóireachta,  
Dún Laoghaire
Beidh cónaitheoirí agus cuairteoirí Dhún Laoghaire-Ráth 
an Dúin in ann a gcriosanna a cheangail, roinnt grán rósta 
a thabhairt leo agus tic a chur le heachtra teaghlaigh eile 
ar an liosta buicéad le turas chuig na scannáin amuigh 
faoin aer ag an gCríochfort Farantóireachta Dé Sathairn 
10ú Nollaig, Dé Domhnaigh 11ú Nollaig, Dé Sathairnú 
Nollaig agus Dé Domhnaigh 18ú Nollaig. Le rogha 
leathan de scannáin gur féidir a roghnú, lena n-áirítear 
Elf, Miracle on 34th Street, Home Alone, Gremlins, The 
Grinch, Scrooged, Harry Potter agus an clasaiceach ‘It’s a 
Wonderful Life’ tá sé seo i gcónaí mar cheann de na rudaí 
is fearr don teaghlach le linn na Nollag.Tá ticéid ar fáil 
anseo ag EUR 15 in aghaidh na feithicle.
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Nuacht

Santa Post Boxes
Tá Boscaí Poist do Dhaidí na Nollag suite i LexIcon dlr i nDún Laoghaire, 
Páirc Mharlaí i Ráth Fearnáin, Páirc na bhFianna i gCnoc Mhuirfean 
agus Páirc Chábán tSíle trí choimisiún speisialta de Dhaidí na Nollag.

Caith do Chuid go hAitiúil don Nollaig

Molaimid do gach duine siopadóireacht a dhéanamh go háitiúil an 
Nollaig seo. Má tá bronntanais nó dearbháin á gceannach agat, 
smaoinigh ar thacaíocht a thabhairt do do ghnó áitiúil. 

Faigh tuilleadh eolais faoi shiopadóireacht áitiúil anseo.

Buann Dún Laoghaire  
gradam “Great Town” 2022

Bhí lúcháir ar Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin 
gradam “Great Town” 2022 a fháil ó Acadamh an Uirbeachais do Dhún 
Laoghaire. Is iad Gradaim Uirbeachais “Great Places” príomhardán an 
Acadaimh chun aitheantas agus ceiliúradh a dhéanamh ar shamplaí 
uirbeachais den scoth ar fud na Ríochta Aontaithe, na hÉireann agus 
na hEorpa.

Is aitheantas é an Gradam “Great Town” 2022 ar a bhfuil bainte 
amach ag dlr ag obair go dlúth le pobail áitiúla, le gnólachtaí agus le 
comhpháirtithe eile. Rinne measúnú an Acadaimh tagairt do chruthú 
spásanna beoga uirbeacha a bhfuil luach agus úsáid ag daoine orthu, 
agus an tsráid siopadóireachta atá faoi bhláth le réimse leathan seirbhísí 
miondíola agus seirbhísí le fáil uirthi.

https://dlrevents.eventbrite.ie
https://www.dlrcoco.ie/en/business/shop-local
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Cuireann an Buiséad ioncaim bliantúil maoiniú ar fáil do réimse 
leathan seirbhísí ó chothabháil bóithre, lána rothaíochta agus 
cosáin, solas sráide atá tíosach ar fhuinneamh, feabhas a chur 
ar ár bpáirceanna, áiseanna spóirt agus pobail, tionscnaimh 
bhithéagsúlachta agus oidhreachta a fhorbairt chomh maith 
le deontais a chur ar fáil do ghnólachtaí áitiúla. Forálann an 
buiséad freisin do chothabháil agus do dheisiú shócmhainní na 
Comhairle, lena n-áirítear a tithe, a foirgnimh chorparáideacha, a 
páirceanna agus Cuan Dhún Laoghaire.

Leathnú ar sheirbhísí

Beidh méadú freisin ar roinnt réimsí buiséid a bhfuil ardéileamh 
orthu, lena n-áirítear cothabháil tithíochta, deisiúcháin cosáin, 
clár paisteála bóithre, rialú fiailí, chomh maith le deisiúcháin 
linneacha agus páirceanna. Tá méadú mór tagtha ar an éileamh 
ar réimse feabhsaithe poiblí agus áiseanna lasmuigh ó thosaigh 
Covid agus tá soláthar méadaithe déanta freisin chun na 
ceantair seo a chothabháil, a bhfuil dhá bhuntáiste ag baint 
leo a bhaineann le freagairt d’éileamh na gcónaitheoirí ach a 
thacaíonn freisin le gnólachtaí trí laghdú méadaithe sna bailte 
agus sráidbhailte ar fud an chontae. I measc na réimsí eile ar 
tháinig méadú orthu bhí deontais LEO, campaí samhraidh do 
dhaoine faoi mhíchumas, imeachtaí dlr, turasóireacht, WI-FI agus 
tionscnaimh dhigiteacha. 

Is féidir Ioncam agus Caiteachas Iomlán a fháil ar an leathanach 
eile. Chun an buiséad iomlán a léamh, breathnaigh anseo.

don bhliain 2023
BUISÉAD DO CHOMHAIRLE

Geallann Buiséad Bliantúil 2023 
infheistíocht de EUR 236.5 milliún 
i soláthar seirbhísí ardchaighdeáin 
do shaoránaigh an chontae seo an 
bhliain seo chugainn, arb ionann 
é agus thart ar EUR 1k in aghaidh 
an duine.

I mí na Samhna, vótáil na Baill 
Thofa do Chomhairle Contae Dhún 
Laoghaire Ráth an Dúin le Buiséad 
2023 a ghlacadh.

Glacadh leis an Plean 
um Shábháilteacht 

ar Bhóithre 
2022 – 2030

 

460
bosca bruscair sráide 

curtha ar fáil agus 
cúram déanta orthu

 

€2.6m 
do dheontais do dhaoine 

faoi mhíchumas agus 
do dhaoine scothaosta

 
 
 

€653k 
sa bhreis do 

chlár cosáin agus 
do chlár peaisteála

 
Tionchar 4 % Méadú 

rátaí fritháirithe 
do 84 % d’íocóirí rátaí

€100K
d’fheabhsúcháin 

aghaidh siopa agus do 
dheontais d’áiteanna folmha

€296K
sa bhreis do shrianadh salachair

€461k 
 i mbuiséad 

cothabhála tithíochta
 
 

Méadú de 5,266
cuntais Íocóirí 
Rátaí Tráchtála

 
60

 Long Cúrsála - 
60,000 paisinéir

86%
 den soilsiú poiblí 

tiontaithe go dtí LED

Glacadh le 
Plean Forbartha 

2022 – 2028

Dul chun cinn á dhéanamh ar 
Phlean Cur Chun Feidhme 
Criosanna a Dhícharbónú

Soláthar méadaithe 
do champaí samhraidh 

do dhaoine faoi mhíchumas
€3.3m

le haghaidh oibreacha 
uasghrádaithe fuinnimh

https://www.dlrcoco.ie/en/finance/annual-budget
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Buiséad 2023

Caiteachais 2023

Ioncaim 2023
Rátaí Tráchtála  
€97,998,800

Deontais, lena n-áirítear 
Féinmhaoiniú Cánach 
Maoine Áitiúla 
€67,990,200

Cíosanna Tithíochta, 
lena n-áirítear 
Cíosanna SCC 
€19,236,700

Cáin Mhaoine 
Áitiúil – 
Lánroghnach  
€12,566,600

Uisce Éireann  
€8,054,400

Táillí Eile  €6,393,700

Táillí Páirceála 
€6,197,000

Aistrithe ó Chúlcistí 
€3,247,500

Ioncam Ilchineálach 
€4,272,800

Maoin ar Cíos agus Léasú Talún  
€1,957,900

Aoisliúntas 
€1,725,700

Táillí Pleanála  €1,479,100

Deonacháin ó Údarais Áitiúla eile  
€3,509,500

Táillí Dóiteáin  €400,000

Iasachtaí Tithíochta Ús agus Muirir  €362,300

Ceadúnais, lena n-airítear Ceadúnais Mhadraí  €322,000

Gníomhaíochtaí Áineasa agus Conláiste (Gailfchúrsa agus 
Ghalfchúrsa san áireamh) €651,100

NPPR €150,000

41.4%

28.7%

8.1%

5.3%

3.4%

2.7%2.6%
1.8%

1.5%

1.4%

0.8%

0.7%

0.3%

0.6%

0.2%

0.2%

0.1%

0.1%

Ioncam  
Iomlán 2023
€236,515,300

14.2%

13.2%

11.5%

7.4%

27.8%

5.5%3.5%
2.9%

1.9%

1.9%

1.4%

1.3%

1.4%

1.2%

1.1%

1.1%

0.7%

0.3%

0.2%

1.5%

15%

13.8%

11.1%

7.4%

26.6%

4.9%4.1%
3.1%

2.8%

1.6%

1.4%

1.2%

1.4%

1.2%

1.0%

0.7%

0.3%

0.2%

1.5%

Caiteachas 
Iomlán  
2023

€236,515,300

Costais Párolla agus Foirne  
€62,940,400

Mionchonarthaí — Seirbhísí 
Trádála agus Oibreacha Eile 
€35,463,800

SCC agus Íocaíochtaí 
Léasaithe Sóisialta 
€32,631,300

Seirbhísí 
Gníomhaireachtaí 
agus Íocaíochtaí 
Údaráis Áitiúla Eile  
€26,176,300

Pinsin agus Aiscí 
  €17,442,700

Árachas, Aisíocaíochtaí Iasachtaí 
agus Táillí Airgeadais  €11,524,200

Deontais agus 
Deonacháin Dheonacha 

agus Reachtúla 
€9,609,100

Fuinneamh 
€7,434,000

Costais Riaracháin lena n-áirítear 
TF, Cumarsáid agus Oiliúint 
€6,640,400

Táillí Comhairleoireachta agus 
Gairmiúla €3,846,900

Costais Bhunaíochta Eile, lena 
n-áirítear Deisiúcháin, Cothabháil 
agus Slándáil Foirgnimh an 
Údaráis Áitiúil €3,634,800

Gléasra agus Trealamh, lena n-áirítear 
Deisiúcháin agus Cothabháil €3,406,100

Aistrithe chuig Caipiteal €3,283,800

Cíos agus Rátaí ar Fhoirgnimh 
an Údaráis Áitiúil €2,762,100

Caiteachas Oibríochta Eile lena n-áirítear na hEalaíona, 
Leabharlanna agus Imeachtaí Pobail €2,743,400

Eisiúint Ábhair agus Stóir €2,258,800

Aisíocaíochtaí lena n-áirítear Aisíocaíochtaí d’Áiteanna Folmha, 
Soláthair in aghaidh drochfhiach agus Fiachais Dhíscríofa €2,122,500

 Íocaíochtaí agus Liúntais Comhaltaí €1,552,400
Caiteachas Eile €651,600

Cáin Mhaoine Áitiúil – Tithíocht an Údaráis Áitiúil €390,700

0.9%

Príomhchatagóirí

Príomhchatagóirí
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Check the Register

Tá athrú tagtha ar phróiseas Chlár na dToghthóirí. Tháinig an tAcht um Athchóiriú Toghcháin 2022 i bhfeidhm i 
mí Dheireadh Fómhair 2022. Tá Clár Rolla na dToghthóirí curtha in ionad na nDréachtchlár agus na mBeochlár 
anois. Déanfar nuashonrú leanúnach ar an gClár Rollaithe.

Tá sé tábhachtach go seiceálfaidh tú go bhfuil do shonraí/stádas vótála ceart agus nach bhfuil tú cláraithe 
ach uair amháin. 

UPSP/Dáta Breithe/Eirchód: Má tá tú cláraithe cheana féin chun vótáil faoin reachtaíocht nua, ní mór duit UPSP, 
Dáta Breithe agus Eirchód a chur isteach anois.

Aois: Tá gach cónaitheoir 18 mbliana d’aois agus os a chionn i dteideal a bheith ar an gclár. Féadfaidh duine 
clárú ó 16 bliana d’aois, ach ní bheidh siad i dteideal vóta a chaitheamh go dtí go mbeidh siad 18 mbliana d’aois. 

Gan aon áit chónaithe sheasta: Mura bhfuil seoladh seasta agat, is féidir leat clárú ar líne fós ag 
www.checktheregister.ie nó trí fhoirm ERF1 a chomhlánú. Déan teagmháil linn más mian leat tuilleadh eolais a 
fháil ag registerofelectors@dlrcoco.ie nó glaoigh orainn ag 01-2054880.

Cearta vótála saoránachta: 

• Éireannach — Saoránaigh Éireannacha: vótáil i ngach toghchán agus Reifreann

• Saoránaigh Bhriotanacha — Bhriotanacha: vótáil i dToghcháin Dála agus Áitiúla

• Saoránach Briotanach/AE: vótáil i dToghcháin Dála, Eorpacha agus Áitiúla

• AE: Féadfaidh saoránaigh na hEorpa vóta a chaitheamh i dToghcháin Eorpacha agus Áitiúla

• Saoránaigh neamh-AE — Saoránaigh Neamh-Eorpacha: vótáil i dToghcháin Áitiúla

• AE féideartha — Saoránaigh Eorpacha Féideartha: vótáil i dToghchán Áitiúil

Tá foirmeacha iarratais do Chlár na dToghthóirí ar fáil ar ár suíomh gréasáin anseo.  
leat do chuid sonraí a sheiceáil agus clárú chun vótáil ar líne ag www.voter.ie nó www.checktheregister.ie

Comhairliúchán Poiblí  
Tabhair do Thuairim
Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail Dhún Laoghaire-Ráth an 
Dúin 2023-2028

Tá dlr ag ullmhú an dara leagan den Phlean Áitiúil Eacnamaíochta agus 
Pobail (LECP) faoi láthair ina leagfar amach, don tréimhse sé bliana ó 2023 
go 2028, na cuspóirí agus na gníomhartha atá ag teastáil chun forbairt 
eacnamaíoch agus forbairt áitiúil agus pobail an chontae a chur chun cinn 
agus chun tacú leis. 

Mar chuid den chéad chéim den phróiseas chun an LECP a fhorbairt, tá 
dréachtráiteas socheacnamaíoch á ullmhú agus beidh sé ag dul amach 
chuig comhairliúchán poiblí i mí Eanáir 2023 ionas gur féidir leat do thuairim 
a thabhairt! Coinnigh cothrom le dáta anseo.

Eolas poiblí

 

 

Cáin ar Thalamh Chriosaithe 
Cónaithe (RZLT) 
Mhol Plean Tithíochta Nua d’Éirinn, ‘Tithíocht do Chách’ de chuid an 
Rialtais, cáin nua chun talamh folamh a ghníomhachtú chun críocha 
cónaithe mar chuid den chonair chun soláthar nua tithíochta a mhéadú. 
Tugadh an Cháin Talún Chriosaithe Cónaithe (RZLT) isteach leis an Acht 
Airgeadais 2021. Tá an próiseas chun talamh lena mbaineann an cháin 
a aithint faoi lán seoil anois. Beidh an cháin iníoctha leis na Coimisinéirí 
Ioncaim ó 2024 ar aghaidh. 

Tá dréachtmhapa den talamh a mheastar a chomhlíonann na critéir 
ábhartha don RZLT ullmhaithe ag DLR. Foilsíodh an léarscáil ar an 1 
Samhain 2022 agus tá sí de dhíth chun an staid mar atá ar an láthair a 
léiriú amhail ón 1 Deireadh Fómhair 2022. 

Féadfar aighneachtaí ar an dréachtléarscáil a dhéanamh i scríbhinn chuig 
dlr tráth nach déanaí ná an 1 Eanáir 2023. Chun tuilleadh eolais a fháil 
faoi conas aighneacht a dhéanamh cliceáil anseo.

Ráiteas Físe PPN dlr  
maidir le Folláine Pobail  
I mí na Nollag, sheol Líonra Rannpháirtíochta Poiblí (PPN) Dhún Laoghaire 
Ráth an Dúin a Ráiteas Físe maidir le Folláine Pobail, lena n-áirítear 
príomhthorthaí agus téamaí a chuir a mbaill in iúl. Aithnítear sa tuarascáil, 
atá sainordaithe ag an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail, príomh-
shaincheisteanna a mheasann ballghrúpaí agus pobal níos leithne Dhún 
Laoghaire-Ráth an Dúin a bheith tábhachtach dá bpobal “a bheith ar an 
gceann is fearr is féidir a bheith ann don ghlúin seo agus do na glúine atá 
le teacht”.

Príomhthorthaí:

• Ag tabhairt aire dár sócmhainní nádúrtha — páirceanna, cósta agus 
oidhreacht sa chontae — ó thaobh an chomhshaoil agus chaomhnú 
sócmhainní de

• Áiteanna agus acmhainní pobail

• Trédhearcacht sa rialtas áitiúil — le dea-chumarsáid agus le 
rannpháirtíocht

• Cuimsiú — Ionchuimsiú aoise, óige agus míchumais ag teacht chun 
cinn go tréan

• Saorálaíochas a spreagadh — go háirithe obair dheonach don aos óg

Tá 531 ballghrúpa in PPN Dhún Laoghaire Ráth an Dúin, agus 32 Ionadaí 
ar Choistí Contae agus tá a Ráiteas Folláine Pobail ionadaíoch ar mhianta 
ár saoránaigh áitiúla. Tá Torthaí iomlána an Taighde, an Mhodheolaíocht 
san áireamh, ar fáil ar líne anseo.

http://www.checktheregister.ie
mailto:registerofelectors%40dlrcoco.ie?subject=
https://www.dlrcoco.ie/en/electoral-services/register-electors
http://www.voter.ie
http://www.checktheregister.ie
https://dlrcoco.citizenspace.com/
https://www.dlrcoco.ie/en/active-land-management/residential-zoned-land-tax-rzlt
https://dlrcoco.citizenspace.com/planning/residential-zoned-land-tax-1/
https://dlrppn.ie/draft-vision-for-community-wellbeing-statement-dlr-ppn/
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Eolas poiblí

Tosaíonn an fhoirgníocht ag Seangánach  
chun 597 teach sóisialta agus inacmhainne a thógáil

Tá Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, i gcomhar leis an nGníomhaireacht Forbartha Talún (LDA) 
tar éis tús a chur le tógáil ar an scéim tithíochta poiblí is mó sa Stát le blianta beaga anuas ag Seangánach, an 
tSeanchill, Co Bhaile Átha Cliath. 

Beidh na tithe 100 % inacmhainne, le 51 % de na tithe ar cíos (306 teach), ceannach ar phraghas réasúnta 15 
% (91 theach) agus 34 % díobh mar thithíocht shóisialta (200 teach). Cuirfidh an fhorbairt meascán d’áiteanna 
cónaithe ar fáil atá oiriúnach do dhaoine aonair, do lánúineacha agus do theaghlaigh agus beidh 3 sheomra 
codlata ag 99 de na tithe nua.

Beidh an fhorbairt ar an scéim chónaithe is mó atá deimhnithe chun an caighdeán úsáide íseal fuinnimh ‘teach 
éighníomhach’ a bhaint amach, a bhfuil tomhaltas fuinnimh agus costais téimh i bhfad níos ísle ag baint leo i 
gcomparáid le tógálacha nua eile. I measc na ngnéithe inbhuanaitheachta tá éileamh an-íseal ar fhuinneamh, 
soláthar páirceála do charranna ísle (0.54 spás in aghaidh an tí), soláthar páirceála do rothair arda os cionn 
1,300 spás, agus gnéithe deartha chun obair ón mbaile a dhéanamh níos éasca. 

Beidh réimse áiseanna ar fáil don fhorbairt, lena n-áirítear spás fairsing glas comhchoiteann, clós súgartha, 
naíolann, siopa áise agus caifé.  

Tá sé beartaithe go mbeidh na chéad tithe ar fáil faoi dheireadh 2024.

Uasghrádú suntasach fuinnimh ar áiteanna 
cónaithe ainmnithe do dhaoine scothaosta 
Tá uasghrádú fuinnimh faighte ag dhá 
réadmhaoin déag inár stoc tithíochta 
in 2022 faoin gClár um Éifeachtúlacht 
Fuinnimh/Athfheistiú Fuinnimh. 

Tá gach ceann den dá cheann is ochtó 
réadmhaoin atá san áireamh sa chlár 
oibreacha ainmnithe mar áit chónaithe 
do dhaoine scothaosta. I measc na 
n-oibreacha uasghrádaithe a dhéantar 
ar gach maoin tá insliú seachtrach, 
doirse agus fuinneoga nua, painéil 
ghréine, uasghráduithe ar an gcóras 
téimh agus insliú áiléir. 

Roimh na huasghráduithe fuinnimh, bhí 
rátálacha RFF ag na háiteanna cónaithe 
chomh híseal le F agus G. Leis na 
hoibreacha críochnaithe anois, tá rátáil 
A bainte amach ag 63 díobh leis an 19 
eile ag baint rátáil B amach. 

Sa phictiúr tá cuid de na maoi inár bhForbairt Beaufort i nGlas Tiúil, áit a ndearnadh uasghrádú ar 58 
réadmhaoine. Mar chuid de na hoibreacha i Beaufort, cuireadh córas téimh ceantair nua ina bhfuil ocht 
dteaschaidéil aeir go huisce in ionad an chórais téimh ceantair atá ann cheana féin. Is é seo an chéad fhorbairt 
agus an t-aon fhorbairt sa Tír le córas téimh ceantair atá le huasghrádú faoin gclár náisiúnta Éifeachtúlachta/
Iarfheistithe Fuinnimh.

Patrick Riordan
TAGRÓIR RÉADMHAOINE

Cad a dhéanann tú? 
Is duine de bheirt Thagróirí Réadmhaoine (Airnéis agus 
Taighdeoirí Teidil) mé atá fostaithe le dlr. Is é an ról atá againn ná 
imscrúdú a dhéanamh ar mhaoin agus ar úinéireacht talún thar 
ceann aon Roinn de chuid na Comhairle a éilíonn an tseirbhís 
seo agus tuairisc a thabhairt ar ár dtorthaí. Chomh maith leis sin, 
bímid ag obair go ginearálta ar fud na Comhairle nuair a bhíonn 
ceist ar bith ann maidir le maoin/úinéireacht talún.

Labhair linn faoi do ghnáthlá oibre. 
Déantar mo lá oibre a dheachtú de réir na gcineálacha cásanna 
a thagann isteach, agus bíonn siad seo an-éagsúil ó struchtúir 
a d’fhéadfadh a bheith contúirteach, ó shuíomhanna tréigthe, 
nó ó thionscadail bhonneagair níos fadtéarmaí. Roinneann an 
obair a bheag nó a mhór ar imscrúdú agus ar thaighde teidil/
úinéireachta, agus déanaimid ár dtorthaí a thuairisciú don roinn 
lena mbaineann. Chomh maith le Clárlann na Talún tá cuid de 
na stórtha eile a bhím ag obair iontu go príomha ná Clárlann na 
nGníomhas, an Oifig Luachála, an Chartlann Náisiúnta, Oifig 
Phrobháide na Seirbhíse Cúirteanna, agus ó am go ham an 
Leabharlann Náisiúnta, nó ár Leabharlann Staidéir Áitiúla féin 
sa Lexicon. Chomh maith leis sin, téim ar chuairteanna chuig na 
láthair le measúnuithe a dhéanamh ar an talamh chomh maith 
le bualadh le Comhghleacaithe ó roinnt disciplíní laistigh den 
Chomhairle chun cásanna réadmhaoine/talamh a chur chun 
cinn. Bíonn orainn freastal ar an gCúirt freisin chun ár dtorthaí a 
fhíorú i gcásanna dlí.

Cad í an ghné is deacra de do phost? 
Is córas deacair é an seanchóras Clárlann na nGníomhas le 
bheith ag obair leis, agus táimid fós ag teacht ar go leor talún 
neamhchláraithe laistigh den Chontae le linn ár gcuid oibre. 
Oibríonn Clárlann na nGníomhas innéacs na nDeontóirí/Díoltóirí, 
agus aisteach go leor, le haghaidh stór idirbheart a bhaineann 
le Talamh agus Maoin, ní áirítear aon léarscáil (le roinnt 
eisceachtaí). Dá bhrí sin, tá sásamh poist ann chun léargas 
cruinn a fháil ar úinéireacht agus chun réiteach a fháil ar na 
cásanna sin, agus aird á tabhairt ar na dúshláin a bhaineann le 
córas Chlárlann na nGníomhas.

Cad í an ghné is tairbhí de do phost? 
Seirbhís ghairmiúil taighde Maoine agus Teidil a chur ar fáil 
don eagraíocht. Féachaint ar chásanna deacra casta á gcur 
chun cinn agus á réiteach. Ag féachaint ar bhonneagar ar nós 
scéimeanna Bóithre ag dul chun cinn a thosaigh amach, ó 
thaobh Réadmhaoine agus Teidil de, mar léarscáil imlíne ar mo 
dheasc le gach ceann de na ceapacha marcáilte chun taighde a 
dhéanamh ar úinéireacht.

próifíl foirne dlr
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Leabharlanna agus na hEalaíona

Am Teaghlaigh ag do Leabharlann
Bíonn imeachtaí agus gníomhaíochtaí teaghlaigh leabharbhunaithe ar siúl inár 
leabharlanna i mí na Nollag chun tacú le rannpháirtíocht an teaghlaigh ar fad 
i léitheoireacht agus i scéalaíocht na bpáistí. Mar chuid den chlár náisiúnta 
‘Ceart chun Léitheoireacht’, tá sé mar aidhm tacú le cur chuige teaghlaigh 
dírithe ar léitheoireacht le leanaí agus feasacht a mhéadú ar na buntáistí a 
bhaineann leis an léitheoireacht mar ghníomhaíocht spraíúil, áineasa do leanaí. 
Déan teagmháil le foireann na leabharlainne chun tuilleadh eolais a fháil. Beidh 
sonraí iomlána agus socruithe áirithinte ar fáil ar ár gcainéil meán sóisialta agus 
ar ár suíomh gréasáin.

Carúil na Nollag le   
Cór Leanaí SuperTones
Déardaoin 15ú Nollaig, 6:00 i.n. Leabharlann na 
Carraige Duibhe.

Tá áthas orainn fáilte a chur roimh na Supertones iontach! Lig 
dúinn tús a chur le do shéasúr na Nollag le rogha féiltiúil ón 
ngrúpa ceoil spraoiúil iontach seo agus a Stiúrthóir Julie Stanley. 

Socruithe na Nollag agus na hAthbhliana
Beidh Leabharlanna dlr agus LexIcon dlr dúnta ó Dé Sathairn 24ú Nollaig go dtí Dé 
Luain 2 Eanáir, an dá lá sin san áireamh. Athosclófar gach Leabharlann mar is gnách 
Dé Máirt, an 3 Eanáir 2023. Le linn an ama seo, tá ár seirbhísí ar líne ar fáil 24/7; níl 
uait ach do chárta leabharlainne agus UAP. 

Beidh uaireanta My Open Library (MOL) ar fáil i Leabharlanna Ghráinseach 
an Déin agus Deilginis. Ní mór duit clárú don tseirbhís seo roimh ré le foireann 
na leabharlainne.

Beannachtaí an tséasúir daoibh go léir!

Teacht ar ais an Quiz! 
Tá an-áthas orainn a fhógairt go bhfuil ár quiz  ar líne a bhfuil an-
tóir air ag teacht ar ais. Beidh sé ar siúl gach seachtain ag 8.00in 
tráthnóna Dé hAoine i mí Eanáir agus i mí Feabhra. Déanfaimid 
malartú seachtainiúil idir quizeanna teaghlaigh agus quizeanna 
do dhaoine fásta, ag tosú le quizteaghlaigh ‘An Bhliain 2022’ an 
6 Eanáir, agus ina dhiaidh sin beidh quizdo dhaoine fásta ‘Teilifís, 
Scannáin agus Ceol na Naoithe agus na Náideanna’ ar an 13 Eanáir. 
Beidh téamaí eile ann lena n-áireofar ‘Disney, Star Wars, Marvel/DC 
agus Harry Potter’, ‘Bia agus Deoch, Spóirt agus Cluichí’ agus ‘Stair/
Tíreolaíocht, Na hOscair, Bratacha, Aghaidheanna Cáiliúla’. Chun 
tuilleadh eolais a fháil agus chun tú féin nó d’fhoireann a chlárú, seol 
ríomhphost chuig libraryquiz@dlrcoco.ie

Ceiliúradh Brigid 1500
Mar chuid dár gceiliúradh Brigid 1500, tá réimse imeachtaí againn i mí 
Eanáir, lena n-áirítear déanamh Crosanna Naomh Bríde le Wicklow Willow 
ar Déardaoin 26, Dé hAoine 27 agus Dé Sathairn 28 Eanáir.

Ar Satharn 28 Eanáir, cuirfimid fáilte roimh na Candlelit Tales iontach chuig 
LexIcon dlr le haghaidh ócáid teaghlaigh i Leabharlann na Leanaí. Cuirfidh 
na máistir-scéalaithe seo an teaghlach uilig faoi dhraíocht le scéalta 
iontacha faoi Bhríd iontach. Faigh tuilleadh eolais faoin baineannach 
spéisiúil seo, Naomh náisiúnta chomh maith le Bandia an Earraigh, a raibh 
a scéalta fite fuaite le linn stair na hÉireann.

Imeachtaí do 
leanaí a bhfuil 
riachtanais 
bhreise acu
Ar Satharn 7ú Eanáir, cuirfimid lá eile 
de ghníomhaíochtaí ealaíne ar fáil do 
theaghlaigh leanaí a bhfuil riachtanais 
bhreise acu. Tá Quaint Baby Art ar 
ais sa Stiúideo i LexIcon dlr ar feadh 
lae spraoi agus taiscéalaíochta le 
héagsúlacht mhór d’ábhair ealaíne.

I gcás teaghlaigh a bhfuil cónaí orthu le néar-éagsúlacht beimid ag 
óstáil seisiúin Dé Sathairn uair sa mhí sa Stiúideo i LexIcon dlr ó Eanáir 
go Meitheamh.

Sábháil na dátaí! Dé Sathairn 7 Eanáir, 11ú Feabhra, 11ú Márta, 15ú 
Aibreán, 20ú Bealtaine agus 24ú Meitheamh

Get Crafty 2023!
Beidh The Muddle ag tabhairt níos 
mó imeachtaí Get Crafty dúinn, le 
dhá imeacht cheardaíochta  bpearsa 
agus ceann amháin ar líne le linn 
mhí Eanáir chun cruthaitheacht 
a mhúscailt sna lámha arís 
don Earrach.

Tá seisiúin Ióga réamhthaifeadta 
againn le múinteoirí ióga Sally Dunne 

agus Lydia Sasse, lena n-áirítear ióga aisiríoch agus ióga cathaoir chomh 
maith le ióga le haghaidh strus, díleá agus sláinte imdhíonachta. Beidh 
gach físeáin ar fáil ar an chainéal YouTube dlr i mí na Nollag, ionas gur 
féidir leat do scíth a ligean agus d’anáil a tharraingt i rith na Nollag. 

Ná déan dearmad ar ár n-imeachtaí rialta lena n-áirítear ár gClub 
Leabhar ar Líne agus an grúpa scríbhneoireachta ar líne le Mary 
Burnham. I measc na leabhar atá le plé i mí Eanáir tá: Small things like 
these le Claire Keegan agus I am, I am, I am le Maggie O’Farrell.

Má tá fonn ort tabhairt faoin scríbhneoireacht leis an500 Word Writing 
Challenge, is é PLAY an pras agus buailfidh an grúpa le chéile ar líne 
an dara Céadaoin i mí Feabhra ag 7.30i.n. Seol ríomhphost chuig 
libraryculture@dlrcoco.ie chun tuilleadh sonraí a fháil.

Leabharlanna dlr:  
Ár n-acmhainní agus seirbhísí  
Chun tuilleadh eolais a fháil faoi gach ceann dár n-imeachtaí chomh 
maith le Clubanna agus Grúpaí, ár ASC [Bailiúchán Seirbhísí Inrochtana], 
Léitheoirí Pinn, Táibléid Acorn, Fearas Coigilte Fuinnimh Baile, Seiteanna 
Leabhar agus gach ceann dár n-acmhainní ar líne, buail isteach agus 
labhair le ball foirne, tabhair cuairt ar ár suíomh gréasáin anseo, 
clárú le haghaidh ár ebulletin coicísiúil anseo agus lean ar na meáin 
shóisialta muid.

 Leabharlanna dlr | BUAICPHOINTÍ NOLLAG

 Leabharlanna dlr | BUAICPHOINTÍ EANÁIR

Lydia Sasse Sally Dunne Mary Burnham

http://libraries.dlrcoco.ie
mailto:libraryquiz%40dlrcoco.ie?subject=
mailto:libraryculture%40dlrcoco.ie?subject=
http://libraries.dlrcoco.ie
https://libraries.dlrcoco.ie/events-and-news/dlr-libraries-ebulletin
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Heirloom
Taispeántas d’obair nua  
le Rachel Doolin
10ú Nollaig 2022 – 5ú Márta 2023,  
Cead isteach saor in aisce

Suiteáil saothar nua é Heirloom a chruthaigh an t-ealaíontóir 
Rachel Doolin. D’eascair an saothar seo ó thoradh ar thaighde 
ó thaithí a rinneadh le linn clár cónaitheachta atá bunaithe 
ar an Artach, agus tá sé curtha ar an eolas ina dhiaidh sin ag 
comhpháirtíocht chruthaitheach le Cumann Lucht Sábhála 
Shíolta na hÉireann. 

In 2017, thosaigh Doolin ar chónaitheacht taighde go 
Longyearbyen, baile teorann tionsclaíoch atá suite i Svalbard, 
oileánra iargúlta Artach. Anseo, adhlactha go domhain faoi bhun 
sliabh le talamh síorshioctha tá cúltaca den bhailiúchán is mó 
ar domhan de bhithéagsúlacht talmhaíochta, atá caomhnaithe 
go crióigineach laistigh den Svalbard Global Seed Vault. De réir 
mar a mhéadaíonn na rioscaí a bhaineann leis an ngéarchéim 
aeráide agus leis an gcoinbhleacht dhomhanda, meastar níos mó 
ná riamh gur acmhainn luachmhar iad bainc síolta a d’fhéadfadh 
géarchéim bia ar fud an domhain a chosc lá amháin. 

Cuireann Heirloom sraith saothar amhairc, suiteála agus 
digiteach i láthair a cheiliúrann ‘cistiú síolta’ trí iniúchadh a 
dhéanamh ar an snáithe daonna a chuireann an nasc idir 
an am atá caite, an t-am i láthair agus an todhchaí in iúl, 
agus a chuireann an síol simplímar nasc mór sa chaidreamh 
dúlra-cultúir.

Tá Heirloom á chur i láthair ag Comhairle Contae Dhún Laoghaire-
Ráth an Dúin agus le tacaíocht ó Dhámhachtain do Thionscadal 
Físealaíon de chuid Chomhairle Ealaíon na hÉireann.

Scéim 
Ghearrscannáin 
First Frames dlr
I mí na Samhna rinne an 
Oifig Ealaíon agus an tAonad 
um Fhorbairt Eacnamaíoch 
ceiliúradh ar roinnt blianta de Scéim Ghearrscannáin First Frames dlr ar éirigh go maith léi. Tá sé mar aidhm leis 
seo maoiniú agus tacaíocht a chur ar fáil do scannánóirí atá ag teacht chun cinn, ag tacú le fostaíocht i dtionscal 
na scannánaíochta sa Chontae. Tá sé mar aidhm aige freisin feasacht a mhéadú maidir leis na suíomhanna 
éagsúla atá ar fáil sa Chontae. Tá an Scéim á maoiniú ag Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin agus 
tá sí á bainistiú ag IADT, le tacaíocht agus meantóireacht bhreise curtha ar fáil do bhuaiteoirí na ngradam ag an 
Scoil Náisiúnta Scannán in IADT. Is sampla iontach den chomhpháirtíocht iontach rathúil idir Comhairle Contae 
Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin agus IADT é First Frames.

Le trí bliana anuas, thacaigh an Scéim le sé ghearrscannán iontacha agus rinneadh iad a thaifeadadh ar an 
láthair sa Chontae. Tá Cathaoirleach dlr, an Comhairleoir Mary Hanafin, pictiúrtha ag tréaslú le hionadaithe ó na 
foirne cruthaitheacha taobh thiar de: La Tumba, Chicken Out, Soulmate Wanted, Don’t Go Where I can’t Find You, 
A Runner, agus Simon.

Cainteanna Feasachta maidir 
le Néaltrú agus maidir le 
Cruthaitheacht: 

Samhlaigh agus Nascadh
Dé Céadaoin 14ú Nollaig, 11r.n. -1i.n., Leabharlann 
LexIcon dlr, Dún Laoghaire 

Bí i dteannta an ealaíontóra, an mhúinteora agus an scríbhneora 
Caroline Hyland agus Kevin Quaid, údar dhá leabhar faoina thaithí ag 
maireachtáil le Néaltrú sa chaint deiridh seo den tsraith.

Maoinithe ag Clár Cruthaitheacht sa tSeanaois 2022 de chuid Chlár Éire Ildánach. Tá na cainteanna saor in aisce, 
ach ní mór áit a chur in áirithe. Cuirfear Tae agus Caife ar fáil. Chun áit a chur in airithe cuir scairt ar: (01) 2362759 
nó seol ríomhphost chuig: arts@dlrcoco.ie

The Sea 
le David Branigan
30ú Samhain – 28ú Eanáir Leibhéal 

Le linn Covid, fuair an grianghrafadóir áitiúil David 
Brannigan deontas ón gComhairle Ealaíon chun 
leabhar dá shaothar a chur le chéile. Tá an leabhar 
A3 i méid, crua-ais agus tá 21 íomhánna i ndubh 
agus i mbán ann.
Is é  téama an leabhair ná conas a úsáidimid ár 
naisc leis an bhfarraige chun teacht ar ár dteacht aniar, go háirithe le linn thréimhsí géarchéime. Bhí sé i gceist 
go ndéanfaí grianghraf den obair timpeall na hÉireann ach chuir na dianghlasálacha réigiúnacha cosc air sin. Is 
é an toradh a bhí air sin ná gur tógadh an chuid is mó de na híomhánna in DLR agus go bhfuil siad bunaithe ar 
thalamh agus ar snámh araon. Rinneadh na híomhánna álainn seo isteach sa taispeántas iontach seo.

Taispeántas Scoil Ráth an Dúin
9ú Nollaig – 14ú Eanáir, Leibhéal 3

Tá cuimhní agus earraí cuimhneacháin ó Scoil an Halla, Baile na Manach, 
i gcroílár an taispeántais seo chun ceiliúradh a dhéanamh ar 150 bliain ó 
bunaíodh é in 1872. Is féidir le cuairteoirí níos óige triail a bhaint as ár hata 
agus gúnaí macasamhail, agus ba chóir do gach duine taitneamh a bhaint 
as an réimse leathan grianghraf agus déantán, agus cuimhní na laethanta 
scoile imithe ach nár ligeadh i ndearmad riamh. I 1973 rinne Scoil an Halla 
cónascadh le Teach na Páirce agus Cúirt an Chnoic, ag cruthú Scoil Ráth 
an Dúin.

 LexIcon dlr | TAISPEÁNTAIS

 LexIcon dlr | GAILEARAÍ BARDASACH

PE
TE

R
 C

AV
A

N
A

G
H

JO
E 

LI
N

G
TO

N

IN
ST

IT
IÚ

ID
 D

H
O

M
H

A
N

D
A 

U
M

 S
H

LÁ
IN

TE
 IN

C
H

IN
N

E

Rachel Doolin She-darach Gymnostoma sumatranum Seed Monument Series(I)

Leabharlanna agus na hEalaíona
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AN CLR MARIE BAKER fg

38 Plásóg Avondale,  

An Charraig Dhubh 

FÓN PÓCA: 086 818 6704

RÍOMHPHOST: mbaker@cllr.dlrcoco.ie

An CLR KATE FEENEY ff

      f/ch Halla an Chontae dlr, 

Dún Laoghaire 

FÓN PÓCA: 086 461 1627

RÍOMHPHOST: kfeeney@cllr.dlrcoco.ie

 

An CLR MARY HANAFIN ff

AN CATHAOIRLEACH

f/ch Halla an Chontae dlr,  

Dún Laoghaire 

FÓN PÓCA: 085 120 2121
RÍOMHPHOST: mhanafin@cllr.dlrcoco.ie

An CLR MAURICE DOCKRELL fg

f/ch Halla an Chontae dlr,  

Dún Laoghaire 

RÍOMHPHOST: mdockrell@cllr.dlrcoco.ie

An CLR KATE RUDDOCK cg

f/ch Halla an Chontae dlr, 

Dún Laoghaire 

FÓN PÓCA: 087 951 4048

RÍOMHPHOST: kruddock@cllr.dlrcoco.ie

An CLR MARTHA FANNING lo

23 Bóthar an Chlochair, 

An Charraig Dhubh, Co. Bhaile Átha Cliath 

FÓN PÓCA: 087 204 1559

RÍOMHPHOST: mfanning@cllr.dlrcoco.ie

 

An CLR MICHAEL CLARK ff

AN LEAS-CHATHAOIRLEACH

Oifig Fhianna Fáil,  

f/ch Halla an Chontae dlr,  

Dún Laoghaire

FÓN PÓCA: 087 109 4032

RÍOMHPHOST: mclark@cllr.dlrcoco.ie

An CLR JIM GILDEA fg

Mullach na Sí,   

Bóthar Bhré, Seanchill 

FÓN PÓCA: 086 813 1456

RÍOMHPHOST: jgildea@cllr.dlrcoco.ie

An CLR HUGH LEWIS nsp

179 Páirc Phlásóg na Fuinseoige,  

An Baile Breac 

FÓN PÓCA: 086 781 4523

RÍOMHPHOST: hlewis@cllr.dlrcoco.ie

 

An CLR FRANK MCNAMARA fg
f/ch Halla an Chontae dlr,  

Dún Laoghaire  

FÓN PÓCA: 087 104 3210

RÍOMHPHOST: fmcnamara@cllr.dlrcoco.ie 

AN CLR DENIS 
O’CALLAGHAN lo

49 Páirc Ráth Salach,Seanchill 

FÓN PÓCA: 086 278 5609

RÍOMHPHOST: denisoc@cllr.dlrcoco.ie

AN CLR UNA POWER cg

f/ch Halla an Chontae dlr,  

Dún Laoghaire 

FÓN PÓCA: 087 386 1048

RÍOMHPHOST: unapower@cllr.dlrcoco.ie

 AN CLR. CARRIE SMYTH lo

Inislachan, Bóthar Ghort na  

Mara, Cill Iníon Léinín 

FÓN PÓCA: 086 383 5051

RÍOMHPHOST: carriesmyth@cllr.dlrcoco.ie

DÚN LAOGHAIRE

GLENCULLEN-SANDYFORD

BLACKROCK

DUNDRUM

STILLORGAN

KILLINEY-SHANKILL

STIGH LORGAN
An CLR DEIRDRE DONNELLY nsp

f/ch Halla an Chontae dlr,  

Dún Laoghaire 

FÓN PÓCA: 086 461 1625

RÍOMHPHOST: ddonnelly@cllr.dlrcoco.ie

 

An CLR EVA ELIZABETH  
   DOWLING cg

   f/ch Halla an Chontae dlr,  

Dún Laoghaire

FÓN PÓCA: 083 149 6045

RÍOMHPHOST: edowling@cllr.dlrcoco.ie

An CLR JOHN KENNEDY fg

f/ch Halla an Chontae dlr,  

  Dún Laoghaire 

FÓN PÓCA: 087 772 0794

RÍOMHPHOST: jkennedy@cllr.dlrcoco.ie

An CLR MAEVE O’CONNELL fg

79 Céide Shliabh Rua,  

Cill Mochuda, Co. Bhaile Átha Cliath 

FÓN PÓCA: 086-8516936

RÍOMHPHOST: moconnell@cllr.dlrcoco.ie

An CLR BARRY SAUL fg

3 Bóthar Mather Thuaidh,  

Cnoc Mhuirfean 

FÓN PÓCA: 086 781 4517

RÍOMHPHOST: bsaul@cllr.dlrcoco.ie

An CLR LIAM DOCKERY ff

f/ch Halla an Chontae dlr,  

Dún Laoghaire

FÓN PÓCA: 087 762 6065

GLEANN CUILINN-ÁTH AN GHAINIMH

CILL INÍON  
LÉINÍN-SEANCHILL 

 

An CLR MARY FAYNE fg

Cúl Méine, Bóthar Chuas an  

Ghainimh, Cuas an Ghainimh, Co.   

Bhaile Átha Cliath  

FÓN PÓCA: 086 461 1626

RÍOMHPHOST: mfayne@cllr.dlrcoco.ie

 AN CLR LORRAINE HALL fg

71 Ascaill Roseland,  

Cualanor, Dún Laoghaire 

FÓN PÓCA: 087 790 5555

RÍOMHPHOST: lhall@cllr.dlrcoco.ie

 

An CLR TOM KIVLEHAN cg

f/ch Halla an Chontae dlr,  

Dún Laoghaire  

FÓN PÓCA: 087 373 2518

RÍOMHPHOST: tkivlehan@cllr.dlrcoco.ie

An CLR MELISA HALPIN psb

f/ch 13 Sráid Sheoirse Íochtarach,  

Dún Laoghaire 

FÓN PÓCA: 086 380 5793

RÍOMHPHOST: mhalpin@cllr.dlrcoco.ie

 

An CLR JUSTIN MOYLAN ff

f/ch Halla an Chontae dlr,  

Dún Laoghaire  

FÓN PÓCA: 087 313 8815

RÍOMHPHOST: jmoylan@cllr.dlrcoco.ie

An CLR JULIET O’CONNELL lo

59 Sráid Sheoirse Uachtarach,  

Dún Laoghaire 

FÓN PÓCA: 087 270 7745

RÍOMHPHOST: joconnell@cllr.dlrcoco.ie

An CLR DAVE QUINN ds

20 Ardán an Longfoirt 

  Baile na Manach 

FÓN PÓCA: 087 247 3448

RÍOMHPHOST: dquinn@cllr.dlrcoco.ie

DÚN 
LAOGHAIRE

An CLR KAZI AHMED fg

Cnoc na Spideoige,  

Bóthar Áth an Ghainimh 

FÓN PÓCA: 086 031 3448

RÍOMHPHOST: kahmed@cllr.dlrcoco.ie

An CLR EMMA BLAIN fg

f/ch Halla an Chontae dlr,  

Dún Laoghaire 

FÓN PÓCA: 087 715 2786

RÍOMHPHOST: eblain@cllr.dlrcoco.ie

An CLR MICHAEL FLEMING nsp

  6 Lána na Céime,  
  Sráidbhaile na Céime 

FÓN PÓCA: 086 020 1665

RÍOMHPHOST: mfleming@cllr.dlrcoco.ie

 AN CLR LETTIE McCARTHY lo

23 Arda Chill Ghobáin,   

An Chéim 

FÓN PÓCA: 086 818 6718

RÍOMHPHOST: lmccarthy@cllr.dlrcoco.ie

An CLR SENAN SEXTON nsp

f/ch Halla an Chontae dlr,  

Dún Laoghaire 

FÓN PÓCA: 087 165 9022

RÍOMHPHOST: ssexton@cllr.dlrcoco.ie

AN CLR TOM MURPHY ff

    Tree Tops, Barr na Coille,   

Áth an Ghainimh 

FÓN PÓCA: 086 781 4515

RÍOMHPHOST: tmurphy@cllr.dlrcoco.ie

An CLR OISÍN O’CONNOR cg

f/ch Halla an Chontae dlr,  

Dún Laoghaire 

FÓN PÓCA: 087 606 5648

RÍOMHPHOST: ooconnor@cllr.dlrcoco.ie

DÚN DROMA 
 AN CLR. SHAY BRENNAN ff

  f/ch Halla an Chontae dlr,  

  Dún Laoghaire 

FÓN PÓCA: 086 829 0570

RÍOMHPHOST: sbrennan@cllr.dlrcoco.ie

An CLR ANNE COLGAN nsp

30 Plásóg na Fuinseoige,  
Bóthar Bhaile an tSaoir 

FÓN PÓCA: 087 245 4202

RÍOMHPHOST: acolgan@cllr.dlrcoco.ie

An CLR DANIEL DUNNE cg

126 Páirc na Cluana,  
Baile an Teampaill 

FÓN PÓCA: 087 115 4468

RÍOMHPHOST: ddunne@cllr.dlrcoco.ie

An CLR ANNA GRAINGER fg

18 An Tobar Naofa,  

             Bóthar Chill Mochuda Uachtarach 

FÓN PÓCA: 087 282 5511

RÍOMHPHOST: agrainger@cllr.dlrcoco.ie

An CLR SEAN McLOUGHLIN nsp

49A Céide an Átha Leathain,  

Baile an tSaoir, Baile Átha Cliath 16 

FÓN PÓCA: 087 741 1638

RÍOMHPHOST: smcloughlin@cllr.dlrcoco.ie

An CLR PETER O’BRIEN lo

23 Plásóga Cluain Ard,  

Dún Droma, D16 KT53 

FÓN PÓCA: 086 461 1638

RÍOMHPHOST: pobrien@cllr.dlrcoco.ie

An CLR JIM O’LEARY fg

48 Gleann na Páirce,  

Bóthar Áth an Ghainimh,Dún Droma 

FÓN PÓCA: 086 818 6732

RÍOMHPHOST: joleary@cllr.dlrcoco.ie

AN CHARRAIG DHUBH 

Déanann do Chomhairleoirí dlr ionadaíocht ortsa


