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❷  ❸. Imeachtaí ar líne 

❺ ❼ Iarracht mhór uainn

❽ 10.  
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Amhrán na Seachtaine 
Tá tús á chur le gné nua den nuachtlitir an tseachtain 

seo, Amhrán na Seachtaine, ina dtabharfaimid 

cuireadh dár léitheoirí suí siar agus sult a bhaint as 

amhrán Gaeilge. Cuirigí na cosa suas agus éistigí le 

Glenn Hansard seo ag canadh ‘Grá Dom Leonadh’ a 

bhuaigh gradam Oscar sa bhliain 2008: 

 

https://youtu.be/Pnf-VRC-41Y 

https://youtu.be/Pnf-VRC-41Y
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Chaith Dáithí Ó Sé agus iar-
bhainisteoir caide Chiarraí, 
Éamonn Mac Muiris, seal ag caint 
is ag comhrá mar chuid de chlár 
cainte Uí Shé 'Seal le Dáithí' 
anuraidh.  

Chonac an fógra an tseachtain 
roimhe ar TG4 agus ní fhéadas 
fanacht leis an eipeasóid.  

Bhíos ag súil go dtabharfadh sé 
spléachadh dúinn ar shaol 
Éamoinn mar bhainisteoir na 
Ríochta, cad as a tháinig a ghrá 
don gcluiche agus na cora 
cinniúnacha ar an gconair go dtí 
an barr. 

Deineadh a laethanta mar 
bhainisteoir agus imreoir a 
chíoradh go deimhin, ach ba é a 
ghrá don gcluiche iomána ba mhó 
a d'fhan i mo chuimhne ó shin.  

Bhí gean ón gcliabhán aige don 
iomáint agus mhínigh sé 
mórphaisean na dúiche don 
gcamán.  

Tá cumann iomána Leic Snámha 
suite i dTuaisceart Chiarraí. 
Timpeallaithe ag tobar na 
bparóistí caide ach is iad an t-aon 
chlub amháin sa Ríocht nach 
mbacann leis an liathróid mhór.  

Téann siad ag imirt le Cumann 
Fhionnúig más áil leo a n-aird a 
dhíriú ar an gcaid. 

Caighdeán Ard 

Mar a tharlaíonn go minic, scaip 
an galar nuair a tháinig imreoirí 
cumasacha ar an bhfód dóibh i 
2018.  

Bhí Shane Conway dochloíte i 
gcraobh na bliana 2018 i gCiarraí 
ach bíonn cur ceiste ann 
uaireanta go dtí go ndéantar an 
beart ar leibhéal náisiúnta.  

Thuill sé aitheantas dó féin agus 
dá chlub le taispeántas gan locht 

i gcoinne Uíbh Fhailí chun iad a 
dhíbirt go dtí Craobh Uí Rinn i 
2019.  

Do bhí tábhacht ar leith ag baint 
leis an gcluiche san toisc gur 
chiúnaigh sé an argóint nach 
raibh sé an caighdeán inchurtha 
le craobhacha eile chun go 
dtabharfaí an chreidiúint mar is 
dual dó.  

Ní dá ndeoin féin a d'imigh fir de 
bhunadh na háite leis na 
peileadóirí trí na blianta. Nuair a 
bhí Paul Galvin agus Mac Muiris 
ag fás aníos d'fhanadar dílis dos 
na hiománaithe go dtí gur tháinig 
lucht na caide ag glaoch orthu.  

B'fhuirist an cinneadh é ainneoin 
chultúr a gclub féin.  

Chonaiceadar stádas na 
bpeileadóirí i gCiarraí, an meas a 
léiríonn lucht tacaíochta orthu 
agus seans gur shamhlaíodar go 
dtabharfaidís Corn Mhig Uidhir ar 
ais go dtí a muintir féin lá éigin.  

Ré na Teicneolaíochta 

D’ainneoin rath na n-imreoirí 
caide i bPáirc an Chrócaigh lean 
na hiománaithe ag forbairt agus 
bhuaigh siad craobh shinsir an 
chontae i 2007, 2014 agus 2018.  

Ar lean ar leathanach 5 
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Ar lean ó leathanach 94 

Ní bheadh cumann Leic Snámha 
ar bheola daoine go náisiúnta 
murach an clúdach 
ceannródaíoch a thug feiniméan 
na meán sóisialta ‘Buff Egan’ 
dóibh.  

Dhírigh Buff a aird go príomha ar 
chlubanna agus áiteanna nach 
raibh ag fáil aitheantais mar ba 
dhual dóibh ó na meáin 
thraidisiúnta.  

Dhein sé a chúram gan pingin rua 
a fháil as agus tá éacht déanta 
aige scéalta móra an spóirt a 
nochtadh dúinn i bpócaí beaga 

ciúine ar fud an oileáin.  

Is nós coitianta é d’imreoirí 
idirchontae CLG filleadh ar an 
bhfód dúchais nuair a fhágann 
siad slán lena laethanta i 
ngeansaí an chontae. L 

abhraíonn formhór acu le cion 
faoin tréimhse seo ina saol. Bíonn 
mórtas orthu imirt i measc 
seanchairde, an dream a 
mhúnlaigh iad agus an dream a 
spreag iad ar bhóthar a leasa.  

D'fhill an bheirt ghaiscíoch ar a 
bhfréamhacha nuair a tháinig 
clabhsúr lena ré idirchontae. Bhí 
doirse dúnta ar chaibidil amháin 

dá saol ach ní raibh caibidil an 
chamáin ach ina tús.  

Tá gach seans gur mhó oíche a 
chaith ógánaigh Leic Snámha ag 
taibhreamh ar gheansaí glas agus 
óir a chaitheamh i bPáirc an 
Chrócaigh.  

Is mó oíche leis a chaithfidh 
ógánaigh an lae inniu ag 
taibhreamh ar ghaiscí Shane 
Conway i gcoinne na mboc mór.  

Ní fada uainn an lá go mbainfidh 
iománaithe na Ríochta ailp as na 
piardaí mór le rá agus go mbeidh 
imreoirí Leic Snámha i lár an 
aonaigh ar an lá san.   
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N'fheadar cad ina thaobh go seasann 

an t-alt amach chomh soiléir i mo 

cheann go dtí an lá inniu.  

Alt a foilsíodh in Irisleabhar na 

Bliana CLG Chill Chainnigh siar sa 

bhliain 2005 atá i gceist agam. Ní 

rabhas ach i m'ógánach scoile agus 

an-dúil agam sna leabhair agus 

scéalta spóirt, murab ionann agus na 

leabhair scoile faraor. "What's the 

Plan? More to the point Where's the 

plan?" an ceannteideal a rug ar mo 

shúil. 

Ní luafaidh mé údar an ailt ach 

iriseoir breá cumasach le cur amach 

doimhin aige ar a cheird a chum an 

píosa géarchúiseach seo.  

Bhí muintir CLG an chontae fós fé 

scamall an bhróin tar éis chliseadh 

géar ár n-iománaithe in aghaidh na 

Gaillimhe i mbabhta leathcheannais 

na hÉireann na bliana san.  

Cailliúint a mhúnlódh cur chuige na 

gCat ar feadh na mblianta fada ina 

dhiaidh sin ach níor léir an pointe sin 

ag an am.  

D'admhaigh an tUasal Cody ina 

bheathaisnéis féin gur chreid sé go 

raibh deireadh an bhóthair buailte 

leis mar bhainisteoir tar éis an 

fheachtais dhíomách. 

Ní gan chúis ná údar a shuigh ár 

gcolúnaí rúnda síos mar sin, chun cur 

chuige Cody agus a fhoireann 

bhainistíochta a cháineadh. Bhí 

foireann óg Chorcaí ag bláthú le stíl 

ná facthas riamh roimhe sin.  

Bhí plean docht daingean tugtha 

isteach ag John Allen, ag eascairt as 

staitisticí, eolaíocht spóirt, teaicticí 

seiftiúla agus dáileadh na seilbhe ón 

mbáireoir amach.  

Bhí tuairim na meán ag treisiú go 

raibh an cluiche athraithe ó bhonn 

acu agus go raibh crosbhóthar 

buailte le Cill Chainnigh agus le 

foirne eile.  

Bhí an rogha simplí le tuiscint; athrú 

i dtreo na modhanna nuálaíocha nó 

titim siar. Ní hamháin san ach bhí an 

fhianaise ar fad ag tacú leis na 

glórtha móra.  

Bhí Cill Chainnigh clóite go dona den 

tarna bliain as a chéile agus Corn 

Liam Mhic Cárthaigh ag filleadh ar na 

reibiliúnaigh arís eile.  

Bíonn iriseoirí coimeádach ina 

gcáineadh go minic ar eagla go 

gcasfaí an taoide agus go ndéanfaí 

ceap magaidh dá gcuid tuairimí am 

éigin.  

Bíonn lá eile ag an bPaorach i gcónaí 

nach mbíonn? Níor chuir mo dhuine 

fiacail ann áfach. Ba léir go raibh an 

misneach caillte go hiomlán aige as 

cumas na foirne bainistíochta sinn a 

stiúradh isteach go dtí an chéad nua.  

Chuir sé ina leith go rabhadar 

seanfhaiseanta, dall ar athruithe an 

chéid nua agus fós ag brath ar a 

ngoil chun oibre le cluichí a 

bhuachaint.  

Thógfadh sé cúig bliana ar a laghad 

foireann, stíl agus cur chuige nua a 

thógaint ón talamh aníos de réir an 

tsaoi. Ní raibh faic i ndán dúinn idir 

an dá linn ach laethanta ag fágaint 

Pháirc an Chrócaigh agus ár gcroíthe 

briste go dtí go mbeadh aistriú 

Naomh Pól ag Brian Cody. Níor 

tháinig an t-aistriú san ach ba 

shuimiúil mar a chríochnaigh an 

dráma.  

Ní bhuafaí ar na Cait i gcluiche 

craoibhe ar feadh cúig bliana tar éis 

fhoilsiú an ailt chéanna. Bhuadar sé 

chraobh uile-Éireann in achar seacht 

mbliana a lean idir sin agus 2012. Ní 

mar a shíltear a bhítear... 

Bhuaileas lenár n-iriseoir rúnda 

bliain ó shin agus ní fhéadas é a 

choimeád istigh. D'aithin sé an 

ceannteideal láithreach agus dhein 

sé smiota gáire.  

Is dócha go raibh súil aige nach 

dtiocfadh an madra abhaile le 

meabhrú ina bhéal. Pé tuairim a bhí 

ag Brian Cody faoin alt ag an am (tá 

sé léite aige cúpla uair de réir an 

iriseora) d'aontódh an bheirt acu ar 

phointe tábhachtach amháin anois. 

Go mbuaitear nó go gcailltear gach 

aon chogadh ar an bpáirc amháin 

beag beann ar chúinsí eile. 

Tá ana-chaint le coicís anuas maidir 

le lucht ceannais na tíre agus na 

cinntí móra atá le déanamh acu. 

Bíonn dream sásta agus dream eile 

míshásta le cinntí a dhéantar agus tá 

sé sin nádúrtha mar níl a fhios ag an 

duine conas a luíonn an bhróg ar an 

duine eile.  

Is ar an bpáirc amháin a bhuafar an 

cath seo COVID-19 áfach agus is sinn 

atá istigh sa lár. Tá iarracht mhór 

uainn anois a chairde.  
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Cad é GPS* (Córas Suite 
Domhanda - Global Positioning 

System)? 

Is córas loingseoireachta 
satailíte* í an GPS. Le glacadóir 
GPS, tá úsáideoirí in ann suíomh 
cruinn an duine a aimsiú.  

Ba chóras míleata í GPS ar dtús le 
córas “Navstar GPS” de chuid 
arm na Stát Aontaithe Mheiriceá 
ag deireadh na 1970di. Bhain an  
t-arm úsáid as fógraí GPS chun 
diúracáin* a threorú. 

Sna laethanta seo, baineann 
loingseoireacht sibhialtaigh úsáid 
as córas GPS go forleathan. Is 
ionann samplaí de seo agus 
loingseoireacht bháid, eitleáin, 
ghluaisteáin agus siúlóirí.  

Bímid ag baint úsáide as GPS 
gach uile lá. Mar shampla, Muna 
bhfuil tú eolach ar conas dul ó A 
go B, cad a dhéanann tú? Tógann 
tú amach d’fhón agus cuardaíonn 
tú ar Google Maps é! 

Conas a fheidhmíonn GPS? 

Is córas cumarsáide a bhfuil 
láraithe ar satailít é an GPS. 
Bíonn an tsatailít seo amuigh sa 
spás agus ag taisteal timpeall an 
domhain. Seolann an tsatailít seo 
fógraí raidió amach an t-am ar 
fad agus iad ag gluaiseacht.  

Chun suíomh reatha na satailíte a 
aimsiú, tá glacadóirí GPS 
speisialta lonnaithe ar fud an 
domhain. Déanann na glacadóirí 
seo an t-am a thógann sé ar na 
fógraí raidió ón tsatailít go dtí an 
glacadóir a thomhais (atá níos lú 
ná deichiú chuid de shoicind*).  

Ansin, déanann an glacadóir an t-
am sin a mhéadú faoi luas 
radathonn* (300,000 Ciliméadar 
in aghaidh an tsoicind) chun an 
fad idir an tsatailít agus an 
glacadóir a aimsiú. 

Dul chun cinn GPS inár saolta 
praiticiúla   

I gcás Google Maps, tá glacadóirí 
againn ar fad taobh istigh dár 
ngléasanna (fóin / táibléid / 
ríomhaire srl.). Tá na glacadóirí 
seo in ann suíomh cruinn a aimsiú 
ag baint úsáide as córas darbh 
ainm triantánú.  

Cosúil le triantán atá trí phointe 
aige - teastaíonn trí shatailít 
éagsúla chun triantánú a 
dhéanamh. Déanann an glacadóir 
an pointe céanna a shroicheann 
na trí shatailít a mheas chun 
suíomh an-chruinn a thabhairt 
don úsáideoir. Cabhraíonn seo go 
mór chun trácht gluaisteáin a 
mheas ar Google Maps. 

Baintear leas as an gcóras céanna 
sa spórt. I rugbaí ach go háirithe, 
bíonn glacadóirí GPS ar chúl 
geansaithe na n-imreoirí.  

Tugann na glacadóirí seo eolas an
-chruinn don chóitseálaí faoi cé 
mhéad uaireanta go ndearna an t
-imreoir agus tugann sé íomhá 
chruinn ar aclaíocht an imreora 
freisin. Is féidir leis an gcóitseálaí 
aiseolas cruinn a thabhairt 
buíochas leis an gcóras GPS. 

GPS - Maith nó Olc? 

 Tá an oiread sin cumhachta 
bainteach le GPS agus an 

cruinneas a thugann sé dúinn ar 
fud fad na cruinne seo, ach an 
bhfuil ceisteanna eitice ag baint 
leis? 

Tháinig an mhaitheas leis an 
gcóras míleata chun cinn 
beagnach caoga bliain ó shin. 
Baineadh úsáid as chun diúracáin 
a threorú agus daoine a mharú 
mar thoradh.  

Táimid an-chompordach ag úsáid 
an chórais ó lá go lá ach, ar 
cheart í a úsáid nuair a dhéantar 
smaoineamh ar an dochar a 
bhfuil déanta aici sa stair? 

Freisin, chun níos mó 
chumhachta a thabhairt don 
chóras GPS, cuireadh beagnach 
3,000 satailít amach sa spás i 
gcaoga bliain. Cé go gcuireann sé 
le cumhacht GPS, tá truailliú á 
dhéanamh d’atmaisféar an 
domhain.  

Tá an baol ann go mbuailfidh na 
satailít seo a chéile toisc go 
dtaistealaíonn siad ag luas 18,000 
míle in aghaidh na huaire atá an-
chontúirteach i gcóir spásairí* 
agus spásárthaí* toisc go bhfuil 
an spás plódaithe. 

Cad é bhur mbarúil ar GPS?  

An measann sibh go bhfuil níos 
mó maithis ná olcais bainteach 
leis an gcóras? 


