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❸ Torthaí Dúshlán 

Léitheoireachta  

❹Imeachtaí   

❺ Cúinne CLG  

❼ 

 

Amhrán na 

Seachtaine 

 

ar an nasc 

thíos agus 

éistigí le  

hAltan
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Duaiseanna - Comórtas Grianghraif 

 Ciarán de Gras caillte ina leabhar  

 Breda Ní Mhaoláin - Liam ag léamh 

 Joe Kelly ag léamh 

 Muintir Uí Chearbhaill ag léamh ar an tolg 

 Richie Conroy ag léamh sa leaba 

 Faolán, Fiadhnait agus Críofán Mac Flionn ag 

léamh le chéile 

 

Duaiseanna sa 

Chomórtas 

Léitheoireachta 

 Muireann Nic 

Cormaic (13 

bliana d'aois) - 

Co Chill Dara  

 Ciarán de Gras 

Colbáird (9 

mbliana d'aois) 

- Co Luimnigh 
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Tá ról an bháideora athraithe go 
mór sa chaid agus san iomáint le 
roinnt blianta anuas.  

Tuigtear anois go bhfuil ceardaí 
oilte ag teastáil chun an imirt a 
stiúradh, an fhoireann a chur ar 
an ionsaí ón bpoc amach agus an 
cúl a chosaint ó naoscairí an 
fhreasúra.  

Ní hamhlaidh a bhí an tuiscint 
riamh sa chluiche áfach, agus 
tráth den saol ceapadh go 
coitianta gur chur amú tallainne 
é imreoir cumasach a fhágaint 
idir na cuaillí.   

Ó am go chéile tagann imreoirí ar 
leith ar an bhfód agus bíonn sé de 
chumhacht acu cuid áirithe den 
gcluiche a athnuachan. Duine 
díobh siúd ab ea Ollie Walsh.  

Amhail Stephen Cluxton sa chaid, 
d’athraigh Ollie ár meon, ár 
dtuiscint agus ár meas ar an té a 
sheasfadh fén spota dubh ina 
dhiaidh.   

Rugadh Ollie Walsh ar an 13 Iúil 
1937 agus cuireadh camán sa 
lámh aige sula raibh sé de 
chumas aige seasamh ar a dhá 
chos féin.  

Thosaigh sé amach ar aistear 
spóirt uathúil lena chumann 
áitiúil Baile Mhic Andáin.  

Do bhí dream ar leith ag fás aníos 
sa pharóiste ag an am agus 
bhuadar trí chraobh fé-14 idir na 
blianta 1947 agus 1949. 
Dheineadar aithris ar a gcuid 
éachtaí ag an ngrád fé-16 sular 
bhaineadar craobh mhionúr an 
chontae amach i 1954.   

Tar éis trí bliana a chaitheamh sa 
chúl le foireann mhionúr Chill 
Chainnigh dhein sé an t-ardú 
céime go dtí an fhoireann sinsir 
nuair nach raibh sé ach naoi 
mbliana déag d’aois.  

Bhuaigh sé a chéad bhonn uile-
Éireann sa bhliain 1957 tar éis 
bua i gcoinne Phort Láirge agus 
do bhí ardú croí ar fad ar lucht 
leanta Chill Chainnigh sa mhéid is 
go raibh caomhnóir nua tagaithe 
ar an bhfód.  

Bheadh na cúil tearc i gcoinne na 
gCat ar feadh na séasúr fada ina 
dhiaidh sin cinnte. Mhairfeadh a 
thréimhse eadar-chontae thar 16 
bliain ar fad agus do bhí cúig 
bhonn uile-Éireann sa chaibinéad 
aige sular tháinig clabhsúr lena 

réimeas i mbarr a cheirde.   

Cuimhnítear anois ar Ollie mar 
bháideoir deaslámhach, an chéad 
bháideoir riamh ar bronnadh an 
gradam ‘Imreoir na Bliana’ air ag 
deireadh na bliana 1967.  

Ní ró-mhinic a chífeá báideoirí 
sna cinnlínte na laethanta sin 
agus ba shuntasach an t-
aitheantas dó nuair a cinneadh 
gurbh eisean an t-imreoir ab 
fhearr sa tír ag an am.  

Ar lean ar leathanach  6 
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Ar lean ó leathanach 5 

Ba mhór an cur agus cúiteamh a 
deineadh tar éis chluichí an 
tseasúir san ar eachtraí 
míorúilteacha Walsh ar an 
mbealach go dtí an cluiche 
ceannais.   

Ní fhanfadh sé ró-fhada ó lár an 
aonaigh nuair a d’fhág sé slán 
lena shaol imeartha ag deireadh 
na bliana 1971. D’fhill sé ar an 
taobhlíne ag tús na n-ochtóidí i 
gceannas ar fhoireann sóisir Chill 
Chainnigh.  

Stiúraigh sé an contae chun 
ceithre chraobh shóisir na 
hÉireann a bhuachaint le linn na 

n-ochtóidí. Ceapadh é ina 
bhainisteoir sinsir an chontae 
roimh fheachtas na bliana 1990 
agus níorbh fhada go raibh Corn 
Liam Mhic Cárthaigh ar ais i 
gcathair Chill Chainnigh.  

Tar éis droch-lá i gcoinne 
Thiobraid Árann i 1991 níor chaill 
sé creideamh sna himreoirí féna 
chúram.  Léirigh sé a chumas 
bainistíochta arís chun foireann 
óg a mhúnlú lena chéile agus 
d’éirigh leo Corn Mhic Cárthaigh 
a thabhairt abhaile dhá bhliain as 
a chéile i 1992 agus 1993.    

Lean oidhreacht Walsh sa 
chontae go dtí an lá inniu agus 

chomh deimhnitheach is atá cros 
ar asal spreag sé báideoirí óga 
geansaí uimhir a haon a 
chaitheamh ina dhiaidh.  

Seasann dealbh an iar-bháideora 
go mórtasach i lár a pharóiste 
féin anois.  

Ar shlí, is meabhrú é an dealbh 
san ar shaol agus scileanna an 
fhir, ach níos tábhachtaí fós 
b’fhéidir is meabhrú é dos na 
glúnta nua a bheadh ag imeacht 
thar bráid ar a mbealach isteach 
go dtí an gort CLG. Meabhrú ar 
luach agus tábhacht an fhir 
chróga, a sheasann san áit is 
uaigní ar domhan.  
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