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❸  Imeachtaí ❺ Cuinne CLG ❼  

Amhrán na Seachtaine 

Suigi siar augs Éistigí le:  

Amhrán na gCupán 

Ba mhór ag Foireann Teanga Tí Ghlór na nGael dá 

gcuirfeadh sibh bhur gcuid tuairimí in iúl dúinn ar na 

tacaíochtaí agus acmhainní ar líne a bhí ar siúl 

againn do theaghlaigh go dtí seo i 2021 agus cad iad 

na tacaíochtaí, imeachtaí agus acmhainní atá de 

dhíth anois amach anseo.   

Líon an suirbhé anseo le bhur dtoil: 

Glac an suirbhé 

Ní thógfaidh sé ach cúpla nóiméad.  

https://www.youtube.com/watch?v=BhIw_qwrrpE
https://www.surveymonkey.com/r/JJCWZZC
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Sula dtosóidh mé ag caint faoi 
chluichí móra báire an deireadh 
seachtaine, caithfidh mé admháil 
nach bhfuil cluiche mar é feicthe 
agam riamh i mo shaol.  

Bhíos siúráilte glan go mbeidh an 
lá le fir Liam Sheedy ag leath-am 
agus ní raibh aon choinne agam 
leis an slad a tháinig tar éis an 
tsosa.  

Thuill tuairim Henry Shefflin go 
leor cainte ar na meáin shóisialta 
tar éis an chluiche toisc nár thug 
sé seans na ngrást do Luimneach 
ag dul amach sa tarna leath. 
Bhíos ar aon intinn leis... 

Le cúig nóimeád agus tríocha 
imeartha ar an gclog i gCluiche 
Ceannais na Mumhan scaoill 
Jason Forde na cuaillí chun na 
Tiobradaigh a chur deich gcúilín 
chun cinn.  

Cheap formhór againn go 
gcuirfidís Luimneach go tóin poill 
go fuirist acu níor dhein. B'in an 
nod do Luimneach dúiseacht agus 

phléasc ceannairí churaidh uile-
Éireann isteach sa chath.  

Ní ró-fhada ina dhiaidh leathama 
bhain Seamus Flanagan creathadh 
as an líontán. Do bhí an seó 
áirithe seo feiscithe againn 
cheana. Gan aon rian d'anbhá ná 
féin-amhras iontu.  

Bhíodar socair agus tomhaiste ag 
imeacht ar an ionsaí. Le cabhair 
ó chúilíní Aaron Gillane agus 
Gearóid Hegarty chuadar isteach 
dha chuilín chun cinn ag an 
mbriseadh uisce.  

Bhí mianach mínádúrtha ag baint 
le cur chuige Luimnigh agus níor 
thugadar leath-orlach spáis 
d'imreoirí Thiobraid Árann as seo 
amach sa chluiche.  

Is fíor annamh a chailleann foirne 
ag an leibhéal seo agus nach 
leanann seachtain stánála agus 
allagair an cluiche le leigheas 
gach scéala ag an té ar an gclaí.  

A mhalairt meoin a léirigh 

muintir Thiobraid Árann tar éis 
Chluiche Ceannais na Mumhan 
áfach, agus d'fhágadar Páirc Uí 
Chaoimh le hábhair dóchais go 
rabhadar ar an mbóthar ceart sa 
chéad leath ach tá ceisteanna 
móra le freagairt anois.  

Cill Chainnigh buacach i gCúige 
Laighean 

Do scríobhas píosa ag tús na 
craoibhe don gcolún seo d'fhonn 
réamhbhreith a thabhairt ar 
Chraobh Laighean 2021.  

Ní raibh ann ach réamhbhreith ar 
ndóigh agus ní fairsing an 
fhianaise a bhí againn ag an tráth 
sin go mbeadh curaidh Uile-
Éireann 2017 díbeartha ón 
gcraobh ar fad sular bhaineadar 
an cluiche ceannais amach.  

Dá mba rud é go raibh ceisteanna 
le freagairt siar i mí na 
Bealtaine, tá cuid mhór acu  
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freagartha ó shin tar éis trí 
bhabhta de chluichí a bhí lán 
d'aicsean, teannas, taispeántaisí 
aonair agus conspóid ar uairibh.  

Do chuireas an cheist san alt 
thuasluaite chomh maith maidir 
le seasamh Chill Chainnigh i 
gcraobh na bliana seo.  

Ba dheacair an cheist a fhreagairt 
tar éis na sraithe ar ndóigh, ach 
dá ndéarfaí go mbeadh áit bainte 
amach againn i gCluiche Leath 
Ceannais na hÉireann i gceann 
cúpla seachtain, bheadh muc ar 
gach mála le mórán daoine.  

Tá an sprioc san bainte amach 
againn agus roinnt ábhair dóchais 
againn leis. Níorbh aon rún é le 
dhá bhliain anuas go raibh 
imreoirí óga ag teastáil chun 
cabhrú leis na seanfhondúirí ar 
an bhfoireann.  

In ainneoin na dtaispeántaisí ó TJ 
Reid i measc na dtosaithe b'ábhar 
imní é go rabhamar ag brath 
chomh mór sin air chun muid a 
thabhairt slán ó na coimhlintí 
móra.  

Chuige sin, chaithfeá a bheith an-
tógtha le Adrian Mullen, Eoin 
Coady agus James Bergin ag 
teacht isteach ón mbinse arís ar 

an Satharn.  

Tá ról ceannasaíochta á ghlacadh 
anois ag John Donnelly chomh 
maith agus léirigh sé siúd a 
chumas san aer ach go háirithe i 
gcoinne na gCormanach sa 
bhabhta deireanach.  

Ní luaithe a cheaptar go bhfuil 
freagra gach ceiste againn i mbli-
ana ná go dtagann níos mó 
fianaise chun solais le splanc 
amhrais a fhágaint sa cheann 
againn.  

Tá na babhtaí leathcheannais 
sroichte ag Luimneach agus Cill 
Chainnigh ach níl an rás rite ag 
ceachtar acu go fóill.  
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