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❷

❸ Crannchur d’fhráma dreapadóireachta  

❹ Imeachtaí ❺ Cúinne CLG ❼  

Amhrán na Seachtaine 

Éistigí le Tóg Amach Mé (nó Wagon Wheel as Gaeilge):  

Tóg Amach Mé 

https://www.youtube.com/watch?v=m-Xiq3EgSPU
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Tá Naíscoil an Chéide ag tiomsú airgid le foirgne-
amh úr a thógáil.  

Is réamhscoil dheonach í Naíscoil an Chéide atá 
lonnaithe ar an Chéide i gCo. Ard Mhacha agus ba 
mhór linn bhur gcuid tacaíochta le pobal na 
Gaeilge a fhorbairt sa cheantar.  

Tá crannchur á eagrú againn le fráma dreapa-
dóireachta iontach seo a bhaint.  

Déanfar fráma go speisialta don bhuaiteoir a 
bheidh cosúil leis an cheann sa phictiúr thuas, agus 
beidh luascáin san áireamh leis chomh maith.  

Tá luach £1,000 leis an rud ar fad.  

Tá costas £10 leis na ticéid, agus tá seachadadh 
agus cur isteach san áireamh do bhuaiteoirí atá 
lonnaithe gar d’Ard Mhacha (Dún/Muineachán srl).  

Má tharlaíonn sé go bhfuil an buaiteoir lonnaithe 
taobh amuigh den cheantar sin, is féidir an costas 
sin a shocrú leis an chomhlacht.  

Is féidir ticéid a cheannach anseo https://
raffall.com/244498/enter-raffle-to-win-climbing-
frame-hosted-by-nascoil-an-chide 

Tarlóidh an crannchur féin ar an 31 Iúil 2021. 
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Ba iad iománaithe na Gaillimhe 
an chéad dream mór le titim i 
gCúige Laighean ag an deireadh 
seachtaine.  

Theip glan orthu srian a 
choimeád ar thosaithe bríomhara 
Áth Cliath ar an Satharn agus raic 
á déanamh istigh ar an líne lánto-
sach ag na Dubs.  

Bhíos an-tógtha le comhimirt 
agus comhthuiscint na dtosaithe 
istigh agus den chéad uair ó ré 
Anthony Daly bhraitheas go raibh 
bagairt scórála dáiríre ag Áth Cli-
ath.  

Cuirfidh siad fáilte roimh Chill 
Chainnigh go Páirc an Chrócaigh i 
gceann seachtaine leis an ngaoth 
go mór sna seolta acu an babhta 
seo.  

Is ar a dtigh féin a bheadh an dí-
riú ag na Cait an tseachtain seo 
áfach, mar a bhí riamh. Ní 
ghéillfear aon ní bog ach, mar a 
bhí le foghlaim ón gcéad deireadh 

seachtaine, beidh foinsí scórála 
éagsúla ag teastáil chun muintir 
Bhaile Átha Cliath a chur de 
dhroim seoil.  

D’éirigh leis na Cait an chraobh 
seo a bhuachaint anuraidh ach 
nochtadh a laigí os comhair an 
chúil nuair ba mhó a bhí an gátar 
sa tarna leath i gcoinne an fhré-
asúra chéanna.  

Bhí na Cait do-chloíte sa chéad 40 
nóiméad anuraidh ag priocadh 
bearnaí suntasacha i gcosaint 
Bhaile Átha Cliath chun 16 pointe 
a fhágaint idir na foirne le 42 nói-
méad imithe ar an gclog.  

Ní fhéadfainn a rá go bhfuil míniú 
agam ar cad a thit amach ina dhi-
aidh agus ba bheag nár chail-
leadar an cluiche sa deireadh.  

N'fheadar an bhfuil tuiscint ag an 
Uasal Cody go fóill fiú ach sham-
hlófainn go mbeadh faobhar ar a 
theanga i bPáirc Uí Nualláin le 
seachtain anuas de bharr an 

chliste thubaistigh sin.  

Beidh cinneadh le déanamh ag 
Brian Cody mar sin, conas is fearr 
dul i ngleic le bagairt Bhaile Átha 
Cliath chun tosaigh.  

Pé prognóis a thug sé féin, ní 
féidir neamhaird a thabhairt de 
na deacrachtaí cosanta a tháinig 
chun solais i gcoinne Loch Gor-
man.  

D'fhéadfá a bheith deimhnithe de 
go gcuirfear tosaithe Chill Chain-
nigh siar sa phaiste láir agus níos 
faide ón mbaile ar thóir na 
seilbhe ach an leor san chun lámh 
in uachtar a fháil ar fhir na hard-
chathrach? Neosfaidh an aimsir.  

Aicsean na Mumhan 

Ba iad iománaithe Luimnigh agus 
Thiobraid Árann a tháinig slán as 
na babhtaí leathcheannais i 
gcraobh iomráiteach na Mumhan 
an deireadh seachtaine seo caite.  

Ar lean ar leathanach  5 
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Chuaigh Luimneach isteach sa 
cheann seo mar rogha mhór na n-
údar ar mhórán cúiseanna agus 
dheimhnigh siad an tuairim sin le 
léigear gan staonadh sa tarna 
leath.  

Bhí ar Kieran Kingston prapáil a 
dhéanamh gan Aidan Walsh agus 
Conor Lehane i mbliana. Beirt 
ghaiscíoch a chuireann go mór le 
cumas scórála Corcaigh de gnáth 
agus ba léir a n-easnamh le hual-
ach na gcúramaí scórála tite ar 
an draoi Patrick Horgan. 

Má tá easpa doimhneachta ag cur 
isteach ar thosaithe Chorcaigh, a 
mhalairt ar fad atá fíor i gcás 

Luimnigh. Chríochnaíodar an 
cluiche le 2:22 ar chlár na scór.  

Tá cúis mhaith ag Liam Sheedy a 
bheith airdeallach nuair a 
thugann tú freasúra suntasach 
Luimnigh ag teacht chucu féin in 
am don mbiaste is tábhachtaí san 
áireamh.  

Níl mórán foghlamtha againn ón 
gcéad dá bhruíon sa chraobh 
chiúin seo nach raibh ar eolas 
againn cheana.  

Is léir ag an am céanna go bhfuil 
fonn díoltais ar fhoireann 
Luimnigh agus gur acu atá an pai-
néal is láidre i láthair na huaire 
fós.  

Bhí an bearna laghdaithe go cúig 

phointe nóiméat níos déanaí ach 
chonaiceamar cad chuige an 
chaint ar fad faoin bhfoireann seo 
Luimnigh as san go ceann scríbe. 
Chríochnaíodar an cluiche ocht 
bpointe chun na maitheasa agus 
ráiteas déanta go pras arís eile.  

Brathfaidh ana-chuid ar mháistrí 
lár na páirce sa dá champa, ach 
fiú má fhaigheann Luimneach an 
lámh in uachtar ansin, measaim 
go bhfuil foireann John Kiely ró-
fhada ar an mbothar chun go 
gcuirfear stop lena ruathar ar an 
Domhnach seo chugainn.  

Muna dtagann feabhas suntasach 
ar na Tiobradaigh, is lena naim-
hde béal dorais a bheidh Chraobh 
na Mumhan ag fanacht arís. 
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