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Réamhrá 
 
 
 
Ag a chruinniú ar an 27 Meitheamh 2017 chomhaontaigh Comhchoiste na Gaeilge, na 
Gaeltachta agus na nOileán (An Comhchoiste) go rachadh toscaireacht ón gComhchoiste 
go Múscraí, Contae Chorcaí ar an Luan, 2 Deireadh Fómhair 2017. 
 
Bhí sé mar aidhm ag an gComhchoiste cúrsaí i Múscraí a phlé leis na háitritheoirí agus na 
tosca éagsúla a bhain le stádas na Gaeilge i Múscraí agus a bhain le cúrsaí oideachais, 
forbartha, fostaíochta, fóillíochta agus pobail a fheiceáil. 
 
Chomhaontaigh an Comhchoiste an Clár seo a leanas:- 
 

Dé Luain, 2 Deireadh Fómhair 2017 

 Am Ábhar Áit Finnéithe 

1. 09.00 – 10.15 Comharchumann Forbartha 
Mhúscraí Teoranta 

Cill na Martra Oifigigh an 
Chomharchumainn 

2. 10.30 – 11.15 An Scéim Shóisialta Tuaithe 
agus Maoiniú Pobail 

Foireann agus custaiméirí an 
Ionaid Lae 

3. 11.45 – 12.30 An Scéim Sóisialta Tuaithe 
agus Maoiniú Pobail 

Béal Átha an 
Ghaorthaidh 

Foireann agus custaiméirí an 
Ionaid Lae 

4. 13.00 – 13.30 An Scéim Sóisialta Tuaithe 
agus Maoiniú Pobail 

Baile Bhúirne Foireann agus custaiméirí an 
Ionaid Lae 

5. 13.45 – 15.00 Lón  

6. 15.00 – 15.30 Ionad Cultúrtha Ionad Cultúrtha 

7. 15.30 – 16.45 Polasaí don Oideachas 
Gaeltachta 2017 – 2022 

Ionadaithe ó na scoileanna 

8. 16.45 – 17.15 Tae / Caife  

9. 17.15 – 18.00 An Todhchaí i Múscraí Daoine óga ón gceantar. 

 
Ghlac an Teachta Dála Catherine Connolly (Cathaoirleach), an Teachta Dála Éamon Ó 
Cuív mar ionadaí ag An Teachta Dála Pat the Cope Gallagher, an Teachta Dála Aindrias 
Ó Muimhneacháin, An Seanadóir Rónán Mullen, An Seanadóir Brian Ó Domhnaill agus An 
Seanadóir Joe O Reilly páirt sa toscaireacht. 
 
Is mian liom buíochas a ghabháil leis na daoine go léir a bhuail leis an toscaireacht chuig 
Mhúscraí. Is iad siúd na daoine a bhíonn ag plé go díreach leis na dúshláin agus na 
fadhbanna atá ann do phobal na Gaeltachta. Is orthu a bhraitheann todhchaí na 
Gaeltachta agus is tríd a n-iarrachtaí, a dtiomantas agus a n-éachtaí a mhairfidh an 
Ghaeltacht mar phobal inmharthanacht agus an Ghaeilge mar theanga bheo sna blianta 
agus sna glúine amach anseo. 
 
Chomhaontaigh an Comhchoiste an tuarascáil seo a ghlacadh ag a chruinniú ar an 23 
Eanáir 2018. 
 
 
 
 
___________________ 
Catherine Connolly TD 
Cathaoirleach an Choiste 
23 Eanáir 2018 
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1. Moltaí 
 
 
 
1. Tá labhairt na Gaeilge ag brath go mór ar an gcóras oideachais agus is staid 

leochaileach é seo don Ghaeilge. Mar sin tá dualgas ar an Rialtas gach uile rud a 
dhéanamh chun labhairt na Gaeilge a leathnú i ngach uile chóras atá faoi stiúir an 
Stáit – rialtas láir, rialtas áitiúil, seirbhísí sláinte, na cúirteanna, seirbhísí poiblí, srl.  

 
2. Go ndéanfaidh an Taoiseach agus An tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta 

ráitis ar cé chomh tiomanta atá siad an cuspóir ‘an líon daoine a úsáideann an 
Ghaeilge gach lá ón leibhéal atá ann faoi láthair de thart ar 83,000 go 250,000’ atá 
sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010 – 2030 a bhaint amach; agus ráitis a 
dhéanamh ar cad atá déanta cheana acu agus ar cad tá a dhéanamh acu faoi láthair 
acu chun an cuspóir sin a bhaint amach faoi 2030. 
 

3. Go gcuirfear fostaíocht bhuan, lánaimseartha, inphinsin ar fáil i Múscraí agus ar fud 
na Gaeltachta, nó gar dóibh, ionas gur féidir le daoine ón nGaeltacht bheith ina 
gcónaí sa Ghaeltacht agus iad ag obair inti nó gar di. Is é seo an t-aon shlí amháin 
chun daoine óga a choimeád sa Ghaeltacht mar chuid lárnach den phobal.  
 

4. Go ndéanfar cinnte go mbeidh éagsúlacht mhaith phoist ar fáil do dhaoine i Múscraí 
agus ar fud na Gaeltachta agus cinneadh á dhéanamh acu ar an ngairm bheatha atá 
uathu. Go mbeidh an réimse roghanna céanna acu agus atá ag daoine óga sna 
bailte móra; mar shampla – poist eolas-bunaithe, teanga-bunaithe agus cultúr-
bunaithe, agus poist mar phluiméirí, siúinéirí, fiontraithe, gruagairí, úinéirí siopa, 
feirmeoirí, srl.  
 

5. Go dtabharfaidh an tAire Fiontar, Gnó agus Nuálaíochta tacaíocht do phobal 
Mhúscraí chun lárionad fiontraíochta a bhunú i Múscraí.  
 

6. Go soláthraíonn an tAire Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí tuilleadh 
solúbthachta i riarachán na Scéime Fostaíochta Pobail i gceantair Ghaeltachta. Go n-
aithníonn an tAire an nasc soiléir idir phobail inmharthanachta, deiseanna 
fostaíochta, tairseach chriticiúil an daonra, agus inmharthanacht mhionteanga mar 
theanga phobail. Go gcinnteoidh an tAire nach mbeidh ar chainteoirí dúchasacha an 
Ghaeltacht a fhágáil mar nach féidir leo bheith páirteach sa scéim níos mó, nó nach 
bhfuil siad incháilithe don scéim. 
 

7. Go dtabharfaidh an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta gach tacaíocht do 
phlean teanga Mhúscraí agus go gcinnteoidh an tAire go bhfaigheann an plean 
cuimsitheach seo an tacaíocht agus an t-airgead is gá chun é a chur i bhfeidhm. 
 

8. Go dtabharfaidh an tAire Cultúr, Oidhreacht agus Gaeltachta tacaíocht do phobal 
Mhúscraí chun an ceantar a chur chun cinn mar cheann phointe turasóireachta 
cultúrtha agus oidhreachta. 

 
9. Go gcuirfidh an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt airgead ar fáil, ionas gur 

féidir le Ionad Béal Átha an Gaorthaidh bus nua a fháil, ionas gur féidir leis leanúint 
ar aghaidh sa todhchaí leis na seirbhísí a sholáthraíonn sé don phobal áitiúil ar 
bhonn laethúil. 
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10. Go mbeidh córas i bhfeidhm chun múinteoirí Gaeilge nua a chlárú ar phainéal ar leith 
agus go mbeidh cáilíocht ar leith riachtanach chun a bheith ar an bpainéal sin. Go 
ndéanfar gach iarracht daoine a mhealladh mar mhúinteoirí agus an cháilíocht chuí a 
ghnóthú. Go mbeidh tacaíocht agus teagasc leanúnach ar fáil do na múinteoirí ar an 
bpainéal sin chun cabhrú leo a gcáilíocht a fhorbairt thar na blianta. 
 

11. Go mbeidh córas i bhfeidhm chun forbairt ghairmiúil leanúnach a sholáthar do 
mhúinteoirí atá ag múineadh na Gaeilge nó atá ag obair i scoileanna sa Ghaeltacht 
nó i nGaelscoileanna. Go mbeidh tacaíocht agus teagasc leanúnach ar fáil do na 
múinteoirí sin chun cabhrú leo a gcáilíocht a fhorbairt thar na blianta. 

 
12. Go n-aithníonn an tAire Oideachais agus Scileann an géarchéim sa Ghaeltacht agus 

i múineadh na nGaeilge sa Ghaeltacht mar thosaíocht práinneach, agus go 
gcuireann sé na hacmhainní atá gá leo ar fáil don Ghaeltacht láithreach bonn.  
 

13. Go gcinnteoidh an tAire Oideachais agus Scileanna go mbeidh téacsleabhair 
oiriúnacha sa Ghaeilge ar fáil do dhaltaí scoile le haghaidh gach ábhair a bhfuil sé 
beartaithe acu staidéar a dhéanamh air trí mheán na Gaeilge, sa tsraith shóisearach 
agus sa tsraith shinsearach araon, agus go mbainfidh sé an sprioc sin amach go 
hiomlán taobh istigh de thrí bliana. 

 
14. Go dtabharfaidh an tAire Oideachais agus Scileanna tacaíocht bhreise do scoileanna 

sa Ghaeltacht, ionas gur féidir leo a gcúraimí riaracháin a chomhlíonadh trí Ghaeilge, 
gan mhíbhuntáiste. 
 

15. Go dtabharfaidh an tAire Oideachais agus Scileanna gach tacaíocht do na 
scoileanna i Múscraí agus sa Ghaeltacht ar fad, ionas gur féidir leis na scoileanna na 
critéir d’aitheantas mar scoil Ghaeltachta a aimsiú, mar atá leagtha amach sa 
Pholasaí don Oideachas Gaeltachta, agus ionas gur féidir leo feidhmiú go hiomlán trí 
mheán na Gaeilge chomh luath agus is féidir. Go ndéanfaidh An tAire gach iarracht 
an próiseas seo a bhrostú. 
 

16. Go gcuirfidh an tAire Oideachais agus Scileanna an liúntas atá ar fáil do mhúinteoirí 
atá ag múineadh trí Ghaeilge le tamall, i bhfeidhm i gcomhair gach múinteoir, 
múinteoirí nua san áireamh, a bhíonn ag múineadh trí Ghaeilge. 

 
17. Go dtabharfaidh an tAire Oideachais agus Scileanna gach tacaíocht is féidir chun na 

coláistí samhraidh i Múscraí a choimeád ar siúl sa todhchaí. 
 
18. Go mbeidh gach seirbhís Stáit atá ar fáil as Béarla ar fáil as Gaeilge agus go mbeidh 

rochtain éasca ag daoine ar na seirbhísí nuair a théann siad i dteagmháil leis na 
seirbhísí Stáit, san oifig áitiúil nó san oifig lárnach: mar shampla – An Garda 
Síochána, An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaigh, An Roinn 
Sláinte, srl. 

 
19. Go mbeidh gach seirbhís phobail áitiúil atá ar fáil as Béarla ar fáil as Gaeilge sa 

Ghaeltacht nó gar di: mar shampla – an dochtúir teaghlaigh, an fiaclóir, seirbhísí 
iarscoile, seirbhísí teiripe urlabhra agus síceolaíochta, seirbhísí sláinte poiblí, srl. 
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20. Go dtabharfaidh an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige tacaíocht do phobal Mhúscraí 
chun bun club nua a bhunú i gCill na Martra agus tacaíocht leanúnach a thabhairt dó 
agus do na bunchlubanna agus do na clubanna óige eile i Múscraí, chun a gcuid 
aidhmeanna a bhaint amach. Go dtabharfaidh an tAire tacaíocht do Mhuintearas 
chun Ionad Bualadh Isteach a bhunú. 
 

21. Go soláthrófar seirbhís iompair do dhaoine óga idir Múscraí agus cathair Chorcaí, 
ionas gur féidir leo freastal ar oideachas tríú leibhéal sa chathair sin, agus iad fós ina 
gcónaí i Múscraí. Go gcuirfear seirbhís iompair ar fáil dóibh, uair sa tseachtain ar a 
laghad (mar shampla oíche Aoine nó oíche Shathairn), ionas gur féidir leo dul go dtí 
cathair Chorcaí nó ceann de na bailte móra eile gar dóibh agus teacht ar ais uathu 
agus leas a bhaint as na háiseanna fóillíochta atá ar fáil do dhaoine óga eile nach as 
an nGaeltacht iad. Go gcuirfear córas taistil inmheánach i bhfeidhm dóibh i Múscraí, 
ionas gur féidir leis na daoine óga sna bailte agus sna fearainn tuaithe sa cheantar, 
bualadh le chéile agus rannpháirtíocht a ghlacadh le chéile i bhfiontraí éagsúla ar fud 
na Gaeltachta sin. 

 
22. Go bhfaighidh na scéimeanna tithíochta sóisialta éagsúla i Múscraí an tacaíocht 

leanúnach a bhfuil gá leis, ó Chomhairle Chontae Chorcaí agus ón Rialtas, ionas gur 
féidir leo leanúint ar aghaidh agus cur leis an obair fóinteach atá á déanamh acu. 
 

23. Go mbeidh pobal na Gaeltachta agus cainteoirí Gaeilge taobh amuigh den 
Ghaeltacht i bhfad níos glóraí i dtaobh a gcearta teanga, agus go ndéanfaidh daoine 
gearán leis an gCoimisinéir Teanga gach uile uair nach féidir leo a ngnó leis an Stát 
a dhéanamh trí a rogha teanga féin. 
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2. Daoine ar Bhuail an Toscaireacht Leo 
 
 
 
Bhuail an toscaireacht leis na daoine seo a leanas:- 
 
1. Bríd Cranitch Uasal, Ionad Cultúrtha an Dochtúir Ó Loingsigh, Baile Mhúirne; 
2. Róisín Nic Chárthaigh Uasal, Comhordaitheoir Pleanála Teanga Mhúscraí; 
3. Caitríona Ní Cheilleachair Uasal, Cuan Barra, Béal Átha an Ghaorthaidh; 
4. Anna Marie Nic Gearailt Uasal, Údarás na Gaeltachta, An Daingean, Co Chiarraí; 
5. Helen Nic Ghiolla Phádraig Uasal, Scoil Fhionnbarra, Béal Átha an Ghaorthaidh; 
6. Caitríona Ní Chonaill Uasal, Coláiste Ghobnatan; 
7. Áine Ní Chríodáin Uasal; Scoil Lachtaín Naofa, Cill na Martra; 
8. Aoife Ní Chríodáin Uasal, Béal Átha an Ghaorthaidh; 
9. Liadh Ní Chrualaoi Uasal, Comhlacht Tithe Sóisialta; 
10. Niamh Ní Loinsigh Uasal, Baile Bhúirne; 
11. Gráinne Ní Luasa Uasal, Scoil Abán Naofa, Baile Bhúirne; 
12. An Comhairleoir Gobnait Ní Mhuimhneacháin Uasal, Cúil Aodha; 
13. Rachel Ní Riada Uasal, Údarás na Gaeltachta, Baile Mhic Íre; 
14. Micheál Ó Ceallacháin Uasal, Comhlacht Tithe Sóisialta; 
15. Seán Ó Céilleachair Uasal, Cathaoirleach, Ionad Lae Cuan Barra, Béal Átha an 

Ghaorthaidh; 
16. Seán Ó Duinnín Uasal, Príomh Oide, Scoil Mhuire, Béal Átha an Ghaorthaidh; 
17. Diarmaid Ó hÉalaigh Uasal, Cathaoirleach, Comharchumann Forbartha Mhúscraí; 
18. Gearóid Ó hÉalaithe Uasal, Príomhoide, Scoil Lachtaín Naofa, Cill na Martra; 
19. Dónal Óg Ó Liatháin Uasal, Bainisteoir Réigiúnach, Údarás na Gaeltachta; 
20. Toirdealbhach Ó Lionáird Uasal, Príomhoide, Coláiste Ghobnatan; 
21. Conchúr Ó Luasa Uasal, Scoil Abán Naofa, Baile Bhúirne; 
22. Cathal Ó Riada Uasal, Príomhoide, Scoil Chúil Aodha; 
23. Julia May Uí Chríodáin Uasal, Bainisteoir, Comharchumann Forbartha Mhúscraí; 
24. Sheila Uí Chróinín Uasal, Ionad Cultúrtha an Dochtúir Ó Loingsigh, Baile Mhúirne; 
25. Mairéad Uí Liatháin Uasal, Coláiste Ghobnatan; 
26. Aileen Uí Luachra Uasal, Comhairle Chontae Chorcaí; 
27. Breege Uí Mhurchaidh Uasal, Oifigeach Forbartha, Comhar Naíonraí na Gaeltachta Teo; 
28. Máire Uí Ríordáin Uasal, Bainisteoir, Ionad Lae Cois Cille, Cill na Martra agus 

Comhlacht Tithe Sóisialta; 
29. Eibhlín Uí Shuibhne Uasal, Príomhoide, Scoil Náisiúnta Réidh na nDoirí. 
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3. Comharchumann Forbartha Mhúscraí Teoranta 
 
 
 
Bhí cruinniú ag an toscaireacht le Comharchumann Forbartha Mhúscraí Teoranta. 
D’fháiltigh Cathaoirleach an Chomhchoiste, An Teachta Dála Catherine Connolly, roimh 
gach duine don chruinniú agus ghabh sí buíochas le Ionad Lae Cois Cille as an seomra a 
chur ar fáil don chruinniú. 
 
Dúirt An Teachta Dála Connolly gur tháinig an toscaireacht chuig Mhúscraí chun fianaise a 
bhailiú ó na daoine a bhí ag obair ar son an phobail agus ar son na Gaeilge sa Ghaeltacht 
sin. Bhí siad ann; í féin, An Teachta Dála Aindrias Ó Muimhneacháin, An Seanadóir 
Rónán Mullen, An Seanadóir Brian Ó Domhnaill agus an Seanadóir Joe O’Reilly, chun 
éisteacht agus foghlaim, agus chun an teachtaireacht chuí a thabhairt ar ais go dtí 
Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán den Oireachtas.  

 

 
 
Thug an Comharchumann cur i láthair cuimsitheach agus ina dhiaidh bhí díospóireacht 
fhóinteach idir an toscaireacht agus na daoine áitiúla a bhí i láthair. Bhí deis ag an 
toscaireacht ceisteanna a chur, agus na dúshláin, deacrachtaí agus deiseanna a bhí ann a 
phlé. 
 

Tá Gaeltacht Mhúscraí ar an taobh thiar de bhaile Mhaigh Chromtha, Contae Chorcaí. Tá 
na sráidbhailte Baile Mhic Íre / Baile Mhúirne, Béal Átha an Ghaorthaidh, Cill na Martra, 
Cúil Aodha agus Ré na nDoirí lonnaithe ann. 
 
Dar leis an daonáireamh in 2016, tá 3,785 duine ina gcónaí i Múscraí agus tá Gaeilge ag 
78% den daonra seo. Astu sin, is cainteoirí laethúla Gaeilge iad 41% díobh. Faraor, taobh 
amuigh den chóras oideachais níl ach 23.1% ina gcainteoirí laethúla. As sin, is léir go 
bhfuil labhairt na Gaeilge ag brath go mór ar an gcóras oideachais. 
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Tá saibhreas mór oidhreachta i Múscraí agus tá an Ghaeilge ina chuid lárnach den 
oidhreacht sin. Tá an phróiseas pleanála teanga á ullmhú agus á chur i gcrích faoi láthair. 
 
De ghnáth, is í an dífhostaíocht agus na féidearthachtaí ar í a laghdú i gceantar an fhadhb 
is mó a bhíonn ar gach pobal áitiúil dul i ngleic léi, go mór mhór pobal tuaithe. Cé go bhfuil 
an leibhéal dífhostaíochta íseal go maith i Múscraí tá an dúshlán seo fós ann: daoine óga 
a choimeád sa cheantar mar chuid lárnach den phobal. Ní féidir sin a dhéanamh gan 
fostaíocht bhuan, lánaimseartha, inphinsin a chur ar fáil dóibh, díreach i Múscraí agus na 
ceantair Ghaeltachta eile, nó gar dóibh, ionas gur féidir leis na daoine óga fanacht ina 
gcónaí sa Ghaeltacht agus iad ag obair inti nó gar di. 
 
Ag deireadh 2016, bhí 675 duine fostaithe go lánaimseartha i gcliant-chomhlachtaí Údarás 
na Gaeltachta i Múscraí, Oileán Cléire san áireamh. Anus ar sin, bhí cuid mhaith 
múinteoirí fostaithe sna scoileanna i Múscraí. Ach ní leor seo.  
 
Cá bhfuil na poist agus na seirbhísí eile atá gá leo, agus a mhaíonn an Rialtas a tiomantas 
ar iad a chur ar fáil do phobal na Gaeltachta? 
 
An bhfuil dochtúir, fiaclóir, státseirbhíseach, garda síochána; oibrí cúram leanaí, nó oibrí 
comhairle chontae lonnaithe i Múscraí go fóill? An bhfuil na seirbhísí a sholáthraíonn na 
daoine seo ar fáil i Múscraí, as Gaeilge, nó ar fáil gar do Mhúscraí, as Gaeilge? Níl siad. 
 
An bhfuil aon dul chun cinn déanta ar an gcuspóir atá leagtha amach sa Straitéis 20 
Bhliain don Ghaeilge 2010 – 2030? 
 

Cuspóir 3:  Tabharfar spreagadh agus tacaíocht do phobal na Gaeilge sa 
Ghaeltacht agus lasmuigh di, an Ghaeilge a thabhairt don chéad 
ghlúin eile mar theanga theaghlaigh. Chuige sin, cuirfear réimse 
leathan seirbhísí ar fáil trí mheán na Gaeilge. 

 
Agus seacht mbliana slánaithe ag an Straitéis, cá bhfuil na seirbhísí seo? 
 
An bhfuil aon tseirbhís de chuid na seirbhísí atá luaite thuas curtha ar fáil go fóill i 
nGaeltacht Mhúscraí, seacht mbliana taobh istigh den Straitéis? Cá bhfuil na seirbhísí 
tacaíochta teaghlaigh, na seirbhísí cúram leanaí, na seirbhísí réamhscoile, na seirbhísí 
iarscoile, na seirbhísí teiripe urlabhra agus síceolaíochta, na seirbhísí sláinte poiblí, agus 
na seirbhísí rialtais áitiúil atá luaite sa Straitéis? An bhfuil siad ar fáil i nGaeltacht Mhúscraí 
nó gar do Mhúscraí? Níl siad. 
 
Mura bhfuil na seirbhísí seo ar fáil, mura mbeidh siad ar fáil go luath, mura bhfuil ann i 
ndáiríre ach béalghrá agus cur i gcéill, conas is féidir an cuspóir seo atá leagtha amach sa 
Straitéis 20 Bhliain don Ghaeilge 2010 – 2030 a bhaint amach?:- 
 

“an líon daoine a úsáideann an Ghaeilge gach lá [a mhéadú] ón leibhéal atá 
ann faoi láthair de thart ar 83,000 go 250,000” (leathanach 9) 

 
 
 



9 

 
 
 
 
Cén úsáid a bhainfidh an 250,000 duine sin as an nGaeilge mura féidir leo í a úsáid ina 
ngnóthaí laethúla agus ina dteagmhálacha leis an Stáit. An bhfuil sé i gceist go mbeidh 
siad go léir páirteach i gCiorcail Chomhrá agus iad ag caint faoin aimsir agus rudaí 
fánacha eile? 
 

 
 
Ní dhéanfaidh líon teoranta de phoist in earnáil amháin an beart. Tá na daoine óga sa 
Ghaeltacht chomh uaillmhianach ná aon duine óg eile, agus níl siad go léir ag iarraidh a 
bheith ina múinteoirí nó ina n-oibrithe i monarcha. Is poist mhaithe na poist sin, ach tá gá 
le poist eile freisin: poist eolas-bunaithe, teanga-bunaithe agus cultúr-bunaithe, agus poist 
mar phluiméirí, siúinéirí, fiontraithe, gruagairí, úinéirí siopa, feirmeoirí, srl. 
 
An bhfuil rochtain ar aon cheann de na poist sin ar fáil do phobal Mhúscraí, nó an féidir 
leis na daoine óga i nGaeltacht Mhúscraí na gairmeacha beatha seo a bheith acu ina 
gceantar féin? 
 
Bíonn Údarás na Gaeltachta ag obair ó lá go lá agus poist agus deiseanna á gcruthú aige i 
nGaeltacht Mhúscraí. Tréaslaíonn an Coiste leis an Údarás as a iarrachtaí agus molann 
sé air leanúint ar aghaidh sa todhchaí agus gach uile phost, de gach uile shaghas, is féidir, 
a lonnú i nGaeltacht Mhúscraí.  
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4. An Plean Teanga 
 
 
 
Ceann de na rudaí is tábhachtaí ata ar siúl i Múscraí ná an pleanáil teanga. 
 
Tá Comharchumann Forbartha Mhúscraí Teo tar éis plean cuimsitheach a chur le chéile. I 
measc na mbeart sa phlean sin, tá na rudaí seo a leanas. 
 
 

Réimse Cultúir:- 
 

1. Dlúthdhiosca le Gaeilge Mhúscraí a chur le chéile don aos óg; 
 
2. Leabhrán le léaráidí tarraingteacha agus focail na n-amhrán. 

 
 

Réimse Teaghlaigh:- 
 

1. Tacaíocht a thabhairt do theaghlaigh ag tógáil clainne trí Ghaeilge; 
 
2. Gaeilge a chur chun cinn sna Grúpaí Tuismitheoirí agus Lapadán trí 

cheardlanna a eagrú; 
 
3. Córas Feasachta Teanga a bhunú do Thuismitheoirí le leanaí sna 

Naíonraí; 
 
4. Seirbhísí an Chlub Tar Éis Scoile a leathnú; 
 
5. Pacáiste tacaíochta agus eolais a chur le chéile do mhná atá ag súil le 

breith. 
 
6. Eolas teagmhála a chur ar fáil i leith feighlithe leanaí a fheidhmíonn trí 

Ghaeilge. 
 
7. Pacáiste eolais a chur ar fáil do dhaoine nuair a bhogann siad isteach sa 

cheantar, maidir leis an gceantar agus an stádas Gaeltachta. 
 
 

Réimse Daoine Óga:- 
 

1. Tacaíocht a thabhairt do na Clubanna Óige atá ag feidhmiú i gceantar 
Gaeltachta Mhúscraí; 

 
2. Bunchlub a bhunú i gCill na Martra; (Tá Bunchlub i gCúil Aodha agus i 

mBéal Átha an Ghaorthaidh, tá Club Óige an tSúláin ag feidhmiú do Chúil 
Aodha, Cill na Martra agus Baile Mhúirne, agus tá Club Óige i mBéal Átha 
an Ghaorthaidh. Tá éileamh ann Bunchlub a bhunú i gCill na Martra); 

 
3. Ceardlanna a reáchtáil leis na scoláirí 3ú leibhéal áitiúla; 
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4. Iarracht a dhéanamh réimse níos fearr imeachtaí a chur ar siúl sna 

Clubanna Óige agus tacaíocht a thabhairt do Mhuintearas Ionad Bualadh 
Isteach a bhunú. Tá Ionad Bualadh Isteach luaite ag na daoine óga go 
rialta. Tá sé ar intinn againn tacaíocht a thabhairt don ‘Straitéis Óige don 
Ghaeltacht’ (Muintearas) chun cabhair a thabhairt ionad oiriúnach a aimsiú 
/ athchóiriú ach ar dtús is fiú Staidéir Féidearthachta a bhaint amach agus 
clúdóidh an PT an chostas seo. 

 

 
 
Réimse Spraoi:- 

 
1. Ranganna céilí a reáchtáil do na daltaí bunscoile mar chuid den 

churaclam corpoideachais. Coiste / meitheal forbartha a bhunú i mBaile 
Mhúirne; clubanna ceoil neamhfhoirmiúla a bhunú do dhaoine óga agus 
daoine fásta, céilí a eagrú do dhaoine óga agus daoine fásta i rith 
briseadh na Cásca; 

 
2. Comórtas bácála; ceolchoirmeacha as Gaeilge; turais ar Ghaeltachtaí 

éagsúla agus clubanna óige i nGaeltachtaí eile; tráth na gceist idir na 
Gaeltachtaí; dioscó as Gaeilge sna sráidbhailte i gceantar Mhúscraí; 
cluichí Oilimpeacha na Gaeltachta le duais mhór; treodóireacht le 
treoracha Gaeilge; fóram idirlín trí Ghaeilge leis na clubanna eile; 

 
3. Coiste páirc shúgartha a bhunú i dteannta le Scoil Lachtaín Naofa i gCill 

na Martra – níl aon áit sa sráidbhaile inar féidir le daoine teacht le chéile 
amuigh faoin aer chun bualadh le páistí eile agus Gaeilge a labhairt; 

 
4. Clubanna leabhar / léitheoireachta a bhunú do dhaoine fásta agus go 

dtiocfaidís le chéile uair sa mhí. 
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Réimse Scoile:- 
 

1. Nasc sóisialta a chruthú idir an 5 bhunscoil atá sa cheantar ina bhfuil 
príomh-áit ag sláinte na ndaltaí agus an Ghaeilge; 

 
2. Duais a chur ar fáil don rang/seomra a dhéanann an iarracht is fearr 

Gaeilge a labhairt sa chlós scoile; 
 
3. Tráth na gCeist a eagrú le Coláiste Ghobnatan agus Scoil Mhuire uair sa 

bhliain. 
 
 

Réimse Spóirt:- 
 

1. Gala snámha a eagrú sa linn snámha i gCúil Aodha; 
 
2. An linn snámha i gColáiste na Mumhan a athchóiriú agus é a oscailt don 

phobal le linn an Gheimhridh; 
 
3. Staidéar féidearthachta a dhéanamh chun láthair astroturf a lonnú sa 

Ghaeltacht. 
 
 

Réimse Faisnéise:- 
 

1. Muintir na háite a choimeád ar an eolas faoin réimse leathan acmhainní 
agus foilseacháin atá ar fáil; 

 
2. An t-aos óg a choimeád ar an eolas faoi aipeanna agus cluichí atá ar fáil 

cheana. Nasc a chruthú idir na Limistéir Pleanála Teanga go léir chun 
feachtas a chur le chéile le comhlachtaí a spreagadh chun aipeanna agus 
táirgí nuatheicneolaíochta Gaeilge a fhorbairt. 

 
 

Réimse Fostaíochta agus Forbartha:- 
 

1. An ceantar a chur chun cinn mar cheannphointe turasóireachta cultúrtha 
agus oidhreachta trí straitéis turasóireachta a fhorbairt; 

 
2. Féilte éagsúla a chur ar siúl – mar shampla, Féile Domhnach Cincíse, 

Féile Cheoil a bhunú i gCill na Martra; 
 
3. Cartlann Iarsmalann Mhúscraí chun saothair lucht scríbhneoireachta agus 

cumadóireachta a chaomhnú; 
 
4. Lárionad fiontraíochta i gCeantar Gaeltachta Mhúscraí; 
 
5. Ceardlanna a reáchtáil leis na feirmeoirí áitiúla; Rogha Teanga/Feasachta. 
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Réimse Pobail:- 
 

1. Tacaíocht a thabhairt do ghrúpaí pobail, coistí, clubanna, eagraíochtaí 
agus ionad pobail iarrachtaí a dhéanamh a chinntiú go mbeadh príomh-áit 
ag an nGaeilge agus chun Polasaithe Gaeilge a fhorbairt; 

 
2. Go mbeadh seirbhís fheiceálach trí Ghaeilge ar fáil don phobal. Lucht gnó, 

seirbhíse agus eagraíochtaí an Limistéir Pleanála Teanga a chur ar an 
eolas faoi Scéim Tacaíochta Gnó Fhoras na Gaeilge agus / nó faoi 
sheirbhís aistriúcháin Údarás na Gaeltachta agus iad a spreagadh leis na 
seirbhísí aistriúcháin seo a úsáid, chomh maith le gnéithe eile de scéim 
Fhoras na Gaeilge, le cur le húsáid na Gaeilge sa réimse poiblí, m.sh 
Biachlár Dhátheangach, Comharthaí as Gaeilge, Bróisiúir as Gaeilge; 

 
3. Gnóthaí Áitiúla – Polasaí Teanga agus Traenáil Feasachta chun Rogha 

Teanga a thabhairt don phobal. Tá na gnóthaí áitiúla tábhachtach i saol an 
phobail áitiúil. Bíonn muintir na háite istigh sna gnóthaí seo ar bhonn rialta 
agus déantar go leor cainte istigh iontu. Tá ról ag muintir na háite chun 
úsáid nó labhairt na Gaeilge a thabhairt chun chinn san idirphlé leis na 
gnóthaí seo. Tá sé tábhachtach go mbeadh fáilte roimh úsáid na Gaeilge 
sa chaidreamh leis na gnóthaí seo; 

 
4. Nasc a chruthú idir an Plean Teanga agus an Eaglais; 
 
5. Seirbhís Ghaeilge - Comhar Creidmheasa Mhaigh Chromtha; 
 
6. Polasaí Teanga a chur le chéile sna hIonaid Lae; 
 
7. Coiste a bhunú le féachaint an bhfuil éileamh agus slí ann chun Bothán na 

bhFear agus Bothán na mBan, Béal Átha an Ghaorthaidh. 
 
 

Réimse Oideachais:- 
 

1. Tacaíocht a thabhairt do Choiste Tacaíochta Gael Linn, Baile Mhúirne 
chun tacaíocht a thabhairt do choláiste samhraidh Ghael Linn, Baile 
Mhúirne. Caithfidh muintir na háite coiste a bhunú chun plean 
straitéiseach a chur le chéile i gcomhthéacs an Phlean Teanga don 
choláiste agus don sráidbhaile; 

 
2. Campaí Spraoi a reáchtáil i rith an tSamhraidh agus le linn briseadh na 

Cásca. Campaí ina ndéantar ealaín, ceardaíocht, rince, amhránaíocht srl. 
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Is léir ón bplean cuimsitheach seo go bhfuil i bhfad níos mó ar siúl ag pobal Mhúscraí ná 
cur chun cinn na Gaeilge amháin. Is plean forbartha leathan an plean seo agus bainfidh an 
pobal i Múscraí iomaí buntáiste as i ngach gné dá saol. Is léir go bhfuil pobal Mhúscraí 
diongbháilte a chion a dhéanamh i leith an chuspóra ‘an líon daoine a úsáideann an 
Ghaeilge gach lá [a mhéadú] ón leibhéal atá ann faoi láthair de thart ar 83,000 go 250,000’ 
(An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010 – 2030) agus tréaslaíonn an Comhchoiste 
Comharchumann Forbartha Mhúscraí Teo agus pobal Mhúscraí as. 
 
Molann an Comhchoiste cé chomh uileghabhálach is atá an plean seo. Tá gach duine san 
áireamh, más maith leo. Tá an plean is acu dírithe ar gach uile aoisghrúpa: ar an 
teaghlach, ar na heagraíochtaí deonacha, ar na cumainn áitiúla, ar na heaglaisí agus ar an 
bpobal i gcoitinne. Tá sé dírithe ar na cainteoirí dúchasacha agus ar na foghlaimeoirí. Tá 
sé dírithe ar na daoine as an áit ó dúchas iad, agus ar na daoine nua a bhíonn ag lonnú 
ann. Is soiléir an réamhoibre uilechuimsitheach atá déanta, agus an cúram a tugadh chun 
plean uaillmhianach agus éifeachtach a chur i gcrích.  
 
Tabharfaidh an Plean tacaíocht ar leith do dhaoine óga i Múscraí. Molann an Comhchoiste 
go mór an straitéis bun club nua a bhunú i gCill na Martra agus molann an Comhchoiste 
go bhfaighidh an bun club seo agus na bun clubanna agus na clubanna óige eile i Múscraí 
tacaíocht leanúnach, ionas gur féidir leo réimse níos fearr imeachtaí a chur ar siúl iontu. 
Molann an Comhchoiste go bhfaighidh Muintearas tacaíocht, ionas gur féidir leis Ionad 
Bualadh Isteach a bhunú i Múscraí. 
 
Molann an Comhchoiste an réimse leathan gníomhaíochtaí a bheidh ar siúl faoin bPlean: 
na ranganna céilí, na clubanna ceoil, na féilte éagsúla, na comórtais, na fiontraí spóirt, srl. 
 

 
 

Is í an fhostaíocht ceann de na rudaí is tábhachtaí in aon phobal, agus tugann an Plean 
seo aghaidh uirthi. Ní féidir pobal maireachtáil mura bhféidir leis na daoine atá ann 
maireachtáil go neamhspleách ann. Agus is í an fhostaíocht ceann de na tacaí is bunúsaí i 
neamhspleáchas an duine aonair, an teaghlaigh agus an phobail. Mar sin, aontaíonn an 
Comhchoiste ina iomlána leis na forálacha sa Phlean ‘an ceantar a chur chun cinn mar 
cheannphointe turasóireachta cultúrtha agus oidhreachta’, ‘lárionad fiontraíochta i 
gCeantar Gaeltachta Mhúscraí’ agus ‘ceardlanna a reáchtáil leis na feirmeoirí áitiúla’.  
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5. An Scéim Sóisialta Tuaithe agus Maoiniú Pobail 
 
 
 
Thug an toscaireacht cuairt ar chuid de na tograí áitiúla a thagann faoi bhráid an 
chomharchumainn agus an chomhlachais. Fuair an toscaireacht deis féachaint ar an obair 
a bhíonn ar súil agus ar na háisíneachtaí a bhaineann leis na tograí seo, mar aon leis an 
deis ceisteanna a chur ar an dtort agus eolas a fháil ar na tograí ar leith. 
 
 
5.1 Ionad Lae Cois Cille, Cill na Martra 

 
Thug an toscaireacht cuairt ar Ionad Lae Cois Cille i gCill na Martra. 
 
Feidhmíonn Ionad Lae Cois Cille faoi scáth Chomhlacht Tithe Sóisialta agus Forbairt 
an tSúláin Teoranta agus soláthraíonn sé seirbhísí éagsúla do dhaoine scothaosta 
sa bhaile agus sa cheantar máguaird. Ina measc siúd, soláthraítear:- 
 

Bainistíocht ar roinnt tithe sóisialta sa gceantar; 
Béilí ar rothaí, lá amháin sa tseachtain; 
Béilí te san ionad lae, ceithre lá sa tseachtain; 
Cois-liachta; 
Dochtúir; 
Scoraíochtaí; 
Suathaire; 
Seomraí agus áiseanna curtha ar fáil don phobal le haghaidh cruinnithe, 
ranganna agus ócáidí eile.  

 
 

5.2 Ionad Lae Cuan Barra, Béal Átha an Ghaorthaidh 
 
Thug an toscaireacht cuairt ar Ionad Lae Cuan Barra i mBéal Átha an Ghaorthaidh. 
Bhí an Teachta Dála Éamon Ó Cuív mar chuid den toscaireacht ón gcruinniú seo 
amach. 
 
Tá Ionad Lae Cuan Barra lonnaithe i mBaile Átha an Ghaorthaidh, an dara 
sráidbhaile is mó i nGaeltacht Mhúscraí. Is áis iontach é an tIonad seo, go mórmhór 
nuair a chuimhnítear duit go bhfuil a lán de na háiseanna a bhí ar fáil sa bhaile curtha 
ar ceal nó laghdaithe sna blianta beaga anuas aige. Mar shampla dúnadh an Oifig an 
Phoist in 2011, agus ó shin níl ach seirbhís laghdaithe ar fáil don phobal, trí shiopa 
áitiúil. Tá an siopa sin ag feidhmiú mar ghníomhaire ar son ‘An Phost’. Thart ar an 
am céanna cuireadh deireadh leis an tseirbhís bus laethúil, de chuid Bus Éireann, go 
Maigh Chromtha agus go gcathair Chorcaí. 
 
Feidhmíonn an tIonad faoi scáth Chomhlacht Tithe Sóisialta agus Forbairt an tSúláin 
Teoranta agus Coiste Tithíochta Uíbh Laoghaire. Soláthraíonn sé seirbhísí éagsúla 
do dhaoine scothaosta an bhaile agus an cheantair máguaird. Ina measc siúd, 
soláthraítear:- 
 

Bainistíocht ar trí theach sóisialta sa cheantar (agus tá cead pleanála faighte 3 
theach eile a thógáil, agus táthar ag súil go mbeidh tús curtha leo go luath); 
Béilí ar rothaí, ar an Luan agus ar an Aoine; 
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Béilí te san ionad lae, ar an Luan agus ar an Aoine; 
Campaí ealaíon agus ceardaíochta do pháistí óga; 
Cois-liachta; 
Cúram leanaí agus seirbhís tar éis scoile do pháistí bunscoile; 
Dochtúir; 
Gruagaire; 
Sciamheolaí; 
Seomraí agus áiseanna curtha ar fáil don phobal le haghaidh cruinnithe, cúrsaí 
ranganna, agus ócáidí eile.  

 
 

5.3 Ionad Lae Baile Bhúirne 
 
Thug an toscaireacht cuairt ar Ionad Lae Baile Bhúirne. 
 
Is é Baile Bhúirne an sráidbhaile is mó i nGaeltacht Mhúscraí.  
 

 
 
Feidhmíonn an tIonad faoi scáth Chomhlacht Tithe Sóisialta agus Forbairt an tSúláin 
Teoranta agus soláthraíonn sé seirbhísí éagsúla do dhaoine scothaosta an bhaile 
agus an ceantair máguaird. Ina measc siúd, soláthraítear:- 
 

Bainistíocht ar roinnt tithe sóisialta sa cheantar (agus tá sé beartaithe tuilleadh 
tithe a thógáil sa todhchaí); 
Béilí ar rothaí, ceithre lá sa tseachtain; 
Béilí te san ionad lae, ceithre lá sa tseachtain; 
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Gníomhaíochtaí éagsúla; 
Scoraíochtaí; 
Turais lae; 
Seomraí agus áiseanna curtha ar fáil don phobal le haghaidh cruinnithe, cúrsaí 
ranganna, agus ócáidí eile.  

 
 

5.4 Tithíocht Shóisialta i gCúil Aodha 
 
Thug an toscaireacht cuairt ar an suíomh tithíochta sóisialta i gCúil Aodha agus 
bhuail na comhaltaí le duine de na daoine atá ina gcónaí ann.  
 
Chonaic an toscaireacht na tithe atá ann agus na seirbhísí atá ar fáil do na 
cónaitheoirí. 
 
Is áis iontach an tithíocht seo agus molann an Comhchoiste an obair atá déanta ag 
an bpobal áitiúil agus é ag déanamh cinnte go bhfuil deiseanna ar fáil do dhaoine 
éagsúla fanacht ina gceantair féin. 
 
Tá súil ag an gComhchoiste gur féidir leis an pobal áitiúil leanúint ar aghaidh agus 
cur leis an obair fhóinteach seo sa todhchaí, agus go bhfaighidh sé an tacaíocht a 
bhfuil gá leis ó Chomhairle Chontae Chorcaí agus ón Rialtas. 
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6. Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017 – 2022  
 
 
 

 
 
D’fhoilsigh Richard Bruton TD, An tAire Oideachais agus Scileanna, an Polasaí don 
Oideachas Gaeltachta 2017 – 2022 i mí Dheireadh Fómhair 2016. Maíonn an polasaí go 
bhfuil an Rialtas ‘tiomanta go daingean do láidriú na Gaeilge mar theanga bheo sa 
Ghaeltacht’ (leathanach 4) agus gurb é ‘láidriú ar úsáid na Gaeilge i bpobail Ghaeltachta 
ar cheann de na príomhaidhmeanna sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010 – 2030’. 
 
Is beag go leor iad na scoileanna atá lonnaithe sa Ghaeltacht, idir bhunscoileanna agus 
iar-bhunscoileanna, den chuid is mó. De ghnáth, feidhmíonn siad mar scoileanna 
neamhspleácha agus mar sin, iad beag agus neamhspleách, bíonn deacrachtaí 
bainistíochta agus riaracháin ar leith acu. Tá sé i bhfad níos costasaí orthu na socruithe 
cuí a chur i bhfeidhm, agus bíonn sé deachair orthu na scileanna éagsúla a bhfuil gá leo a 
fháil. Seo fadhb mhór a luaigh na múinteoirí i Múscraí.  
 
Tá ‘úsáid na Gaeilge’ luaite iomaí uair sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010 – 2030:- 
 

“chinntiú chomh fada agus is féidir go mbeidh úsáid na Gaeilge nó an Bhéarla mar 
rogha ag an saoránach i ndioscúrsa poiblí agus i seirbhísí poiblí” (Leathanach 3); 
 
“Cuspóir 12: Leanfar agus déanfar forbairt ar úsáid na Gaeilge sa Gharda Síochána 
agus sna Fórsaí Cosanta” (Leathanach 4); 
 
“úsáid na Gaeilge a leathnú ar bhonn náisiúnta” (Leathanach 5); 
 
“dearcthaí dearfacha i leith úsáid na Gaeilge a chothú” (Leathanach 6); 
 
“ábhair a éascóidh úsáid na Gaeilge a thionscnamh” (Leathanach 8); 
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“na deiseanna atá laistigh den chóras oideachais d’úsáid na Gaeilge a leathnú” 
(Leathanach 11); 
 
Srl, srl … 

 

Ach ní féidir na haidhmeanna sin a bhaint amach tríd na scoileanna amháin, agus níl sé 
réalaíoch an cúram sin a chur in iomlán ar na scoileanna. Tá cúraimí i bhfad níos leithne 
orthu, beag beann ar an nGaeilge, agus an príomhchúram atá orthu ná na daltaí a ullmhú 
do gach gné den saol atá rompu: a saol mar aosaigh; a saol mar oibrithe; a saol mar 
thuismitheoirí; a saol sa phobal. 
 
Má táimid ag iarraidh, i ndáiríre, ‘go labhraíonn an cuid is mó de na daoine atá lonnaithe 
sa Ghaeltacht Gaeilge mar a gcéad teanga agus go n-úsáideann siad an Ghaeilge sa 
bhaile agus sa phobal’ tá a lán oibre le déanamh againn. Tá orainn pobail Ghaeltachta a 
láidriú agus a thacú i ngach réimse den saol.  
 
Agus níl aon tslí eile chun sin a chinntiú ach todhchaí inmharthanacht a dheimhniú dóibh; 
go mbeidh pobail ann ina mbeidh poist, seirbhísí agus áiseanna ar fáil. Go mbeidh córais 
thithíochta, iompair, oideachais, séarachais, uisce, seirbhísí Stáit, srl den scoth ar fáil 
dóibh. 
 
Glacaimid leis go bhfuil ról lárnach ag na scoileanna san obair sin, ach ní obair aonair atá i 
gceist. Tá, agus beidh, siad ag obair i gcomhpháirtíocht leis na páirtithe leasmhara eile sa 
phobal agus mar sin beidh gá na háiseanna agus na tacaíochtaí atá gá leo a chur ar fáil 
dóibh.  
 
Ní féidir leis na scoileanna a ról tábhachtach a chomhlíonadh gan tacaíocht ón bpobal 
áitiúil agus ón Rialtais. Ní féidir leo a chinntiú go mbeidh Gaeilge líofa ag gach dalta, mura 
dtacaíonn na tuismitheoirí leo agus mura n-úsáideann na tuismitheoirí an Ghaeilge mar 
phríomhtheanga an teaghlaigh, más féidir leo. Ní féidir leis na daltaí Gaeilge a úsáid taobh 
amuigh den chóras oideachais, mura ndéanann an pobal agus na heagraíochtaí a 
bhaineann leis, an cinneadh a ngnó a dhéanamh trí mheán na Gaeilge. Mura bhfuil na 
tuismitheoirí, na comhlachtaí, na cumainn agus an pobal sásta é seo a dhéanamh, is 
caitheamh amú ama í foghlaim na Gaeilge sna scoileanna. 
 
Agus ní féidir leis na tuismitheoirí, na comhlachtaí, na cumainn agus an pobal an tacaíocht 
seo a thabhairt, mura bhfaigheann siad an tacaíocht chuí ón Rialtas; an tacaíocht 
mhorálta, an tacaíocht airgid agus an tacaíocht riaracháin. Tá gá práinneach ann na 
seirbhísí iomlána, atá ar fáil as Béarla do gach uile shaoránach, taobh amuigh agus taobh 
istigh den Ghaeltacht, a chur ar fáil as Gaeilge do gach uile shaoránach taobh lasmuigh 
agus laistigh den Ghaeltacht.  Tá sé thar am fáil réidh leis an gcur i gcéill leanúnach agus 
an béalghrá don Ghaeilge, agus beart a dhéanamh de réir ár mbriathar. 
 
Maidir leis na scoileanna féin, is iad seo cuid de na heaspaí atá ag déanamh dochair dá 
ngairmiúlacht agus atá ag cur sriain ar a n-iarrachtaí agus a n-éifeachtacht:- 
 

Soláthar múinteoirí a bhfuil Gaeilge líofa acu; 
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Tacaíocht chuí do na múinteoirí a bhfuil Gaeilge líofa acu; 
 
Téacsleabhair ins na hábhair scoile éagsúla, taobh amuigh den Ghaeilge féin. 

 
Nuair nach mbíonn Gaeilge ag an múinteoir, nuair nach mbíonn na leabhair ar fáil as 
Gaeilge, agus nuair a bhíonn am caite amú ag déanamh aistriúchán ar sleachta áirithe ar 
a bhfuil leagan Béarla ar fáil cheana, cén fáth nach mbeadh na daltaí ag gearán faoin 
gcóras? Cén fáth nach mbeadh dímheas acu ar an nGaeilge mar theanga den dara grád? 
Conas is féidir leo a bheith bródúil as a dteanga féin agus as a ndúchas féin? Sin iad na 
ceisteanna a chaithfimid a chur os comhair an Aire Oideachais agus Scileanna. Sin iad na 
fadhbanna is mó atá ann, ach is éasca iad a cheartú, ach an fíorthoil a bheith ann. 

 

Sa Phlean Gníomhaíochta don Oideachas 2016 – 2019, tá sé mar aidhm ag an Roinn 
Oideachais agus Scileanna foghlaim na Gaeilge sa Ghaeltacht a láidriú tríd an Polasaí 
don Oideachas Gaeltachta 2017 – 2022 a chur i bhfeidhm ar bhonn céimnithe, de réir mar 
a cheadaíonn acmhainní (Gníomh 34).  
 
Ní leor é seo, agus ní sásúil an ráiteas ‘de réir mar a cheadaíonn acmhainní’. Tá 
géarchéim sa Ghaeltacht agus i múineadh na nGaeilge sa Ghaeltacht, agus taobh amuigh 
den Ghaeltacht.  Bíonn acmhainní i gcónaí gann agus ní féidir le pobal na Gaeltachta 
fanacht go dtí go ndéanann duine éigean cinneadh nach bhfuil na hacmhainní gann níos 
mó. Ní tharlóidh sé sin go deo. Tá géarghá ann, agus is féidir na hacmhainní a chur ar fáil 
anois chun dul i ngleic leis láithreach.  
 
Braitheann sé ar thosaíochtaí an Rialtais agus an tsochaí. Mar ‘limistéar a bhfuil tábhacht 
shuntasach teangeolaíochta, chultúrtha agus eacnamaíoch leis’, mar a mhaíonn an 
Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017 – 2022, is tosaíocht é an limistéir seo, agus an 
teanga a bhaineann leis, a chosaint agus a láidriú. Má cháileofar suntasacht na limistéar 
seo, ní thiocfaidh sí ar ais. 



21 

 
 
 
 

“As seo amach, beidh scoil atá lonnaithe sa Ghaeltacht incháilithe ar aitheantas 
a lorg mar Scoil Ghaeltachta bunaithe ar leith, … a chur i bhfeidhm, agus ar an 
gcoinníoll go bhfuil sí ag glacadh páirt sna próisis pleanála teanga faoi Acht na 
Gaeltachta, 2012.” 
(Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017 – 2022: leathanach 17) 

 
Ceann de na rudaí is tábhachtaí i suntasacht na gceantair Ghaeltachta ná go mbaineann 
na scoileanna sa Ghaeltacht aitheantas amach faoin Scéim Aitheantais Scoileanna 
Gaeltachta, chomh luath agus is féidir. 
 
Chun é sin a éascú, tá dualgas ar an Aire Oideachais agus Scileanna gach tacaíocht a 
thabhairt do na scoileanna seo, ionas gur féidir leo na ‘critéir d’aitheantas mar scoil 
Ghaeltachta’ a aimsiú, mar atá leagtha amach sa pholasaí: leathanaigh 11:12) agus ionas 
gur féidir leo feidhmiú go hiomlán trí mheán na Gaeilge chomh luath agus is féidir. 
 
Is ró-fhada ar fad an tréimhse chúig bliana atá tugtha sa pholasaí, agus ba chóir don Aire 
Oideachais agus Scileanna an próiseas seo a bhrostú. 
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7. Ionad Cultúrtha an Dochtúir Ó Loinsigh 
 
 
 
Thug an toscaireacht cuairt ar Ionad Cultúrtha an Dochtúir Ó Loingsigh atá lonnaithe i 
mBaile Mhúirne / Baile Mhic Íre. Is áis iontach é an tIonad ealaíona seo, a sholáthraíonn 
clár imeachtaí do phobal an cheantair, agus bhí an toscaireacht an-tógtha leis an méid a 
bhfaca siad ann. 
 

 
 
Soláthraíonn an tIonad na ranganna seo a leanas:- 
 

Amhránaíocht ar an sean-nós; 
An bosca ceoil; 
An chonsairtín, 
An fhidil, 
An fliúite; 
Ceol traidisiúnta; 
Béal Beo – ranganna lúibíní agus agallaimh beirte ar siúl sna scoileanna áitiúla; 
Tacaois – ranganna dearc-ealaíne do sheanóirí ar siúl sa trí Ionad Lae sa cheantar; 

 
Soláthraíonn an tIonad na hócáidí seo a leanas:- 
 

Ceolchoirmeacha – mar shampla Danú ar an 18 Samhain 2017 agus Ceolchoirm na 
Nollag ar an 18 Nollag 2017; 
Drámaí – mar shampla ‘The Confirmation Suit’ ar an 7 Samhain 2017; 
Taispeantais Ealaíona – mar shampla taispeántas a bhaineann le saol an Dochtúra 
Ó Loinsigh ó 5 Meán Fómhair 2017 go 2 Deireadh Fómhair 2017, ‘Adhmad Síoraí’ ó 
5 Deireadh Fómhair 2017 go 6 Samhain 2017, agus ‘Aisling’ ó 9 Samhain 2017 go 
19 Nollaig 2017; 
Imeachtaí eile – mar shampla ‘Ceiliúradh an Dochtúra Uí Loingsigh (1842 – 1913). 

 
Faigheann an tIonad maoiniú bliantúil ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus 
ó Bhord Oideachas agus Oiliúna Chorcaí i gcomhair a chostais bhainistíochta agus 
riaracháin, agus faigheann sé maoiniú ó Ealaín na Gaeltachta i gcomhair chláir imeachtaí 
a reáchtáil. 
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8. An Todhchaí i Múscraí 
 
 
 

 
 
Agus an toscaireacht i Múscraí, thapaigh sé an deis labhairt le daoine óga ón gceantar 
maidir leis na háiseanna atá ar fáil do dhaoine óga ann agus na féidearthachtaí atá acu 
fanacht i Múscraí agus a saol a chaitheamh ann.  
 
Na fadhbanna is mó atá ann:- 
 

Post a fháil; 
 
Teach nó árasán a fháil ar chíos réasúnta; 
 
Teach a cheannach; 
 
Stíl mhaireachtála nua comhaimseartha a bheith ar fáil dóibh ina dúiche féin; 
 
Nach mbeadh orthu bogadh as an dúiche sin, chun na rudaí seo agus araile a fháil. 
 
Rogha spóirt níos leithne ná an pheil a bheith ar fáil sa cheantar. 
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Aguisín 1: Comhaltaí an Choiste 
 
 
 
An Teachta Dála Catherine Connolly – Cathaoirleach 
 
An Teachta Dála Pat the Cope Gallagher 
 
An Teachta Dála Brendan Griffin 
 
An Teachta Dála Fergus O’Dowd 
 
An Teachta Dála Aindrias Ó Muimhneacháin 
 
An Teachta Dála Bríd Smith 
 
An Teachta Dála Peadar Tóibín 
 
An Seanadóir Rónán Mullen 
 
An Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh 
 
An Seanadóir Brian Ó Domhnaill 
 
An Seanadóir Joe O’Reilly 
 
 


