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Réamhrá 
 
 
 
Ag a chruinniú ar an 24 Meán Fómhair 2018 chomhaontaigh Comhchoiste na Gaeilge, na 
Gaeltachta agus na nOileán (An Comhchoiste) go rachadh toscaireacht ón gComhchoiste 
go Gaeltacht Mhaigh Eo ar an 30 Meán Fómhair – 2 Deireadh Fómhair 2018.   
 
Bhí sé mar aidhm ag an gComhchoiste cúrsaí i nGaeltacht Mhaigh Eo a phlé leis na 
háitritheoirí agus na tosca éagsúla a bhain le stádas na Gaeilge i nGaeltacht Mhaigh Eo 
agus a bhain le cúrsaí oideachais, forbartha, fostaíochta, fóillíochta agus pobail a phlé 
agus a fheiceáil.   
 
Chomhaontaigh an Comhchoiste go dtabharfadh sé cuireadh d’eagraíochtaí agus do 
dhaoine éagsúla agus do Theachtaí Dála, do Sheanadóirí agus do Chomhairleoirí Contae 
áitiúla chun bualadh leis an toscaireacht. 
 
Ghlac an Teachta Dála Catherine Connolly (Cathaoirleach), an Seanadóir Rónán Mullen 
agus an Seanadóir Joe O’Reilly páirt sa toscaireacht. Bhí an Teachta Dála Dara Calleary i 
láthair ar an lá freisin. 
 
Is mian liom buíochas a ghabháil leis na daoine go léir a bhuail leis an toscaireacht chuig 
Gaeltacht Mhaigh Eo:- 
 

Caitlín Chonólaigh, Mícheál de Búrca, Órla De Búrca, Sorcha De Búrca, 
Uinsionn Mac Craith, Aoghán Mac Suibhne, Tina Nic Eafartaigh, Áine Ní 
Chonghóile, Bríd Ní Chonghóile, Lorraine Ní Chormaic, Anita Ní hÉilí, Treasa Ní 
Ghearraigh, Bríd Ní Sheighin, Ciarán Ó Broin, Seán Ó Cionfhaola, Pádraig Ó 
Conghaile, Padraig Ó Dochartaigh, Ciarán Ó hEadhra, Caoimhín Ó Gearbháin,  
Mícheál Ó hÉalaithe, Máirtín Ó Maicín, Séamus Ó Mongáin, Ciarán Ó Murchú, 
Mícheál Ó Murchú, Séamus Ó Murchú, Mícheál Ó Seighin, Pattie Stundún, 
Seosaimhín Uí Ghamhain, Marian Uí Mháille, Máire Cáit Uí Mhurchú agus 
Caitlín Uí Sheighin. 

 
Is iad sin na daoine a bhíonn ag plé go díreach leis na dúshláin agus na fadhbanna atá le 
sárú ag pobal na Gaeltachta.  Is orthu sin a bhraitheann todhchaí na Gaeltachta agus is de 
bharr a gcuid iarrachtaí, a dtiomantais agus a n-éachtaí a mhairfidh an Ghaeltacht mar 
phobal inmharthana agus an Ghaeilge mar theanga bheo sna blianta agus sna glúnta 
amach romhainn. 
 
Cuirtear na dúshláin chéanna faoi bhráid an Chomhchoiste arís is arís eile agus na 
comhaltaí ag labhairt leis na pobail áitiúla sna ceantair Ghaeltachta éagsúla.  Tá 
géarchéim sa Ghaeltacht agus is easnamhach agus is uireasach an t-aisfhreagra agus an 
tacaíocht atá á tabhairt di. Maidir le soláthar acmhainní an Stáit, ní féidir a rá go bhfuil 
cothrom na Féinne faighte ag pobal na Gaeltachta agus ní féidir a rá, ach an oiread, go 
bhfuil todhchaí agus inmharthanacht na bpobal sin gan phriacal, pobal Ghaeltacht Mhaigh 
Eo san áireamh. 
 
 
 
 



 

Tá dualgas ar an Rialtas dul i ngleic leis an ngéarchéim seo láithreach agus na 
hacmhainní a bhfuil gá leo a chur ar fáil do phobal Ghaeltacht Mhaigh Eo.  Tá dualgas ar 
an Rialtas a chinntiú:- 
 

• Go soláthrófar seirbhísí Stáit agus seirbhísí poiblí áitiúla go dátheangach dóibh; 
 

• Go dtabharfar tacaíocht éifeachtach don chóras oideachais agus do chur i 
bhfeidhm fhorálacha an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 sa 
cheantar; 

 

• Go soláthrófar fostaíocht bhuan, lánaimseartha, inphinsin, poist eolas-
bhunaithe, teanga-bhunaithe agus chultúr-bhunaithe, agus poist mar phluiméirí, 
siúinéirí, fiontraithe, gruagairí, úinéirí siopa, feirmeoirí is araile sa cheantar;  
 
agus 

 

• Go soláthrófar seirbhís iompair idir Gaeltacht Mhaigh Eo agus na bailte móra i 
gContae Mhaigh Eo. 

 
Má tá an pobal seo chun leanúint ar aghaidh mar phobal inmharthanach, tá na daoine a 
bhaineann leis i dteideal, mar cháiníocóirí agus mar shaoránaigh na hÉireann, an 
tacaíocht seo a fháil ón Rialtas. Is ar an gcúis sin atá an tuarascáil seo ullmhaithe ag an 
gComhchoiste agus leagtha faoi bhráid Thithe an Oireachtais aige.  Tá súil againn go 
léifidh na hAirí Rialtais éagsúla an tuarascáil seo agus na moltaí atá leagtha amach inti, 
agus táimid ag tnúth go mór lena gcuid tuairimí ina leith.  
 
 
 
 
 
 
___________________ 
Catherine Connolly TD 
Cathaoirleach an Choiste 
3 Nollaig 2019 
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1. Moltaí 
 

 
 

1. Go n-aithneoidh an Rialtas go poiblí an ghéarchéim maidir leis an laghdú ar an 
daonra áitiúil, agus an laghdú ar líon na gcainteoirí dúchais agus an méadú ar líon na 
ndaoine óga a bhfuil an Ghaeltacht á fágáil acu agus go gcuirfidh an Rialtas na 
hacmhainní a bhfuil gá leo ar fáil do phobal na Gaeltachta láithreach bonn.   

 
2. Go ndéanfaidh an Rialtas gach uile ghníomh chun labhairt na Gaeilge a leathnú i 

ngach uile chóras atá faoi stiúir an Stáit – an Rialtas láir, an Rialtas áitiúil, na 
seirbhísí sláinte, na cúirteanna, na seirbhísí poiblí is araile.  Go mbeidh gach seirbhís 
Stáit agus gach seirbhís poiblí áitiúil atá ar fáil, ar fáil go dátheangach agus go 
mbeidh rochtain éasca ag daoine ar na seirbhísí agus iad ag plé leis na seirbhísí 
Stáit, san oifig áitiúil nó san oifig lárnach: mar shampla – An Chomhairle Contae, An 
Garda Síochána, An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, An Roinn 
Sláinte, an dochtúir teaghlaigh, an fiaclóir, seirbhísí iarscoile, seirbhísí teiripe 
urlabhra agus síceolaíochta, seirbhísí sláinte poiblí is araile. 

 
3. Go dtabharfaidh an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta gach tacaíocht do 

phlean teanga Ghaeltacht Mhaigh Eo agus go gcinnteoidh an tAire go bhfaighidh an 
plean sin agus an ceantar sin an tacaíocht, an bonneagar agus an t-airgead is gá 
chun an plean a chur i bhfeidhm. Go gcinnteoidh an tAire go mbeidh baile ar leith 
ainmnithe go luath mar bhaile seirbhíse Gaeltachta ina leith agus go mbeidh an baile 
sin ag feidhmiú go héifeachtach chomh luath agus is féidir. Go ndéanfaidh an tAire 
amhlaidh i gcomhair gach uile Ghaeltacht agus go gcuirfidh an tAire scátheagraíocht 
ar bun chun nasc a chruthú idir na bailte seirbhíse Gaeltachta ar fud na tíre ionas gur 
féidir leo comhoibriú le chéile. 

 
4. Go n-aithneoidh an tAire Oideachais agus Scileanna na fadhbanna ar leith a 

bhaineann le múineadh na Gaeilge mar thosaíocht phráinneach agus go mórmhór na 
dúshláin phraiticiúla ar leith a bhaineann lena bheith ag feidhmiú faoin Scéim 
Aitheantais mar Scoil Ghaeltachta.  Go ndéanfaidh an tAire aon fheabhsú a bhfuil gá 
leis agus go gcuirfidh an tAire acmhainní breise ar fáil ionas gur féidir leis na 
múinteoirí an ‘Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022’ a chur i bhfeidhm go 
héifeachtach.  Go ndéanfaidh an tAire cinnte de go mbeidh córas i bhfeidhm chun 
múinteoirí nua Gaeilge a chlárú ar phainéal ar leith agus go mbeidh caighdeán ar 
leith riachtanach chun bheith ar an bpainéal sin. Go mbeidh níos mó múinteoirí á 
mhealladh chun na poist sin a fháil agus go mbeidh tacaíocht, teagasc agus forbairt 
ghairmiúil leanúnach ar fáil do na múinteoirí sin agus do mhúinteoirí eile atá ag obair 
i scoileanna sa Ghaeltacht, nó i nGaelscoileanna, nó do mhúinteoirí atá ag múineadh 
na Gaeilge nó ábhair ar leith eile trí mheán na Gaeilge. Go gcuirfidh an tAire an 
liúntas atá ar fáil do mhúinteoirí atá ag múineadh trí mheán na Gaeilge le tamall, i 
bhfeidhm do gach múinteoir, múinteoirí nua san áireamh, a bhíonn ag múineadh trí 
mheán na Gaeilge. 

 
5. Go leasóidh an tAire Oideachais agus Scileanna Scéim na gCúntóirí Teanga ionas 

go mbeidh poist lánaimseartha ar feadh na bliana uile ag na cúntóirí.  Go ndéanfaidh 
an tAire cinnte de go mbeidh cúntóir ar fáil, ar feadh dhá lá sa tseachtain ar a laghad, 
i ngach scoil sa Ghaeltacht. 

 



 

6. Go gcinnteoidh an tAire Oideachais agus Scileanna go mbeidh téacsleabhair 
oiriúnacha Ghaeilge ar fáil do dhaltaí scoile i ngach ábhar ionas gur féidir leo staidéar 
a dhéanamh orthu 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. 

 
7. Go leathnóidh an tAire Oideachais agus Scileanna an Scéim um Chomhionannas 

Deiseanna sna Scoileanna a Sheachadadh ionas go mbeidh rochtain uirthi ag na 
scoileanna atá lonnaithe sa Ghaeltacht, díreach mar atá an scéim ar fáil sna ceantair 
uirbeacha atá faoi mhíbhuntáiste. 

 
8. Go gcuirfidh an tAire Oideachais agus Scileanna córas i bhfeidhm chun clár um 

malartú-scoile idir scoileanna sa Ghalltacht agus scoileanna Gaeltachta a chruthú 
agus chun tacaíocht a thabhairt do na scoileanna agus iad ag iarraidh naisc eatarthu 
féin a chruthú.  

 
9. Go ndéanfaidh an tAire Oideachais agus Scileanna imscrúdú ar na costais a 

bhaineann le daoine óga agus iad ag iarraidh seal a chaitheamh sna coláistí 
samhraidh agus go ndéanfaidh sé gach uile iarracht na costais sin a laghdú. 

 
10. Go soláthróidh an tAire Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí tuilleadh 

solúbthachta i riaradh na Scéime Fostaíochta Pobail i gceantair Ghaeltachta. Go n-
aithneoidh an tAire an nasc soiléir idir pobail inmharthanachta, deiseanna 
fostaíochta, tairseach chriticiúil an daonra, agus inmharthanacht mionteanga mar 
theanga phobail. Go gcinnteoidh an tAire nach mbeidh ar chainteoirí dúchais an 
Ghaeltacht a fhágáil mar nach féidir leo páirt a ghlacadh sa scéim a thuilleadh, nó 
mar nach bhfuil siad incháilithe don scéim. 

 
11. Go ndéanfaidh an tAire machnamh ar Scéim na bPost Samhraidh a athbhunú sa 

Ghaeltacht, nó scéim nua eile a chur i bhfeidhm, mar scéim a thabharfaidh deis do 
mhic léinn agus do dhaoine eile atá ag freastal ar chúrsaí oideachais tríú leibhéal, 
poist shealadacha a fháil ina nGaeltacht féin i rith a laethanta saoire ó na cúrsaí sin. 

 
12. Go gcuirfidh an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige scéim i bhfeidhm i gcomhair Oifigigh 

Óige lánaimseartha agus ionaid buail isteach do dhaoine óga a bheith lonnaithe i 
ngach Gaeltacht. 

 
13. Go n-aimseoidh Údarás na Gaeltachta fostaíocht bhuan, lánaimseartha, inphinsin 

agus go ndéanfaidh sé gach uile iarracht na poist sin a lonnú i nGaeltacht Mhaigh Eo 
agus ar fud na Gaeltachta, nó gar di, ionas gur féidir le daoine ón nGaeltacht a bheith 
ina gcónaí sa Ghaeltacht agus iad ag obair inti nó gar di. Is é seo an t-aon slí chun 
daoine óga a choimeád sa Ghaeltacht mar chuid lárnach den phobal. Go ndéanfaidh 
an tÚdarás cinnte de go mbeidh éagsúlacht mhaith post ar fáil do dhaoine i 
nGaeltacht Mhaigh Eo agus ar fud na Gaeltachta agus cinneadh á dhéanamh acu 
faoin ngairm bheatha atá uathu. Go mbeidh an réimse roghanna céanna acu agus 
atá ag daoine óga sna bailte móra; mar shampla – poist eolas-bhunaithe, teanga-
bhunaithe agus cultúr-bhunaithe, agus poist mar phluiméirí, siúinéirí, fiontraithe, 
gruagairí, úinéirí siopa, feirmeoirí is araile. Go dtabharfaidh an tÚdarás tús áite don 
Ghaeilge mar theanga oibre aon chuideachta lena mbeidh an tÚdarás ag cabhrú ó 
thaobh deontas de, agus go gcuirfidh an tÚdarás córas monatóireachta éifeachtach i 
bhfeidhm a ligfidh dó a bheith cinnte go bhfuil na cuideachtaí sin ag cloí go 
réamhghníomhach agus go hoscailte le húsáid na Gaeilge.  
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14. Go dtabharfaidh an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt gach uile thacaíocht do 

Ghaeltacht Mhaigh Eo chun turasóireacht chultúrtha a fhorbairt le comhoibriú ó na 
hóstáin áitiúla i mBéal an Mhuirthead, i nGaeltacht Mhaigh Eo agus i mbailte eile i 
gContae Mhaigh Eo.  

 
15. Go gcuirfidh an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt scéim i bhfeidhm ionas go 

mbeidh seirbhís iompair do dhaoine óga ar fáil idir Gaeltacht Mhaigh Eo agus na 
bailte móra i gContae Mhaigh Eo, agus ionas gur féidir leo freastal ar Institiúid 
Teicneolaíochta na Gaillimhe – Maigh Eo i gCaisleán an Bharraigh agus iad fós ina 
gcónaí i nGaeltacht Mhaigh Eo. Go gcuirfear seirbhís iompair ar fáil dóibh, uair sa 
tseachtain ar a laghad (mar shampla oíche Dé hAoine nó oíche Dé Sathairn), ionas 
gur féidir leo dul go dtí na bailte sin 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. 

 
16. Go gcuirfidh Comhairle Contae Mhaigh Eo an Ghaeilge chun cinn mar theanga an 

phobail agus go ndéanfaidh an Chomhairle gach iarracht inbhuanaitheacht na 
Gaeilge mar theanga phobail Ghaeltacht Mhaigh Eo a chosaint. Go ndéanfaidh an 
Chomhairle gach iarracht an Ghaeilge a chur chun cinn sa láthair oibre, ionas gur 
féidir lena fostaithe seirbhís iomlán dhátheangach a chur ar fáil don phobal. 

 
17. Go neartóidh Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe – Maigh Eo na naisc idir an 

Institiúid agus pobal Ghaeltacht Mhaigh Eo agus go n-aimseoidh agus go gcruthóidh 
an Institiúid naisc nua a chuideoidh le forbairt na Gaeltachta. 

 
18. 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 dtugtar deis dóibh a ngnó leis 
an Stát a dhéanamh trína rogha teanga féin.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Na hEagraíochtaí a ndearnadh Ionadaíocht dóibh ag 
an gCruinniú 

 
 
 
Rinneadh ionadaíocht do na heagraíochtaí seo a leanas ag an gcruinniú:- 
 

1. Coláiste Chomáin (Séamus Ó Mongáin); 
 

2. Coláiste UISCE (Ciarán Ó Murchú, Príomhfheidhmeannach); 
 
3. Comhairle Contae Mhaigh Eo (Marian Uí Mháille, Oifig na Gaeilge); 
 
4. Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile Eachléim Teoranta (Tina Nic 

Eafartaigh); 
 
5. Comhar Dhún Chaocháin Teoranta (Treasa Ní Ghearraigh, Bainisteoir); 

 

6. Comhar Naíonraí na Gaeltachta (Pattie Standún, Oifigeach Réigiúnach Mhaigh 

Eo / Dúiche Sheoighe); 

 

7. Conradh na Gaeilge  (Séan Ó Cionnfhaola agus Máirtín Ó Maicín, Coiste 

Dúiche Mhaigh Eo); 

 
8. Cumann Lúthchleas Gael Cill tSéadhna (Ciarán Ó hEadhra); 
 
9. Scoil Náisiúnta Muire Gan Smál (Bríd Ní Sheighin, Príomhoide); 
 
10. Scoil Náisiúnta Ros Dumhach (Anita Ní hÉilí – Príomhoide); 
 
11. Seirbhísí Cúram Chill Chomáin Teo (Ciarán Ó Broin agus Micheál Ó hÉalaithe); 
   
12. Údarás na Gaeltachta (Pádraig Ó Conghaile – Bainisteoir Réigiúnach 

Chonnacht / Laighean). 
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3. Na Comharchumainn  
 
 
 

3.1 Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile Eachléim 
Teoranta  

 
Feidhmíonn Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile Eachléim Teo. i gcomhair 
na gceantar ina bhfuil Eachléim, an Fód Dubh agus an Geata Mór suite.   

 
Soláthraíonn an Comharchumann áiseanna éagsúla don phobal áitiúil agus do 
thurasóirí as a Lárionad Gaeilge atá lonnaithe i Halla Naomh Bhreandáin.   I 
measc na seirbhísí atá ar fáil ann, is féidir le daoine an Ghaeilge a fhoghlaim agus 
a chleachtadh, agus úsáid a bhaint as an ionad spóirt den scoth atá ar fáil ar an 
suíomh.  Rinneadh athchóiriú iomlán ar an halla in 2015 ar costas €0.5 milliún. 
 

 

3.1.1 Scéim Shóisialta na Tuaithe  
 

Tá cúram ar leith ag an gComharchumann riaradh a dhéanamh ar an 
Scéim Shóisialta Tuaithe sa cheantar seo. 
 

An Scéim Sóisialta Tuaithe 
 
Faoi Scéim Sóisialta na Tuaithe is féidir le feirmeoirí agus iascairí a bhfuil 
íocaíochtaí leasa shóisialaigh á bhfáil acu, roinnt cineálacha oibre a dhéanamh 
mar seo a leanas:- 
 

• Bealaí éagsúla siúlóide a chothabháil agus a fheabhsú; 
 

• Obair chaomhnaithe fuinnimh do sheanóirí agus iad siúd atá i 
mbaol na bochtaineachta; 

 

• Tionscadail feabhsúcháin sráidbhailte agus tuaithe; 
  

• Cúram sóisialta agus cúram do sheanóirí, cúram pobail do 
ghrúpaí réamhscoile agus iarscoile araon; 

 

• Cothabháil agus airíochas ar áiseanna pobail agus spóirt; 
 

• Tionscadail maidir le hionaid chultúrtha agus oidhreachta gan 
beann ar bhrabús;  

 

• Obair riaracháin nó cléireachais pobail.  
 
Feidhmíonn Scéim Shóisialta na Tuaithe faoin Roinn Gnóthaí Fostaíochta 
agus Coimirce Sóisialaí agus tugann an Roinn tacaíocht do na forais éagsúla 
chun í a chur i bhfeidhm.  Déanann an Roinn faireachán ar a cur i bhfeidhm 
agus d'fhéadfadh an Roinn aon scéim a iniúchadh. 
 
Faoin scéim seo oibríonn rannpháirtithe ar feadh 19.5 uair an chloig in aghaidh 
na seachtaine.  Tá na huaireanta seo bunaithe ar sceideal atá oiriúnach 
d’fheirmeoirí agus d’iascairí, iad siúd a bhfuil an scéim dírithe orthu. 
 
Tá an rogha ag an mbainistíocht áitiúil iarratas faoin scéim a ghlacadh nó gan 
é a ghlacadh.  Nuair a ghlactar le hiarratas tairgtear conradh don iarrathóir ar 



 

feadh tréimhse tosaigh suas go dtí an 31 Márta ina dhiaidh sin.  Ina dhiaidh 
sin, is féidir leis an scéim leanúint ar aghaidh ar feadh tréimhse bhreise.  Má tá 
duine incháilithe le haghaidh na scéime ach nach mian leis nó léi páirt a 
ghlacadh inti, is féidir lena chéile nó lena céile, nó lena pháirtí nó lena páirtí 
sibhialta, nó lena chomhchónaitheoir nó lena comhchónaitheoir cleithiúnach an 
áit atá ar fáil a thógáil.  I gcásanna éagsúla is féidir le leanbh nó deartháir nó 
deirfiúr le húinéir tréaduimhreach páirt a ghlacadh sa scéim seo.  
 
Bunaithe ar an bhfaisnéis atá ar fáil ar an suíomh gréasáin ‘Faisnéis do 
Shaoránaigh’ 
 

 
Is obair fhiúntach í seo agus cuireann sé go mór le hinmharthanacht an 
phobail áitiúil.  Cruthaíonn sé naisc idir daoine agus eagraíochtaí áitiúla 
agus baineann an pobal go léir agus na daoine féin leas as. 

 
 

3.1.2 Cur chun cinn na Gaeilge  
 
Eagraíonn an Comharchumann imeachtaí agus tionscadail éagsúla atá 
dírithe ar dheiseanna a chruthú chun an Ghaeilge a úsáid agus a chur 
chun cinn. 
 
Mar shampla, is fiú an méid a rinne an Comharchumann in 2014 a lua 
(Tuarascáil an Chomhordaitheora Teanga, 2014, Siobhán Ní Phiotáin, 
Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile Eachléim, Co Mhaigh Eo). 
 
Sa bhliain sin cheap an Comharchumann comhordaitheoir teanga.  
Dhírigh an comhordaitheoir ar spriocanna éagsúla a bhí leagtha amach i 
bPlean Teanga na hEachléime (2013-2016) agus plean bliana an 
Chomharchumainn féin maidir le húsáid na Gaeilge a mhéadú i measc 
grúpaí éagsúla sa phobal.  Bhuail sé le bunscoileanna, meánscoileanna, 
Club Óige na Cille, gnólachtaí agus eagraíochtaí sa cheantar agus chuir 
an Comharchumann scéim pleanála teanga ar bun.   
 
Mar chuid den scéim sin d’eagraigh an Comharchumann:- 
 

• Acmhainní tacaíochta teanga a thug cúnamh d’eagraíochtaí 
éagsúla úsáid a bhaint as an nGaeilge; 

 

• Ceardlanna rince; 
 

• Ciorcal comhrá dírithe ar dhaoine aosta agus béim ar leith 
ann ar an seanchas; 

 

• Dráma agus agallamh beirte de chuid Aisteoirí Chorr na 
Móna; 

 

• Imeachtaí éagsúla dírithe ar an teaghlach, mar shampla, An 
Phicnic Mhór agus Lá Spraoi do Theaghlaigh; 

 

• Irisleabhar áitiúil chun daoine óga a mhealladh le hábhar a 
scríobh agus a fhoilsiú i nGaeilge; 
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• Lón le Gaeilge ionas gur féidir le hionadaithe ó eagraíochtaí 
éagsúla nó oifigigh theanga bualadh le chéile; 

 

• Oíche airneáin Gaeltachta i gcomhar leis an ionad ealaíon; 
 
• Seisiún scéalaíochta do leanaí; 
 

• Tionól Gaeltachta. 
 
Tugann an scéim seo léargas dúinn ar céard is féidir a dhéanamh nuair a 
oibríonn pobal Gaeltachta le chéile ar a son féin.  Taispeánann sé dúinn 
conas gur féidir staid na teanga a fheabhsú agus na féidearthachtaí atá 
ann maidir le húsáid na Gaeilge. 

 
 
 

3.2 Comhar Dhún Chaocháin Teoranta  
 
Téann Comhar Dhún Chaocháin Teoranta, agus é lonnaithe i gCeathrú Thaidhg, i 
ngleic leis na dúshlán a bhaineann le hinmharthanacht na Gaeilge i gCill Chomáin.  
Chuige sin, bíonn sé ag obair ar thograí leanúnacha chun staid agus neart an 
chultúir, an gheilleagair, an oideachais agus an tsaoil shóisialta sa cheantar 
máguaird a fheabhsú agus a neartú. Is áis lárnach é don phobal áitiúil agus do na 
heagraíochtaí agus na gnólachtaí atá lonnaithe sa cheantar sin. Soláthraíonn sé 
cúnamh, comhairle agus faisnéis do na heagraíochtaí agus na gnólachtaí sin 
maidir le féidearthachtaí agus deiseanna agus maidir leis an tslí is fearr chun 
úsáid a bhaint astu.   

 
Mar shamplaí ar an obair fiúntach atá déanta acu is fiú iad seo a leanas a lua: 
 

An tIonad Seirbhísí Teanga atá lonnaithe sa tSeanscoil i gCeathrú 
Thaidhg ina soláthraítear ranganna Gaeilge agus cúrsaí aistriúcháin agus 
ina bhfuil acmhainní tacaíochta foghlama (bogearraí ríomhaireachta, 
leabhair, físeáin agus téipeanna) ar fail; 
 
Campaí Samhraidh gach bliain inar féidir le leanaí áitiúla an Ghaeilge a 
úsáid agus iad ag glacadh páirte i gcúrsaí éagsúla – amhránaíocht, 
ceardaíocht, ealaín, rince traidisiúnta, spórt, srl;   
 
Coláiste Samhraidh Cheathrú Thaidhg inar féidir le daltaí ó aon áit an 
Ghaeilge a fhoghlaim.  Bíonn ranganna Gaeilge ar siúl, agus taobh 
amuigh den rang is féidir leis na daltaí páirt a ghlacadh i gcúrsaí éagsúla – 
amhránaíocht, céilithe, drámaíocht, spórt, turasanna treoraithe, srl.  
Fanann na daltaí i lóistín sa cheantar;  
 
Cumann Gníomhaíochtaí Aosach Chill Chomáin ina n-eagraítear 
imeachtaí éagsúla don aoisghrúpa seo – aclaíocht, amhránaíocht agus 
ceol, ceirdeanna agus turais lae; 
 
Féilte agus imeachtaí éagsúla, ina measc – Féile Lúnasa agus Seachtain 
na Gaeilge;  
 



 

Foilsiú an leabhair ‘Logainmneacha agus oidhreacht Dhún Chaocháin’; 
 
Forbairt na hearnála turasóireachta áitiúla agus forbairt na gconairí siúil sa 
cheantar, ina measc, Siúlóid Chlann Lir, Siúlóid an Chlaí Dhuibh, Siúlóid 
na Trá, Slí na Sláinte Cheathrú Thaidhg, Tír Sáile – an chonair 
dealbhóireachta, agus Turas na Gaeltachta – conair oidhreachta; 
 
Laethanta spóirt, ina measc Lá Spóirt an Chorráin, Lá Spóirt an Inbhir 
Bhuí, Lá Spóirt Chill Chomáin agus Rásaí na Rinne; 
 
Léarscáil déanta agus faisnéis bailithe ar na huaigheanna sa reilig i gCill 
Ghallagáin; 
 
Margadh na bhFeirmeoirí i mBéal an Mhuirthead, ina soláthraítear táirgí 
bia áitiúla. 

 
Naíonra Dhún Chaocháin agus Naíonra Ghleann na Muaidhe ina 
soláthraítear seirbhís luathoideachais a chabhraíonn le forbairt iomlán an 
linbh i sochaí Ghaelach; 
 
Seirbhís iarscoile atá ar fáil i Naíonra Dhún Chaocháin. 
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4. Cruinniú 1: Forbairt Gheilleagar Ghaeltacht Mhaigh Eo 
 
 
 
Bhuail an toscaireacht le hionadaithe ón bpobal áitiúil agus ó na heagraíochtaí seo a 
leanas:- 
 

Coláiste UISCE; 
Comhar Naíonraí na Gaeltachta; 
Cumann Lúthchleas Gael Chill tSéadhna; 
Tús Maigh Eo; 
Údarás na Gaeltachta. 

 
Chuir an Cathaoirleach, an Teachta Dála Catherine Connolly, fáilte roimh na hionadaithe 
áitiúla agus ghabh sí buíochas le foireann Theach Greannaí as an seomra a chur ar fáil 
dóibh don chruinniú. 
 
Phléigh na Comhaltaí an t-ábhar ‘Forbairt Gheilleagar Ghaeltacht Mhaigh Eo’ leis na 
hionadaithe áitiúla. Ag tús an chruinnithe, rinne an Cathaoirleach ráiteas tosaigh. Dúirt sí 
go raibh na fadhbanna céanna le feiceáil i ngach pobal ar fud na Gaeltachta agus go raibh 
ar na pobail éagsúla iad a shárú ar bhonn leanúnach. Ba iad na fadhbanna sin an laghdú 
ar an daonra áitiúil, an laghdú ar líon na gcainteoirí dúchais agus an méadú ar líon na 
ndaoine óga a raibh an Ghaeltacht á fágáil acu.   
 
Dúirt sí go n-éistfeadh an toscaireacht leis an méid a bhí le rá ag na hionadaithe áitiúla 
agus go dtabharfadh na Comhaltaí a dteachtaireacht agus a moltaí ar ais go dtí an 
Comhchoiste, an Dáil, an Seanad agus an Rialtas.  
 
Dúirt an tUasal Pádraig Ó Conghaile, Oifigeach Réigiúnach le hÚdarás na Gaeltachta, go 
raibh an t-uafás airgid gearrtha ó bhuiséad an Údaráis le beagnach deich mbliana anuas ó 
2007 ar aghaidh. Le dhá bhliain anuas, bhí athrú tagtha ar an scéal sin, agus bhí méadú 
beag tagtha ar bhuiséad an Údaráis arís. 
 
Ó bhí 2012 ann, bhí cúraimí teanga ag an Údarás chomh maith le cúraimí fiontraíochta.   
 
Bhí Plean Teanga ceadaithe do Limistéir Pleanála Teanga Mhaigh Eo Thuaidh, Limistéir 
Pleanála Teanga Dhúiche Sheoigeach agus Limistéir Pleanála Teanga Thuar Mhic 
Éadaigh.  Bhí ag éirí go maith le múnla na limistéar teanga agus bheadh maoiniú ar fáil 
dóibh ar fiú €100,000 é. Bhí Gaeltacht Iorrais lonnaithe laistigh de limistéar Mhaigh Eo 
Thuaidh.  
 
Maidir le soláthar ranganna Gaeilge sa cheantar, ba chóir smaoineamh ar chomhoibriú a 
chur ar bun idir an pobal áitiúil agus Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe – Mhaigh Eo, 
chun an sprioc sin a bhaint amach. 
 
Ba é príomhchuspóir an Údaráis líon na ndaoine a bhí fostaithe ag cliantchuideachtaí an 
Údaráis a ardú ó 7,000 go dtí ós cionn 8,000 agus bhí an aidhm sin leagtha amach aige 
ina Straitéis 2018 – 2020. Mar chuid den aidhm sin, bhí sé mar uaillmhian ag an Údarás 
cuid de dhiaspóra na Gaeltachta a mhealladh ar ais chuig an nGaeltacht. 
 
 
 



 

I Maigh Eo ag an am sin, bhí 648 nduine fostaithe i gcuideachtaí a raibh tacaíocht ar fáil 
dóibh ón Údarás. Agus chun tacú le forbairt thionsclaíoch agus fhiontraíoch na Gaeltachta, 
bhí an tÚdarás tar éis ‘Branda na Gaeltachta’ a sheoladh go luath in 2018.  Bhí cead ag 
gach cuideachta a bhí lonnaithe sa Ghaeltacht úsáid a bhaint as an mbranda sin, agus ní 
raibh aon dualgas orthu cead a fháil roimh ré ón Údarás ina leith.  Branda fiúntach ab ea é 
agus bhí cabhair á tabhairt ag an Údarás do gach cuideachta a bhí ag feidhmiú faoin 
mbranda sin, cabhair chun plean teanga a cheapadh san áireamh. 
 
An plean a bhí ag an Údarás ná 31 Mhol GTeic a bhunú idir 2018 agus 2020 ar fud na 
gceantar Gaeltachta ar fad, agus 6 cinn acu siúd a lonnú i gContae Mhaigh Eo. Bheadh na 
moil sin lonnaithe in Acaill, i mBéal an Mhuirthead, i nGaoth Sáile, in Oileán Chliara, in Inis 
Toirc agus i dTuar Mhic Éadaigh. Bhí an mol nuálaíochta agus digiteach i mBéal an 
Mhuirthead oscailte cheana féin ón mbliain 2017. Bheadh rochtain ar leathanbhanda 
ardluais ar fáil do chuideachtaí i gcomhair na mol ar fad agus bheadh an tÚdarás ag íoc as 
an rochtain sin. Bheadh deiseanna nua ag na cuideachtaí éagsúla dul i dteagmháil le 
chéile agus a gcuid smaointe a roinnt eatarthu féin.  Chaith an tÚdarás €100,000 ar bhunú 
an mhoil GTeic ar an gCeathrú Rua, agus caitheadh €30,000 ar bhunú an mhoil GTeic in 
Oileán Árainn. 
 
B’fhiú go mór, dar leis, a fháil amach an bhféadfaí maoiniú a fháil faoin scéim LEADER 
chun athchóiriú a dhéanamh ar thithe chun iad a chur in oiriúint mar shuíomhanna 
cóiríochta. 
 
Bhí an t-uasal Mícheál Ó hÉilí, iar-phríomhoide ón gceantar, den tuairim gur bhuille 
marfach don cheantar uilig ab ea cás na n-iascairí bradán sa cheantar. Thosaigh na 
fadhbanna sin in 1976. 
 
Bhí laghdú mór tagtha ar an daonra áitiúil le roinnt blianta anuas agus sa lá atá inniu ann 
ní raibh ach thart ar 20 páiste ag freastal ar gach ceann de na scoileanna áitiúla, cé go 
mbíodh thart ar 100 páiste ag freastal ar na bunscoileanna céanna idir 50 agus 60 bliain ó 
shin.  Ní chomhartha maith an figiúir sin i gcomhair thodhchaí na háite.  
 
Ar a bharr sin, bhí na daoine óga, tar éis dóibh leibhéal oideachais an-ard a bhaint amach, 
ag fágáil na Gaeltachta agus mar thoradh air sin agus araile, bhí méid na ndaoine óga a 
bhí ina gcónaí sa cheantar tar éis dul in olcas. 
 
Dúirt an tUasal Ciarán Ó Broin go raibh 23 duine fostaithe go páirtaimseartha ag Seirbhísí 
Cúraim Chill Chomáin Teoranta ag an am sin agus go raibh sé mar uaillmhian ag na 
Seirbhísí daoine a fhostú ar bhunús lánaimseartha amach anseo. Bhí iarratas ar mhol 
GTeic déanta ag na Seirbhísí Cúraim. 
 
Maidir leis an bPlean Teanga a bhí ceadaithe don cheantar, bhí duine á earcú ag Gaeilge 
Iorrais chun an ról mar Oifigeach Pleanála Teanga a ghlacadh. Ba é a thuairim féin ná go 
mbeadh sé níos oiriúnaí don cheantar dá mbeadh foireann freagrach as na cúraimí sin ar 
fad in ionad duine amháin. 
 
Bhí cabhair ón rialtas ag teastáil go géar ón bpobal áitiúil agus gan é, dar leis, bhí an 
chontúirt ann go mbeadh an Ghaeilge imithe ón gceantar taobh istigh de na 10 mbliana 
amach romhainn.  
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Dúirt Bríd Ní Chonghóile go raibh uirthi an áit seo, an áit inar rugadh í, a fhágáil chun post 
a fháil i gCathair na Gaillimhe.  Dúirt sí go raibh sí bródúil as an gcuairt seo ón 
gComhchoiste.  Bhí dearmad déanta ag an rialtas agus ag polaiteoirí i gcoitinne ar an áit 
roimhe seo. Dúirt sí go mbeadh deiseanna ag an gceantar seo dá mbeadh an rialtas sásta 
infheistíocht a dhéanamh i rudaí bunúsacha mar chomharthaí bóithre, lóistín i gcomhair 
turasóirí agus scéim um athchóiriú. Bhí buntáistí nádúrtha ag baint leis an áit seo, agus 
bhí an méid sin soiléir ó áilleacht na háite. Agus mar bhreis ar an áilleacht seo ba í 
sábháilteacht na timpeallachta seo, mar áit chónaithe dá gclann, ina bhuntáiste mór ag 
aon lánúin. Bhí gach duine cinnte go raibh siad sábháilte san áit seo. 
 
Ba chóir go mbeadh fóram nó scátheagraíocht ag na bailte seirbhíse Gaeilge ar fud na tíre 
chun comhoibriú a chothú eatarthu agus smaointí a scaipeadh. 
 
Ba smaointe maithe iad naisc a chothú idir scoileanna Gaeltachta agus Gaelscoileanna ar 
fud na hÉireann, agus idir pobal na Gaeltachta agus pobail eile ar fud an domhain a raibh 
mionteangacha á bhforbairt agus á gcothú acu.  
 
Dúirt an tUasal Ciarán Ó Murchú, Bainisteoir Choláiste UISCE, gur Coláiste lán-
aimseartha é Coláiste UISCE.  Bhí an Coláiste ar an bhfód le 25 bliain anuas. Bhí cúrsaí 
cinnireachta ar fáil ann do dhaltaí idir 13 bliana agus 17 mbliana d’aois agus bhí an deis 
ann do dhaltaí beocht a chur ina gcuid Gaeilge taobh amuigh den seomra ranga. 
 
Chuir Coláiste Uisce le cultúr na Gaeltachta seo agus le teanga labhartha an cheantair. Ba 
bhuntáistí dó láidreachtaí nádúrtha an cheantair seo agus Gaeilge dhúchais an phobail 
áitiúil. Bhí idir 22 agus 32 duine fostaithe ag an gColáiste agus ba ghnó inmharthana agus 
foinse fostaíochta tábhachtach é freisin, a tharraing go leor airgid isteach i ngeilleagar an 
cheantair. Bhí an t-uafás cabhrach faighte ag an gColáiste ó Údarás na Gaeltachta agus 
gan an cabhair seo ón Údarás, ní bheadh an Coláiste fós ag feidhmiú, dar leis. 
 
Ní raibh mórán achmhainní srl, ag teastáil chun difríocht a dhéanamh. An buntáiste ba 
mhó a bhí ag na ceantair Ghaeltachta ar fad agus ag pobal na Gaeilge i gcoitinne, ná 
dearcadh dearfach na ndaoine óga i leith na Gaeilge sa lá atá inniu ann agus an fonn a 
bhí orthu an Ghaeilge a fhoghlaim. 
 
Chomh maith leis na deiseanna eacnamaíochta láithreacha ó dhaltaí a bheith ag freastal 
ar an gcoláiste samhraidh sa Ghaeltacht, bhí an fhéidearthacht bhreise ann go dtiocfaidís 
ar ais mar thurasóirí sa todhchaí.  
 
Bhí macántacht ag teastáil agus an rialtas ag caint faoi ghnólachtaí a lonnú sa Ghaeltacht 
agus fiontraíocht a spreagadh inti.  Dar leis, thóg sé thart ar trí bliana ar ghnólachtaí nua 
sula raibh brabús déanta acu; agus nuair a cuireadh na breisdúshláin a bhí le sárú ag 
cuideachtaí nua a bhí lonnaithe sa Ghaeltacht san áireamh, bhí sé soiléir go raibh níos mó 
maoinithe agus tacaíochta ón rialtas riachtanach chun inmharthanacht agus todhchaí na 
gcuideachtaí sin a chosaint. 
 
Dúirt an tUasal Caitlín Chonólaigh, a bhí ag feidhmiú mar mhúinteoir tacaíochta in dhá 
scoil sa cheantar, gurbh iad na rudaí beaga na rudaí a dhéanann an difríocht is mó; rudaí 
cosúil leis na paidreacha a rá ag na páistí trí mheán na Ghaeilge gach maidin agus 
deiseanna a thabhairt dóibh dul i dtaithí ar úsáid laethúil na Gaeilge.  
 
 



 

Ba chóir ranganna Gaeilge a chur ar fáil do dhaoine fásta mar atá á dhéanamh ag Oideas 
Gael i nGleann Cholm Chille, Co Dhún na nGall. Ach bhí obair fós le déanamh chun go 
mbeifí ábalta an deis sin a thapú; lóistín d-ardchaighdeán a chur ar fáil mar shampla. 
 
Bhí ceisteanna fós ann maidir leis na heaspaí a bhí ann i mbonneagar bunúsach an 
cheantair, easpaí a bhí ina mbaic ar fhorbairt an cheantair. Mar shampla, bhí rochtain 
leathanbhanda ag teastáil go géar ón gceantar seo agus bheadh GTeic fíor-úsáideach don 
phobal áitiúil.  
 
Bheadh sé úsáideach dá mbeadh Údarás na Gaeltachta níos feiceálaí sa cheantar.  Ó 
thaobh an mhéid oibre a dhéanann an tÚdarás chun cuideachtaí a mhealladh chun na 
Gaeltachta, bhí ceist thábhachtach le cur.  Ar chuir na cuideachtaí sin leis an méid Gaeilge 
a bhí á labhairt go laethúil sa Ghaeltacht? An raibh Gaeilge á labhairt i ngach monarcha a 
bhí lonnaithe sa Ghaeltacht? 
 
Dúirt an tUasal Ciarán Ó hEadhra, ball de Chumann Chill tSéadhna, Cumann Lúthchleas 
Gael, go gcaithfeadh na pobail Ghaeltachta uile an chuid is mó den obair a dhéanamh 
maidir le forbairt eacnamaíochta agus sóisialta na Gaeltachta. Níorbh leor é a bheith ag 
fanacht ar thacaíocht ón Stát, mar ní raibh sí ag teacht.  Mar dhea-shampla ar an obair sin 
luaigh sé togra a bhí á chur i bhfeidhm ag pobal Ghaoth Sáile ag an am sin. Nuair a thug 
an pobal sin faoi deara nach raibh aon lóistín sásúil ar fáil do thurasóirí sa cheantar, agus 
nach raibh aon leaba is bricfeasta ná aon teach ar AirBnB ar fáil ach oiread, rinne meitheal 
áitiúil sa pharóiste an cinneadh seomraí folmha dá gcuid a fhógairt ar líne, mar lóistín do 
thurasóirí. Ní raibh aon airgead ag teacht isteach ó thurasóirí a bheith ag fanacht sa 
cheantar thar oíche agus dá bharr sin, bhí na tithe tábhairne agus na bialanna sa cheantar 
thíos leis an ghnó breise a bheadh le fáil dá mbeadh na turasóirí ag fanacht thar oíche.  
 
Bhí suíomh leagtha amach ag muintir Ghaoth Sáile le haghaidh mol GTeic.  
 
Dúirt an tUasal Seosaimhín Uí Ghamhnáin, bean tí de chuid an cheantair, go raibh laghdú 
tagtha ar líon na ndaltaí a bhí ag freastal ar na coláistí áitiúla chun an Ghaeilge a 
fhoghlaim le cúig nó sé bliana anuas.  Níorbh leor an tuarastal a bhí le fáil as an obair sin 
níos mó, i gcomparáid leis na dualgais a bhíonn ar bhean an tí.  Mar sin, bhí líon na mban 
tí sa cheantar tar éis titim go seisear. 
 
I mbliana, bhí uirthi féin lóistín a chur ar fáil do dhaltaí ón Spáinn de bharr na heaspa daltaí 
Gaeilge a bhí ag teacht chuici.  Bhí na daltaí seo ann chun an Béarla a fhoghlaim agus 
chuir sí fáilte ó chroí rompu.  Bhí siad an-tógtha leis an áit, agus dá bharr sin, ba léir di go 
raibh deiseanna sa bhreis ann i gcomhthéacs na turasóireachta de. 
 
Dúirt Mícheál Ó hÉalaithe gur dul chun cinn suntasach é toscaireacht a theacht ó 
Chomhchoiste de Thithe an Oireachtais chun labhairt agus éisteacht le pobal Ghaeltacht 
Mhaigh Eo, agus gur chóir do shaineolaithe a bhí ag obair ar an bPleanáil Teanga  sa 
Ghaeltacht sin teacht freisin agus fóram ceart  a bheith acu le muintir na Gaeltachta. 
 
Dúirt an Teachta Dála Dara Calleary Uasal go raibh na céadta daoine fásta ag freastal ar 
ranganna Gaeilge in Oideas Gael i nGleann Cholm Chille, Co. Dhún na nGall agus gur 
chóir go mbeadh ranganna mar sin ar fáil sa Ghaeltacht seo freisin.  Bhí i bhfad níos mó 
airgid lánroghnach le caitheamh ag daoine fásta ná mar a bhí ag daltaí scoile agus mar 
sin, bhí buntáistí eacnamaíochta sa bhreis ag baint le ranganna a chur ar fáil dóibh. 
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Ba iad an easpa rochtana ar an idirlíon agus fadhbanna maidir le cúrsaí pleanála i measc 
na bhfadhbanna ba mhó a bhí ar mhuintir na Gaeltachta streachailt leo ar bhonn 
leanúnach. 
 
Ní féidir le daoine ón gceantar seo cead pleanála a fháil anseo níos mó.  Mar sin, conas 
gur féidir leo an daonra áitiúil a mhéadú nuair nach bhfuil cead acu tithe teaghlaigh nua a 
thógáil ina gceantar dúchais féin? 
 
Dúirt an Seanadóir Joe O’Reilly Uasal go raibh sé soiléir ón méid a bhí á rá le linn an 
chruinnithe go raibh na fadhbanna céanna ag na ceantair Ghaeltachta uile, ach go raibh 
rudaí níos measa sa Ghaeltacht seo ná mar a bhí sé i nGaeltachtaí eile. Ní raibh an 
bonneagar iomlán ar fáil chun a chur ar chumas mhuintir na háite na buntáistí is fearr a 
bhaint as an turasóireacht agus deiseanna eile. Bhí cúpla ceist aige: cén fáth nach raibh 
daoine príobháideacha sásta an obair a bhí ag teastáil a dhéanamh chun feabhas a chur 
ar an mbonneagar áitiúil? Chuir sé ceist eile faoin bhfáth nach raibh na háiseanna cuí ann 
chun GTeic a lonnú sa cheantar agus rochtain sásúil ar an idirlíon a sholáthar do gach uile 
chuideachta is teaghlach ann? 
 
Níor thuig sé cad go díreach a tharla d’earnáil na hiascaireachta sa cheantar seo, mar bhí 
sé soiléir dó go raibh an ceantar seo foirfe i gcomhair na slí beatha sláintiúla, nádúrtha sin.  
Bhí sé deacair air a thuiscint cén fáth nach raibh an earnáil sin fós beo agus gníomhach sa 
cheantar seo. 
 
Mhol sé na moltaí maidir le ranganna Gaeilge a chur ar fáil sa cheantar agus naisc a 
chruthú idir scoileanna sa Ghaeltacht agus Gaelscoileanna ar fud na hÉireann.  
 
Dúirt an Seanadóir Rónán Mullen Uasal go raibh forbairt na Gaeltachta agus forbairt 
eacnamaíoch an cheantair seo ag brath go príomha, ar iarrachtaí agus díograis an phobail 
áitiúil. Níl aon chumhacht feidhmiúcháin ag an gComhchoiste ach bhí a chomhaltaí lán-
sásta gach uile chúnamh gurbh fhéidir a thabhairt do phobal na Gaeltachta ina gcuid 
iarrachtaí chun dul chun cinn a dhéanamh.  
 
Dúshlán sa bhreis a bhí ag Gaeltacht Mhaigh Eo ná go raibh na ceantair éagsúla, Acaill, 
Tuar Mhic Éadaigh agus Iorras, scartha óna chéile.  Ba chóir do na ceantair éagsúla sin 
oibriú agus aontú le chéile maidir le GTeic agus rudaí eile. Ba chóir go mbeadh fóram 
leanúnach ann eatarthu ionas gurbh fhéidir leo oibriú ar scáth a chéile agus ar son a leasa 
coitianta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Cruinniú 2: An Ghaeilge, An Ghaeltacht, An Cultúr 
agus an tOideachas 

 
 
 
Bhuail an toscaireacht le hionadaithe ón bpobal áitiúil agus ó na heagraíochtaí seo a 
leanas:- 
 

Comhairle Contae Mhaigh Eo; 
Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile; 
Comhar Naíonraí na Gaeltachta; 
Conradh na Gaeilge; 
Scoil Náisiúnta Ros Dumhach;  
Údarás na Gaeltachta. 

 
Chuir an Cathaoirleach, an Teachta Dála Catherine Connolly, fáilte roimh na hionadaithe 
áitiúla. 
 
Dúirt an Cathaoirleach gurbh é ceann de na chéad chinntí a rinne an Comhchoiste nuair a 
bunaíodh é ar dtús ná toscaireacht a sheoladh chuig na Gaeltachtaí éagsúla agus tuairimí 
agus taithí na bpobal iontu a chloisteáil agus a thabhairt faoi deara. Ba ar an bhfáth sin a 
bhí an toscaireacht ansin i nGaeltacht Mhaigh Eo agus bhí áthas agus bród uirthi agus ar 
na comhaltaí bualadh leis na daoine áitiúla agus na dúshláin a bhí os a gcomhair a phlé 
leo.  
 
Bhí sé tugtha faoi deara aici go raibh a lán de na dúshláin chéanna ag dó na geirbe ag an 
bpobal sna Gaeltachtaí éagsúla, go háirithe an laghdú daonra, an laghdú ar líon na 
gcainteoirí Gaeilge agus an méadú ar líon na ndaoine óga a raibh an Ghaeltacht á fágáil 
acu. Cé nach raibh aon chumhacht feidhmiúcháin ag an gComhchoiste, ba Choiste de 
chuid Tithe an Oireachtais é agus bhí an chumhacht aige teachtaireacht a thabhairt ar ais 
chuig an Oireachtas agus tuairimí agus moltaí an phobail áitiúil a leagan os comhair na 
Dála, an tSeanaid agus na nAirí ábhartha.  
 
Dúirt an tUasal Pádraig Ó Conghaile go raibh forbairt na Gaeilge ar cheann de na cúraimí 
ba thábhachtaí a bhí ag Údarás na Gaeltachta ó bhí 2012 ann.  Bhí deich bPlean Teanga 
ceadaithe ag an Rialtas go dtí sin, agus bhíothas ag súil go mbeadh cúig Phlean Teanga 
eile ceadaithe ag an Aire Stáit roimh dheireadh 2018. Cheadaigh an Roinn Cultúir, 
Oidhreachta agus Gaeltachta Pleananna Teanga i gcomhair Limistéar Pleanála Teanga 
Mhaigh Eo Thuaidh, Limistéar Pleanála Teanga Dhúiche Sheoigheach agus Limistéar 
Pleanála Teanga Thuar Mhic Éadaigh. Bhí ag éirí go maith le múnla na limistéar teanga 
agus bheadh maoiniú ar fáil dóibh arbh fhiú €100,000 é.  
 
An plean a bhí ag an Údarás ná 31 Mhol GTeic a bhunú idir 2018 agus 2020 ar fud na 
gceantar Gaeltachta ar fad, agus 6 cinn acu sin a lonnú i gContae Mhaigh Eo.  Bheadh na 
moil sin lonnaithe in Acaill, i mBéal an Mhuirthead, i nGaoth Sáile, in Oileán Chliara, in Inis 
Toirc agus i dTuar Mhic Éadaigh. Osclaíodh an mol nuálaíochta agus digiteach i mBéal an 
Mhuirthead sa bhliain 2017. Beidh rochtain ar leathanbhanda ardluais ar fáil do 
chuideachtaí sna moil ar fad agus beidh an tÚdarás ag íoc as an rochtain sin. 
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Bheadh deiseanna nua ag na cuideachtaí éagsúla chun dul i dteagmháil le chéile agus a 
gcuid smaointe a roinnt eatarthu féin. Tá an tÚdarás tar éis €100,000 a chaitheamh ar 
bhunú an Mhoil GTeic ar an gCeathrú Rua, agus €30,000 ar bhunú an Mhoil GTeic in 
Árainn. 
 
Chun tacú le forbairt thionsclaíoch agus fhiontraíoch na Gaeltachta, sheol Údarás na 
Gaeltachta ‘Branda na Gaeltachta’ go luath in 2018. Bhí cead ag gach cuideachta  a bhí 
lonnaithe sa Ghaeltacht úsáid a bhaint as an mbranda sin, agus ní raibh aon dualgas orthu 
cead a fháil roimh ré ón Údarás ina leith. Branda fiúntach ab ea é agus bhí cabhair ar fáil 
ón Údarás do gach cuideachta a bhí ag feidhmiú faoin mbranda sin, cabhair chun plean 
teanga a cheapadh san áireamh. 
 
Ceadaíodh tacaíocht arbh fhiú €60,000 í d’Ionad Deirbhile ar an Eachléim thar dhá bhliain 
i gcomhair tionscadal straitéiseach turasóireachta. Leis an deontas sin, bhí an tIonad in 
ann post nua a chruthú agus cur lena gcumas bainistíochta forbartha, margaíochta agus 
feidhmiúcháin. 
 
Bhí an chuma ar an scéal go raibh daoine ag filleadh ar Éirinn ag an am sin ach, faraor, ní 
raibh na daoine sin ag teacht chuig an nGaeltacht.  
 
Bhí gearradh siar mór tagtha ar an maoiniú a fuair an tÚdarás ón Stát le deich mbliana 
anuas. Laghdaíodh an buiséad ó €20 milliún deich mbliana ó shin go €7 milliún in 2018. 
 
Dúirt an tUasal Tina Nic Eafartaigh go raibh sí den tuairim go raibh go leor daoine fásta 
ann a raibh suim acu sa Ghaeilge agus ag iarraidh í a fhoghlaim ach nach raibh 
toilteanach é sin a dhéanamh sa seomra ranga. Ach bhí deis acu sa cheantar álainn seo 
an Ghaeilge a fhoghlaim go neamhfhoirmeálta. Bhí an deis ann do mhuintir an cheantair 
freastal ar an éileamh sin agus an tseirbhís a chur ar fáil i dtimpeallacht tuaithe álainn cois 
fharraige.  
 
Bhí 26 duine fostaithe ar Scéim Shóisialta na Tuaithe go háitiúil, ach i measc na ndaoine 
sin, ní raibh ach bean amháin fostaithe. Ní raibh cothrom na féinne á bhfáil ag mná agus, 
dar léi, ní raibh na critéir a bhain leis an scéim oiriúnach i gcomhair riachtanais na mban.  
 
Dúirt an tUasal Anita Ní hÉilí go raibh aitheantas faighte ag Scoil Náisiúnta Ros Dumhach 
faoin Scéim Aitheantais mar Scoil Ghaeltachta.  Bhí €1,200 in aghaidh na bliana ag baint 
leis an aitheantas sin. Ach bhí sé thar a bheith deacair ar aon mhúinteoir i scoil, scoil a 
raibh an t-aitheantas sin bronnta uirthi, cloí le cuid den dá chritéar déag a bhain leis.  Mar 
shampla, bhí cosc ar an múinteoir an Béarla a theagasc do dhaltaí roimh rang a haon.  
Ach ag an am céanna, bhí ar chuid de na scoileanna a bhí lonnaithe sa Ghaeltacht trí nó 
ceithre rang a bheith acu sa seomra céanna. Agus nuair a bhí na ranganna ar siúl sa 
seomra céanna sin níorbh fhéidir leis na naíonáin ach Béarla na ranganna eile a cloisteáil 
agus níorbh fhéidir leis an múinteoir é sin a sheachaint. Ar an gcúis sin agus ar an gcúis 
go raibh Béarla á labhairt cheana ag na naíonáin agus iad ag teacht isteach sa scoil, bhí 
Béarla á mhúineadh ó na naíonáin ar aghaidh i Scoil Náisiúnta Ros Dumhach. Sa 
chomhthéacs sin, ní bheadh ciall ar bith ná rath dá laghad cloí leis an gcritéar an Béarla a 
sheachaint agus cosc a chur air sna naíonáin. Dar léi, níorbh fhéidir an tumoideachas a 
chur i bhfeidhm go héifeachtúil agus ceithre rang ag feidhmiú i seomra amháin agus 
meascáin de theangacha le cloisteáil ann.  
 



 

Dúshlán mór eile a bhí ag an bpríomhoide ná nach raibh caighdeán Gaeilge ard go leor ag 
roinnt múinteoirí. Dar léi, ní raibh sé sách ard chun bheith ag múineadh trí Ghaeilge an lá 
ar fad.   
 
Chuir Scoil Náisiúnta Ros Dumhach isteach faoin scéim phíolótach ‘Teanga Tí’ de chuid 
Ghlór na nGael.  B’iarracht é sin chun feabhas a chur ar labhairt na Gaeilge sa bhaile i 
measc pháistí na scoile.  
 
Bhí an t-uafás oibre déanta sa scoil chun borradh a chur faoi úsáid na Gaeilge.  I measc 
na rudaí sin, d’eagraigh siad dráma trí mheán na Gaeilge agus céilí. Thug scéalaí cuairt ar 
an scoil agus fuair na páistí taithí agus eolas ar an mbéaloideas.  
 
Dúirt an tUasal Máirtín Ó Maicín go raibh sé den tuairim go raibh easpa príomhoidí ag 
feidhmiú a raibh Gaeilge líofa acu. Bhí géarghá le cúntóir teanga a lonnú i ngach scoil 
Ghaeltachta agus bheadh sé ina chéim ar aghaidh fiúntach dá mbeadh an cúntóir teanga 
ar fáil i ngach scoil ar feadh dhá leathlá sa tseachtain.  
 
Bhí dearcadh dearfach i measc daoine óga i leith na Gaeilge faoi láthair agus ba chóir don 
Stát é sin a threorú agus tógáil air sin.  
 
Dúirt Máirtín Ó Maicín go raibh gréasán de scoileanna tuaithe ag teastáil chun go mbeadh 
pobal na háite in ann na dúshláin a bhain le cúrsaí earcaíochta, tuarastail, laghdú daonra 
sa cheantar, srl. a phlé le chéile go rialta.  
 
Bhí sé den tuairim go raibh aird an rialtais dírithe ar an áit mhícheart maidir le pleanáil 
teanga. Dar leis, bhí an tírdhreach agus na plandaí níos tábhachtaí sna pleananna teanga 
ná na daoine. 
 
Dúirt an tUasal Seán Ó Cionfhaola go mba chóir don rialtas an deontas a bhíodh ar fáil do 
mhúinteoirí roimhe sin, a thug tacaíocht dóibh freastal ar chúrsaí sa Ghaeltacht, a 
athbhunú.  
 
Dar leis, bhí caighdeán na Gaeilge i measc daoine óga na Gaeltachta ag titim toisc nach 
raibh an Ghaeilge á labhairt acu sa bhaile agus nach raibh deis acu í a labhairt go sóisialta 
taobh amuigh den scoil.  Mar sin  ba chóir, go práinneach, ionaid buail isteach a sholáthar 
dóibh, ionaid in arbh fhéidir leo labhairt le daoine óga eile i dtimpeallacht lán-Ghaeilge 
taobh amuigh den scoil.   
 
Cé go raibh rudaí dearfacha déanta ag Comhairle Contae Mhaigh Eo chun an Ghaeilge a 
chur chun cinn, bhí na hoifigigh sa Chomhairle ag snámh in aghaidh easa más rud é nach 
raibh an Ghaeilge á húsáid acu go laethúil sa láthair oibre.  Chinntigh an easpa sin nach 
raibh na fostaithe ábalta ach seirbhís an-srianta a chur ar fáil don phobal trí mheán na 
Gaeilge.  
 
Bhí scéimeanna ag Glór na nGael ag feidhmiú i gclubanna den Chumann Lúthchleas 
Gael, faoi Fhondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha.  
 
Bhí gá ann rud éigin a dhéanamh chun laghdú a dhéanamh ar na costais a bhain le daltaí 
meánscoile a bhí ag iarraidh tréimhse a chaitheamh sa Ghaeltacht. Bhí costais beagnach 
€1,000 le híoc ag na daltaí sin agus ní raibh an méid airgid sin ag a lán tuismitheoirí. 
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Ba chóir go mbeadh clár malartaithe scoile idir scoileanna sa Ghalltacht agus scoileanna 
Gaeltachta ar fáil do dhaltaí na hidirbhliana. 
 
Ní bheadh rath ar aon cheann de na tionscnaimh éagsúla a bhí molta go dtí go raibh 
deireadh curtha leis an laghdú daonra sa cheantar sin.  
 
Dúirt an tUasal Marian Uí Mháille go raibh Comhairle Contae Mhaigh Eo tiomanta do chur 
chun cinn na Gaeilge i gContae Mhaigh Eo, agus fuair sí tacaíocht ón bhfoireann 
bainistíochta ina ról mar Oifigeach Gaeilge sa Chomhairle. Thug siad aird ar na smaointe 
a cuireadh  os a gcomhair agus rinneadh dul chun cinn thar na blianta. Bhí scéim teanga 
inmheánach á cur le chéile ag an gComhairle ag an am sin agus bhí seirbhísí áirithe ar fáil 
do chustaiméirí na Comhairle trí mheán na Gaeilge. Le cúpla bliain anuas, bhí comhoibriú 
ar siúl idir an Chomhairle agus Gaelchultúr agus bhí cúrsaí Gaeilge, ar gach leibhéal, ar 
fáil d’fhostaithe na Comhairle. Bhí liosta á chur i dtoll a chéile aici ag an am sin ionas 
gurbh fhéidir léi a bheith cinnte go raibh said ábalta déileáil le glaoch nó ríomhphost nó 
comhfhreagras ar bith a bhfaighidís trí mheán na Gaeilge.  
 
Bheadh sé an-oiriúnach do dhaltaí na hidirbhliana tréimhse a chaitheamh sa Ghaeltacht 
mar chuid den bhliain sin agus bhí an fhéidearthacht sin ann dóibh.Ach bhí sé tábhachtach 
go mbeidís toilteanach an tréimhse sin a chaitheamh inti. De bharr sin bheadh sé 
tairbheach do dhaltaí agus don Ghaeilge dá mbeadh clár malartaithe scoile idir scoileanna 
sa Ghalltacht agus scoileanna Gaeltachta ar fáil do dhaltaí na hidirbhliana.  
 
Ba chóir go mbeadh Gaeilge ar chaighdeán ard ag múinteoirí nuacháilithe agus iad ag 
fágáil na gcoláistí oiliúna.  
 
Bheadh sé úsáideach do na bailte seirbhíse Gaeltachta dá mbeadh gréasán de na bailte 
sin ag obair as láimh a chéile. Dá mbeadh múnla áirithe rathúil i gceantar Gaeltachta 
amháin, ba chóir go mbeadh an múnla sin á roinnt i measc na nGaeltachtaí eile.  
 
Dúirt an tUasal Pattie Stundún go raibh ceithre dhuine dhéag fostaithe ag Comhar 
Naíonraí na Gaeltachta sa cheantar sin agus go sholáthraigh siad seirbhísí iarscoile do 
pháistí scoile. Cuireadh na seirbhísí sin ar fáil i ndiaidh na scoile idir a 2.00 san iarnóin 
agus 6.00 san iarnóin. Labhair sí faoin deacracht a bhí ann deontais a fháil agus mar sin, 
níorbh fhéidir leis an gComhar seirbhísí a chur ar fáil ar maidin chomh maith.  Ní bheadh 
aon rath ar dhaoine agus iad ag obair trí mheán na Gaeilge agus ar son na Gaeilge dá 
mbeadh an obair sin á déanamh acu chun airgead a thuilleamh.  
 
Dúirt an Seanadóir Rónán Mullen go raibh dúshláin éagsúla os comhair na scoileanna a 
bhí ag feidhmiú faoin Scéim Aitheantais mar Scoil Ghaeltachta.  Chuir an easpa múinteoirí 
a raibh Gaeilge líofa acu leis na dúshláin sin agus bhí an bhagairt ann i gcónaí go 
gcaillfeadh an scoil a haitheantas faoin scéim. Dá réir sin, ba chóir don Roinn Oideachais 
agus Scileanna aon chúnamh agus tacaíocht bhreise, arbh fhéidir léi, a thabhairt do na 
scoileanna sin agus aon fheabhsú ar na critéir a raibh gá leis a chur i gcrích.  
 
Bhí sé de dhualgas ar gach údarás áitiúil timpeallacht oibre Ghaelach a chruthú ina gcuirfí 
fáilte roimh an nGaeilge mar theanga fheidhmiúil. 
 
 
 
Dúirt an Cathaoirleach, an Teachta Dála Catherine Connolly, gur thuig sí cé chomh 
deacair is a bhí sé ar mhúinteoir agus é nó í ag iarraidh an tumoideachas a chur i 



 

bhfeidhm i rang ar leith agus an rang sin lonnaithe i seomra amháin in aice le ranganna 
eile, ranganna eile nach raibh an tumoideachas á chleachtadh acu ag an am sin. Ní mór 
don Roinn Oideachais agus Scileanna an critéar sin a shoiléiriú.  
 
Ba chosúil ón mhéid a bhí feicthe aici i roinnt chomhairlí chontae thar na blianta nach raibh 
bonneagar ceart leagtha amach acu i gcomhair obair an oifigigh Gaeilge.  Níor aontaíodh 
aon rólphróifíl don oifigeach agus ní fuair an t-oifigeach an tacaíocht arbh gá leis ón 
gComhairle. De bharr sin, de ghnáth, cuireadh cúraimí éagsúla eile faoi chúram an 
Oifigigh Gaeilge, cúraimí nach raibh baint dá laghad acu leis an nGaeilge. Sa 
chomhthéacs sin níorbh fhéidir leis an Oifigeach Gaeilge a dualgais nó a dhualgais i 
gcomhair na Gaeilge a chomhlíonadh go héifeachtúil. Bhí áthas uirthi a chloisteáil go raibh 
an cás i gContae Mhaigh Eo níos fearr ná sin. 
 
Bhí gá ann monatóireacht a dhéanamh ar gach Plean Teanga maidir leis na torthaí a 
bhain leis agus cé chomh éifeachtach a bhí sé.  
 
Mhol an Seanadóir Joe O’Reilly na múinteoirí as a bheith machnamhach agus dúirt sé go 
raibh an-tábhacht ag baint lena gcuid tuairimí ar an ábhar seo. Bhí ceist thábhachtach ann 
faoin gcabhair a bhainfeadh  le liúntais sa bhreis a chur ar fáil do mhúinteoirí a bhí ag 
feidhmiú trí mheán na Gaeilge agus a raibh sárobair á déanamh acu.  
 
Ba chóir go mbeadh leathuair an chloig in aghaidh na míosa curtha i leataobh le haghaidh 
díospóireacht trí Ghaeilge idir na comhairleoirí ar Chomhairle Contae Mhaigh Eo.  
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6. Cruinniú 3: Cruinniú Eolais sa tSeanscoil i gCeathrú 
Thaidhg 

 
 
Bhuail an toscaireacht le hionadaithe ón bpobal áitiúil agus ó na heagraíochtaí seo a 
leanas:- 
 

Coláiste Chomáin  
Comhar Dhún Chaocháin Teoranta  

Scoil Náisiúnta Muire Gan Smál  
Údarás na Gaeltachta 

 
Chuir an Cathaoirleach, an Teachta Dála Catherine Connolly fáilte roimh na hionadaithe 
áitiúla. 
 
Mhol sí go mba chóir don Rialtas Scéim na Bóithre Portaigh a athbhunú mar ba i 
ndrochstaid a bhí na bóithre sin agus gan aon bhuiséad ann chun dul i ngleic leis an 
bhfadhb. 
 
Chuir an tUasal Treasa Ní Ghearraigh, Bainisteoir, Comharchumann Chaochán Teoranta 
fáilte roimh an toscaireacht agus dúirt sí gurbh í an fhadhb is mó i gCill Chomáin ná an 
titim i ndaonra na háite. Mhol sí an toscaireacht as teacht chun an cheantair sin, ceantar, 
dar léi, a raibh dearmad déanta ag an rialtas air. Agus é sin déanta, in ainneoin go raibh 
beirt Aire ón iarthar féin agus cúraim acu ar chúrsaí Gaeltachta go dtí sin.  Ach cheap sí 
nach raibh an cath caillte ag muintir na háite sin fós. Ní raibh ciste mór go leor ar fáil ó 
thaobh na pleanáil teanga de. Mar sin, níorbh fhéidir leis an gComharchumann ach duine 
amháin a fhostú go lánaimseartha chun Plean Teanga an cheantair sin a chur i bhfeidhm.  
Bhí an iomarca oibre i gceist sna Limistéir Phleanála Teanga móra d’aon fhostaí amháin, 
ach ní raibh go leor airgid ar fáil do na ceantair Gaeltachta éagsúla chun níos mó daoine a 
fhostú agus a bPleananna Teanga a chur i bhfeidhm go héifeachtúil. Ní raibh ach 
€100,000 ar fáil do gach Limistéar Pleanála Teanga agus bheadh an méid sin agus 
coinníollacha eile á n-ardú ag an nGrúpa ‘Gaeilge Iorrais’ nuair a bheadh an conradh a 
bhain leis an Plean Teanga le síniú aige. Dúirt sí nach raibh aon Oifigeach Óige ag 
feidhmiú sa cheantar sin agus mhol sí go gceapfaí Oifigeach Óige taobh istigh de gach 
Limistéar Teanga agus go mbeadh na hOifigigh sin  ag feidhmiú go lánaimseartha.  Mhol 
sí go mba chóir don Rialtas Scéim na mBóithre Portaigh a athbhunú mar go raibh droch-
chuma ar na bóithre sin agus ní raibh aon bhuiséad ann chun dul i ngleic leis an bhfadhb. 
 
Dúirt an tUasal Mícheál Ó Seighin gur cheap sé go raibh na daoine a bhí ag obair trí 
mheán na Gaeilge, agus a bhí a seacht ndícheall á ndéanamh acu chun an Ghaeilge 
labhartha a fhorbairt, ag snámh in aghaidh easa. Dar leis ní raibh Gaeilge ag 90% de 
dhaonra na tíre agus chomh maith leis sin, ní raibh na heagraíochtaí a bhí ann chun 
cabhrú leo ag feidhmiú mar ba chóir.  
 
Bhí na fadhbanna céanna ag cur isteach ar mhuintir na Gaeltachta, agus a bhí ag cur 
isteach ar mhuintir na tuaithe ar fud na hÉireann. Ach sa Ghaeltacht bhí fadhbanna breise 
ann. Ní raibh an t-aitheantas ceart á thabhairt don chultúr Éireannach níos mó agus, dar 
leis, bhí cultúr na Breataine, i mbarr a réime in Éirinn, seachas ár gcultúr féin, ag an am 
sin.  
 



 

Níor aontaigh sé leis an gcóras ina raibh ról déach ag Údarás na Gaeltachta mar 
eagraíocht forbartha fiontraíochta agus mar eagraíocht forbartha teanga freisin. Dar leis, 
bhí an fhorbairt eacnamaíochta mar thosaíocht ag an Údarás, agus an Ghaeilge sa dara 
háit aige.  Ina thuairim féin, bhí níos mó suime ag an Údarás infheistíocht a dhéanamh i 
ngalfchúrsaí ná an phleanáil teanga a phlé. Bhí sé den tuairim nach raibh ciall ar bith ag 
baint le plean teanga ina raibh cúrsaí fiontraíochta agus cúrsaí teanga á bplé le chéile.   
Bhí airgead á chaitheamh ar phleananna nach raibh dírithe ar an nGaeilge féin agus, dar 
leis, níorbh chóir don rialtas a bheith ag plé le pobal na Gaeltachta ar bhonn bréige. Ní 
raibh sé sásta aontú le haon phlean nach raibh indéanta nó réalaíoch. Ba chóir go 
mbeadh pleananna éagsúla i gcomhair gach ceantar Gaeltachta seachas a bheith ag baint 
úsáide as an múnla céanna mar bhunús do gach Plean Teanga timpeall na tíre. 
 
Dúirt an tUasal Pádraig Ó Conghaile nach raibh aon fhadhb aige maidir le héagsúlacht na 
mbeart a bhí á moladh sna pleananna teanga difriúla timpeall na tíre.  Bheadh €150,000 ar 
fáil do chúpla ceantar i gcomhair a bpleananna teanga. Chomh maith leis sin, ní bheadh 
airgead ón maoiniú sin á chailliúint ag aon ghrúpa ar ranganna Gaeilge nó ar chúntóirí 
teanga. Bhí foinsí airgid eile ann chun na cúraimí sin a chomhlíonadh i ngach limistéar 
teanga, agus bheadh an €150,000 ina iomláine dírithe ar na bearta a bhí achoimrithe sna 
pleananna teanga. Bheadh athbhreithniú déanta ar gach plean teanga tar éis sé mhí nó 
mar sin. 
 
Ag an am céanna, bhí stocaireacht á déanamh i gcónaí ag an Údarás chun maoiniú breise 
a fháil ón rialtas.  
 
Dúirt an tUasal Órla de Búrca go raibh obair na gcapall á déanamh ag an Uasal Joanne Ní 
Fhlatharta, a bhí ag feidhmiú mar Oifigeach Óige le Muintearas, agus freagracht aici i 
gcomhair cúige Chonnacht agus cúige Laighean.   
 
Ach ní raibh dóthain airgid ar fáil chun seirbhísí a chur a fáil go héifeachtach agus chun 
freastal ar riachtanais óige ceantair Iorrais. Mar shampla, dá mbeadh €600 breise ar fáil, 
bheifí in ann íoc as bus chun déagóirí a thabhairt ar thuras.   
 
Dar léi, níorbh fhéidir leis na grúpaí áitiúla cosúil le Foróige réimse leathan d’imeachtaí a 
chur ar fáil do dhaoine óga mar gheall ar an easpa acmhainní agus an easpa maoinithe a 
bhí acu, agus bhí líon na ndaoine óga a bhí ag freastal ar na himeachtaí a mbíodh á n-
eagrú ag na grúpaí sin ag laghdú bliain i ndiaidh bliana sa ceantar. Bhí freastal ar pháistí 
idir cúig bliana agus 11 bhliain d’aois ach ní raibh sé de chumas acu seirbhísí a chur ar fáil 
do dhéagóirí mar ní raibh na háiseanna cuí ar fáil dóibh. Ba mhór an trua é sin toisc go 
raibh thart ar 30 déagóir ina gcónaí sa cheantar sin agus ní raibh aon ghrúpa óige ag 
freastal orthu. Chuir sé sin isteach ar cumas mhuintir na háite an dream óg a choimeád sa 
cheantar agus ba bhagairt é do thodhchaí an phobail áitiúil.  
 
Dúirt Áine Ní Chonghóile nach raibh múinteoirí ar fáil chun roinnt ábhar a mhúineadh trí 
mheán na Gaeilge agus go raibh ganntanas ann freisin maidir leis an réimse cúng de 
théacsleabhair Ghaeilge a bhí ar fáil sna hábhair éagsúla. Mar shampla, dar léi, ní raibh 
téacsleabhair bhitheolaíochta ar fáil trí mheán na Gaeilge den chuid is mó, agus nuair a 
bhí, is leagan seanfhaiseanta a bhí ann. Maidir leis na daoine óga féin, dúirt sí go mbeadh 
caifé óige nó ionad buail isteach fíor-úsáideach dóibh san áit. Dúirt sí gur bhain sí féin leas 
as Scéim na bPost Samhraidh fad is a bhíodh sí ag freastal ar choláiste tríú leibhéal. Bhí 
an scéim sin i bhfeidhm thar ocht seachtaine gach samhradh agus bhí uirthi páirt a 
ghlacadh in athchóirithe agus deisiúcháin a bhí á ndéanamh ar sheanfhoirgnimh áitiúla. 
Mar chúiteamh as an obair fhiúntach sin d’fhaigheadh na mic léinn thart ar €800.   
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Dúirt an tUasal Séamus Ó Mongáin go raibh sé den tuairim go raibh an daonra áitiúil ró-
íseal chun seirbhísí a bhunú agus iad dírithe ar an aos óg. Dar leis, ní bheadh buntáiste ar 
bith as oifigeach óige a cheapadh don cheantar áitiúil mura mbeadh an t-oifigeach sin 
lonnaithe sa cheantar féin, in ainneoin é nó í a bheith lonnaithe i mBéal an Mhuirthead. 
Dúirt sé gur cheantar speisialta é an ceantar seo, lena chanúint féin, agus mar sin ní 
bheadh sé oiriúnach dó é a chur isteach le ceantair eile ó thaobh seirbhísí de.  
 
Dúirt Caitlín Chonólaigh go raibh gá le comhoibriú le ceantair eile.  Ach, ag an am céanna, 
bhí gá le féiniúlacht agus canúint an cheantair áitiúil a chaomhnú. Bhí an Ghaeilge á 
coimeád beo ag an bpobal áitiúil sa cheantar seo. Bhí deacrachtaí ann nuair a rinneadh 
iarrachtaí an ceantar áitiúil a cheangal le ceantair eile, Béal an Mhuirthead mar shampla, 
chun seirbhísí a roinnt gan an fhíric sin a aithint.   
 
Mhol an tUasal Bríd Ní Sheighin go leathnófar Scéim na gCúntóirí Teanga thar an mbliain 
scoile ar fad agus go mbeadh cinnteacht fostaíochta ag na cúntóirí as sin amach. Dúirt sí 
gur cheantar faoi mhíbhuntáiste é an ceantar áitiúil, agus go mba chóir go mbeadh an 
scéim Comhionannas Deiseanna sna Scoileanna a Sheachadadh ar fáil dó agus ar fáil do 
na ceantair thuaithe eile, díreach mar a bhí ar fáil do na ceantair uirbeacha a bhí faoi 
mhíbhuntáiste. 
 
Dúirt an tUasal Bríd Ní Chonghóile go raibh dearmad iomlán déanta ag an Rialtas ar an 
gceantar sin agus go mba chóir don Rialtas na deontais ar fad a bhí ar fáil do na ceantair 
Gaeltachta roimhe sin a thabhairt ar ais. Bhí cúnamh á lorg ón Rialtas ag muintir an 
cheantair agus gan é bheadh sé an-deacair an dream óg a choimeád sa cheantar agus 
gan deiseanna fostaíochta ar fáil dóibh. 
 
Dúirt an Seanadóir Rónán Mullen gur spreag an cruinniú níos mó ceisteanna ná freagraí, 
ach nárbh aon dochar é sin. Bhí sé soiléir dó go raibh gá maoiniú breise a chur ar fáil don 
cheantar agus go raibh gá oifigeach a cheapadh don cheantar; oifigeach lánaimseartha a 
mbeadh an cúram air nó uirthi freagracht a ghlacadh as forbairt na teanga sa cheantar.  
Mar sin, ba chóir don phobal áitiúil an dul chun cinn a bhí déanta aige cheana a léiriú agus 
an gá a raibh ann chun an post sin a cheapadh a chruthú.  
 
Ghabh Catherine Connolly buíochas le gach aon duine a d’fhreastail ar an gcruinniú agus 
chuir sí deireadh leis ag an bpointe sin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Aguisín 1: Comhaltaí an Chomhchoiste 
 
 
 
An Teachta Dála Catherine Connolly – Cathaoirleach 
 
An Teachta Dála Pat The Cope Ó Gallachóir 
 
An Teachta Dála Breandán Ó Grifín 
 
An Teachta Dála Fergus Ó Dubhda 
 
An Teachta Dála Aindrias Ó Muimhneacháin 
 
An Teachta Dála Aengus Ó Snodaigh 
 
An Teachta Dála Bríd Smith 
 
An Seanadóir Rónán Mullen 
 
An Seanadóir Brian Ó Domhnaill 
 
An Seanadóir Niall Ó Donnghaile 
 
An Seanadóir Joe O’Reilly 
 
 
 


