
A Chathaoirligh agus a chomhaltaí Comhchoiste, 

 

Is mise Córa Ní Chonghaile, Scoláire Ardteiste ó Choláiste Naomh Eoin, Inis Meáin ar 

Oileain Árann. Táim an-bhuíoch as an deis seo a bhronnadh orm agus is mór an onóir dom 

mo smaointe ar an ábhar seo a roinnt libh. 

 

Tá cáil ar Éire na naomh agus na n-ollamh leis na cianta agus aithnítear go bhfuil córas 

oideachais de ard caighdeán againn sa tír seo. Bhíonn muid ag caint ar mheasúnú rialta a 

dhéanamh ar dhaltaí mar an bealach chun cinn sa gcóras oideachais nua aimseartha agus 

cinnte leis an Teastas Sóisearach nua tá tús curtha leis seo. É sin ráite cad iad na deiseanna 

áta romhamsa ag fágáil na scoile dom i mbliana. Mar scoláire Éireannach, tá áthas ormsa a rá 

go bhfuil an oiread féidireachtaí do gach scoláire sa tír seo agus iad ag fágáil na scoile. Tá 

cúrsa ann do chuile dhuine agus mura bhfaigheann tú na pointí atá uait, ní shin é deireadh an 

rás, tá an cúl doras thar cionn sa tír seo.  

Tá rogha mór leathan cúrsaí tar éis Ardteiste nó PLC’s, mar a thugtar orthu ar fáil do gach 

mac máthar, tá cúrsaí rochtain ar oideachas dá rith ag na hOllscoileanna dóibh siúd ó chúlraí 

mí-bhuntáiste, agus don té nach mbíonn fonn orthu dul ag Coláiste láithreach bíonn deis acu 

filleadh ar Oideachas mar scoláirí aibí ag 23, is cuma mura raibh do ardteist déanta agat fiú. 

Agus má bhí tú dí-fhostaigh liúntas leasa shóisialaigh a fháil. Caithfidh sibh aontú nach 

bhfuil mórán tíortha sa domhan chomh tiománta sin d’oideachas. Is iomaí dúshlán agus 

deacraíocht a bhíonn ag faire ar dhaoine óga ag an am leochailleach seo dá saol. Is cuma cén 

áit sa tír as a dtagann tú níl dabht ar bith nach bhfuil fadhb na títhíochta mar chrá náisiúnta. 

Ach ní shin le rá gur aoibhinn beatha an scoláire agus nach bhfuil dúshláin romhainn. 

Aithníonn mise an easpa tithíocht mar cheann de na dúshláin is mó atá roimh dhaoine óga i 

láthar na huaire agus na blianta amach romhainn. 

Tá géarchéim náisiúnta tithíocht againn, tá sé chomh simplí leis sin, ní féidir Éirinn a lua 

anois gan géarchéim tithíocht a bheith san abairt chéanna. Ní féidir breathnú ar an teilifís nó 

ar do fón gan duine éigin a bheith ag clamhseán faoin easpa tithíocht, lánúin nach féidir leo 

tithe a cheannacht, daoine fásta ag cónaí lena dtuismitheoirí ag iarraidh a bheith ag sábháilt 

iarlais tí, iad siúd gan dídean agus praghas teach ar cíos imigh go gealach. Le bheith 

fírinneach a dhaoine uaisle is beag suim a chuir mise sna cúrsaí seo go dtí i mbliana. 

Chuaigh mo dheirfiúr chuig coláiste i nGaillimh agus bhí deacraíocht mór aici lóistín a fháil. 

Shíl mise nach raibh le déanamh agat ach seomra singil a bhualadh isteach ar daft.ie agus go 

mbeadh do rogha agat. Ní mar sin atá an scéal ar chor ar bith, tá géar chéim ann, easpa 

tithíocht agus ar ndóigh scoláirí ar bhun an liosta agus tionónta dá roghnú. 

Beidh ormsa an nead a fhágáil i Meán Fómhair seo chugainn ach ag an am seo tá brú orm ní 

amháin ó thaobh torthaí agus scrúduithe ach freisin ó thaobh tithíocht. Ní raibh gá dhomsa 

smaoineamh faoi seo cheana ach anois agus mé ag bogadh go Gaillimh táim i mo shineolaí ar 

chúrsaí tithíochta nó an easpa mar an cás. 

Ceann de na bun phrionsabail ecnamaíochta is ea éileamh agus solathar agus in Éirinn na 

linne tá an chothromaíocht as rocht. Tá airgead mór dá bhaint amach ar dhroch lóistín ach is 



fearr chuile rud ná an sráid agus de bharr gántan níl rogha ag daoine ach an lámh a chuir go 

domhain ina bpóca agus íoc amach. 

D’fhógair tuairisc a d’eisigh Daft.ie  gur ardaigh cíos 2.4% go náisiúnta an trí mhí deireadh 

de 2017 agus go bhfuil cíos náisiunta suas 10.4% ar an am seo anuraidh.De réir an tuairisc 

seo freisin is i Leitrom & i nDún na nGall is ísle atá cíos ar an meán agus is i mBleá Cliath is 

airde atá cíos. Is go Gaillimh a bhéas mo thriailse i Meán Fómhair agus de réir na tuairiscí 

chuaigh an cíos suas go mór sa gcontae seo. Aithnítear cathair na Gaillimhe mar cheantar le 

brú cíosa ach fós féin níl teorainn leis an gcíos. 

An té a mbeadh an póca teann aige fiú níl mórán tí ann mar gheall ar an lagtrá ecnamaíochta 

stop an tógáil. Cathair álainn í Gaillimh a mheall daoine  óga le seal a chaitheamh inti, go leor 

a thagann is ar mhargadh an chíos a bhíonn siad ag faire cosúil liom féin. Tá lóistín sna 

Coláistí teoranta agus caithfidh tú d’iarlais a bheith íoctha agat I bhfad sular bhfaigheann tú 

do thairiscint, tá sé seo togha do té atá cinnte céard atá uathu ach má ta tú idir dhá comhairle 

beidh tú gan seomra. 

Ní haon rud nua daoibh mo scéal inniu, fadhb náisiúnta í an fadhb tithíochta agus do m’ aois 

ghrúpa, tráth ní raibh ort imní faoi thithíocht ort chomh luath seo, fuair tú teach ar cíos agus 

bhain tú sásamh as do laethanta ag Coláiste ach anois tá déagóirí beagnach liath roimh an am 

agus gan cois sa gcoláiste acu ag torraíocht áras dóibh féin. Tá saoil an duine fásta ar leic an 

dorais láithreach. Tá sé nádúrtha i go leor tíortha do theach a thógáil ar cíos go deo ach in 

Éirinn cuirtear an-bhéim ar do theach féin a bheith agat, tagann sé seo chugainn is dóigh mar 

oidhreacht ón stair, an ghá úinéireacht a bheith agat sular dtógtar uait é. Níl an tionscail 

tógala ag díriú ar an margadh cíosa. 

An réiteach 

Ní dabht ar bith nach mbeidh mise agus scoláirí na tíre seo sáite go feirc sa rás seo as seo go 

Meán fómhair  2018 agus go deimhin I 2019 agus 2020 chomh maith. Níl leigheas láthreach 

ar an scéal agus is dóigh go bhfuil céimeanna gur féidir leis an rialtas a thógáil chun an 

fhadhb seo a réiteach nó ar a laghad a mhaolú. Tá sé i bhfad níos éasca do sheomra a ligean 

go gearrthéarmach ar Air b&b ná a scaoileadh go fad téarmach. Tá go leor téip dearg ag cuir 

bac ar ligean. idir 1930’aí agus 1980’aí tógadh ceathrú milliún tí sóisialta, caithfear filleadh 

ar an módh solathar seo chun freastal orthu siúd a bhfuil cabhair tithíocht tuillte acu ach atá in 

iomaíocht le scoláirí agus daoine óga eile faoi láthair de bharr easpa tithe sóisialta sa ghnáth 

mhargadh. 

Teastaíonn an iarlais 20% a theastaíonn dóibh siúd atá ag iarraidh an dara teach a cheannacht 

a ísliú. Bhí sé de ghnás ag daoine a raibh sé d’achmhainn acu an dara teach a cheannach le 

ligean agus b’iad scoláirí na tíre a d’íoc na tithe seo. Infheistíocht a bhí ann ach faoi láthair 

leis an iarlais ard níl daoine ag ceannacht an dara teach le ligean ar cíos. 

Teastaíonn a chinntiú go bhfuil baoite éigin teach a ligean le scoláirí, is daoine óga aibí 

críonna muid agus ní ciseach a bheidh dá mbarr. Bheadh sé go maith dá mbeadh liosta lóistín 

ag na Coláistí triú leibhéal agus aontú acu le úinéirí go mbeadh na tí seo ar fáil do scoláirí 

amháin le linn tréimhse Coláiste. 

Focal Scoir 

A chathaoirligh agus a bhaill comhchoiste 



Deirtear gur iad do bhlianta scoile na laethanta is fearr i do shaol agus níl dabht ar bith ormsa 

leis an neamhspleáchas a thagann le saol an Choláiste nach bhfuil na laethanta is fearr amach 

romham, agus cinnte tá ó thaobh roghanna agus fáil ar oideachas ach leis an easpa tithíocht 

atá sa tír seo faoi láthair tá sé deacair gan imní a bheith orm.  Nuair a chónaíonn tú ar oileán  

níl an bóthar faoi do chois agus beidh ort an baile a fhágáil. An mbeidh teach le fáil agam, sin 

í an cheist agus má bhíonn ar cén costas agus cén caighdeán. Táim buíoch as an deis seo agus 

táim cinnte go dtógfadh sibh ar bord a bhfuil ráite agam agus go mbeidh sibh gníomhach ar 

an dúshlán seo 

Go raibh mile maith agaibh. 

 


