
Ráiteas Tosaigh – Mná Tí Thír Chonaill ag cruinniú Chomhchoiste na 

Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge 

23 Samhain 2022 ag 13:30  
 

Máire Ní Choilm: urlabhraí de chuid Mhná Tí Thír Chonaill 
 

Is mise Máire Ní Choilm. Tá mé i mo bhean an tí i nDún Lúiche i bparóiste Ghaoth Dobhair. Tá mé 

fosta i m’urlabhraí ar Mhná Tí Thír Chonaill.  

 

Saol Bhean an Tí 
Tá mo chroí istigh sa teanga agus sa chultúr. Tá mé i mo bhean tí le 30 bliain. Thig liom a rá go bhfaca 

mé athrú mór anuas fríd na mblianta. Ag dul ar ais 30 bliain, creidim nach raibh an oiread rogha bia 

de dhíth agus atá anois; ní raibh an oiread céanna éadaí ag na páistí, mar sin, ní raibh an oiread sin 

níocháin a dhéanamh. Ní raibh ollmhargaí móra thart fán cheantar – bhí orainn taisteal amach as an 

bhaile. 

Sa lá atá inniu ann, cé go bhfuil sé rud beag níos fusa bia a ullmhú, bia a cheannach, bíonn tú ag 

níochán gach uile lá – inneall triomaigh agus níocháin ar siúl ó dhubh go dubh – tá costas ard leis sin, 

go háirithe i mbliana. Fosta, bíonn páistí an lae inniu ag lorg wifi agus na teilifíse a bhfuil mar chostas 

breise. Seo anuas ar fhadhbanna eile: bulaíocht ar líne, cuir i gcás, cé go mbaineann muid na fóin 

phóca díobh gach oíche ag a deich a chlog. Caithfidh tú a bheith ar d’airdeall i gcónaí.  

 

Lá i Saol Bhean an Tí 
 

8:00 Bricfeasta 

09:30 Seomraí agus Seomraí Folctha a ghlanadh 

11:00 Ag déanamh réidh don lón 

13:00 Am Lóin 

15:00 Siopadóireacht 

16:30 An dinnéar a réiteach 

18:00 Am Dinnéir 

20:00 Ag déanamh réidh don lá dar gcionn 

22:00 Suipéar 

Meán Oíche – 01:00 Na páistí a shorcú síos sula dtéann siad a chodladh 

 

Nuair a bhristear síos na huaireanta a oibríonn siad sa lá, tá tú ag caint ar 17 nó 18 uair an chloig.  

Níl muid ach ag fáil ach €2 san uair do gach páiste.  

  



Ardú 
Ardú 20% i mbliana – níl ansin ach €2.10 – ní bhfaighfeá builín aráin leis sin! 

 

Bhí ocht nó naoi mbliana ann ó fuair muid ardú – níl sé seo maith go leor.  

 

Ról Eile atá ag Bean an Tí Anois 
Tá cuid mhór cúraimí breise ar mhná tí anois:  

• Covid-19 

• Bulaíocht 

• Ailléirgí 

• Tinnis 

• Imní 

• Cumha i ndiaidh an bhaile 

 

Má bhíonn tinneas ar pháistí sa teach agat, bíonn ar bhean an tí fanacht leis nó léi agus mar gheall 

air sin, duine eile a lorg chun an tsiopadóireacht a dhéanamh.  

 

Fáilte roimh an €6,000 
Cuirtear fáilte roimhe sin do thithe nua ar mhaith leo scoláirí a choinneáil ach caidé fá na mná tí atá 

anseo le blianta fada? Tá athnuachan le déanamh ar chuid mhór rudaí: na haláraim dóiteáin, mar 

shampla má tá siad imithe in éag – an bhfuil airgead ar fáil dó seo, mar shampla? 

 

Costas sa Bhreis i mBliana 
Bhí orainn cuid mhór airgid sa bhreis a chaitheamh i mbliana tar éis trí bliana gan scoláirí. 

• Éadaí leapa nua 

• Tochtanna nua 

• Cúpla leaba úr 

• Díghalráin 

• Ardú san árachas 

Cé gur iarr muid breis airgid, ní bhfuair muid é.  

Sílim go mba cheart airgead a chur ar fáil do na mná tí uilig le hathnuachan a dhéanamh.  

 

 

 



Go gcaithfidh bean éirí as nuair a bhaineann sí 70 bliain amach 
Níl sé seo ceart! Tá go leor mná tí ag tarraingt ar 70 bliain agus tá siad sásta na scoláirí a choinneáil 

go fóill ach tá an Roinn ag rá nach dtig leo (amhlaidh a dhéanamh). Má tá an Roinn leis seo a 

dhéanamh, beidh líon níos lú mná tí ar fáil.  

Mo thuairim: ba chóir duine óg mar cheannaire a chur isteach sna tithe le cuidiú a thabhairt dúinn 

agus thabharfadh sé seo blaiseadh beag dóibh ar shaol mná tí. B’fhéidir go meallfadh sé scoláirí a 

choinneáil amach anseo. Mura bhfuil sibh sásta cuidiú leis na mná tí, bheadh eagla orm go 

gcaillfeadh muid tuilleadh tithe – tá cuid mhór daoine sa cheantar ag déanamh Air B&B agus saol i 

bhfad níos fusa acu. 

Bhuail an Roinn linn ar Zoom cúpla seachtain ó shin le plé a dhéanamh ar na pointí seo uilig ach sílim 

go raibh cinneadh déanta sular bhuail siad linn. Arís, caithfidh siad éisteacht linn! 

 

Moill Íocaíochta 
Bhí moill mhór ann le híocaíocht ón Roinn i mbliana: cén fáth? 

Níor cheart go mbeadh ar dhuine ar bith a bheith ag fanacht ceithre mhí le híocaíocht a fháil ón 

Roinn. 

 

 

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil libh as an deis seo a thabhairt dom labhairt mar bhean tí agus tá 

súil agam go mbeidh uilig ábalta oibriú le chéile leis an Ghaeilge a chur chun cinn agus an deis a 

thabhairt do pháistí theacht chun na Gaeltachta sna blianta amach romhainn.  

 

Go raibh maith agat. 

Is mise, le meas,  

Máire Bean Uí Choilm 

 


