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1. Réamhrá 
I dtosach is mian linn ár mbuíochas a glacadh leis an Chathaoirleach agus leis an 
Choiste ina iomláine as ucht cuireadh a thabhairt dúinn aitheasc a thabhairt maidir le 
na dúshláin agus na féidearthachtaí os comhair na gColáistí Samhraidh.  Tá 
buntáiste ar leith ag na Coláistí Samhraidh maidir le chur chun cinn na Gaeilge.  Is 
féidir a rá gur iad an tionscnamh is faide atá ‘sna Gaeltachtaí seachas feirmeoireacht 
agus iascaireacht agus chabhraigh siad go mór le geilleagar na Gaeltachta thar na 
blianta fada ó bhunaíodh i dtosach iad.  Tá siad lárnach i gcur chun cinn na Gaeilge 
mar ghnáth teanga labhartha i measc daoine óige na tire agus tá freastal ar cheann 
acu mar deasghnáth aistrithe saoil ag méid suntasach déagóirí na tire. Go minic is 
ag na coláistí samhraidh a chloiseann daoine óige an Ghaeilge á labhairt mar gnáth 
teanga cumarsáide don chéad uair agus meallann sé seo iad le páirt a ghlacadh i 
saol na Gaeilge agus dul ar aghaidh chun í a úsáid iad féin mar theanga labhartha.  
Feictear dúinn go bhfuil sé tábhachtach go gcoinneofaí iad ag feidhmiú.   
 
2. Cúlra 
Ní hionann stair Ghaeltacht na Mí agus stair na gceantar Gaeltachta eile ar chósta 
an iarthair agus an deiscirt.  Is pobail athlonnaithe iad pobail Ráth Chairn a tháinig 
go Co. na Mí sna tríochaidí, tráth a raibh eastáit mhóra na dtiarnaí talún 
neamhchónaitheacha á n-athdháileadh ag Coimisiún na Talún.  Is cuid den iarracht 
athbheochana teanga a bhí i mbunú Ghaeltacht na Mí.  Inniu, is oileán beag 
Gaeltachta i Ráth Chairn ina bhfuil thart ar 700 duine inár gcónaí atá timpeallaithe ag 
ceantracha ina labhraítear Béarla.  Tá pobal Ráth Chairn an-bhródúil go bhfuil 
teanga agus cultúr na Gaeltachta beo bríomhar againn d’ainneoin sin.    
 
Bunaíodh Gaeltacht Ráth Chairn i 1935 nuair a d’aistrigh 27 teaghlach as Conamara 
go Co. na Mí.  B’as Ceantar na nOileán formhór na ndaoine a tháinig go Ráth Chairn 



i 1935 agus i 1937 tháinig 11 teaghlach eile ina ndiaidh.  Níor bronnadh stádas 
oifigiúil Gaeltachta ar Ráth Chairn go dtí 1967, tar éis feachtas rathúil de chuid 
Chraobh Cearta na Gaeltachta.  Thar na blianta mealladh teaghlaigh eile le cónaí 
san áit. Teaghlaigh gur mian leo a saol a chaitheamh in áit ina labhraítear an teanga 
i measc an pobal agus go bhfuil gnáth áiseanna an saol ann ar nós scoileanna, 
séipéal, siopa, leabharlann &rl a ritear trí mheán na Gaeilge, 
 
Bunaíodh Comharchumann Ráth Chairn sa bhliain 1973 chun saol sóisialta agus 
eacnamaíochta muintir Ghaeltacht Ráth Chairn a chur chun cinn.  Tá forbairt 
chultúrtha, teanga, eacnamaíochta agus sóisialta don Ghaeltacht agus do 
Ghaeilgeoirí thuaiscirt chúige Laighin mar phríomh aidhm ag Comharchumann Ráth 
Cairn.  Tá go leor de na seirbhísí a sholáthraítear i Ráth Chairn á gcur ar fáil ó 
Chomharchumann Ráth Chairn.  I bhfoirgneamh an Chomharchumainn tá siopa an 
phobail, halla pobail, seomraí cruinnithe agus ranga, teach ósta (an Bradán Feasa) 
agus stiúideo de chuid RTÉ Raidió na Gaeltachta. 
 
Tar éis idirbheartaíocht ón gComharchumann, bhunaigh Coláiste na bhFiann coláiste 
samhraidh i Rath Chairn i 1976 agus tá an coláiste ag feidhmiú go fóill.  Fanann 
daltaí an choláiste i dtithe sa cheantar agus ritear imeachtaí an choláiste i 
bhfoirgneamh an Chomharchumainn.  Ina theannta sin, eagraíonn an 
Chomharchumann coláistí samhradh a ritheann ar bhonn laethúil agus a 
fhreastalaíonn ar daoine óige óna ceantracha timpeall orainn.  Ritear imeachtaí na 
coláistí seo sna scoileanna i Ráth Chairn i.e. sa bhunscoil agus sa phobalscoil.  Tá 
an t-ádh orainn go bhfuil líon mhór múinteoirí oilte i measc pobal Ráth Chairn a 
chabhraíonn linn coláistí d’ard chaighdeáin, ard chaighdeáin labhairt na Gaeilge ach 
go h-áirithe, a chur ar fáil don pobal mór-thimpeall orainn. 
 
3. Dúshláin agus Féidearthachtaí os gcomhair na gColáistí Samhraidh 
 
3.1 Mná Tí Nua1 a mhealladh 
Is é an dúshlán is mó atá againn i Ráth Chairn agus ag Coláiste na bhFiann ó 
thaobh coláiste samhraidh cónaithe a rith sa cheantar ná mná tí nua a mhealladh le 
daltaí a choinneal sna tithe.  Mar is eol daoibh, bíonn costais suntasach ag baint le 
coláiste samhraidh a rith m.sh. costais foirne, árachas, cíos, fearais, busanna, 
imeachtaí &rl.  Bíonn gá le líon áirithe daltaí a n-íocann le freastal ar chúrsaí a bheith 
ann le cinntiú go mbaineann an coláiste cóimheá airgid amach.  Ciallaíonn sé seo go 
bhfuil gá leis an líon céanna agus níos mó leapacha a bheith ann le freastal ar líon 
na daltaí, cinnirí agus múinteoirí ar an gcúrsa.  De réir mar a éiríonn mná tí as, no a 
théann siad ar scor, bíonn gá le daoine nua a chur in a n-ionad.   
 
Tá sé an deacair orainn faoi láthair mná tí nua a mhealladh.  Feictear dúinn go bhfuil 
cúiseanna éagsúla ann gur amhlaigh an scéal.   

• Go hiondúil bíonn an dá pháirtí i lánúin fostaithe go lán aimseartha taobh 
amuigh den teach agus ní bhíonn siad ar fáil le seirbhísí a chur ar fáil do 
dhaltaí na coláistí samhraidh.  

• Tá costais mhóir ag baint le teach a réiteach le daltaí a choinneáil.  De 
dheasca rialacha slándála, in an-chuid cásanna bíonn gá le dorais, fuinneoga 

 
1 Aon áit a luaitear bean nó mná tí sa cháipéis seo is an duine den teaghlach a bhíonn ag tabhairt aire dos na 
daltaí atá i gceist againn. 



agus bealaí éalaithe nua a chur leis an dteach.  Cé go bhfuil deontas na 
Roinne Turasóireacht, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt & Meáin (an Roinn) 
ardaithe go €6,000 i gcomhair mná tí nua, bíonn costais mhór orthu agus 
bíonn drogall orthu tabhairt faoin tionscnamh. 

• Faoi rialacha na Roinne, tá cead ag mná tí seisear déag daltaí a choinneáil ar 
chúrsa.  Íocann na coláistí as gach dalta a bhíonn ag fanacht i dteach.  Ní in 
ach sciar den íocaíocht, áfach.  Íocann an Roinn an sciar eile ach ní íocann 
siad ach as dhá duine dhéag.  Bíonn sé deacair ag na mná tí cóimheá airgid a 
bhaint amach faoin córas seo agus arís bíonn drogall ar mhná tí nua tabhairt 
faoin obair dá bharr.  

 
Molann an Comharchumann gur cóir don Roinn athbhreithniú a dhéanamh ar an 
gcóras leis an aidhm líon na daltaí a choimeádann na mná tí a ardú má tá spás acu 
agus a sciar a íoc ar gach dalta a fhanann lena mna tí. 
 
3.2 Brúnna a thógáil sna Gaeltachtaí   
Feictear dúinn gur mhór an acmhainn iad mná tí agus pobal na Gaeltachta ó thaobh 
caomhnú agus forbairt labhairt na Gaeilge sa tír ina iomláin agus gur cóir dúinn an 
tairbhe is mó gur féidir linn a bhaint as an acmhainn sin.  De bharr go bhfuil sé 
deacair mná tí nua a mhealladh chun daltaí a choinneáil táimid mar 
chomharchumann ag aontú go láidir leis an obair atá ar siúl ag Comharchumann 
Corca Dhuibhne brú/ nó coláiste cónaithe a thógáil le daltaí a chur suas sa cheantar.  
Tugann sé seo deis don choláiste líon daltaí réasúnta a choinneáil agus cóimheá 
airgid a bhaint amach.  Is muintir na háite a bhíonn fostaithe sa brú/coláiste agus 
tugann sé seo deis dona daltaí taithí a fháil ar Ghaeilge agus cultúr na Gaeltachta sa 
Ghaeltacht féin.  Táimid go láidir den tuairim gur fiú a mhacasamhail a dhéanamh 
sna Gaeltachtaí eile ach go mbeadh infheistíocht ón Stáit ag teastáil lena tograí seo 
a thosú agus a chur i bhfeidhm.  Bheadh deiseanna ann na hionaid seo a úsáid 
taobh amuigh den ard-séasúr agus mheallfadh sé seo foghlaimeoirí eile chuig na 
Gaeltachtaí m.sh scoláirí tríú leibhéal, daoine fásta atá ag iarraidh feabhas a chur ar 
a gcuid Gaeilge, fostaithe sa tseirbhís poiblí atá ag cur seirbhísí ar fáil don phobal trí 
mheán na Gaeilge, tuismitheoirí daltaí i nGael-Scoileanna agus Gael-Choláistí, 
daltaí dara leibhéal ag cleachtadh do bhéal triail, &rl., 
 
3.3 Coláistí Lae 
Feictear dúinn go bhfuil féidearthachtaí ann cur leis an méid coláistí lae atá ag 
feidhmiú sna Gaeltachtaí.  Bheadh coláistí mar seo an oiriúnach do cheantracha 
Gaeltachta atá taobh le ceantrach nach Gaeltachta iad.  D’fhéadfadh na coláistí seo 
freastal ar aois grúpa níos óige ná na daltaí a bhfreastalaíonn ar na cúrsaí cónaithe.  
Bheadh taithí faighte ag na daltaí ar cúrsaí sa Ghaeltacht agus seans go meallfadh 
sé seo iad le freastal ar na cúrsaí cónaithe agus fanacht sna brúnna nó le mná tí.     
 
 
4. Críoch 
Go raibh maith agaibh arís as ucht éisteach linn inniu.  Táimid an bhuíoch as an deis 
seo a fháil. Cuirfimid fáilte ríomh ceist ar bit atá agaibh nó soiléiriú ar bith atá uaidh 
ar an méid atá ráite againn. 
 


