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3.		 Léargas	ar	an	Limistéar	Pleanála	Teanga		
3.1	 Réamhrá	
Tabharfar	 cur	 síos	 sa	 chaibidil	 seo	 ar	 Limistéar	 Pleanála	 Teanga	Mhúscraí	 trí	 chéile	 –	 cúig	
shráidbhaile	an	cheantair,	na	toghranna	sa	limistéar,	áiseanna	agus	buntáistí	an	cheantair	mar	
aon	 le	 heasnaimh	 agus	míbhuntáistí	 na	 háite.	 Tabharfar	 cur	 síos	 ginearálta	 ar	 an	 gceantar	
agus	tabharfar	roinnt	eolais	chomh	maith	ar	an	topagrafaíocht,	an	daonra	agus	roinnt	sonraí	
ar	staid	na	teanga	sa	cheantar	bunaithe	ar	fhigiúirí	na	ndaonáireamh	le	roinnt	blianta	anuas.	
	
3.2	 Limistéar	Pleanála	Teanga	Mhúscraí	–	Topagrafaíocht	&	Infreastruchtúr	
Tá	 Limistéar	 Pleanála	 Teanga	Mhúscraí	mar	 chuid	 de	 Ghaeltacht	 Chorcaí,	 suite	 thart	 ar	 45	
ciliméadar	siar	ó	chathair	Chorcaí.		

	
Limistéar	Pleanála	Teanga	Mhúscraí	(i	ndath	gorm)	tógtha	ó	shuíomh	Amharcóir	Pleanála	Teanga1	

Tugadh	 faoi	 deara	 le	 linn	 céim	 ullmhúcháin	 an	 Phlean	 Teanga	 ní	 mar	 a	 chéile	 go	 hiomlán	
teorainneacha	na	dtoghcheantair	i	Múscraí	agus	an	limistéar	Pleanála	Teanga.	Tá	stráicí	talún	
taobh	 amuigh	 den	 Ghaeltacht	 san	 áireamh	 i	 limistéir	 na	 toghcheantair	 agus	 dá	 réir	 táimíd	
chun	 cloí	 leis	 na	 figiúirí	 atá	 bunaithe	 ar	 an	 leagan	 oifigiúil	 de	 Limistéar	 Pleanála	 Teanga	
Mhúscraí	agus	ar	an	Daonáireamh	a	déanadh	i	2011	&	2016	atá	curtha	ar	fáil	ag	an	Phríomh-
Oifig	Staidrimh.	

																																																													
1	Suíomh	Amharcóir	Pleanála	Teanga	–	Meitheamh	2017	
https://dahg.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7090794ee2ca4b53bb785b84c2bd9ad8	
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Clúdaíonn	 Limistéar	 Pleanála	 Teanga	 Mhúscraí	 sráidbhailte	 Baile	 Mhúirne/Baile	 Mhic	 Íre,	
Béal	Átha’n	Ghaorthaidh,	Cill	 na	Martra,	Cúil	Aodha	agus	Réidh	na	nDoirí,	 ag	 cuimsiú	achar	
262km2,	achar	ar	ionann	é	agus	6%	de	cheantair	Ghaeltachta	na	tíre	trí	chéile.	Tá	sráidbhaile	
Baile	Mhúirne/Baile	Mhic	Íre	ar	an	lonnaíocht	is	mó	sa	cheantar,	le	príomhbhóthar	náisiúnta	
an	N22	(an	príomhbhóthar	ó	Chorcaigh	go	Cill	Airne)	ag	gabháil	tríd	an	tsráidbhaile.	Tá	Béal	
Átha’n	Ghaorthaidh	ó	dheas,	ar	an	dara	lonnaíocht	is	mó	sa	cheantar.	

Sonraíonn	na	figiúirí	ó	Dhaonáireamh	2016	go	raibh	daonra	3,785	duine	ina	gcónaí	i	Limistéir	
Pleanála	Teanga	Mhúscraí.2	Tugtar	 tuilleadh	sonraí	 i	dtaobh	daonra	an	cheantair	 i	gcuid	3.5	
Limistéar	Pleanála	Teanga	Mhúscraí	–	Daonra	agus		mionanailís	i	gCaibidil	5.	

Ó	 thaobh	 na	 topagrafaíochta	 de	 tá	 an	 áilleacht	 nádúrtha	 flúirseach	 go	maith	 i	Múscraí,	 idir	
lochanna,	aibhneacha	agus	srutháin	neamhthruailithe,	 iarsmaí	gan	mhilleadh	de	choillearnaí	
dúchasacha,	talamh	feirme	breá,	gleannta	doimhne,	sléibhte	forleathan	agus	gan	dabht	roinnt	
foraoiseachta	i	measc	na	gcarraigeacha	chomh	maith.	

Mar	theorainn	mórthimpeall	ar	cheantar	Mhúscraí	tá	Cnoic	na	Seithe	agus	Abhainn	na	Laoi	ó	
dheas,	 siar	 ó	 dheas	 tá	 Loch	 an	 Ghuagáin	 agus	 na	 sléibhte	 timpeall	 air,	 san	 iarthar	 agus	 ó	
thuaidh	tá	Sléibhte	Dhoire	na	Sagart,	agus	níos	 faide	soir	 tá	an	Gaorthadh,	atá	mar	chuid	de	
Abhainn	na	Laoi,	in	aice	le	Maigh	Chromtha.		

I	dteannta	le	hAbhainn	na	Laoi	ag	sní	trí	cheantar	Mhúscraí	tá	an	Sulán,	an	t-aon	abha	fireann	
sa	tír.	Éiríonn	an	Abha	an	tSuláin	sna	sléibhte	ar	theorainn	Chorcaí	agus	Chiarraí,	sníonn	sé	trí	
shráidbhailte	 Chúil	 Aodha	 agus	 Baile	 Mhúirne/Baile	 Mhic	 Íre,	 ar	 aghaidh	 i	 dtreo	 Mhaigh	
Chromtha	agus	isteach	sa	Laoi	thart	ar	chiliméadar	soir	ó	bhaile	Mhaigh	Chromtha.	

Tá	roinnt	bealaí	siúlóide	i	gceantar	Mhúscraí,	ina	measc	Páirc	Foraoise	Ghuagán	Barra	agus	Slí	
na	Staire	1-4	i	gCill	na	Martra.	An	siúlóid	is	mó	sa	cheantar	ná	Slí	Gaeltacht	Mhúscraí3,	sciar	
thart	ar	50km	ar	fhad	de	Shlí	Béara-Breifne,	ón	gCaolchoill	go	Sráid	a’	Mhuilinn.	

Tá	 infreastruchtúr	 láidir	 go	 maith	 i	 nGaeltacht	 Mhúscraí.	 Mar	 a	 luadh	 cheana	 gabhann	
príomhbhóthar	 náisiúnta	 an	 N22	 trí	 shráidbhaile	 Baile	Mhúirne/Baile	Mhic	 Íre	 ag	 tabhairt	
rochtain	 éasca	 ar	 chathair	 Chorcaí,	 áit	 ina	 bhfuil	 aerfort	 idirnáisiúnta	 agus	 seirbhísí	
farantóireachta	ag	freastal	ar	an	Ríocht	Aontaithe	agus	ar	Mhór-roinn	na	hEorpa.	Lena	chois	
sin	soláthraíonn	an	N22	rochtain	ar	Chill	Airne	agus	ar	Chontae	Chiarraí	trí	chéile,	le	hAerfort	
Réigiúnach	Chiarraí	ar	an	bhFearann	Fuar	i	ngiorracht	uair	a’	chloig	tiomána	ó	Mhúscraí.		

Ní	féidir	infreastruchtúr	an	cheantair	a	lua	gan	trácht	ar	Údarás	na	Gaeltachta.	Tá	fo-oifig	de	
chuid	an	Údaráis	 lonnaithe	 i	mBaile	Mhic	 Íre,	 ag	 soláthar	neart	 tacaíochta	agus	cúnaimh	do	
chomhlachtaí	an	cheantair	ach	go	háirithe.	Tá	eastáit	tionsclaíochta	agus	páirceanna	gnó	ag	an	
Údarás	 i	mBaile	Mhúirne/Baile	Mhic	 Íre	agus	 i	mBéal	Átha’n	Ghaorthaidh,	mar	aon	 le	neart	
chliant-chomhlachtaí,	 a	 chuireann	go	mór	 le	 forbairt	na	 fiontraíochta	agus	na	 fostaíochta	sa	

																																																													
2	Príomh-Oifig	Staidrimh	www.cso.ie.	
3	Tuilleadh	eolais	ag	www.sligaeltachtmhuscrai.com.		
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limistéar.	 Ag	 deireadh	 na	 bliana	 2016	 bhí	 675	 duine	 fostaithe	 i	 gcliant-chomhlachtaí	 an	
Údaráis.		

I	 dteannta	 le	 tacaíocht	 do	 chomhlachtaí	 agus	 fiontair	 sa	 limistéar	 tacaíonn	 Údarás	 na	
Gaeltachta	 le	 scéimeanna	 fostaíochta	 sóisialta	 sa	 limistéar	 chomh	 maith.	 Feidhmíonn	 an	
tÚdarás	 mar	 ghníomhaire	 ar	 son	 na	 Roinne	 Coimirce	 Sóisialaí	 d’fhormhór	 na	 scéimeanna	
fostaíochta	 pobail	 atá	 á	 reáchtáil	 sa	 Ghaeltacht,	 i	 Limistéar	 Pleanála	 Teanga	 Mhúscraí	
feidhmíonn	an	tÚdarás	an	Scéim	Shóisialta	Tuaithe	agus	an	Scéim	Tús.		

Ag	deireadh	na	bliana	2016	bhí	20	rannpháirtithe	fostaithe	ar	an	Scéim	Shóisialta	Tuaithe	sa	
limistéar	 i	 dteannta	 le	 maor	 lánaimseartha,	 agus	 bhí	 6	 rannpháirtithe	 eile	 fostaithe	 ar	 an	
Scéim	 Tús.	 Tá	 Maor	 Tús	 Chúige	 Mumhan	 lonnaithe	 i	 gCiarraí	 Theas.	 Tá	 Comharchumann	
Forbartha	Mhúscraí	freagrach	as	riaradh	na	Scéime	Sóisialta	Tuaithe	i	Múscraí	agus	oibríonn	
an	Bainisteoir	i	gcomhar	le	Maor	na	Scéime	chun	obair	riarachán	na	scéime	a	chur	i	gcrích.	

Seo	a	leanas	briseadh	síos	de	rannpháirtithe	SST	agus	Tús	ag	deireadh	na	bliana	2016:	

	
Sráidbhaile	

Rannpháirtithe	
SST	&	Tús	

	
Láthair	oibre	

Baile	Mhúirne	/	
Baile	Mhic	Íre	

10	 An	Ionad	Lae,	CLG	Naomh	Abán,	Coiste	Bailte	Slachtmhara,	
Scrín	Ghobnatan,	Slí	Gaeltacht	Mhúscraí	

Béal	Átha’n	
Ghaorthaidh	

6	 Coiste	Forbartha	Bhéal	Átha’n	Ghaorthaidh	
Coiste	Bailte	Slachtmhara,	CLG	Béal	Átha’n	Ghaorthaidh,	Slí	
Gaeltacht	Mhúscraí,	Cuan	Barra	(ionad	lae)	

Cill	na	Martra	 6	 Coiste	Forbartha	Chill	na	Martra,	Coiste	Bailte	
Slachtmhara,	CLG	Cill	na	Martra,	Scoil	Lachtaín	Naofa,	Cois	
Cille	(ionad	lae)	

Cúil	Aodha	 3	 Comhaltas	Cosanta	Chúil	Aodha,	Coiste	Bailte	Slachtmhara,	
Linn	Snámha,	Scoil	Náisiúnta	Chúil	Aodha-Barr	d’Inse	

Réidh	na	nDoirí	 1	 Coiste	Forbartha	Réidh	na	nDoirí	
	

Chomh	maith	leis	an	Scéim	Shóisialta	Tuaithe	agus	an	Scéim	Tús,	arna	riaradh	ag	Údarás	na	
Gaeltachta,	 tá	 an	 Clár	 Seirbhísí	 Pobail	 (CSP)	 á	 sholáthar	 sa	 limistéar	 ag	 Comhlacht	 Tithe	
Sóisialta	 &	 Forbairt	 an	 tSuláin	 Teo	 faoi	 scáth	 Pobal.	 Ag	 deireadh	 na	 bliana	 2016	 bhí	 15	
rannpháirtithe	 CSP	 sa	 limistéar	 agus	 iad	 ar	 fad	 i	 mbun	 oibre	 in	 ionaid	 lae	 an	 limistéir,	 ag	
déanamh	obair	chistine,	obair	ghlantacháin,	obair	rúnaíochta,	riarachán,	cuntasaíocht	s.rl.	

Seachbhóthar	
Tá	 tús	 curtha	 i	 mbliana	 leis	 an	 réamh-obair	 ar	 sheachbhóthar	 Mhaigh	 Chromtha-Baile	
Mhúirne	 an	 N22,	 agus	 nuair	 a	 chomhlíontar	 an	 togra	 sin	 ciallóidh	 sé	 nach	 mbeidh	 an	
príomhbhóthar	 ó	 Chorcaigh	 go	 Cill	 Airne	 ag	 taisteal	 trí	 shráidbhaile	 Bhaile	 Mhúirne/Baile	
Mhic	 Íre	níos	mó.	Beidh	 idir	dheiseanna	agus	bagairtí	 leis	 seo.	Tá	 gach	 seans	 go	bhfásfaidh	
Baile	Mhúirne/Baile	Mhic	 Íre	mar	 bhaile	 comaitéireachta,	 rud	 a	 dhéanfaidh	 níos	mealltaí	 é	
mar	áit	chónaithe	dóibh	siúd	 i	mbun	oibre	 i	gcathair	Chorcaí,	 i	gCill	Airne,	 i	dTrá	Lí	nó	níos	
faide	ón	gceantar	fiú.	Cabhróidh	an	plean	teanga	le	pobal	Mhúscraí	aon	chomaitéirí	a	bhogann	
chun	na	háite	a	chur	ar	an	eolas	faoi	thábhacht	na	Gaeilge	go	háitiúil,	buanna	agus	buntáistí	an	
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dátheangachais,	agus	beidh	an	struchtúr	i	bhfeidhm	le	cur	ar	a	gcumas	cur	lena	gcuid	Gaeilge	
nó	Gaeilge	a	fhoghlaim	don	chéad	uair	mura	bhfuil	sí	acu	cheana.		
	
Plean	Oidhreachta	
Ní	mór	a	lua	chomh	maith	go	bhfuil	ollscoil	scairte	an	cheantair	Acadamh	Fódhla,	i	gcomhar	le	
Comhairle	 Contae	 Chorcaí,	 i	 mbun	 oibre	 le	 comhairleoirí	 oidhreachta	 Research	 and	 Dig	 le	
tamall	 de	 bhlianta	 anuas	 ar	 phlean	 oidhreachta	 do	 cheantar	 Mhúscraí,	 cáipéis	 atá	 tar	 éis	
múnlú	 as	 sin	 go	 tuarascáil	 níos	 dealraithí	 do	 phlean	 forbartha,	 ach	 tuarascáil	 fós	 féin	 a	
chabhróidh	 chun	 tacú	 le	hinbhuanaitheacht	 cheantar	Mhúscraí	 sna	blianta	 le	 teacht.	Tá	 sé	 i	
gceist	ag	Acadamh	Fódhla	agus	Comhairle	Contae	Chorcaí	an	tuarascáil	úd	a	fhoilsiú	i	mbliana	
agus	is	plean	é	a	mhairfidh	go	dtí	2031.4	Táthar	ag	súil	go	mbeidh	an	togra	seo	agus	togra	na	
pleanála	 teanga	 ag	 obair	 as	 láimh	 a	 chéile	 sna	 blianta	 le	 teacht	 ar	mhaithe	 le	 ceantar	 agus	
pobal	Mhúscraí	trí	chéile.	
	
Turasóireacht	
Ó	thaobh	na	turasóireachta	de	is	cosúil	nach	bhfuil	barr	a	chumais	á	bhaint	amach	ag	Múscraí	
faoi	 láthair.	Cinnte	mealltar	na	sluaite	go	Guagán	Barra	bliain	ar	bhliain,	 idir	daoine	 le	spéis	
ach	sa	chnocadóireacht,	daoine	ar	thurais	spioradálta	go	láthair	Naomh	Fionnbarra	agus	Reilg	
Ghobnatan,	agus	gan	dabht	daoine	ar	thóir	an	tsuaimhnis	atá	go	flúirseach	ann.	Seachas	sin	is	
beag	turasóirí	a	thagann	go	Múscraí,	in	ainneoin	na	sluaite	a	thaistealaíonn	tríd	an	limistéar	ar	
an	 slí	 go	Ciarraí	nó	 Iarthar	Chorcaí	dóibh.	Tá	deiseanna	go	háitiúil	 turasóireacht	 chultúrtha	
agus	 gníomhaíochta	 a	 chur	 chun	 cinn	 ach	 iad	 a	 thapú.	 	 Tá	 Slí	 Gaeltacht	Mhúscraí	 –	 cuid	de	
Shiúlóid	Bhéara	Bhreifne	a	shíneann	ó	Bhéara	go	Liatrom	–	á	fhorbairt	le	roinnt	blianta	agus	is	
togra	é	a	chabhróidh	go	mór	le	turasóirí	a	mhealladh	chun	na	h-áite.	
	
Oidhreacht	&	Cultúr	
Nuair	 atáthar	 ag	 trácht	 ar	 Mhúscraí	 ní	 féidir	 gan	 saibhreas	 oidhreachta	 agus	 cultúrtha	 an	
cheantair	 a	 lua.	 Tá	 saibhreas	 iontach	 ceoil	 agus	 amhránaíochta,	 filíochta	 agus	 rince	 sa	
cheantar,	óna	leithéidí	Seán	Ó	Riada,	Seán	Ó	Riordáin,	Máire	Bhuí	Ní	Laoghaire,	Dónal	Bán	Ó	
Céileachair	 agus	 a	 thuilleadh	 nach	 iad	 ón	 am	 atá	 caite	 go	 pearsana	 móra	 an	 lae	 inniu,	 a	
leithéidí	Peadar	Ó	Riada,	Seán	Ó	Muimhneacháin,	 Iarla	Ó	Lionáird	agus	Nell	Ní	Chróinín.	Tá	
éirithe	le	muintir	na	háite	oidhreacht	agus	cultúr	dúchais	an	cheantair	a	thabhairt	ar	aghaidh	
ó	ghlúin	go	glúin	 ionas	go	bhfuil	an	saibhreas	sin	 fós	 le	braistint	go	 láidir	 san	 iliomad	 féilte	
agus	imeachtaí	éagsúla	a	reáchtáiltear.		

I	measc	na	bhféilte	a	bhíonn	ar	siúl	go	háitiúil	agus	a	chabhraíonn	chun	traidisiúin	dúchais	an	
cheantair	a	chothú	áirítear	Dáimhscoil	Mhúscraí	Uí	Fhloinn,	Cruinniú	na	bhFliúit,	Daonscoil	an	
Fhómhair,	Comóradh	Sheáin	Uí	Shíocháin.	Ceann	de	mhór-fhéilte	bliantúla	eile	an	cheantair	í	
Éigse	Dhiarmuid	Uí	Shúilleabháin	a	bhíonn	ar	siúl	i	sráidbhailte	Bhaile	Mhúirne/Baile	Mhic	Íre	
agus	Cúil	Aodha.	Le	tacaíocht	maoinithe	óna	leithéidí	an	Chomhairle	Ealaíon	tá	an	fhéile	cheoil	

																																																													
4	Múscraí	Gaeltacht	Conservation,	Management	and	Interpretation	Plan	2017-2031.	Dréacht-leagan	mhí	an	
Mheithimh	2017	-	http://www.corkcoco.ie/sites/cork-cms/files/2017-
06/M%C3%BAscra%C3%AD%20Gaeltacht%20CMIP%20Public%20Consultation%20Draft%206.pdf.	
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agus	amhránaíochta	seo	ar	an	bhfód	le	breis	agus	cúig	bliana	fichead	anois,	ag	ceiliúradh	saol	
agus	 saothar	 an	 chraoltóra	 agus	 amhránaí	 sean-nóis	 áitiúil	 Diarmuid	 Ó	 Súilleabháin.	 Mór-
fhéile	 áitiúil	 eile	 fós	 é	 Imbolc,	 an	 chomhdháil	 Ghaeilge	 inspioráideach	 a	 reáchtáiltear	 gach	
bliain	san	 Ionad	Cultúrtha	 i	mBaile	Mhúirne.	Meallann	an	 fhéile	seo	scoth	na	nGaeilgeoirí,	a	
bhfuil	 obair	 agus	 taighde	 ceannródaíoch	 ar	 bun	 acu,	 agus	 is	 iondúil	 go	 mbíonn	 plé,	
díospóreacht,	is	cur	agus	cúiteamh	ann,	ná	bhfaighfí	a	leithéid	aon	áit	eile.	

Scéim	Aisling	Gheal	
Togra	ríthábhachtach	eile	sa	cheantar	atá	ag	feidhmiú	a	bhuíochas	le	tacaíocht	maoinithe	dá	
leithéid	agus	atá	ag	cothú	agus	ag	 forbairt	ghné	ríthábhachtach	de	chultúr	Mhúscraí	 í	 scéim	
amhránaíochta	Aisling	Gheal.	Tá	an	amhránaíocht	ar	an	sean-nós	ar	cheann	de	na	gnéithe	is	
uathúla	agus	is	speisialta	dár	n-oidhreacht	chultúrtha,	agus	is	slí	ar	leith	í	chomh	maith	chun	
saibhreas	teanga	a	chothú.	Go	traidisiúnta	thugtaí	na	hamhráin	ar	aghaidh	ó	ghlúin	go	glúin	ar	
bhonn	 neamhfhoirmiúil,	 ait	 ina	 gcloisfeadh	 daoine	 na	 hamhráin	 á	 gcasadh	 sa	 bhaile	 agus	
shúfaí	 isteach	na	 focail,	 an	 ceol	 agus	 an	 stíl	 i	 ngan	 fhios	dóibh	 féin	nach	mór.	Ní	 iondúil	 go	
tharlaíonn	a	leithéid	i	saol	nua-aimseartha	an	lae	inniu	ach	chun	dul	i	ngleic	leis	an	mbaol	go	
gcaillfí	amhráin	an	cheantair	bunaíodh	scéim	amhránaíochta	Aisling	Gheal	sa	bhliain	2000.	Ó	
shin	 i	 leith,	 le	 tacaíocht	 maoinithe	 óna	 leithéidí	 an	 Chomhairle	 Ealaíon	 agus	 Ealaín	 na	
Gaeltachta.	Tá	traidisiún	amhránaíochta	sean-nóis	 i	stíl	Mhúscraí	á	chothú	agus	á	fhorbairt	 i	
measc	an	aosa	óig	sa	limistéar.			
	
3.3	 Forléargas	Ginearálta	ar	Limistéar	Pleanála	Teanga	Mhúscraí	
Tabharfar	 forléargas	 ginearálta	 anseo	 thíos	 ar	 Limistéar	 Pleanála	 Teanga	 Mhúscraí	 -	 na	
háiseanna	agus	seirbhísí	atá	sa	cheantar,	mar	aon	le	haon	áiseanna	nó	seirbhísí	atá	de	dhíth	ar	
an	 gceantar;	 an	 soláthar	 oideachais	 sa	 cheantar,	 idir	 soláthar	 oideachais	 réamhscolaíochta,	
oideachas	bunscoile	agus	oideachas	meánscoile;	áiseanna	agus	seirbhísí	ag	freastal	ar	phobal	
scothaosta	an	cheantair;	agus,	cur	síos	ar	ghníomhaíochtaí	allamuigh	sa	cheantar.	Cuirtear	na	
sonraí	sin	i	láthair	bunaithe	ar	chúig	shráidbhaile	an	limistéir.	

3.3.1	 Baile	Bhúirne	/	Baile	Mhic	Íre	
Tá	Baile	Mhúirne/Baile	Mhic	Íre	ar	an	sráidbhaile	is	mó	i	Limistéar	Pleanála	Teanga	Mhúscraí	
suite	ar	phríomhbhóthar	gnóthach	an	N22.	I	measc	na	n-áiseanna	atá	i	mBaile	Mhúirne/Baile	
Mhic	 Íre	 faoi	 láthair	 tá	 siopaí,	 caidéil	 pheitril,	 oifig	 an	 phoist,	 gruagairí,	 sciamheolaí,	
leabharlann,	tithe	tábhairne,	óstáin	agus	bialanna.	Tá	seirbhís	bus	rialta	de	chuid	Bus	Éireann	
ag	 taisteal	 idir	Chorcaigh	agus	Cill	Airne,	a	stopann	 i	 sráidbhaile	Bhaile	Mhúirne/Baile	Mhic	
Íre.	 Tá	 ionad	 sláinte	 faoi	 scáth	 Feidhmeannacht	 na	 Seirbhíse	 Sláinte	 ag	 feidhmiú	 sa	
sráidbhaile	chomh	maith.	Tá	séipéal	Caitliceach	sa	sráidbhaile	mar	aon	le	Reilig	Ghobnatan	
in	 aice	 láimhe	 áit	 a	 thagann	 na	 sluaite	 gach	 bliain	 ar	 oilithreacht	 go	 láthair	 bheannaithe	
Naomh	Gobnait.	

Ó	 thaobh	an	oideachais	 tá	naíonra	 faoi	 scáth	Chomhar	Naíonraí	na	Gaeltachta	 lonnaithe	 sa	
sráidbhaile,	 mar	 aon	 leis	 an	 mbunscoil	 Scoil	 Abán	 agus	 meánscoil	 Coláiste	 Ghobnatan.	 Tá	
iarratas	curtha	isteach	ag	bunscoil	Scoil	Abán	Naofa	agus	iarbhunscoil	Choláiste	
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Ghobnatan	 ar	 aitheantas	 mar	 Scoil	 Ghaeltachta	 faoin	 bPolasaí	 don	 Oideachas	 Gaeltachta	
2017-2022.	

Tá	 áis	 chúram	 lae	An	 t-Ionad	 Lae	 ag	 feidhmiú	 sa	 sráidbhaile	 faoi	 scáth	 Chomhlacht	 Tithe	
Sóisialta	&	Forbairt	an	tSuláin	Teoranta	agus	é	ag	freastal	ar	phobal	scothaosta	an	cheantair.	
Soláthraítear	 béilí	 te	 san	 ionad	 ceithre	 lá	 sa	 tseachtain	mar	 aon	 le	 seirbhís	 bhéilí	 ar	 rothaí	
dóibh	siúd	nach	dteastaíonn	uathu	taisteal	ón	mbaile.	Eagraítear	gníomhaíochtaí,	scoraíochtaí	
agus	 turais	 lae	 éagsúla	 ón	 ionad	 chomh	 maith.	 Lena	 chois	 sin	 tá	 roinnt	 tithe	 sóisialta	 á	
mbainistiú	ag	an	gComhlacht	Tithe	 i	gclós	an	 t-Ionad	Lae	agus	é	beartaithe	 tuilleadh	 tithe	a	
thógaint	 ann	 amach	 anseo.	 Cuirtear	 an	 t-Ionad	Lae	 ar	 fáil	 le	 haghaidh	 cruinnithe,	 ranganna	
agus	ócáidí	pobail	eile	sna	tráthnóntaí.	

Áis	 eile	 i	 sráidbhaile	 Bhaile	 Mhúirne/Baile	 Mhic	 Íre	 é	 Ionad	 Cultúrtha	 an	 Dochtúir	 Ó	
Loingsigh,	 lárionad	ealaíona	ag	soláthar	clár	imeachtaí	don	aos	óg	agus	do	phobal	Mhúscraí	
níos	 leithne	 –	 idir	 ranganna	 ceoil,	 ranganna	 amhránaíochta,	 ceardlanna	 ealaíne,	 cláir	
oideachais	 ealaíne	 sna	 scoileanna	 máguaird,	 scéimeanna	 cónaitheach,	 taispeántais	 ealaíne	
agus	 ceolchoirmeacha	 traidisiúnta	 agus	 clasaiceach.	 Tá	 an	 t-Ionad	 Cultúrtha	 mar	 áis	
ríthábhachtach	 i	 Limistéar	 Pleanála	 Teanga	 Mhúscraí	 agus	 tá	 sé	 tábhachtach	 dá	 réir	 go	
mbeadh	an	Ionad	ar	cheann	de	na	príomh	pháirtithe	leasmhara	i	bhfeidhmiú	Phlean	Teanga	
Mhúscraí	sna	blianta	le	teacht.	Tá	maoiniú	bliantúil	á	fháil	ag	an	Ionad	ó	Roinn	na	Gaeltachta	
agus	ó	Bhord	Oideachas	agus	Oiliúna	Chorcaí	chun	an	costais	bainistíochta	agus	riaracháin	a	
iompar	agus	maoiniú	ó	Ealain	na	Gaeltachta	ar	fáil	chun	an	clár	imeachtaí	a	reachtáil.	

Ag	 freastal	 ar	 na	 gníomhaíochtaí	 allamuigh	 sa	 sráidbhaile	 tá	 clós	 súgartha	 i	 gcroílár	 an	
tsráidbhaile,	 taobh	 le	 Coláiste	 Ghobnatan,	 agus	 in	 aice	 láimhe	 tá	 raon	 reatha/siúlóide	 Slí	
Bhriain	 mar	 aon	 le	 roinnt	 meaisíní	 aclaíochta	 allamuigh.	 Tá	 Cumann	 Peile	 Naomh	 Abán	
lonnaithe	sa	sráidbhaile	chomh	maith,	le	páirc	imeartha	nua	agus	foirgneamh	breá	Áras	Abán	
tógtha	 sa	 bhliain	 2016	 in	 am	 do	 Chomórtas	 Peile	 na	 Gaeltachta.	 Déanann	 Cumann	
Iománaíochta	Laochra	Óg	cuid	dá	thraenáil	sa	sráidbhaile	chomh	maith.	

Feidhmíonn	Coláiste	Gael	Linn	Baile	Mhúirne	sa	sráidbhaile	le	linn	míonna	an	tsamhraidh,	
ag	 tairiscint	 cúrsaí	Gaeilge	 trí	 seachtaine	do	dhéagóirí	ar	mian	 leo	Gaeilge	a	 fhoghlaim	agus	
blaiseadh	 a	 fháil	 de	 shaol	 na	 Gaeltachta.	 Tugadh	 faoi	 deara	 le	 linn	 an	 phróisis	
chomhairliúcháin	 go	 bhfuil	 meathlú	 thar	 cuimse	 tagtha	 ar	 líon	 na	 mná	 tí	 a	 choimeádann	
scoláirí	 na	 gcúrsaí	 agus	 tá	 sé	 sin	 ina	 bhagairt	 ollmhór	 do	 thodhchaí	 an	 Choláiste.	 Caithfear	
iarracht	 ghníomhach	 a	 dhéanamh	 a	 thuilleadh	 mná	 tí	 a	 mhealladh	 isteach	 nó	 teacht	 ar	
réiteach	eile	(brú	nó	lárionad	lóistín	a	fhorbairt	b’fhéidir)	gan	mhoill.	

Is	 léir	ón	iliomad	teagmhála	leis	an	bpobal	áitiúil	 i	gcaitheamh	an	phróisis	chomhairliúcháin	
go	bhfuil	easnaimh	ar	leith	sa	limistéar	atá	ag	déanamh	tinnis	don	phobal	áitiúil.5	In	ainneoin	
an	 ualach	 áiseanna	 sa	 sráidbhaile	 agus	 an	 líon	 mór	 coistí	 agus	 grúpaí	 pobail	 éagsúla	 atá	
freagrach	 as	 riaradh	 na	 n-áiseanna	 sin	 níl	 aon	 choiste	 forbartha	 nó	 ceann-choiste	 ar	 leith	 i	
sráidbhaile	Bhaile	Mhúirne/Baile	Mhic	Íre	faoina	bhféadfadh	na	coistí	ar	fad	feidhmiú	faoina	

																																																													
5	Tá	liosta	na	moltaí	ar	fad	a	bhfuarthas	ón	bpobal	áitiúil	ar	fáil	in	Aguisín	I.	
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scáth.	Tá	Coiste	Bailte	Slachtmhara	agus	Coiste	Scrín	Ghobnatan	(freagrach	as	cothabháil	
na	reilige)	ar	an	dá	phríomh-choiste	sa	sráidbhaile	faoi	láthair.	Cinnte	chruthódh	struchtúr	ar	
nós	 coiste	 forbartha	 sa	 cheantar	 nasc	 breise	 idir	 na	 grúpaí	 éagsúla	 atá	 ag	 feidhmiú	 go	
gníomhach	ann	cheana	féin.	

Tá	 ganntanas	 ollmhór	 spásanna	 páirceála	 i	 mBaile	 Mhic	 Íre,	 go	 háirithe	 cóngarach	 do	 na	
siopaí,	leabharlann	agus	oifig	an	phoist.	Moltar	go	láidir	plean	baile	ceart	a	chur	i	gcrích	ann	i	
gcomhar	leis	an	gComhairle	Contae	agus	is	togra	é	sin	a	d’fhéadfadh	coiste	forbartha	a	bheith	
lárnach	ann.	

Agus	 sinn	 ag	 trácht	 ar	 Bhaile	Mhúirne/Baile	Mhic	 Íre	 caithfear	Coláiste	 Íosagáin	 a	 lua.	 Tá	
geallúintí	á	dtabhairt	 i	 leith	Coláiste	Íosagáin	a	 fhorbairt	mar	Ionad	Náisiúnta	Oideachais	ón	
mbliain	 1999	 i	 leith	 nuair	 a	 fógraíodh	 go	 mbeadh	 an	 Ionad	 á	 fhorbairt	 sa	 sráidbhaile	 ar	
mhaithe	 le	 teagasc	 na	 Gaeilge	 agus	 teagasc	 trí	mheán	 na	 Gaeilge.	 Chas	 iar-Aire	 Oideachais,	
Michael	Woods,	an	fód	d’fhorbairt	an	Ionaid	i	gColáiste	Íosagáin	sa	bhliain	2002.	Sonraíodh	go	
neamhbhalbh	 sa	 Straitéis	 20	 Bliain	 don	 Ghaeilge,	 arna	 foilsiú	 in	 2010,	 go	 ndéanfaí	 “beart	
láithreach	le	dlús	a	chur	le	forbairt	an	ionaid	acmhainní	oideachais	Ghaeilge	i	mBaile	Bhúirne	i	
gCo.	Chorcaí”6,	ach	is	beag	dul	chun	cinn	atá	déanta	ó	shin	i	leith.	

3.3.2	 Béal	Átha’n	Ghaorthaidh	
Is	é	Béal	Átha’n	Ghaorthaidh	an	dara	sráidbhaile	is	mó	i	Limistéar	Pleanála	Teanga	Mhúscraí.	I	
measc	 na	 n-áiseanna	 atá	 i	mBéal	 Átha’n	Ghaorthaidh	 faoi	 láthair	 tá	 siopa	 amháin	 agus	 dhá	
thigh	tábhairne.	Freastalaíonn	leabharlann	soghluaiste	na	Comhairle	Contae	ar	an	sráidbhaile	
uair	sa	choicís.	Bhíodh	Oifig	an	Phoist	sa	sráidbhaile	ach	dhún	sé	sa	bhliain	2011	agus	tháinig	
deireadh	leis	an	seirbhís	bus	 laethúil	de	chuid	Bus	Éireann	go	Maigh	Chromtha	agus	cathair	
Chorcaí	thart	ar	an	am	céanna,	dhá	bhuile	tubaisteach	do	Bhéal	Átha’n	Ghaorthaidh.	

Tá	 séipéal	Caitliceach	 sa	 sráidbhaile	agus	an	 reilig	 is	 cóngaraí	 lonnaithe	 in	 Inse	Geimhleach	
thart	ar	naoi	gciliméadar	soir	ar	bhruacha	Locha	Lua	nó	ceann	eile	i	nGuagán	Barra	thart	ar	
7	 gciliméadar	 siar	 ón	 sráidbhaile.	 Tá	 ceangal	 láidir	 ag	Naomh	 Fionnbarra	 le	 Béal	 Átha’n	
Ghaorthaidh	agus	Guagán	Barra,	áit	a	thagann	na	sluaite	ar	thurais	oilithreachta	gach	bliain.		

Ó	 thaobh	an	oideachais	 tá	naíonra	 faoi	 scáth	Chomhar	Naíonraí	na	Gaeltachta	 lonnaithe	 sa	
sráidbhaile,	mar	aon	leis	an	mbunscoil	Scoil	Fhionnbarra	agus	iarbhunscoil	Scoil	Mhuire.	
Tá	 iarratas	 curtha	 isteach	 ag	 Scoil	 Fhionnbarra	 agus	 Scoil	 Mhuire	 ar	 aitheantas	 mar	 Scoil	
Ghaeltachta	faoin	bPolasaí	don	Oideachas	Gaeltachta	2017-2022.	

Tá	áis	chúram	lae	Cuan	Barra	ag	feidhmiú	sa	sráidbhaile	faoi	scáth	Choiste	Tithíochta	Uíbh	
Laoghaire	agus	Comhlacht	Tithe	Sóisialta	&	Forbairt	an	tSuláin	Teoranta,	ag	freastal	ar	phobal	
scothaosta	an	cheantair.	Soláthraítear	béilí	te	san	ionad	agus	seirbhís	bhéilí	ar	rothaí	dhá	lá	sa	
tseachtain,	Luan	agus	Aoine.	Cuirtear	seirbhís	dhochtúra,	cois-liachta	agus	sciamheolaí	ar	fáil	
san	ionad	uair	sa	mhí,	nó	níos	minice	ag	brath	ar	éileamh,	mar	aon	le	seirbhís	ghruagaire	uair	
sa	 tseachtain.	 Lena	 chois	 sin	 tá	 trí	 thithe	 sóisialta	 á	 mbainistiú	 ag	 Coiste	 Tithe	 Uíbh	
																																																													
6	Straitéis	20	Bliain	don	Ghaeilge	2010-2030	(lch.	17)	-	
http://www.ahrrga.gov.ie/app/uploads/2015/07/Straiteis-20-Bliain-Leagan-Gaeilge.pdf.	
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Laoghaire	i	gclós	Cuan	Barra	agus	tá	cead	pleanála	faighte	roinnt	tithe	eile	a	thógaint	in	aice	
láimhe,	 togra	 go	 mbeidh	 tús	 á	 chur	 leis	 go	 luath.	 Cuirtear	 Cuan	 Barra	 ar	 fáil	 le	 haghaidh	
cruinnithe,	ranganna,	cúrsaí	agus	ócáidí	pobail	eile	nach	iad	go	mion	minic.	

Faoi	dhíon	Chuan	Barra	chomh	maith	tá	Spraoi	na	Laoi,	áis	chúram	leanaí	le	clós	súgartha	in	
aice	 láimhe.	 Soláthraíonn	 Spraoi	 na	 Laoi	 seirbhís	 tar	 éis	 scoile	 do	 pháistí	 bunscoile	 i	
gcaitheamh	na	scoilbhliana	agus	le	linn	laethanta	saoire	na	scoile	reáchtáiltear	réimse	leathan	
campaí	 ealaíon	 agus	 ceardaíochta	 ann	 do	 pháistí	 óga.	 	 Tagann	 an	 grúpa	 tuismitheoirí	 agus	
lapadán	 áitiúil	 le	 chéile	 i	 Spraoi	 na	 Laoi	maidin	 amháin	 sa	 tseachtain	mar	 theacht	 le	 chéile	
sóisialta	spraíúil.		

Ag	 freastal	 ar	na	 gníomhaíochtaí	 allamuigh	 sa	 sráidbhaile	 tá	clós	 súgartha	Spraoi	na	Laoi	
mar	a	luadh	cheana	féin,	agus	lena	chois	sin	tá	páirc	phobail	Casadh	na	Spride	ar	thaobh	thiar	
an	 tsráidbhaile	 áit	 inar	 féidir	 le	 muintir	 na	 háite	 agus	 cuairteoirí	 sos	 a	 ghlacadh,	 picnic	 a	
bheith	acu	agus	siúl	mórthimpeall	na	bplandaí	agus	mbláthanna	éagsúla	atá	ag	fás	ann.	Trasna	
an	 bhóthair	 ó	 Chasadh	 na	 Spride	 tá	 siúlóid	 bheag	 chomh	 fada	 le	 sean-struchtúr	 ársa	 Na	
Céimeanna	 thar	 Abha	 na	 Laoi.	 Tá	 Cumann	 Peile	 Bhéal	 Átha’n	 Ghaorthaidh	 lonnaithe	 sa	
sráidbhaile	chomh	maith,	le	páirc	imeartha	nua-athchóirithe	agus	áras	breá	ina	bhfuil	seomraí	
feistis,	 seomraí	 cruinnithe	 agus	 halla	mór.	 Tá	 halla	 pobail	 agus	 linn	 snámha	 sa	 sráidbhaile	
chomh	maith	faoi	scáth	Choláiste	na	Mumhan,	an	coláiste	samhraidh	is	sine	sa	tír	agus	é	ar	
an	bhfód	ó	1904	i	leith.	

In	ainneoin	na	n-áiseanna	iontacha	atá	ag	Coláiste	na	Mumhan	i	gcroílár	an	tsráidbhaile,	is	léir	
ó	 na	 teagmhálacha	 leis	 an	 bpobal	 áitiúil	 i	 gcaitheamh	 an	 phróisis	 phleanála	 teanga7	 go	
mothaíonn	 muintir	 na	 háite	 nach	 bhfuil	 go	 leor	 úsáide	 á	 mbaint	 as	 na	 háiseanna	 sin,	 do	
mhuintir	 na	 háite	 féin	 agus	do	 chuairteoirí	 ag	 teacht	 chuig	 an	 gceantar.	Moltar	 dá	 réir	mar	
chuid	 den	 phlean	 teanga	 go	mbunófaí	 coiste	 i	mBéal	 Átha’n	 Ghaorthaidh	 chun	 tacú	 leis	 an	
gColáiste	agus	gur	cheart	machnamh	ar	phlean	straitéiseach	a	chur	le	chéile	chun	todhchaí	an	
Choláiste	a	chinntiú.	

3.3.3	 Cill	na	Martra	
Tá	Cill	na	Martra	lonnaithe	ar	an	taobh	thoir	de	Limistéar	Pleanála	Teanga	Mhúscraí.	I	measc	
na	n-áiseanna	atá	i	sráidbhaile	Chill	na	Martra	faoi	láthair	tá	siopa	agus	oifig	an	phoist,	agus	
dhá	thigh	tábhairne.	Tá	séipéal	Caitliceach	sa	sráidbhaile	mar	aon	le	reilig	in	aice	láimhe.	Is	é	
Naomh	Lachtaín	naomh	patrún	an	cheantair.	

Ó	 thaobh	an	oideachais	 tá	naíonra	 faoi	 scáth	Chomhar	Naíonraí	na	Gaeltachta	 lonnaithe	 sa	
sráidbhaile,	mar	aon	 leis	an	mbunscoil	Scoil	Lachtaín	Naofa.	Tá	 iarratas	curtha	 isteach	ag	
Scoil	 Lachtaín	 Naofa	 ar	 aitheantas	 mar	 Scoil	 Ghaeltachta	 faoin	 bPolasaí	 don	 Oideachas	
Gaeltachta	2017-2022.	

Tá	áis	chúram	lae	Cois	Cille	ag	feidhmiú	sa	sráidbhaile	faoi	scáth	Chomhlacht	Tithe	Sóisialta	
&	 Forbairt	 an	 tSuláin	 Teoranta	 agus	 é	 ag	 freastal	 ar	 phobal	 scothaosta	 an	 cheantair	
mháguaird.	Soláthraítear	béilí	te	san	ionad	ceithre	lá	sa	tseachtain	mar	aon	le	seirbhís	bhéilí	
																																																													
7	Tá	liosta	na	moltaí/easnaimh	ar	fad	a	fuarthas	ón	bpobal	áitiúil	ar	fáil	in	Aguisín	I.	
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ar	 rothaí	 san	 ionad	 lá	 amháin	 sa	 tseachtain.	 Eagraítear	 gníomhaíochtaí	 éagsúla	 agus	
scoraíochtaí	san	ionad	chomh	maith.	Lena	chois	sin	tá	roinnt	tithe	sóisialta	á	mbainistiú	ag	an	
gComhlacht	Tithe	i	sráidbhaile	Chill	na	Martra	agus	cuid	acu	i	gclós	Chois	Cille,	áit	ina	bhfuil	
oifig	 na	 ceanneagraíochta	 Comharchumann	 Forbartha	 Mhúscraí	 lonnaithe	 faoi	 láthair.	
Cuirtear	 seirbhís	dhochtúra,	 cois-liachta	agus	 suathaireachta	ar	 fáil	 i	 gCois	Cille	uair	 sa	mhí	
agus	cuirtear	an	t-ionad	ar	fáil	le	haghaidh	cruinnithe,	ranganna	agus	ócáidí	pobail	eile	chomh	
maith.	

Tá	halla	pobail	lonnaithe	sa	sráidbhaile	áit	ina	reáchtáiltear	éagsúlacht	imeachtaí.	Tá	Cumann	
Peile	 Chill	 na	 Martra	 lonnaithe	 sa	 sráidbhaile	 chomh	 maith,	 le	 páirc	 imeartha	 Páirc	 Uí	
Chuana	agus	foirgneamh	Aire	na	nÓg	lonnaithe	ann.	

Is	 léir	ón	iliomad	teagmhála	leis	an	bpobal	áitiúil	 i	gcaitheamh	an	phróisis	chomhairliúcháin	
go	 bhfuil	 easnaimh	 ar	 leith	 sa	 limistéar	 atá	 ag	 déanamh	 tinnis	 don	phobal	 áitiúil.8	 Thug	 an	
pobal	áitiúil	le	fios	gur	easnamh	mór	i	gCill	na	Martra	faoi	láthair	é	clós	súgartha.	Seachas	an	
pháirc	peile	níl	aon	áit	ag	ógánaigh	an	cheantair	teacht	le	chéile	ar	bhonn	sóisialta,	lasmuigh	
de	 thimpeallacht	na	 scoile,	 le	bheith	 i	 gcomhluadar	a	 chéile	agus	 iad	ag	 labhairt	Gaeilge.	Tá	
moladh	 sa	 phlean	 teanga	 dá	 réir	 coiste	 a	 bhunú	 sa	 sráidbhaile	 i	 gcomhar	 le	 Scoil	 Lachtaín	
Naofa	chun	tosnú	i	mbun	taighde	ar	an	bhféidearthacht	a	bheadh	ann	clós	súgartha	a	fhorbairt	
i	gCill	na	Martra	don	phobal	áitiúil.	

3.3.4	 Cúil	Aodha	
Tá	 Cúil	 Aodha	 lonnaithe	 ar	 an	 taobh	 thiar	 de	 Limistéar	 Pleanála	 Teanga	 Mhúscraí.	 Níl	 a	
leithéidí	siopa,	oifig	an	phoist	ná	tigh	tábhairne	i	sráidbhaile	Chúil	Aodha	níos	mó	ach	fós	féin	
is	 pobal	 bríomhar	 é.	 Freastalaíonn	 leabharlann	 soghluaiste	 na	 Comhairle	 Contae	 ar	 an	
sráidbhaile	 uair	 sa	 choicís.	 Tá	 séipéal	 Caitliceach	 sa	 sráidbhaile	 áit	 ina	 mbíonn	 Cór	 Chúil	
Aodha	le	clos	nach	mór	gach	Domhnach	ó	cheann	ceann	na	bliana.	Is	í	Naomh	Gobnait	naomh	
patrún	 an	 cheantair	 agus	 tá	 a	 láthair	 bheannaithe	 lonnaithe	 cóngarach	 go	 maith	 i	 mBaile	
Mhúirne/Baile	Mhic	Íre.	

Ó	 thaobh	an	oideachais	 tá	naíonra	 faoi	 scáth	Chomhar	Naíonraí	na	Gaeltachta	 lonnaithe	 sa	
sráidbhaile,	mar	 aon	 leis	 an	mbunscoil	 Scoil	 Chúil	 Aodha-Barr	 d’Inse.	 Tá	 iarratas	 curtha	
isteach	 ag	 Scoil	 Chúil	 Aodha-Barr	 d’Inse	 ar	 aitheantas	mar	 Scoil	 Ghaeltachta	 faoin	 bPolasaí	
don	Oideachas	Gaeltachta	2017-2022.	

Tá	 roinnt	 tithe	 sóisialta	 sa	 sráidbhaile	 faoi	 scáth	Chomhlacht	Tithe	 Sóisialta	&	Forbairt	 an	
tSuláin	Teoranta.		

Tá	halla	pobail,	Áras	Éamonn	Mac	Suibhne	agus	Ionad	Óige	Dónall	Ó	Liatháin	lonnaithe	sa	
sráidbhaile,	 faoi	scáth	an	choiste	 forbartha	áitiúil	Comhaltas	Cosanta	Gaeltacht	Chúil	Aodha.	
Reáchtáiltear	ualach	mór	imeachtaí,	ranganna	agus	cruinnithe	sa	halla	agus	san	ionad	óige	ó	
cheann	ceann	na	bliana.	Tá	Oifigeach	Forbartha	na	Mumhan	de	chuid	Muintearas/Óige	na	
Gaeltachta	 lonnaithe	 san	 Ionad	 Óige	 agus	 is	 ann	 a	 thagann	 an	 grúpa	 tuismitheoirí	 agus	
lapadán	 áitiúil	 le	 chéile	 uair	 sa	 tseachtain.	 Tá	 Linn	 Snámha	 Conchúbhar	 Ó	 Laoghaire	 i	
																																																													
8	Tá	liosta	na	moltaí/easnaimh	ar	fad	a	fuarthas	ón	bpobal	áitiúil	ar	fáil	in	Aguisín	I.	
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gcroílár	 an	 tsráidbhaile	 chomh	 maith	 áit	 ina	 reáchtáiltear	 iliomad	 cúrsaí	 snámha	 agus	
tarrthála	d’ógánaigh	an	cheantair	mháguaird	gach	bliain.	Imríonn	cumann	sacair	Peileadóirí	
an	tSuláin	a	gcuid	cluichí	baile	ar	an	bpáirc	imeartha	i	gCúil	Aodha,	lonnaithe	in	aice	le	Scoil	
Chúil	Aodha-Barr	d’Inse.	

Bhíodh	 coláiste	 samhraidh	 ag	 feidhmiú	 i	 gCúil	 Aodha	 tamall	 de	 bhlianta	 ó	 shin	 ach	 tháinig	
meathlú	air	diaidh	ar	ndiaidh	de	bharr	easpa	mná	tí	go	dtí	gur	cuireadh	deireadh	leis	ar	fad.	
Bheadh	 sé	 go	maith	 dá	 bhféadfaí	muintir	 Bhaile	Mhúirne/Baile	Mhic	 Íre	 agus	 Cúil	 Aodha	 a	
thabhairt	le	chéile	chun	dul	i	ngleic	leis	an	bhfadhb	céanna	seo	atá	sa	dhá	shráidbhaile.	

Is	 léir	ón	iliomad	teagmhála	leis	an	bpobal	áitiúil	 i	gcaitheamh	an	phróisis	chomhairliúcháin	
go	 bhfuil	 easnaimh	 ar	 leith	 sa	 limistéar	 atá	 ag	 déanamh	 tinnis	 don	 phobal	 áitiúil.9	 Mar	 a	
bhíonn	 i	 gceist	 le	 go	 leor	 ceantar	 tuaithe	ar	 fud	na	 tíre	 tá	na	bóithre	 i	 gCúil	Aodha	 cúng	go	
maith	 agus	 easnamh	 aitheanta	 amháin	 sa	 cheantar	 é	 spás	 siúlóide	 nó	 rothaíochta	 sábháilte	
don	phobal	áitiúil	agus	do	chuairteoirí.	Tá	moladh	sa	phlean	teanga	dá	réir	coiste	a	bhunú	sa	
sráidbhaile	 i	 gcomhar	 le	 Coiste	 na	mBailte	 Slachtmhara	 chun	 iniúchadh	 a	 dhéanamh	 ar	 an	
bhféidearthacht	a	bheadh	ann	slí	siúlóide	nó	bealach	glas	a	fhorbairt	i	gCúil	Aodha.	

3.3.5	 Réidh	na	nDoirí	
Tá	 Réidh	 na	 nDoirí	 lonnaithe	 i	 gcroílár	 Limistéar	 Pleanála	 Teanga	Mhúscraí.	 I	measc	 na	 n-
áiseanna	atá	i	sráidbhaile	Ré	na	nDoirí	faoi	láthair	tá	siopa	agus	oifig	an	phoist,	áiseanna	atá	
ríthábhachtach	d’inbhuanaitheacht	an	tsráidbhaile.	Freastalaíonn	leabharlann	soghluaiste	na	
Comhairle	Contae	ar	an	sráidbhaile	uair	sa	choicís.	Tá	séipéal	Caitliceach	sa	sráidbhaile	agus	is	
é	Naomh	Lachtaín	naomh	patrún	an	cheantair.	

Ó	thaobh	an	oideachais	tá	bunscoil	Scoil	Náisiúnta	Réidh	na	nDoirí	lonnaithe	sa	sráidbhaile	
agus	 tá	 iarratas	 curtha	 isteach	 acu	 ar	 aitheantas	 mar	 Scoil	 Ghaeltachta	 faoin	 bPolasaí	 don	
Oideachas	 Gaeltachta	 2017-2022.	 Is	 iondúil	 go	 bhfreastalaíonn	 páistí	 réamhscolaíochta	 an	
cheantair	 ar	 an	 naíonra	 i	 gCill	 na	Martra	 nó	 i	mBaile	Mhúirne/Baile	Mhic	 Íre,	 agus	 nuair	 a	
shroicheann	 lucht	 na	 bunscoile	 aois	 na	 meánscoile	 freastalaíonn	 formhór	 acu	 ar	 Choláiste	
Ghobnatan.	

Áis	 ar	 leith	 sa	 sráidbhaile	 é	 an	 t-Ionad	 Áise,	 áit	 ina	 raibh	 Meitheal	 Mhúscraí	 faoi	 scáth	
Mheitheal	Forbartha	na	Gaeltachta	(M.F.G.)	lonnaithe	go	dtí	2011,	tráth	a	dtáinig	deireadh	le	
MFG	 go	 náisiúnta.	 Tá	 an	 áis	 á	 riaradh	 ag	 coiste	 áitiúil	 Mullach	 na	 Réidh	 anois.	 Tá	 úsáid	
ócáideach	á	bhaint	as	an	t-Ionad	Áise	le	haghaidh	éagsúlacht	ranganna,	cúrsaí	agus	imeachtaí	
pobail.	 Tagann	 an	 grúpa	 tuismitheoirí	 agus	 lapadán	 áitiúil	 le	 chéile	 ann	maidin	 amháin	 sa	
tseachtain	 chomh	 maith.	 Tá	 an	 t-Ionad	 Áise	 mar	 áis	 thar	 a	 bheith	 luachmhar	 i	 gcroílár	
limistéar	Mhúscraí,	cóngarach	go	maith	don	cheithre	sráidbhaile	eile,	agus	moltar	dá	réir	gur	
cheart	iarracht	ghníomhach	a	dhéanamh	níos	mó	úsáide	a	bhaint	as.	
	

																																																													
9	Tá	liosta	na	moltaí/easnaimh	ar	fad	a	bhfuarthas	ón	bpobal	áitiúil	ar	fáil	in	Aguisín	I.	
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3.4	 Limistéar	Pleanála	Teanga	Mhúscraí	-	Daonra	
Tá	Limistéar	Pleanála	Teanga	Mhúscraí	lonnaithe	i	gceantar	bardasach	Mhaigh	Chromtha-na	
Blárnan.	Mar	a	luadh	cheana,	cuimsíonn	an	ceantar	sráidbhailte	Bhaile	Mhúirne/Bhaile	Mhic	
Íre,	 Béal	 Átha’n	 Ghaorthaidh,	 Cill	 na	Martra,	 Cúil	 Aodha	 agus	 Ré	 na	 nDoirí.	 Bunaithe	 ar	 an	
Staidreamh	Daonra	 i	 gCeantair	 Bheaga10	 atá	 curtha	 ar	 fáil	 ag	 an	 bPríomh-Oifig	 Staidrimh	 i	
dtaca	 le	 Daonáireamh	 2016,	 tá	 ar	 ár	 gcumas	 pictiúir	 níos	 doimhne	 a	 fháil	 ar	 dhéantús	 an	
daonra	i	Limistéar	Pleanála	Teanga	Mhúscraí.	

Sa	chairt	anseo	thíos	agus	sa	tábla	a	ghabhann	ina	diaidh,	bunaithe	ar	Dhaonáireamh	2016,	as	
na	sonraí	a	bailíodh	ó	3,733	freagróirí,	 léirítear	gur	rugadh	89.09%	de	ghnáth	chonaitheoirí	
Limistéar	Pleanála	Teanga	Mhúscraí	 in	Éirinn.	Le	 céatadán	 íseal	de	ghnáth-chónaitheoirí	 an	
limistéar	 a	 shonraíonn	 gur	 rugadh	 iad	 sa	 Ríocht	 Aontaithe	 (5.1%),	 sa	 Pholainn	 (2%),	 sa	
Liotuáin	(0.01%),	i	dtíortha	eile	an	Aontas	Eorpach	28	(AE28)	(2.4%)	agus	sa	chuid	eile	den	
domhan	(1.4%).	

	

	
Bunaithe	ar	fhigiúirí	eisithe	ag	an	bPríomh-Oifig	Staidrimh	www.cso.ie.	

	 Éire	 An	 Ríocht	
Aontaithe	

An	Pholainn	 An	Liotuáin	 AE	28	Eile	 Cuid	eile	den	
domhan	

Líon	daoine	 3326	 192	 70	 1	 90	 54	
Céatadán	 89.09%	 5.1%	 2%	 0.01%	 2.04%	 1.04%	
	
Leis	 an	 líon	 céanna	 freagróirí	 (3,733	 duine)	 ag	 tabhairt	 sonraí	 i	 dtaca	 lena	 náisiúntacht,	
leirítear	gur	Éireannaigh	iad	formhór	(91%)	de	ghnáth	chónaitheoirí	an	limistéir.	

																																																													
10	Small	Area	Population	Statistics	(SAPS)	-	
http://www.cso.ie/en/census/census2016reports/census2016smallareapopulationstatistics/.	
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Bunaithe	ar	fhigiúirí	eisithe	ag	an	bPríomh-Oifig	Staidrimh	www.cso.ie.	

	 Éire	 An	 Ríocht	
Aontaithe	

An	
Pholainn	

An	
Liotuáin	

AE28	Eile	 Cuid	 eile	
den	
domhan	

Níor	
sonraíodh	

Líon	daoine	 3401	 119	 74	 1	 95	 24	 19	

	

	
Bunaithe	ar	thorthaí	na	gceistneoirí	a	scaipeadh	le	linn	an	phróisis	chomhairliúcháin		n=620	

(seasann	N	do	líon	na	gcomhfhreagraithe)	
	

3.5	 Staid	na	Gaeilge	sa	Limistéar		
Bunaithe	 ar	 fhigiúirí	 Dhaonáireamh	 2016,	 as	 an	 3,619	 duine	 sa	 limistéar	 os	 cionn	 aois	 3	 bliana,	
léirítear	go	bhfuil	2,782	duine	(76.8%)	le	Gaeilge	acu	agus	787	duine	(21.17%)	gan	aon	Ghaeilge	acu.	
Bhí	1.3%	de	fhreagróirí	na	ceiste	nár	shonraigh	freagra	ar	leith.	Tá	tuilleadh	eolais	faoi	seo	i	gCaibidil	5	
–	Torthaí	an	Taighde.	

3401	

119	 74	 1	 95	 24	 19	

Éire	 An	Ríocht	
Aontaithe	

An	
Pholainn	

An	
Liotuáin	

AE28	Eile	 An	chuid	
eile	den	
domhan	

Níor	
sonraíodh	

Daonra	de	réir	áit	náisiúntachta	
Daonra	de	réir	áit	náisiúntachta	

0%	 5%	 10%	 15%	 20%	 25%	 30%	

Baile	Bhúirne	

Cúil	Aodha	

Béal	Átha'n	Ghaorthaidh	

Cill	na	Martra	

Réidh	na	nDóirí	

Maigh	Chromtha	

Cill	Airne	

Cathair	nó	Co.	Chorcaí	

Áit	eile	

Thar	lear	

Cá	bhfuil	tú	ag	obair?	



	
Plean	Teanga	Mhúscraí	

Caibidil	3	–	Léargas	ar	an	Limistéar	Pleanála	Teanga	

	 30	

	
			Léaráid	2	-	Bunaithe	ar	fhigiúirí	eisithe	ag	an	bPríomh-Oifig	Staidrimh	www.cso.ie.	

3.6	 Bailte	Seirbhíse	Gaeltachta	
Is	 é	 atá	 i	 gceist	 leis	 na	 Bailte	 Seirbhíse	 Gaeltachta	 ná	 bailte	 atá	 suite	 i	 Limistéir	 Pleanála	
Teanga	Ghaeltachta	nó	taobh	leo.	Tá	Maigh	Chromtha	agus	cathair	Chorcaí	luaite	mar	bhailte	
seirbhíse	 Gaeltachta	 i	 gcontae	 Chorcaí.	 Beidh	 orthu	 plean	 teanga	 ar	 leith	 a	 ullmhú	 agus	 a	
fheidhmiú	sna	bailte	sin	–	“táthar	ag	súil	go	mbeidh	an	pobal,	an	earnáil	dheonach,	an	earnáil	
phoiblí	agus	an	earnáil	phríobháideach	ag	obair	as	lámha	a	chéile	sa	bhaile	chun	tacú	leis	an	
nGaeilge	 ann.	 Is	 é	 an	 cuspóir	 a	 bheidh	 ag	 an	 bplean	 teanga	 ná	 cur	 le	 húsáid	 na	 Gaeilge	 sa	
bhaile	mar	a	bhaineann	sé	le	réimse	leathan	gníomhaíochtaí,	lena	n-áirítear	cúrsaí	teaghlaigh,	
pobail,	oideachais,	sóisialta,	gnó	agus	poiblí”.11		

	

Limistéar	Pleanála	Teanga	Mhúscraí	(i	ndath	gorm)	&	Bailte	Seirbhíse	(i	ndath	dearg)12	
	

																																																													
11		www.ahrrga.gov.ie/app/uploads/2015/12/bailte-seirbhise-gaeltachta-faqs.pdf.		
12	Tóghta	ó	shuíomh	Amharcóir	Pleanála	Teanga	–	Meitheamh	2017	
https://dahg.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7090794ee2ca4b53bb785b84c2bd9ad8	

Daoine	le	Gaeilge	
78%	

Daoine	gan	aon	
Ghaeilge	
21%	

Ní	shonraítear	
1%	

Staid	na	Gaeilge	i	nGaeltacht	Mhúscraí	(2016)	
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3.7	 Conclúid	
Is	léir	ón	gcur	síos	sa	chaibidil	seo	gur	ceantar	bríomhar,	beoga	é	Limistéar	Pleanála	Teanga	
Mhúscraí.	Tá	áilleacht	nádúrtha	thar	cuimse	sa	cheantar,	idir	aibhneacha,	locha	agus	sléibhte,	
plandaí	agus	fiadhúlra.	Tá	saibhreas	cultúir	agus	oidhreachta	thar	na	bearta	sa	dúthaigh,	agus	
a	bhuíochas	le	scéimeanna,	grúpaí	agus	coistí	éagsúla	tá	éirithe	leis	an	bpobal	traidisiún	béil	
na	háite,	idir	amhráin	ar	an	sean-nós,	lúibíní,	agallaimh	beirte	agus	scéalaíocht,	a	thabhairt	ar	
aghaidh	chuig	an	gcéad	ghlúin	eile.		
	
Gan	dabht	i	dteannta	le	 láidreachtaí	tagann	laigí,	agus	níl	dúthaigh	ar	bith	sa	tír	gan	laigí	nó	
easnaimh	ar	leith	iontu.	Cinnte	tá	easnaimh	ar	leith	i	limistéar	Múscraí	trí	chéile,	m.sh.	níl	aon	
ionad	cúram	leanaí	sa	limistéar	(Beart	3.1)	agus	tá	gá	le	suíomh	idirlín	lárnach	don	cheantar,	
ar	mhaithe	le	muintir	na	háite	agus	turasóirí	araon	(Beart	1.5).	Tá	easnaimh	eile	a	bhaineann	
leis	 na	 sráidbhailte	 ar	 leith,	m.sh.	 níl	 aon	 pháirc	 súgartha	 i	 gCill	 na	Martra	 (Beart	 10.4),	 tá	
cosán	agus	bealach	glas	de	dhíth	ar	mhuintir	Chúil	Aodha	(Beart	10.5),	ba	mhaith	le	muintir	
Réidh	na	nDoirí	go	mbainfí	ní	mó	úsáide	as	an	Ionad	Áise	(Beart	10.8),	ba	mhaith	le	muintir	
Bhéal	 Átha’n	 Ghaorthaidh	 díriú	 ar	 an	 úsáid	 a	 baintear	 as	 Coláiste	 na	Mumhan	 (Beart	 10.2)	
agus	moltar	go	mbunófaí	Coiste	Forbartha	i	mBaile	Mhúirne	(Beart	10.11).		

Caithfear	Coláiste	Íosagáin	a	lua	chomh	maith	i	dtaca	le	Baile	Mhúirne	agus	ceantar	Mhúscraí	
trí	 chéile.	Ní	mór	 don	Rialtas	 thar	 éinne	 eile	 a	 chinntiú	 go	 gcuirtear	 na	 tacaíochtaí	 agus	 an	
maoiniú	 cuí	 i	 leataobh	 in	 am	 trátha	 chun	 gur	 féidir	 an	 áis	 a	 fhorbairt	 faoi	mar	 atá	 leagtha	
amach	sa	Straitéis	20	Bliain	don	Ghaeilge.	13				

	

																																																													
13	Straitéis	20	Bliain	don	Ghaeilge	2010-2030	(lch.	17)	-	
http://www.ahrrga.gov.ie/app/uploads/2015/07/Straiteis-20-Bliain-Leagan-Gaeilge.pdf.	


