
–Dáil Éireann – Céad bliain ar aghaidh- Ceisteanna  

 
1. Tá moladh ann gur cheart ‘gaelscoil’ a dhéanamh de gach uile scoil in 

Éirinn thar roinnt blianta ….an n-aontaíonn sibh leis an mholadh sin? 

(Miz) 

2.     Tá go leor bacanna roimh scoláirí i nGaelcholáistí, m.s. is cosúil go 

mbeidh níos mó oibre le déanamh ag scoláirí T1 gan aitheantas breise 

sa Teastas Sóisearach (T.S.) agus is náireach an rud é nach bhfuil 

Scrúdú Cainte ag an leibhéal sin a thuilleadh – caithfidh buntáistí 

níos fearr a thabhairt ar nós bónais breise – cad é bhur dtuairim?  

(Máirtín) 

3. Tá go leor cainte ann fán ‘Breatimeacht’ le roinnt blianta ach an bhfuil 

a fhios ag éinne cad atá chun tarlú i ndáiríre, fá thaisteal, fá 

thrádáil....sin ráite, níl an t-Aontas Eorpach gan locht – m.s. farraigí 

na hÉireann scriosta! Cad a cheapann sibh? (Eoin) 

4.    Tá caint ann le fada maidir le foirgneamh buan a thabhairt dúinn, 

cén fáth go bhfuilimid fós ag fanacht ar a leithéid do Choláiste an 

Eachréidh? (Ruairí) 

5. Tá sé luaite i bhForógra na Saoirse go dtabharfaimid aire do ‘chlann 

uile an náisiúin’ – is beag measa atá tugtha do chách nuair atá níos mó 

daoine ná riamh gan dídean, oibrithe ag saothrú faoi choinníollacha 

shuaracha, daoine fágtha ar thrálaithe in oispidéil agus an ruaig 

curtha ar theifigh. Cad a shíleann sibh? (Colm) 

6. Fógraíodh le deireannas go bhfuil Éire ar an tríú thír is measa ó 

thaobh chúrsaí timpeallachta san Eoraip ach is beag ceannaireachta 

atá léirithe ag ceannairí na tíre fán fhadhb. Cad iad bhur bpleananna 

le cúrsaí timpeallachta a chaomhnú? (Tara) 

7. Tá ár gcaidreamh le S.A.M. iontach tábhachtach dúinn ar fad ach nár 

cheart dúinn lochtanna ár gcairde a cháineadh níos éifeachtaí ...m.s. 

polasaithe an Uachtaráin ‘Trump’? (Shruthy) 

8. Níl rialtas ag feidhmniú i Stormont le dhá bhliain anois – nár cheart is 

nár chóir go mbeadh Dáil Éireann ag déanamh a seacht ndícheall a 

chinntiú go mbeadh an rialtas sin athbhunaithe láithreach – ar son na 

síochána? (Seanie) 

 


