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PÁDRAIGÍN NIC 
MHATHÚNA

D’freastal me ar Bhunscoil an tSleibhe Dhuibh agus ar 
Coláiste Feirste, áiteanna ar fhoghlaim mé an Ghaeilge. 

Nuair a bhí mé i mo dhéagóir chuir mé tús le clár na 
n-oibrithe deonach le Glór na Móna eagraíocht pobal 
agus óige lonnaithe san Uachtar Chluanaí, clár bríomhar 
a thug an spás dom scileanna ar leith a fhorbairt trí 
mheán na Gaeilge. Bhí and deis agam OCN leibhéal a 
1 agus a 2 san obair óige agus OCN leibhéal 1 i drugaí 
agus alcól a bhaint amach. Bhí an seans agam na 
scileanna seo a úsáid go praiticiúil agus mé ag dul don 
obair deonach sa cheantar agus mé ag dul do mo chuid 
GCSE agus a-leibheal.

Nuair a chríochnaigh mé mo chuid a-leibheal i gColáiste 
Feirste, chuaigh mé chun na hollscoile, áit a bhain mé 
céim amach i gcoireolaíocht agus agus cearta coiriúil. 
Nuair a chríochnaigh mé an céim bhí rath orm post 
páirtaimseartha a fháil ag obair sa tearmann óige ag 
obair le daoine óg aois 11+. Go luath sa post bhí tuiscint 
agam fan tábhacht a bhí le seirbhís neamhfhoirmiúil 
Gaeilge a bheith ar fáil sa ceantar. Is cuimhin liom go 
crinn mo chéad oíche bhí breis is 45 daoine óg ann, 
Gaeilgeoirí on ceantar i seomra amháin a bhí spreagtha 
don Gaeilge, atmaisféar ann cumhachtach do go 
pearsanta agus proifisiúnta. 

I ndiadh cúpla mí ag obair le Glór na Móna bhí ról agam 
mar ceannaire i mbun Cumann Óige Uí Dhochartaigh, ról 
le dúshlán nua a bhí fíor mhaith do mo chuid foghlaim, ag 
bainistiú airgead agus foireann. Seo nuair a bhí á fhios 
agam gur obair óige trí mheán na Gaeilge an treo a bhí 
mé ag iarraidh dul. 
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Is é seo a thugann tiomantas 
dom mar oibrí oige go háirithe 
agus tuiscint pearsanta agam ar 
an próiseas mar gheall go raibh 
an deis cearna agam mar duine 
óg agus is léir gur chuaigh sé i 
bhfeidhm orm go dearfach.

Tá dul chun cinn déanta agam 
le mo chuid scileanna agus is 
cinnte go bhfuil tógáil muinín 
ann fosta. Tá mé anois fosaithe 
mar oifigeach forbartha óige 
le Glór na Móna agus mé 
freagracht as bainistiú foireann 
do oibrí óige atá ag reáchtáil 4 
cumann óige go cathrach ar fud 
Béal Feirste. 

Leis an phróiseas seo is cinnte 
go bhfuil luach agam anois do 
obair óige Gaeilge, is earnáil an-
speisialta agus fuinniúil í agus 
creidim go bhfuil seo mar gheall 
go bhfuil cultúr na Gaeilge 
agus luchanna an obair óige 
comhoiriúnach. 

Fuair mé post lánaimseartha ag obair mar ceannaire i gCumann Óige Uachtar Chluanaí, arís chuir seo le mo 
cuid scileanna. bhí an cumann óige ag plé le breis is 100 daoine óga agus foireann níos mó le riachtanais 
agus dúshláin ar leith a bhí difriúil ná Cumann Óige Uí Dhochartaigh. Leis an réimse de taithí bhí mé cinnte 
go raibh mé ag iarraidh a bheith mar oibrí óige cáilithe. 

Chuir mé isteach don iarchéime san obair óige agus bhí rath orm an cáilíocht seo a bhaint amach ar na 
mallaibh. Thug seo an deis do tógáil muinín a fháil mar oibrí óige agus tuiscint níos fearr a bheith agam fán 
earnáil óige agus an Gaeilge.
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