
 

Céard é bhur dtuairim faoi chháin chharbóin?

A’ dtagann sibh leis an tuairim gur chheart go mbeadh an Ghhaeilge éigeantach? 

Céard é bhur mbarrúil faoi veganism?

A’ nglacann tú leis gur chheart luach alcól a ardú?

‘Sé mo thuairim ná go bhfuil se  riachtanach mar go gcaithfear  
truailliú aeráide a mhaolú. Iócfadh an truaillitheoir, sin a deirimse.

Tagaim go hiomlán leis. Is ceart go mbeadh ár dteanga fhéin mar 
chroí-ábhar scoile. Cén fáth nach mbeadh deis cheart ag chuile dhuine í a 
fhoghlaim, í a shealbhú agus  í a labhairt.

‘Sé mo bharrúil ná gur iontach an rud e mar go bhfuil buntáistí ollmhóra a 
bhaineann leis. Deirtear  go gcuideodh se go mór le dul i ngleic le hotracht  
agus le hailse.

Nach minic go mbíonn praghas canna beorach níos saoire ná praghas buideál 
uisce. Dá laghad an phraghas is ea is mó a ólfas daoine óga. Rud a dhéanfadh 
an-dochar dhóibh agus a bheadh  aimhleasach  dá sláinte.

’Sé mo thuairim gur cheart e a chuir i bhfeidhm diaidh ar ndiaidh. Níor cheart 
píonós a ghearradh ar dhaoine nach bhfuil se d’acmhainn acu cáin bhreise a íoc. 
Téann cáin den tsórt seo thar fóir .

Ní thagaim le sin ar chor ar bith. Ní hionann éigeanntacht  agus oideachas agus 
is mó dochair a dhéanann se  ná aon rud eile. Is gá paisean a chothú agus is le 
hábharthacht,  samhlaíocht  agus cruthaíocht  a dhéantar sin. Ní le héigeantacht.

‘Sé mo bharrúil gur áiféiseach  an smaoineamh e. Tá se i bhfad ró-uaillmhianach. 
Ní féidir béilí gan fheoil, déirí nó iasc fiú a shamlú. Ní fhéadfadh se a bheith go maith 
don tsláinte.

Níl aon ghlacadh a’am le seo. Tá costas ró-ard cheana fhéin ar chuile shórt. 
Bíonn praghasanna deochanna i bhfad níos saoire ar an Mór-Roinn. Níl siad sin ag 
siúl thart caochta, ar meisce, a’ caitheamh aníos. Oideachas agus féinsmacht a 
theastaíonn, ní daorsmacht. 

Mo /do tMo /do thhuairim uairim   My/your opinionMy/your opinion

TagTagaimaim leis ....  leis ....   I concur ....I concur ....

Mo /do bMo /do bhharrúil arrúil   My/your thoughtsMy/your thoughts

GlacGlacaimaim leis gur ....   leis gur ....    I accept that ...I accept that ...
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Céard a dhhéarfá(há)(há) faoi quota na mban sa bpolitíocht?

Ar rith sé raimh leat Gaeilge a  roghnú mar thheanga chhaidrimh ?

A’ n-aontaíonn sibh nár chheart gairmiúlacht a chheadú sa CLG?

Céard a chheapfá faoi bhhia orgánach?

Déarfainn(hin) gur maith ann e. Tá gannionadaíocht  na mban  ag cur srian  ar 
fhorbairt sochaí na tíre. Níl se ach ceart go mbeadh 50% den ionadaíocht 
ag 50% den daonra.

Is minic a rith se liom, nach Éireannach me. Tuige nach mbeinn ag iarraidh mo 
theanga fhéin a labhairt? Adhmaím  nach ndearna me mórán faoi go fóilleach ach 
nach féidir tosaí ag aon am?

Aontaím 100% leis.  ‘Sé an CLG ceann de na heagraíocht amaitéarach  is mó agus 
is suntasaí ar domhan. Tá se tógtha  ar phaisean passion  agus diongbháilteacht  
na céadta míle duine a thugann go deonach  dá gcuid ama. ‘Sé chaoi go gcothódh 
gairmiúlacht míshuimhneas.

Cheapfainn(hin) gur dul chun cinn ollmhór e. Nach iontach go bhfuil bia folláin saor 
ó cheimicí agus spraeanna a tháirgeadh anois. Tá buntáistí móra leis
ní hamháin don tsláinte ach don timpeallacht  chomh maith. 

Dhéarfainn(hin)  nach bhfuil gá ar bith  leis. Tá ré na mban anseo anois. 
Ní fada uainn gur óna fir a theastós quota. Fan go bhfeicfidh(e) sibh.

Níor rith se riamh liom. Is dóigh nuair nach gcloiseann tú daoine á labhairt 
go hoscailte timpeall ort nach smaoineofá air fiú. Cinnte, ba dheas an rud é a 
dhéanamh. Má bhíonn daoine eile sásta tabhairt faoi, beidh mise leo. 

Ní aontaím ar chor ar bith leis. Tá se thar am ag an CLG glacadh le cleachtais  an 
21ú aois. Tá sár-imreoirí i dteideal  go dtabharfaí aitheantas  agus cúiteamh  dóibh 
as a  dtugann siad go neamhleithliseach dá gcuid ama & scileannaí. 

Ní cheapfainn(hin) mórán dhó. Buaileadh bob atá ann le go n-íocfaí praghas 
níos airde ar ghlasraí, torthaí agus tairgí beatha. Chuirfinn(hin)  geall leat nach 
dtabharfá(há ) tada faoi deara idir fataí orgánacha agus na gnáth cheanna agus iad 
ar do phláta.

DDhhéaréarfainnfainn  (hin) (hin) .... ....   I would say ......I would say ......

Ar rith Ar rith sese leat .... ? leat .... ?  Has it occurred to you Has it occurred to you 

AontAontaímaím leis ....   leis ....    I agree that ...I agree that ...

CChheapeapfinnfinn  (hin) (hin) . .... . ....   I would think .....I would think .....
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