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Fáilte chuig Comórtas Bailte Slachtmhara Super Valu don bhliain 2022. Gabhaimid buíochas libh as bhur n-iontráil, 
agus guímid gach rath oraibh in bhur gcuid oibre amach anseo. Ádh mór oraibh.

Is sráidbhaile ar mheánmhéid é Béal Átha an Ghaorthaidh ina bhfuil daonra 240 duine sa sráidbhaile agus 750 
duine sa cheantar máguaird - chuir Béal Átha an Ghaorthaidh isteach ar an gcomórtas le roinnt mhaith blianta 
anuas agus tá coiste acu ar a bhfuil 12 ball agus a bhfuil tacaíocht acu ó 30 oibrí deonach eile.

•    Tá sé tugtha ar aird go bhfuil sráidbhaile Bhéal Átha an Ghaorthaidh sa cheathrú bliain dá phlean cúig 
bliana agus tá bhur gcoiste dírithe ar mholtaí agus imeachtaí a 
        chuirfidh glaineacht bhur sráidbhaile chun cinn amach anseo. 
•    Tagann bhur gcoiste le chéile ar an láthair uair sa tseachtain le linn mhíonna an tsamhraidh chun bruscar a 
ghlanadh suas agus fiailí a bhaint etc. agus tagann le chéile ar 
        Zoom uair sa mhí le linn mhíonna an gheimhridh. Oibríonn an coiste leis an gCoiste Forbartha áitiúil ar mhaithe 
leis an gceantar. 
•    Faightear tacaíocht ó réimse leathan gníomhaireachtaí agus gnólachtaí náisiúnta agus áitiúla, lena 
n-áirítear Comhairle Contae Chorcaí, Comharchumann Forbartha 
        Mhúscraí Teoranta, Údarás na Gaeltachta, An Meitheal Teanga, An Scéim Shóisialta Tuaithe agus an scéim 
TÚS.
•    Tá roinnt bealaí difriúla ina dhéanann an Coiste cumarsáid leis an bpobal áitiúil amhail láithreán gréasáin 
an choiste, béalatha.ie nó Ballingeary.com, nuachtlitreacha 
        seachtainiúla an pharóiste, irisleabhar saor in aisce gach coicís (Lee Valley Outlook), Facebook, grúpa 
WhatsApp agus Béal Átha Abú (bealathaabu@gmail.com).
•    Tá rannpháirtíocht láidir ag an gcoiste le daoine óga sa sráidbhaile a bhfuil moladh mór tuillte go maith acu 
agus a chuidíonn leis an gcoiste foirgnimh a ghlanadh agus a 
        phéinteáil, cur i láthair an tsráid-dreacha a fheabhsú, bruscar a ghlanadh suas agus bláthanna agus plandaí a 
chur. 
•    Is é Feachtas Dulux an tionscadal mór a bhí ag an gcoiste i mbliana, feachtas ina bhfuarthas lascaine 30% 
ar phéint a úsáideadh chun cur i láthair na bhfoirgneamh sa 
        sráidbhaile a uasghrádú agus a fheabhsú - Maith sibh as an obair ar fad a rinneadh ar Lá Mór Péinteála. 
Smaoineamh nuálach a bhí ann grianghraif ‘roimh ré agus ina 
        dhiaidh’ Momo Mór agus na teicnící a úsáideadh chun rogha na ndathanna a shocrú. Bhí an moltóir dearfach 
faoi ghníomhaíochtaí bhur n-oibrithe deonacha a taispeánadh 
        sna grianghraif ‘Péint Péint Péint’ agus cruthaíodh go raibh tairbhe i gceist san athrú a tháinig ar an sráidbhaile 
nuair a rinneadh an obair phéinteála ar fad, maidir leis an 
        gcur i láthair iomlán den sráidbhaile - leanaigí oraibh leis an dea-obair.
•    Maith sibh as 6.6 acra talún a cheannach, talamh atá taobh le habhainn na Laoi a úsáidfear chun críocha 
pobail agus tuigimid go bhfuil comórtas ar bun anois chun ainm an 
        tsuíomh a phiocadh. B’fhéidir go mbeadh sibh in ann ceangal do choisithe a chur leis an maoin sin atá taobh 
leis an abhainn chun é a cheangal le páirc imeartha CLG agus 
        an pháirc atá taobh léi ina mbíonn daoine ag imirt peile, rud a chruthódh ceantar mór fearann páirce ionas go 
mbeadh áitritheoirí an tsráidbhaile agus cuairteoirí araon in 
        ann taithneamh a bhaint as. Aontaíonn an moltóir gur chóir an 6.6 acra a choimeád mar Pháirc Dúlra don 
sráidbhaile.

Is iontach a bhí an léarscáil idirghníomhach aerfótagrafach a cuireadh ar fáil le d’fhoirm iontrála agus cheap an 
moltóir go raibh sé an-úsáideach sa mheasúnú ar an sráidbhaile agus nuair a bhí sé ag scríobh na tuarascála. 
Maith sibh. 

Is iontach a bhí caighdeán na foirme iarratais agus bhí an cháipéis an-éasca le húsáid mar gheall ar an gcló trom a 
úsáideadh, na pointí urchair agus go leor naisc idirlín chun an dea-obair ar fad a rinne bhur gcoiste agus bhur 
n-oibrithe deonacha an bhliain seo a léiriú. Tugtar moladh daoibh as an úsáid nuálach a baineadh as an 
teicneolaíocht chun an obair a rinne pobal an tsráidbhaile a chur i láthair. Tá 41 leathanach san Fhoirm Iontrála, atá 
beagán fada i gcás sráidbhaile atá ar aon mhéid le Béal Átha an Ghaorthaidh.
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        gcur i láthair iomlán den sráidbhaile - leanaigí oraibh leis an dea-obair.
•    Maith sibh as 6.6 acra talún a cheannach, talamh atá taobh le habhainn na Laoi a úsáidfear chun críocha 
pobail agus tuigimid go bhfuil comórtas ar bun anois chun ainm an 
        tsuíomh a phiocadh. B’fhéidir go mbeadh sibh in ann ceangal do choisithe a chur leis an maoin sin atá taobh 
leis an abhainn chun é a cheangal le páirc imeartha CLG agus 
        an pháirc atá taobh léi ina mbíonn daoine ag imirt peile, rud a chruthódh ceantar mór fearann páirce ionas go 
mbeadh áitritheoirí an tsráidbhaile agus cuairteoirí araon in 
        ann taithneamh a bhaint as. Aontaíonn an moltóir gur chóir an 6.6 acra a choimeád mar Pháirc Dúlra don 
sráidbhaile.

Is iontach a bhí an léarscáil idirghníomhach aerfótagrafach a cuireadh ar fáil le d’fhoirm iontrála agus cheap an 
moltóir go raibh sé an-úsáideach sa mheasúnú ar an sráidbhaile agus nuair a bhí sé ag scríobh na tuarascála. 
Maith sibh. 

Is iontach a bhí caighdeán na foirme iarratais agus bhí an cháipéis an-éasca le húsáid mar gheall ar an gcló trom a 
úsáideadh, na pointí urchair agus go leor naisc idirlín chun an dea-obair ar fad a rinne bhur gcoiste agus bhur 
n-oibrithe deonacha an bhliain seo a léiriú. Tugtar moladh daoibh as an úsáid nuálach a baineadh as an 
teicneolaíocht chun an obair a rinne pobal an tsráidbhaile a chur i láthair. Tá 41 leathanach san Fhoirm Iontrála, atá 
beagán fada i gcás sráidbhaile atá ar aon mhéid le Béal Átha an Ghaorthaidh.

•    Mar atá luaite roimhe seo, is é Feachtas Dulux an príomhthionscadal a bhí agaibh i mbliana, rud a 
d’athraigh cur i láthair agus carachtar iomlán an tsráidbhaile. Tá tú ag 
        obair freisin ar Phlean Forbartha don sráidbhaile agus tá sibh ag iarraidh Iarsmalann na Gaeilge agus 
Athbheochan na Gaeilge a fhorbairt agus guímid gach rath oraibh leis 
        na tionscadail sin. Tá an-tábhacht ag baint le feabhas a chur ar na cosáin do mhuintir na háite agus tá sibh ag 
obair le Comhairle Contae Chorcaí agus leis an BSL/Uisce 
        Éireann chun ceisteanna a chur chun cinn. Thóg sibh bosca teileafóin sa stíl thraidisiúnta fiú chun áit a chur ar 
fáil don dífhibrileoir nua - smaoineamh iontach.
•    Thug bhur moltóir cuairt ar Bhéal Átha an Ghaorthaidh ar mhaidin mheirbh scamallach i mí Iúil. Ba é teach 
tábhairne Ard na Laoi an chéad fhoirgneamh a tharraing aird an 
        mholtóra, de bharr go raibh sé péinteáilte i ndath suntasach gorm agus bán agus chuir na taispeántais 
fhairsinge bláthanna tuilleadh slachta air. Bhí na leithris phoiblí in 
        aice láimhe úrphéinteáilte agus ba ann, ach go háirithe, a baineadh lán na súl as na boscaí neadaireachta a 
raibh dearaí barrúla d’éadain orthu. Bhí bealach isteach Scoil 
        Mhuire in aice láimhe agus na ballaí teorann úrphéinteáilte freisin, rud a chur le caighdeán shráid-dreach an 
tsráidbhaile.
•    Bhí aghaidh tharraingteach chuí ag maoin tráchtála Earraí Adhmaid Teo mar a bhí ag áitreamh siopa 
Paddy Quill freisin. D’fhéadfadh an garraí/spás glas atá suite os 
        comhair an tsiopa a fheabhsú amach anseo trí chrainn fheiliúnacha a chur feadh an bhóthair.
•    Níl dromchlaí agus marcanna an bhóthair i lár an tsráidbhaile ró-iontach go ginearálta ach níl aon dabht go 
bhfuil pleananna curtha i bhfeidhm chun dromchlaí agus 
        marcanna nua a chur ar na bóithre go luath. Bhí conraitheoirí ag deisiú aon pholl a bhí sa bhóthar agus bhí 
siad ag cur tarmac ar na píosaí ba mheasa sa sráidbhaile ar lá 
        na moltóireachta, rud nach gcuirfidh ach réiteach sealadach ar fáil. 
•    Tugadh cuairt ar an tSeancheárta agus bhain an moltóir sásamh as an bpictiúr úr de cheardlann an 
ghabha agus na pleananna iontacha bláthanna a cuireadh isteach ansin, 
        lena n-áitítear soithí plandaí a cruthaíodh ag baint úsáid as inneonacha traidisiúnta an ghabha. Bhí an-mheas 
acu ar na comharthaí ‘Siúlóid Staire na Sráide’ a bhí deartha 
        agus curtha i láthair ar bhealach álainn agus a chuireann eolas ar fáil ar stair na ceárta - tá macasamhail na 
gcomharthaí sin le fáil in áiteanna sa sráidbhaile (tá 21 díobh ar 
        fad ann) agus is acmhainn fhíorspeisialta iad le bheith ar fáil timpeall an tsráidbhaile - Maith sibh ar fad a bhí 
páirteach sa tionscadal sin.
•    Bhí an ceantar timpeall shiopa Uí Dhuinnin Day-Today an-ghleoite le ballaí a bhí úrphéinteáilte, 
taispeántais tharraingteacha de bhláthanna, comharthaí a chuireann eolas ar 
        fáil faoi bhealach Beara - Breifne agus dífhibrileoir poiblí atá á thaispeáint i mbosca traidisiúnta teileafóin a 
tógadh as an nua. 
•    Baineadh sásamh as an séipéal in aice láimhe, Séipéal Naomh Fhionnbarra mar gheall ar an mballa 
teorann a bhí úrphéinteáilte agus ráillí feadh an bhóthair a bhí 
        feabhsaithe le soithí ildaite plandaí. B’fhéidir go smaoineodh sibh ar chrainn fheiliúnacha a chur ar fáil laistigh 
d’fhearann an tséipéil ansin, má tá spás ar fáil. Is gné 
        tharraingteach é an balla coinneála atá déanta de chloch nádúrtha agus atá suite ar chúl an tséipéil ansin, cé 
go bhfuil sé as radharc den chuid is mó. 
•    Cuireadh an seanáitreabh, an tSeanbheairic agus an t-áitreabh in aice láimhe, Tigh Seártan, a bhfuil 
ceadúnas alcóil aige, i láthair ar ardchaighdeán agus bhí taispeántais 
        tharraingteacha bláthanna ann chomh maith le háit chun bia a ithe taobh amuigh ar an tsráid os comhair an tí 
tábhairne a bhí curtha i láthair go maith.
•    Bhíothas dearfach faoin scéim ilbhliantúil plandaí atá níos fabhraí do phailniú a cuireadh ar fáil ag láthair 
an iar-phota Uachtarlainne agus Gorta agus tugadh faoi deara 
        freisin an chuinneog ildaite agus na taispeántais bláthanna ansin. Is gné tharraingteach é an Bun Síleann, 
droichead cloiche ina bhfuil ceithre áirse, go háirithe sa chuid seo 
        den sráidbhaile agus bhí sé go maith comharthaí uasghrádaithe a fheiceáil agus go raibh áit le suí curtha ar fáil 
ansin, áit ina raibh binsí déanta as plaisteach athchúrsáilte 
        suiteáilte.
•    Athraíodh an ceantar timpeall Sheansiopa Uí Chriodáin ó bhonn nuair a rinne bhur gcoiste agus bhur 
n-oibrithe deonacha plean nua péinteála. Cuireann na seanchaidéil 
        pheitril agus an geata cruach isteach ar an gcur i láthair iomlán agus b’fhéidir go bhféadfaí iad sin a athchóiriú 
amach anseo. Tá gá cuid de na comharthaí méire eolais 
        bóithre a ghlanadh freisin. 
•    Is é balla ard agus ráille ar theorainn na páirce an ghné is suntasaí ar éadanas na bhfearann CLG feadh 
an bhóthair phoiblí agus ní fheabhsaíonn sé sin an chuma atá ar an 
        gceantar mórthimpeall na mbóithre anseo. B’fhéidir amach anseo, smaoinígí ar chrainn a chur feadh an 
éadanais sin, chun cuidiú le slacht a chur ar an gcuma iomlán atá ar 
        an teorainn sin. Is féidir sin a dhéanamh gan cuir isteach ar na spásanna páirceála do charranna atá ann 
cheana. 
•    Cuireann maoin Choláiste na Mumhan, ina bhfuil aghaidh an choláiste úrphéinteáilte, éadanas néata agus 
slachtmhar i láthair feadh an bhóthair. Chomh maith le fearainn 
        CLG, bheadh sé inmhianaithe tosú ar roinnt crann a chur feadh an éadanais bóthair seo, rud a chuideodh 
maolú a dhéanamh ar thionchar radhairc go leor foirgneamh, 
        ballaí agus dromchlaí crua sa cheantar. Ní fheabhsaíonn an struchtúr téastair foscadáin lasnairde atá suite 
feadh bhealach siúil na gcoisithe ag an gcoláiste an bealach 
        isteach chuig an sráidbhaile agus b’fhéidir go mbeifí in ann an struchtúr sin a ghlanadh nó a phéinteáil arís. 
Seans nach bhfuil an ceantar atá curtha i leataobh don ghalf 
        mearaí in úsáid níos mó? Más amhlaidh, bheadh sé inmhianaithe fáil réidh leis an ngné sin ar fad agus féar a 
chur ar ais sa cheantar agus crainn fheiliúnacha a chur. 
•    Cuireadh Scoil Naomh Fhionnbarra atá in aice láimhe i láthair go maith agus bhíothas dearfach faoi na 
múrphictiúir tharraingteacha ar na ballaí agus na taispeántais bláthanna. Smaoinigh ar chrainn a chur ar fáil chun 
iad a chur laistigh d’fhearann na scoile agus d’fheabhsófaí an ceantar sin dá bpéinteálfaí na ráillí ag bealach isteach 
na scoile. 
•    Bhí an moltóir dearfach faoi na plandaí buana luibheanna a cuireadh ar fáil i ndúiche na dúshraithe de 
theach Fathereen in aice Bhóthar Bhaile Bhuirne agus tugadh faoi deara an t-eolas atá ar phlaic faoin gconair 
stairiúil a cuireadh ar fáil ansin. Tugadh cuairt freisin ar an Linn Snámha in aice láimhe agus chuir an balla ard gorm 
atá úrphéinteáilte feadh an bhóthair slacht ar an gceantar mórthimpeall an bhóthair sa cheantar seo go ginearálta.

Streetscape & Public Places / Sráid-Dreach & Áiteanna Poiblí:



        den sráidbhaile agus bhí sé go maith comharthaí uasghrádaithe a fheiceáil agus go raibh áit le suí curtha ar fáil 
ansin, áit ina raibh binsí déanta as plaisteach athchúrsáilte 
        suiteáilte.
•    Athraíodh an ceantar timpeall Sheansiopa Uí Chriodáin ó bhonn nuair a rinne bhur gcoiste agus bhur 
n-oibrithe deonacha plean nua péinteála. Cuireann na seanchaidéil 
        pheitril agus an geata cruach isteach ar an gcur i láthair iomlán agus b’fhéidir go bhféadfaí iad sin a athchóiriú 
amach anseo. Tá gá cuid de na comharthaí méire eolais 
        bóithre a ghlanadh freisin. 
•    Is é balla ard agus ráille ar theorainn na páirce an ghné is suntasaí ar éadanas na bhfearann CLG feadh 
an bhóthair phoiblí agus ní fheabhsaíonn sé sin an chuma atá ar an 
        gceantar mórthimpeall na mbóithre anseo. B’fhéidir amach anseo, smaoinígí ar chrainn a chur feadh an 
éadanais sin, chun cuidiú le slacht a chur ar an gcuma iomlán atá ar 
        an teorainn sin. Is féidir sin a dhéanamh gan cuir isteach ar na spásanna páirceála do charranna atá ann 
cheana. 
•    Cuireann maoin Choláiste na Mumhan, ina bhfuil aghaidh an choláiste úrphéinteáilte, éadanas néata agus 
slachtmhar i láthair feadh an bhóthair. Chomh maith le fearainn 
        CLG, bheadh sé inmhianaithe tosú ar roinnt crann a chur feadh an éadanais bóthair seo, rud a chuideodh 
maolú a dhéanamh ar thionchar radhairc go leor foirgneamh, 
        ballaí agus dromchlaí crua sa cheantar. Ní fheabhsaíonn an struchtúr téastair foscadáin lasnairde atá suite 
feadh bhealach siúil na gcoisithe ag an gcoláiste an bealach 
        isteach chuig an sráidbhaile agus b’fhéidir go mbeifí in ann an struchtúr sin a ghlanadh nó a phéinteáil arís. 
Seans nach bhfuil an ceantar atá curtha i leataobh don ghalf 
        mearaí in úsáid níos mó? Más amhlaidh, bheadh sé inmhianaithe fáil réidh leis an ngné sin ar fad agus féar a 
chur ar ais sa cheantar agus crainn fheiliúnacha a chur. 
•    Cuireadh Scoil Naomh Fhionnbarra atá in aice láimhe i láthair go maith agus bhíothas dearfach faoi na 
múrphictiúir tharraingteacha ar na ballaí agus na taispeántais bláthanna. Smaoinigh ar chrainn a chur ar fáil chun 
iad a chur laistigh d’fhearann na scoile agus d’fheabhsófaí an ceantar sin dá bpéinteálfaí na ráillí ag bealach isteach 
na scoile. 
•    Bhí an moltóir dearfach faoi na plandaí buana luibheanna a cuireadh ar fáil i ndúiche na dúshraithe de 
theach Fathereen in aice Bhóthar Bhaile Bhuirne agus tugadh faoi deara an t-eolas atá ar phlaic faoin gconair 
stairiúil a cuireadh ar fáil ansin. Tugadh cuairt freisin ar an Linn Snámha in aice láimhe agus chuir an balla ard gorm 
atá úrphéinteáilte feadh an bhóthair slacht ar an gceantar mórthimpeall an bhóthair sa cheantar seo go ginearálta.

•    Thug an moltóir cuairt ar Pháirc CLG Chumann Terence Mc Swiney - Bhéal Átha an Ghaorthaidh. Tá an 
pháirc atá faoi thuilsoilse agus tá áiseanna an chlubthí iontach ar fad 
        agus maith sibh ar fad as bheith ag obair chun na háiseanna sin a thógáil. Don am atá le teacht, b’fhiú 
smaoineamh ar bhealach siúil do choisithe a chur ar fáil idir 
        páirceanna CLG agus an talamh a fuair an coiste le déanaí feadh abhainn na Laoi, chun líonra mór fearainn 
páirce agus siúlóid lúibe a chruthú ar mhaithe le háitritheoirí an 
        tsráidbhaile agus cuairteoirí araon. 
•    Tugadh cuairt ar an bpáirc phicnice agus ar an ngairdín céadfach, ‘Casadh na Spride’ agus baineadh 
an-sásamh as an bhfoscadh gaiséabó adhmaid, leis an ngné nádúrtha 
        ghlas ar an díon agus an leabharlann bheag. Is cosúil go raibh na plandaí ar an díon ag streachailt le linn na 
haimsire tirime le déanaí. Is tearmann don fhiadhúlra é an 
        ceantar gairdín tuile atá álainn le créachtach agus coigeal na mban sí agus cineál fásra uisceach eile. Bhí na 
ceapacha plandaí luibheanna atá feiliúnach do phailniú faoi 
        bhláth iomlán agus chuir siad slacht ar chur i láthair na páirce. B’fhéidir amach anseo, go mbeadh sé 
inmhianaithe roinnt cosán a bhfuil dromchla crua orthu a chur ar fáil 
        ionas go mbeadh sé feiliúnach do dhaoine atá ag brath ar chathaoir rothaí agus do leanaí teacht ar an áit. Is 
féidir ceantair féir a chur i leataobh freisin chun móinéir de 
        bhláthanna fiáine a fhorbairt ar mhaithe leis an mbithéagsúlacht, a bheadh ag teacht le dearadh iomlán na 
páirce.  Tá sé tugtha ar aird go mbíonn an ceantar páirce seo 
        faoi uisce uaireanta le linn an gheimhridh, rud a dhéanann oibríochtaí cothabhála leanúnacha an-deacair.
•    Bhí tionchar mór dearfach ar chur i láthair iomlán an tsráidbhaile ag an maisiúchán a cuireadh ar fáil ó na 
taispeántais tharraingteacha de bhláthanna, ceantair a bhfuil 
        plandaí curtha iontu, pictiúr agus múrphictiúir ar na ballaí. Tá slacht curtha ar na caidéil uisce, seanrothair agus 
cuinneoga agus tá leas maith á mbaint astu chun cur leis na 
        scéimeanna sin atá deartha go maith - maith sibh ar fad a fhreastalaíonn ar na tráthnónta garraíodóireachta 
gach seachtain agus na tráthnónta cothabhála sráidbhaile.
•    Maith sibh as an obair ar fad a rinneadh ar an Siúlóid Cloiche Cora, lena n-áirítear ráille nua a chur ag tús 
na siúlóide agus fál adhmaid a dheisiú etc.

•    Bhí sibh an-ghníomhach i roinnt réimsí faoin gcatagóir seo i mbliana agus tá eolas curtha agaibh chuig 
muintir na háite maidir le Plean Pailneora Uile Éireann. 
•    Tá céimeanna tógtha agaibh freisin chun úsáid na luibhicíde ceimicí i gceantar an tsráidbhaile agus i 
bPáirc Chasadh na Spride a sheachaint agus tá bhur modh féin chun 
        srian a chur ar fhiailí forbartha agaibh, lena n-áirítear meascán d’fhínéagar, salann agus gallúnach. Tá plean 
mionsonraithe forbartha agaibh chun réisím bhainistíochta atá 
        feiliúnach don bhithéagsúlacht a chur i bhfeidhm sa pháirc agus guímid gach rath oraibh leis sin. 
•    Is éard atá i gceist le go leor den obair atá ar siúl agaibh anseo ná cothabháil a dhéanamh ar an gcosán 
idir an droichead cloiche cora agus bealach isteach an 
        phríomhbhóthair chuig an bPáirc Phicnice mar go bhfuil sé sách garbh agus is tasc leanúnach é chun é a 
choinneáil i ndea-chaoi. 
•    Tá sibh ag tabhairt tús áite do phlandaí atá níos fabhraí do phailniú a chur ar fud an tsráidbhaile agus de 
réir bhur bplean 5 bliain, thosaigh sibh ag obair ar Phlean Fiadhúlra 
        don sráidbhaile.
•    Táthar dearfach faoin obair leanúnach chun feabhas a chur ar shocruithe áitiúla cóireála camrais agus ar 
chaighdeán an uisce a scaoiltear amach as lochanna agus 
        aibhneacha áitiúla, i gcomhar leis an eagraíocht ‘Uiscí agus Pobail’.  
•    Mar is eol daoibh, dírítear i bPlean Pailneora Uile Éireann a seoladh le déanaí ar shonraí suirbhé a bhailiú 
chun tionchar na hoibre maithe ar fad a mheasúnú atá grúpaí 
        amhail na Bailte Slachtmhara ag déanamh ar fud na tíre e.g., an obair ag Páirc Chasadh na Spride. D’fhorbair 
an tIonad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta aip nua chun an 
        suirbhé seo a dhéanamh níos éasca do ghrúpaí trí leas a bhaint as ‘Comhaireamh Amaithe d'Fheithidí - 
Bláthanna’ (Comhaireamh AFB) Ciallaíonn AFB ‘Comhaireamh 
        Amaithe d’Fheithidí - Bláthanna’. Tá Comhaireamh AFB an-simplí agus is uirlis úsáideach í do ghrúpaí TT 
chun athrú a thomhas ina mbithéagsúlacht áitiúil, go háirithe nuair 
        atá gníomh ar bun acu cheana féin do phailneoirí. Trí Chomhaireamh AFB a dhéanamh le linn na bliana agus 
le linn blianta amach anseo, cuideoidh sé súil a choinneáil ar 
        thionchar do ghníomhartha ar líon na bhfeithidí agus ar éagsúlacht chomh maith le sonraí tábhachtacha a chur 
ar fáil don Ionad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta 
        (biodiversityireland.ie). Bheadh sé go maith scoileanna áitiúla a bheith páirteach sa chomhaireamh sin. Téigh 
chuig an nasc seo chun tuilleadh eolais a fháil ar 
        Chomhaireamh Amaithe d’Fheithidí - Bláthanna (Comhaireamh AFB) -  Ionad Náisiúnta le Sonraí 
Bithéagsúlachta (biodiversityireland.ie)

Green Spaces and Landscaping / Spásanna Glasa agus Tírdhreachú:

Nature and Biodiversity in your Locality / An Dúlra agus an Bhithéagsúlacht i do cheantar:



        feiliúnach don bhithéagsúlacht a chur i bhfeidhm sa pháirc agus guímid gach rath oraibh leis sin. 
•    Is éard atá i gceist le go leor den obair atá ar siúl agaibh anseo ná cothabháil a dhéanamh ar an gcosán 
idir an droichead cloiche cora agus bealach isteach an 
        phríomhbhóthair chuig an bPáirc Phicnice mar go bhfuil sé sách garbh agus is tasc leanúnach é chun é a 
choinneáil i ndea-chaoi. 
•    Tá sibh ag tabhairt tús áite do phlandaí atá níos fabhraí do phailniú a chur ar fud an tsráidbhaile agus de 
réir bhur bplean 5 bliain, thosaigh sibh ag obair ar Phlean Fiadhúlra 
        don sráidbhaile.
•    Táthar dearfach faoin obair leanúnach chun feabhas a chur ar shocruithe áitiúla cóireála camrais agus ar 
chaighdeán an uisce a scaoiltear amach as lochanna agus 
        aibhneacha áitiúla, i gcomhar leis an eagraíocht ‘Uiscí agus Pobail’.  
•    Mar is eol daoibh, dírítear i bPlean Pailneora Uile Éireann a seoladh le déanaí ar shonraí suirbhé a bhailiú 
chun tionchar na hoibre maithe ar fad a mheasúnú atá grúpaí 
        amhail na Bailte Slachtmhara ag déanamh ar fud na tíre e.g., an obair ag Páirc Chasadh na Spride. D’fhorbair 
an tIonad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta aip nua chun an 
        suirbhé seo a dhéanamh níos éasca do ghrúpaí trí leas a bhaint as ‘Comhaireamh Amaithe d'Fheithidí - 
Bláthanna’ (Comhaireamh AFB) Ciallaíonn AFB ‘Comhaireamh 
        Amaithe d’Fheithidí - Bláthanna’. Tá Comhaireamh AFB an-simplí agus is uirlis úsáideach í do ghrúpaí TT 
chun athrú a thomhas ina mbithéagsúlacht áitiúil, go háirithe nuair 
        atá gníomh ar bun acu cheana féin do phailneoirí. Trí Chomhaireamh AFB a dhéanamh le linn na bliana agus 
le linn blianta amach anseo, cuideoidh sé súil a choinneáil ar 
        thionchar do ghníomhartha ar líon na bhfeithidí agus ar éagsúlacht chomh maith le sonraí tábhachtacha a chur 
ar fáil don Ionad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta 
        (biodiversityireland.ie). Bheadh sé go maith scoileanna áitiúla a bheith páirteach sa chomhaireamh sin. Téigh 
chuig an nasc seo chun tuilleadh eolais a fháil ar 
        Chomhaireamh Amaithe d’Fheithidí - Bláthanna (Comhaireamh AFB) -  Ionad Náisiúnta le Sonraí 
Bithéagsúlachta (biodiversityireland.ie)

•    Tá na bainc bhuidéil, atá curtha ar fáil sa sráidbhaile, folaithe go feiliúnach i gcuas sa bhalla teorann sa 
cheantar mórthimpeall an Halla, rud a laghdaíonn go suntasach an 
        tionchar radhairc atá acu feadh an bhóthair. Cuireadh na bainc i láthair i mbail an-néata agus slachtmhar.
•    Tá straitéis agat chun srian a choinneáil ar bhruscar sa sráidbhaile agus feadh bóithre isteach agus ó bhí 
an bhliain 2021 ann thosaigh sibh patróil agus bailiúcháin bhruscair 
        arís ar bhonn rialta agus chuidigh daltaí ó Scoil Mhuire libh. Tá sé tugtha ar aird le roinnt blianta anuas go 
bhfuil comharthaí curtha in airde ar fud an tsráidbhaile, 
        comharthaí a iarrann ar dhaoine an sráidbhaile agus bealaí isteach a choinneáil glan agus tá is maith atá sé a 
thabhairt faoi ar aird go bhfuil an chuma air gur oibrigh na 
        nithe sin go maith ó thaobh ugach a thabhairt do thiománaithe gan bruscar a chaitheamh feadh bóithre isteach.
•    D’éirigh go maith leis an Lá bliantúil don Ghlan Suas i mBéal Átha an Ghaorthaidh, a eagraíodh i mí 
Aibreáin 2022 agus is maith an scéal é go raibh an coiste sásta leis an 
        méid daoine a bhí ann, áit ar tháinig idir óg agus aosta ón sráidbhaile le chéile chun cúnamh a thabhairt.   
•    Ar lá na moltóireachta, tugadh faoi deara roinnt mhaith oibrithe deonacha ag scuabadh, ag cur uisce ar 
thobáin plandaí etc. agus ag obair go crua go ginearálta chun an 
        ceantar mórthimpeall an tsráidbhaile a choinneáil i mbail den chéad scoth - maith sibh.  Ní bhfuarthas bruscar 
ar bith i gceantar an tsráidbhaile.

•    Tá bhur n-aird maidir leis an gcatagóir seo i mbliana dírithe ar an dramhaíl, ar mhaithe lena chinntiú go 
bhfuil beartas láidir ann maidir le laghdaigh, athúsáid agus 
        athchúrsáil sa sráidbhaile agus sa cheantar máguaird. Tá sibh i dteagmháil le daoine óga i Scoil Mhuire chun 
aird a tharraingt ar an ngá atá le húsáid na bplaisteach a l 
        laghdú agus tá sibh i dteagmháil le tuismitheoirí leanaí na scoile náisiúnta maidir le tionscnaimh chun éadaí a 
athchúrsáil. 
•    Tarraingítear aird ar chaomhnú an uisce agus ar an stáisiún athlíonta a bhfuil tóir air ag caidéal an 
tsráidbhaile agus tá áis ar fáil agaibh freisin ar feadh na bliana chun 
        miotal conamair a athchúrsáil. D’oibrigh bhur scéim ‘babhtáil plandaí’ agus seanrothair a athchúrsáil ag bothán 
deisithe rothar an-mhaith chun feabhas a chur ar bhur 
        bpleananna bláthanna. Is tionscnamh nuálach athchúrsála dramhaíola í bhur scéim ríomhphoist ‘ceannaigh 
agus díol’, scéim a moladh freisin.
•    Tríd an scéim TART (Taisteal Áitiúil Rural Transport), tá sé socraithe agaibh córas áitiúil socraithe 
carr-roinnte a fhorbairt chun tuilleadh iompar inbhuanaithe a spreagadh sa 
        cheantar. 
•    Guímid gach rath oraibh leis na forbairtí maidir le Plean Fuinnimh an tSráidbhaile agus leis an scéim 
aisfheistithe i gcomhar le hÚdarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann. 
        Maidir leis an bPlean nua Fuinnimh, bheadh sé inmhianaithe athbhreithniú a dhéanamh ar an rochtain iomlán 
atá ar phointí poiblí luchtaithe do charranna leictreonacha 
        agus ar áiseanna páirceála do rothair sa sráidbhaile agus i gcás nach bhfuil aon cheann ann, mol áiteanna 
feiliúnacha inar féidir iad sin a chur ar fáil sa ghearrthéarma.

Sustainability – Doing more with less / Inmharthanacht - Mórán ar an mbeagán:

Tidiness and Litter Control / Slachtmhaireacht agus Rialú Bruscair:

Residential Streets & Housing Areas / Sráideanna Cónaithe & Ceantair Tithíochta:



•    Tá sé soiléir ón gcur i láthair ginearálta ar thithe príobháideacha agus go háirithe ó na gairdíní atá ag 
breathnú amach ar thaobh an bhóthair i mBéal Átha an Ghaorthaidh, 
        go bhfuil muintir na háite ag glacadh páirt go hiomlán sa chomórtas lena chinntiú go bhfeabhsaíonn na maoine 
atá acu an ceantar ginearálta mórthimpeall orthu agus 
        caighdeán na mbealaí isteach chuig an sráidbhaile.
•    Molann an moltóir an obair iontach a rinne úinéirí na maoine go háirithe atá suite feadh na sráideanna 
cónaithe sa sráidbhaile. Athraíodh cur i láthair iomlán an tsráidbhaile 
        ó bhonn nuair a péinteáladh/uasghrádaíodh na maoine sin le déanaí agus tá moladh mór tuillte go maith aige 
sin - leanaigí oraibh leis an dea-obair.
•    Tá sé tugtha ar aird gur ceapadh ceannaire cónaitheach i ngach ceann de na heastáit seo, Áras Séamus 
Ó Seaghdha, Áras Naomh Ronán, Áras Naomh Fionnbarra agus 
        rinneadh athbhreithniú ar shlacht agus ar chuma gach eastát. Is smaoineamh iontach é comórtas na n-eastát 
néata a eagrú agus cuideoidh sé le caighdeán chur i láthair na 
        n-eastát sin a fheabhsú le himeacht ama.

•    Ar bhealach isteach Bheanntraí chuig an sráidbhaile, tarraingítear aird leis an gComhartha tarraingteach 
Fáilte Bhéal Átha an Ghaorthaidh  agus baineann daoine a 
        úsáideann an bóthar taitneamh as na radhairc iontacha i dtreo an droichid cloiche stuach atá ag dul trasna 
abhainn na Laoi. Tá crainn tharraingteacha curtha agus tá 
        claí/fálú curtha ar fáil taobh leis an gcuid seo den bhóthar agus feabhsaíonn ceantar picnice Pháirc Chasadh 
na Spride an bealach isteach sin freisin.
•    Ar bhealach isteach Inse Geimhleach, tá an ceantar mórthimpeall an bhóthair feabhsaithe le radhairc 
iontacha atá le feiceáil as loch/abhainn na Laoi agus as na sléibhte 
        áille atá mar chúlra agus an Comhartha Fáilte Bhéal Átha an Ghaorthaidh mór le rá atá deartha go maith. Tá 
na tithe agus gairdíní príobháideacha atá curtha i láthair go 
        tarraingteach agus na taispeántais ildaite de bhláthanna/scéimeanna plandaí agus dromchlaí agus marcanna 
maithe an bhóthair ina chomhartha sóirt ag an mbealach 
        isteach chuig an sráidbhaile. Tugadh an balla atá péinteáilte go maith agus na taispeántais bláthanna ag 
acomhal Chros an Mhuilinn faoi deara ach go háirithe agus 
        tagraíodh dóibh go dearfach.
•    Chuir bealach isteach Bhaile Bhuirne chuig Béal Átha an Ghaorthaidh  tithe agus gairdíní príobháideacha 
agus ballaí maithe cloiche i láthair ar bhealach tarraingteach agus 
        tá roinnt tithe á dtógáil faoi láthair. Tá dromchlaí agus marcanna maithe bóthair ar an mbóthar feadh an 
bhealaigh isteach sin. Má chuirtear líne de chrainn nua céadair crón 
        iartharach ar imeall an bhóthair sin, feabhsófar an bóthair nuair atá na crainn sin bunaithe.

Residential Streets & Housing Areas / Sráideanna Cónaithe & Ceantair Tithíochta:

Approach Roads, Streets & Lanes / Bóithre Isteach, Sráideanna & Lánaí:

Concluding Remarks:

Ba chúis mhór áthais é gan dabht cuairt a thabhairt faoi dheireadh ar Bhéal Átha an Ghaorthaidh den chéad uair i 
mbliana.  Tá sibh ag déanamh an-dul chun cinn sa chomórtas agus chuir bhur gcoiste go leor tionscnaimh 
fhiúntacha chun cinn thar ceann an phobail, rud a d’athraigh bhur sráidbhaile go hiomlán. Tá súil againn go bhfuil na 
tráchtanna sa tuarascáil úsáideach daoibh agus guímid gach rath oraibh le bhur n-iarrachtaí amach anseo.


