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Fáilte chuig Comórtas Na mBailte  Slachtmhara Super Valu don bhliain 2022. Táimid buíoch daoibh as ucht na 
hiontrála a chur chugainn, agus guimíd gach rath ar bhúr gcuid oibre amach anseo. Adh Mór.  Tuigimid go bhfuil 
Covid fós an-ghafa i bhur gceantar agus bíonn drogall ar na baill bualadh le chéile. Sin ráite, déanann dibh 
teagmháil rialta fós ar an nguthán, téacs srl.  Is iontach an rud é go néirigh libh dul ar aghaidh leis an pharáid i 
mbliana is go raibh an líon ba mhó a bhí agaibh riamh i bhflótaí srl. Maith sibh.  Tá sé soléir go ndéanann sibh 
iarracht baint a bheith ag an bpobal  i bhur bpleanáil agus iarann sibh moltaí uathú.  Táimid thar a bheith sásta go 
labhraíonn sibh le háitritheoirí nua l'iad a mhealladh isteach sa choiste. Tá sé luaite agaibh go bhfuil sibh ag cothú 
cuimsiú sóisialta le blianta.  Ard mholadh tuillte agaibh anseo.  Tá sé thar a bheith tábhachtach go mbíonn deis ag 
daoine ar an ghannchuid agus leo siúd atá faoi mhíbhuntáiste bheith páirteach go hiomlán sa phobal.  Tuigimid go 
bhfuil roinnt deontais faighte i mbliana chomh maith.
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Tuigtear dúinn ón bhfoirm iarratais go ndearna sibh a lán teagmhálacha le daoine i nDún na nGall agus i mBaile 
Átha Cliathchun a chur in iúl dóibh go raibh sé i gceist agaibh mol digiteach a oscailt. Tá sár obair bainte amach 
agaibh anseo.  Comhghairdeas.  Tuigimid gur thug Heather Humphries, T.D., Ministéir Forbairt Pobail agus 
Tuaithecuairt ar an fhoirgint i mí D. Fómhair 2021.  Chonaiceamar na grianghraif de’n t’sean Ioclann agus an mol 
digiteach.  Tá sibh réamhghníomhach sa chatagóir seo agus tá áthar orainn go raibh sibh i dteagmháil le trí 
sholáthraí le haghaidh luachana.  Tá réimse leathan tionscadail curtha i bfheidhm agaibh, m.s. Comharthaíocht 
Faisnéise, Troscán sráide, plandálaithe bláthanna agus uasghrádú Pháirc na Trá. Costas uilig i dtaobh na binsi 
picnicí. Léigheamar go bhfuair sibh deontas de €2,175 ón Roinn Cultúir.  Tá comharthaí dá-theangach nua a togtha 
agaibh anois. Chonaiceamar an ceann i gcarrchlós na Trá, ceann taobh amuigh de Galánta Gifts agus ceann eile 
arghabla Centra ar Bhóthar na Trá. Maith sibh. Is iontach an rud é a léamh go noscail beirt baill dár gcumann Bácús 
‘’Sourdough Beatha’’ i mí Lúnasa ’21.  D’iarr bhur ngrúpa orthú Gaeilge a úsaid ar an chomhartha.  Tá molladh 
tuillte agaibh anseo. Tá sé luaite agaibh go bhfuair sibh gealltanas ó úinéirí na bhfoirgintí a bhfuil péintéireacht de 
dhíth ortha, go ndéanfadh siad iad a pheinteáil. Is dea -scéal é go raibh an úinéir sásta  phéinteáil a dhéanamh ar 
an bhfhoirgint in aice leis an Chemiceoiragus. Anuas ar sin, chuir sé péint ar chúl an fhoirgnimh freisin. Tugaimid 
aithinteas daoibh don iarracht agus tiomantas anseo.  
Tá cuma ghalánta ar fad ar na siopai sa bhaile ,m.s. Carrigart One 8, Credit Union, Galánta Gifts, Cógaslann Carrig 
Art agus An  Sourdough Beatha.  Thugamar faoi deara go bhfiul trosáin den scoth lasmuigh de na siopaí.  Tá neart 
coimeádáin plandai suite go maith sa bhaile.  Tá siad coinnithe ar ard chaighdeán agus tugann siad cruth ildaite don 
bhaile.  Thaitin na  coimeádáin adhmaide go mór linn.
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Community – Your Planning and Involvement

Streetscape & Public Places

Green Spaces and Landscaping

Nature and Biodiversity in your Locality

Sustainability – Doing more with less

Tidiness and Litter Control

Residential Streets & Housing Areas

Approach Roads, Streets & Lanes

80

80

80

55

55

90

55

55

53

42

52

44

21

60

28

40

340

Mark

Awarded 2021
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Community – Your Planning and Involvement / An Pobal - Pleanáil agus Rannpháirtíocht:

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

Green Spaces and Landscaping / Spásanna Glasa agus Tírdhreachú:

Mark
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27/07/2022

 



Is iontach an rud é a léamh go ndearna sibh mianlacht ar na toir agus crainn is fiche tonnai gairbhéal leagtha sios is 
deisiú cosán agus comharthaíocht ag míniú éabhlóid na páirce suite ag carrchlós na Trá. Tuigimid an meid ama atá 
i gceist sul a mbéidh an áit ag amharc go maith arís. Sin ráite, tá dea-obair bainte amach agaibh. Táimid lán sásta 
go ndean sibh obair mhór ar dhá leaba ardaithe i ngairdín ‘A’ .  Is deas a léamh go raibh baint ag an scoil agus gur 
chur na daltaí scoile glasraí iontú a fásadh ó phóir.  Chonaiceamar an péint ar na cúig leaba ardaithe ag an Chros 
Cuimneachain ag an chearnog.  Tá cruth deas ann anois.  Sár obair le fecieáil anseo.  Tuigtear dúinn ón bhfoirm 
iarratais go gchuireadh síos tuilleadh toir oiriúnacha do chladaigh agus féar ornáideacha ann i mbliana, in ionad na 
bláthanna fiáine a theip.  Maith sibh.

Tuigtear dúinn ón aighneacht go neagraíonn sibh cuairteanna scoile ar an bpáirc agus ar an imeall trá chun cur lena 
dtuiscint agus lena gcosaint fiadhúlra agus a ngnáthóga. Ard mholadh tuillte anseo.  Tuigimid go bhfuil an dúlra faoi 
bhrú ach tá sé soleir go dtarraingeoinn sibh uilig le chéile chun rud éigin a dhéanamh don fhiadhúlra ins na 
spásanna amuigh faoin aer.  Táimid lán cinnte do  ndeanann sibh difríocht anseo.  Tá trácht déanta agaibh ar bhaill 
bhur gcumann ina gcónaí i mbungaló ar an taobh chlé de Carrchlós na Trá.  Tá siad breá seiftiúil agus iad in ann an 
cladach a choinneáil faoi shúil go laethúil.   Feimimid go ndearna sibh obair mhór i nGairdín na bhFéileacán, suite ar 
chúl charrchlós Óstan Charraig Airt.  Is deas an rud é arís go raibh lámh cúnamh le fail ó na daoine óga agu sár 
obair ealaíne déanta ag cailin óg atá mar bhall i bhur gcumann sóisearach.  Is iontach an rud é go bhfuil tuiscint 
mhaith ag na daltaí anois ar bhithéagsúlacht agus ar thábhacht na farraige chomh maith. 
Tá jab deas déanta i nGairdín na bhFeileacán agus comharthai ann chomh maith.

Is mór an trua go raibh daoine ag dumpáil maisc úsáidte i bhur sráideanna agus carrchlóis. Feicimid go chuir sibh 
fógairt nua dhá-theangach ar na boscaí bruscar fán fíneáil atá í gceist faoi mhí-úsáid na n-araidí agus soitheach 
breise ar thaobh na mboscaí fa choinne boinn toitín.  Is  maith an rud é go bhfuil obair iontach déanta ag Eaglais N. 
Eoin Baiste ar an R245 le cúpla bliain anois.  Mollaimid an scoil agus an tiomantas.  Táimid lán sásta gur chuir sibh 
péint ar na hiodrantaí uisce, piléir agus claibíní iniúchta dúnphoill.  Bhi an baile slachtmhar agus glan lá na cuairte. 
Ni fhacamar na boscaí bruscair ag cur thar maoil ach an oiread.  Maith sibh.   Tá cuma ghalánta ar na boscaí 
bruscair déanta as adhmaid.  Níl cruth iontu fiu gur boscai bruscair atá ann !  Tá cruth iontach glan ar an gCros 
Cheilteach Chuimhneacháin.  Tá péint úr dubh ar na geataí agus boscaí plandái álainn ag crochad os comhair.  Sár 
obair anseo.  Tá cuma dheas ar an ostán agus trosáin suite lasmuigh.  Mollaimid an taobh clé den fhoirgneamh a 
fheabhsu más féidir. 
Bhaineamar an sult as ár gcuairt go dti Bóthar an Chladaigh.  Tá an trá an slachtmhar ar fad agus thaitin an obair 
chloiche mór linn.  Thugamar faoi deara na suíocháin cuimhneacháin chomh maith.

Tuigimid go bhfuil bhur ngrúpa freagrach as bhur n-imeall cois bóthair a chothabháil.  Feicimid gur thug Uasal 
Aonghus Ó Cinnéidesé caint do dhaltaí ón dá scoil áitiúil, ranganna ceathair, cúig & sé, Bealtaine 9, 2022. Maith 
sibh.  Anuas ar sin, thug an scoil cuairt ar Pháirc na Trá agus mhínigh sé conas a chuidíonn crainn le téamh 
domhanda a chomhrac tri dhé-ocsáid a chosc, carbon a bhaint agus a stóráil, agus ocsaigin a scaoileadh ar ais san 
aer.  Táimid lán sásta a fhoghlaim gur cur i láthair an ghairmiúil a bhí ann.  Rinne sibh teagmháil le Centra agus na 
caiféanna áitiula le hiarraidh orthu a gcuid cupaí caife plaisteacha agus a gcuid soip plaisteacha a athchur le 
malairtí indiúscartha. Is straitéis mhaith í seo agus tá súil againn go mbeidh siad sásta earraí plaisteacha a athchur 
sa todchaí.  Is iontach an rud é chomh maith go bhfuil an cúigiú brat ghlas gnóthaithe ag Scoil Eoin Baiste.  
Mollaimid an scoil de bharr.   Conaiceamar an 'water butt' taobh amuigh den teach glas (The McGettigan Family).  
Ard mholadh tuillte anseo.

Feicimid go bhfuil an achar poiblí uachtarach san Eastáit ‘Radharc an Oileáin’ glanta suas agus an féar bainte.  Ina 
theannta sin, ghlan agus phéinteáil sibh an comhartha san eastáit
seo agus an ceann taobh thíos de, Radharc na Maolruaidhe.  Tá sé luaite agaibh go bhfuair sibh iarratas ó 
chónaitheoir i bPáirc na Maolruaidhe cead a thabhairt dó ghabhair a chur ann chun an féar a choinneáil síos sa 
talamh bán os comhair an bealach isteach go Radharc an Oiléan.  Dea-smaoineamh a bhí anseo, agus is deas a 
léamh gur thug sé cead gabhair agus scáthláin a chur do na gabhair ansin.   Is chomh súil go réitíonn sé an fhadhb 
a bhi agaibh fá taobh de dumpáil neamhdhleathach sa limistéar sin. Gan amhras is díol spéise é seo do na paistí 
chomh maith.  Chonaiceamar gur ghlan sibh suas an cloch mhór leis an ainm taobh amuigh de fhoirgint Radharc na
Cille, ag dul isteach go Páirc na Maolruaidhe atá suite ar chúl an Ionad Sláinte.

Is iontach an rud é go ndéanann sibh monatoireacht ar na bóithre isteach agus na lánaí go laethúil i rith na bliana.  
Táimid breá sásta a fhoghlaim go bhfagann sibh lusanna
an chromcinn freisin ar imeall an bhóthair os comhair an Ionaid Sláinte ar an R245 go dtí go bhfeoigheann siad.  Tá 
sé luaite agaibh go noibríonn sibh le Coiste ‘’Ag Bogadh Míobhaigh Chun Tosaigh’’ le cumas turasoireachta an 
cheantair a chomhlionadh.  Arís, mollaimid an slí a bhíonn bhur ngrúpa ag comhoibriú le coiste forbartha éagsúla.  
Tá cosán sabháilte le feiceáil ag teacht isteach don bhaile ó na Dunaibh.  Tá cuma tarraingteach agus fáilteach ar 
Eaglais Eoin Baiste.  Tá na taillte coinnithe  go maith agus bhíomar tógtha go mórmhor leis an mballa cloch. Bhi an 
ionad athchúrsála direach trasna an bhóthair glan agus slachtmhar ach tá an coimeádán éadaí lán faoi láthair.

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

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:

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

Concluding Remarks:



Concluding Remarks:

Bhíomar thar a bheith sásta go raibh mórán eolais tugtha sa bhfoirm iarratais agaibh faoi thionscadail a thagann faoi 
na rannóga éagsúla.  Gamhaimid buíochas libh as ucht sonraí soléir a léiriu san iarratas. Tugann sé deis dúinn na 
tionscadail a thuiscint roimh cuairt a thabhairt ar an mbaile. Bhaineamar an sult as ár gcuairt.  Táimid ag tnúth le 
teacht ar ais sa todhchaí.


