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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.  Maith sibh as bhur 
gceangal le Chomhairle Contae Dhún na nGall, Pobal, Údarás na Gaeltachta, SEEDS OF Change, Fondúireacht 
Pobail na hÉireann, ETB agus “As Darragh Did”.  Anuas ar sin, faigheann sibh tacaíocht phraiticiúil ó Theach 
Gleann Ceo do cheantar le bualadh le chéile agus imeachtaí a óstáil.  Is iontach an rud é a léamh go noibríonn sibh 
go dlúth le gníomhaireachtaí na Comhairle chun glantacháin rialta a eagru,  seirbhís bóithre chun rialuithe luais a 
fhorbairt do choisithe agus a chinntiú go bhfuil cosáin sábháilte do phinsinéirí. Maith sibh. Tuigimid go bhfuil líonra 
agaibh leis an gComhairle maidir le saincheist na nglúineach Seapánach feadh Abhainn Ghaoth Beara.  Is 
smaoineamh maith é, teagasc a chur ar fáil ar conas a d’fhéadfadh muintir na háite tacú leis an ndúlra.  Ard 
mholadh tuillte anseo.  Táimid lán sásta go mbíonn gcumarsáid rialta leis an bpríomhoide agus teaghlaigh.
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Tuigtear dúinn ón bhfoirm iarratais go bhfuil caidreamh forbartha le hOifigigh Oidhreachta na Comhairle agus leo 
siúd sna heagraíochtaí Náisiúnta.  Aontaimid gur struchtúr álainn uathúil é Teach Oighear Victeoiriach atá suite i lár 
an sráidbhaile.  Go néirí an t-ádh libh leis an struchtúr a liostú agus a chaomhnú.  Léamar go raibh roinnt tithe 
folmha sa sráidbhaile.  Tugaimid aitheantas don mhéid a rinne sibh fá taobh de theangmhaill le húinéirí tí chun 
boscaí fuinneoige a chur, cabhrú le cothabháil agus grianghraif stairiúla i bhfuinneoga agus múrmhaisiú leis an 
oidhreacht.  Maith sibh.  Chomh maith le sin, tá roinnt príomhthionscadail oidhreachta a bhfuil sé ar aigne agaibh 
cur isteach ar mhaoiniú - chun aird a tharraingt ar na tithe.  Tá sé soléir go bhfuil sibh réamhgníomhach sa chatagóir 
seo.  Táimid tógtha leis an dtionscadal oidhreachta agus cuimhne le Village Seniors.  Ádh mór oraibh leis an bplean 
seo.  Ta neart oibre agus tionscadail nua tosnaithe agaibh i mbliana, m.s. am teachín a bhfuil tábhacht ollmhór 
stairiúil leis – sin Donal Mac Diarmada.   Is léir dúinn an méid ama a chaitheann sibh agus chomh tiomanta is atá 
bhfur ngrúpa.
Thugamar faoi deara na grianghraif stairiúla i bhfuinneoga ins na tithe folmha sa bhaile.  Maith sibh.  Chonaiceamar 
tri múrphictiúir tarraingteach ar fad sa bhaile.  Ta cruth álainn ar na suiocháin cuimhneacháin sa bhaile.  Ta na 
plandaí agus bláthanna coinnnithe go maith.  Bhíomar tógtha go mor leis an dtobar beannaithe.  Is áit speisialte í 
siud chomh maith.  Tá an chomharthaíocht ar ard chaighdeán sa bhaile.  Chonaiceamar an cosán sábhailte ag dul 
suas go dti an droichead.  Tá sár obair déanta anseo.   Ar an slí isteach ar dheis ó Fintown, tá foirgneamh folamh 
agus cuma tréighte ar.   Tá feabhas ag teastáil anseo.
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Feicimid go bhfuil tús curtha le Cosán Pailneoirí a fhorbairt ar fud an tsráidbhaile.  Chomh maith le sin, léigheamar 
go bfhuil tús curtha le sainaithint na leapacha bláthanna tosaigh a fhorbairt agus beidh sibh ag chur tús le fálta agus 
crainn inite le fréamhacha lom a chur an bhliain seo chugainn. Sárobair a bheidh ar siúl anseo.   Is deas an rud é go 
bhfuil sibh imithe go hiomlán saor ó lotnaidicídí agus d'oibrigh sibh le garraíodóirí áitiúla a spreagadh le déanamh 
amhlaidh.  Maith sibh.  Táimid tógtha leis an spás céadfach atá á chruthu agaibh. Rinne sibh trácht ar limistéar dúlra 
agus le suíocháin is tithe éanlaithe agus doirse faery.  Tionscadal pobail tábhachtach agus luachmhar atá i gceist 
anseo.  Chonaiceamar go ndearna sibh plandáil bláthanna agus chuireadh binsí picnice ar bharr an chorcscriú 
(corkscrew).  Maith sibh. Táimid thar a bheith sásta go ndearna sibh teangmháil le Failte Ireland chun tacaíocht a 
fháil maidir le leas a bhaint as an spás seo don bhonneagar turasóireachta. Chonaiceamar na ciseáin crochta ar an 
mbóthar a théann go dtí an corcsciú.  Tá cruth deas ar an mbóthar. Tá an ghairdín na síoga ghalánta ar fad ar an slí 
isteach.  Bhaineamar an taitneamh as an siulóid pailneoir.  Tá radharanna álainn agus is áit draíochtúil í in aice na 
habhainn.  Bhíomar an tógtha leis an ndealbh agus mollaimid na páisti agus an péinteáil agus teachtaireachtaí ar na 
clocha.  Ard mholadh tuillte anseo.  Thugamar faoi deara chomh maith go raibh soilse suite faoi dhá cloch in aice an 
dealbh.  Is comh súil gur féidir é a lasadh suas san oíche.   Maith sibh. Bhí péint úr bán curtha ar na rothanna 
tarracóirí/ceapach bláthanna. Tugann siad imprisean maith.
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Feicimid go bhfuil tús curtha le Cosán Pailneoirí a fhorbairt ar fud an tsráidbhaile.  Chomh maith le sin, léigheamar 
go bfhuil tús curtha le sainaithint na leapacha bláthanna tosaigh a fhorbairt agus beidh sibh ag chur tús le fálta agus 
crainn inite le fréamhacha lom a chur an bhliain seo chugainn. Sárobair a bheidh ar siúl anseo.   Is deas an rud é go 
bhfuil sibh imithe go hiomlán saor ó lotnaidicídí agus d'oibrigh sibh le garraíodóirí áitiúla a spreagadh le déanamh 
amhlaidh.  Maith sibh.  Táimid tógtha leis an spás céadfach atá á chruthu agaibh. Rinne sibh trácht ar limistéar dúlra 
agus le suíocháin is tithe éanlaithe agus doirse faery.  Tionscadal pobail tábhachtach agus luachmhar atá i gceist 
anseo.  Chonaiceamar go ndearna sibh plandáil bláthanna agus chuireadh binsí picnice ar bharr an chorcscriú 
(corkscrew).  Maith sibh. Táimid thar a bheith sásta go ndearna sibh teangmháil le Failte Ireland chun tacaíocht a 
fháil maidir le leas a bhaint as an spás seo don bhonneagar turasóireachta. Chonaiceamar na ciseáin crochta ar an 
mbóthar a théann go dtí an corcsciú.  Tá cruth deas ar an mbóthar. Tá an ghairdín na síoga ghalánta ar fad ar an slí 
isteach.  Bhaineamar an taitneamh as an siulóid pailneoir.  Tá radharanna álainn agus is áit draíochtúil í in aice na 
habhainn.  Bhíomar an tógtha leis an ndealbh agus mollaimid na páisti agus an péinteáil agus teachtaireachtaí ar na 
clocha.  Ard mholadh tuillte anseo.  Thugamar faoi deara chomh maith go raibh soilse suite faoi dhá cloch in aice an 
dealbh.  Is comh súil gur féidir é a lasadh suas san oíche.   Maith sibh. Bhí péint úr bán curtha ar na rothanna 
tarracóirí/ceapach bláthanna. Tugann siad imprisean maith.

Is léir go bhfuil bhur ngrúpa an-ghníomhach sa chatagóir seo fosta. Tá sé soléir go bhfuil sibh ag obair go dian chun 
feasacht ar an ndúlra agus ar bhithéagsúlacht sa cheantar a ardú le roinnt bliain anuas.  Tuigimid to bhfuil clár 
garraíodóireachta dúlra 6 seachtaine eile á mhaoiniú ag an ETB.  Is luachmhar an rud é, béim a chur ar chonas 
tacú leis an bhfiadhúlra agus síolta bláthanna fiáine a chur.

Tuigimid gur tháinig beirt chomhairleoirí contae áitiúla chun an cheist laistigh den Sráidbhaile ag tithe na bpinsinéirí 
a fheiceáil.  Is trua an rud é go bhfuil fadhb mhór agaibh le conraitheoirí príobháideacha ag dumpáil barraíocht tarra.  
Bhí sibh réamhgníomhach agus sibh ag dul go dtí na meáin a chlúdaigh scéalta ar an raidió agus nuachtáin faoi na 
saincheisteanna. Tá trí glantachán sráidbhaile déanta agaibh agus tá an buíochas ar fad ag dul daoibh. Thug sibh 
tacaíocht d'úinéirí talún agus do theaghlaigh atá thíos le dumpáil.   Bhi an baile glan agus slachtmhar lá na cuairte 
agus tá cuma ghlan agus néata ar an siopa, an ionad athchúrsála is na harasáin.  Cheapamar go bhfuil cruth breá 
ar an séipéal agus tá an carrclós díreach trasns coinnithe go  maith.  Thaitin an balla cloch go mór linnn agus an 
tírdhreach taobh thiar den charr clós. Tá cruth mhaith ar na taillte taobh amuigh den seipéal.    
Ta cuma ghlan agus néata ar an scoil.  Molaimid an scoil as ucht brat glas atá ag crochadh agus na comharthaí 
fiadhúrla ar an mballa (teach beag admad) in aice na scoile.

Tá áthas orainn go bhfuil nasc mór agaibh le 'Seeds for change'.  Léigheamar go bhruil tri cheardlann idirghlúine ar 
chomhairle phraiticiúil faoi conas flóra agus fána áitiúil agus fiadhúlra a chosaint reáchtáilte agaibh. Tá neart múinte 
agaibh, m.s. conas a gcuid plandaí féin a thosú - ag déanamh níos mó le níos lú is ag fáil réidh le dramhaíl 
plaisteach.  Tá sé luaite agaibh go reáchtáigh sibh rang garraíodóireachta le tacaíocht ón mBord Oideachais agus 
Oiliúna.  Ard  mholadh tuillte anseo. Bhí neart gníomhaíochtaí is scileanna praiticiúla  curtha i gcrích agaibh sa 
chúrsa.  Maith sibh.   Feicimid go núsáid sibh tógálaithe áitiúla stocaireachta as an iomarca péint agus 
sraithadhmaid chun múrmhaisiú agus tionscadail a phéinteáil le leanaí.  Is deas an rud é go mbíonn deis ag na 
leanaí páirt a ghlacadh.

Tuigtear dúinn ón bhfoirm iarratais nach bhfuil aon áit súgartha sa sráidbhaile do leanaí agus do theaghlaigh áitiúla. 
Táimid lán sásta go bhfuil an-iarracht á dhéanamh agaibh spás a oireann do leanaí a chur ar fáil i nGairdín an 
Dúlra/gairdín sióg. Is dea-smaoineamh écúl theachíní an phinsinéara a úsáid le haghaidh gairdín pobail nó páirc 
súgartha.  Tá súil againn go néireoidh libh cead a fháil.

Tuigimid gur cuireadh múrmhaisiú mór ag ceiliúradh ceol agus nádú ag an mbealach isteach chuig an sráidbhaile.   
Maith sibh as ucht stocaireacht a dhéanamh ar an gComhairle arís eile maidir le rialuithe luais, amhail bumpaí luais 
chun luas a laghdú agus coisithe a chosaint. Ina theannta sin, d'oibrigh sibh le hUrdras chun an fhálú feadh na 
n-imeall a uasghrádú agus dhein bhur n-oibrí scéime iad seo a phéinteáil agus na ciumhaiseanna a ghlanadh le 
strimniú rialta. Ard mholadh tuillte anseo. Léigheamar go bhfuil sibh tar éis dul i dteagmháil leis an ESB maidir le 
cuaillí nua chun soilsiú níos fearr a sholáthar ag crosbhealaí agus ag limistéir a bhfuil cora daingean iontu.  Is léir go 
bhfuil sibh réamhghniomhach agus tiomanta sa chatagóir seo.

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:

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le bhur gcoiste agus le bhur n-oibrithe deonacha as a bheith páirteach go 
leanúnach sa chomórtas.  Bhíomar lán 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.  
Bhaineamar an sult as an gcuairt agus táimid ag tnúth go mór le teacht ar ais sa todhchaí.




