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Fáilte Chuig Comórtas Bailte Slachtmhara SuperValu 2022. Táimid buíoch daoibh as ucht na hiontrála a chur 
chugainn. Is mór againn rannpháirtíocht do choiste agus do chuid oibrithe deonacha i gcomórtas na mbailte 
slachtmhara 2022.  Tá áthas orainn a léamh go dtagann sibh le chéile ar an laghad uair sa mhí.  Tá réimse leathan 
comhlachtaí ag tacú le do ghníomhaíochta, m.s. Comhairle contae Dhún na nGAll, Ostán Rosapenna, Ostán na 
dtrá, Ostán Bay Hotel, Siopa na Dúnaibh, Centra agus Oifig an phóist na Dúnaibh.  Feicimid go bhfuil cumarsáid le 
do phobal tri a meáin chumarsáide, Facebook, Instagram agus Nuachtlitir na paróiste.  Maith sibh.  Is deas a 
chloisteáíl go bhfuil nasc agaibh le daoine óga agus sibh ag obair leis an gClub Óige agus le Scoil Naomh Bríd.  
Tuigimid go bhfuil an Club Óige agus Scoil Naomh Bríd ag obair go dian dícheallach ag cruthú Gairdín úr lán 
bláthanna fiáine do na beacha.  Ard mholadh tuillte anseo.
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Tá áthas orainn a léamh go bhfuil teileascóp ag an séadchomhartha ag Cé na Dúnaibh.  Tuigtear dúinn ón bhfoirm 
iarratais go bhfuil comharthaí úra thuas agaibh ag teacht isteach go trá na nDúnaibh. Bhíomar togtha go mór leis an 
gairdín (Bláthanna fiáine) ar an bhealach isteach go dtí na Dúnaibh.  Tá cruth tarraingteach ar fad ar na 
mbláthanna.  Tugaimid faoi deara freisin an scáthbhrat ag an Ionad Acmhainní sna Dúnaibh.  Maith sibh.  Feicimid 
go bhfuil sibh réamhghníomhach fá taobh de chursaí slachta agus bhíomar lán sásta a fheiceil go bhfuil níos mó 
boscaí bruscair agus binsí sa bhaile.  Tá cuma ghalánta ar fad ar na siopai agus foirgneamh poiblí sa bhaile, m.s. 
Mc Bride's, Downings Bay Hotel, Beach Hotel agus Sweet Haven. Thugamar faoi deara go bhfuil comharthaí soilér, 
glan agus suite go maith sa  bhaile.  Tá comhartha ghalánta don Trá Bheag agus molaimid an comhartha ag chur 
cosc ar bhruscar, 'Leave nothing but footprints on our beach'.  Gan amhras bhí an trá slachtmhar agus glan lá na 
cuairte.  Chonaicemar na boscaí bruscair ag an trá.  Maith sibh.
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Is iontach an rud é  go bhfuil Scoil Naomh Bríd ag cruthú comharthaí úra deasa don cheantar.  Tuigtear dúinn ón 
aighneacht go mbíonn Club Óige na nDúnaibh ag obair go dina díograsach libh.  Is deas an rud é go ndeachaigh 
sibh i gcomhphairtíocht le Coiste na nDúnaibh ar an treoirmharc ag Cé na Dúnaibh.  Is áise poiblí luachmhar é an 
teileascóp.  Ard mholadh tuillte agaibh anseo.  Tá cruth maith ar an bpáirc spóirt.  Thaitin an mullach ar an 
bhfoirgneamh chun tosaigh go mór linn.  Tá cuma néata ar Casey's Caravan and Camping Park agus bhíomar 
tógtha le na plandaí ag crochadh ar an mballa chun tosaigh.

24

Níl mórán eolais tugtha sa bhfoirm iarratais agaibh faoi thionscadail a thagann faoin gcatagóir seo do 2022.  Ná 
déan dearmad gur mhaith linn cloisteáil faoi na scéimeanna bhithéagsulachta  atá á gcothabháil ag bhur gcoiste 
agus ag bhur n-oibrithe deonacha, chomh maith le haon phleananna a bheadh agaibh do thionscadail churaíochta 
amach
anseo, m.s. Dfheadfadh sibh smaoineamh ar Plean Pollinator a chruthú.  Seo plean bunaithe ar an All-Ireland 
Pollinator Plan agus tá Comhairle ó daoine le sáin-eolas le fáil.  Má théann sibh go dtí www.pollinators.ie 
gheobhaidh sibh neart eolas ansin.  Tuigimid go bhfuil Bláthanna Fiáine curtha agaibh sa ghairdín úr.  Maith sibh.  
Bhiomar togtha leis an múrphictiúr fáilte ildaite sa spás glas ar dheis ar an sli isteach sa bhaile. Tá spás ann go 
bhféadfadh sibh bláthanna fiáine a chur.
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Tidy Towns Competition 2022
Adjudication Report
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Category:
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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
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Approach Roads, Streets & Lanes
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TOTAL MARK 550 300

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:

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

Mark

Awarded 2022
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Níl mórán eolais tugtha sa bhfoirm iarratais agaibh faoi thionscadail a thagann faoin gcatagóir seo do 2022.  Ná 
déan dearmad gur mhaith linn cloisteáil faoi na scéimeanna bhithéagsulachta  atá á gcothabháil ag bhur gcoiste 
agus ag bhur n-oibrithe deonacha, chomh maith le haon phleananna a bheadh agaibh do thionscadail churaíochta 
amach
anseo, m.s. Dfheadfadh sibh smaoineamh ar Plean Pollinator a chruthú.  Seo plean bunaithe ar an All-Ireland 
Pollinator Plan agus tá Comhairle ó daoine le sáin-eolas le fáil.  Má théann sibh go dtí www.pollinators.ie 
gheobhaidh sibh neart eolas ansin.  Tuigimid go bhfuil Bláthanna Fiáine curtha agaibh sa ghairdín úr.  Maith sibh.  
Bhiomar togtha leis an múrphictiúr fáilte ildaite sa spás glas ar dheis ar an sli isteach sa bhaile. Tá spás ann go 
bhféadfadh sibh bláthanna fiáine a chur.

Bhí an baile slachtmhar agus néata lá na cuairte. Is iontach an rud é go ndearna sibh lá mór glánadh suas. Anuas 
ar sin, sé  tá sé luaite agaibh gur tháinig coiste Baile sleachtmhar Carraig Airt, An Ghleann agus Meevagh le cheile 
le coiste na nDúnaibh don lá mór glanadh suas.  Ard mholadh tuilllte anseo.  Cé chomh minic is a bhíonnn glanadh 
na mbóithre agaibh le iad a choinneáil saor ó bhruscar?   Mar atá luaite againn, bhí an trá gan smal.  Bhí an ionad 
athchúrsála slachtmhar agus glan chomh maith.  Maith sibh.

Is mairg go bhfuil fadhb agaibh faoi láthair le poill slogaide ag na leapacha bláthanna.  Tuigimid go bfhuil sibh ag 
obair go dian le Chomairle Chontae Dhún nan Gall leis an fhadhb seo a réitiú.  Glacaimid leis go bhfuil bhur ndíchill 
á dhéanamh agaibh.

Táimid lán sásta a léamh go noibríonn sibh lámh le lámh le Radharc na Mara, Cónaitheoirí Larganreagh agus 
Cónaitheoirí Páirc an Trá.  Tuigtear dúinn ón bhfoirm iarratais go ndéanann sibh go leor tochailt agus gortghlanadh 
ar an mbóthar isteach go dtí na Dúnaibh agus ar aghaidh go dtí an ché. Chomh maith le sin, oibríonn sibh le Scoil 
Naomh Bríd agus é a choméad slachtmhar go dtí an baile chomh maith.  Maith sibh.

Is léir dúinn go bhfuil bhur gcoiste agus bhur n-oibrithe deonacha gnóthach le tionscadail a thagann faoin gcatagóir 
seo do 2022.  Bhí cuma dheas ar na bóthair.  Conaiceamar an comhairle fáilte ag teacht isteach ó CharraigAirt. Ta 
ceapach bláthanna den scoth taobh leis an gcomhartha ar dheis.  Anuas ar sin, chonaiceamar na ceapach 
bláthanna clocha leagtha amach ar an mbóthar os comhair an pháirc spóirt.  Tá cruth fáilteach agus tarraingteach 
orthu.  Tá réimse leathan plandaí agus bláthanna le feiceáil taobh leis an bpáirch spóirt chomh maith agus iad 
coinnithe go maith.  Maith sibh.  Bhíomar tógtha go mór leis an scoil. Tá cruth glan galánta uirthi agus bhíomar breá 
sásta cosán a fheiceáil ag dul suas go dti an scoil.  Tá radharc den scoth ón scoil.

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:

Bhéimis buíoch dá mbeadh níos mó eolas agaibh san iarratas an bhliain seo chugainn.   Má bhíonn cruinnithe nó 
aon teagmháil agaibh le grupaí no comhlachtaí nó an scoil, bí cinnte go ndéanann sibh trácht ar san iarratas.  Ar an 
gcaoi chéanna, má bhíonn péintéireacht nó bruscar á bhailiú no polasaí nua á phléigh (mar shampla féar gan 
gearradh go dtí níos moille sa tsamhradh) cuir síos san iarratas iad agus cuir grianghrafanna ar fáil.


