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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.  Tuigtear dúinn ón 
bhfoirm iarratais go bhfuil 6 duine ar an fhó-choiste agus 5 nach bhfuil ar an gcoiste ach a dhéanann obair 
dheonach.  Is deas a léamh go mbíonn gach cruinniú oscailte agus go lorgainn sibh ionchur, obair dheonach agus 
moltaí ón bpobal i gcoitinne.  Tá réimse leathan comhlachtaí agus gnóthais ag tacu le do ghníomhaíochtaí, m.s. 
Pro-ampac agus Gineadóirí Gaoithe.  Táimid lán sásta go ndéanann sibh cumarsáid go díreach leis na príómhoidí,  
agus tríd na tuismitheoirí a bhfuil baint acu leis an gComharchumann agus a bhfuil páistí acu sna scoltacha.  
Feicimid go bhfuil jabanna leanúnacha agaibh go háirithe obair chothabhála agus deisiúcháin ar Phótaí Bláthanna 
agus ar chlaí.  Maith sibh.
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Ta gairdín cuimhneacháin agus amharclann a choinneáil agaibh . Bhí cuma ghalánta air lá na cuairte.  Tuigtear 
dúinn ón aighneacht go bhfuil críoch le sconsa ar an príomh bhothair ón Bhun Beag go Doirí Beaga. Is iontach an 
rud é a léamh go bhfuil fálta á dtógáil thart ar fhoirgneamh pobail.  Chomh maith le sin, tuigimid go bhfuil obair 
feabhasucháin ar gharaí agus taobh bhóithre na Doirí Beaga.  Tá cruth maith ar Chomharchumann Forbartha 
Ghaoth Dobhair.  Ina theannta sin, tá ard chaighdeán ar Sioba Mháire Ned. Tá ard chaighdeán ar an 
gcomharthaíocht lasmuigh den fhoirgneamh chomh maith.  Tá (garáiste nach bhfuil usáite a thuille) foirgneamh 
agus cuma tréighte air ar dheis ar an slí isteach ó Ghort a Choirce.  Tá feabhas ag teastáil anseo ar an 
bhfoirgneamh in aice le Connies Bar.  Tuigimid go bhfuil Teach McBride ar díol. Tá súil againn go mbeidh deis é a 
fheabhsu nuair a bheidh sé díolta.  Tá caighdeán maith ar Amharclann Ghaoth Dobhair ach molaimid plandaí nó 
bláthanna a chur lasmuigh den fhoirgneamh mar bhreiseán.
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Chonaiceamar go bhfuil boscaí bláthanna adhmaid tógtha agus athchúrsáilte agus boscaí cloiche curtha ina n-áit. 
Tá cruth deas ar na boscaí cloiche anois agus tugaimid aitheantas don mhéid a rinne sibh. Anuas ar sin, tá plandaí 
agus bláthanna curtha in aice le bóthar an Bhun Bheag go Doirí Beaga. Chonaiceamar na boscaí blathanna úra 
curtha amach sa bhaile agus chuaigh siad i bhfeidhm orainn.  Tá ard chaighdeán sa chlós súgradh sa Pháirc Gnó.  
Maith sibh.  Is áis luachmhar í.  Chonaiceamar na coimeadáin plandaí ar fud an baile.  Tá caighdeán maith ar na 
comeádáin.  Tá cuma mhaith ar an ionad athchursála in aice Spar.  Ta an áit glan agus slachtmhar ach tá feabhas 
ag teastáil ar an dtalamh i lár an carrchlós.  Tá jab deas ar an sconsa adhmaide taobh thair.  Chonaicemar 
suíochán agus coimeadán déanta as chloch trasna an bóthair anseo.  Tá ard chaighdeán ar an mballa cloch anseo 
agus cuma deas ar an gcomharthaíocht.
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agus cuma deas ar an gcomharthaíocht.

An bhfuil pleananna agaibh an féar a fhágail le gearradh níos moille? Molaimid an féar gan gearradh go dtí níos 
moille sa tsamhradh agus seans do bhláthanna fiáine a fhorbairt . 
Is chomh súil go bhfuil spás glas in aice le Teach Thomáis.  Dfhéadfadh sibh bláthanna fiaine a chur ann.

Níl mórán eolais tugtha sa bhfoirm iarratais agaibh faoi thionscadail a thagann faoin gcatagóir seo ach an oiread.  
Chonaiceamar go raibh an baile iontach slachtmhar lá na cuairte.  Ní raibh na boscaí bruscair ag cur thar maoil.  Is 
chomh súil go bfhuil roinnt mhaith oibre á bhaint amach agaibh sa chatagóir seo ach ba cheart é a luadh san 
iarratas i dtrós go mbeadh an moltóir ábalta chreidiúint a thabhairt.  Molaimid Teach Thomáis a phéinteáil.  Tá 
cuircín galánta ar an bhfoirgneamh agus bheadh cruth álainn ann dá mbeadh péint úr air.

Níl mórán eolais tugtha sa bhfoirm iarratais agaibh faoi thionscadail a thagann faoin gcatagóir seo do 2022.  
Smaoinigh ar theagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach
Feasachta Comhshaoil i gComhairle Chontae Dhún na nGall agus a gcúnamh a iarraidh i dtaca le gníomhartha 
oiriúnacha a aithint a d'fhéadfadh an coiste agus na hoibrithe deonacha a dhéanamh ar Ghaoth Dobhair.

Is iontach an rud é go bhfuil Plandaí dúchaise curtha.  Anuas ar sin, tá péinteáil deanta ar bhallaí sna doirí beaga in 
aice baile lár.  Dea-obair atá déanta agaibh anseo i mbliana.  Is léir ón bhfoirm iarratais go bhfuil obair 
feabhasúchan ar siúl ar ché an Bhiun Bheag. Mollaimid sibh as an obair.

Feicimid go bhufil giota curtha leis an gharadh ar an bhun  bheag.  Tá cruth deas agus néata ar.  Ta féar agus 
dreasóga geartha cois an bhóthar.  Bhí cuma ghalánta ar na botharacha agus muid ag teacht isteach sa bhaile.  An 
bhfuil plean agaibh ligint do bhláthanna fiáine fás? D'fhéadfadh sibh an féar a fhágáil gan ghearrach cun seans a 
thabhairt do na pailneoirí.  Tá an leacht cuimhneacháin 1916 choinnithe go maith agus cruth deas ann.  Tá cuma 
iontach agus sabháilte ar an mbóthar isteach ón taerfort.  Molaimmid an sár obair bainte amach ar an gcosán ar an 
mbealach isteach.  Tá sean scoil ar chlé ar an L5473 agus mollaimid é a fheabhsu.  Bheadh cruth deas ar le péint 
úr.

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.  Tá cruth tarraingteach ar an mbaile ach b'éigean daoibh níos mó eolais a chur isteach sa 
foirm iarratas.  Molaimmid grianghrafanna a chur leis an t-iarratas an bhliain seo chugainn.  Leanaigí oraibh leis an 
sár obair agus táimid ag tnúth go mór le sibh a fheiceáil arís in 2023.


