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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 mbíonn 
cruinniú coiste ar siúl agaibh uair sa mhí de ghnáth. Tá réimse leathan comhlachtaí ag tacú le do ghníomhaíochtaí, 
m.s. Coist Parósite Ghort a' Choirce, Na gnóanna uilig ar an bhaile, Eaglais Chaitliceach, Scoil Ghort a' Choirce 
agus Comhairle Contae Dhún na nGall.  Táimid lán sásta go ndéanann sibh cumarsáid le do phobal trí bealai 
éagsula.  An bhfuil leathanach Facebook nó grúpa Whatsapp agaibh?  Is deas a léamh go bhfuil sibh ag comhoibriu 
leis an scoil agus go mbíonn deis ag na páistí tograí beaga faoin dúlra a dhéanamh leis an múinteoir.
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Tuigtear dúinn ón bhfoirm iarratais go bhfuil Óstán Loch Altan foscailte arís.  Is dea-scéal é seo.  Chonaiceamar an 
comhartha fáilte nua i nGaeilge ag an scoil náisiúnta.  Tá cruth álainn ar an scoil anois agus thaitin an scéim 
dhathanna gorm go mór linn.  Fecimid go bhfuil Áis nuíocháin breise sa bhaile.  Tá an áis seo suite go maith sa 
bhaile. Tá sár-obair bainte amach ag Teach Bhillie.  Bhíomar lán sásta leis an ndíon anois ata curtha ar an spás ithe 
foscailte don aer.  Tugann Teach Bhillie cruth deas don bhaile. Thaitin an troscán admhmaid linn.  The cuma dheas 
ar an ostán anois.  Thugamar faoi deara go bhfuil foirgneamh agus cuma tréighte ar ar an slí síos ar dheis go dtí an 
eastát (Cluain Dara).  Tá feabhas ag teastáil anseo.  Tá cruth galánta ar fad ar an scoil.  Thaitin an scéim glas go 
mór linn agus troscáin glas le feiceáil lasmuign den scoil.  Tá dúshlán ann maidir leis an sean ostán (Loistín) agus tá 
feabhas ag teastáil ar an bhfoirgneamh seo.  Ina theannta sin, tá feabhas ag teatáil ar Teach Maggie Dan.  
Conaiceamar Hall na Paróiste agus an ionad athchúrsála ina theannta.  Tá siad coinnithe go maith.  Maith sibh.
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Údar áthais dúinn a léamh go bhfuil tírdhreachú ag eastáit tithíochta Gleann an Átha.  Anuas ar sin, tá sé luaite 
agaibh go bhfuil tírdhreachú agus féar lomtha ag eastáit
tithíochta Cluain Dara.  Maith sibh. Táimid an-bhuíoch daoibh as ucht na grianghriaf a chur isteach san iarratas.  
Léiríonn siad an méid atá déanta i mbliana agus an feabhas atá tagtha ar na heastáit  fá taobh de chuma fhisiciúil 
agus sábháilteacht.  Molaimid an cruth slachtmhar ar an siopa Spar agus na coimeádáin plandai taobh amuigh den 
phríomh doras.
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Chonaiceamar na bláthanna agus crainn ag fás go deas ar an mbaile.  Tá siad coinnithe go maith agus tugann siad 
cruth deas don bhaile.  Thugamar faoi deara na rosaí ag an uaimh mhaisithe ag Ardan Mhuire.  Tá cuma ghalánta 
orthu.  Caithfimid a rá gur áit an-speisialte í an uaimh seo i bhur mbaile.   Is áit draíochtúil í agus tugamid aitheantas 
agus creidiúint daoibh don mhionchruinneas agus áilleacht atá faoi leith anseo.  Ard mholadh tuillte anseo.  
Molaimid na bláthanna breagach in aice an  dealbh agus taobh thiar den uaimh a thógaint  amach agus cinn fíor a 
fhágáil ann in ionad.  Tá dea-obair déanta leis na crainn agus bláthanna ar an taobh thoir den bhaile.  Bhíodar 
tarraingteach agus fáilteach nuair a shroicheamar an baile.
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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
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orthu.  Caithfimid a rá gur áit an-speisialte í an uaimh seo i bhur mbaile.   Is áit draíochtúil í agus tugamid aitheantas 
agus creidiúint daoibh don mhionchruinneas agus áilleacht atá faoi leith anseo.  Ard mholadh tuillte anseo.  
Molaimid na bláthanna breagach in aice an  dealbh agus taobh thiar den uaimh a thógaint  amach agus cinn fíor a 
fhágáil ann in ionad.  Tá dea-obair déanta leis na crainn agus bláthanna ar an taobh thoir den bhaile.  Bhíodar 
tarraingteach agus fáilteach nuair a shroicheamar an baile.

Tá sé follasach go bhfuil an baile á choinneáil agaibh glan ó bhruscar.  Bhí an baile glan agus slachtmhar lá na 
cuairte agus ní raibh na boscaí bruscair ag cur thar maoil.  Maith sibh.  Is grúpa tiománta sibh agus baill den choiste 
amuigh go rialta ag tógáil bruscar fosta.  Is deas a léamh go bhfuil na hoibrithe ar an scéim fostaíochta pobail ag 
tabhairt lámh cúnamh chomh maith.  Tá ard chaighdeán ar an séipéal is na tailte.  Tá réimse leathan plandai le 
feiceáil lasmuign den séipéal.  Mollaimid plandai coimeádáin a fhágáil lasmuigh den ghairm scoil.

Tuigtear dúinn ón aighneacht go bhfuil an scoil náisiúnta gníomhach i bhfeachtas an bhrait ghlas.  An bhfuil aon 
ghníomhaíochtai eile ar siúl? D'fhéadfadh sibh  Water butt a fháil ar an mbaile le uisce a chur ar na mbláthanna.  Tá 
tacaíocht le fáil ó Forbairt Uisce Pobail (Community Water Development Fund).  Tá seans go mbeadh sibh abálta 
Cúrsa ar Chaomhnú Uisce a reachtáil dá mbeadh suim nó éileamh ann.

Tá neart oibre bainte amach i bliana sa chatagóir seo.  Táimid faoi chomaoin mhór agaibh as grianghraifeanna a 
sheoladh isteach.  Ina theannta sin bhíomar ábalta a fheiceáil an difríocht agus an feabhas tagtha i mbliana i 
gcomparáid le 2021.  Chonaiceamar  an dromchla úr curtha ar an mbealach in eastáit tithíochta Cluain Dara.  Tá 
cuma dheas agus sábháilte air anois.  Ina theannta sin, tá dromchla úr ar an mbealach isteach chuig eastáit 
tithíochta Gleann an Átha agus cóiriú déanta ar sconsa agus ar bhalla ag an cosán
coisithe sin.  Tá neart sonraí cludaithe anseo chomh maith agur cruth sábháilte agus néata ar.  Ard mholadh tuillte 
anseo.

Bhíomar lán sásta l'meall an bhealaigh ar an toabh thoir den bhaile.   Tá cuma ghalánta ar 'an nGaráiste'.   Ina 
theannta sin, tá cruth néata agus slachtmhar ar imeall an bhealaigh ar an taobh thiar den bhaile.  Tá cuma 
fháilteach orthu nuair a théigheann duine isteach sa bhaile.  Bhíomar tógtha go mór leis an gcarragán ar thaobh na 
lámha deise ar an sli isteach ó Magheraroarty.

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.  Bhaineamar an-sult as ár guairte.  Mar a luaigheamar cheanna, bhi na grianghraifeanna 
an-cabhrach.  Anuas ar sin, bhí an iarratas curtha i gcrích go soiléir agus sonrach.  Táimid ag tnúth go mór le teacht 
ar ais sa todhchaí.


