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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 
cruinnithe agaibh go rialta.  Is deas a léamh go bhfuil fóchoiste úr bunaithe sa cheantar anois ag amharc i ndiaidh 
an siúlóid Cois Locha. Is rud áisiúil é go bhfuil doaine atá ina gcónaí díreach in aice na locha sa ghrúpa seo.    Is 
grúpa réamhgníomhach sibh i dteagmháil le Comhairle Contae Dhún na nGall ag fáil tacaíocht airgid go bliantiúil 
faoi na scéimeanna éagsúla.  Tá áthas orainn go bhfuil Facebook á usáid agaibh le cumarsáid a dhéanamh le do 
phobal.  Táimid lán sásta chomh maith go mbaineann sibh úsáid as nuachtlitir na paróiste fosta. Tugann sé deis do 
dhaoine nach bhfuil ar Facebook eolas a fháil. Tuigtear dúinn ón bhfoirm iarratais go rinneadh ealaín ar an mballa 
(sean handball alley) i mbliana.  Tá áthas orainn a léamh go gcuireann seo go mór le Loch an Iúir agus go bhfuil 
pobal an cheantair   sásta leis.  Ard mholadh tuillte anseo.
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Is deas a chloisteáil go mbíonn an ‘Band Stand’ á úsáid go rialta d’imeachtaí faoi leith.  Cinnte go bhfuil sé 
tarraingteach do chuairteoirí.   Is maith an rud é go bhfuil níos mó úsáide á bhaint as an tsiúlóid anois.  Tugaimid 
aitheantas daoibh ar an obair chothabhála atá á dhéanamh go rialta ar an tsiúlóid cois locha.  Conaiceamar na 
plandaí i dTeach Niall Uí Dhónaill.  Tá cuma mhaith ar an bhfoirgneamh. Táimid tógtha go mór leis an nós atá ann 
agus na páistí ag dathú clocha agus a fhágáil ar an tsiúlóid.  Gan amhras cuireann seo leis an tsiúlóid.  Feicimid go 
mbronnadh 2 bhinse ar an Choiste i mí Dheireadh Fómhair anuraidh.  Is deas a léamh go mbaintear úsáid astú go 
rialta.
Tá cuma mhaith ar an Scoil Eoin Pól, Casadh an tSugain, Teach Neill agus an teadh díreach os comhair Casadh an 
tSugain.  Mollaimid na crann brataí lasmuigh de Casadh an tSugain a phéinteáil. Tá an chomharthaíocht ar ard 
chaighdeán sa bhaile agus thugamar faoid deara an comharthaíocht leis an 'Donegal Cycle Routhe' taobh le Circle 
K.
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Tá sé luaite agaibh go rinne na moltaraí moladh daoibh cheanna gan bláthnna a chur ar an bealtaí móra ar do 
bhealach isteach go dtí Loch an Iúir.  Táimid lán sásta go ligean sibh don nádúr fás leis, rud atá ag cur leis an 
straitéis pollinator.  Maith sibh. Anuas ar sin, d'eagriagh sibh cúpla rang Garraíodóireacht taobh amuigh le 
garraíodóir le hinse do dhaoine na plandaí dúchasacha a b’fhearr le cur.  Is iontach an rud é go bhfuil se le feiceáil 
an fás agus forbairt a tháinig ar ghairdíní na ndaoine a rinne freastal ar an gcúrsa seo anuraidh.   Feicimid go bhfuil 
obair leanúnach ar siúl agus forbairtí déanta ar an Siúlóid Iarnróid / Cois Locha.  Tá cuma sábhailte, slachtmhar 
agus néata ar an siúlóid.  Chomh maith le sin, chonaicemar an comhartha eolais ag baint leis an siúlóid agus cruth 
maith mionsonraithe ar.  Táimid tógtha go mór leis an 'Worry Worms' tionscadal.  Is dea-smaoineamh é seo iad a 
chur ar an tsiúlóid le cuidiú le daoine a bhí troidóidí intinne acu.  Ard mholadh tuillte anseo.  Thaitin an siúlóid cois 
Locha agus láthair picnicí go mór linn.  Tá an láthair picnicí leagtha amach go maith agus ard chaighdeán ar an 
troscán.  Mollamid an plaic den sean scoil atá suite ann chomh maith.  Tá múrphictiúr álaiinn le feiceeil sa sean 
handball alley.  Sár obair déanta anseo.  Maith sibh. 
Thugamar faoi deara an leacht cuimhneacháin in onóir na fir i nDún na nGall a d'obair sna tolláin i dtuaisceart na 
hAlbaine  ar an slí isteach.  Tá cruth álainn ar agus ceapach bláthanna suite agus coinnithe go maith i ngach taobh 
de.   B'fhearr linn na bláthanna bréagach a fhágáil amach mar bhíodar ag cludach an litreach ar an bplaic.
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maith mionsonraithe ar.  Táimid tógtha go mór leis an 'Worry Worms' tionscadal.  Is dea-smaoineamh é seo iad a 
chur ar an tsiúlóid le cuidiú le daoine a bhí troidóidí intinne acu.  Ard mholadh tuillte anseo.  Thaitin an siúlóid cois 
Locha agus láthair picnicí go mór linn.  Tá an láthair picnicí leagtha amach go maith agus ard chaighdeán ar an 
troscán.  Mollamid an plaic den sean scoil atá suite ann chomh maith.  Tá múrphictiúr álaiinn le feiceeil sa sean 
handball alley.  Sár obair déanta anseo.  Maith sibh. 
Thugamar faoi deara an leacht cuimhneacháin in onóir na fir i nDún na nGall a d'obair sna tolláin i dtuaisceart na 
hAlbaine  ar an slí isteach.  Tá cruth álainn ar agus ceapach bláthanna suite agus coinnithe go maith i ngach taobh 
de.   B'fhearr linn na bláthanna bréagach a fhágáil amach mar bhíodar ag cludach an litreach ar an bplaic.

Tuigtear dúinn ón bhfoirm iarratais go raibh ranga garraíodóireacht ar siúl taobh amuigh i rith na mbliana. Is léir go 
raibh na rannpháirtithe ag roinnt plandaí thart.  Cinnte go gcuireann sé seo leis an gceantar.  Is trua nach raibh 
coláiste ar siúl ar feadh dhá bhliain ach is dea-scéal é go bhfuil sé ar ais i mbun oibre anois.  Maith sibh freisin as 
cruinnithe le ceannairí na coláiste.  Tuigimid an tábhacht ag baint leis an gceantar a choinneáil glan agus saor ó 
bhruscar agus scoláirí ag tabhairt cuairte ann.  Conaiceamer go bhfuil féar srathach ar na bóithre cur chuige.  Tá 
cruth deas agus tarraingteach orthu ag teacht isteach sa bhaile.

Is dea-scéal é nach bhfuil fadhb ag Coiste Cultúrtha Loch an Iúir le brusar.  Bhí baile glan agus slachtmhar lá na 
cuairte.  Luaigh sibh san iarratas go bhfuil comhoibriú idir an Choiste Cultúrtha agus an Coláiste ag míniú an 
tábhacht leis an cheantar a choinneáil glan do dhaoine an cheantair agus do chuairteoirí.  Is iontach an rud é go 
raibh daoine sásta teacht le chéile i mbliana agus go raibh gach aois ghrúpa ag cuidiú libh.  Ní raibh na boscai 
bruscair ag cur thar  maoil ach an oiread. Maith sibh. Molaimid a bheith curamach leis an spás taobh amuigh den 
Choláiste Samhraidh Loch an Iúir.  Bhí cúpla buidéal plaisteach caite ar an talamh.  Tuigmid an dúshlán anseo tusc 
go bhfuil an Coláiste chomh gnóthach.

Feicimid go bhfuil múirín á dhéanamh ag daoine sa cheantar.  Is luachmhar an rud é go raibh sé seo chuid de na 
ranganna taobh amuigh.  Tá muid lán sásta go bhfuil brat glas ag an scoil agus bo bhfuil thart ar an scoil glan i 
gcónaí.  Is iontach an rud é go bhfuil an coláiste samhraidh ar ais i mbun obire i mbliana.  Tuigimid go mbeidh 
cruinnithe le ceannairí na coláiste agus beidh plean ann le bruscar a bhailiú.  Léigheamar go raibh lá glantacháin 
againn i mbliana.  Maith sibh.

Tá sé luaite agaibh go ndéanann na heastát cónaithe féin cothabháil ar na háiteacha coiteanna.  Sin ráite, is deas a 
léamh go ndéanann an coiste gach iarracht labhairt le huinéirí tí agus gnó le cinntiú go bhfuil gach duine ag 
déanamh iarracht mar phobal Loch an Iúir a choinneáil chomh ghlan agus is féidir.  Feidimid go dtugann sibh 
cuireadh daofa freastal ar na ranganna gaireadóireachta fósta.  Chonaiceamar an dara binse suite i mbaile Loch an 
Iúir.  Aontaimid go luíonn na binsí adhmaid isteach le nádúr an cheatair .

Tuigimid go bhfuil obair chothabhála bainte amach thart ar an ndealbh, an spás beag glas ar an mbealach isteach 
go Loch an Iúir ó thaobh Croithlí.  Tugaimid aitheantas don obair bainte amach de bharr an damáiste a rinneadh i 
mbliana.  Tá cruth galánta ar fad ar an ndealbh/uaimh ar an slI isteach ar an N56.  Tá sé suite go deas agus 
coinnithe go  maith. Chonaicemar na bláthanna/plandaí sa bhád ar an mbealach isteach go Loch an Iúir.  Tá cruth 
deas orthu agus iad coinninthe go maith. D'aithin muid go raibh oraibh roinnt oibre a dhéanamh ar an mbróg i 
ndiaidh stoirm i mbliana.   Maith sibh.  Tá cuma ghalánta ar fad ar an mbóthar nuair a thagann tú isteach ar an N56.  
Thaitin na plandai agus bláthanna fiáine (Austroderia) atá leagtha amach i ngach taobh den bhóthar go mór linn.  
Tugann siad carachtar speisialta don bhaile. Tá radharch iontach ón mbróg Hubard. Tá obair fós le déanamh ar an 
'band stand' an bhfuil?  Ta cuma iontach ghalánta ar na plandai agus ceapach bláthanna sa spás glas seo.  Tá siad 
coinnithe go maith agus bhíomar tógtha go mór leis an gazebo chomh maith.  Thaitin an comhartha fáilteach ar an 
sli isteach ina bhfuil an bróg Mothar Hubard linn.

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.  Bhainemar an taitneamh as ár gcuairte. Bhí an iarratas curtha i gcrích go soiléir agus 
sonrach.  Go raibh maith agaibh don léarscáil agus as ucht na griangrafanna a cheangailt leis an iarratas chomh  
maith.  Tugann na pictiúir breis eolas dúinn roimh lá na cuairte.   Táimid ag tnúth go mór le teacht ar ais uair éigean 
sa todhchaí.


