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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 bhfuil 
togra spoirt uisce ar an oileán agus campaí samhraidh i rith agaibh.  Is iontach a léamh go bhfuil sibh ag eagrú 
turais treoraithe do scolairí Gael Linn agus Acadamh na hOllscoile Gaeilge ar bhonn rialta.  Go neirí go geal libh leis 
an dtionscadal seo. Tá  neart oibre déanta agaibh i mbliana sa chatagóir seo.  Táimid lán sásta gur éirigh libh fiseán 
margaíochta a bhaint amach le HG Promotions chun an toileán a chur chun cinn. Ard mholadh tuillte anseo.  Anuas 
ar sin, tá leathnach facebook 
agaibh agus cumarsáid rialta ar siúl leis an phobal.
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Is deas a chloisteáil go ndéanann sibh iarracht i gconaí an toileán a choineáil go maith. Tá sé luaite agaibh go 
bhfuill chuid oibre déanta le bliain chun feabhsú a chur ar fhoirgneamh. Comhghairdeas libh as ucht cead pleanála 
a fháil chun an tsean scoil ar an oileán a choiriú. Is foirgneamh stairiúil é agus beidh sé mar áid luachmhar ar fad. 
Tá cuma ghalánta ar fad ar na tithe ar on oileán.  Tá sár obair déanta ar an dteach beag. Thaitin an scéim 
dhathanna go mórhor linn agus thugamar faoi deara go bhfuil sibh ag leanúint an scéim seo trid an oileán, m.s. 
chonaiceamr bád leis an ndath téal céanna. Tá cruth fáilteach álainn ar an oileán nuair a shroicheann an bád an cé.  
Chonaiceamar na comharthaí léarscáil ar an oilleán agus is cinnte gur áit gnóthach é le Campa Gabhla agus a 
leithéad ar siúl ann.  Bhíomar breá sásta leis na háiseanns agus leithreas ag an cé chomh maith.  Tá ealaín álainn 
ghalánta ar bhalla ar an oileán chruthaithe ag Fran O'Boyle.  Sár obair déanta anseo.  Maith sibh.
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Feicimid go bhfuil dea-obair bainte amach ar an ‘Reilig Bheag’.  Maith sibh. Tá neart neart sonraí suimiúla tógtha 
san áireamh ag bhur ngrúpa sa Reilig, m.s. tá crainn dhusacha curtha agaibh ann agus tá cúpla piosa ealíona úr 
curtha in áit ann.  Thaitin an chomhartha ar an ngeata (ealaín den scoth) go mór linn.  Anuas ar sin, tá plaic 
chuimhneacháin agus cros Cheilteach (déanta as cloch) istigh ann a thugann cuma álainn don Reilig.   Thaitin na 
céimeana cloch go mór linn chomh maith. Táimid ag tnúth go mór leis an Ionad Oidhreachta a fheiceáil sa todhchaí.  
Bhaineamar an sult ar fas as siulóid ‘Slí Ghabhla’ lá  na cuairte. Rinne sibh trácht ar an nuasghradú ar na postaí 
agus ar an comharthaí a dhéanann sibh go bliantúil.  Is deas é sin a chloisteáil.  Conaiceamar an múrphictiúr agus 
is gné suaithinseach í ar an oileán.  Is áisiúil an rud é go ndéanann an píosa ealíona seo cur i láthair ar ghnéithe 
tabhachtacha an oileáin.  Anuas ar sin tá sé bunaithe ar phiosa ealíona a rinne triúr ealaiontóir as Gabha mar pháirt 
do thogra oidhreachta.  Chruthaigh siad sárphíosa oibre anseo.
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Tidy Towns Competition 2022
Adjudication Report

Centre:

County:

Category:

Ref:

Mark:

Date(s):

309

Maximum

Mark

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

Residential Streets & Housing Areas

Approach Roads, Streets & Lanes

80

80

80

55

55

90

55

55

41

38

35

39

10

59

29

34

285

Mark

Awarded 2021

TOTAL MARK 550 309

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:

Mark

Awarded 2022

26/07/2022

 



Comhghairdeas as ucht maoiniú a fháil chun staidéar feidearachta a dhéanamh ar Bhealaigh Glasa/Gorma ar an 
oileán.  Tuigimis go bhfuil an staidéár ag tarlú faoi láthair agus guímid gach rath oraibh. Aontaimid go mór go 
mbeidh feidearachtaí móra ag Gabhla sa togra seo.  Thugamar faoi deara na bláthanna fiáine go hárthaite ar siúlóid 
slí Ghabhla.  Bhaineamar an sult ar fad as an siúlóid ar fad.  Tá ard mholadh tuilte agaibh don leacht 
cuimhneacháin suite ag deiread Slí Ghabhla.

Is áisiúil an rud é go bhfuil boscaí bailithe bruscair ar fáil ag lathair ghnothacha ar an oileán. 
Tuigimid go bhfuil pobal an oileáin go léir iontach gníomhach agus rannphairteach ag coineáil an oileáin glan. Ard 
mholadh tuilltle anseo mar bhi an oleáin slachtmhar agus glan lá na cuairte. Tuigtear dúinn ón bhfoirm iarratais go 
bhfuil sibh ag comhoibriú le Comhairle Contae Dhún nan Gall chun seirbhis leithris so-ghluaiste agus ionad 
bailiucháin bruscair a chur ar fail gach samhradh.  Is straitéis mhaith í seo. Chonaiceamar an coimeádán ar ché an 
Phoirt Úir leis an bhruscar a chur ann lena bhaili u ag an chomhairle contae uair sa tseachtain.  Maith sibh.

Tá sé luaite agaibh go bhfuil Patróil rialta bruscair ar siúl.  Tá sgagú bruscair (paipear/cannaí/buideáil) ar siúl is 
comharthaí úra le feiceáil.  Tá cruth maith orthu. Is maith an rud é go bhfuil comhoibriu leis ar siúl leis an mbád 
farantoireachta agus an Teach Beag.  Tugaimid aitheantas go bhful córas bailiucháin curtha in ait ar tírmór agus ar 
an oileán chomh  maith.  Tá sé soléir go bhfuil sibh réamhgníomhach sa chatagóir seo.  Tá suiocháin 
cuimhneacháin déanta as adhmad lasmugh den teach beag.  Tá sé suite go deas lasmuigh den café.

Tuigtear dúinn ón aighneacht go bhfuil coiriú a dhéanamh ar chuid mhór sean tithe ar an oileán faoi láthair.  
Chonaicear é seo ar siúl lá na cuairte.  Tá neart acu críochnaithe agus cuma dheas tarraingteach orthu.

Comhghairdeas as ucht mainiú a fháil ó Roinn na Gaeltalhta agus  tacaíocht ón Chomhairle Contae chun bealach 
straitéiseach an oileáin a choiriú i mbliana. Is chomh súil go bhfuil an obair seo tosnaithe.

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:

Tá neart oibre déanta agaibh i mbliana.  Bhíomar thar a bheith sásta go raibh mórán eolais tugtha sa bhfoirm 
iarratais agaibh faoi thionscadail a thagann faoi na rannóga éagsúla.  Bhaineamar an sult as an gcuairt.  Táimid ag 
tnúth le teacht ar ais sa todhchaí.


