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Cuireann an moltóir na mílte fáilte roimh An Spidéal páirt a ghlacadh i gComórtas Náisiúnta Super Valu don bhliain 
2022. Tuigim go bhfuil coiste nua tofa agaibh agus guím gach rath ar an obair atá romhaibh. Dár ndoigh is gá 
buíochas  a ghabháil leis an gcoiste a bhí ann roimhe seo agus buíochas tuillte acu is a d’eirigh leo síos tríd na 
blianta.  Is breá a aithint go bhuil teagmháil fiúntach agaibh le heagrais eile in imeachtaí an Spidéil mar is 
gluaiseacht leathan í na Bailte Slachtmhara agus chun leasa an Phobail i gcoitinne. Is maith  ann é an liosta de 
thionscaimh atá luaite san iontráil agus beimíd ag súil le feabhas amach anseo. Tá tábhacht ar leith ag baint leis an 
Spidéal mar gur baile mór na Gaeltachta é agus tionachar thar an gnáth agaibh chun dul  i bhfeidhm ar an bpobal i 
gcoitinne. Dúirt moltóir cheana i dtuairisc go bhfuil dhá bua ag an Spidéal, i.e.An Fharraige agus an baile féin agus 
iad ag brath ar a chéile ar bhonn eacnamaíochta. Tá taithí fada ag an moltóir seo a theann siar le blianta (seachas 
moltóireacht an chomórtais)  agus is breá go raibh deis agam fás an bhaile a aithint. Go raibh maith agaibh  don 
léarscáil breá a chuir sibh chugainn agus a thug deis dúinn cuairt a thabhairt ar an oiread sonraí.
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Tá tábhacht ar leith ag baint leis an gcatagóir seo. Tá meascán de fhoirgnimh an bhaile, ach go háirithe i lár an 
bhaile agus cuid acu choiméada le crut traidiúnta atá mealltach. Ard mholadh dos na siopaí a coiméad an stíl 
traidiúnta sna héadan siopaí, ach go háirithe iad san le stíl Gaeilge. Bhiomar ró lua do noctadh dealbh Mháirtín Uí 
Chadhain ach seans go mbeidh deis againn é d’fheiscint roimh dheireadh an tsamhraidh. Tá an spás oscailte seo rí 
thabhachtach anois mar go  bhfuil sé ceangailte le tús an siúlóid cois chéíp. Is cuimhin leis an moltóir an scrios 
stoirme a  deineadh siar i 2014. Le cabhair agus fís an Chomhairle Chontae tá forbairt den scoth mar áis iontach 
anois agus an Caidhneach  mar chuid de. Ní ró shásta a bhiomar len ár gcuairt chuig na leithris nár shroich 
caighdeán sásúí. Tá éileamh turasóireachta ag brath ar  an áis seo agus tá an foirgneamh féin as data. Téir i 
gcomhairle leis  na húdaráis.
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Is léir go bhfuil lucht gnó agus an pobal ag tacú leis  an Spidéal a choimeád geal agus mealltach. Sa chás seo tá an 
iarracht aonair chun tosaigh agus  an bá do bhláthanna bliantúil agus fad téarmach Dein iarracht claoí le plandáil 
buan mar sé is fearr  a bheidh an toradh. Tá an Pháirc Spraoi go deas agus an éileamh ar an áis seo is cosúil. Bhí 
Coláiste Chonnacht ag féachaint go deas, nach mór an buntáiste an suíomh a roghnaigh lucht forbarth an chéad lá! 
Thugamar cuairt ar an gCeardlann, ceann des na dea scealta sa Spidéal le dhá scór bliain. Bhí an rogha  earraí 
mealltach agus cuma úr ar na foirgnimh.  Mar sin féin bhí cuma ciúin ar an áit agus bhiomar ag súil le tinnreamh 
níos mó, seans go rabhamar luath  sa seasúr.
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Tidy Towns Competition 2022
Adjudication Report

Centre:

County:

Category:

Ref:

Mark:

Date(s):
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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
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Mark

Awarded 2021

TOTAL MARK 550 341

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

14/06/2022

 



Tuigim go bhfuil an coiste baile slachtmhara fhó-choiste Comhlacht Forbartha an Spidéil. Seo céim ar aghaidh mar 
is mó an rogha a thagann ó dhreamana éagsúla. Is gá i gcócaidreamh fiúntach a chrúthú le heagrais eile  a tá ar 
aon dearcadh libh féin. Thug sibh liosta breá cuimsitheach  chugainn a léiríonn chomh saibhir is a tá an Spidéal sa 
chatagóir seo. Is breá agus cúis molta go bhfuil an Spidéal  mar chuid de Limistéar Caomhantais Speisialta 
Choimpléasc Phortach. Maith sibh go bhfuil sé beartaithe feasacht a ardú ar nadúr agus an fhiadhúlra áitiúil. Seo 
obair oiriúnach do thréimhse an gheimhridh. Dá neiróidh libh uimhir a haon agus uimhir a dó a bhaint amach sa 
ghearr chéim bheadh an lá libh. Ba mhór an chabhair comhathaíocht oiriúnach le léiriú mealltach a fhorbairt i láthair 
fábhrach.

Feicfidh sibh go bhfuil marcanna ard don chatagoir seo.. Baineann an catagóir le gach éinne agus is gá go bhfuil 
coras oiriúnach chun an baile  agus an trá a smachtú.’ Laghdaigh in ionad Bailigh’ a bhí mar mhana ag mo 
chomhleacaí tráth. Chuir sibh liosta cuimsitheach chugainn a léirionn tuiscint maith agaibh sa chatagóir seo ar an 
riachtanas. Cuir sa phlean atá beartaithe

Is mór an buntáiste córas nua séarachas  a fhorbairt agus tá ionadh orainn nach bhfuil a leitheid ann cheana. Ba 
mhór an cailliúnt an brat gorm  ag  Trá na mBan, tuigeann sibh féin chomh mór is a chuireann sé le  hiomhá an 
cheanntair agus an stadas a bhaineann leis. Ag léamh bhur moltaí agus an liosta fada leathan de mholtaí  thug sé 
spreagadh den mholtóir seo agus mé lán de dhóchas dos na todhchaí, ard-mholadh.

Thugamar cuairt ar an dTíthíocht ar an mbaile agus ar na bealaí isteach. Tá caighdeán an mhaith ar an dtithíocht i 
gcoitinne agus cuid acu le gáirdíní deasa maraon le taobh bealaí i gcásanna. Is léir go bhfuil meas agus bród ar 
lucht na dtithe agus cruth an deas le feiscint tríd is tríd. Ná dearmad na lánaí agus an taobh bealach isteach chuig 
na tithe.

Bhí forbairt mhór ar siúl ar an  bpríomh bealach lá na cuairte ach d’fhéarfainn go mbaineann seo le séarchas ar an 
mbaile. Tá caighdeán an mhaih ar an dá príomh bealach chuig an baile agus  comharthaíocht chomh mhaith le 
lampaí leictreachais iontach sásúil. Moltar breis crainn a chur ar na bealaí isteach chomh maith le lár an bhaile. 
Bíonn toradh luachmhar ar phlandáil crainn agus dáiríre is obair leanúnach í seo agus toradh iontach le fail ar bhur 
oibre. Faigh comhairle leis an saghas  crainn a cuirtear.

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 mhór an sult a bhain an moltóír as a  chuairt chuig an Spidéal i mbliana agus is léir nár fhan sibh diomhaoin le 
linn Covid. Tá céim substaintiúil bainte amach agaibh i mbliana agus ba chóir daoibh aghaidh a dhíriú anois ar 
Gradam na Gaeltacha atá teoranta de hiontráil Gaeltachta a cuirtear isteach i nGaeilge. Ádh mór amach anseo 
agus lean leis an obair.


