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Cuireann an moltóir seo na mílte fáilte roimh Na Forbacha sa Chomórtas breá  Náisiúnta Super Valu don bhliain 
2022. Ba bhreá cuairt  a thabhairt ar an mbaile beag seo tréis briseadh Covid. Molaim sibh as ucht na hoibre a 
deineadh san eadar linn agus cuma maith ar an mbaile beag faoi láthair. Maith sibh go bhfuil ballraíocht mhaith 
agaibh i gcónaí agus breis le fail más gá.  Baile  an dá bhád’ is ea teideal a bheadh oiriúnach don iontráil seo, mar 
gur  eadar an dá bhád a deintear an mholtóireacht. Tá tábhacht ar leith ag baint le Na Forbacha de bhrí sibh bheith 
suite ar  Ghaeltacht chomh tábhachtach san. Glachtar leis go bhfuil sibh fós ag obair ar phlean 2016 go 2019 agus 
is fiú leanúint le seo amach anseo. Ba mhór an chabhair í an dá léarscáíl a chur chugainn maraon le neart pictiúirí 
mealltacha a thugann tuiscint dúinn ar an obair atá eadar lámha agaibh, maith sibh.
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Is breá a léamh gur fhreastal baill an choiste ar roint ceardlann/seisiúin eolais a d’eadraig Comhairle Cho. Na 
Gaillimhe, ard mholadh don gComhairle chomh maith. Is maith  go bhfuil ionadaíocht ón gcoiste ar ghrúpa 
turasóireachta Chonamara. Don bhliain seo chugainn b’fhiú cóip den Tuairisc Oidhreachta a chur  isteach leis an 
bhfoirm iontrála 2023.Thugamar  an gnáth cuairt ar an seipéal a bhí iontach mealltach. Lasmuigh sa ghairdín bhí  
na bláthanna ag féachaint go deas, ach go háirithe na lile a sheas amach le fáilte. Níl aon fheabhas ag an  seid 
taobh leis an seipéal atá anois ag tuitim as a chéile le meirg. Taobh leis an bPríomh reilig tá reilig na leanaí suite 
agus léiriú breá ar an dán a scríobh Pádraig Mac Piarais. Is gá anois an plaic a glanadh agus teacs úr a chur air. Cé 
go bhfuil sé luaite cheana agam is gá cur leis an moladh don bhreis oibre atá déanta ag an gairdín cuimhneacháin 
atá ar cheann des na tógraí is fearr sa Chontae.
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Is mór an  feabhas atá le feiscint trid an bhaile seo. Tá an obair déanta a an sportlann ó mo chuairt dheireanach  
agus ana chuid áiseanna curtha leis. Is mór an tábhacht an obair seo  don phobal i gcoitinne. Tá an bealach isteach 
chun na páirce feasaithe chomh maith. Is maith linn na bairrillí  gorma a thugann aitheantas faoi leith ag an taobh 
seo den bhaile beag. Tá neart  bláthann le feiscint i ngach chuid den bhaile agus léiríonn na pictiúirí a chuireadh 
chugainn.
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Is breá linn a léamh go bhfuil Plean do Phollinators á dhéanamh ag an scoil Náisiúnta. Tá an scoil nua seo ag 
feachaint go breá agus is breá go bhfuil teagmháil fiúntach eadar an dá gluaiseacht anois. Ní fhacamar aon bhrat 
glas ar na pollaí ach seans go bhfuil ceann le fail. Maith sibh as ucht na hoibre atá ar siúl leis na beaca agus is breá 
go bhfuil an obair seo beartaithe don samhradh chomh maith le treoir ó Nadúr. Is buntáiste an teagmháil eadar an 
Comhairle Chontae agus bhur gcoiste sa chatagóir seo.
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Tidy Towns Competition 2022
Adjudication Report
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Community – Your Planning and Involvement

Streetscape & Public Places

Green Spaces and Landscaping

Nature and Biodiversity in your Locality

Sustainability – Doing more with less
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Approach Roads, Streets & Lanes
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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:
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go bhfuil an obair seo beartaithe don samhradh chomh maith le treoir ó Nadúr. Is buntáiste an teagmháil eadar an 
Comhairle Chontae agus bhur gcoiste sa chatagóir seo.

Arís i mbliana tá tábhacht ar leith ag baint leis an gcacagóir seo agus mór mharcanna le fail. Is breá linn a léamh go 
bhfuil córas iontach maith agaibh sa chatagóir seo atá chun leasa an bhaile. Tríd is tríd bhí an baile saor ó bhruscar 
agus tá creidiúint ag dul do chách a chuidigh libh, maith sibh. Moladh faoi leith ag dul don scoil as ucht na hoibre a 
dheineadar leis an gcóras  Glan suas na Forbacha, rud a léirionn tabhacht  na scoile i bhur niarrachtaí. Léiríonn na 
pictúirí a cuireadh chugainn an dea obair atá déanta. Maith sibh don teangmháil leanúnach a dheineann sibh ag cur 
brú ar an gCo. Chontae aird níos minicí a thabhairt do smacht an bhruscair.

Bí cinnte go ndeineann sibh dian teagmháil leis an an leabhar a d’fhoiligh Muintir Tidy Town. Dein tagairt chomh 
maith den obair a deineadh síos tríd na blianta mar is obair leanúnach í seo. Ba mhór an cahbhair í ach sonraí a 
bheith liosta ar an léarscáil. Is leor léarscáil lámhdhéanta a chur chugainn ach é a bheith soiléir agus cruinn. Bfhiú 
freisin dul siar ar na tuairiscí ó bhlianta eile a bheidh usáideach.

Tá ard chaighdeán ar na tithe ‘sna Forbarcha. Bhí  cuma deas ar an dteach nua ós  comhair and tseipéil agus é ag 
cur le na bairrillí  gorma. Tá an iarracht aonair coitianta  ar an mbaile agus ana chuid tithe le gáirdíní ar chúl agus 
chun tosaibh ag cur le háilleacht an cheantair. Arís i mbliana bhí cuma deas néata ar na eastáit éagsúla Barra na 
gCurrach, Dun Eibhir, Glór na dTonn rl. Tá fógra amháin nach bhfuil oiriúnach: Private Residents Only, an bhfuil gá 
le seo i  gceart lár na gaeltachta? I gcoitinne tá Cuma maith ar an mbaile agus an iarracht déanta ag lucht na dtithe.

Ta an dá priomh bhóthar le smacht an mhaith in ainneoin an brú tráchta a chuireann le hiomhá an bhaile. Seasann 
an tÓstán amach go mealltach agus tá an suíomh iomlán ag Udarás na Gaeltachta iontach mealltach  le rogha de 
chrainn, de phlandaí agus bláthanna, ard mholadh don dá ionad Ar an dtaobh eile den bhaile tá Pádraicín agus an 
Timpeallacht ar fheabhas maraon leis an mbád trasna  an bhothair agus an abhann a chuireann  leis an mbealach 
isteach.

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 phléisiúr bheith  in ann cuairt a thabhairt ar Na Forbacha arís i mbliana. Bhí an iontrail a chuir sibh chugainn 
iontach coimsitheach maraon le pictiúirí a thugann  deis dúinn an dul chun cinn a mheas go cruinn.. Is maith an cuir 
in iúl do Ghaeltacht Chonamar Na Forbacha a chruthaíonn gur áit speisialta é, is go mairfidh sibh agus bhur 
niarrachtaí amach anseo. Lean leis an obair fhiúntach.


