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Ffion a Ruby
o Ysgol
Llangynfelyn
yn dathlu
dydd Gŵyl
Dewi yn yr
heulwen
tud 9

Papur
Pawb
Pris: 50c

Mawrth 2011

Rhif 367

tud 3

tud 6

tud 4/9

tud 12

Pobl a Phethe

Teyrnged

Ysgolion

Chwaraeon

‘Cadw’r fflam ynghynn’
I unrhyw un a brofodd bwll o anobaith yn sgil canlyniad
trychinebus Refferendwm 1979, neu’r rhyddhad enfawr yn oriau
mân y bore ar 19 Medi 1997 wrth ddeall arwyddocâd hanesyddol
ateb John Meredith i gwestiwn Dewi Llwyd a fyddai pleidlais
Caerfyrddin yn ddigon i ennill y dydd gydag un gair – ‘Ydwyf!’ –
roedd canlyniadau Refferendwm 2011 ddydd Gwener 4 Mawrth
yn glo perffaith i’r bennod ryfeddol hon yn hanes Cymru.
Er mai unig ddiben Refferendwm 2011 oedd derbyn sêl
bendith etholwyr Cymru i gam fyddai’n hwyluso’r broses o lunio
deddfau yn y meysydd hynny sydd eisoes wedi eu datganoli,
sgil-effaith ddamweiniol ond fwyaf arwyddocaol y canlyniad oedd
profi y tu hwnt i bob amheuaeth bod Cymru benbaladr bellach
wedi cofleidio’r newidiadau cyfansoddiadol. Ergyd greulonaf 1979
oedd bod pob un o wyth ‘sir’ Cymru wedi gwrthod y syniad o
Gynulliad Cenedlaethol; neges glir buddugoliaeth o drwch
blewyn 1997 oedd fod Cymru’n gwbl ranedig ar y mater – ond
eleni, roedd y fuddugoliaeth nid yn unig yn un ysgubol
(63.5%/36.5%) ond roedd hefyd yn dangos undod cenedlaethol
wrth i’r de a’r gogledd, y dwyrain a’r gorllewin, y Cymry Cymraeg

Dathlu Diwrnod y Llyfr, yn Ysgol Tal-y-bont – tud 9

a’r di-Gymraeg, ac arweinwyr
y pedair plaid wleidyddol,
siarad ag un llais. Rwy’n siãr
y gwnaiff darllenwyr Papur
Pawb faddau i mi am ddweud
mai’r canlyniad a roddodd y
wefr fwyaf i ni ym
Mhengwern oedd yr un o’n
sir enedigol – Sir y Fflint, sy’n
ffinio â dinasoedd mawr Caer
a Lerpwl – lle pleidleisiodd
62.1% o blaid ‘Ie’, gogwydd o 24% ers Refferendwm 1997 (y
gogwydd mwyaf o ddigon trwy Gymru).
Wrth gwrs, mae haneswyr ac academyddion eisoes wrthi’n
brysur yn ceisio dehongli pam y newidiodd y farn mor ddramatig
mewn cyfnod mor fyr, ond neges ganolog Refferendwm 2011 yw
fod y genedl yn ddigon aeddfed bellach i ddeall mai yma yng
Nghymru, yn nwylo ein cyd-Gymry, y mae’r lle gorau o ddigon i
wneud y penderfyniadau sy’n effeithio ar ein bywydau. Nid dyma
ddiwedd y daith ddatganoli, ond am y tro gadewch i ni ddathlu’r
hwb enfawr hwn i’n cenedligrwydd, a diolch i bawb dros
genedlaethau lawer am ‘gadw’r fflam ynghynn’.
GH

Fran a Linda yn y cawl, Sadwrn Iaith – tud 2
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Dyddiadur

Papur Pawb
Golygydd Cyffredinol:
Tynnu lluniau:
Bont-goch:
Parsel Henllys:
Eglwysfach:
Taliesin:
Tal-y-bont:
Tre’r Ddôl:
Maes y Deri:
Cadeirydd:
Is-gadeirydd:
Ysgrifennydd:
Trysorydd:
Aelodaeth:
Hysbysebion:
Plygu:
Dosbarthwyr:

Geraint Evans
Garnwen, Tal-y-bont, Ceredigion.
post@garnwen.org.uk
Cysyllter â golygyddion y mis.
GOHEBYDDION LLEOL
Richard Huws, Pantgwyn, Bont-goch
Dilys Morgan, Alltgoch
Wendy Fuller, Pandy, Ffwrnais
Siân Saunders, Is y Coed, Taliesin
Aileen Williams, Maesmeillion
Kathleen Richards, Y Bryn
Susan Lewis, Maesgwyn, Tre’r Ddôl
Janet Evans, Cefngweiriog
Eirlys Jones, 91 Maes y Deri

(01970) 832473

832566
832498
(01654) 781312
832230
832438
832201
832429
(01654) 781260
832483

CYMDEITHAS PAPUR PAWB
Geraint Pugh, Dôl Pistyll
832433
Arthur Dafis, Murmawr, Tal-y-bont
Sian Pugh, Dôl Pistyll
832433
Gwyn Jenkins, Maes Gwyn, Tal-y-bont
832560
Glenys Edwards, Cartrefle , Tal-y-bont
832442
Wendy Fuller, Pandy, Ffwrnais
(01654) 781312
Gwenllïan Parry Jones, Lyn Hammonds
Enid Gruffudd, Susan Lewis, Gwenllian Parry-Jones,
Bleddyn Huws (Tanysgrifiadau)

Cyhoeddir gan Gymdeithas Papur Pawb gyda chymorth
Cyngor Celfyddydau Cymru - Bwrdd Gorllewin, a Bwrdd yr Iaith Gymraeg

Jon Bell Taliesin, Sylvie Frombonne Lletylwydin, Val a Michael Deauville, Dôl Pistyll yn y Sadwrn Iaith

Sadwrn Iaith

Llythyron
Annwyl Olygydd,
Hoffwn gywiro un rhan o’r
adroddiad ar dudlen flaen o rifyn
Chwefror o Bapur Pawb dan y
penawd Protest Parcio.
Mae’ch gohebydd yn dweud:
Mae Cyngor Cymuned
Llangynfelyn hefyd yn
gwrthwynebu’r datblygiad. Nid
yw hyn yn wir. Nid yw Cymuned
Llangynfelyn yn gwrthwynebu’r
datblygiad.
Byddwn yn ddiolchgar
petaech yn gwneud safbwynt y
Cyngor yn glir i’ch darllenwyr.
Yr eiddoch yn gywir
Mai Leeding
Ar ran Cyngor Cymuned
Llangynfelyn
(Ymddiheurwn am y camargraff –
yn falch i gynnwys y cywiriad – Gol
Cyffredinol)
2

Daeth 19 o ddysgwyr i’r Neuadd
Goffa ar gyfer y Sadwrn Iaith a
drefnywd gan Medi, Llio a Mared
a diwrnod hwyliog fuodd hi.
O’r 19 roedd 11 yn lleol i ardal
Papur Pawb. Digon ar gyfer tri
grãp ar wahanol lefelau, gyda’r
grãp mwya i gyd angen gloywi ei
Cymraeg.
Rheswm nifer dros ddod i’r
diwrnod oedd i gael cyfle i siarad
Cymraeg yn eu cymdogaeth.
Maen siwr bod neges i ni y
siaradwyr Cymraeg yma ac hefyd
i’r gwasnaethau cyhoeddus i
sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei
chlywed yn cyhoeddus mewn
sefyllfaoedd megis siopau, caffis,
banciau a swyddfeydd post. Onid
yw hi’n agosau at hanner nos ar y
Gymraeg os na wna ni,
ddarllenwyr y papurau bro,
wneud yn siwr ein bod yn
cychwyn pob sgwrs yn Gymraeg o
fewn Cymru. Ydych chi wedi
clustfeinio ar ddau siaradwr
Cymraeg yn siarad yn Saesneg a’i
gilydd a gofyn i’ch hunan pam?
Atebion i’r golygydd os gwelwch
yn dda! gyda chynghorion ar sut i
newid sefyllfa fel hyn?
Y gobaith ydy parhau a
digwyddiadau fel yma yn ogystal â
chael grãp sgwrsio Cymraeg yn
anffurfiol i gwrdd yn rheolaidd.

Mawrth
13 Bethel 5 Gwenidog
NasarethUno ym Methel
Rehoboth 5 Bugail (C)
16 Cymdeithas Farddol
Tal-y-bont
8 Llew Gwyn
17 Sefydliad y Merched 2
Neuadd
Trafodaeth gyda Gay
Evans
(Cynghorydd Sefydliad y
Merched)
18 Eisteddfod Gylch yr
Urdd Neuadd Fawr 4pm
20 Bethel 2 Parch J.E.
Wynne Davies
Nasareth Uno ym Methel
Rehoboth 2 Adrian
Williams
21 Merched y Wawr 7.30
Neuadd
Rheinallt Llwyd ar “Islwyn
Ffowc Elis’’
22 Theatr Bara Caws 7.30
Neuadd
“Un Noson Ole Leuad’’
25 Clwb Nos Wener 8 Llew
Gwyn
Cwis dan ofal Gwyn
Jenkins
27 Bethel 10 Gweinidog (C)
Nasareth 5 Bugail
Rehoboth 10 Eifion
Roberts

28 Cyngor Cymuned
Ceulanamaesmawr 7.30
30 Cymdeithas Farddol
Tal-y-bont
8 Llew Gwyn
Ebrill
3 Undebol Noddfa 10
Nasareth 10 Bugail (C)
Rehoboth 5 Bugail
10 Bethel 5 Gweinidog
Nasareth 2 Beti Griffiths
Rehoboth 10 Bugail (C)
Os am gynnwys manylion am
weithgareddau eich mudiad neu’ch
sefydliad yn nyddiadur y mis, dylech
anfon y manylion llawn at Glenys
Edwards, Cartrefle, Tal-y-bont
(01970 832442) o leiaf ddeng niwrnod
cyn y rhifyn nesaf o Papur Pawb.

Golygyddion y rhifyn hwn oedd
Ceri a Helen. Golygyddion y rhifyn
nesaf fydd Catrin 07921 397 201;
cat_jenks@hotmail.com
a Rhian 832344/07773 313 867
rhian.evans@tiscali.co.uk,
gyda Ceri’n dylunio
stiwdio@ceri-talybont.com
Dylai’r deunydd fod yn llaw’r
golygyddion erbyn dydd Gwener
1 Ebrill a bydd y papur ar werth
ddydd Gwener 8 Ebrill.
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Trwydded gyrru bws
Llongyfarchiadau i Arwyn Evans
Cefngweiriog, Taliesin, sydd wedi
llwyddo i basio ei brawf gyrru
bysiau ar y cynnig cyntaf, ac
yntau ond yn ddeunaw oed. Mae
Arwyn yn gyrru bellach i gwmni
Bysiau Lloyds ym Machynlleth.
Mae’n amlwg fod gyrru yn y
gwaed oherwydd yr oedd hen
dad-cu Arwyn hefyd yn yrrwr
bysiau gyda chwmni Crosville ers
talwm.

Pobl a
Phethe

Nain a Taid
Llongyfarchiadau mawr i Brian a
Beti Wyn Davies, Rhos, Tre
Taliesin, ar fod yn nain a thaid
eto ac i’w merch Siwan a’i gãr
Ian ar enedigaeth eu merch Lili
Mai ddydd Sadwrn 26 Chwefror.
Genedigaeth
Llongyfarchiadau mawr i Aled a
Nia Jones, Goginan, ar
enedigaeth eu mab Iestyn Owen.
Penblwyddi Arbennig
Dathlodd Mrs Rosie Evans,
71 Maesyderi ei phenblwydd yn
98 oed ar Chwefror 12fed.
Hefyd penblwydd hapus iawn
i Mrs Tessa Evans, 15 Maesyderi
a fydd yn dathlu ei phenblwydd
yn 80 oed ar Fawrth 14eg.
Colled
Cydymdeimlwn â Mrs Rosie
Evans a’r teulu ar golli ei chwaer,
Mrs Sally Hughes, Penmaesglas,
Aberystwyth.
Cydymdeimlwn â Mr Bob
Southgate a’r teulu yn dilyn
marwolaeth ei chwaer, Mabel
Jones, Llanymddyfri.
Hefyd i Henry Lamb,
Glandwr, Tal-y-bont ar
farwolaeth ei fam yn yr
Iwerddon.
Penblwydd Hapus
Dymuniadau gorau i Dominic
Jenkins, ar gyrraedd y tri deg a
hynny’n gymharol ddi-anaf! Pob
lwc i ti a gweddill y rapsgaliwns
ar y piste yn yr Alpau!
Ar y bocs
Ymddangosodd nifer o drigolion
ardal Papur Pawb ar y rhaglen
‘Cyfnewid’ a ddarlledwyd o
gartref Mair a Dei Nutting yn
ddiweddar. Ymhlith yr eitemau a
gafodd gartref newydd oedd doli
Gymreig o’r enw Ceinwen a
sachaid o swej!
Hefyd bu David Evans,
Neuaddfawr ar y raglen ‘Ffermio’
a ‘Wedi 3’.

Priodas Aur
Emrys ac Ann Humphreys, Llysteg, Taliesin, yn dathlu eu penblwydd
priodas aur yn Nhafarn y Brigands, Mallwyd, yn ddiweddar.
Cydymdeimlo
Cydymdeimlwn â Mr a Mrs Paul
Standing, Trwyn y Buarth,
Tre’r-Ddol ar farwolaeth mam
Mrs Standing, ym Murmurylan
yn ddiweddar.
Llenor o fri
Llongyfarchiadau i Eilir Huws,
Henllan ar ennill tlws arbennig
yn Eisteddfod Ysgol Penweddig
yn ddiweddar. Mae’n amlwg ei
fod yn rhedeg yn y teulu gan mai
ei chwaer, Catrin, oedd yn
fuddugol yng nghystadleuaeth y
Gadair yn Eisteddfod Ysgol
Tal-y-bont eleni.
Genedigaeth
Llongyfarchiadau i Mair a David
Elwyn Griffiths, Nantddu, ar
enedigaeth eu hwyres, Enfys
Fflur, i’w merch, Angharad ac
Andy yng Nghaerdydd.
Y Tarw a’r Sgarlets
Mae anifeiliaid pedigri Cwmcae
yn ennill eu tir ar feysydd rygbi
ein gwlad. Teithiodd Huw a’r
teulu i Barc y Sgarlets ac
ymddangosodd y tarw ar y cae yn
ystod yr egwyl.

Drama
Cafodd Gwmni Theatr Licris
Olsorts gryn lwyddiant yng
Ngãyl Ddrama Eisteddfod
Dyffryn Tanat a’r Cylch yn
ddiweddar. Cipiwyd y wobr
gyntaf mewn cystadleuaeth o
safon uchel iawn gan yr aelodauGweneira Williams, Bet Evans a
Catrin Jenkins. Sion Pennant
oedd y cynhyrchydd a dyfarnwyd
y wobr am yr actores orau i
Catrin Jenkins.

Awduron lleol
Da gweld nifer o awduron lleol yn
cael sylw haeddiannol mewn
gwahanol ffyrdd yn ddiweddar.
Cafodd Dirgelwch y Bont, nofel
gyntaf Hywel Griffiths i blant, ei
chynnwys ar restr fer Gwobrau
Tir na N-Og – gwobrau a
gyflwynir yn flynyddol am
ragoriaeth ym maes llyfrau plant.
Ymhlith y rhestr fer hefyd y mae
pum teitl i blant a gyhoeddwyd
gan y Lolfa.
Morgan Tomos yw awdur ‘Y
Daten Ddieflig, Ddrwg’, stori i
blant a gyhoeddwyd fel rhan o
ddathliadau Diwrnod y Llyfr ar 3
Mawrth. Roedd hi’n un o bedair
stori a gomisiynwyd gan y Cyngor
Llyfrau, i’w darlledu mewn
ysgolion trwy gyfrwng ffilmiau
byrion ar y we. Cafodd cannoedd
o blant mewn ysgolion trwy
Gymru benbaladr gyfle i fwynhau
stori ddoniol Morgan mewn
mydr ac odl, a gweld y darluniau
o’i waith ef ei hun.
Ar Ddiwrnod y Llyfr hefyd fe
lansiwyd Pantglas, nofel
ddiweddaraf Mihangel Morgan.
Dyna nofel gyntaf Mihangel ers
sawl blwyddyn, a bydd llawer
iawn o’i ffans yn edrych ymlaen at
ddarllen y gwaith. Yr artist lleol,
Ruth Jên, oedd yn gyfrifol am
glawr lliwgar y llyfr a’r darluniau
trawiadol y tu mewn.

Penblwydd Priodas
Llongyfarchiadau i Rob ac Enid
Evans, Bontgoch, ar ddathlu
priodas ruddem ar 5 Mawrth.
Babi Newydd
Llongyfarchiadau i Helena
Earnshaw ac Andrew Isherwood,
Tñ Ysgol Eglwysfach ar
enedigaeth eu mab, Cai, yn
ddiweddar.
Cydymdeimlad
Cydymdeimlwn â theulu’r
ddiweddar Mrs Vera Lloyd, Bow
Street. Bu Mrs Lloyd yn arwain
Cylch Meithrin Tal-y-bont am rai
blynyddoedd.
3
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Llwyddiant Eisteddfod Ysgol Tal-y-bont
Ar Ddydd Gwener Mawrth 4ydd cynhaliwyd Eisteddfod
flynyddol Ysgol Gymunedol Tal-y-bont yn y Neuadd
Goffa. Cafwyd cystadlu brwd drwy gydol y dydd ac fe
gafwyd sawl perfformiad unigol o’r safon uchaf. Ddiolch
yn fawr i swyddogion y Neuadd Goffa am bob cymorth
gyda’r paratoadau ac i aelodau’r Gymdeithas Rieni am
baratoi lluniaeth blasus i bawb. Diolch o galon hefyd i’r
beirniaid eleni sef Fon Jane Leggett (Cerdd), Fon Gill

Saunders-Jones (Llefaru), Fon Falyri Jenkins (Celf), Bon
Arthur Dafis a’r Fon Rebecca Williams (Llên) a’r Bon
Gwyn Jenkins oedd beirniad Cerdd y Gadair. Diolch
hefyd i gapteiniaid y ddau dîm am eu help yn ystod y
paratoi ar gyfer yr eisteddfod - Seren Powell-Taylor a
Kieran Kelly (Ceulan) Betsan Siencyn, Caitlin Evans a Siôn
Nelmes (Leri). Ceulan oedd enillwyr eleni a
llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw.

Hwyl Ddewi
Daeth tyrfa dda ynghyd ar nos
Sadwrn y 26ain o Chwefror i
ddathlu cawl a chân yn y
Neuadd Goffa. Cafodd pawb
lond eu boliau o gawl blasus ac
yna cacennau hyfryd a phaned i
orffen y pryd. Roeddem yn
ffodus iawn o gael cwmni Bois
y Fro i'n diddanu. Fe ganodd y pedwarawd nifer o ganeuon
adnabyddus ynghyd ag ambell faled ac alaw werin. Roedd yr encore
ar y diwedd yn dyst i fwynhad y gynulleidfa. Hoffai pwyllgor y
neuadd ddiolch i bawb a gyfranodd at y noson, ac i bawb a ddaeth i
gefnogi. Edrychwn ymlaen at y flwyddyn nesaf!

Gwobr i Llafnau
Bu darllenwyr ardal Wrecsam yn darllen ac yn pleidleisio dros eu hoff lyfr
Cymraeg yn ystod misoedd yr Hydref fel rhan o ymgyrch Darllen
Difyr/Big Read a drefnir gan y Cyngor Llyfrau. Y llyfr buddudgol yn y
Gymraeg oedd Llafnau gan Geraint Evans Garnwen Tal-y-Bont.
Cynhaliwyd seremoni yn llyfrgell Wrecsam i gyflwyno tlysau i’r
buddugwyr ac yn y llun mae Geraint yn derbyn y tlws gan Hedd ap
Emlyn Llyfrgellydd Bro y bwrdeisdref. Mae Geraint newydd gwblhau ei
drydedd nofel, Nemesis, stori ditectif i’r arddegau, a gyhoeddir gan
Ganolfan Addysg Aberystwyth cyn ddiwedd Mawrth.
4
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Canlyniadau Eisteddfod Ysgol Tal-y-bont
Llefaru Dosbarth Derbyn
1. Dyfri ap Ioan Cunningham(C)
2. Joel Bradley(C)
3. Emily Morris(C)/
Grace James (C)
Canu Dosbarth Derbyn
1. Brandan Kelly(C)/Joel
Bradley(C)
2. Leon Foulston(L)/
Dyfri ap Ioan Cunningham(C)
3. Heddwyn ap Ioan
Cunningham(C)/Tomos
Benjamin(L)
Llefaru Blwyddyn 1
1. Ynyr Siencyn(L)
2. Oisin Pennant(C)
3. Elinor Davies(C)/
Lili Gwen O’Brien (L)
Canu Blwyddyn 1
1. Oisin Pennant(C)
2. Angharad Williams(C)/
Cai Thomas(C)
3. Becca Flemming Jenkins(C)
Llefaru Blwyddyn 2
1. Heledd Davies(C)
2. Glain Llwyd Davies(L)
3. Nia Benham(L)
Canu Blwyddyn 2
1. Emily Bradley(C)
2. Seren Putt(C)/
Heledd Davies (C)
3. Billy Swanson (C)/
Glain Davies (L)
Llefaru Blynyddoedd 3 a 4
1. Lewis Williams (L)
2. Bedwyr Siencyn(L)/
Penri Hughes(L)
3. Tomos Jenkins(C)/Hana
Evans(C)/Tia Johnston-Jones(L)
Canu Blynyddoedd 3 a 4
1. Tomos Jenkins (C)
2. Louisa Williams(L)/
Gwydion James (L)
3. Lewis Williams (L)/
Tia Johnston-Jones(L)
Llefaru Blwyddyn 5
1. Lecsi Powell-Taylor(C)
2. Celyn Evans(C)/Aled Jones(L)
3. Tyrone Joule(L)
Canu Blwyddyn 5
1. Lecsi Powell-Taylor(C)
2. Gemma Burnham(C)/
Emily Sweeney(C)
3. Aled Jones(L)/Celyn Evans(C)
Llefaru Blwyddyn 6
1. Isha Howard(L)
2. Seren Powell-Taylor(C)/
Betsan Siencyn(L)
3. Catrin Huws(L)/Caitlin
Evans(L)
Canu Blwyddyn 6
1. Seren Powell-Taylor(C)
2. Catrin Huws(L)/Betsan
Siencyn(L)
3. Gerallt Jenkins(C)/
Caitlin Evans(L)
Recorder Blynyddoedd 3 a 4
1. Bedwyr Siencyn(L)
2. Tomos Jenkins(C)
3. Gwydion James(L)/Hana
Evans(C)
Recorder Blynyddoedd 5 a 6
1.Seren Powell-Taylor(C)/
Betsan Siencyn(L)
Pres Blwyddyn 4
1. Gwydion James(L)
2. Bedwyr Siecyn(L)
3. Tomos Jenkins (C)

Pres Blynyddoedd 5 a 6
1. Aled Jones(L)
2. Tyrone Joule(L)
Llinynnol CA 2
1.Catrin Huws(L)

Celf Blwyddyn 6
1. Betsan Siencyn (L)
2. Kieran Kelly (C)/
Siôn Nelmes (L)
3. Isha Howard (L)/
Catrin Huws (L)

Piano CA 2
1. Seren Powell-Taylor(C)
2. Catrin Huws(L)
3. Caitlin Evans(L)/
Betsan Siencyn(L)

Llawysgrifen Blwyddyn 6
1. Caitlin Evans (L)
2. Seren Powell-Taylor (C)
3. Catrin Huws (L)/
Betsan Siencyn (L)

Chwythbrennau Blynyddoedd 5
1. Seren Powell-Taylor(C)
2. Betsan Siencyn(L)
3. Lecsi Powell-Taylor(C)

Llenyddiaeth Gymraeg
Blynyddoedd 3 a 4
1. Bedwyr Siencyn(L)
2. Penri Hughes (L)
3. Ieuan Putt(C)/Tomos Jenkins(C)

Drymiau Blynyddoedd 5 a 6
1. Carwyn Tomos(C)
2. Liam Kelly(C)/Joel Dibble(L)
Côr
1. Leri
2. Ceulan
Celf Dosbarth Derbyn
1. Dyfri ap Ioan Cunningham (C)
2. Emily Morris (L)/
Grace James (C)
3. Thérèse Melad-Woodling (L)
Celfwaith cyfrifiadurol Dosbarth
Derbyn
1. Dyfri ap Ioan Cunningham (C)
2. Thérèse Melad-Woodling
(L)/Heddwyn ap Ioan
Cunningham (C)
3. Tomos Jac Benjamin (L)
Celf Blwyddyn 1
1. Lili O’Brien (L)
2. Angharad Williams (C)/
Oísin Pennant (C)
3. Elinor Davies (C)/Becca
Fleming-Jenkins (C)
Celfwaith cyfrifiadurol
Blwyddyn 1
1. Oísin Pennant (C)
2. Angharad Williams (C)
3. Lili O’Brien (L)/Becca
Fleming-Jenkins (C)

Llenyddiaeth Saesneg
Blynyddoedd 3 a 4
1. Fabien Roberts(C)
2. Bedwyr Siencyn(L)
3.Penri Hughes(L)
Llenyddiaeth Gymraeg
Blwyddyn 5
1.Lecsi Powell-Taylor(C)
2.Harri Mason (L)
3.Gemma Burnham(C)
Llenyddiaeth Saesneg
Blwyddyn 5
1. Celyn Evans(C)
2. Gemma Burnham (C)
3. Lecsi Powell-Taylor(C)
Llenyddiaeth Gymraeg
Blwyddyn 6
1. Betsan Siencyn(L)
2. Seren Powell-Taylor(C)
3. Isha Howard (L)
Llenyddiaeth Saesneg
Blwyddyn 6
1. Isha Howard (L)
2. Seren Powell-Taylor(C)
3. Caitlin Evans(L)
Cerdd y Gadair
1. Catrin Huws (L)
2. Gemma Burnham (C)
3. Betsan Siencyn (L)

Celf Blwyddyn 2
Tlws Mair Nutting i’r llefarydd
1. Hollie Davies (C)
gorau
2. Jade Morris (L)/Elen Hughes (L) Isha Howard(L)
3. Glain Davies (L)/Seren Putt (C)
Cwpan Anwylyd Evans i’r
Llawysgrifen Blwyddyn 2
marciau uchaf yn y babanod
1. Emily Bradley (C)/
Dyfri ap Ioan Cunningham(C)
Heledd Davies (C)
2. Nia Benham (L)/
Tarian Catrin Maesmeillion (celf
Glain Davies (L)
a llawysgrifen)
3. Seren Putt (C)/
Bedwyr Siencyn(L) a Dyfri ap Ioan
Callum Farrar (C)
Cunningham(C)
Celf Blynyddoedd 3 a 4
1. Bedwyr Siencyn (L)
2. Hana Evans (C)
3. Lewis Williams (L)/
Tia Johnson-Jones (L)
Llawysgrifen Blynyddoedd 3 a 4
1. Bedwyr Siencyn (L)
2. Hana Evans (C)/
Gwydion James (L)
3. Ieuan Putt (C)/Tia
Johnson-Jones (L)
Celf Blwyddyn 5
1. Joe Peterson (C)
2. Emily Sweeney (C)/
Lecsi Powell-Taylor (C)
3. Celyn Evans (C)/
Tyrone Joule (L)
Llawysgrifen Blwyddyn 5
1. Lecsi Powell-Taylor (C)
2. Ashleigh Evans (C)/
Gemma Burnham (C)
3. Emily Sweeney (C)

Tlws coffa J.D. Jones i’r llais
gorau
Gerallt Jenkins(C)
Tlws llenyddiaeth
Bedwyr Siencyn(L)
Tlws coffa J.D. Jones i’r
offerynwr gorau
Seren Powell-Taylor(C)
Tarian Dylan a Dwynwen
Morgan i’r marciau unigol uchaf
Seren Powell-Taylor(C)

Merched y Wawr
Croesawyd tair cangen o Ferched y Wawr ar 21ain o Chwefror gan
Ellen ap Gwynn ein Cadeirydd, Rhydypennau, Penrhyncoch a
Tal-y-bont i wrando ar Dr Ieuan Nicholas o gwmni “Wellbeing
Skincare”yn siarad am gynnyrch ei gwmni.
Yn ôl y cwmni mae lan i 60% o’r hylif mae rhywun yn rhoi ar ei
groen yn cael ei sugno i mewn i’r corff. Felly mae’n holl bwysig fod y
pethau hyn yn iachus a naturiol a nid yn llawn o gemegau all fod yn
niweidiol i’r corff. Mae’r cwmni wedi ei lleoli yn Llanpumpsaint yn Sir
Gaerfyrddin ac yn tyfu llawer o’r cynhwysion maent yn defnyddio yn
lleol yn yr ardal. Maent wedi tyfu mewn amser byr ac erbyn hyn yn
darparu i siopau a chanolfannau iechyd drwy Brydain a thu hwnt. Yn
ogystal a gwneud hufen a hylif harddwch mae ei cynnyrch yn dda at
wella anhwylderau y croen megis “Eczema”.
Deallwn mae hwn oedd y tro cyntaf i Dr Nicholas annerch yn
Gymraeg a teimlwn ei fod yn ddewr iawn i wynebu pedwar deg o
feirniaid iaith Sir Aberteifi. Cawsom gyfle i brynu’r cynnyrch cyn i Medi
ddiolch am noson ddiddorol iawn.

Sefydliad y Merched, Tal-y-bont
Yn ddiweddar, mae’r aelodau wedi croesawu pobl leol fel siaradwyr yn y
cyfarfodydd. Ym mis Ionawr, daeth Peter a Julie Wathern, Erwau Glas,
Tal-y-bont atom i roi sgwrs a dangos lluniau o’u hymweliad â Tseina a
Hong Kong. Enillydd y gystadleuaeth am eitem o’r Dwyrain oedd Gill
Belton.
Yng nghyfarfod mis Chwefror, dangosodd Falyri Jenkins,
Maesgwyn, i ni sut mae cerddoriaeth yn cael ei ddysgu mewn ysgolion
cynradd. Ymddeolodd Falyri y llynedd ar ôl bod yn dysgu am 21
mlynedd yn ysgol y pentref, ac roedd y gynulleidfa wrth ei bodd â’i
dulliau cyfoes o ennyn diddordeb plant mewn cerddoriaeth. Mae
llwyddiannau ei disgyblion niferus dros y blynyddoedd yn brawf
digamsyniol o lwyddiant y dulliau hynny. Juliet Trudgill oedd enillydd y
gystadleuaeth am degan i blentyn.
Gwahoddwyd yr aelodau i ymuno â Sefydliad y Merched y Borth i
ddathlu Dydd Gãyl Ddewi. Cafwyd cawl blasus i ddechrau, yn cael ei
ddilyn gan darten afal, coffi a phice bach. Cafwyd cwmni Erwyd
Howells i’n harwain yn y Twmpath Dawns – diweddglo bywiog i noson
ardderchog.
Yn nes ymlaen ym mis Mawrth, bydd aelodau’n teithio i gyfarfod y
grãp yn Llanfarian, a’r siaradwraig wadd y noson honno fydd Eleri
James, Cwmudw, Tal-y-bont.

Ymchwil y Galon
Cynhaliwyd Bore Coffi yn festri Rehoboth, Taliesin, bore Sadwrn 26ain
o Chwefror at gronfa Ymchwil y Galon. Agorwyd y bore gan ein
Cynghorydd lleol Elen ap Gwynn, ac esboniodd pam y mae’r achos mor
bwysig iddi, gan fod ei thad wedi marw o’r clefyd pan oedd Elen yn
ifanc iawn. Daeth pobl o bob rhan o ardal Papur Pawb i gefnogi. Hyd
yn hyn, casglwyd dros £600. Diolch i bawb am eu haelioni.

Sefydliad y Merched, Eglwysfach
Cafodd yr aelodau noson ddiddorol yng gwmni yr heddlu ar 7
Chwefror. Cafodd bawb wybodaeth defnyddiol ar sut i ddiogelu eich
cartref. Mae 5 aelod wedi bod yn brysur ers misoedd yn paratoi
gwefan y gangen sy’n cynnwys hanes y plwyf, adeiladau a phobl
pwysig fel R.S. Thomas a William Condry - mae e’n werth ei weld.
www.thewi.org.uk

Tlws Geoff a Bethan Davies i’r
perfformiad gorau yn y babanod
Ynyr Siencyn(L)
Tarian Carregcadwgan i’r tñ
buddugol
Ceulan
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Teyrnged
Mrs Catherine Jane Evans (Jennie) 1921 - 2011
Trist yw cofnodi marwolaeth un o gyn-drigolion anwylaf Tal-y-bont, sef Mrs
Jennie Evans, Minffordd gynt, yn Ysbyty Bronglais ar Ddydd Calan.
Cafodd Jennie ei geni yn Aberfan, a’i magu yn Nhreherbert ac yna yn Gelli,
Y Rhondda yn un o bedwar o blant. Wedi iddi dreulio llawer o wyliau ysgol
gyda’i theulu yn ardal Machynlleth, ddaeth i weithio fel morwyn i deulu Davies,
Erwau Glas, Borth yn bymtheg oed. Ddiwedd y Rhyfel, ddaeth i fyw i Adam
Street o Ddolybont hefo’i meibion Edward a Graham yn dilyn cyfnod anodd yn
ei bywyd. Gweithiodd yn y Llew Du ac yna yn y Llew Gwyn am flynyddoedd i
ddilyn lle’r oedd yn berson a barchwyd yn fawr gan y perchnogion a’r
cwsmeriaid oll.
Ar ddiwedd y pedwardegau symudodd i fyw i Minffordd ac yn 1958
priododd Cyril Evans, Tñ Capel ac mi fwynhasant bymtheg ar hugain o
flynyddoedd priodasol hapus iawn cyn iddi ei golli i salwch yn 1993, a mawr bu
ei gofal drosto am y bum mlynedd olaf.
Siom mawr oedd gorfod gadael eu hannwyl aelwyd a’i phentref pum
mlynedd yn ôl a symud i Glynpadarn ac yna i Blas Cwmcynfelin oherwydd
iechyd bregus.
Roedd yn ddarllenwr brwd a byddai hôl ei bysedd gwyrdd ar yr ardd a
fyddai wastad yn fôr o flodau a’r tñ gwydr yn llawn tomatos. Byddai yn
mwynhau helpu Cyril a fu yn ofalwr yn yr ysgol gynradd am flynyddoedd ac
roedd ganddi feddwl mawr o’r athrawon a’r plant. Buodd yn weithgar iawn yn y
pentrefi lleol tra bu yn gwirfoddoli gyda Sefydliad y Deillion dros gyfnod hir.
Bu ei hangladd yng Nghapel Nasareth, lle bu yn aelod ffyddlon, ar 15
Ionawr o dan ofal ei Gweinidog Y Parch Wyn Rhys Morris a’i chyn-Weinidog Y
Parch Elwyn Pryse ac mi roddwyd i orffwys gyda Cyril ym Mynwent
Gyhoeddus Tal-y-bont. Estynnir ein cydymdeimlad dyfnaf at ei meibion, ei
chwaer a’u teuluoedd yn eu colled a’u hiraeth.
(Ymddiheurwn na lwyddwyd i gynnwys y deyrnged yn rhifyn Chwefror- Gol Cyffredinol).

Darganfod Dyfi
Estynnwyd gwahoddiad arall
i drigolion ardal Papur Pawb i
fynychu un o gyfarfodydd
“galw heibio”, Grãp Llywio
Prosiect Darganfod Dyfi nos
Lun, 28 Chwefror, yn
Neuadd Goffa Tal-y-bont
rhwng 5yh a 8.30yh. Cafwyd
cyfarfod tebyg ym mis Mai 2010 i drafod awgrymiadau ar gyfer cyfres o lwybrau
troed ac amlddefnydd o fewn ardal Bïosffer Dyfi fel rhan o gynllun Cymunedau
a Natur. Diben y prosiect yw edrych ar ddatblygu llwybrau diogel ar gyfer
cerddwyr, beicwyr a marchogwyr yn Nyffryn Dyfi, a fydd gobeithio yn
gaffaeliad mawr i’r bobl leol yn ogystal ag annog ymwelwyr i aros am gyfnodau
hwy yn Nyffryn Dyfi i fwynhau ac i gyfrannu’n sylweddol i economi’r ardal.
Casglwyd toreth o wybodaeth am lwybrau diddorol yn nalgylch Dyffryn Dyfi ac
erbyn Medi 2010 roedd y Grãp Llywio wedi ystyried a dethol nifer o lwybrau
pwrpasol ar gyfer eu datblygu a’u diogelu.
Yn nalgylch Papur Pawb dewiswyd dau lwybr ar gyfer eu hyrwyddo, sef
‘Rhodfa’r Tywysog Llywelyn’ o’r Glasbwll tuag at Daliesin a Thal-y-bont. Bydd
sawl cwmni merlota yn yr ardal yn awyddys i’w ddefnyddio gan gynnig
cyfleoedd i fusnesau lleol. Bydd yn denu cerddwyr pellter hir a marchogwyr i’r
ardal. Yr ail lwybr yw ‘Dolen Tal-y-bont/Bontgoch’ o bentref Tal-y-bont gan
ddilyn rhan o’r llwybr o’r Borth i Bontarfynach cyn ymddolennu dros y bryniau
heibio Bwlch-y-ddwyallt i Fynydd Gorddu gan roi golygfeydd gwych o aber yr
afon Ddyfi, cyn troi’n ôl am Dal-y-bont heibio Pen-y-bontbren-uchaf.
Pwrpas y cyfarfod “galw heibio” oedd gwahodd trigolion lleol i rannu
gwybodaeth am eu hardaloedd drwy gyfrwng lluniau, toriadau papur newydd,
llyfrau lloffion, hen fapiau, yn ogystal
â straeon, llên gwerin a chwedlau lleol.
Bydd yr holl wybodaeth a gafwyd gan
y bobl a fynychodd y cyfarfod yn cael
ei brosesu a’i ddehongli gyda’r bwriad
o gynhyrchu paneli gwybodaeth a
thaflenni am y llwybrau a’r ardaloedd
o’u hamgylch. Wedi i’r gwaith gwella
ar y llwybrau ddod i ben eir at i roi
cyhoeddusrwydd iddynt.
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GOLCHDY
LLANBADARN
CYTUNDEB GOLCHI
GWASANAETH GOLCHI
DWFES MAWR
CITS CHWARAEON

GERAINT JAMES
Ffôn: 01970 612459 Mob: 07967235687
Valrosan, Pwllhobi, Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth SY23 3SL
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Estyniad a Pheiriant
Newydd i’r Lolfa

Ceri Jones a Paul Williams gyda’r plat cyntaf o’r peiriant platiau newydd
Mae’r Lolfa newydd osod peiriant platiau newydd yng ngweithdy’r
cwmni yn Nhal-y-bont. Er mwyn creu lle i’r peiriant, sy’n gwneud
platiau ar gyfer y gweisg argraffu, bu’n rhaid i’r cwmni godi estyniad
newydd.
Dywedodd Paul Williams, Rheolwr Cynhyrchu’r wasg,
“Bydd y peiriant newydd yn golygu na fydd angen defnyddio
cemegau na ffilm fel rhan o’r broses gynhyrchu o hyn allan. Yn ogystal
â bod yn llawer gwell i’r amgylchfyd bydd yn hwyluso’r broses
gynhyrchu, ac yn gwella safon atgynhyrchu’r wasg.”
Derbyniodd y wasg, sy’n cyflogi 20 yn Nhal-y-bont, gymorth gan
gynllun SIF 1 y Cynulliad tuag at y gost y peiriant. Fel rhan o’r cynllun
mae’r Lolfa hefyd wedi creu swyddfa olygyddol ac wedi penodi tri
golygydd rhan amser newydd. Yn ogystal â chyhoeddi mae’r Lolfa yn
cynnig gwasanaeth argraffu masnachol llawn i fusnesau ledled Cymru
ac yn barod iawn i gynnig cyngor a dyfynbrisiau am unrhyw waith
argraffu am ddim. Am ragor o wybodaeth gellir cysylltu â Paul
Williams (paul@ylolfa.com 01970 831901).

Golygyddion Cymraeg Y Lolfa – Alun Jones, Meinir Edwards,
Alun Gibbard, Nia Peris, Meleri Wyn James a Lefi Gruffudd

CFfI Tal-y-bont
Casglwyd y swm o £2,466 am ganu carolau a chyflwynwyd sieciau ar
ran Clwb Ffermwyr Ifanc Tal-y-bont i Ambiwlans Awyr Cymru, Apêl
Sefydliad y Galon Nyrs i Geredigion a Mind Cymru.
Cynhaliwyd noson bingo hwyliog yn y Neuadd Goffa a bu’r
aelodau yn dathlu yn y Cinio Blynyddol yn Ngwesty’r Marine efo’n
gwr gwadd, Brian Walters. Diolch yn fawr i’n Llywydd, Dafydd ag
Ellyw Jenkins, Tanyrallt am araith bwrpasol a’i rhodd hael.
Daeth yn amser i un o gystadlaethau mwyaf poblogaidd y Clwb –
yr Hanner Awr Adloniant. Diolch eto i Elen Pencwm a ddychwelodd
atom i gyfarwyddo a chreu sgript wreiddiol. Aeth cynrhychiolaeth
niferus i Felinfach lle dyfarnwyd ein hymdrechion ni yn 6ed allan o
13. Mae’r perfformiad eisioes ar daith.
Bydd yr aelodau’n cychwyn cyn bo hir ar eu hymarferion ar gyfer
y Diwrnod Maes, felly mae amser prysur iawn o’n blaenau eto!

Pwyllgor Blynyddol
y Neuadd Goffa
Daeth yr ymddiriedolwyr a phwyllgor rheoli’r Neuadd Goffa ynghyd
ar nos Fercher Chwefror 9fed i’r pwyllgor blynyddol.
Roedd y cyfarfod yn dod a thymor o ddwy flynedd y cadeirydd
Philip Davies i ben a, chyn trosglwyddo’r awenau i Bleddyn Huws,
diolchodd i aelodau’r pwyllgor rheoli am eu cefnogaeth a’u
parodrwydd i helpu ar bob achlysur ac yn enwedig i gadw’r neuadd
a’r tir o amgylch yn daclus. Roedd wedi bod yn dymor llwyddianus
iawn gyda defnydd da yn cael ei wneud o’r gwahanol ystafelloedd.
Diolchodd yn arbennig i Myfanwy James am gadw’r ystafelloedd yn
lan a thaclus.
Yn ei adroddiad cyfeiriodd y trysorydd, Ieuan Morgan, at y
defnydd o’r neuadd gyda’r ystafelloedd wedi eu llogi ar 393 o
achlysuron - oni bai am y tywydd gwael ar ddechrau a diwedd y
flwyddyn byddent wedi croesi’r 400. Y prif ofid oedd costau
cynhesu’r neuadd gyda’r tywydd oer iawn eto yn cael effaith
sylweddol ar hyn. Wedi adroddiad calonogol y trysorydd codi arian,
Goronwy Jones, penderfynwyd cadw y prisiau llogi yr un am
flwyddyn arall.
Wrth ethol swyddogion, cadarnhawyd Bleddyn Huws yn
gadeirydd am y ddwy flynedd nesaf ac etholwyd Catrin Davies yn
is-gadeirydd. Gyda ethol Sian a Geraint Pugh yn gyd ysgrifenyddion
mynegodd pawb eu llawenydd fod y swydd wedi ei llanw yn
swyddogol am y tro cyntaf ers pedair blynedd a diolchwyd i’r
trysorydd am lanw’r bwlch yn y
cyfamser. Ail etholwyd y
trysoryddion.
Cyn dod a’r cyfarfod i ben
diolchodd Richard Morgan,
cadeirydd yr ymddiriedolwyr, i
aelodau’r pwyllgor rheoli am eu
gofal o’r Neuadd Goffa dros y
flwyddyn.

• Chwilio am ofal plant?
• Eisiau gwybod sut i fod yn ofalwr/wraig plant?
• Chwilio am weithgareddau plant a phobl
ifanc?
• Eisiau hysbysebu gweithgareddau plant a
phobl ifanc?
Cysylltwch â ni am fanylion pellach
Ffôn/Phone: 01545 574187
E-bost: cis@ceredigion.gov.uk
Gwefan: http://cis.ceredigion.gov.uk
Neuadd Cyngor Ceredigion
Penmorfa, Aberaeron,
Ceredigion, SA46 0PA
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Cyngor Cymuned Ceulanamaesmawr

Ymweliad â’r Almaen

Neilltuwyd y rhan helaethaf o Gyfarfod Arbennig y Cyngor a gynhaliwyd
ar 14 Chwefror i drafod sut y dylid ymateb i fersiwn adneuo Cynllun
Datblygu Lleol Sir Ceredigion 2007-2022. Cyn agor y drafodaeth,
dosbarthwyd cop au o’r sylwadau ar y Cynllun a anfonwyd at y Cyngor
Cymuned gan ddwy garfan o drigolion y pentref. Ar sail casgliadau’r
aelodau ar y Cynllun Datblygu, lluniwyd ymateb i’w anfon at y Cyngor Sir.
Dyma’r prif bwyntiau a nodwyd ynddo: (i) teimlir nad oes tystiolaeth
ddigonol o alw lleol ym mhentref Tal-y-bont i gyfiawnhau maint a graddfa’r
cynnydd, sef 37.7% (o 305 o dai yn 2001 i 420 yn 2022); (ii) mae’n
anochel y bydd yr argymhellion fel ag y maent yn cael effaith negyddol
iawn ar gydlyniad cymdeithasol, ieithyddol a diwylliannol y gymuned; (iii)
ymhlith gwendidau’r Cynllun mae’r methiant i glustnodi unrhyw safle ar
gyfer datblygiad economaidd ym phentref Tal-y-bont, sy’n groes i’r hyn a
ddatgenir yn Polisi S05(1) ‘Hwylusir y twf economaidd drwy alluogi
entrepreneuriaeth ledled y sir, a hynny yn ei dro yn hybu cynaliadwyedd
cymunedau ac yn lleihau’r angen i deithio...’; (iv) nodir yn y Cynllun
Datblygu fod y Gwaith Trin Dãr Gwastraff yng ngwaelod pentref
Tal-y-bont ‘bron â chyrraedd terfyn ei gapasiti’. Barn y Cyngor Cymuned yw
y dylid gohirio unrhyw ddatblygiad sylweddol yn y pentref hyd nes y
gwneir y gwaith angenrheidiol i atgyfnerthu’r capasiti; (v) mae’r Cyngor o’r
farn nad yw’r Cynllun Datblygu yn un ‘cadarn’ o safbwynt Polis au DM17
a DM20, a hynny yn bennaf oherwydd yr argymhelliad i ddatblygu 20 o
dai ar safle Dôl Ceulan gan ei fod yn lleoliad ‘annoeth ac anystyriol o fewn y
dirwedd’ fyddai hefyd yn amddifadu’r pentrefwyr o fangre ganolog dawel a
chyfoethog iawn ei bioamrywiaeth; (vi) mae’r Cyngor Cymuned yn
pryderu’n fawr hefyd na fydd y Gwasanaethau Iechyd a Gofal
Cymdeithasol yn medru ymgodymu â lefel y twf yn y boblogaeth a
ragwelir yng ngogledd Ceredigion erbyn 2022 ac y dylid, felly, oedi hyd nes
y bydd y gwasanaethau hyn wedi cael eu cryfhau cyn rhoi sêl bendith ar
unrhyw dwf pellach.
Ymhlith y materion a drafodwyd yng nghyfarfod rheolaidd y Cyngor a
gynhaliwyd ar 28 Chwefror roedd penderfyniad y Cyngor i gefnogi’r
ymgyrch i wrthwynebu’r bwriad i gau Gorsaf Gwylwyr y Glannau yn
Aberdaugleddau. Pasiwyd i ddirprwyo’r dasg o ddewis y tendr
llwyddiannus o blith y tri a dderbyniwyd am y gwaith cynnal a chadw i
Is-bwyllgor Tendrau. Derbyniwyd copi o’r Rhybudd o Gadarnhau
Gorchymyn i newid cyfeiriad llwybr 6/79 o Moelglomen i Fwlch y Maen
yn y fan lle mae’n croesi Nant Llwyd. Croesawyd y bwriad gan aelodau’r
Cyngor. Darllenwyd llythyr yn gwahodd y Cyngor i gymryd rhan mewn
prosiect i ddiogelu 2,012 o safleoedd hamdden awyr agored ar gyfer
cymunedau ar draws y DU erbyn 2012 fel rhan o ddathliadau Jiwbilî
Ddiemwnt Elisabeth II a Gêmau Olympaidd Llundain 2012. Cytunwyd i
holi am ragor o fanylion.
Adroddwyd fod y ceisiadau canlynol wedi eu derbyn gan yr Awdurdod
Cynllunio: a. A100966: codi estyniad unllawr i 6, Maes-y-felin; b. A10098:
estyniad i 11, Dôl Pistyll; c. A100930LB: Ysgoldy Bont-goch – amrywio’r
dyluniad mewnol. Adroddwyd hefyd fod cais A100968, sef cais i godi 4
annedd yn y cae ar bwys Dôl Pistyll, wedi’i wrthod.
Cafwyd adroddiad gan y Cynghorydd Gerwyn Jones, sy’n cynrychioli’r
Cyngor Cymuned ar Grãp Cyswllt Cymunedol Fferm Wynt
Nant-y-moch. Roedd consensws ymhlith aelodau lleol y Grãp fod y
trafodaethau dros y flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn anfoddhaol. Yn sgil
hynny, gwrthododd nifer o’r cynrychiolwyr arwyddo’r ddogfen berthnasol.
Roedd y Cyngor yn cefnogi penderfyniad y Cadeirydd i beidio ag
arwyddo’r ddogfen cyn sicrhau bod arian y Gronfa Gymunedol yn cael ei
ddosrannu’n deg i’r cymunedau lleol a effeithir drwy sefydlu
Ymddiriedolaeth i osod amodau’r gronfa a hefyd i ddosrannu arian.

Ar ddechrau mis Chwefror es i, Lisa Raw-Rees a Wendy Foulkes o Ysgol
Llangynfelyn ar ymweliad i’r Almaen. Bu’r ysgol yn llwyddiannus yn
derbyn grant o’r Cyngor Prydeinig i ddatblygu cysylltiadau gydag ysgolion
eraill yn Ewrop.
Hedfanon ni o
Faes Awyr
Manceinion i Faes
Awyr Stuttgart yn
yr Almaen. Ar ôl
taith ddeheuol o
ryw awr ar fws
cyrhaeddon ni dref
Rottenberg. Tref
hynafol iawn ydy
Rottenberg ar lannau’r afon Neckar. Mae’r dref yn llawn hen adeiladau o’r
16eg ganrif, siopau bychan a chaffis di-ri. Mae’n ardal brydferth iawn
mewn dyffryn rhwng y ‘Black Forest’ a’r ‘Swabian Albs’. Mae’n oer iawn
yn y gaeaf ond mae’r tywydd yn fwyn yn y gwanwyn ac mae’r ffermwyr yn
tyfu grawnwin ar lethrau’r bryniau yn ystod yr haf poeth. Nid oes lawer o
ddiwydiant trwm yma - twristiaeth, amaeth a’r brifysgol gyfagos yw prif
gyflogwyr yr ardal.
Bwriad ein hymweliad oedd ymweld ag ysgolion, dysgu am y system
addysg a gweithio ar ein prosiect ‘Wyt ti wedi clywed ... ?’. Bydd
disgyblion Ysgol Llangynfelyn, Ysgol Bro Siôn Cwilt, Ysgol Centralskole
Eltang o wlad Denmarc, Ysgol Hohenbergschule yr Almaen a disgyblion o
Ysgol Castaheany, Dulyn yn creu pypedau, tñ eco a stori newydd am ein
hardal ac yn eu rhannu ar fforwm digidol ar y we.
Treulion ni ddiwrnod mewn ysgol i blant o 6 i 18 oed, yn siarad gyda’r
plant a’r athrawon, yn arsylwi mewn dosbarthiadau ac yn dangos ein
harddangosfa Gymreig iddynt. Roedd y plant wrth eu bodd yn edrych ar
yr arddangosfa. Roeddynt yn gyfarwydd â’r faner Gymreig a thîm
pêl-droed Cymru ond nid oeddent yn siãr iawn ble roedd Cymru.
Darllenais stori Gymraeg i’r plant a dysgais iddynt gyfri yn Gymraeg. Yn
wir es i a chopi diweddar o Bapur Pawb iddynt weld hefyd!
Ymwelon ni ag Ysgol Arbennig a ‘Gymnasium’ yn y dref. Mae’r plant i
gyd yn cael arholiadau yn 10 oed a hyn sy’n penderfynu pa ysgol y
byddant yn mynychu yn 11 oed. Mae tair lefel o ysgol uwchradd – lefel
uwch sef y ‘Gymnasium’ i’r plant mwyaf galluog, lefel ganolig a lefel is i’r
plant llai galluog. Ond mae yna hefyd ysgolion arbennig. Nid oes system o
gynnwys plant sydd ag anghenion addysgol arbennig mewn ysgolion
‘cyffredin’. Maent yn mynd i’r ysgolion arbennig. Cwrddon ni â
Chyfarwyddwr Addysg y Sir a Maer Rottenberg. Mae’r Maer yn cael ei
ethol a fe a’i gynghorwyr sy’n penderfynu ar cwricwlwm yr ysgolion.
Cawsom ni groeso arbennig yn Rottenberg. Roedd y bobl yn gyfeillgar
dros ben ac roedd pawb wrth eu bodd ein bod yn dod o Gymru. Byddwn
yn gwahodd yr athrawon o’r tair gwlad sydd yn y prosiect i Gymru ar
ddechrau mis Mehefin.
Os ydych am weld gwaith y plant hyd yn hyn ewch i:
www.wideminds.eu/moodle/mod/forum/view.php?id=5031
Rhian Nelmes
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Ysgol Tal-y-Bont

Ysgol Llangynfelyn

Gweithdy Ffotograffiaeth

Gymnasteg yr Urdd

Ar ddydd Iau yr ail ar bymtheg o Chwefror aeth dosbarth 3 a 4 ar drip i
Ganolfan y Celfyddydau i ddysgu sut i wneud ffotograffiaeth. Roedd
Steve yno yn dangos i ni sut i ddefnyddio’r camera a sut i ddatblygu
lluniau mewn du a gwyn. Cawsom lawer o hwyl yno ar y diwrnod ac
mae ein lluniau nawr ar wal y dosbarth.
Bedwyr Siencyn

Bu ddau grãp o Ysgol
Llangynfelyn yn cynrychioli
Ceredigion yng
Nghystadleuaeth Gymnasteg yr
Urdd yng Nghanolfan
Hamdden Plascrug. Roedd y
cystadlu o’r safon uchaf a
llwyddodd un grãp i ddod yn ail yn y gystadleuaeth i ysgolion bach.
Mae athrawon a rhieni’r ysgol yn ddiolchgar iawn i Jenny Dingle am
hyfforddi’r plant.

Ymweliad i safle adeiladu Antony Foulkes
Fel rhan o’i gwaith ar adeiladau a chartrefi aeth Dosbarth Mrs Nelmes i
weld gwaith adeiladu Antony Foulkes yn Nhaliesin. Mwynhaodd y
plant edrych ar y gwaith wrth iddo adnewyddi’r tñ. Cafwyd cyfle i
edrych ar y deunyddiau adeiladu a gweld sut mae adeiladwr yn
gweithio.

Cyfrif adar i’r RSPB
Diwrnod y Llyfr 2011
Ar ddydd Iau y trydydd o Fawrth gwisgodd plant Ysgol Tal-y-Bont fel
cymeriadau o lyfrau Cymraeg neu Saesneg er mwyn dathlu Diwrnod y
Llyfr. Bu disgyblion Blwyddyn 5 a 6 yn darllen storïau i blant y Cyfnod
Sylfaen a chyflwynodd disgyblion blwyddyn 3 a 4 adroddiad llafar ar eu
hoff lyfrau. Cawsom gystadlaeaeth ar gyfer y wisg orau llongyfarchiadau i Heddwyn, Dyfri, Cai, Nia, Fabien, Bedwyr, Aled,
Betsan a Mrs Glenda Jenkins am ddod yn ffuddugol. Roedd yna bob
mathau o wisgoedd yn cynnwys Jac y Jwc, Plismon Plod a Rwdlan ac
roedd hyd yn oed yr athrawon wedi ymdrechu i wisgo i fyny!
Catrin Huws

Gwasanaeth
Gŵyl Dewi
Am y tro cyntaf erioed
cynhaliwyd Gwasanaeth Gãyl
Dewi ar y cyd rhwng ysgolion
Tal-y-bont a Llangynfelyn.
Cafwyd eitemau gan blant o’r
ddwy ysgol a hoffwn ddiolch i
bawb ddaeth i Gapel Nazareth i
gefnogi. Ein gãr gwâdd oedd
Efan Williams, sy’n cael ei
gyflogi fel gweithiwr ieuenctyd
gan nifer o gapeli’r ardal, a
chafwyd neges bwrpasol
ganddo yn annog ni i gyd i
wneud “y pethau bychain” fel Dewi Sant. Diolch yn fawr i swyddogion
y capel am gael defnydd o’r adeilad a diolch yn fawr iawn i Mrs Janet
Jones, LLwynglas am gyfeilio.

Tim Plismona Iau
Yn y llun gwelir Joel Dibble
yn derbyn pecyn o nwyddau
gan Glenda Jones a David
Goffin o'r tim plismona bro.
Bu Joel yn rhan o gynllun
Tim Plismona Iau ardal
Aberystwyth ac fe gafodd sawl
profiad difyr wrth ddysgu am
waith yr Heddlu.

Eto eleni, cymerodd yr ysgol
ran yn ymgyrch yr RSPB i
gyfrif adar yn yr ysgol.
Gwnaeth plant y Cyfnod
Sylfaen gacennau adar a’u rhoi
ar y bwrdd adar. Bu’r plant yn
gwylio’r adar yn dawel iawn gan
gyfrif faint o adar a welwyd mewn awr. Gwelwyd amryw o adar y to,
ji-binc, titw Tomos las a dau jac-y-do barus iawn. Rydym wedi danfon y
canlyniadau i fewn i’r RSPB a byddwn yn medru cymharu ein
canlyniadau ni gydag ysgolion eraill ym Mhrydain.

Tîm Plismona Ieuenctid Ceredigion
Efallai y cofiwch fod Deri Rose o Flwyddyn 6 wedi cael ei ddewis i fod
yn aelod o Dim Plismona Ieuenctid Ceredigion. Bu Deri’n ymweld â
Gorsaf yr Heddlu yn Aberystwyth am ddwy awr am chwe wythnos.
Cafodd gyfle i ddysgu am y gwaith yn y gwahanol adrannau yng Orsaf
yr Heddlu. Cyflwynwyd tystysgrif i Deri am ei waith caled.

Dathlu Dydd
Gŵyl Dewi
Bu’n ddiwrnod prysur yn yr
ysgol ar Ddydd Gãyl Dewi eto
eleni. Bu’r plant i gyd yn
coginio pice bach ac yn dysgu
am Ddewi Sant. Roedd hi’n
hyfryd iawn gweld cymaint o
blant wedi gwisgo mewn gwisgoedd traddodiadol Cymreig ac eraill
mewn gwisgoedd mwy modern eu naws. Mwynhaodd y plant lleiaf
wneud baneri a chardiau Dydd Gãyl Dewi. Yn y prynhawn aeth pawb i
Gapel Nasareth, Tal-y-bont i gymeryd rhan mewn Gwasanaeth Dydd
Gãyl Dewi gydag Ysgol Tal-y-bont. Braf iawn oedd gweld disgyblion o’r
ddwy ysgol yn canu ac yn chwarae offerynnau cerddorol i gynulleidfa o
rieni a ffrindiau. Croesawyd Mr Efan Williams i’r gwasanaeth i annerch
y plant. Gwnaethpwyd casgliad tuag at apêl ‘Book Aid’.

Cyngerdd Cerddorfa Ceredigion a
Cherddorfa Linynnol Hŷn
Braf iawn oedd gweld Nansi Dingle yn cymeryd rhan yng Nghyngerdd
Cerddorfa Ceredigion yn y Neuadd Fawr, Aberystwyth ar Fawrth y 1af.
Roedd Nansi’n chwarae’r fiola yn y gerddorfa lawn ac yn y gerddorfa
linynnol hñn. Roedd amryw o gyn-ddisgyblion yr ysgol yn y gerddorfa
hefyd. Dim ond llond llaw o ddisgyblion Ysgolion Cynradd Ceredigion
oedd yn cymeryd rhan felly da iawn ti Nansi!
9
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Gofal Traed Aber
Ceiropodydd
Podiatrydd Cofystredig gan yr H.P.C.
• Triniaethau ar ewinedd a chyrn
• Llawdriniaeth ar gasewinedd
• Triniaeth/asesiad arbenigol ar
draed diabetig
• Gwadnau ac asesiad
biomechanyddol
Triniaeth yn y cartref ar gael
Galwch Shân Jones neu Richard Ellison
01970 6172698
4, Y Porth Bach, Aberytwyth, Ceredigion

Yswiriant,
Pensiynau,
Buddsoddiadau
Am wasanaeth personol a chyfeillgar, ffoniwch
ein swyddfa lleol yn Aberystwyth ar:

01970 612331
www.nfumutual.co.uk/aberystwyth

NFU Mutual is The National Farmers Union Mutual
Insurance Society Limited (No. 111982). Registered
in England. Registered Office: Tiddington Road,
Stratford Upon Avon, Warwickshire CV37 7BJ. For
security and training purposes, telephone calls
may be recorded and monitored.
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CROESAIR
LLYFR
CR
OESAIR DIWRNOD Y LL
Y FR 2011
Cynhelir Diwrnod y Llyfr eleni ar 3 Mawrth, ac mae’r Cyngor Llyfrau wedi trefnu croesair arbennig ar
gyfer holl bapurau bro Cymru. Bydd gwobrau o docynnau llyfrau gwerth £30 yr un ar gael i DRI
enillydd lwcus a bydd papurau bro’r tri enillydd yn derbyn siec o £50 yr un. Felly, dyma gyfle i
dderbyn gwobr bersonol a chefnogi’ch
c pa
papur bro yr un pryd!
AR DRAWS
1 Enw record gan Edward H. Dafis ar glawr
llyfr Non (2, 5, 1, 7)
8 Llyfr gan Hilma Lloyd Edwards, _ _ _ _ _ yn y
Tŷ (5)
9 Llyfr bwrdd gan Charlotte Stowell, Samuel
yn Helpu _ _ _ (3)
10 D J Donci Bonc yw enw’r anifail hwn yn Bili
Bonccyyrs a’r Planedau (4)
13 Enw cyntaf awdur Drwy Lyg
gad y Camer
a ra (3)
14 Noffel
e wedi’i lleoli ym Mhen Llŷn, ‘Ac yna
Clywodd _ _ _ y Môr’ (3)
16 Hunangofiant John Meredith (2, 3, 5)
18 Enw cyntaf awdur testun Llyfr y Ganrif a
gyhoeddwyd yn 1999 (4)
21 Awdur 36 ar draws (4, 3)
23 Drama gomedi gan To
ony Llewelyn, _ _ _ _ a
Rhemp (4)
25 Un o gampweithiau John Davies (5, 5)
28 Hunangofiant yr actores Buddug Williams, Y
Fer
e ch o’r _ _ _ (3)
30 Cai
a Gafodd y _ _ _, llyfr i blant bach gan Ton
o y
Ross (3)
(4)
32 Noffeel gan Angharad To
omo
omos, _ _ _ _’n Gw
wawrio
a
gan Eurgain Haf (3)
33 Yr Allwedd _ _ _ , noffeel g
34 Enw cyntaf awdur Cyymrru ar Blât (5)
36 Llyfr am ferch o ardal y Bala a rwyfodd ar
draws dau gefnfor (2, 3, 10)
I LAWR
1 Noffel
e gyffrous gan Gwyn Llewelyn, ‘_ _ _ _ _
yng Ngruddiau’r Rhosyn’ (2, 3)
2 Enw cyntaf Prifardd o Benllyn, awdur y
(5)
gyfrol Cynefin
y
3 a 35 Enw’r gyfres deledu a esgorodd ar gyfrol
ddifyr Teeithiau Dewi Pwss – Fo a Fi gyda’i Help
Hi (3, 3)
4 Cyfrol o storïau byrion, _ _ _ _ Gaeaf a
Storïau Erra
aill gan Kate Roberts (4)
5 Gair olaf teitl noffeel rymus gan Llwyd Owen a
gyhoeddwyd yn 2006 (6)
6 Enw cyntaf awdur
d noffeell anarfeerol Dyn yr
Eiliad (4)
7 Cyfenw awdur Am y Tywydd – Dywediadau
u,
Rhigymau a Choelion (5)
11 Cyfrol gan Alun Ifans, _ _ _ _ Sir Benfro – 24
o Deithiau Hudol (4)
12 Enw cymeriad yn Y Jaguar Glas Tywyyll, nofeel
gan Elgan Philip Davies (5)
15 Cyfrol gan Jerry Hunter a enillodd iddo
Fedal Ryddiaith 2010 (7)
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17 Nofel wedi’i gosod yn yr Oesoedd Canol
gan William Owen Roberts (1, 3)
18 Casgliad o storïau byrion gan Fflur Dafydd,
_ _ _ y Locustiaid (3)
19 Enw cyntaf Brenhines Powys
y y ceir ei hanes
gan Gwenan Mair Gibbard – un o Lyyfrrau
a
ar Gwlad (4)
Llafa
20 Un o gylchgronau bywiog yr Urdd (3)
gan Gareth F. Williams, _ _ _ _ _ heb
22 Noffeel g
Elin, enillydd gwobr Tir na n-Og 2007 (5)
24 Astudiaeth o nodwedd arbennig o’r traddodiad
barddol gan R. M. Jones, _ _ _ _ a’i Gyfeillion (4)
26 Enw cyntaf golygydd Teelyn Fyw a
gyhoeddwyd yn 1996 (6)
27 Aeth Bethan Gwanas yn ôl i’r lle hwn (5)
28 Teeitl no
offeel rymus gan Michael Morpurgo,
_ _ _ _ _ Rhyfel (5)

Cofiwch mai un llythyren yw DD, FFF, LL

29 Ffo
oadur o wlad Laxaria sydd hefyd yn enw
ar nofel gan Mihangel Morgan (5)
30 Haf _ _ _ _ gan Angharad Tomos
, llyfr a
o
gyhoeddwyd yn 2010 (4)
31 Cyfrol ddifyr gan y diweddar Gwyn Erfyl,
_ _ _ _ Ddirrgel
g Ffyrd
dd (4)
35 Gweler 3 i lawr.

Gall chwilio gwefan www.gwales.com
eich helpu gyda’r atebion

MMZGSBVBSMFJO
MMZGSBVBSMFJO

ENW
CYFEIRIAD

ENW’R PA
APUR BRO
Anfonwch y croesair at: Croesair Papur Bro, Cyngor
y
Llyfrau Cymr
y u, Castell Brychan, Aberystwyth, Ceredigion,
SY23 2JB, erbyn 30 Ebrill 2011. Gofalwch nodi eich enw a’cch cyfeiriad ac enw’ch
c papur bro lleol.
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CHWARAEON

Pencampwr
Syrffio
Er iddo ddechrau syrffio yn Y Borth pan yn bymtheg oed, dim ond
yn y flwyddyn ddiwethaf y penderfynodd Glyn Ovens ganolbwyntio
ar y gamp. Mae’r penderfyniad wedi talu ar ei ganfed i’r dyn sy’n
wreiddiol o Bont-goch - ar ôl llwyddiant mewn cystadleuaeth syrffio
ryngwladol yn Iwerddon ganol mis Chwefror. Daeth Glyn a’i bartner
syrffio, Peter Conroy, yn gyntaf yn nosbarth Iwerddon yng
nghystadleuaeth Syrffio ‘Tow’ Big Wave yn Sligo, ac yn ail yn y
dosbarth rhyngwladol. I’r rhai sydd ddim yn gyfarwydd â’r gamp,
mewn syrffio ‘tow’ mae’r person sydd ar fwrdd syrffio trymach na’r
cyffredin, yn cael ei dynnu gan gerbyd megis Jetski. Mae’n golygu bod

modd syrffio tonnau llawer yn fwy na syrffwyr cyffredin. Mae Glyn
yn gallu syrffio i hyd at 40 troedfedd o daldra - ond yr annel iddo ef a
phob syrffiwr ‘tow’ yw 100 troedfedd o uchder! Mae’r tymor cystadlu
yn dirwyn i ben, gan mai yn y gaeaf mae’r tonnau gorau, ond bydd
Glyn yn dychwelyd i Iwerddon ddiwedd mis Mawrth, er mwyn
ymarfer gyda’i bartner syrffio. Mae sôn hefyd y bydd cwmni teledu yn
Iwerddon yn rhoi sylw i’r ddau yn sgil eu llwyddiant diweddar. Efallai
y bydd rhagor o sylw yn sgil rhaglen fel hon, yn arwain at noddwyr, er
mwyn rhagor o gystadlu yn y dyfodol ... ac o bosib, cyrraedd ton can
troedfedd!

Hoci dan 18
Cyrhaeddodd tîm hoci merched
Ysgol Penweddig y rownd derfynol
yng nghystadleuaeth Ysgolion
Cymru. Yn eu plith oedd nifer o
ferched talentog yr ardal.
O’r chwith Nia Wyn Jones,
Danielle Price, Martha Williams,
Anna Davies, Gwenno Evans a
Rhian Wyn Jones.

Teriyrs Talybont
Dyma dîm pêl-droed Teriyrs
Talybont yn eu gwisg newydd
a noddwyd gan Cyril Evans,
Siop Jewellery House,
Aberystwyth. Braf yw gweld
cynifer o blant ifanc yn
cymryd rhan pob wythnos yn
y glaw a’r rhew.
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Diolch i’r rheolwyr Mike Putt
a Carwyn Evans am eu
gwaith caled yn ystod y
tymor. Diolch hefyd i Glen
Creeter am noddi 2 bêl i’r
tîm ac i Anthony Southgate
am noddi’r siacedi.

Mae Papur Pawb yn awyddus i
gynnwys newyddion am hynt a
helynt unigolion neu dimau o’r
ardal sy’n cystadlu yn y byd
chwaraeon. Anfonwch yr
hanesion at Gwyn Jenkins drwy
ebost (maesgwyn@fsmail.net)
neu ffoniwch ef ar 832560.

