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Y Gymraeg: “A ydy’r sefyllfa
yn anobeithiol?”
Yn ddiweddar cyhoeddwyd canlyniadau’r cyfriﬁad sy’n nodi
nifer y siaradwyr Cymraeg yng Nghymru. Siom fawr i bawb
oedd gweld gostyngiad yng nghanran y siaradwyr Cymraeg yn y
cadarnleoedd traddodiadol. Ond beth am ein cymuned fach ni
yma yng ngogledd Ceredigion? A yw’r un patrwm yn wir yma?
Oes angen i ni yma weithredu ar frys i warchod yr Iaith yn ein
hardal ni?
Faint oedd yn nodi eu bod yn gallu siarad Cymraeg
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Cwmni newydd
Llun: Keith Morris (www.priodas.com)

Mae digon o dystiolaeth yma i wneud i ni gyd sylweddoli na
allwn ni eistedd yn ôl heb wneud dim. Mae’n argyfwng ar yr iaith
yn ein cymuned.
Dyma sut yr ymatebodd rai o ﬃgurau a chyrﬀ blaenllaw i’r
argyfwng:
Addysg, tai a gwaith yw’r tri ﬀactor y mae angen mynd i’r afael â
nhw ar fyrder meddai Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws.
Dywedodd Elin Jones AC ar Golwg 360 “Mae Plaid Cymru yn
bryderus iawn am y ﬃgyrau hyn, ac oherwydd hynny yr ydym
yn lansio ymgynghoriad ar y ﬀordd ymlaen o ran polisi’r iaith
Gymraeg. Alla’i ddim deall pam na ddangosodd Llywodraeth
Cymru yr un pryder.”
“Yn yr ardaloedd Cymraeg mae angen mynd i’r afael â’r economi,
tai, y broses gynllunio ac iaith gweinyddu cyhoeddus,” medd
Bethan Jones Parry, Llywydd Dyfodol i’r Iaith. “Nid yn awr yw’r
amser i ochneidio am unrhyw golledion. Mae’n rhaid camu ymlaen
yn hyderus, a rhoi cynlluniau cadarnhaol ar waith, er mwyn i’r
Gymraeg gael dyfodol disglair ledled y wlad.”

Ond beth allwn ni ei wneud ar lawr gwlad, o ddydd i ddydd?
Carfan gudd yn y ﬃgyrau yma ydy’r bobl hynny sydd ddim wedi
datgan eu bod yn gallu siarad Cymraeg. Dyma’r bobl sydd angen
dylanwadu arnynt ac fe allen ni wneud hynny mewn ﬀordd bositif.
Trwy ddechrau pob sgwrs yn gwrtais yn y Gymraeg wrth gyfarch
yn y siop, ar y stryd, ar y bws neu tra’n cerdded ar y lôn. Os daw’r
iaith Gymraeg yn glywadwy yn ein pentreﬁ fe ddechreuwn deimlo
ychydig yn fwy hyderus a gobeithiol. Hefyd wrth gwrs fe ddaw hyn
â’r Gymraeg i glyw’r di-Gymraeg ac efallai na fyddant bellach yn
gallu troi clust fyddar i’r dieithrwch o’u cwmpas. Un cynnig bach
ar syniad ymarferol yw hwn. Hefyd beth am sicrhau pethau fel
gwersi celf, dawns, noﬁo cyfrwng Cymraeg i’n plant? Wrth i ni holi
am hyn yng Nghanolfan y Celfyddydau dywedwyd nad oes galw
am wersi celf yn y Gymraeg!
Beth am wneud ychydig mwy o ymdrech i fyw ein bywydau yn y
Gymraeg, er mwyn i blant yr ardal gael y cyﬂe i fod yn falch o fyw eu
bywydau yn Gymraeg?
Fel y dywedodd Saunders Lewis yn ei ddarlith Tynged yr Iaith,
“A ydy’r sefyllfa yn anobeithiol?
... parhad t11

Alaw Griﬃths, Y Garth, Tal-y-Bont a’i mam Dil Lewis, sefydlwyr
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Dyddiadur
Chwefror

Llythyr
Mae lle gwag ar Gyngor Cymuned Ysgubor y Coed sydd
angen ei lenwi drwy gyfethol cyn gynted â phosib. Os oes
gennych ddiddordeb mewn dod yn gynghorydd, anfonwch
lythyr cais at gadeirydd y Cyngor, Dr Harry Toland, dan ofal
y clerc, Tamsin Davies, yn Fﬂat Llawr Gwaelod, Glendower,
Y Borth, SY24 5JP. Am ragor o wybodaeth am fod yn
gynghorydd cymuned, cysylltwch â’r clerc ar ted@aber.ac.uk.
Mae rhaid i ymgeiswyr fyw yn y gymuned neu o fewn 3
milltir ohoni neu weithio yno.
Dyddiad cau ar gyfer derbyn llythyrau cais:
9fed Mawrth 2013.
Diolch yn fawr,
Tamsin Davies, Clerc. Cyngor Cymuned Ysgubor y Coed

Cymdeithas Sioe Talybont
Cynhelir y Cyfarfod Blynyddol
Nos Lun Mawrth 4 2013
Am 8.00 yh
Yn y Neuadd Goﬀa
Croeso Cynnes i bawb

10 Bethel 2.00 Gweinidog
Nasareth
Rehoboth 10.00 Bugail
(C)
Eglwys Dewi Sant 11.00
Cymun Bendigaid
13 Neuadd Goﬀa
Cyfarfod Blynyddol
Ymddiriedolwyr 7.30
Pwyllgor Rheoli’r
Neuadd 8.00
17 Bethel 10.00
Gweinidog (C)
Nasareth
Rehoboth 2.00 Adrian
Williams
Eglwys Dewi Sant 11.00
Boreol Weddi
18 Neuadd Goﬀa 7.30
Merched y Wawr
“Y stori tu ôl i’r llun”
Marian Delyth
Cyfarfod Agored.
18 Rehoboth
Cyfarfod y chwiorydd
Manon Rhys
21 Neuadd Goﬀa
Sefydliad y Merched
2.00
Steve Evans ar
“Golygfeydd Cymru”
24 Bethel 5.00 Gweinidog
Nasareth Oedfa’r
Ofalaeth
Rehoboth Oedfa’r
Ofalaeth - Gwyl Ddewi
Eglwys Dewi Sant 11.00
Gwasanaeth Teuluol
26 7.30 Llanfach,
Cymdeithas Dreftadaeth
Llangynfelyn Barbara Walker‘Dyﬁ
ship-builders’ 01970 832573 neu
hanes@taliesin.org.uk

“Y gwyliau rydych wedi’u gohirio ers blynyddoedd”
Peidiwch ag oedi rhagor!

Mawrth

Patagonia :::: Gwlad y Cewri

1 Eglwys Dewi Sant 10.00
Gwasanaeth Undebol
2 Neuadd Goﬀa 6.30
Noson Hwyl Ddewi yng
Nghwmni Aelwyd Bro
Ddyﬁ
3 Bethel 10.00
Gweinidog
Nasareth Uno ym
Methel
Rehoboth 5.00 Bugail
Eglwys Dewi Sant 11.00
Cymun Bendigaid
4 Merched y Wawr Dathlu
Gwyl Ddewi yng
Nghwmni Manon
Steﬀan Ros(Gwesty
Glan yr Afon, Pennal)

Pobl - Tir - Iaith - Hanes - Traddodiad - Dathlu - Difyrrwch
Y trefnwyr mwyaf proﬁadol - yr unig rai sydd â’u
gwreiddiau yn ddwfn yn y Wladfa.
Am fanylion pellach, cysylltwch ag Elvey MacDonald,
Haulfan, Maes Carrog, Llanrhystud, Ceredigion. SY23 5AL
01974 202052 | e-bost: elveymac1@btinternet.com

Golygyddion y rhifyn hwn oedd Medi, Llio a Mared, gydag
Elgan yn dylunio. Golygyddion mis Mawrth fydd Rebecca ac
Arthur (832093, rebswilliams@yahoo.com). Y dyddiad cau
ar gyfer derbyn newyddion fydd dydd Gwener 1 Mawrth, a
bydd y papur ar werth ar 8 Mawrth.

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)
glenysedwards33@btinternet.
com o leiaf ddeng niwrnod cyn y
rhifyn nesaf o Papur Pawb.
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Cyfarfod Cyﬀredinol Blynyddol
Pwyllgor Rheoli
Neuadd Goﬀa Tal-y-bont
nos Fercher,
13 Chwefror am 8.00
Croeso cynnes i bawb
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Dyweddïo
Llongyfarchiadau i
Fﬁon Southgate a Jamie
Davies, Maes-y-Deri ar eu
dyweddïad ym mis Rhagfyr.
Llongyfarchiadau mawr hefyd
i Mathew Wathern, Erwau
Glas ar ei ddyweddiad â
Titima Preecha o Hong Kong.
Cydymdeimlo
Cydymdeimlwn â Shirley
Humphreys, Maes-y-Deri ar
golli chwaer yng nghyfraith, ac
â Margaret Jones, Penlônlas
ar golli chwaer. Rydym yn
cydymdeimlo â Gwenallt
Llwyd Ifan, Llys Alaw ar golli ei
ewythr, Gwilym Lloyd Evans o
Ystrad-Meurig. Estynnwn ein
cydymdeimlad hefyd i Harold
Lewis, Mans y Tabernacl ar
golli ei chwaer, Myra Lewis o
Eglwys-fach.
Cydymdeimlwn yn fawr ag Ean
a Carl ar golli eu Mam,Rose
Williams gynt o Faes y Deri,
Mamgu i Siwan Williams, Tal-yBont. Rydym yn cydymdeimlo
â theulu Heﬁn Llwyd gynt
o Penlônlas ar golli ei fam,
Miriam Lloyd, gynt o
Ddolgellau, a Nain annwyl i
Mared Llwyd, Tre Taliesin.
Cydymdeimlwn hefyd â
theulu Mrs Mona Penrhyn
Jones, Garreglwyd.
Pasio Prawf Gyrru
Llongyfarchiadau i Richard
John Jenkins, Ynysgreigiog
a Gwion Evans, Tanllan,
Llancynfelyn.

arbennig ar 26ain o Ionawr.
Pen-blwydd hapus! Dymuna
Eirlys ddiolch am y cardiau
a’r blodau a dderbyniodd ar ei
phenblwydd.
Dymuniadau da hefyd i
Odette Moses, 8 Maes-yDeri a ddathlodd ben-blwydd
arbennig yn ddiweddar.
Sioe Dofednod
Llongyfarchiadau mawr i Becca
Fleming 14 gwobr gyntaf a 3
ail wobr yn Hwlﬀordd!
Pantomeim Aladdin
Llongyfarchiadau mawr i bawb
fu’n rhan o’r sioe lwyddiannus
iawn Aladdin yng Nghanolfan
y Celfyddydau – Heledd ac Eli
Davies, Gwynfryn, Lili Gwen
O’Brien, Cytringham, Lecsi
Taylor, Llandre a Sam Ebenezer
o Faes-y-Felin (yn cymryd y
rhan ﬂaenaf fel Aladdin).
Cydymdeimlo
Cydymdeimlwn â Mick a
Judith Pearson, Cysgod y
Coed, Tre’ddôl, ar farwolaeth
mam Mick ddiwedd Ionawr.
Dymunwn wellhad buan hefyd
i Mick wedi’r llawdriniaeth a
gafodd yn ddiweddar.
Penblwydd Hapus
Penblwydd hapus iawn a

Llun: Arvid Parry-Jones

Pen-blwydd arbennig
Dathlodd Mrs. Eirlys Jones,
91 Maes-y-Deri ben-blwydd

 

dymuniadau gorau i Rosie
Evans, Stryd y Capel, Tre
Taliesin gynt, a fydd yn 100
oed ar 12 Chwefror. Hefyd
i Mrs Leila Welling, Oak
Cottage, Tre Taliesin, a fydd
yn 102 oed ar 15 Chwefror.
Cydymdeimlad
Rydym yn cydymdeimlo’n
ddwys â Hywel a Catherine
Jenkins, Gwedd Ynys, a’r holl
deulu, ar ôl colli eu merch
Rhian Eleri yn ddiweddar.
Diolch
Dymuna Ann Humphreys,
Llys-teg, Tre Taliesin a’i merch
Lynne a gweddill y teulu
ddiolch i bawb am eu holl
garedigrwydd ar ôl iddynt golli
Emrys ym mis Rhagfyr ac am
eu rhoddion er cof amdano.
Gwellhad buan
Dymunwn wellhad buan i
Phyllis Ellis, Manteg, Tre
Taliesin ar ôl ei llawfeddygaeth
yn Ysbyty Bronglais ym mis
Ionawr. Gan ddymuno’r gorau
hefyd i’w gw
^ r Haydn Ellis sydd
hefyd heb fod yn rhy hwylus
yn ddiweddar.
Cogydd
Llongyfarchiadau i Florrie
Lithgow, Hafod Elerch,
Bont-goch, disgybl 10 oed

yn Ysgol Penrhyn-coch, ar
ei llwyddiant diweddar yng
nghystadleuaeth Cogurdd,
Urdd Gobaith Cymru.
Enillodd Florrie rownd yr
ysgol leol, ac fe fydd nawr yn
mynd ymlaen at y cam nesaf
ar 22 Chwefror pan fydd y
cystadlu yn y rownd leol yn
erbyn disgyblion ysgolion
eraill. Gofynnir iddi baratoi
salad pasta, bisgedi ﬀrwythau
a Smwythyn ar gyfer hynny.
Dymunwn yn dda iddi, a
gobeithio y caiﬀ drigolion
y pentref gyﬂe i ﬂasu’r
dantheithion, maes o law!
Cydymdeimlad
Bu farw Mrs Gwyneth
Williams gynt Y Garth,
Ffwrnais yn Ysbyty Bronglais
ar 29 Ionawr. Bu’n byw
yn y pentref am dros 60 o
ﬂynyddoedd. Roedd hi’n
aelod ﬀyddlon o Gapel y
Graig, Ffwrnais a Sefydliad y
Merched, Eglwysfach a ﬀrind i
bawb. Yn ystod y blynyddoedd
diwethaf roedd hi’n byw ym
Machynlleth yn agos at ei
merch Ceri. Anfonwn ein
cydymdeimlad at Ceri a Tony
a’u teuluoedd.
Noson Gwis
Cafodd pawb lawer o hwyl yn
yr Ystafell Haearn, Eglwysfach
yn ddiweddar. Roedd 8 tîm
yn cystadlu. Y tîm buddugol
oedd Celia a Don Groves a
Barry Thomas a Lynda Warren.
Diolch i Chris Fuller a Roy
Bamford am drefnu’r noson.
Mae pawb yn edrych ymlaen at
yr un nesaf ar y 9fed o Fawrth
CLWB NOS WENER
22 Chwefror 8yh
Llew Du Tal-y-bont

AIL SYMUDIAD
Bwydlen arbennig ar
gyfer y noson

Noddir gan Noson Allan C.C.C.
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Cinio Blynyddol CFfI Tal-y-bont a’r Cylch yng Ngwesty’r Marine.
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Ysgol Tal-y-bont
Urdd
Cynhaliwyd dwy noson
arbennig iawn yn ystod mis
Ionawr. Yn gyntaf fe ddaeth
Ruth Jen atom i siarad am y
Fari Lwyd ac i greu pypedau
o’r Fari. Cawsom dipyn o hwyl
yn torri ac yn gludo ac mae’r
gwaith nawr i’w weld ar un o
waliau’r ysgol.
Yna daeth Mr & Mrs Jenkins
(Gwyn a Fal) atom i gynnal
noson ar y thema “Lan y
Môr”. Dangoswyd llawer o
luniau o dreﬁ lan môr yng
Nghymru ac fe ddysgom
ni beth oedd teuluoedd yn
arfer gwneud i fwynhau.
Roedd llawer o’r lluniau’n hen
iawn ond roedd hi’n amlwg
fod rhai gweithgraeddau
poblogaidd o’r gorﬀennol yr
un mor boblogaidd nawr – gan
gynnwys cael hufan iâ. Roedd
pawb wedi hoﬃ’r weithgaredd
o fod yn dditectifs hanes a rhoi
lluniau yn eu trefn hanesyddol.
Diolch yn fawr iawn i chi am
ddwy sesiwn goﬁadwy.

cwmni ‘Creative Workshop’
i ﬂynyddoedd 3,4,5 a 6
o ysgolion Tal-y-bont,
Llangynfelyn a Chraig yr Wylfa.
Edrychom ar wahanol wledydd
o gwmpas y byd megis Prydain,
Gwlad Pwyl, India, Aﬀrica
a Jamaica. Roedd pwyslais
y gweithdy ar bwysigrwydd
derbyn unrhyw un yn ein byd
heddiw heb boeni am liw croen.
Cefais i, Bedwyr Siencyn a
Tomos Jenkins ran bwysig yn y
cyﬂwyniad yn chwarae rhan fel
archwilwyr o Brydain. Cawsom
gyﬂe i wisgo fyny ac “ymweld”
â’r gwahanol wledydd, i weld
pa fath o dywydd, bwydydd a
dillad sydd i’w cael yno. Roedd
yn braf iawn gweld yr holl
ddillad lliwgar a’r amrywiaeth
o bethau diddorol o’r gwahanol
leoedd.

Staﬀ hwyliog y gegin

Gwyn a Fal Jenkins yng Nghlwb yr Urdd

ddiolch yn fawr iawn iddi
am ei holl waith gyda’r
plant dros y blynyddoedd a
llongyfarchiadau mawr iddi hi
a’i chymar Ben, ar enedigaeth
Noﬁo
Mae’n braf iawn gallu nodi fod eu bachgen bach Jac.
Derbyniwyd ymddiswyddiad
y traddodiad hir o gystadlu
mewn galas noﬁo’n parhau yn Linda Sims fel Athrawes
Anghenion Arbennig hefyd
Ysgol Tal-y-bont. Yn ystod y
yn ystod y mis. Bu Mrs Sims
mis cynhaliwyd dwy gala yng
gyda ni ers yn agos i 4 blynedd
Nghanolfan Hamdden Plascrug. Yn gyntaf roedd yn rhaid bellach a hoﬀwn fanteisio
ar y cyﬂe i ddiolch o galon
noﬁo yn erbyn ysgolion eraill
iddi hi hefyd. Mi fyddwn
o’r un maint i ennill yr hawl
yn gweld colli ei phroﬁad a’i
i gystadlu mewn gala arall i
gylch Aberystwyth. Llwyddodd dealltwriaeth o’r maes yma.
Hoﬀwn hefyd ddiolch yn fawr
8 o blant yr ysgol gyrraedd y
iawn i Miss Lisa Raw-Rees
rownd derfynol gydag Oisín
am ei gwaith brwdfrydig a’i
yn dod yn gyntaf yn y ras ar y
cefn i fechgyn Blwyddyn 3 a 4, hymroddiad i’r ysgol y tymor
diwethaf a llongyfarchiadau
Heledd yn dod yn ail yn y ras
iddi ar ei dyweddïad diweddar.
broga i ferched Blwyddyn 3 a
Hoﬀwn estyn croeso cynnes
4 a’r tim bechgyn Blwyddyn 6
yn dod yn ail yn y ras gyfnewid i’r staﬀ newydd sef Ms Wendy
cymysg – Penri, Dylan, Tomos Foulkes sydd wedi dechrau yn
a Gwydion. Da iawn chi i gyd a Nosbarth y Cyfnod Sylfaen,
Miss Mererid Williams a Mrs
diolch am gystadlu mor frwd.
Llio Rhys fel athrawes CPA
hefyd gan obeithio y byddwch
Staﬀ Newydd
yn hapus iawn yn ein cwmni.
Ers y rhifyn diwethaf, buom
yn brysur iawn yn penodi
Eira
staﬀ newydd. Derbyniwyd
Crewyd tipyn o gynnwrf tua
ymddiswyddiad Rachel
chanol y mis pan gafwyd
Williams ar ôl cyfnod hir o
cawod drom o eira yn yr ardal.
fod ar staﬀ yr ysgol. Hoﬀwn

Roedd yn gyﬂe arbennig i’r
plant fod allan yn chwarae ar
yr iard; yn adeiladu dynion eira
ac yn taﬂu peli eira.
Y Ddarlith Wyddoniaeth
Bob blwyddyn mae’r Brifysgol
yn trefnu darlith ddiddorol
bob blwyddyn i gyﬂwyno
elfennau o wyddoniaeth.
Cafodd plant hy^ n yr ysgol
dipyn o hwyl yn gweld y
gwahanol arbroﬁon diddorol.
Adroddiad Bedwyr Siencyn
a Penri Hughes, Bl 6
Ar ddydd Mawrth y nawfed
ar hugain o Ionawr, cawsom
weithdy ar hiliaeth gan y

Staﬀ y gegin
Llongyfarchiadau mawr iawn
i Mrs Jones a holl staﬀ y
gegin am gael y sgôr uchaf
o 5 yng Ngwobrau Hylendid
Bwyd Cymru. Nod y cynllun
yw rhoi cydnabyddiaeth i
saﬂeoedd bwyd sydd wedi
cyrraedd a chynnal safonau
glanweithdra ac arferion
hylendid bwyd uchel ac
mae sgôr o 5 yn golygu bod
safonau hylendid bwyd yn
Ysgol Tal-y-bont ac Ysgol
Llangynfelyn yn ardderchog.
Wrth gwrs dyw’r newyddion
yma ddim yn syndod o gwbl i
ni gan fod cymaint o ganmol
i’r bwyd ond mae’n braf cael
y cyﬂe o gydnabod hynny
hefyd.

 

 


   
     
    
     
     

4

pp.indd 4

6/2/13 08:49:34

Cyngor Cymuned Ceulanamaesmawr
Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf 2013 yn y
Neuadd Goﬀa nos Lun 28 Ionawr gyda’r
Cynghorydd Emyr Davies yn y Gadair.
Ymhlith yr eitemau a drafodwyd roedd
y canlynol:
Cynghrair Cymunedau Cymraeg
Cyﬂwynodd y Cynghorydd Megan Mai
adroddiad o gyfarfod cyntaf Cynghrair
Cymunedau Cymraeg, sef ﬀorwm
i annog cymunedau i gydweithio a
rhannu arferion da er mwyn grymuso
eu hunain i adfywio’r Gymraeg. Y
bwriad yw bod y Gynghrair yn lobïo
dros fuddiannau’r Gymraeg fel iaith
gymunedol. Un o gasgliadau’r cyfarfod
o’r Gynghrair oedd nad yr un fyddai’r
galw i hyrwyddo’r iaith Gymraeg ym
mhob ardal, ac mai mater i gymunedau
lleol fyddai penderfynu ar eu dulliau
o weithredu. Y fantais o fod yn aelod
o’r Gynghrair genedlaethol fyddai’r
cyﬂe a roddai i rannu gwybodaeth ac
arferion da cymunedau eraill. Yn wyneb
y gwymp yng nghanran siaradwyr
Cymraeg Ceulanamaesmawr yn ôl
ﬃgurau Cyfriﬁad 2011, cytunwyd fod
y Cyngor yn ymaelodi â’r Gynghrair,
a phenderfynwyd gwahodd Menna
Machreth, y Cydlynydd, i roi cyﬂwyniad
gerbron y Cyngor ymhen rhyw dri mis.
Toiledau Cyhoeddus
Derbyniwyd llythyr gan Gyfarwyddwr
Adran Priﬀyrdd, Eiddo a Gwaith Cyngor
Ceredigion yn datgan eu bod yn cynnal
adolygiad o’r ddarpariaeth o doiledau
cyhoeddus yn y Sir. Oherwydd y
pwysau cyllidol sy’n eu hwynebu
yn ystod y ﬂwyddyn ariannol nesaf,
eglurwyd nad oedd hi’n bosib iddynt
gynnal yr holl doiledau cyhoeddus, yn

arbennig lle nad oes defnydd helaeth
ohonynt neu lle mae’r adeilad mewn
cyﬂwr gwael. Byrdwn y llythyr oedd
holi a fyddai gan y Cyngor Cymuned
ddiddordeb mewn gofalu am y toiledau
yn Nhal-y-bont. Cytunodd yr aelodau
i ymateb trwy bwyso ar y Cyngor Sir
i barhau’r drefn bresennol o gynnal
toiledau’r pentref.
Ray Ceredigion
Ar waetha’r diﬀyg cefnogaeth yn y
gymuned i sefydlu pwyllgor lleol i
ofalu am y sesiynau chwarae, mae Ray
Ceredigion wedi anfon llythyr at y
Cyngor yn dweud, oherwydd mai dyma
lleoliad mwyaf poblogaidd y sesiynau
hyn yn y sir, eu bod yn awyddus iawn i
barhau gyda’r sesiynau yn y Cae Bach
yn y gobaith y gallant ddyfeisio model
gwahanol i’w gynnal yn y dyfodol.
Cytunodd y Cyngor i roi caniatâd
iddynt i ddefnyddio’r Cae Bach fel o’r
blaen a hefyd i gadw cynhwysydd storio
yno. Deallwn eu bod wrth eu bodd
gyda phenderfyniad y Cyngor, a bydd
y sesiynau yn ailddechrau ar ôl hanner
tymor ym mis Chwefror.
Cyllideb 2013/14
Cytunwyd â’r argymhelliad y dylid
codi’r archebiant o £12,000 i £12,500.
Nodwyd mai dyma’r codiad cyntaf er
2009/10.
Cymorthdaliadau 2012/13
Cytunwyd i dderbyn yr holl
argymhellion a wnaed gan yr Isbwyllgor Ariannol wrth ystyried y
ceisiadau blynyddol gan fudiadau lleol
ac elusennau am gymhorthdal, ond
estynnwyd cymorth i dri sefydliad

pellach yng nghyfarfod llawn y Cyngor.
Dyma’r rhestr gyﬂawn o’r mudiadau
lleol fydd yn derbyn cymorth eleni:
Neuadd Goﬀa Tal-y-bont (£750);
Cymdeithas Maes Chwarae’r Odyn
Galch (£500); Cylch Meithrin Tal-ybont a’r Cylch (£500); Cymdeithas
Papur Pawb (£400); Clwb Pysgota
Tal-y-bont a’r Cylch (£200); Sefydliad
y Merched Tal-y-bont (£100); Clwb
Pêl-droed Tal-y-bont a’r Cylch (£225);
Merched y Wawr Tal-y-bont a’r
Cylch (£100); Pêl-droed Ieuenctid
Tal-y-bont (£150); Ffrindiau Cartref
Tregerddan (£125); Clwb Ffermwyr
Ifanc Tal-y-bont a’r Cylch (£500 - sy’n
cynnwys cyfraniad at gostau cynnal
Rali CFfI Ceredigion yn Nhal-y-bont
ym mis Meheﬁn 2013). Rhoddwyd
cymorthdaliadau hefyd i Gyngor ar
Bopeth Ceredigion (£100); Cyfeillion
Brigâd Dân y Borth (£450); Ray
Ceredigion (£200) a Gw
^ yl Gerdd Dant
Ystrad Fﬂur – £200 (un cyfraniad
o £100 yn 20121/3, a chyfraniad
pellach o £100 yn y ﬂwyddyn ariannol
2013/14); yn ogystal, cyfrannwyd
symiau llai i saith o elusennau
cenedlaethol.
Cyﬂwr Ffyrdd a Llwybrau
Derbyniwyd nifer o adroddiadau am
gyﬂwr gwael ﬀyrdd a llwybrau yn y
Gymuned yn dilyn tywydd garw mis
Rhagfyr a mis Ionawr. Cytunwyd i
dynnu sylw’r Adran Priﬀyrdd, Eiddo
a Gwaith at y canlynol: cyﬂwr gwael
wyneb y llwybr cyhoeddus ar y ddwy
ochr i’r bont newydd gerllaw Melin
Penpompren, ﬀordd Cwm Ceulan y tu
draw i’r tro i Garregcadwgan, a’r ﬀordd
o Dal-y-bont i Bontgoch.

Cyngor Cymuned Llangynfelyn
Blwyddyn Newydd Dda i bawb yn ein
cymuned, a diolch i Mr Williams am y
goeden Nadolig hyfryd eto eleni.
Adroddwyd am y problemau canlynol
yn yr ardal i Gyngor Ceredigion, sef
bod y ﬀordd i Llonio, Llangynfelyn
yn galw am sylw buan; bod angen
edrych ar olau stryd i lawr y ﬀordd o’r
Temperance, Taliesin; bod angen cerrig
ar y man parcio ar ochr y ﬀordd i lawr
o’r Temperance, a bod angen clirio’r llaid
a’r dail oddi ar y ﬀordd ger capel Soar,
Tre’r-ddôl.
Hefyd adroddwyd am y problemau

canlynol i Asiantaeth Ffyrdd Gogledd
a Chanolbarth Cymru: yr angen am
arwyddion ger Erglodd, Taliesin, i
rybuddio gyrrwyr am y corneli drwg; bod
angen trwsio’r palmant mewn rhai llefydd
yn Nhaliesin, a bod angen edrych eto ar yr
angen am linellau melyn yn Nhaliesin.
Cafwyd sgwrs ddiddorol yngly^ n
â phrosiect Dyﬁ gan Asiantaeth yr
Amgylchedd.
Cyﬂwynir cais am grant i wella’r
llwybrau cyhoeddus eto eleni.
Bydd y ceisiadau am gymorth ariannol
yn cael sylw yng nghyfarfod mis Chwefror.

CÂN A CHYNNIG
7.30, 13 Chwefror
Cân gan Dafydd Iwan a chyﬂe i gynnig
mewn Ocsiwn Dawel
Yr eitemau ar werth eisoes – y rhestr i’w
gweld ar wefan Morlan. Mynediad: oedolion
£5 / plant £2.
Hefyd tan 15/2/13,
Capel – arddangosfa o waith Marian Delyth
Manylion: www.morlan.org.uk
CROESO CYNNES I BAWB!
Morlan, Morfa Mawr, Aberystwyth SY23 2HH
01970-617996; morlan.aber@gmail.com

5

pp.indd 5

6/2/13 08:49:37

Cymdeithas y
Chwiorydd, Rehoboth
Yng nghyfarfod y Chwiorydd yn festri Capel Rehoboth,
Taliesin, ar brynhawn Mawrth, 8 Ionawr, estynnodd
Myfanwy Rowlands groeso i’r ﬀotograﬀydd o Aberystwyth,
Mr Keith Morris. Mae ef yn ﬀotograﬀydd sy’n tynnu
lluniau yn yr ardal yn feunyddiol ac felly’n creu cofnod o
ddigwyddiadau, pensaerniaeth, a siopau’r ardal cyn i bethau
newid. Mae’n hoﬃ cerdded ar y promenâd gan sylwi ar yr hyn
mae pobl yn ei wneud, a thynnu lluniau. Dangosodd nifer o
sleidiau o’r lluniau diddorol a dynnodd dros y blynyddoedd
o bobl ac adeiladau, gyda nifer o’r adeiladau hynny yn
Aberystwyth wedi eu dymchwel erbyn hyn. Aeth yr amser
yn llawer rhy gyﬂym gan y byddem wedi hoﬃ gweld llawer
mwy o’r lluniau. Diolchwyd i Mr Morris am brynhawn difyr
iawn gan Non Griﬃths, a pharatowyd y te gan Ann Jenkins,
Tegwen Jones a Margaret Jones.

Merched y Wawr
Tal-y-Bont a’r Cylch
Cael ein tywys i’r Wladfa ym Mhatagonia a gawsom yn
y cyfarfod ar nos Lun, 21 Ionawr, a hynny yng nghwmni
Ceris Gruﬀudd, Penrhyn-coch, a Lois Dafydd o’r Bow
Street. Mae Ceris yn Ysgrifennydd Cymru Ariannin ac
wedi ymweld â’r Wladfa nifer o weithiau a chawsom
hanes rhai o’r mewnfudwyr lleol ganddo. Treuliodd Lois
ddwy ﬂynedd yn byw a gweithio yn Nyﬀryn Camwy
yn y Wladfa, a rhannodd ei phroﬁadau gyda ni. Cafodd
swydd gan Fenter Patagonia i hyrwyddo a datblygu’r
defnydd o’r Gymraeg a’i gwneud yn iaith fwy gweledol
yn y Wladfa. Talwyd y diolchiadau gan Ann Jenkins, a
pharatowyd y te gan Tegwen Jones a Margaret Jones.

Clwb Ffermwyr Ifanc
Talybont a’r cylch
I orﬀen y ﬂwyddyn bu crin dipyn o aelodau yn canu carolau
o gwmpas yr ardal. Casglwyd swm sylweddol o £1925.07
tuag at elusennau lleol sef Clefyd y Galon, Rali Talybont
2013 ac Ambiwlas Awyr Cymru. Rydym yn ddiolchgar iawn i
bawb a gyfrannodd tuag atynt.
Mae’r clwb wedi cael sawl noson o hwyl yn ystod mis
Ionawr hefyd sef blasu a dyfalu bwyd a noson Bingo. Diolch
i bawb am eu cefnogaeth.
Cynhaliwyd ein cinio blynyddol eleni ar nos Wener y 25ain
o Ionawr yng Ngwesty’r Marine, Aberystwyth. Mynychodd
76 o aelodau, rhieni a ﬀrindiau y ginio a chawsom noson
hwylus iawn. Idwal Griﬃths, Waunhelyg oedd y gw
^ r gwadd
ac roedd yr adloniant yn un i’w choﬁo!
Ar ôl hynny cynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus Rali CFfI
Ceredigion yn neuadd Talybont ac mae’r trefniadau yn
prysur mynd yn eu blaen.
Y ddrama yw cystadleuaeth adloniant yr CFfI eleni ac
mae’r clwb ar hyn o bryd wrthi yn ymarfer i lwyfannu’r
ddrama yn Theatr Felinfach ar nos Iau 14eg o Chwefror.
Dewch i gefnogi!
Elgan Evans

Cyfuno Ysgol
Tal-y-Bont, Ysgol
Llangynfelyn ac
Ysgol Craig yr Wylfa
Ar ddiwedd mis Ionawr, dechreuwyd ar gyfnod cyﬀorus
iawn o ran addysg yn yr ardal hon. Am un diwrnod yr
wythnos bydd plant o’r tair ysgol yn dod at ei gilydd i
gael eu gwersi. Ers ﬀurﬁo’r bartneriaeth gydag Ysgol
Llangynfelyn yn gyntaf a wedyn gydag Ysgol Craig
yr Wylfa bu llawer iawn o gydweithio a chyd-drefnu
gweithgareddau unigol ond dyma’r tro cyntaf i ni fynd
ati i drefnu gweithgareddau rheolaidd. Rhaid diolch
o galon i holl staﬀ y tair ysgol am y gwaith paratoi ar
gyfer y diwrnod ac yn arbennig i Mrs Falyri Jenkins
a Mr Gerwyn Jones a fu’n ein cynorthwyo gyda’r
gwahanol weithgareddau.
Mae’r Awdurdod Addysg Lleol yn cymeradwyo’r
fenter ac yn croesawu ysgolion i fod yn arloesol wrth
gydweithio. Ond tybed pa mor newydd ac arloesol yw
menter o’r fath mewn gwirionedd?
Dro’n ôl bu disgyblion o Ysgol Tal-y-bont yn gwneud
gwaith prosiect ar hanes yr ysgol a rhan o’r gwaith
oedd cymharu’r ysgol bresennol gyda’r ysgol yn y
gorﬀennol. Anfonwyd holiadur i nifer o bobl yr ardal
gyda chwestiynau am eu hatgoﬁon. Ar holiadur Mrs
Jenkins, Llety’r Bugail, nodwyd fod y merched hy^ n o
Ysgol Tal-y-bont yn cael eu cludo ar fws cyhoeddus
i Daliesin i gael gwersi gwyddor cartref ar un adeg.
Byddai’r gwersi hynny’n cael eu cynnal yn Llan-fach.
Ceir cadarnhad o’r arfer mewn cofnodion yn Llyfr
Log Ysgol Tal-y-bont er enghraiﬀt 21st April (1947) The Senior girls are attending the
Domestic Science Class at Taliesin today.
Mae’r cofnod olaf hyd y gallaf weld yn darllen fel hyn
– 13th April (1948) – The Cookery Class was not held at
Taliesin today.
Tybed faint arall o ddarllenwyr Papur Pawb sy’n
coﬁo mynd i Daliesin am y gwersi hyn ac a oes mwy o
wybodaeth pa bryd ddaeth y gwersi hyn i ben. Efallai y
byddai hi’n werthfawr i gymharu proﬁadau maes o law
hefyd?

Plant y tair ysgol yn cydweithio mewn gweithdy ar hiliaeth
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CROESAIR DIWRNOD Y LLYFR 2013
Cynhelir Diwrnod y Llyfr eleni ar 7 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 papur bro yr un pryd!
AR DRAWS
1. Cyfenw bardd a gyhoeddodd ei gyfrol O
Annwn i Geltia ym mis Mawrth 2012 (7)
4. Rhyw Fath o _ _ _ _ _ _ _, nofel am
wallgofrwydd cariad gan Lleucu Roberts (7)
9. Rhywun yn _ _ _ _ _ _, cyfrol o gerddi i blant gan y
prifardd Tudur Dylan a gyhoeddwyd yn 2005 (5)
10. gweler 29 ar draws
12. Ar ei ymweliad wythnosol â’r farchnad
hon yr enillodd Tecwyn y Tractor
gariad o’r enw Ffergi Lwyd (4)
13. Enw cyntaf awdur y gyfrol i blant, A
Wyddoch Chi am Anifeiliaid Cymru? (4)
14. Casgliad o limrigau i blant yng Nghyfres
Cerddi Gwalch: 1 Limrigau _ _ _ _ _ (5)
16. _ _ _ - Cofiant R. Williams Parry, gan Alan Llwyd (3)
18. Cyfrol a ysgrifennwyd gan Hefin Wyn am
un o feirdd amlycaf sir Benfro (2, 6, 5)
20. Y Pussaka _ _ _, stori gyffrous i blant
9–10 oed gan Menna Elfyn (3)
21. Enw cyntaf awdur y nofel Blasu (5)
23. Odl-dodl _ _ _ _, stori ar fydr ac odl sy’n addas
i blant dan 7 oed gan Gwion Hallam (4)
25. Enw cyntaf yr awdur a gyhoeddodd ei
hunangofiant o dan y teitl Cofnodion (4)
26. Enw cyntaf awdur yr hunangofiant
Ymlaen a’r Gân yn 2003 (6)
29 a 10 ar draws. Hunangofiant arbennig o ddifyr
awdures Amdani! a Llinyn Trôns (5, 5)
30. Enw cyntaf awdur Cerbyd Cydwybod,
cyfrol o farddoniaeth gan un o
arloeswyr y sin roc Gymraeg (6)
31. Nofel gan Mared Lewis a ddewiswyd yn
Nofel y Mis yn Ebrill 2012 (3, 1, 3)
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I LAWR
2. Enw cyntaf awdur y nofel Tarw Pres,
dilyniant i’w nofel Pwll Ynfyd (4)
3. Enw cyntaf awdur Cerddi Bob Lliw,
cyfrol o gerddi personol ac amryliw a
gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2011 (5)
5. Cyfenw awdur y gyfrol o gerddi Ar y Tir Mawr (6)
6. Cynnal _ _ _ _ _, cyfrol gan Eirwyn George
sy’n bwrw golwg ar rai o weithgareddau
Annibynwyr Sir Benfro (1, 4)
7. Nofel hanesyddol gan Wiliam Owen Roberts
a gyhoeddwyd gyntaf ym 1987 (1, 3)
8. Hunangofiant y cerddor a’r athro
amryddawn Rhys Jones (3, 3, 2, 3, 2)
9. Enw cyntaf awdur Madamrygbi – Y Briodas (4)
11. Yr Wylan _ _ _, cyfrol o storïau gan Kate
Roberts a gafodd ei hailargraffu yn 2011 (3)
12. Nofel gan Lleucu Roberts sy’n adrodd hanes
teulu sydd wedi mynd i fyw eu bywydau
trwy sgrin y teledu a sgrin y cyfrifiadur (6)
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Cofiwch mai un llythyren yw CH, DD, NG, LL, RH, TH
15. Cyfenw awdur y gyfrol 301 a gyhoeddir yn 2013 (4) 27. Cyfenw’r sawl a gyhoeddodd lyfr â’r
teitl Blwyddyn Fawr yn 2007 (4)
16. Hunangofiant y pysgotwr a’r naturiaethwr
28. Yr Un Hwyl a’r Un _ _ _ _, detholiad o gerddi gan
o Dregaron, Moc Morgan (3, 3)
y diweddar gyn-Archdderwydd Dic Jones (4)
17. Casgliad cyntaf John Glyn Jones o gerddi a
gyhoeddwyd yn 2010, _ _ _ _ ac Ysgafn (4)
19. Cyfrol gyntaf Caryl Lewis o straeon byrion (3)
Gall chwilio gwefan www.gwales.com
22. Nofel gan Robat Gruffudd a enillodd iddo
eich helpu gyda’r atebion
Wobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod
Genedlaethol Bro Morgannwg, 2012 (6)
23. Lliw’r englynion a gyhoeddwyd
gan y Lolfa yn 2001 (4)
llyfrau ar-lein
24. Cawsom hanes taith Rocet Arwel
Jones i’r wlad hon yn ei gyfrol Diolch i
‘Nhrwyn a gyhoeddwyd yn 2002 (5)
25. Creadur sy’n aelod o dîm golchi ffenestri yn y gyfrol
i blant, Jiráff, a’r Pelican a Fi gan Roald Dahl (5)

gwales.com

ENW
CYFEIRIAD

ENW’R PAPUR BRO

DIWRNOD Y

LLYFR
7.3.2013

Anfonwch y croesair at: Croesair Papur Bro, Cyngor Llyfrau Cymru, Castell Brychan, Aberystwyth, Ceredigion,
SY23 2JB, erbyn 30 Ebrill 2013. Gofalwch nodi eich enw a’ch cyfeiriad ac enw’ch papur bro lleol.
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‘Y Fari Lwyd gyntaf’

  
Pan oeddwn i’n blentyn, dim ond unwaith y ﬂwyddyn y
bydden ni’n gweld rhieni ’nhad yn Rachub, ger Bethesda.
Mae gen i gof clir o Nain a Taid – y ddau’n llawn crydcymalau,
yn eistedd o boptu clamp o dân mewn cegin fechan, dywyll,
a honno’n llawn mwg baco. Doedden nhw ddim yn mentro
allan rhyw lawer, gan ddibynnu’n llwyr ar gymdogion i
glywed hynt a helynt pawb. Doedden nhw’n gwybod fawr
ddim am fywyd bob-dydd eu hwyres fach swil.
Wrth eistedd o ﬂaen y cyfriﬁadur yn fy nghartref modern,
golau, rwy’n teimlo’n ﬀodus iawn. Er bod ﬃniau fy mywyd
innau bellach wedi crebachu am resymau iechyd, rwyf mewn
cysylltiad parhaus â’r byd y tu allan i’r pedair wal, ac yn teimlo’n
rhan o’r gymuned leol a thu hwnt.
Trwy gyfrwng technoleg, rwy’n cadw mewn cysylltiad â
ﬀrindiau o bell ac agos, yn gwybod beth sy’n digwydd yn y
byd, ac yn archebu nwyddau sy’n cyrraedd drws y ty^ . Mae fy
ngwaith fel cyﬁeithydd a golygydd yn cyrraedd wrth wasgu
botwm, a’r cyfan yn cyfuno i hwyluso fy mywyd.
Yn bwysicach na dim, gallaf gysylltu â’r teulu – er eu bod
hwythau’n byw’n bell oddi wrth Nain a Taid. Dros Facetime a
Skype gallaf siarad ag w
^ yr bach ar ddiwedd ei ddiwrnod cyntaf
yn yr ysgol, rhannu llawenydd a siom, a hyd yn oed trafod
gêmau pêl-droed! Yn goron ar y cyfan, gallaf roi sws ‘nos da’
iddyn nhw ar y sgrin.
Beth fyddai gan Nain a Taid Rachub i’w ddweud, tybed?
Eleri Huws

Wel dyna fraint ac anrhydeddd i ni yma yn Nhal-y-bont
oedd cael stori wedi ei chreu yn arbennig i ni gan yr awdur
Mihangel Morgan, ar gyfer noson dathlu’r Hen Galan yn y
pentref.
Mae Mihangel, sy’n byw yn Nhal-y-bont, wedi bod yn rhan
o’r dathliad yma ers sawl blwyddyn ac mae’r selogion yn
edrych ymlaen i gael blasu ei daﬃ triog bob tro.
Eleni, mi gawsom ni ﬂasu nid yn unig ei daﬃ triog melys
ond hefyd ei STORI WREIDDIOL WYCH!
‘Y Fari Lwyd Gyntaf’ oedd teitl y stori ac fe’i darllenwyd a’i
hactiwyd yn y Neuadd Goﬀa gan Jeremy Turner, sydd hefyd
wedi bod yn rhan allweddol o’r dathliad ers blynyddoedd – ac
yn rhyfedd iawn roedd cymeriad o’r un enw ag ef yn y stori!
Wrth gwrs, fe ddarllenoch chithau’r stori yn y rhifyn
diwethaf o Papur Pawb, OND pe baech chi wedi bod yn y
Neuadd Goﬀa, fe fuasech chi wedi cael eich cyfareddu wrth
i’r geiriau, y dafodiaith a’r stori ddod yn fyw.
Profwyd sawl emosiwn yno wrth i’r stori ddatblygu,
enbydrwydd sefyllfa deuluol Llwyd a Nanw Morgan;
doniolwch yr hiwmor; tristwch aﬀwysol LLwyd wrth i’w
annwyl gaseg Mari drigo - a hynny ar ddiwrnod ei phenblwydd
o bob diwrnod!
(Ac yn y rhan yma o’r stori fe gawsom foeswers ar ba fwyd
na ddylid ei roi i gaseg – neu geﬀyl o ran hynny!)
Roedd y golygfeydd erchyll yn dilyn marwolaeth Mari yn
ddigon i godi ofn a throi stumog unrhyw un, ond ni chlywais
yr un rhiant, diolch byth, yn achwyn i’w plant gael hunllefau
ar ôl gwrando ar y rhan yma o’r stori.
Er hyn i gyd, roedd anwyldeb y cymeriadau yn cyﬀwrdd
dyn, a chafwyd diweddglo coﬁadwy.
Yn wir, mae cael y stori wreiddiol yma yn sicr yn gwneud i
rywyn fod eisiau cadw’r traddodiad Cymreig yma i fynd am
byth – yn ogystal â dawn ‘sgwennu Mihangel.
Falyri Jenkins

Cynhelir Cyfarfod Blynyddol
Sioe Arddwriaethol Llangynfelyn
Nos Lun 18fed o Chwefror
Neuadd Llanfach Taliesin, 7.30 pm
Croeso cynnes i bawb, edrychwn ymlaen i’ch gweld.
Dewch ag unrhyw syniadau sut i wella’r sioe.
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Ysgol Llangynfelyn
Pêl-Rwyd
Bu cynrychiolaeth o’r ysgol
yng Nghanolfan Hamdden
Plascrug, Aberystwyth ar y
17eg o Ionawr i gystadlu yng
nghystadleuaeth Pêl-Rwyd
yr Urdd. Roedd merched
blwyddyn 4,5 a 6 yn rhan o’r
garfan ac roedd yn ddiwrnod
hwylus iawn gyda llawer o
dîmau cystadleuol iawn.

yn 3ydd yn y ras broga i
ferched ym mlynyddoedd
3 a 4, Ben Phillips am ddod
yn drydydd yn y ras Pili Pala
agored ac i Ruby Indeka am
ennill y ras gefn i ferched ym
mlynyddoedd 3 a 4. Da iawn
bawb!
Ffarwelio
Ar ddiwedd mis Ionawr
rydym yn ﬀarwelio gydag un
aelod o staﬀ yr ysgol sef ein
hathrawes Addysg Arbennig,
Mrs Linda Simms. Rydym yn
ddiolchgar iawn am ei gwaith
trwyadl drwy gydol yr amser
yn yr ysgol ac fe fyddwn yn
gweld ei heisiau yn fawr iawn.

Gala Noﬁo
Cynhaliwyd Gala Noﬁo
Ysgolion Bach ardal
Aberystwyth ar 21ain o’r mis,
eto yng Nghanolfan Plascrug.
Mynychodd 16 o blant y Gala i
gystadlu mewn cystadlaethau
unigol ac mewn cystadlaethau
tîm. Roedd yn ddirwnod
andros o lwyddiannus gyda 9
ohonynt yn llwyddo i ennill lle
yn y Gala terfynnol ar gyfer
yr ardal oedd ar y dydd Iau
canlynol. Llongyfarchiadau
mawr i bawb a wnaeth
gystadlu ond yn arbennig
i Poppy Kerridge am ddod

Croesawu
Ar nodyn hapusach rydym yn
croesawu Ms Alison Greeley
i’r ysgol fel cynorthwydd
dosbarth i gyfnod allweddol
2 yn nosbarth Miss Jones.
Rydym yn mawr obeithio y
bydd yn mwynhau ei hamser
yn yr ysgol gyda ni.
Dewch i ddathlu Gŵyl Ddewi
mewn noson o gawl a chân
yng nghwmni
Aelwyd Bro Ddyﬁ
nos Sadwrn, 2 Mawrth
yn Neuadd Goﬀa Tal-y-bont.
Gweinir y cawl am
6.30 o’r gloch
Oedolion: £6.00
Plant ysgol: £2.00
Gellir archebu tocynnau drwy
ﬀonio (01970) 832 448

CFFI Tal-y-bont

Cwis Capeli
Nos Fercher 16 Ionawr cynhaliwyd y cwis cyntaf mewn
cystadleuaeth ﬂynyddol rhwng capeli ac eglwysi Aberystwyth
a’r cylch. Daeth 7 o dimau i gystadlu am Darian Her Morlan a
dyma oedd y canlyniad ar ddiwedd y noson:
1af Eglwys Santes Gwenfrewi, Aberystwyth
2ail Capel Seion, Aberystwyth
3ydd Capel Bethel, Tal-y-bont
Diolch i aelodau tîm Bethel (sef Bleddyn Medi, Geraint
a Helen) am ‘wirfoddoli’ i’n cynrychioli mewn gornest
gyﬀrous iawn a llongyfarchiadau iddynt ar eu llwyddiant.
Braf oedd deall i’r noson fod yn un hwyliog iawn ac na
fu’n rhaid i’r cwisfeistr ddangos cerdyn coch i unrhyw un
o’r cystadleuwyr am ﬀugio neu ddadlau!

Cyﬂe gwych i hyrwyddo eich busnes!
Cynhelir Rali CFFI Ceredigion a Chymanfa’r Rali eleni yn
Nhal-y-bont ar benwythnos 15-16 Meheﬁn. Dyma gyﬂe
arbennig i ddwyn sylw at eich busnes trwy noddi a chefnogi
gweithgareddau amrywiol yn ymwneud ag un o brif
ddigwyddiadau’r sir yn 2013.
Am ragor o wybodaeth ac i ddatgan diddordeb cysylltwch
â Elgan Evans cyn diwedd mis Chwefror ar
elgan.evans87@hotmail.co.uk / 07816259363
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argraffu da
am bris da

Richard Emrys Humphreys
1932 – 2012

holwch Paul am bris ar paul@ylolfa.com
01970 832 304 www.ylolfa.com
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Ymhlith ein cymdogion
yn y stryd isa o dan gapel
Rehoboth pan oeddwn yn
fachgen yr oedd Edward
(wedi’i fagu yn Ynys
Edwin, Eglwysfach a
gweithio yn Henhafod)
a Jane Humphreys, tadcu a mam-gu Emrys a’i
gefnder Jackie Middleton.
Roedd Edward eu mab wedi
croesi’r ﬁgyn ac ymsefydlu
yn Gloucester House,
Stryd Fawr y Borth, wedi
iddo briodi Mary Jane, un o ferched Tynsimdde, Dôly-bont, ac yno y maged Emrys. Byddai’n dod yn gyson
at ei deulu a daeth yn rhan o griw diddorol o fechgyn a
merched y stryd isa a’r pentref. ‘Nid yw nef ond mynd yn
ôl / hyd y mannau symunol’ – ac wrth oﬁdio colli Emrys
rwy’n diolch am gael ei gwmni yn y dyddiau cynnar yn y
mannau dymunol lle byddem yn chwarae gynt. Byddai’n
dal i ddod atom pan fu’n gwasanaethu ym Mryn-llys,
Alltgoch a Llwyn Sgubor Wen, ac fel Emrys y Llwyn y
cyfeirid ato.
Pan briododd Emrys ag Anne Troed Rhiw Fedwen,
chwaer Dafydd un o’m ﬀrindiau gorau, ymgartrefwyd
ym mhentre’i deulu yn Llysteg a byw yno am 51 o
ﬂynyddoedd yn ddedwydd yng nghwmni Anne, yn
magu Lynne ag Aled (roedd ei golli’n ifanc yn gryn
ergyd i’r teulu) , ac yn gweithio ar ﬀyrdd yr ardal. Un
o’i gydweithwyr oedd John Bond ac ar ôl ymddeol
byddai’r ddau yng nghwmni’u cyfaill Iorwerth Jones
yn seiadu a rhoi’r byd yn ei le yn gyson yn ymyl
Brodawel. Disgriﬁodd Robert Jones, y gweinidog, a
drigai ar draws y ﬀordd, y seiada yn ‘gymdeithas o
fewn cymdeithas’. Roedd Emrys bob amser yn sgwrsiwr
diddorol, ar ei aelwyd ac yn y gymdogaeth, a phawb yn
falch o’i gyfarchiad llawen a hwyliog. Roedd hynny a’r
parodrwydd i wneud cymwynas fel y nododd ei gymydog
Martin y mis diwethaf, yn ei wneud yn ﬀefryn gan bawb.
Byddai Emrys ar y naill law yn tynnu ‘nghoes am fy
mod yn bregethwr,ond ar y llaw arall roedd bob amser
yn werthfawrogol o’r oedfa pan wrandawai arnaf
gydag Anne yn Rehoboth. Gwir oedd y gair a lefarodd
Wyn Morris ei weinidog yn ei deyrnged iddo yn yr
angladd, ei fod yn gyfaill i bawb ac y byddwn yn gweld
ei eisiau. Roedd Emrys yn falch o ddangos ei ardd a’i dy^
gwydr inni a sôn am yr hwyaid a’r ieir. Roedd yn gwbl
nodweddiadol ohono iddo roi trefn ar bopeth ac yntau’n
gwybod fod ei ddyddiau’n dirwyn i ben.
Wrth ddiolch am gael Emrys yn gyd-bererin difyr a
theyrngar, diolchwn hefyd am ei berthynas hyfryd gydag
Anne, am iddo fod yn dad ardderchog i Lynne ac Aled, ac
yn dad-cu hoﬀ i’w wyrion.
Bydded iddynt broﬁ cynhaliaeth y tangnefedd y
soniodd Wyn y Bugail amdano wrth inni hebrwng
Emrys ar drothwy geni Tywysog Tangnefedd.
W.J.E.
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Beth sydd gan y Gymru wledig / y Gorllewin i gynnig i
bobl ifanc?
Mae’r Gorllewin, a’r Gogledd Orllewin hefyd (hogyn o Arfon
ydw i!) yn cynnig rhywbeth amhrisiadwy, sef yr unig lefydd yn y
byd lle gewch chi’r Gymraeg yn iaith y mwyafrif – ac felly’n iaith
naturiol, fyw, i’w chlywed ymhobman. Mae Cymru wledig yn
cynnig mynyddoedd a môr a harddwch naturiol hefyd wrth gwrs,
ond mae pobl ifanc angen mwy na hynny i’w cadw yma – maen
nhw angen gallu dod o hyd i waith a rhywle i fyw, a gall hynny
fod yn anodd tu hwnt. Dyna pam fod y Gymdeithas yn galw am
bolisïau fydd yn creu gwaith i’n pobl ifanc yn eu cymunedau, ac
am newidiadau i’r system gynllunio.

Parhad o t1 ... A ydi’r sefyllfa yn anobeithiol?
Ydy’, wrth gwrs, os bodlonwn ni i anobeithio. ‘Does dim yn y byd
yn fwy cysurus nag anobeithio. Wedyn gall dyn fynd ymlaen i
fwynhau byw. Y mae traddodiad politicaidd y canrifoedd, y mae
holl dueddiadau economaidd y dwthwn hwn, yn erbyn parhad
y Gymraeg. Ni all dim newid hynny ond penderfyniad, ewyllys,
brwydro, aberth, ymdrech.”
Elfen wahanol iawn i’r gymdeithas heddiw o’i chymharu â
blynyddoedd yn ôl yw’r ﬀaith nad ydym yn adnabod ein gilydd
yn sgil symudiad pobl o ardal i ardal. Teimlwn nad yw cymdogion
mor glos, amser yn brin i gyfeillachu, diﬀyg diddordeb mewn
materion lleol a phobl wahanol yn dod i’n plith.
Felly y mis yma rydym wedi rhoi sylw i un person ifanc,
sy’n weddol newydd i bentref Tal-y-bont, ond fydd e ddim
yn ddieithr wedi i chi ddarllen amdano. Ar hyn o bryd mae’n
Gadeirydd Cymdeithas yr Iaith ac yn berson dylanwadol ym
mrwydyr y Gymraeg. O’i weld ar y stryd, i chi sydd â’ch gwydr
yn hanner gwag, mae’n berson ifanc dieithr di-Gymraeg, siw^ r
o fod. I chi sydd â’ch gwydr yn hanner llawn ac yn ei gyfarch
yn Gymraeg mae’n ateb ac yn agor sgwrs yn hwyliog a brwd.
Mae’n na lawer o’r math olaf yma yn byw yn ardal Papur Pawb
– triwch nhw.

Enw: Robin Farrar
Magu: Mynydd Llandygai
Ysgol: Tryfan, Bangor
Pa dri gair fyddet ti’n eu
defnyddio i ddisgriﬁo dy hun??
Angerddol, blêr, meddylgar!

Mae dy waith yn mynd a thi i faes cynaladwyedd, beth ydy
dy waith yn union?
Mae fy ngwaith yn ymwneud â Biosﬀer Dyﬁ – statws arbennig
a roddodd UNESCO i ardal Papur Pawb (yn ogystal â Bro Ddyﬁ
ac Aberystwyth!) yn 2009. Gobaith UNESCO yw bod ardaloedd
Biosﬀer yn gallu dangos sut all pobl a natur gydweithio’n well –
fel bod ymdrechion cadwraeth, ynni gwyrdd ac ati yn dod â lles i
bobl a chymunedau. Yn fy ngwaith dwi’n ceisio gwneud pobl yn
ymwybodol eu bod yn byw mewn Biosﬀer, a threfnu prosiectau
ymarferol a fydd yn rhoi egwyddorion y Biosﬀer ar waith!
Enghreiﬀtiau ydy helpu cael grantiau i osod systemau gwresogi
cynaliadwy, trefnu prosiectau celf amgylcheddol, a chydweithio
gyda’r Brifysgol ar brosiectau ymchwil.
Sut wyt ti’n hyrwyddo’r Gymraeg gyda’r di-Gymraeg o
fewn dy waith?
Wrth sôn am gynaladwyedd, byddaf bob tro yn pwysleisio
bod cynnal iaith a threftadaeth fyw yn rhan o’r un frwydr â
lleihau ein heﬀaith ar yr amgylchedd ac ati. Mae cynnal ardal
ddwyieithog yn rhan o weledigaeth y Biosﬀer! Yn fwy ymarferol,
bydd y Gymraeg yn dod gyntaf ar unrhyw ddogfennau dwi’n
eu creu, a dwi’n gobeithio y gallwn gynyddu ymwybyddiaeth
ymwelwyr o’r iaith hefyd.
Beth sy’n dy wylltio am Gymru?
Mewn gair, apathi! Pe na bai cymaint o bobl yn dweud “beth
yw’r ots?” neu “sdim galla i wneud am y peth,” bydden ni i gyd yn
cyﬂawni cymaint yn fwy!
Beth wyt ti’n hoﬃ am Dal-y-bont a’r ardal gyfagos?
Mae’n ardal mor amrywiol! Hanner awr ar y beic a gallaf fod
ynghanol bwrlwm Aberystwyth neu ynghanol nunlle uwchben
Cwm Ceulan. O ran y gymuned, roedd yn galonogol gweld
sut dynnodd pobl at ei gilydd ar ôl ysgytwad y llifogydd. Ac
mae cwmni difyr i’w gael yn y Llew Du a’r Llew Gwyn ambell
noswaith!

Pwy sydd wedi dylanwadu
arnat wrth dyfu fyny?
Stel, fy mam, am y rhesymau
amlwg, ond hefyd am iddi
benderfynu fynd ati i ddysgu Cymraeg a siarad
dim ond Cymraeg gyda ﬁ! Erbyn i mi fod yn bedair oed roedd
hi’n Ddysgwraig y Flwyddyn a minnau’n Gymro Cymraeg.

Sut le yw dy gartref?
Lletÿa dros dro ydw i yn y pentref gyda fy chwaer Kerrie a’i gw
^r
Dave yn Llys Etna. Dim ond ar ôl treulio rhai misoedd yma
y des i wybod fod chwech aelod o Gymdeithas yr Iaith wedi
meddiannu’r ty^ pan oedd yn dy^ haf ‘nôl ym 1983 – rhyfedd o
fyd!

Yn sgil dylanwad dy fam oes na un digwyddiad wnaeth i ti
benderfynu brwydro dros y Gymraeg?
A bod yn onest, dim ond wedi i mi fynd i ﬀwrdd i Loegr i astudio
sylwais i mor bwysig oedd y Gymraeg i mi. Wrth ddychwelyd i
Gymru wedyn er mwyn gallu byw fy mywyd yn Gymraeg, ddois
i’n fwy ymwybodol o’r bygythiadau i’r iaith, ac yn fanna mae’r
brwydro yn dechrau!

Beth yw dy brif obeithion di wrth ymgymryd â swydd
Cadeirydd CYI?
Gweithio efo llawer o bobl ddifyr, gwrando a dysgu ganddyn
nhw, a chydlynu ymdrechion pobl. Mae’n gyfnod cyﬀrous i’r
Gymdeithas - gobeithio y gallwn ganolbwyntio ar les cymunedau
Cymraeg (a chymunedau sydd eisiau bod yn Gymraeg!), a chael
mwy o bobl yn weithgar efo’r Gymdeithas. A chael hwyl!
11
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CHWARAEON
Ail-gychwyn y Clwb

?

Cit Newydd Teigrod Tal-y-bont
Mae tîmau pêl-droed Teigrod Tal-y-bont A a Teigrod
Tal-y-bont B (dan 8 oed) wedi derbyn cit newydd drwy
garedigrwydd y Gist Gymunedol a Chris Walton, y
Wildfowler, Tre’r ddôl. Mae’r ddau dîm, sy’n cael eu rhedeg
gan Anthony Foulkes a Mark Milverton, yn cael tymor da gan
ennill bron pob gêm mewn cynghrair gystadleuol iawn.

Llongyfarchiadau i Ben Jones-Hughes, Maesyderi, Tal-yBont ar ennill Tlws Coﬀa Pat Clare am y ﬂwyddyn 2012 yng
Nghlwb Golﬀ Borth ac Ynyslas. Cafodd Ben hefyd ei ddewis
gan adran ieuenctid y clwb fel chwaraewr y chwaraewyr am y
ﬂwyddyn. Yn y llun gwelir capten y merched Bryda Roberts,
capten yr adran ieuenctid Iolo Ap Dafydd, Ben Jones-Hughes
a chapten y clwb Chris Williams.

Nofwraig
Llongyfarchiadau i Bethan Benham, Goetre, Llangynfelyn,
ar ei llwyddiant yng Ngala Noﬁo Uwchradd Rhanbarth
Ceredigion yr Urdd.

Mewn ymateb i erthygl ddifyr gan Richard Huws yn y
rhifyn diwethaf o Bapur Pawb am dîm pêl-droed Tal-ybont, mae Mr Eric Willams wedi mynd ati i lunio erthygl
fer ar hanes ail-gychwyn y clwb wedi’r Rhyfel. Mae Mr
Williams yn 88 mlwydd oed erbyn hyn ac yn byw yn
Llanelltyd, ger Dolgellau ers blynyddoedd lawer. Ond
mae’n un o feibion Brynteg, Tal-y-bont, ac yn paarhau i
gadw cysylltiad â bro ei febyd. Dyma felly ei atgoﬁon ef:
“Cefais fy rhyddhau o’r awyrlu ym mis Hydref 1946
wedi bod yn hedfan awyrennau ac, wedi’r Cadoediad, cael
swydd yn yr Almaen, gan chwarae pêl-droed ar adegau.
Yn ystod haf 1947 bu rhai o’r pentref yn erfyn arnaf
i ail-gychwyn clwb pêl-droed Tal-y-bont a oedd wedi
dod i ben yn ystod y Rhyfel. O’r diwedd euthum ati i
gael cymaint a oedd â diddordeb i gyfarfod cyhoeddus
yn y Neuadd. Roedd pawb yn unfrydol o blaid cael clwb
unwaith eto. Etholwyd Frank Edwards yn gadeirydd,
David John Edwards yn drysorydd, Eric Williams yn
ysgrifennydd a Gomer Francis yn gapten. Y cam cyntaf
oedd gweld Edwards y Black Lion am ganiatâd i chwarae
ar y cae ger yr afon. Cytunodd yntau ac yna aethom i
bwyllgor y cynghrair a chael ein derbyn yn aelodau.
Roedd angen pyst gôl arnom, felly aethom i weld Tommy
Annwyl (a’i alw yn Gapten!) i ofyn am goed pwrpasol o’r
goedwig ger Plas Penpompren. Ei ateb oedd : “You can
have two only”. Doedd dwy goeden ddim yn ddigon a
chwympwyd un ychwanegol a’u torri i’r hyd angenrheidiol.
Yna fe’u cludwyd heibio Gwynfa, heibio’r hen ysgol,
trwy Bentrebach i Daliesin at Tim y saer. Wedi iddo ef eu
paratoi, cludwyd y pyst i Dal-y-bont heibio Pen-lôn.
Penderfynodd y pwyllgor gadw at hen liwiau’r clwb, sef
‘black & tan’, archebwyd crysau, shorts a sane. Rhyw adeg
yn 1947, trefnodd William John, Heulwen, (cyfyrder i mi)
whist drive, yn y Neuadd Goﬀa, a gwnaed elw o £75 ar y
noson (swm sydd gyfwerth â miloedd o bunnoedd heddiw).
Yr oedd y swydd o ysgrifennydd bron yn llawn amser, gyda
phwyllgorau yn y dre a Thal-y-bont, llogi bysus yn ôl yr
angen i Dregaron, Bont a mannau eraill. Byddai’r bysus bob
amser yn llawn o gefnogwyr a chwaraewyr. Roedd rhaid
gofalu hefyd hysbysu pob aelod o’r tîm eu bod wedi’u dewis
i chwarae. Wedi amser cinio ar y Sadwrn, rhaid oedd gofalu
bod y llinellau gwyn yn eu lle a chodi’r rhwydi. Yna newid er
mwyn chwarae ar y ‘right wing’.
Enillon ni’r gêm gyntaf 13-1 yn erbyn tîm o hogiau
ifanc o’r Urdd. Wedi hynny anfonwyd tîm cryf
Aberystwyth i Dal-y-bont gan ddisgwyl rhoi cosfa i glwb
y pentref, ond dim ond 3-1 oedd hi yn y diwedd.
Wrth chwarae yn y cynghrair yn hydref 1948, torrais
bont fy ysgwydd. Cludwyd ﬁ’n syth i’r ysbyty gyda
Frank Edwards yn fy nghludo adref. Roeddwn yn falch
bod yr NHS wedi’i sefydlu erbyn hynny. O fewn mis fe
gefais swydd yn sir Feirionnydd a symud yno ddiwedd
Tachwedd 1948.
Roeddwn tu hwnt o falch bod fy nghyfaill John Jenkins
wedi derbyn y cyfrifoldeb o fod yn ysgrifennydd y clwb ar
fy ôl. Rwy’n dal i ddilyn hynt tîm Tal-y-bont hyd heddiw.”
Eric Williams DFM
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