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Mae cais cynllunio i godi 22 o dai newydd gyferbyn â 

Nhal-y-bont codwyd rhai cwestiynau am faint, amseriad a lleoliad y 

Pistyll ar y dechrau ond gwelir bellach fod llawer o bobl leol wedi 

cherddwyr.

garthffosiaeth bresennol i ddelio â datblygiad sylweddol o dai fel 
hwn.

gofod ar gyfer gweithgareddau cymunedol ac amwynder i blant ifanc. 
Nid oes dim yn y cais ynghylch hyn.

y datblygiad arfaethedig. Mae cymuned Gymraeg fywiog yn Nhal-
y-bont, a dylid ystyried hyn wrth gynllunio. Nid oes tystiolaeth yn y 

ystafell wely.

llifogydd.

Tybed hefyd, os caiff y datblygiad ei dderbyn, y bydd modd 
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MAWRTH
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mandala newydd a grewyd 
gan y gymuned, gydag 
arweiniad Anne Thomas. 

fer, a lluniaeth ysgafn.
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Golygyddion y rhifyn hwn 

yn dylunio. Golygyddion mis 
 

(enid@ylolfa.com) gyda Tanwen 

gyfer derbyn newyddion fydd 

.
Awelon  

Nodyn o hwyl a diolch.

yn gorfforol fyddwn ni ddim yn bell 
chwaith.

newydd yn Aberystwyth erbyn mis 

groeso a hwyl heb ei ail.

ddylanwadodd gymaint arnynt. 
 

 
 

Aberystwyth
Annwyl Gyfeillion

Maltesers mewn Steddfod!
Tybed a fu yna gystadleuaeth 

symud Maltesers â gwelltyn ar 

Morlan Aberystwyth bob amser yn 
cynnwys rhyw gystadleuaeth fach 

hi llynedd!

fath hyn o ysgafnder ymhlith 
y cystadlaethau mwy arferol 

unrhyw un wneud unrhyw beth fydd 
yn diddanu cynulleidfa!

Mae rhaglen yr eisteddfod a 

cystadleuwyr llwyfan i gyrraedd 

Rees, Maesawelon, Waunfawr, 

ebost i Aberystwyth@steddfota.org 

leiaf un limrig ymhob un ohonom 

oeddem yn caru…”
Pob lwc, ac mae croeso cynnes 

iawn i chi daro fewn am awren neu 

 

Morlan Aberystwyth

Nos Wener 18fed o Fawrth 
7.30 o’r gloch

yn Neuadd Talybont.  
Perfformiad offerynol gan y 

Gymru
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sesiwn.
Arbrawf newydd hynod lwyddiannus oedd y gweithgaredd yma 

ei brofedigaeth o golli ei fam yn 

gyda gwasanaethau eglwysig yn 

yn gweld ei eisiau yn fawr iawn.

Tregaron yn dilyn anffawd yn y 

Gwellhad buan i Myfanwy 

ddiweddar. Mae Pwyllgor y 
Neuadd a staff yr ysgol yn anfon 

hwn).

Trist i drigolion Taliesin oedd 

wrth iddynt symud o Fryn 

O leiaf dydyn nhw ddim yn rhy 
bell i ffwrdd a dymunwn bob 

newydd.

40 mlynedd yn Nhal-y-bont. 
Mawr yw ein diolch iddynt fel 

eu cyfraniad clodwiw i fywyd 
diwylliannol a chymdeithasol 

Aberystwyth.

bryn, Tal-y-bont ar enedigaeth 

Taliesin a wirfoddolodd i gael 
ei gwallt golau hir a hardd 
wedi ei dorri i wneud wig i 

oherwydd canser neu lewcemia. 

blynedd at yr union ddiben 

dilyn salwch hir, cydymdeimlwn 

sefydliad ar ennill cystadleuaeth 

gystadleuaeth genedlaethol. 

ni chodir tâl ond derbynnir 

diddorol iawn ganddo am 

modd i unrhyw un fynd ar-lein i 

cynnwys llawer o wybodaeth fel 

eu bod yn cael eu diogelu. 

wybodaeth sydd ar gael ar y 

cyfarfod ar brynhawn Mawrth, 

ganddo hanes ei fagwraeth ym 
Mrynaman, a hefyd y storïau 

hanesion digri am ei gyfnod yn 
gweithio gyda Ryan a Ronnie 
ac eraill ym myd y cyfryngau, 
a mwynhawyd ei gyfraniad yn 

brynhawn hwyliog iawn, ac yna 

Fleming a Mona Rowlands.

Clwb Pysgota Tal-y-bont a’r 
Cylch

Nos Fawrth, 22 Mawrth 2016

Goffa Tal-lybont

Am ragor o wybodaeth 

Yr Athro Bryn Hubbard

Aberystwyth ac enillydd Medal 
y Pegynau yn trafod ei waith 

Nos Fercher 16 Mawrth 

Talybont
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gweithgareddau ar ran yr ysgol. fynegi eu hunain yn yr ysgol ac roeddem wrth ein bodd i gytuno bod 

holl blant yr ysgol.

ysgol ac am gynrychioli ni yn y rownd 

crynu yn ei esgidiau!

faner yn y lle cyntaf.

dysgu llawer am y grefft o argraffu a chreu collage.
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eg 

nabod, os dim ond am gyfnod cymharol fyr.

buddiol ganddo gan gynnwys 
sut i fod yn hollol ddidrugaredd! 

gofalu mor dringar amdano ac 

fwynhau yn ystod yr haf eleni.
Mighty 

 

cystadleuaeth adloniant y sir. Tro y ddrama oedd hi eleni a roedd y 
clwb yn edrych i wneud ei farc ar lwyfan Theatr Felin-fach.

Trawsnewidiwyd 5 actor i fod yn aelodau amlwg yng nghlwb rygbi 

yng nghyngerdd adloniant y sir yn Felin-fach, yn y noson ddrama yn 

i gynnal noson o ddramâu a daeth llond Neuadd o bobl i wylio. 

un. 

yn llwyddiant, ymlaen â ni!

Rhys Richards Cadeirydd, Steffan Nutting Trysorydd, Rhydian Evans 

 
 

27 Glan Rheidol 
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cyfuniad bywiog o gerddoriaeth werin Gymreig, eu caneuon 

unrhyw achosion yn uniongyrchol iddynt drwy alw 01545 572105 

gynnwys yn y rhaglen waith nesaf ar gyfer hewlydd yn yr ardal.

fed

yn hela cnau a ffrwythau a mân anifeiliaid gan fyw yn aml yn ymyl 

Pretani.

ymchwilwyr er mwyn iddynt fedru creu darlun cymharol o wahanol 

iddynt chwilio am batrymau fydd o gymorth i haneswyr wrth iddynt 

chanlyniadau archeolegol.

ond yn hytrach eu derbyn fel un darn arall fydd yn cynorthwyo 

dda o beth hefyd i atgoffa rhai gwleidyddion bod ein cyndeidiau 

Affrica.



allu adrodd rhywfaint o newyddion gwell.

cyllid ar gyfer cefnogi cyhoeddwyr. 

lyfrau, yn enwedig yn Gymraeg, ac 
yn fygythiad gwirioneddol i nifer 
o gwmnïau argraffu lleol. Wedi 
ymgyrch fywiog, ni fydd toriad 

sector addysg uwch yng Nghymru 
yn dal i gael ei dan-ariannu, a bydd 

toriadau llym unwaith eto.

gwahoddwyd nifer o fusnesau gwledig sydd oll yn gyd-ddibynnol 

gwael mewn mwy nag un sector, ac oedi yn y taliadau sengl; da felly 

7

Gruffudd)

Neuadd Fawr

Gruffudd)

ceisiadau.

o dros £441,000 gan 251 o ymgeiswyr. Rhoddwyd cymorth i dros 

megis cadeiriau, llwyfannau ac offer uchelseinydd, offer chwaraeon 

refeniw (h.y. costau cynnal rheolaidd), dim ond cefnogaeth i 

http://cronfaeleri.cymru.
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wedi gael dros y misoedd diwethaf.

yn cyhoeddi rhai o lyfrau academaidd mwyaf sych yr iaith, ond, ar 
y llaw arall, yn medru ysgrifennu am ei fro ei hunan drwy gyfrol 
gynnes, agos-atoch, annwyl.

wedi mynd yn angof, eraill sydd yn wynebu dyfodol ansicr.

GOLCHDY LLANBADARN
CYTUNDEB GOLCHI
GWASANAETH GOLCHI
DWFES MAWR
CITS CHWARAEON

JEAN JAMES
Ffôn: 01970 612459 

Valrosan, Pwllhobi, Llanbadarn Fawr, 
Aberystwyth SY23 3SL

Gwasanaeth Cynnal a Chadw Gerddi

MYNACH
Garden Maintenance

Torri Porfa, Sietynau, Tirlunio a Garddio

Gwasanaeth cyfeillgar a phrisiau rhesymol

Ffoniwch Meirion:
07792457816 /  01974 261758 

e-bost:
mynachhandyman@yahoo.com

holwch Paul am bris ar paul@ylolfa.com
01970 832 304  www.ylolfa.com

argraffu da
am bris da
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fed

thabledi.

o adeiladau yn ystod yr wythnosau diwethaf. Maent wedi creu stryd 

germau yn medru aros ar eu dwylo os nad ydynt yn golchi eu 

Rhieni ac Athrawon 

a chacen yn ystod 

hollol gyfartal gyda 
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am ein croesawu ac am yr holl wybodaeth diddorol am fywyd y llyfr.

ydd

mewn steil! 

blynyddol y Pwyllgor 
Neuadd ar 10ed

2016, gan ddod â 
blwyddyn lwyddiannus 

o ddigwyddiadau 
a gynhaliwyd yn y 

ddiwethaf leihau, 
mae sefyllfa ariannol 
y Neuadd Goffa yn 

godir yn y Ffair bob mis 

Pwyllgor. Gwahoddir unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymuno 

Pengwern.
Roedd nifer o swyddogion y Pwyllgor Rheoli yn dod i ddiwedd 

Rheoli am eu rhodd hael iawn wrth imi ddod i ddiwedd fy nhymor 

Geraint Pugh

Rydyn ni gyd yn ffotograffwyr nawr.  

symudol wrth law ac 
yn barod i dynnu llun 
ar amrantiad a mae 

ond ambell dro mae hi 
werth edrych ar waith 
crefftwyr yn y maes 
a sylwi ar fframio 
cywrain, defnydd 
creadigol o olau ac 

crefftwr sydd wedi sylwi ar rywbeth newydd, wedi treulio amser i 
gael y golau cywir ac wedi creu delweddau cryf.

twristaidd y sir sydd yma. Mae yma gasgliad hyfryd o ardal Talybont 

tirlun amaethyddol trawiadol ar ochrau Pumlumon. Ac y mae yma 

baentiadau a ffotograffau cynnar. Mae cymharu ddoe a heddiw yn 

union luniau hanesyddol sydd yn ychwanegu at ei ffotograffau ef ac 
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ain

y gyfres eleni, mae llyfr gan y 

yn adrodd stori am ferch sydd 
wedi ei threisio ac sydd am 
ddial yn ei ffordd ei hun.

Gydag un o bob chwech 
oedolyn yn cael trafferth 

£1 yn unig.

berffaith.

Nghaerdydd

YGair Olaf

cynnal yn ardal Aberystwyth, ond yn ddiweddar iawn, cefais y 

Myfyrwyr yn Aberystwyth.  Mwynheais wrando ar y bandiau ifanc 

yn cymdeithasu yn uniaith Gymraeg, gan nad oes llawer o 

yn Aberystwyth.

Noson Stand Up  
Gymraeg

Oedolion  
yn unig
Adults  

only

Y Llew Gwyn,  
Tal-y-bont
18 Mawrth 
8pm

Beth Angell

Tocynnau ar  
gael o’r Ysgol 

01970 832276

£7.00
y tocyn

01970 832 555
c r o e s o @ y b l a c . c o . u k
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gweddill y tymor.

chwarae oedd achos chwerwder 

oedd y maes trwm hwnnw mewn 

i chwarae. Fel arfer ni fyddai 

dyfarnwr wedi cyrraedd i wneud 

cydnabyddedig ac er y cynigiodd 

yn naturiol nid oedd Tal-y-bont 

swyddogol dros hanner awr yn 

i chwarae, gan benderfynu 

Tal-y-bont wedi cythruddo rhai o 

at y cyfryngau cymdeithasol i 

lan yn hwyr.

Gellimanwydd, Talybont, 
Ceredigion  SY24 5HJ

helen.iwan@btinternet.com

Iwan Jones
Gwasanaethau Pensaerniol 

Cynlluniau ar gyfer adeiladau newydd,
estyniadau ac addasiadau

01970 832760

Teiars
Aliniad Olwyn

Ecsôsts
Batris
Brêcs

Hongiad
Bar tynnu

Gwasanaeth
MOT

HUWLEWISTYRES.COM

Am y pris gorau a dewis eang o deiars cysylltwch â ni 
drwy’r wefan neu galwch heibio am gyngor.

Am docyn disgownt ar gyfer alinio eich car ewch i’n gwefan
ALIGNMYCAR.CO.UK

Archebwch eich MOT nesaf ar ein gwefan.

ABERYSTWYTH 01970 611166       MACHYNLLETH 01654 700000
LLANBED 01570 422221

Glanyrafon Rhodfa’r Parc

Y LLEW GWYN
TAL-Y-BONT

Mae Gareth, Bev a Carl yn edrych ymlaen i’ch croesawu i’r Gwyn.
Ar agor bob dydd

Bwyd ar gael 7 diwrnod yr wythnos 12.00 tan 9.00  
Nos Fawrth: Pei a Peint  6.00 tan 9.00 £8.50

Nos Iau: Cyri a Peint  6.00 tan 9.00 £8.50

Cinio Dydd Sul 12.00 tan 3.00 
(Un cwrs: £7.95 Dau gwrs £9.95)

Ystafelloedd ar gael

01970 832245
garethwhitelion@outlook.com


