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Papur
Pawb
Pris: 50c

Mawrth 2017

Rhif 427

Lansio gwefan newydd Papur Pawb

tud 3

tud 4, 5

tud 7

tud 9

Pobl a Phethe

Ysgol Tal-y-bont

Swyddfa Bost

Pencampwyr

Siop y Pentref wedi Cau

Mae wedi bod yn ddeuddeg mis rhyfeddol o anghysurus ar draws y byd
a hefyd yn lleol. Wedi ynfydrwydd Brexit ac ethol Arlywydd yr Unol
Daleithiau sydd ddim llawn llathen, gallwn ond edrych ymlaen gyda
chyn bryder at y dyfodol.
Yn lleol, mae wedi bod yn gyfnod o golledion mewn sawl maes.
Caewyd Ysgol Llangynfelyn haf diwethaf, ac ar ddechrau’r ﬂwyddyn
hon gwelid Eglwys Dewi Sant, Tal-y-bont, yn cynnal ei gwasanaeth
olaf. Mae eu drysau ynghau erbyn hyn. Yn rhifyn diwethaf o Bapur
Pawb cyhoeddwyd hefyd y bydd pêl-droedwyr Tal-y-bont yn colli eu
cae chwaraeon, gan fygwth y manteision cymdeithasol i ‘n bobl ifanc o
safbwynt iechyd a lles. Ar yr un pryd, mae ‘na dystiolaeth bod y
niferoedd sy’n mynychu cymdeithasau a chapeli yn y cylch hefyd yn
gostwng.
Nawr daeth ergyd arall i’r gymuned wrth i siop Central Stores
Tal-y-bont, gau ei drysau. Er bod gobaith y bydd yn ail agor yn y
dyfodol, mae’n gyfnod anodd i’r sawl sy’n dibynnu ar y gwasanaethau
sydd ar gael yn siop y pentref, gan gynnwys y gwasanaeth post. Deallwn
fod dyn busnes lleol yn y broses o brynu’r adeilad a bod perchnogion
siopau yn Aberystwyth, sydd â chryn broﬁad yn y maes, â diddordeb
mewn cymryd drosodd y lês ar y siop. Ond yn y cyfamser nid yw’r
gwasanaethau hollbwysig ar gael.
Wrth i’r stori am gau’r siop ledaenu drwy Facebook, postiwyd nifer
o negeseuon o ddiolch i’r tenantiaid presennol. Daeth Evan a Heulwen

Astley i’r pentref o Fachynlleth yn 1991 i redeg y siop a oedd wedi’i
sefydlu yn wreiddiol dros ganrif yn ôl. Yn ddiweddarach bu brawd
Heulwen, Elfyn, yn gwasanaethu y tu ôl i’r cownter, a bu aelodau eraill
y teulu yn cynorthwyo hefyd.
Er y gobaith y bydd y siop yn ail-agor yn y man, mae’n bosibl i’r
siop golli cwsmeriaid ffyddlon dros y cyfnod ansicr hwn. Eisoes gwelid
fan archfarchnad enwog o Aberystwyth yn delifro bwyd a nwyddau i
dai yn yr ardal.

Gwefan newydd
Papur Pawb yn cael ei lansio
Gerbron cynulleidfa o ddarllenwyr presennol a
darllenwyr y dyfodol, lansiwyd gwefan newydd Papur
Pawb ar ddydd Gwener 6 Mawrth yn Ysgol Tal-y-bont.
Cyﬂwynodd Gerwyn Jones, Cadeirydd Cymdeithas
Papur Pawb, rai o nodweddion newydd y wefan, cyn
cyﬂwyno’r siaradwr gwadd, sef y newyddiadurwr uchel
iawn ei barch, Dylan Iorwerth.
parhad tud 9
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Papur Pawb
Golygydd Cyffredinol:

Tynnu lluniau:

Tal-y-bont:
Maes-y-deri:
Parsel Henllys:
Bont-goch:
Tre Taliesin:
Tre’r-ddôl:
Eglwysfach/Ffwrnais:
Rhwydweithiau
cymdeithasol:

Gwyn Jenkins
Maesgwyn, Tal-y-bont, Ceredigion
golygydd@papurpawb.com
Cysyllter â golygyddion y mis
GOHEBYDDION LLEOL
Myfanwy James, Bryn Eglur, Tal-y-bont
Aileen Williams, Maesmeillion, Tal-y-bont
Karren Roberts
Dilys Morgan, Alltgoch, Tal-y-bont
Richard Huws, Pantgwyn, Bont-goch
Siân Saunders, Is-y-coed, Tre Taliesin
Janet Evans, Cefngweiriog, Tre’r-ddôl
Michelle James, 4 Maes Clettwr, Tre’r-ddôl
Lona Mason, Maes y Coed, Ffwrnais
Ceri Morgan

(01970) 832560

832592
832438
07800 806578
832498
832566
832230
(01654) 781260
832028
(01654) 781324

CYMDEITHAS PAPUR PAWB
Gerwyn Jones, Dôl Pistyll, Tal-y-bont
832203
Catrin MS Davies, Simne Wen, Tal-y-bont
832697
Rhian Evans, Glanrafon, Tal-y-bont
832344
Rebecca Williams, Mur Mawr, Tal-y-bont
832093
Bleddyn Huws, Henllan, Tal-y-bont
832448
Trish Huws, Llwyn-Onn, Tal-y-bont
832076
Gwenllïan Parry-Jones; Beti Jenkins
Lynn Ebenezer; Gwenllïan Parry-Jones; Carys Briddon, Bob Williams

Cadeirydd:
Is-gadeirydd:
Ysgrifennydd:
Trysorydd:
Tanysgriﬁadau:
Hysbysebion:
Plygu’r Papur:
Dosbarthwyr:

Cyhoeddwyd gan Gymdeithas Papur Pawb. Ariennir yn rhannol gan Lywodraeth Cymru.

Dyddiadur
MAWRTH
12 Bethel 2 Gweinidog
Nasareth 2 Uno ym Methel
Rehoboth 10 Bugail (C)
14 Cymdeithas y
Chwiorydd Rehoboth 2
‘Menywod Cymreig’
(Ruth Jên)
19 Bethel 10 Gwasanaeth
Teulu
Nasareth 10 Uno ym
Methel
Rehoboth 10 Adrian P.
Williams
Eglwys Sant Pedr,
Elerch 2.30
Hwyrol Weddi

am yr holl wybodaeth am Bapur Pawb ewch at ein gwefan…

www.papurpawb.cymru
hefyd dilynwch ni ar drydar a gweplyfr (@papurpawb)

Llythyron
Annwyl gyfaill
Daeth yn gyfnod ymgyrch
aelodaeth Cymdeithas yr Iaith
Gymraeg, ac felly dyma
ysgrifennu at ddarllenwyr Papur
Pawb i ofyn i chi ymaelodi â’r
Gymdeithas, er mwyn sicrhau
ein bod ni’n gallu dal ati i
wneud ein gwaith a sicrhau
dyfodol mwy cadarn i’r iaith.
Mae llawer o newid wedi bod
yn ystod yr hanner can mlynedd
diwethaf, er gwell ac er gwaeth.
Un peth cyson yw’r ffaith bod
Cymdeithas yr Iaith wedi bod
yna bob cam o’r ffordd, yn
brwydro i sicrhau hawliau i bobl
Cymru, a dyfodol i’r iaith.
Mae llawer wedi’i ennill, ond
mae ffordd bell i fynd eto cyn
cyrraedd y nod. Mae angen
rhagor o aelodau ar Gymdeithas
yr Iaith er mwyn dal ati gyda’r

gwaith. Allwch chi gefnogi? Fe
fyddai’n braf iawn gweld rhagor
o bobl gogledd Ceredigion yn
ymaelodi eleni.
Fe allwch chi ymaelodi â’r
Gymdeithas drwy ein
gwefan www.cymdeithas.cymru
/ymaelodi gan dalu gyda’ch
cerdyn banc, neu drwy anfon
siec at Gymdeithas yr Iaith
Gymraeg, Ystafell 5, Y Cambria,
Rhodfa’r Môr, Aberystwyth,
SY23 2AZ. Mae croeso i chi
ffonio’r swyddfa ar 01970
624501 i gael rhagor o
wybodaeth neu i drefnu
aelodaeth dros y ffôn. Coﬁwch
sôn eich bod yn ymaelodi ar ôl
gweld y llythyr yn Papur Pawb!
Mae angen eich cefnogaeth
yn fwy nag erioed, felly ewch ati
heddiw i ymaelodi. Os na newch
chi, pwy neith?
Gyda diolch,
Osian Rhys
Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

EBRILL
2 Bethel 10 Uno yn Nasareth
Nasareth 10 Richard Lewis
Rehoboth 10 John Hughes
Eglwys Sant Pedr, Elerch
2.30 Cymun Bendigaid
4 Sefydliad y Merched
Taliesin ‘Gofal Harddwch’
(Boots)
7 Clwb Nos Wener 8 Bob
Delyn a’r Ebillion yn y
Llew Du
9 Bethel 2 Gweinidog
Nasareth 2 Uno ym Methel
Rehoboth 2 Beti Grifﬁths
11 Cymdeithas y Chwiorydd
Rehoboth Te prynhawn yn
Crefftau Pennau
14 Bethel 10 Oedfa Undebol
Gwener y Groglith.
Gweinidog (C)
27 Cylch Meithrin, Sioe
Ffasiwn, 7.30 Neuadd
Goffa Tal-y-bont

CRONFA GOFFA’R
FONESIG GRACE JAMES
Gwahoddir ceisiadau oddi wrth fudiadau neu gymdeithasau’r
henoed am gymorthdal o’r gronfa uchod. Dylai’r gymdeithas
fod o fewn fﬁniau hen Gyngor Dosbarth Aberystwyth.
Gellir cael ffurﬂenni cais oddi wrth yr ysgrifennydd a dylid eu
dychwelyd cyn 31 Mawrth 2017.
Yr ysgrifennydd yw:
Delyth Davies
Bryn Siriol, Lluest, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth SY23 3AU
01970 617397
e-bost: martin.davies1@mypostofﬁce.co.uk

Os am gynnwys manylion
am weithgareddau eich
mudiad neu’ch sefydliad
yn nyddiadur y mis,
dylech anfon y manylion
llawn at Carys Briddon,
carysbriddon@btinternet.
com 01970 832478 o leiaf
ddeng niwrnod cyn y
rhifyn nesaf o Papur
Pawb.
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25 Cymdeithas Aredig
Gogledd Ceredigion:
cystadleuaeth ar gae
Gogerddan
26 Bethel 10 Gweinidog (C)
Nasareth Oedfa’r Ofalaeth
5 Garn
Rehoboth Oedfa’r Ofalaeth
28 Cymdeithas Treftadaeth
Llangynfelyn 7.30
‘Merched Glyndãr’
(Yr Athro Gruffudd Aled
Williams)

Golygyddion y rhifyn hwn
oedd Helen, Ceri a Rhian,
gyda Ceri yn dylunio.
Golygyddion mis Ebrill fydd
Llio (tomallio@tiscali.co.uk)
a Cathryn
(cat_yfoel@hotmail.com),
gyda Tanwen yn dylunio.
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn
newyddion fydd dydd
Gwener 7 Ebrill 2017, a bydd y
papur ar werth ar 14 Ebrill.
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Yn yr ysbyty
Gwellhad buan i Iorwerth Jones
Gerynant, Tre’r Ddôl sydd wedi
bod yn Ysbyty Gobowen ac
wedi cael penglin newydd.
Deallwn fod Mai Leeding wedi
treulio cyfnod yn yr ysbyty.
Danfonwn ein dymuniadau
gorau iddi.

Pobl a
Phethe

Cartref newydd
Croesawn Gaynor Jones i’w
chartref newydd yn Arosfa,
Tal-y-bont.

Priodas Arian
Llongyfarchiadau i Janet a
Steven Evans, Cefngweiriog,
Tre’r Ddôl ar ddathlu eu
penblwydd priodas arian yn
ddiweddar.

Penblwydd Hapus
Dymuniadau gorau i Mali
Jones, Cnwc-y-barcud,
Bont-goch ar ddathlu ei
phenblwydd yn 18 oed ar
Ddydd Gãyl Dewi.
Eglwys St. Pedr, Elerch
Cynhelir ein noson ﬂynyddol o
Gaws, Gwin a Chân ar nos
Wener, 30 Meheﬁn. Disgwylir i
Gôr y Gen (Llyfrgell
Genedlaethol Cymru) ac
artistiaid eraill ddod i'n
diddanu.
Band Llydan
Bu'r ffordd rhwng Bont-goch a
Phenrhyn-coch ar gau am
wythnos ar ddiwedd Chwefror
er mwyn gosod cêblau ffeibr
optig ar gyfer band llydan.
Edrychwn ymlaen at gael
gwasanaeth cyﬂymach yn y
dyfodol.
Penblwydd Hapus
Dymuniadau gorau i Robert
Evans, Trem-y-rhos, Bont-goch,
a fydd yn dathlu penblwydd
arbennig ar 5 Ebrill.
Croeso i Dre Taliesin
Croeso cynnes i Jill Piercy sydd
wedi symud i fyw i Glasfryn,
Taliesin yn ddiweddar.

Colli naturiaethwr
Trist iawn oedd y newyddion a
ddaeth i law am farwolaeth y
naturiaethwr o Eglwys-fach, Roy
Bamford. Cydymdeimlwn â’i
wraig Vicky, a’u meibion Duncan
a Will.
Ymddeoliad
Pob dymuniad da i Steve Taylor,
Stryd Pantycalch, Tal-y-bont, ar ei
ymddeoliad yn ddiweddar.

Genedigaeth
Llongyfarchiadau i Eiﬁon a Sara,
Cerrigcyrranau ar enedigaeth eu
merch, Leusa Myfanwy - chwaer
fach i Elinor.

Ar wella
Braf iawn yw gweld Judith
James, Brynceulan, Tal-y-bont
yn cerdded o gwmpas y pentref
wedi llawdriniaeth diweddar.

Menter Newydd
Pob lwc i Helen Mouton a Keith
Pritchard, Tal-y-bont sydd wedi
cymryd tafarn Y Falcon drosodd
yn Llanilar.

Dathlu Gŵyl Ddewi
Daeth tyrfa gref ynghyd i Neuadd Goffa Tal-y-Bont ar nos Sadwrn,
Chwefror 25ain i ddathlu Dydd Gãyl Dewi mewn steil. Cafodd
bawb llond boliaid o gawl blasus a phaned a chacen i ddilyn cyn
ymlacio i wrando ar Gôr Dyffryn Dyﬁ dan arweiniad Arfon
Williams.
Tegid Jones, (brawd Elliw Jenkins Tanyrallt) oedd yn llywio’r
noson ac roedd pawb wrth eu boddau gyda’i hiwmor ffraeth.
Cafwyd nifer o eitemau gan unawdwyr talentog o blith y côr yn
ogystal a pherfformiadau graenus o ffefrynau cerddorol gan ein
cyfansoddwyr megis Robat Arwyn, Caryl Parry Jones a Rhys Jones.
Diolch yn fawr i bwyllgor y Neuadd Goffa am drefnu’r digwyddiad
pwysig hon eleni eto.

Gwellhad buan
Pob dymuniad da am wellhad
buan i Paul Fleming, Pen-y-graig,
Tre’rddôl, sydd wedi derbyn
triniaeth yn yr ysbyty yn
ddiweddar. Hefyd i Gerwyn
Jones, Dôlpistyll, Tal-y-bont, sydd
wedi treulio ychydig o amser yn
yr ysbyty wedi iddo ddioddef o
salwch annymunol. Hefyd
anfonwn ein dymuniadau gorau
at chwaer Gerwyn, Rhian, ar ôl
iddi dreulio cyfnod yn Ysbyty
Treforus.
Penblwydd arbennig
Dathlodd David Evans, Neuadd
Fawr, Tal-y-bont, benblwydd
arbennig yn ddiweddar.
Llongyfarchiadau mawr i ti!
Cydymdeimlo
Danfonwn ein cydymdeimlad at
deulu Glanrafon, Tal-y-bont ar
golli mam Richie yn ddiweddar.
Swydd Newydd
Llongyfarchiadau i Robyn Mason,
Maes y Coed, Ffwrnais ar ei
benodiad i swydd Arolygydd yr
heddlu yng Ngheredigion.

PAPUR PAWB
yn awr ar werth yn

SIOP Y LOLFA
Gweler gwefan Papur Pawb am restr
o’r siopau eraill sy’n gwerthu'r papur

www.papurpawb.cymru

Ar y teledu
Llongyfarchiadau gwresog i Beti
Wyn Davies, Rhôs, Taliesin ar
ennill cystadleuaeth
ffotografﬁaeth ar rhaglen Heno
yn ddiweddar. Hefyd bu Lona
Mason, Maes y Coed, Ffwrnais
yn rhannu ‘Tri pheth sy’n bwysig
i mi’ ar rhaglen Prynhawn Da.
Croeso i’r Byd
Llongyfarchiadau i Mared Llwyd
ac Elgan Grifﬁths, Y Gorlan,
Taliesin gynt (sydd bellach yn
byw yn Llwyn Cilan, Rhydyfelin)
ar enedigaeth eu mab, Cadog
Rhun, ar 16 Chwefror, yn frawd
bach i Leusa ac yn ffrind newydd
i Mostyn.
3
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Ysgol Tal-y-bont

Dydd Gãyl Dewi

Cyfri Adar
4

Sustrans

Sustrans

Newid Staff

Ymweliad â’r Llyfrgell Genedlaethol

Ymweliad â’r Llyfrgell Genedlaethol
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Ysgol Tal-y-bont

diddorol yma – roedd pawb wedi mwynhau’r teithiau a’r
gweithgareddau’n fawr iawn.

Newid Staff

Sêr Ysgrifennu

Yn ystod y mis ffarwelion ni â Elen Roberts sydd wedi dechrau ar ei
chyfnod mamolaeth. Diolch yn fawr am ei gwaith dros y misoedd
diwethaf a dymuniadau gorau iddi hi a’r teulu ar gyfer y dyfodol.
Hoffwn hefyd longyfarch Mrs Vicky Joseph am ei swydd newydd o
fewn yr ysgol a chroesawu Miss Fﬂur Edwards atom fel aelod o’r staff
dysgu. Gobeithio y bydd y ddwy yn hapus yn eich swyddi newydd
yma.

Llongyfarchiadau mawr i Glain Jones a Caoimhe Melangell ar gael
eu dewis i weithdy arbennig i hybu eu medrau ysgrifennu
barddoniaeth.

Ysgol Iach

Pythnefnos Masnach Deg

Ar y 7fed o ﬁs Chwefror cynhaliwyd diwrnod i hybu diogelwch ar y
we. Dyma gyﬂe gwych i atgoffa plant a staff am bwysigrwydd
defnyddio’r we’n ddiogel. Yn yr ysgol cafwyd llawer o weithgareddau
diddorol er mwyn atgyfnerthu’r negeseuon pwysig am e-ddiogelwch
gyda’r disgyblion a rhannwyd gwybodaeth bwysig i rieni hefyd.

Dydd Gŵyl Dewi
Roedd hi’n hyfryd i weld cymaint o blant wedi gwisgo yn eu
gwisgoedd traddodiadol a rhai mwy modern yn ystod y dydd.

Fel rhan o waith y dosbarthiadau byddwn yn dysgu mwy am
Fasnach Deg. Un o’r tasgau fydd casglu data ac mae’r plant wedi
bod wrthi’n brysur yn casglu logos Masnach Deg. Tybed pa
ddosbarth fydd wedi casglu’r mwyaf?

Cyfri Adar

Sustrans
Mae Sustrans yn elusen cenedlaethol sy’n annog pobl i deithio ar
droed, ar feic neu ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus er nwyn dewis
teithiau iachach, glanach a rhatach. Mae Sustrans yn gweithio gydag
ysgolion ar draws Cymru i annog hyn gydag ysgolion. Bu Ysgol
Tal-y-bont yn llwyddiannus i gael grant i hybu’r gweithgareddau hyn
gyda’r plant a’u teuluoedd yma.
Roedd hi’n hyfryd i groesawu Sioned Lewis o Sustrans Cymru i’r
ysgol yn ystod y mis gyda beic arbennig i greu smwddis blasus! Fel y
gwelwch o’r lluniau – roedd y plant wrth eu boddau gyda’r
weithgaredd gwerth chweil yma oedd yn cyfuno cadw’n heini gyda
bwyta’n iach. Syniad ardderchog!

Ymweliad â’r Llyfrgell Genedlaethol
Mae hi wastad yn braf i gael mynd ar wibdaith i’r Llyfrgell
Genedlaethol. Y tro yma aeth Cyfnod Allweddol 2 i gyd yno er
mwyn mynychu nifer o weithdai i ymchwilio i hanes y Llyfrgell ac i
hanes Aberystwyth yn gyffredinol. Hoffai’r athrawon ddiolch yn
fawr i Bethan, Owain a Rhodri am drefnu’r gweithgareddau

Iwan Jones
Gwasanaethau Pensaerniol
Cynlluniau ar gyfer adeiladau newydd,
estyniadau ac addasiadau

Gellimanwydd, Talybont,
Ceredigion SY24 5HJ

helen.iwan@btinternet.com

01970 832760

Ar ddechrau’r mis, mi wnaeth plant yr ysgol fod yn rhan o’r Cyfri
Mawr, sef cyfri adar yng ngardd yr ysgol fel rhan o ymgyrch
blynyddol yr RSPB. Roedd hi’n ddiddorol iawn i weld ymateb y
plant wrth weld y gwahanol adar yn ymweld â ni. Er mwyn ceisio
denu mwy o adar mae’r plant wedi bod yn brysur yn creu cacennau
bwyd adar a bu aelodau’r cyngor ysgol yn brysur yn eu gosod o
amgylch tir yr ysgol.

CogUrdd
Llongyfarchiadau mawr i Grace James am ennill cystadleuaeth
CogUrdd yn yr ysgol ac am ein cynrychioli ni yn y rownd
rhanbarthol yn Ysgol Bro Teiﬁ. Da iawn ti Grace, tybed oes swyddi
gwag ym Mwyty Ynys-hir ar hyn o bryd?

Eisteddfod yr Urdd Cylch Aberystwyth
Pob hwyl i’r plant fydd yn cystadlu yn eisteddfodau’r Urdd dros yr
wythnosau nesaf.
Hoffem ddiolch i rieni a ffrindiau’r ysgol am eu gwaith yn
paratoi’r plant ac am gludo’r plant i’r gwahanol weithgareddau yn
ystod yr wythnosau diwethaf. A hoffem ddiolch yn fawr i’r staff i
gyd hefyd am bob cymorth ar yr adeg prysur yma. Diolch arbennig i
Catrin Mai a Catrin Saunders-Jones am eu gwaith hyfforddi a
chyfeilio ar gyfer y Parti Unsain.

Eisteddfod Gŵyl Ddewi
Byddwn yn cynnal ein heisteddfod blynyddol yn y Neuadd Goffa
am 9 o’r gloch ddydd Gwener Mawrth 10fed. Pris mynediad £3 i
gynnwys paned a chacen. Bydd rafﬂ ar werth yn ystod y dydd hefyd.
Croeso cynnes i chi ymuno â ni.

Y LLEW GWYN
TAL-Y-BONT
Mae Gareth, Bev a Carl yn edrych ymlaen i’ch croesawu i’r Gwyn.

Gwasanaeth Cynnal a Chadw Gerddi

MYNACH
Garden Maintenance

Torri Porfa, Sietynau, Tirlunio a Garddio
Gwasanaeth cyfeillgar a phrisiau rhesymol

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)

Ffoniwch Meirion:
07792457816 / 01974 261758

Ystafelloedd ar gael

e-bost:
mynachhandyman@yahoo.com

01970 832245
garethwhitelion@outlook.com
5

pp mawrth 17.qxp_Layout 1 08/03/2017 8:52 am Page 6

Cyngor Cymuned Ceulanamaesmawr
Cymorthdaliadau 2016/17

Baw Cãn

Derbyniwyd argymhellion yr Is-bwyllgor Ariannol.
Cytunwyd i ddosrannu cyfanswm o £3,725 mewn grantiau
rhwng y cymdeithasau a’r clybiau lleol canlynol: Y Neuadd
Goffa; Cylch Meithrin; Cymdeithas Maes Chwarae’r Odyn
Galch; Cymdeithas Papur Pawb; Clwb Pêl-droed; Pêl-droed
Ieuenctid; Clwb Ffermwyr Ieuainc; Ffrindiau Cartref
Tregerddan; Merched y Wawr; Cymdeithas Amaethyddol a
Garddwriaethol Tal-y-bont a Gogledd Ceredigion.
Cytunwyd hefyd i rannu £240 rhwng 3 grãp sirol, sef
Cyngor ar Bopeth Ceredigion, Gãyl Cerdd Dant Llandysul,
a Theatr Gydweithredol Troed y Rhiw, yn ogystal a rhannu
£80 rhwng dwy elusen Genedlaethol, sef Marie Curie a
Chanolfan Therapi Plant Bobath.

Trafodwyd y broblem o faw cãn yn Nhal-y-bont. Nodwyd
fod problemau arbennig ar y ffordd gefn heibio’r hen ysgol, i
fyny tu cefn parc chwarae’r Cae Bach, ac i lawr tuag at y
ffordd fawr. Cynghorodd Adran Iechyd Amgylcheddol,
Cyngor Sir Ceredigion i unigolion gysylltu gyda hwy i
adrodd unrhyw broblemau. Nododd yr adran bod
adroddiadau yn gryfach gyda lluniau o’r unigolion yn
troseddu ac enw’r troseddwr. Ei manylion cyswllt yw: 01545
572105 / envhealth@ceredigion.gov.uk

Tipio Anghyfreithlon
Adroddwyd sawl achos o dipio anghyfreithlon i’r Cyngor
dros y misoedd diwethaf yn Nhal-y-bont. Yn y ﬂwyddyn
newydd, sylwyd ar lwyth sbwriel ger un o fynedfeydd Allt y
Crib. Gwyddai’r Cyngor am achosion tu hwnt i’r plwyf, i’r
De ar y ffordd A487 i Landre/Bow Street, yn ogystal ag
achos yn Nôl-y-Bont. Yr un math o sbwriel sy’n cael eu dipio
pob tro: llwyth fan bach o fagiau du yn cynnwys gwastraff
adeiladu, megis teils, pren, briciau, trelis ayb. Mae’r Cyngor
Cymuned yn gweithio gyda’r awdurdodau ar y mater.
Dylid gysylltu gyda’r Cyngor Sir ynglñn ag unrhyw achos:
01970 633010 | 01545 572572. Os gwelsoch chi’r gwastraff
yn cael ei ddadlwytho, dylech gofnodi’r wybodaeth ganlynol:
a) Pwy oedd gyda chi pan welsoch chi hyn; b)Pwy welsoch
chi’n dadlwytho’r gwastraff (faint o bobl, disgriﬁadau bras,
rhyw, lliw gwallt ayb; c) Beth welsoch chi’r tipwyr
anghyfreithlon yn ei wneud; ch) A oedd unrhyw gerbydau
eraill wrthi hefyd, gan nodi manylion unrhyw gerbyd (math,
lliw, gwneuthuriad, model ac yn y blaen) d) Unrhyw
wybodaeth arall sy’n berthnasol; dd) Os oes modd, tynnwch
luniau. Y Cyngor Sir Ceredigion sy’n gyfrifol am waredu tir
cyhoeddus rhag gwastraff, ond yn anffodus mae perchnogion
tir yn gyfrifol am eu heiddo eu hunain – os dadlwythwyd
gwastraff ar eich tir, chi sy’n gyfrifol am glirio’r tir a thalu
rhywun i gael gwared â’r gwastraff.
Os oes gennych unrhyw wybodaeth neu yn ymwybodol
am dipio tebyg, byddai’r Cyngor Cymuned hefyd yn
awyddus i glywed wrthoch: cyngorcam@gmail.com
07886 367027

HUWLEWISTYRES.COM

Rhodfa’r Parc

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
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Yn dilyn cau y Spar, trafodwyd pryderon trigolion y pentref
o golli gwasanaeth y swyddfa bost yn y siop. Cytunwyd i
ysgrifennu at y Post Brenhinol i ofyn a ydy’r gwasanaeth am
ddod yn ôl i’r pentref.

Gohebiaeth: Battle’s Over –
“A Nation’s Tribute”, 11 Tachwedd, 2018
Derbyniwyd hysbys wrth grãp “Battle’s Over” ei bod yn
trefnu digwyddiadau cyfredol ar draws y Deyrnas Unedig ar
gyfer 11 Tachwedd, 2018, i gynnai goleufâu i goﬁo diwedd y
Rhyfel Byd Cyntaf. Hoffent wybod os byddai gan grwpiau
diddordeb cymryd rhan yn yr achlysur, trwy gynnai goleufâu
cyhoeddus neu breifat, ac iddynt ymrestru â hwy er mwyn
cael eu cofnodi mewn llyfr coﬁant. Am ragor o wybodaeth,
dylid cysylltu â Bruno Peek: 07737 262 913
brunopeek@mac.com.

Mabwysiadu Llwybrau yng Ngheulanamaesmawr
Mae’r Cyngor Sir yn recriwtio gwirfoddolwyr i ‘fabwysiadu’
llwybrau cyhoeddus i arolygu llwybrau a gwneud gwaith
cynnal a chadw ysgafn. Byddai’r gwaith yn cynnwys cerdded
y llwybrau gan recordio unrhyw faterion (megis giatiau sydd
wedi torri), a gwneud man waith cynnal a chadw (megis torri
llystyﬁant, neu iro giatiau). Caiff wirfoddolwyr hyfforddiant
llawn yn ogystal ag unrhyw offer priodol i gyﬂawni’r gwaith.
Nid oes disgwyl i wirfoddolwyr gymryd cyfrifoldeb llawn
dros y llwybrau – y Cyngor Sir fyddai’n gyfrifol drostynt yn
gyfreithiol. Os oes diddordeb gyda chi fabwysiadu llwybr
lleol dylid cysylltu gydag Osian Jones: 01545 574145
osian.jones@ceredigion.gov.uk. Mae Osian yn hapus iawn i
ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych am y cynllun.

Cymdeithas y Chwiorydd

Teiars
Aliniad Olwyn
Ecsôsts
Batris
Brêcs
Hongiad
Bar tynnu
Gwasanaeth
MOT

Glanyrafon

Swyddfa Bost, Tal-y-bont

Cyfarfu aelodau o Gymdeithas y Chwiorydd yn festri capel Rehoboth,
Taliesin, ar brynhawn Mawrth, 14 Chwefror, ac estynnodd Eiriona
Metcalfe groeso i’r wraig wadd, sef Marian Beech Hughes, Bow Street.
Teitl ei chyﬂwyniad oedd ‘O Faes y Garn i Vancouver’, a chawsom
glywed am y llefydd y bu hi a’i gãr yn ymweld â hwy yn ystod eu taith
i Ganada yn haf 2015, a hefyd eu
gweld drwy gyfrwng y lluniau
ardderchog a dynnwyd
ganddynt. Roedd pawb wedi
mwynhau awr ddifyr dros ben ac
wedi dysgu llawer am y wlad.
Yna mwynhawyd y te a’r
cacennau a baratowyd gan
Meinir Fleming a Mona
Rowlands.
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Y Gair Olaf
O fy ugeiniau canol, am ryw 6 mlynedd, bûm yn gweithio i
gwmni’r NFU Mutual- cwmni go fawr ei faint gyda nifer fawr o
swyddfeydd ar hyd a lled Prydain. Yn ystod y cyfnod cefais gyﬂe i
weithio ym mhob cornel o’r wlad, o ynysoedd pellennig yr Alban i
ardaloedd y llaeth a’r mêl yn Sir Gaerfyrddin, yn ogystal â
blwyddyn ym mhencadlys y cwmni yn Stratford Upon Avon, lle
gafodd yr hen Shakespeare gryn argraff arna’i!
Yr un oedd y gwaith ar y cyfan, ceisio pontio rhwng
ymadawiad asiant o fewn y cwmni mewn ardal benodol a thwtio
rywfaint ar ei ôl os oedd angen, cyn croesawu asiant newydd i’r
swyddfa a gobeithio trosglwyddo’r cyfan mewn cystal os nad gwell
cyﬂwr. Cefais baned o de mewn sawl cegin fferm, a’r croeso a’r
sgwrs rywbeth yn debyg lle bynnag yr oeddwn. Roedd hi’n jôc
weithiau pan fyddwn yn ffonio adre at fy rhieni- pobl eu milltir
sgwâr, a Dad yn aml yn holi lle yn wlad yr oeddwn i’r diwrnod
hwnnw! Yr unig gyngor a gefais wrtho oedd i wneud fy ngorau ag i
geisio bod yn ﬁ fy hunan ym mhob sefyllfa.
Mi roedd gen i gynllun wrth grwydro- sef i achub ar bob cyﬂe a
phroﬁad, er mwyn ryw ddydd dychwelyd yn ôl i’m hardal
enedigol, a cheisio dysgu o’r proﬁadau a’r personoliaethau i mi
gwrdd â hwy, y cymeriadau da a’r cymeriadau fymryn yn fwy
lliwgar.
A minnau bellach yn ôl yn yr ardal yn byw ag yn gweithio ers
rhyw ddwy ﬂynedd, dwi’n gwybod mai yma wyf innau i fod.
Er crwydro o olwg ei bryniau
Ymhell o sãn ei rhaeadrau,
Mewn munud breuddwydiaf fy hunan
I fangre fy mebyd o bob man: Gymru fach.
Evan Rowlands

£252k+ o gymorth
i weithgaredd lleol
Rhwng 1998 a 2016 derbyniodd Cronfa Eleri geisiadau am gymorth
o dros £466,000 gan 265 o ymgeiswyr. Rhoddwyd cymorth i dros
180 ohonynt, gan roi cyfanswm o dros £252,000 (cyfartaledd o tua
£954 y cais). Y cais unigol mwyaf a dderbyniwyd mewn un ﬂwyddyn
oedd un am £15,000 a’r cymorth unigol uchaf a ddyfarnwyd mewn
un blwyddyn oedd £6,796. Y cais isaf a dderbyniwyd oedd am £100
a’r isaf a ddyfarnwyd oedd £80. Y gefnogaeth fwyaf a roddwyd, hyd
yma, i gefnogi cynlluniau un ymgeisydd (dros sawl blwyddyn) oedd
£18,340. Mae natur y cynlluniau a gefnogwyd wedi bod yn amrywiol
iawn. Eleni (blwyddyn cynhyrchiant 2016), cefnogwyd gwerth dros
£18,000 o gynlluniau yn yr ardal sy’n cwmpasu Mynydd Gorddu.
Dyma’r cynlluniau a gefnogwyd:
Gãyl Ddrama Gogledd
Ceredigion; Neuadd Goffa
Tal-y-bont; Cwmni Cletwr;
Ysgol Rhydypennau; Ysgoldy
Bethlehem; Cylch Meithrin
Tal-y-bont; Clwb Peldroed Bow
St; Cyngor Cynuned
Ceulanamaesmawr; Neuadd
Penrhyncoch; Llyfr Enwau
Llefydd Bont-goch; Eglwys
Penrhyncoch; Sioe Llangynfelyn;
Celf Taliesin; Grãp Llifogydd
Tal-y-bont. Am fanylion pellach,
ewch i wefan Cronfa Eleri
(www.cronfaeleri.cymru).

Galw ar y Swyddfa
Bost i gadw
Swyddfa Bost
Tal-y-bont ar agor
Mae’r Cyng. Ellen ap Gwynn, aelod lleol ac Arweinydd Cyngor Sir
Ceredigion ac Elin Jones, Aelod Cynulliad Ceredigion, wedi galw ar y
Swyddfa Bost i gadw’r gwasanaeth yn y pentre wedi iddo gau dros dro.
Y Swyddfa Bost yn siop Spar Tal-y-bont, oedd yr unig Post rhwng
Bow Street a Machynlleth, ac yn wasanaeth pwysig i holl drigolion ardal
Papur Pawb. Mae Ellen ac Elin, ill dwy, wedi cysylltu â Prif Swyddfa’r
Post i dynnu sylw at bwysigrwydd y gwasanaeth i’r ardal wledig hon ac
i’w cymell i weithio gyda’r perchennog newydd er mwyn hwyluso
ail-agor y gangen unwaith bydd y pryniant wedi ei gadarnhau.
Dywedodd Ellen ap Gwynn, “Cefais sicrwydd bod y newid ym
mherchnogaeth siôp Spar yn mynd rhagddo, o ganlyniad bydd y
cyfrifoldeb am y Swyddfa Bost hefyd yn gorfod newid dwylo.
“Mae’n ymddangos nad yw’r Swyddfa Bost wedi bod yn gefnogol
iawn wrth ddelio gyda’r broses, ac o’r herwydd, gwelsom golli’r
gwasanaeth sydd mor angenrheidiol i drigolion Tal-y-bont a’r pentreﬁ
cyfagos.
“Dwi wedi galw ar y Swyddfa Bost i sicrhau na fydd toriad pellach i’r
gwasanaeth, yn dilyn y proﬁad o orfod ymladd i gadw’r Post ychydig
ﬂynyddoedd yn ôl. Mae’n rhaid i ni gael sicrwydd y bydd y swyddfa
ganolog yn hwyluso’r ffordd i berchnogion newydd y Spar gymryd at
wasanaethau’r Swyddfa Bost cyn gynted ag y byddant yn cymryd at y
fusnes.
“Hoffwn ychwanegu fy mod am ddiolch i’r cyn berchnogion Evan a
Heulwen Astley ac i Elfyn Jones, am eu gwasanaeth ffyddlon i’r
gymuned tra buont yn rhedeg y fusnes. Edrychaf ymlaen i groesawu’r
perchnogion newydd gan obeithio y gwelwn ail agor y siop a’r Post yn
fuan.
Ychwanegodd Elin Jones, “Rydwi wedi cysylltu gyda Swyddfa’r Post
i bwyso arnynt pa mor bwysig yw’r gwasanaeth hwn i lawer o bobl yng
ngogledd y sir a rydwi’n hapus i gefnogi galwad Ellen ap Gwynn iddynt
hwyluso trosglwyddo’r gwasanaeth i’r perchnogion newydd.”
“Mae mynediad at canghennau o’r Swyddfa Post yn angenrheidiol ar
gyfer amrediad eang o wasanaethau; postio, ceisiadau am drwyddedau
teithio, talu biliau a codi pensiwn. Mae’n rhaid bod datrysiad buan i’r
sefyllfa er mwyn ail gyﬂwyno’r gwasanethau hyn ar fyrder.”

Gŵyl Ddrama
Gogledd Ceredigion
Mae talentau perfformio nifer o blant a phobl ifanc ardal Papur Pawb
i’w gweld bob blwyddyn ar lwyfan Theatr y Werin ym
mherfformiadau’r pantomeim blynyddol neu’r sioe Nadolig. Mae
cwmnïau megis Cwmni Drama Licris Olsorts a Chwmni’r Morlan
hefyd wedi bod yn perfformio dramau bron yn ﬂynyddol ers amser
maith. Y llynedd, ail-ffurﬁwyd cwmni plant Doli Micstiyrs, ac fe
gafodd y criw ifanc iawn yma lwyddiant wrth gystadlu yn Eisteddfod
yr Urdd, yr Eisteddfod Genedlaethol a Gãyl Ddrama Corwen. Ond
– ar wahân i’r cyﬂeoedd mae rhai yn ei gael i berfformio gyda’r
‘Wardeiniaid’ yng Nghanolfan y Celfyddydau, prin yw’r cyﬂeoedd i
bobl yr ardal weld cynnyrch y cwmnïau llai.
Felly, mae grãp bychan wedi penderfynnu creu gãyl ddrama leol.
Bydd yr ãyl deithiol hon yn cynnal perfformiadau mewn neuaddau
pentref lleol, ac – o bosib – lleoliadau eraill, yn ystod mis Meheﬁn
neu Orffennaf ac yn rhoi cyﬂe i’r cwmnïau lleol fynd ar daith fer yng
ngogledd Ceredigion, a rhoi cyﬂe i drigolion yr ardal i weld eu
cynnyrchiadau.
Sicrhawyd nawdd ar gyfer gãyl 2017 oddiwrth Gronfa Eleri, ac
bydd y pwyllgor yn dechrau ar y trefnu o fewn yr wythnosau nesaf.
7
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Maes y Gwaed
Dyma’r ail erthygl o gyfres achlysurol yn olrhain hanes rhai o
drigolion yr ardal hon a fu fyw drwy gyfnod cythryblus y
Rhyfel Mawr, gan mlynedd yn ôl. Y tro hwn cawn hanes un o
deulu Gwynfryn, Llangynfelyn, William Basil Loxdale Jones.
Mae’r cyfan yn seiliedig ar erthygl a gyhoeddwyd gan Dr
Richard Moore-Colyer yn y cylchgrawn Ceredigion yn 2007.
Ymhlith y dynion ifanc a
ymunai gyda’r lluoedd arfog
yn llawn brwdfrydedd yn
1914 oedd aelodau o
deuluoedd bonedd a welai
gyﬂe am antur a’r siawns i
wasanaethu eu brenin a’r
ymerodraeth. Eu gobaith oedd
derbyn comisiwn yn y fyddin
ac arwain eu cydwladwyr i
fuddugoliaeth ogoneddus yn
erbyn yr Almaenwyr.
Roedd un ohonynt,
William Basil Loxdale Jones,
yn gorfforol anaddas i fod yn
ﬁlwr. Safai bum troedfedd yn
unig yn sanau’i draed ac roedd wedi’i eni gyda chefn gwargrwm.
Eto i gyd roedd yn ddyn penderfynol a llwyddodd i wasanaethu
gyda’r awyrlu gan ddangos gryn wrhydri.
Roedd Basil Jones yn fab i’r ysgolhaig ac esgob Tñ Ddewi,
William Basil Tickell Jones, a’i wraig Anne, Plas Gwynfryn,
Llangynfelyn. Er y ganed ef yn Kensington, Llundain, yn 1890,
treuliodd ei ﬂynyddoedd cynnar yn y Gwynfryn cyn mynychu
ysgol enwog Harrow. Wedi hynny bu’n byw bywyd hamddenol
bonheddwr ifanc cyfoethog. Ef oedd y cyntaf i berchen sbortscar
yng Ngheredigion a bu’n teithio tipyn yn yr Eidal.
Pan ddaeth y rhyfel, roedd ef a’i ddwy chwaer yn awyddus i
wasanaethu. Bu ei chwaer Gwladys yn nyrs yn Ffrainc a’i chwaer
arall, Audrey, yn gweithio yn swyddfa’r Morlys yn Llundain.
Oherwydd gwendidau corfforol Basil Jones, ni chafodd ei
geisiadau i ymuno â’r lluoedd arfog groeso ond llwyddodd i
gyrraedd Ffrainc drwy gynnig ei gar a’i wasanaeth i’r Conswl
Prydeinig yn Dunkirk.
Yn ddiweddarach, yng ngwanwyn 1915, llwyddodd, drwy
ddyfalbarhad, i ennill comisiwn gydag awyrlu’r Gwasanaeth
Brenhinol Morwrol (Royal Naval Air Service: RNAS). Byddai’n
hedfan mewn awyren dwy sedd, fel y Sopwith Camel, gydag ef yn
gweithredu fel gwyliwr tra roedd y peilot yn llywio’r awyren.
Mae’n debyg ei fod yn berchen ar bâr o lygaid da gan gofnodi a
thynnu ffotograffau o symudiadau’r gelyn a natur y dirwedd oddi
tano. Roedd yn waith peryglus ond roedd wrth ei fodd.
Yn ddiweddarach bu gyda’r RNAS yn Gallipoli gan hedfan
uwchlaw ffosydd ac amddiffynfeydd y Tyrciaid. Ar un achlysur
roedd yn ffodus iawn i oroesi damwain pan laniodd ei awyren
mewn llyn halen. Erbyn y cyfnod hwn roedd gan ei awyren wn
peiriant y gallai ei ddefnyddio a chafodd fwynhad o saethu at
ﬁlwyr y Tyrciaid wrth iddynt ddianc o’r trenau a’u cludai i’r ffrynt.
“You see, we too (like the Germans) have our frightfulness”,
nododd mewn llythyr adref.
Dyrchafwyd ef yn gomander awyr yn 1917 a throsglwyddwyd
ef i’r Eidal lle y bu’n hyfforddi gwylwyr ifanc yn y grefft o graffu
ar symudiadau’r gelyn. Serch hynny, cafodd hefyd gyﬂe i giniawa
yn Rhufain gyda’r llenor H G Wells, a’r dramodydd Henrik Ibsen.
Ar 7 Ionawr 1918 mentrodd i’r awyr unwaith eto er mwyn
gwneud arolwg o arfordir Albania ond pan fethodd yr injan,
plymiodd ei awyren i’r môr. Ni ddarganfuwyd ei gorff ond
cofnodir enw Basil Jones ar y gofeb forwrol yn Chatham, Caint,
ac ar y gofeb yn y Llan Fach, Llangynfelyn.
GJ
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Helfa Drysor
Hen Fﬁlmiau
Mae yna apel arbennig i hen luniau fﬁlm cartref: y gwisgoedd
diddorol, hetiau rhyfeddol, cymeriadau neilltuol a cheir
clasurol sy’n croesi’r sgrin yn eich lolfa! Efallai bod y fﬁlmiau
hyn yn dod mas ar gyfer achlysuron teuluol neu
ddigwyddiadau cymunedol sbesial, er mwyn i bawb gael
chwerthin a choﬁo. Ond yn awr mae yna gyﬂe i’w rhannu
gyda’r genedl.
Os oes hen fﬁlmiau cine difyr gyda chi, yn llechu mewn
atig neu’n casglu llwch mewn garej, fe hoffai cwmni teledu
Silent Movies o Gaerdydd glywed amdanynt. Mae’r cwmni yn
cydweithio hefo Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru,
sydd yn rhan o Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn
Aberystwyth, ar raglen deledu i BBC Cymru sy’n gobeithio
dadorchuddio rhai o drysorau sinematig coll y genedl.
Ers y 1920au mae pobl Cymru wedi bod yn croniclo hanes
eu tylwyth a’u cymuned ar gamerau fﬁlm Super 8, Standard 8
a 16mm. Maent wedi recordio delweddau a digwyddiadau
sy’n nodweddiadol o’n hanes fel Cymry: carnifal pentref,
treialon cwn defaid, eisteddfod fro, cymanfa ganu, gwyliau
hynod Cymreig ar lan y mor neu ar ben mynydd.
Mae nifer o’r fﬁlmiau hyn eisoes wedi eu casglu a’u
gwarchod ar gyfer y dyfodol yng nghasgliad Archif
Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru. Mi fedrwch wylio rhai o’r
fﬁlmiau mwyaf difyr o’ch ardal chi, drwy chwilio map ‘Britain
on Film’ ar wefan y BFIPlayer:
http://player.bﬁ.org.uk/britain-on-ﬁlm/map/
Nod y rhaglen newydd fydd ehangu ar gasgliad presennol
yr Archif drwy ddarganfod fﬁlmiau cartref sydd o bosib heb
weld golau dydd ers blynyddoedd. Mae bwriad y cyfarwyddwr
Dafydd O’Connor yn un uchelgeisiol: “Rhyngddynt, mae
gwneuthurwyr fﬁlmiau cartref wedi creu cronicl o fywyd y
genedl sy’n llawer mwy lliwgar a phersonol na’r hyn y mae
unrhyw griw rhaglen ddogfen wedi medru ei recordio. Yn y
rhaglen hon ein nod fydd agor archif gudd ugeinfed ganrif y
Cymry, gan ddarganfod beth mae’n ddatgelu am ein bywydau
oll.’
Os oes hen fﬁlm wedi ei chreu gan eich teulu neu
gymuned yn eich meddiant fe hoffai’r tîm glywed amdani.
Gallwch ebostio movies@silentmovies.media neu adael
neges ar y rhif hwn 0370 218 3100.
Duw a wyr pa drysorau gweladwy sy’n dal i aros i gael eu
darganfod o gwmpas Cymru!
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CFfI Tal-y-bont a’r Cylch

Cystadleuaeth adloniant y Sir
Tro’r hanner awr o adloniant oedd hi eleni ar ei newydd wedd sef
‘Cynulleidfa gyda...’ ac fe aeth y clwb ar drywydd bywyd Dai Jones
Llanilar. Mae Dai’n gymeriad rydyn ni i gyd yn ei adnabod ledled
Cymru ac fe wnaeth Elen Pencwm ysgrifennu sgript oedd yn portreadu
bywyd a gyrfa’r dyn ei hun. Fe wnaeth y cast o 28 aelod gyﬂwyno’i
hanes, o’i wreiddiau yn Llundain, ei yrfa yn cyﬂwyno, canu a
pherfformio a’r hyn sydd wedi ei wneud yn un o enwogion amlycaf
Cymru. Buom yn cystadlu yn Felinfach a llwyddon i ennill y gwobrau
canlynol:
• 2il am y sgript orau
• 1af am y cynhyrchydd gorau
• Actor gorau o dan 26ain – Dewi Jenkins, Tynygraig
• 1af am y Perfformiad gorau
Roedd hyn yn golygu taith i Bort Talbot i gystadlu yng Ngwledd o
Adloniant CFfI Cymru. Aeth y criw ar fws a llwyddo i ennill y
gystadleuaeth gyda Dewi yn cipio’r wobr am y ‘perfformiwr mwyaf
addawol’ dros Gymru. Mae’r clwb yn falch iawn o’u llwyddiant a
hoffem ddiolch o waelod calon i bob un aelod, y tîm cynhyrchu ac i
bawb fuodd ynghlwm â’r daith anhygoel hon.

parhad o tud 1

Gwefan newydd
Papur Pawb yn cael ei lansio

Pwysleisiodd Dylan Iorwerth bwysigrwydd papurau bro, gan
ddweud ei fod o’r farn bod eu dyfodiad ymhlith y datblygiadau
pwysicaf o ran newyddiaduraeth yng Nghymru yn yr ugeinfed
ganrif.
Dywedodd mai rhagoriaeth papurau bro ar unrhyw
ffynhonnell newyddion arall yw eu bod nid yn unig yn rhoi
newyddion am gymunedau, ond yn rhan ganolog o’r cymunedau
hynny.
Cododd dipyn o fraw ar y plant, drwy sôn am y cyfnod pan
sefydlwyd y papurau bro, pan nad oedd y fath beth â chyfriﬁadur,
na ffôn symudol - a phan oedd rhaid aros dyddiau i gael lluniau
wedi’u hargraffu!
Mae papurau bro wedi symud gyda’r oesoedd, ac mae’n bwysig
eu bod yn parhau i wneud, dywedodd.
Felly, yn yr ysbryd hwnnw, tarwch draw i
www.papurpawb.cymru i weld y wefan ar ei newydd wedd - gydag
archif o hen rifynnau, archif lluniau, ffrydiau Twitter a Facebook, a
llawer mwy.

www.papurpawb.cymru
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Teyrnged
Buddug Morgan
(Ganed Lewis) ond fel Buddug Lumley yr adnabyddwyd hi orau yn
Nhalybont.
Bu farw Buddug mewn cartref yn agos i Exeter ar ddiwedd 2016.
Ganwyd Buddug ar y 5ed o Chwefror 1930, yr olaf o dri o blant
i Evan a Gwladys Lewis oedd yn berchen ar fusnes llaeth yn Acton,
Llundain. Er diogelwch, danfonwyd Buddug, ei chwaer, Mair, a’u
brawd Ieuan i fyw yn Nhalybont gyda’u mamgu, Ellen, a’u tadcu,
Johnny Lumley yng Ngwynllys (Pandy nawr). Yn anffodus, bu farw
eu mamgu ym 1940 ac o hynny ymlaen codwyd y plant gan eu
Modryb Siw a’u tadcu. Ond, daeth trychineb arall i’w rhan pan
lladdwyd eu rhieni ar Fai’r 9fed 1943 yn ystod y ‘Blitz’ yn Llundain.
Gwynllys bu cartref sefydlog Buddug o hynny ymlaen gan iddi
fynychu Ysgol Gynradd Talybont ac Ysgol Ramadeg Ardwyn.
Aeth Buddug ymlaen i ennill gradd mewn Botaneg a Swoleg ym
Mhrifysgol Aberystwyth a dysgu’r pynciau hynny, yn gyntaf yn
Ramsgate ac yna yn Ne-orllewin Lloegr. Cyn hir roedd hi wedi
cyfarfod â a phriodi brodor arall o Dalybont, sef Lt. John Morgan,
Tanyrallt ym 1956. Ymgartrefodd y ddau yn Helston, Cernyw, gan
mai peilot hofrennydd oedd John yn y Llynges Brydeinig a Buddug
yn athrawes Gwyddoniaeth yn yr ysgol uwchradd yno. Ganwyd dwy
ferch iddynt, Susan a Gillian ond, yn drychinebus, lladdwyd John
mewn damwain hofrennydd yn Borneo ar y 9fed o Ebrill 1965 a’r
merched ond yn wyth a chwech oed. (Dadorchuddiwyd cofeb i
John gan Yr Arglwydd Elystan Morgan, oedd yn ffrind ysgol iddo,
yn Neuadd Goffa Talybont ym mis Hydref 2014 ac, yn ffodus,
llwyddodd Buddug i fynychu’r seremoni). Parhaodd Buddug i fyw a
dysgu yn Helston wedi’r ergyd drom honno yn ei bywyd ac yno y
bu hi hyd tua deng mlynedd yn ôl pan symudodd i fyw yn Exeter i
fod yn agosach at y ddwy ferch.
Teithiodd Buddug yn helaeth trwy gydol ei bywyd, cyn ac ar ôl
ymddeol, gan ei bod yn gerddwraig o fri a chredwn ei bod wedi
etifeddu’r diddordeb yma gan iddi gael blas ar gerdded wrth ddilyn
ei thadcu ar ei rownd pan oedd hi’n blentyn ac yntau’n bostmon
yng Nghwm Ceulan a Bontgoch. Roedd Buddug yn hoff iawn
hefyd o ymweld â theulu ei thad, oedd yn hanu o Tai Gwynion,
Llandre.
KMR

Gwasanaeth Coffa:
Cynhaliwyd cyfarfod coffa i deulu a ffrindiau Buddug ar y 4ydd o
Chwefror 2017 pan osodwyd carreg goffa iddi ar fedd teulu Lumley
ym Mynwent Talybont. Gwasgarwyd ei llwch, yn ôl ei dymuniad ers
yn ferch ifanc, wrth fynedfa cae Tanyrallt yn y man ble treuliodd
oriau lawer yn eistedd a chymdeithasu gyda’i ffrindiau ar saﬂe hen
sticil Tanyrallt yn edrych draw dros y môr.
Cydymdeimlwn yn ddwys gyda’i theulu a’i ffrindiau, yn enwedig
ei dwy ferch a’u teuluoedd.
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Cyng Ellen ap Gwynn a’r Cyng. Cymuned Anwen Haynes yn edrych yn
fanwl ar y broblem trafﬁg wrth stop y bws yn Tre Taliesin.

Diogelwch ar yr A487
Mae’r Cyng Ellen ap Gwynn yn galw ar Lywodraeth Cymru am
weithredu buan ar welliannau i ddiogelwch ar yr A487.
Dywedodd Ellen ap Gwynn:“Ers i mi gael fy ethol yn Aelod
Etholedig i ward Ceulanamaesmawr, rydwi wedi galw ar sawl
Gweinidog yn Llywodraeth Cymru i wneud gwelliannau i sicrhau
diogelwch ar y brif ffordd sydd yn pasio trwy ein pentreﬁ. Er bod sawl
peth wedi gwella rydym yn dal i aros am rai gwelliannau
angenrheidiol.”
“Daw yr A487T dan oruchwyliaeth yr Asiantaeth Priffyrdd ac nid
oes gan y Cyngor Sir yr hawl i weithredu arno. Buom yn trio sawl
gwaith i berswadio’r Llywodraeth i fwrw ymlaen gyda’r mesurau sydd eu
hangen, a bu’n rhaid gwasgu arnynt eto i edrych yn fanwl ar y materion
pwysig hyn.
Gwelodd cymuned Ysgubor y Coed gynnydd sylweddol mewn
trafﬁc trwm wedi cwblhau gwelliant Glandyﬁ, mae hyn yn ei dro wedi
gwaethygu’r sefyllfa i gerddwyr. Mae Llywodraeth Cymru wedi
cydnabod yr angen am baﬁn i gysylltu pentreﬁ Glandyﬁ, Eglwysfach a
Ffwrnais, ac mae taer angen amdano gan taw dyma’r unig gymuned ar
yr A487 sydd heb baﬁn trwyddo.
Yng nghymuned Llangynfelyn mae angen sylw ar fyrder i
ddiogelwch plant ysgol a phobl hñn wrth iddynt groesi’r ffordd i ddal y
bws yn Tre Taliesin. Byddai ynys ar ganol y ffordd wrth y stop ar ochr
deheuol y pentre, tebyg i’r ddwy ynys sydd yn Nhre’r Ddôl, yn ateb dau
bwrpas. Byddai’n le diogel i aros tra bod trafﬁc yn mynd heibio ond
hefyd, byddai yn rhwystro ceir rhag pasio eu gilydd tan iddynt adael yr
ardal 30mph.
Yn Tal-y-bont rydw i wedi gofyn am ymweliadau mwy aml gan y
fan gyda camera i fesur cyﬂymdra gan ei fod yn ymddangos nad yw’r
lorïau trymion yn parchu’r arwyddion fﬂachio 20mph tra bod y plant
yn mynd ac yn dod o’r ysgol.”
Roedd yr ateb a dderbyniwyd oddi wrth yr Ysgrifennydd Cabinet,
Ken Skates yn rhoi peth gobaith i drigolion y ward: 1. fod cynlluniau ar
gyfer troedffordd trwy gymuned Ysgubor y Coed yn cael eu paratoi ond
yn siomedig, y byddai’n rhaid aros i ﬂwyddyn ariannol yn y dyfodol cyn
bod arian ar gael i’w adeiladu. 2. maent yn edrych ar yr angen am le
diogel i blant ysgol a theithwyr bys i groesi’r ffordd yn Nhre Taliesin yn
ystod 2017/18 a 3. roedd am ofyn i’r heddlu a’r fan camera i fonitro
cyﬂymdra yn Tal-y-bont.
Bydd rhaid cadw llygad barcud i weld pa ddatblygiadau a ddaw i
wella diogelwch ar yr A487T.
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Merched y Wawr Tal-y-bont a’r Cylch
Yn ôl y rhaglen, ‘Paent neu bapur wal – a pha liw?’ oedd testun y noson,
nos Lun, 20fed o Chwefror pan groesawyd Gwerfyl Owen i’r gangen.
Braf hefyd oedd cael cwmni nifer o aelodau o Glwb Gwawr y Pennau.
Cafwyd noson ddifyr a oedd yn agor drysau i syniadau gwahanol a
newydd ar sut i fynd ati i weddnewid ystafelloedd eich cartref gan
Gwerfyl, sy’n ddylunydd mewnol.
Merch o Lanbryn-mair yw Gwerfyl yn wreiddiol ac mae’n dal i fyw
ym Mro Ddyﬁ ac wedi symud i fyw erbyn hyn i bentref Cemaes gyda’i
phartner Colin, a’u dau blentyn. Menter gymharol newydd iddi oedd
sefydlu ei busnes, Dylunio Dy Dñ. Fel yr esboniodd, dechreuodd y
diddordeb mewn lliwiau, deunyddiau a defnyddiau pan oedd yn ifanc
iawn a chymydog iddi a arferai weithio fel dylunydd i gwmni Laura
Ashley yng Ngharno yn ei hannog. Aildaniwyd y ddiddordeb hwn wrth
iddi benderfynu dilyn cwrs ar-lein mewn dylunio mewnol, pan oedd ar
gyfnod mamolaeth gyda’i phlentyn cyntaf.
Drwy gyfrwng cyﬂwyniad cyfriﬁadurol dangosodd Gwerfyl luniau o’r
prosiectau dylunio y bu’n ymwneud â hwy, gan ddechrau gyda
chynllunio cartref newydd y teulu. Gwelwyd lluniau o’r ystafelloedd
unigol a chafwyd ganddi esboniad manwl o’r syniadau y tu ôl i bob un.
Mae’n amlwg iddi fwynhau’r proﬁad hwn a chael cyﬂe yn fuan i
ymgymryd â’i chomisiwn cyntaf wrth ail-wneud siop trin gwallt ym
Machynlleth mewn ffordd ddyfeisgar, gan ddefnyddio deunyddiau megis
rhannau o balets pren a hen lafnau llif gron i wneud cloc unigryw. Yn
dilyn y gwaith hwn cafodd gomisiwn gan gyfeillion i ail-wneud ystafell
fyw yn eu cartref. Roedd gan y ddau yma syniadau gwahanol iawn o beth
y dymunent, y gãr am gynnwys seddi lledr du a’r wraig yn ochri tuag at
batrymau blodeuog Kath Kidson. Treuliodd Gwerfyl lawer o amser yn
sgwrsio gyda’r ddau a phenderfynwyd defnyddio’u proﬁadau ar wyliau
coﬁadwy yn Awstralia fel sylfaen i’r dyluniad.
Rwy’n siãr fod pob un ohonom yn gyfarwydd â Siop y Pethe ar ei
newydd wedd ac wedi rhyfeddu at y trawsnewidiad, dyma’n wir oedd y
cynllun nesaf ddaeth i’w rhan. Fel y gallwch ddychmygu roedd yma
sialens wahanol iawn ac fel yr esboniodd Gwerfyl cryn dipyn o bwysau i
newid ystafell eiconig a oedd mor gyfarwydd i genedlaethau o Gymry.
Esboniodd sut yr aeth ati mewn cyfnod byr iawn o amser i weddnewid yr
ystafell yn barod at yr agoriad swyddogol.
Roedd yn amlwg fod Gwerfyl yn cymryd amser i ddod i adnabod
pob cleient, gweld yn union beth oedd eu hangen cyn mynd ati i
ddylunio ystafelloedd unigryw ar gyfer bob un. Dangosodd nad oedd
angen defnyddio deunyddiau drudfawr bob tro ac mewn ffordd
agos-atoch-chi a difyr cyﬂwynodd ei syniadau hi am ddylunio mewnol.
Mewn gwirionedd, byddai ‘Paent neu bapur wal – a llawer iawn iawn
mwy’ yn addas i ddisgriﬁo’r noson. Diolch i Elizabeth Evans am y gwaith
trefnu a chyﬂwyno ac i Gwerfyl am roi noson ddifyr a diddorol i’r
aelodau. Hyfryd oedd cael cwmni aelodau’r Clwb Gwawr a braf oedd
cael cyﬂe i gyfarfod a mwynhau cymdeithasu gyda’n gilydd, gan obeithio
y gallant ymuno â ni eto yn y dyfodol.
Fel y gwyddoch mae’r mudiad yn dathlu’r 50 eleni ac o’r herwydd
mae pob aelod yn cael dau anrheg penodol. Ar ddiwedd y noson
cyﬂwynwyd bag arbennig a cherdyn aelodaeth ‘aur’ i bob aelod i nodi’r
achlysur. Fel y gwelwch o’r llun roedd pawb yn falch iawn o dderbyn y
bag hyfryd o ddyluniad Ruth Jên.
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CHWARAEON
Apêl am Gymorth
Gyda chlybiau pêl-droed Tal-y-bont wedi colli eu cae erbyn y tymor
nesaf, fel yr adroddwyd yn rhifyn diwethaf o Bapur Pawb, mae pwyllgor
Cymdeithas Maes Chwarae Cae’r Odyn Galch wrthi’n chwilio am
gartref newydd. Maent yn ymwybodol pa mor anodd fydd hwn gan fod
cyn lleied o gaeau fﬂat yn y cylch, ond efallai y daw achubiaeth gan
ffermwr lleol sydd â chydwybod cymdeithasol ynghyd â’r dymuniad i
dderbyn incwm sylweddol o logi cae ar gyfer chwaraeon.
Mae’r Gymdeithas felly yn apelio am gymorth gan dirfeddianwyr
lleol, gan obeithio y daw cynnig o gae addas ar gyfer pêl-droed. Dylid
cysylltu yn y lle cyntaf gydag ysgrifennydd y Gymdeithas, Gwyn
Jenkins, neu’r cadeirydd, Evan Rowlands.

Golfﬁwr
llwyddiannus
Llongyfarchiadau i Richard Jones, Ardwyn, Tal-y-bont, ar ei
lwyddiant ym mhencampwriaeth gaeaf Clwb Golff Borth ac Ynyslas.
Cynhelir y gystadleuaeth dros gyfnod o wyth wythnos. Llwyddodd
Richard i ennill rownd 3 (bogey), gyda sgôr o +5 ac ar ddiwedd y
gyfres ei gyfanswm pwyntiau oedd 56 – digon i ennill y gystadleuaeth
fel arfer. Ond yn anffodus cafwyd perfformiadau disglair gan Stephen
Beresford a bu raid i Richard fodloni ar gipio’r ail saﬂe. Tipyn o
gamp, serch hynny.

Darbi Lleol
Dyma beth oedd gêm gyffrous ar fore Sadwrn,
11 Chwefror, gêm fwyaf y tymor i dimau
Tal-y-bont Tarannau A yn erbyn Tal-y-bont
Tarannau B, dan 11. Roedd hi’n gêm gyffrous
gyda chwarae medrus gan y ddau dîm. Ond ar
ddiwedd y dydd Tarannau B cipiodd y
fuddugoliaeth o 2 gôl i 1.
Diolch i’r hyfforddwyr Mike Thomas,
Leighton Reynolds a Tyler Robers am eu gwaith
caled trwy gydol y tymor, a phob lwc i’r tîmau ar
gyfer gweddill y ﬂwyddyn.
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Tîm pêl-droed Tal-y-bont Teirw dan 9 yn gwisgio eu siacedi newydd a
noddwyd gan ‘TG Group’. Rheolwyr y tîm yw Paul Kelly, Tal-y-bont a
Gareth Norris, Tal-y-bont. Pob lwc i’r tîm yn ystod y tymor.

