Tachwedd 2011

Rhif 373

Dyma lun o’r tân difrifol a gydiodd yn yr helm wair ar Ffald Pempompren
ar Dachwedd y 5ed. Dychrynwyd y teulu a’r trigolion lleol gan ffyrnigrwydd
y tân, a mawr yw’r diolch na chafodd neb ei anafu yn y digwyddiad. Daeth
WDLULQMDQGkQLJHLVLRGLIIRGG\IÀDPDXDEX¶UROLRQ\QPXGORVJLDPRULDX
Hyd yma nid oes prawf o achos y tân wedi dod i’r golwg.

tud 3

tud 4 / 6

tud 10

Pobl a Phethe

Ysgolion

</OHZ'XDU¿Q
ail-agor

Parti yn y
Llew Pinc

Codwyd y swm aruthrol
o £4,025 gan fynychwyr
\/OHZ*Z\Q7DO\ERQW
mewn Parti Pinc diweddar a
drefnwyd gan Sean a Nicky
%\UQHD¶UWHXOX&\ÀZ\Q
wyd yr arian i wardiau Owain Glyndwr a Meurig yn
<VE\W\%URQJODLVD¶U$GUDQ
Cemotherapi lle bu Sean yn
derbyn triniaeth am gancr
yn ddiweddar. Dymuna
Nicky ddiolch o galon i’r
holl bobl leol am eu cefnogaeth, yn enwedig y rhai
fu’n gwisgo dillad a wigiau
pinc ar gyfer y digwyddiad,
a’r dynion wnaeth gytuno
i gael eu ‘wacsio’ er mwyn
yr achos da.
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tud 12

Chwaraeon

Patshyn Plant yn y Fantol
Mae dyfodol y Patsyn Plant
ym Maes-y-deri yn dal yn y fantol
wrth i Bapur Pawb fynd i’w
wely. Mae Liz Jones-Hughes yn
brysur yn ymchwilio i’r posiELOLDGDXRJRIUHVWUX¶UVDÀHIHO
Patsyn Glas Pentrefol (Village
*UHHQ &\ÀZ\QRGGJDLVIXU¿RO
i’r Cyngor Sir gyda thystiolaeth
oddi wrth llawer o drigolion lleol
o’r defnydd a wnaed gan blant y
pentref ohonno fel maes chwarae.
Mae’r cais yn dal i aros i gael ei
JRIUHVWUX¶QIIXU¿ROF\QJDOO\EUR
ses o’i asesu gan fargyfreithiwr
annibynnol ddechrau. Deellir y
E\GGF\ÀHL¶U&\QJRU&\PXQHG
DSKREOOHROJ\ÀZ\QRW\VWLRODHWK
pellach yn ystod yr ymchwiliad.
Ni fydd modd ddechrau unrhyw
ddatblygiad nes bydd y mater
yma wedi’i ddatrys.

o’r ardal fel maes chwarae anfIXU¿RO7\QQRGGV\OZDW\IIDLWK
bod y Cyngor Sir wedi mynnu dal
gafael ar y tir yng nghefn y stad a
fwriadwyd yn wreiddiol ar gyfer
rhagor o dai cymdeithasol, wrth
GURVJOZ\GGR¶UVWDGL7DL&HUH
digion. Golyga hyn, y byddai’n
rhaid iddynt bellach brynu’r tir
ar bris y farchnad pe byddant am
ddatblygu ymhellach. Nododd na
fyddai unrhyw wrthwynebiad pe
byddai’r tai yn cael eu codi yn y
fan hynny.

Er i’r swyddogion gynnig bod
lle i 5 o dai, cynigiodd Cyng Ray
4XDQWDHORGR¶U3DQHO6DÀH\
dylid aros gyda’u hargymhelliad
gwreiddiol o 4 o dai. Cynigiwyd
gwelliant gan y Cyng Ian ap Dewi
QDGG\OLGGDWEO\JXDU\VDÀHR
gwbl ond yn hytrach ar y tir yng
Lle mae’r datblygiad tai arfanghefn y stad. Pan aeth y mater i
ethedig yn y cwestiwn, cynhaliw- bleidlais roedd hi ben ben a bu’n
\G&\IDUIRG6DÀH\P0DHV\GHUL rhaid i’r Cadeirydd ddefnyddio
ar 27 Medi, ar gais Cyng Ellen ap ei bleidlais fwrw. Gan ei fod yn
Gwynn, pan gafodd llawer o drDHORGR¶U3DQHO6DÀHFHIQRJRGG
LJROLRQOOHRO\F\ÀHLUKRLHXVDI
\SHQGHUI\QLDGLJRGLRGDL<
bwyntiau gerbron. Penderfyniad y VHI\OOIDEHOODFK\ZIRGJDQ7DL
panel oedd bod 6 o dai yn or-ddat- Ceredigion ganiatad i godi 4 o dai
blygiad a’u bod yn argymell i’r
DU\VDÀH
Pwyllgor Rheoli Datblygu y dylid
Mae adroddiad yr Hwylusydd
gostwng y nifer i bedwar. Pan
7DL*ZOHGLJDU\UDQJHQDPGDL
GGDHWK\FDLVRÀDHQ\3Z\OOJRU
cymdeithasol ar rent gan pobl
DU+\GUHIF\ÀZ\QRGG&\QJ
OHRO\QGDOKHEGGRGLODZ<
Ellen ap Gwynn achos gref na
gobaithyw y bydd yr adroddiad
GG\OLGGDWEO\JX¶UXQLRQVDÀH
KZQQZD¶U3ROLVL*RVRG7DL*ZO
dan sylw oherwydd rhesymau
HGLJDJ\ÀZ\QZ\GJDQ\&\QJ
megis mynediad, gor-ddatblygiad, Ellen ap Gwynn, wedi’i gymerlleihau’r nifer o lefydd parcio tu
adwyo gan y Cyngor Sir. Os ceir
cefn i’r tai presennol yn golygu
cefnogaeth iddo, golygir y caiff
mwy o barcio ar y ffordd yn creu
ÀDHQRULDHWKHLURLLEREOOHROV\GG
UKZ\VWULOOLI\WUDI¿J<QEHQ
fwyaf angen tai ar rhent ac sydd
naf, tanlinellodd y defnydd cyson wedi byw yn yr ardal am fwy na 5
GURVJ\IQRGKLURÀ\Q\GGRHGGD mlynedd.
wnaed gan blant y stad a’r pentref
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Dyddiadur
Tachwedd
13 Neuadd Goffa 10.45

Nasareth Uno ym Methel

*ZDVDQDHWK6XO\&R¿R

Rehoboth 5 Bugail

%HWKHO3DUFK-7XGQR
Williams
Nasareth Uno ym Methel
Rehoboth 10 Bugail (C)
17 Sefydliad y Merched ,
7DO\ERQW
Neuadd Goffa 2 o’r gloch
7HLWKLR\Q,ZHUGGRQ
(Steve Evans)
19<VWDIHOO+DHDUQ
Eglwysfach
19&\OFK0HLWKULQ7DO\ERQW

M.O.T., Gwasanaeth,
Batris a Theiars

1RVRQ*RI¿1HXDGG
Goffa

www.davmorgarage.co.uk
Ffôn: 01970 832278

Cymdeithas Sioe
Tal-y-bont

GYRFA
CHWIST
DOFEDNOD
Neuadd Goffa Tal-y-bont
Nos Fercher 21 Rhagfyr

Am 8.00 o’r gloch

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

Gellimanwydd, Talybont,
Ceredigion SY24 5HJ

helen.iwan@btinternet.com

01970 832760

CWIS

CINIO BLYNYDDOL
Gwesty’r Llew Du,
Tal-y-bont
Nos Sadwrn, 3 Rhagfyr
2011
Enwau i Dilys Morgan
erbyn 15 Tachwedd
FFRINDIAU CARTREF
TREGERDDAN

£5 am dîm o 4
Ffoniwch Chris

Nos Fercher 30 Tachwedd

01654 781312

Am 7.00 o’r gloch

i archebu bwrdd

Nasareth Uno ym Methel
Rehoboth 10 Rhidian
*ULI¿WKV
211HXDGG*RIID7DO\ERQW
Merched y Wawr
Cwmni Bodlon (Nia
Evans)
24 Os Mets
Gwibdaith
261HXDGG*RIID7DO\ERQW
Ffair Nadolig 2 o’r gloch

30 Ffrindiau Cartref
7UHJHUGGDQ
Cyfarfod Blynyddol 7
Rhagfyr
36LRH7DO\ERQW&LQLR
Blynyddol
Gwesty’r Llew Du
4

Bethel

2

Gweinidog

Nasareth 11.15 Bugail (C)
Rehoboth 5

Bugail

71HXDGG*RIID7DO\ERQW
Os Mets 7 o’r gloch
Cerdyn, Crefft a Chan
8 Sefydliad y Merched,
7DO\ERQW
Coginio Nadoligaidd
Bwffe (Margaret
*ULI¿WKV
11 Bethel
Nasareth
(Garn)

5 Gweinidog
Oedfa’r Plant

Rehoboth Oedfa’r Plant
21 Cymdeithas Sioe
7DO\ERQW
Gyrfa Chwist Dofednod 8
(Neuadd Goffa)

Neuadd Goffa Tal-y-bont

Sioe Tal-y-bont

Cynhelir Cyfarfod
Blynyddol
Yn y Cartref

7.30pm 19 Tachwedd

20 Bethel 10 Delyth
Morgans (C)

Eglwys Dewi Sant 11
*ZDVDQDHWK7HXOXRO

Croeso cynnes i bawb

(01970 832498)

yn y ‘Stafell Haearn,
Eglwysfach

Cwis 7.30

GAREJ DAVMOR
Gellir llogi car, fan neu fws mini i’w gyrru eich hun

27 Bethel 2 Gweinidog

Croeso Cynnes i Bawb

Ffair Nadolig
Dydd Sadwrn 26
Tachwedd
2.00 o’r gloch
Oedolion £1
Plant ysgol gynradd am
ddim
Croeso cynnes i bawb

Golygyddion y rhifyn hwn oedd Phil Davies a Megan
Mai, gyda Sion Pennant yn dylunio. Golygyddion Mis
Rhagfyr fydd Bleddyn a Delyth Huws, Henllan Taly-bont (01970 832448; huws.henllan@btinternet.
com), gyda Iolo ap Gwynn yn dylunio. Y dyddiad olaf
i dderbyn newyddion fydd dydd Gwener 2 Rhagfyr, a
bydd y papur ar werth ar 9 Rhagfyr.
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Ysgol Sul Bethel
)RUH6XO7DFKZHGGFDIRGG
%HFD)ÀXU)OHPLQJ-HQNLQVDHORG
II\GGORQR<VJRO6XO%HWKHOHL
bedyddio gan y Parch R Lewis
mewn oedfa deulu. Roedd nifer
o aelodau yn cymeryd rhan yn y
gwasanaeth ynghyd â phlant a
SKREOLIDQF\U<VJRO6XO3HUIformiodd y plant addasiad Eleri
Huws o stori Iesu` n croesawu
SODQWDWR<QDJ\GD/RLV\QF\feilio, canodd y plant gan arbenQLJL%HFD$URO\URHGIDPZ\Qhawyd cwpaned a chacen.

Pobl a
Phethe

Cymorth Cristnogol
Cyfanswm casgliad Cymorth
Cristnogol ym mhlwyf Llangynfelyn eleni oedd £156.30. Roedd
y trefniadau yng ngofal Olwen
Rowlands, Carys Briddon ac
Owen Jenkins.

Cronfa Macmillan

Cydymdeimlad

Gwlad Beirdd

Prawf Gyrru
Llongyfarchiadau i Nerys
5REHUWV0DHV\GHUL7DO
y-bont, ar lwyddo yn ei phrawf
gyrru’n ddiweddar.

Gwefan Ruth Jên
Os am gael golwg ar waith
Ruth Jên nid oes raid i chi bicio
heibo’r gweithdy yn yr Hen Siop
Sgidie yn Nhal-ybont. Erbyn
hyn,medrwch ymweld â gefan
Ruth, sef http://www.ruthjen.
co.uk lle mae’r artist yn rhoi
sylw arbennig i’r gwaith sy’n
seiliedig ar ‘Fenywod Cymru’.
Ceir yno ddetholiad o waith
gwreiddiol, torluniau leino ac
DUJUDI¿DGDXF\I\QJHGLJ

Sêr y Teledu
0HGL-DPHV/ODQHUFK7DO\
bont oedd gwestai arbennig Wedi
3 ar S4C yn ddiweddar lle cafwyd
F\ÀHL¶ZFKO\ZHG\QWUDIRGHL
hoff lyfrau. Dyma’r teitlau a
GGHZLVZ\GJDQGGLµ)HO$GHU\Q¶

Cydymdeimlo
Estynnwn ein cydymdeimODGDXL$OLVRQ6ZDQVRQ&HIQ
Sidan, Ffwrnais sydd wedi
colli ei gwr Billy ar 23 Hydref.
Fe ymladdodd ei salwch yn
GGHZUDPGGZ\À\QHGG5RHGG
Billy yn rheolwr yn ‘Bolloms,
Dry Cleane’ am amser hir cyn
dechrau busnes ei hun. Mi oedd
e’n dad annwyl i Jennifer, Craig
a Martin a thad-cu i Billy, Jessica
and Sasha.

Da iawn i Sara Mackenna,
Plas Einion, Ffwrnais a Becky
Knight ei ffrind o’r Borth sydd
wedi trefnu te prynhawn yn LlanIDFK7DOLHVLQLJRGLDULDQWXDJ
at Cronfa Macmillan ar diwedd
Mis Medi. Fe godwyd cyfanswm
o £800 sef £300 ar y p’nawn a
£500 yn rhodd gan Dulas Engineering, Machynlleth

Cydymdeimlwn â theulu’r diweddar Gareth Wyn Jones (PantFRFK 0DHVFOHWZU7UH¶U'G{O
a fu farw ar Dachwedd y cynhtaf
\Q<VE\W\%URQJODLV
)DLQWRKRQRFKZHORGG7(1Lcholas (Niclas y Glais) yn cael ei
gyfweld y tu allan i Gapel Nazareth yn yr 1960au ar y rhagen
Gwlad Beirdd. Cafwyd golygfa o
wasanaeth y tu mewn i’r Capel ac
roedd nifer o’r aelodau i’w gweld
yn glir o gwmpas y bardd wrth
LGGRV{QDPHLGGDOLDGDXZUWK
ymadael.

Babi Newydd
Llongyfarchiadau i Mary a
'XQFDQ.HUULGJH<%ZWK\Q
*ODQG\¿V\GGZHGLFDHOPHUFK
yn ddiweddar, chwaer i Poppy a
Dylan.

Brysiwch Wella

3ULRGZ\G.DWHPHUFK*HRUJHD6KHLOD%DUURQ%U\QDZHO7DO\ERQWDJ
Arwyn Jones, mab Gwynfor ac Awen Jones, Bryngwyn,
Llanfairpwllgwyngyll yng Ngwesty Seiont Manor, Llanrug ar 28 Awst.
Dymunwn pob hapusrwydd iddynt yn eu bywyd priodasol.

0DQRQ6WHIIDQ5RVµ7KH*LIW¶
&DURO$QQ'XII\D5RE5\DQ
µ%OZ\GG\Q\Q/OǔQ¶567KRPDVµ$:ULWHU¶V+RXVHLQ:DOHV¶
, Jan Morris. Roedd clywed
sylwadau difyr Medi yn codi
awydd arnom i ddarllen y llyfrau
neu i brynu copiau yn anrhegion
Nadolig.
<Q\F\IDPVHUURHGG'LO\V
Morgan i’w gweld yn serennu
ar ‘Kirstie’s Homemade Britain’
ar Channel 4. Fe wnaeth Kirstie
$OOVRSS\PZHOGDJ$OOWJRFK
lle holwyd Dilys a’i dangos yn
gwneud peth o’r gwaith a enillodd iddi y brif wobr am grefft
yn Sioe Llanelwedd (croesbwyth
oedd wedi cymryd 9 mis i’w
gwblhau) a sawl gwobr gyntaf
arall, yn cynnwys cerdyn cyfarch
(i Gareth a Gaenor William Jones
ar eu priodas ruddem).

Penblwydd Hapus yn
hwyr
Penblwydd hapus iawn i
Susan Rowlands, Erglodd, a

oedd yn 40 oed ar 30 Hydref
eleni. Gobeithio i ti gael diwrnod
arbennig Susan.

Os Mêts
Nos Iau, Hydref 20, dan
arweiniad Efan Williams, cynKDOLRGGDHORGDX260(76
wasanaeth diolchgarwch yng ngKDUWUHI7UHJHUGGDQ8QRCUUKDLD
gymerodd ran oedd Sion Nelmes,
'RODX*Z\Q7UHCU'G{O'D
iawn ti Sion am roi dy amser er
lles eraill.

Croeso
Croeso cynnes i’r artist Jenny
Fell a fydd yn symud i fyw i 18
3HQFDH7UH7DOLHVLQ\Q\VWRGPLV
7DFKZHGG*REHLWKLR\E\GGL
di’n mwynhau byw yma, Jenny.

Cydymdeimlo
Cydymdeimlwn â Mrs Libby
*RRGPDQ<VJXERU\7\OOXDQ
*ODQG\¿V\GGZHGLFROOLHLPDP
yn diweddar. Hefyd a theulu’r diZHGGDU*DUHWK-RQHVWUH¶U'G{O

Brysiwch wella i Mrs MarjoULH&RRNVRQ7DQ\EU\Q(JOZ\VIDFKV\GGZHGLERG\Q<VE\W\
Bronglais yn ddiweddar

Ystafell Haearn
0DH(OOHQ$S*Z\QQD&KULV
Fuller, Ffwrnais wedi bod yn
UHFRUGLRVORWDU:HGLLV{QDP
<VWDIHOO+DHDUQ(JOZ\VIDFK0L
fydd y rhaglen ar y teledu yn y
ÀZ\GG\Q1HZ\GG&R¿ZFKKHI\GDP\&ZLVDU7DFKZHGG

Damwain
Dymunwn adferiad llwyr
i Kevin, Emma, Niamh a Lili
2¶%ULHQ&\WULQJKDP7DO\ERQW
yn dilyn eu damwain car yng Nghorris ar 16 Hydref. Braf deall
fod Niamh wedi dod adref o’r
ysbyty erbyn hyn a bod gweddill
y teulu yn gwella.

Llwyddiant Dylunio
'HZLVZ\GSURVLHFWJDQ/H¿
Jones, Gellimanwydd, yn un o
µ*ZREU$UORHVHGG&%$&¶L
ddathlu gwaith dylunio a thechnoleg dyfeisgar a gwahanol.
'\IHLVLRGG/H¿JDGDLUV\PXGRO
ar gyfer y traeth sydd hefyd yn
JDOOXWURVJOZ\GGRF\IDUSDU$UGdangoswyd y gwaith yn Venue
Cymru, Llandudno a Stadiwm
Swalec, Caerdydd.
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YSGOL TAL-Y-BONT

y
yr ysgol ar yr 11eg o Fedi. Gwisgodd
Dathlwyd diwrnod T.Llew Jones yn
fywyd,
a’i
waith
ei
am
gu
ddys
om
nheu
plant fel cymeriadau o’i lyfrau. Mwy
¿OPµ'LUJHOZFK\U2JRI¶
FRJLQLRµFDFHQQDXGDWKOX¶DJZ\OLRI

Ar ddydd Mercher y 12ed o Hydref, aeth blynyddoedd 3,4,5 a 6 i Ysgol
Craig yr Wylfa i ymarfer opra o’r enw Noye’s Fludde. Yr wythnos wedyn
aethom i Ganolfan y Celfyddydau i ymarfer. Y cyfarwyddwyr oedd Clare
Williams, y corws feistr oedd Mervyn Cousins a’r arweinydd oedd Nicholas
Cleobury. Yn ystod y perfformiad roedd angen i ni ganu llawer o ganeuon
QHZ\GGWUD¶QJZLVJRS\MDPDVVOLSHUVDFKDULRIÀDFKODPS5RHGG\QDORW
o bobl yn ein gwylio ni a 180 o blant ar y llwyfan yn perfformio. Ein hoff
GGDUQQLRHGG\UHQI\V\QFRGL%\GGZQ\QFR¿R¶USUR¿DGDPE\WK

Llongyfarchiadau i’r holl ddisgyblio
n a fu’n cystadlu yng nghystadleuae
th
trawsgwlad yr Urdd ar y 7fed o Fedi
. Llongyfarchiadau arbennig i Dylan
Wyn, Tia a
Bedwyr fydd nawr yn cynrhychioli’r
ysgol yng nghystadleuaeth Ceredigio
n.

'DHWKGLVJ\EOLRQUKLHQLDFK\IHLOOLRQ\VJROLRQ7DO\ERQW/ODQJ\QIHO\QD
Chraig yr Wylfa ynghyd yng nghapel Rehoboth ar y 6ed o Fedi er mwyn
cynnal ein gwasanaeth Diolchgarwch. Mwynheuwyd eitemau amrywiol gan
y dair ysgol. Diolch hefyd i Efan Williams am annerch.

Yn rhinwedd ei swydd fel Llyfrgellydd Plant Ceredigion, daeth Delyth Huws
i ymweld â’r ysgol yn ddiweddar. Fel rhan o gynllun darllen ‘Sêr y Syrcas’
gwobrwyodd y disgyblion hynny a fynychodd y llyfrgell yn gyson dros
wyliau’r haf.

%HGZ\U$OHGD7RPRV

Cynhaliwyd digwyddiad cyffrous yn Aberystwyth dros wyliau hanner tymor
VHIJǒ\O)IRWR$EHU±F\IUHVRGGLJZ\GGLDGDX\Q\PZQHXGkIIRWRJUDI¿DHWK
)HOUKDQR¶Uǒ\OF\QKDOLZ\GF\VWDGOHXDHWKIIRWRJUDI¿DHWK/ORQJ\IDUFKLDGDX
i Glain Llwyd Davies am ennill y gystadleuaeth ac i Billy Swanson a Miriam
'DYLHVDPHQQLOOFDQPROLDHWKXFKHOJDQ\EHLUQLDLG0DH¶UIIRWRJUDI¿DXL¶Z
gweld yng Nghanolfan Arad Goch tan ddiwedd y mis.
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Gorffwys ar ôl 37 mlynedd
Go brin y buasai Gwilym
ac Eleri Huws wedi dychmygu
pan aethant ati i baratoi’r rhifyn
cyntaf o Bapur Pawb ym 1974 y
buasent yn dal wrthi yn golygu
rhifynnau o’r Papur 37 mlynedd
yn ddiweddarach. Mae’r cylch
\QJ\ÀDZQIRGGE\QQDJDFPDH
golygyddion Rhif 1 (Hydref
1974) newydd ymddeol o’r tîm
golygyddol, gydag ymddangosiad
Rhif 372 (Hydref 2011).
Cyhoeddi 3 rhifyn i gychwyn, fel arbrawf oedd y bwriad
\PJ\GD5REDW</ROID
yn cynnig argraffu’r rhifynnau
hynny am ddim. Bu’r arbrawf yn
llwyddiant, wrth gwrs, a gwobr
Gwilym ac Eleri oedd golygu
UKLI\QF\QWDI\3DSXU<Q
hwyrach ymlaen, wrth i’r Papur
fabwysiadu trefn o olygyddion
gwahanol bob mis fe wnaethant
ail ymuno â’r rhengoedd gan
olygu 27 o rifynnau eraill dros
y blynyddoedd. Cawsant 10
mlynedd wrth y llyw hefyd fel
golygyddion cyffredinol rhwng
1996 a 2006.
Wrth holi Gwilym ac Eleri am
y dyddiau cynnar fe ddaeth yn
amlwg mai criw bychan ymroddedig a fu’n gyfrifol am hel y
deunydd, a hynny heb e-bost na
chamera digidol. Rhaid oedd taro
heibio’r gohebyddion, fel Gwen
'DYLHV'ROFOHWZUQHX$YDULQDK
Jones, Eglwys Fach i gasglu’r
newyddion a golygu’r cyfan er
PZ\QL5LWDQHX$LOHHQHLGHLSLR
Byddai’r testun yn cael ei deipio
mewn colofnau a’i ludo ar gerdyn
yn barod i’r wasg, jobyn ar gyfer
EZUGG\JHJLQ DU{OL¶USODQW
fynd i’r gwely!)
Dychmygwch chwe mlynedd
RKHOQHZ\GGLRQDWHE\II{Q
paratoi’r testun, tynnu lluniau,
F\ZLURGHXQ\GGGDUOOHQSURÀHQ
ni, a hyd yn oed gludo’r cyfan ar
J\IHU\ZDVJ<QDG\FKP\JZFK
ERHQLEREWUR\E\GGDL¶UII{Q\Q
canu bore cyhoeddi’r Papur rhag
ofn bod rhywun yno’n cwyno
neu’n tynnu sylw at gamgymeriad.
Pan mae Gwilym ac Eleri
yn cymharu’r rhifynnau cynnar
gyda’r rhifynnau diweddaraf yr
hyn sydd yn eu taro’n syth yw’r
diwyg proffesiynol a safon y
OOXQLDXHUE\QK\Q6L{Q0\UGGLQ
oedd y ffotograffydd swyddogol
cyntaf, a rhaid oedd mynd â’r
I¿OPL$EHU\VWZ\WKL¶ZGGDW

Rhagor am
Nant-y-Moch
Diddorol oedd darllen
erthygl Gwilym Huws am ffordd
1DQW\0RFK7UD¶QFKZLOLRDP
y llun o chwarel yr Hafan daeth
y llun yma i’r golwg. Cafodd ei
G\QQX\P\QJQJK\I¿QLDX
&DSHO7DERU'\PDXQR¶UORUwDX
a ddefnyddid i gario cerrig o’r
Hafan i Nant-y-Moch.
Mae’n debyg i frêcs y lori
fethu tra’n dod i lawr o’r Hafan.
:UWKHGU\FKDUHLFK\ÀZUPDH¶Q
debyg iddi lwyddo i stopio, a
K\QQ\¶QV\G\Q<Q{O\VWRUL
ar y pryd daeth y gyrrwr allan
ohoni gan ddim ond torri’i fys.
<Q\OOXQIHZHOLU\GLZHG
GDU0{Q:LOOLDPVR'DO\ERQW
Er nad oedd ganddo gysylltiad
â’r ddamwain digwyddodd fynd
heibio a neidiodd i mewn i’r cab
i gael tynnu’i lun.

blygu cyn medru dewis lluniau
DGGDV$QDPO\E\GGDL¶UOOXQ
o’r maint cywir ar gyfer y gofod
a adawyd a gwaith llafurus i’r
Lolfa oedd chwyddo neu leihau’r
OOXQLDX\Q{O\JRI\Q(UE\QK\Q
mae camerau digidol gan yr holl
gyfranwyr bron, a’r lluniau’n
cyrraedd trwy e-bost. Roedd yr
hen ddull o osod yn dal i gael ei
ddefnyddio tan ganol yr 1990au,
RQGZUWKL¶UJRVRGDUJ\IUL¿DGXU
ddod yn arferiad gwelwyd gwelliant aruthrol yn niwyg y Papur.
Bellach mae’r tudalennau lliw
wedi gweddnewid y Papur.
Er eu bod yn rhoi’r gorau
iddi, mae’r ddau yn cyfaddef iddynt gael pleser anghyffredin yn
golygu’r Papur. Maent yn ddiolchgar am y gefnogaeth anghygoel
a gawsant ar hyd y blynyddoedd.
Mae gweld yr holl wirfoddolwyr
sy’n ysgwyddo’r baich erbyn hyn
yn galondid i’r ddau, ac maent yn
hapus fod y Papur mewn dwylo
diogel.
Rhaid atgoffa ein hunain
taw Papur Pawb oedd Papur
Bro cyntaf Cymru. Diolch i’r
arloeswyr cynnar megis Gwilym
ac Eleri mae gan Gymru rwydwaith o bapurau bro bellach sy’n
adlewyrchu eu cymunedau. Diolch i’r ddau am eu eu harweiniad
a’u hymroddiad ar hyd y blynydGRHGG<Q{O\*RO\J\GG&\I

fredinol presennol, Gwyn Jenkins,
“‘Gweledigaeth’, ‘dyfalbarhad’,
‘sensitifrwydd’, ‘perffeithrwydd’,
‘nabod yr ardal a’i phobl’, dyna
sy’n dod i’r meddwl wrth ystyried
holl gyfraniad Gwilym ac Eleri i’r
SDSXUGURVÀ\Q\GGRHGGODZHU$
gwnaed y cyfan yn gwbl ddiymhongar. Pan welwch chi nhw ar y
VWU\GFR¿ZFKGGLROFKLGG\QW´

(IDOODLQDGRHGGJDQ0{Q
ran yn nhranc y lori ond bu
mewn damwain reit ddifrifol ei
KXQDQ$U\SU\GURHGG\QE\Z
\Q$QZ\OIDQ *DUUHJ/Z\G
HUE\QKHGGLZ $UXQDGHJ
roedd pwmp petrol gyferbyn
â’r patsyn glas ar gornel Stryd
Pant y Calch. Roedd seler o dan
\WǔEU\GK\QQ\8QQRVZDLWK
DHWK0{QLODZHUL¶UVHOHUDSKDQ
daniodd tatsien bu ffrwydriad
DQIHUWKDGLRGGHIRGG0{Q
losgiadau difrifol. Bu’n ffodus i
oroesi’r danchwa. Mae’n debyg
fod gweddillion petrol wedi treiddio o’r tanc ac i mewn i’r seler.
Mae llawer o drigolion yr
DUGDO\QFR¿R¶UGLJZ\GGLDGRQG
methais hyd yma gael dyddiad
pendant. Roedd rywbryd o’r
pumdegau hwyr i’r chwedegau
F\QQDU7\EHGDGGDZUK\ZIDQ
ylion o blith y darllenwyr?
John Evans

Y lori a Môn Williams
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Ysgol Llangynfelyn

Ganolfan Hamdden i weld a chymeryd
Aeth disgyblion y Cyfnod Sylfaen i’r
LGGDQXJDQ*ZHQGD2ZHQDGDHWK
WHXG
ZVRQ
L&D
UKDQ\Q\VLRH6EULGLU
. Roedd y plant wrth eu bodd yn
plant
Sali Mali a Mr Urdd draw i weld y
bach ardal Aberystwyth.
blant
o
r
maw
chriw
gyda
sio
canu a dawn

Croeso
&URHVRPDZUL/HYL:D\L<VJRO/ODQJ\QIHO\Q*REHLWKLZQG\
fydd yn hapus iawn ym Mlwyddyn 3 gyda ni.

Gwasanaeth Tân a’r Heddlu
'DHWKDHORGDXR¶U*ZDVDQDHWK7kQD¶U+HGGOXL'GRVEDUWK0LVV
Jones yn ddiweddar i atgoffa’r plant am fod yn saff gyda thân gwyllt.
Dysgodd y plant pwysigrwydd gadw draw o dân gwyllt ac i fod yn
ofalus iawn gyda sbarclyrs.

Rhif a Chwarae
Braf iawn oedd gweld criw mawr o rieni a phlant bach o 2½ i
bedair oed yn yr ysgol am dri sesiwn o Rif a Chwarae. Dan ofal Mrs
1HOPHVEX¶USODQWD¶UUKLHQL\QFDQXFDQHXRQ\QJZUDQGRDUVWRUwDX
DF\QJZQHXGJZHLWKJDUHGGDXFUHIIW&DIZ\GF\ÀHGDLJDHOVJZUVD
phaned a chwrdd â phlant bach yr ardal.

Daeth plant yr ysgol fel môr ladron, ysbiwyr a sipsiwn i’r ysgol i ddathlu
GLZUQRGDUEHQQLJLJR¿RDP\UDZGXU7/OHZ-RQHV%XSODQW\&\IQRG
Sylfaen yn gwneud gweithgareddau am fôr ladron yn ystod y dydd a dysgodd
\SODQWKǔQDPI\Z\G7/OHZ-RQHVDFDPHLO\IUDXD¶LIDUGGRQLDHWK

Gwasanaeth Diolchgarwch
Eleni eto cynhaliwyd
Gwasanaeth Diolchgarwch yng Nghapel ReKRERWK7DOLHVLQJ\GDJ
<VJRO7DO\ERQWDFDP\
WURF\QWDIJ\GDJ<VJRO
Craig yr Wylfa. Bu plant
o’r tair ysgol yn cymeryd
rhan yn y gwasanaeth.
Gwahoddwyd Mr Efan
Williams i’r gwasanaeth i
siarad gyda’r plant. Gwnaethpwyd casgliad tuag at
$SrO1HZ\Q'Z\UDLQ$I
frica. Braf iawn oedd gweld
y capel yn llawn o rieni a
ffrindiau’r tair ysgol gan
gynnwys lawer o henoed yr
ardal.

Ffoto Aber
)HOUKDQRǑ\O)IRWRJUDI¿DHWK)IRWR$EHUGDHWK5XWK-rQL¶U\VJRO
i weithio gyda disgyblion Blwyddyn 2. Cafwyd prynhawn hwyliog
iawn yn defnyddio camerâu digidol, yn dysgu beth sy’n gwneud llun
da a mynd allan i dynnu ffotograffau ar dir yr ysgol. Mwynhaodd y
SODQW\QIDZULDZQDFKDIZ\GVLRHR¶UOOXQLDXQ{O\Q\U\VJRO5RHGG
y ffotograffau yn effeithiol iawn yn enwedig y rhai a dynnwyd o dan y
coed ar y cae.

Sêr y Syrcas
'DHWK0UV'HO\WK+XZVR¶U/O\IUJHOO\Q$EHU\VWZ\WKL¶U\VJRO
LJ\ÀZ\QRPHGDODXDUEHQQLJLGGDXREODQW\U\VJRODPRUIIHQF\QO
lun darllen gwyliau haf y Llyfrgell. Llwyddodd Zeb Rowell a Seamus
Byrne i orffen y cynllun drwy fenthyg llyfrau o’r llyfrgell chwe gwaith
yn ystod yr haf. Bu plant eraill, yn cymeryd rhan yn y cynllun hefyd
yn y Llyfrgell ym Machynlleth. Cawson nhw eu medalau hwy yn
ystod y gwyliau.

Noye’s Fludd
8QRXFKDIEZ\QWLDX¶UKDQQHUW\PRU\PDRHGG\F\ÀHXQLJU\ZD
gafodd disgyblion Dosbarth Miss Jones i gymeryd rhan mewn opera
Benjamin Britten sef Noye’s Fludd. Bu’r plant yn brysur iawn yn
G\VJX¶UFDQHXRQDF\Q\PDUIHUJ\GDSKODQWHUDLOORUDLR<VJROLRQ
&\QUDGG$EHU\VWZ\WK&\PHURQWUDQPHZQGDXEHUIIRUPLDG\Q\
Neuadd Fawr a braf iawn oedd gweld y plant ar y llwyfan yn canu ac
\QDFWLR¶QK\GHUXV7\EHGDZHOZQQLUDLR¶USODQW\QFDQXRSHUD\Q
EURIIHVL\QROUK\ZGGLZUQRGDU{OFDHOEODVDURSHUD\Q1R\H¶V)OXGG"

Trawsgwlad

The Wizard of Oz

$HWKGLVJ\EOLRQ'RVEDUWK0LVV-RQHVLJ\GL*DHDX¶U)LFHUG\L
J\PHU\GUKDQ\QJQJK\VWDGOHXDHWKGUDZVJZODG$UGDO$EHU\VWZ\WK
Llwyddodd Jac Jones i ddod yn 6ed yn y ras i fechgyn Blwyddyn 5.
%\GG-DF\QF\QU\FKLROL$UGDO$EHU\VWZ\WK\Q\URZQGQHVDI\Q/ODQ
grannog. Llongyfarchiadau mawr i ti Jac am redeg mor dda!

$HWKGLVJ\EOLRQ&\IQRG$OOZHGGROL<VJRO3HQJODLVLZHOGHLVLRH
À\Q\GGROVHIµ7KH:L]DUGRI2]¶0Z\QKDRGG\SODQWD¶UDWKUDZRQ
yn enfawr a hyfryd iawn oedd gweld cymaint o gyn-ddisgyblion yn
cymeryd rhan yn y sioe. Llongyfarchiadau mawr iddynt am sioe arbennig!
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Plant y Figyn
$U{OLPL\QI\QJZHGGL
yn angladd fy hen ffrind Jano
Bwlchyddwyallt ym Methel,
7DO\ERQW\Q,RQDZU
J\IHLULRDWLIHOXQREODQW\¿J\Q
roedd ei phlant yn ddiolchgar am
y sylw. Roedd Jano wedi’i magu
ym Mhenpompren ar ffordd y
¿J\QR/DQJ\QIHO\QL<Q\VODV
nid nepell o Danllan cartref WilOLDP6WHSKHQVHLWKDG$PLQQDX
ZHGLJZHOG\¿J\QEREG\GG\Q
ystod fy mlynyddoedd cyntaf
o’m cartref yn Stryd Isa (gwell na
7HUUDFH5RZ DFZHGLFKZDUDH¶Q
gyson yno rwy’n falch fy mod
LQQDX¶QXQREODQW\¿J\Q,H\
¿J\QDGG\ZHGHPDFQLG&RUV
Fochno, a bûm yn dyfalu a oedd
y gair yn wybyddus mewn rhannau eraill o Gymru.
<QIXDQZHGLLPLGGHFKUDX
ar fy ngweinidogaeth yn Llanuwchllyn ym Medi 1967 euthum
i bregethu i gapel Gellioedd,
/ODQJZPDFDU{O\URHGID
euthum i de gyda Robin a Jane (y
ddau o Lanuwchllyn) i de i fferm
/OHFKZHGG)LJ\QV\GGDUI¿Q
0HLULRQQ\GGD'LQE\FK$FK\Q
bo hir euthum dros y Berwyn i
wasanaethu mewn oedfa DdiolFKJDUZFK\QDUGDO$QQ*ULI¿WKV
a chael mynd gyda theulu fferm
3HQGXJZPLVZSHU<QR\PDJHG
John Davies fu’n genhadwr yn
7DKLWLDPIZ\KDQQHUFDQULI
F\IDLOO$QQ'ROZDU)DFKD¶L
theulu, a chyfaill John Hughes,
Pontrobert, y pregethwr nodedig
a’r emynydd a elwid yn John y
)LJ\QDU{OHLJDUWUHI3HQ\)LJ\Q<P0KHQGXJZP\F\QKHOLG
y seiadau cynnar a byddai Ruth
morwyn Dolwar Fach a ddaeth
yn wraig i John y Figyn yn y
cwmni hefyd.
Bu un o ffosydd dwfn a llydan
\¿J\QDUGLU7DQOODQEURQERG\Q
ddiwedd y daith i mi pan oeddwn
\QQDZRHG$PIRGI\QKDG\Q
\U$Z\UOXURHGG\QUKDLGLPDP
weithio’n galed i gynnal Iorwerth a minnau ac at y chwiorydd
Sarah ac Eunice Stephens
a’u brawd David Valentine, y
byddai’n mynd i olchi a glanhau.
Byddai ‘mrawd bach a minnau’n
mynd gyda hi ar y Sadwrn ac yn
ystod gwyliau ysgol a byddai
Dei yn rhoi digon o waith inni.
Un prynhawn adeg y cynhaeaf
gwair roeddwn yn mynd ar fy
meic a dau fag o fwyd ar y bar
croes i un o’r caeau i gyfeiriad
\OHLQSDQDHWK\UROZ\QÀDHQL

Parti Calan Gaeaf y Cylch Meithrin
Daeth tyrfa fawr o wrachod ag ysbrydion yr ardal
i’r Neuadd Goffa ar gyfer
parti Calan Gaeaf

dwll a minnau a’r beic yn mynd
GURV\GLE\QL¶UIIRV$U{OFU\Q
ymdrech llwyddais i gyrraedd y
ODQDWK\QQX¶UEHLFDUI\{OJDQ
GGLROFKQDGRHGGIDZURGGǒU
yn y ffos a hithau’n haf poeth
neu mi fyddwn wedi boddi efallai. Cafodd Dei fraw fy ngweld
yn fwd o’m gwddw i’m traed
a rhoddodd gawod imi dan yr
K{VEHLS

y Cylch Meithrin. Bu
cystadlu brwd yn y cystadleuthau gwisg ffansi a’r
bwmpen orau. Diolch
yn fawr i dair o
ffrindiau’r Cylch sef Wendy,
Sue a Lucille am gytuno i
feirniadu. Cafwyd hwyl

Roedd y daith o’n cartref i
Danllan yn un ddiddorol – lawr
UKLZ¶U5RPDQVKHLELRFDUWUHI$Qnie Rees. a heibio un o’r caeau
OOHEXWvPSrOGURHG7DOLHVLQ\Q
chwarae am gyfnod. Fy ngwaith
i oedd mynd ar fore Sadwrn i
ZHLWKG\7LP\VDHULQ{OVDFKHLGLDXRÀDZGOOLIL¶ZGHIQ\GGLR
i farcio’r maes erbyn brwydr y
prynhawn. Os byddai’r gwynt yn
JU\IDUGUDZV\¿J\QE\GGDLI\
ngwaith yn ofer.
Pan na fyddai’r reffari wrth
fodd y cefnogwyr byddent yn
E\JZWKHLGDÀXLXQR¶UIIRV\GG
2V{QDPErOGURHGE\GGI\
QJK\IRHGLRQ\QFR¿RDPI\QJhyfaill hoff Harri, yn esgyn i ben
hen domen y romans a cheisio
efelychu Raymond Glendenning
wrth sylwebu. Gyda Harri wedyn
i glywed canlyniadau’r dydd yn
FDHOHXF\ÀZ\QRDU\UDGLRJDQ
(DPRQ$QGUHZVDF\QWDX¶QFR¿R
VJ{USREJrPUKZQJRGLPDX
Ond nos Sul yn Rehoboth wrth
JDHOWUDIIHUWKLJR¿RDGQRGL¶Z
hadrodd cwestiwn Harri i mi
RHGGµ%LOSDPGZL¶QFR¿RFDQO\QLDGSREJrPRQG\QDQJKR¿R¶U
adnod’!
Roedd cyrraedd Neuadd yr
<Q\V\QDQRGGDPIRGOO\QR
GGǒUZHGLFU\QKRLDUZDHORG\
UKLZDPEHOOGUR5Z\¶QFR¿R
mam yn gwthio hen bram a
,RUZHUWK\QGGRGUZ\¶UGǒUD¶P
cario innau wedyn. I’r Nuodd
(fel y galwem y fferm) yn ugain
oed ym 1932 y daeth ‘nhad ar ei
feic o Flaen-plwyf i weithio fel
gwas i David Jenkins, a’i frawd
J.M. wedyn. Bydd. raid dychwelyd at ei waith gyda’r gwartheg
duon enwog mewn llith arall.
8QR¶USUR¿DGDXD¶QF\QK\UIRGG
adeg rhyfel oedd gweld awyren
yn gorfod disgyn ar y cae dan y
ffermdy a ninnau’n cael ein cadw
rhag mynd yn rhy agos ati. Bu
llawer o fynd a dod hyd ffordd
\¿J\QEU\GK\QQ\3DUKDZQDU
IIRUGG\¿J\Q\WURQHVDI
W.J.E.

yn chwarae gêmau a
phawb yn mynd adref wedi
cael llond bol o gacennau,
WDI¿DORVLQ
Chwith: Rhoswen Evans
gyda’i phwmpen fuddugol

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

Glanyrafon

Teiars
Aliniad Olwyn
Ecsôsts
Batris
Brêcs
Hongiad
Bar tynnu
Gwasanaeth
MOT

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.

HUWLEWISTYRES.COM

Ffôn: 01970 636774
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Merched y Wawr Tal-y-bont a’r Cylch

Cangen Plaid Cymru Tal-y-bont

µ<7\QQZU/OXQLDX¶RHGGWHLWOQRVRQDJRULDGROW\PRUQHZ\GG\
gangen ar nos Lun, 19 Medi pan groesawodd y Llywydd, Enid GrufIXGG\JǒUJZDGGDP\QRVRQVHI$UYLG3DUU\-RQHV'DHWKHLZUDLJ
Gwenllian, yn gwmni iddo, a chafwyd noson bleserus a hwyliog iawn
wrth wrando arno yn dweud sut yr aeth ati i fod yn ffotograffydd profIHVL\QROJDQUDQQXHLDWJR¿RQDPHLZDLWKIHOW\QQZUOOXQLDX'LROchwyd iddo gan Falyri Jenkins. Mwynhawyd lluniaeth ysgafn wedi ei
baratoi gan aelodau’r pwyllgor i gloi’r noson.

&\QKDOLZ\GF\IDUIRGF\QWDI\W\PRUDUQRV)HUFKHU7DFKZHGG
\Q\1HXDGG*RIID%ZULDG\F\IDUIRGRHGGF\QQLJ\F\ÀHL¶UDHORGDX
fynegi eu barn a rhannu syniadau am y ffordd orau ymlaen i Blaid
&\PUXIHOUKDQR\PJ\QJKRULDG\%ODLG&DPXµ0ODHQ$GI\ZLR¶U
%ODLGL*\PUXDJDLIIHLDUZDLQJDQ'U(XUI\ODS*ZLO\P$UZHLQZ\G
y drafodaeth gan y Cynghorydd Ellen ap Gwynn a chafwyd sgwrsio
brwd a bywiog ar feysydd eang yn cynnwys Gweledigaeth, Strategaeth
D3KROLVL&\IDWKUHEXDJ<PJ\UFKX

$UQRV/XQ+\GUHI\PZHOZ\Gk6LRS\&LJ\GG\Q5K\G\SHQnau. Cawsom ein croesawu yno gan Meirion, a dangosodd Heath ei
ddawn wrth dorri darnau o gig i’w coginio. Cafwyd bwffe ardderchog
\Q\FDIIHLGGLO\QDGLROFKRGG\/O\Z\GGL¶UGGDXǒUDPQRVRQEOHserus iawn.

%\GG\JDQJHQ\QF\PU\GUKDQÀDHQOODZ\Q\)IDLU&\QQ\UFK
*ZODGD&KDUWUHIDJ\QKHOLU\Q\0RUODQ$EHU\VWZ\WKGG\GG6DGZUQ
5KDJI\UUKZQJD&R¿ZFKDOZKHLELR

Cymdeithas Defaid Mynydd
Cymreig Ceredigion
'\GG/OXQRHGGG\GGLDGF\FKZ\QDUEUDZIǒ\Q
K\UGGRG\*\PGHLWKDV'DHWKR¶UDHORGDXkRǒ\QK\UGGRGL¶U
Prawf, a bydd rhain yn cyd-bori ar 34 acer o dir glas, hyd at ddiwedd
mis Ebrill. Mae’r tir yma’n eiddo i Mr. Cledwyn Owen, Bodermyd
,VDI$EHUGDURQ*Z\QHGGDFQLG\Z\QFDGZGHIDLGHLKXQ&\ÀZ\QLU7DULDQ5KRVJRFKL¶URHQKZUGGPZ\DIDGGDZROJ\GD¶UDHORGDX¶Q
cymeryd rhan, yn dyfarnu 3 pwynt i’r gorau, 2 i’r ail ac 1 i’r trydydd.
‘Roedd y gystadleuaeth o uchel-radd, gyda dau oen hwrdd yn ennill 25
pwynt yr un, sef oen hwrdd tag 435 o Dynygraig – un Enoc, a tag 945
o Hirnant, Ponterwyd – un Bryn Jones.
%\GG\Uǒ\QK\UGGRG\QFDHOHXSZ\VRJDQVZ\GGRJLRQ+\EX&LJ
Cymru bedair gwaith yn ystod y gaeaf, a’r indecs yn cael ei weithio
allan ganddynt ar gyfer pob oen hwrdd.
Gobeithio na fydd y gaeaf mor galed a fu gaeaf 2011.
Geraint Evans.

Eglwys Bethel, Tal-y-bont
$UGGZ\QRV6XO\QRO\QRO
ym mis Hydref, daeth nifer dda
o aelodau a ffrindiau Bethel at ei
gilydd i fwynhau dau achlysur
gwahanol – y cyntaf yn y capel
ei hun, a’r ail yn y Neuadd Goffa
– gyda’r bwriad o godi arian ar
J\IHU$SrO'Z\UDLQ$IIULFD$U
9 Hydref, croesawyd Cwmni’r
0RUODQ$EHU\VWZ\WKLEHUIIRUPLRF\ÀZ\QLDGGLGGRURODU
Fywyd a Gwaith Waldo Williams,
dan gyfarwyddyd Dr Geraint
(YDQV*DUQZHQ<QRV6XOGLO\nol, 16 Hydref, roedd gwaelod y
Neuadd Goffa’n llawn dop o bobl
a phlant o bob oed oedd wedi
dod at ei gilydd i fwynhau Swper
Cynhaeaf blasus, a baratowyd
dan ofal Medi James, LlanQHUFKD¶LWKvPJZHLWKJDU$U{O
mwynhau’r bwyd a chlonc gyda
ffrindiau, cafwyd cwis hwyliog
wedi’i drefnu gan Phil a Megan,
Gwynionydd, lle cafodd pawb
J\ÀHLGGDQJRVHXJZ\ERGDHWK
– a’u hanwybodaeth rhonc! – ar
nifer o bynciau diddorol ac amrywiol. Carai swyddogion Bethel
ddiolch i bawb – yn aelodau a
chyfeillion o’r pentref a’r ardal
gyfagos – am eu cefnogaeth hael
i’r apêl. Rhwng y ddwy noson
roedd cyfanswm y casgliad yn
£474.

Storfa Canolbarth Cymru
STORFA DODREFN

STORFA FUSNES ARCHIFAU

STORFA I FYFYRWYR

PACEDU

DIOGELWCH BT REDCARE 24 AWR • CCTV
WEDI GYNHESU • CIWBICLAU £10 YR WYTHNOS
*ZLO\P-HQNLQV/O\Z\GG\*\PGHLWKDV\QF\ÀZ\QR7DULDQ5KRVJRFKL
Enoc Tynygraig a Bryn Hirnant, Ponterwyd.

www.midwalesstorage.co.uk
Heol y Doll, Machynlleth, SY20 8BQ
Ffôn: 01654 703592
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Taith Flynyddol Capel Rehoboth
Sir Benfro oedd cyrchfan taith Capel Rehoboth eleni, a hynny ar
GG\GG6DGZUQ0HGL&\UKDHGGZ\G7\GGHZL\QEU\GORQDP
o’r gloch lle’r oeddem i gwrdd â’n tywyswyr am y dydd, sef William,
*ZHQDQD'HZL+XZ2ZHQ$U{OPZ\QKDXSDQHGRJRI¿FDZVRP
ein tywys o amgylch yr Eglwys Gadeiriol gan Dewi Huw, ac roedd ei
wybodaeth am hanes yr adeilad hynafol yn wych. Cawsom fore pleseUXVLDZQ\QJZUDQGRDUQR¶QGLVJUL¿RDFDGURGGKDQHVLRQDPIDZUHGG
yr adeilad.
<Q\SU\QKDZQ\PZHOZ\Gk&KDHUIDUFKHOOOOHPDHFDUWUHI\WHXOX
ac fe’n croesawyd i festri’r capel gan William a Gwenan Owen.
&DZVRPHJOXUKDGDU\VW\UHQZ¶USHQWUHIDGLVJUL¿DGRHQZDXUKDLR¶U
caeau (neu ‘parc’ yn nhafodiaith sir Benfro), enwau megis Parc Nannw
0RUJDQ3DUF/OHLQH0RUWLPHU3DUF7UHJ\GG3DUF%DFK\)\QZHQWD
Pharc y Maen. Mae’n beryg i’r enwau yma fynd ar goll pan fo newydd-ddyfodiaid yn symud i’r ardal, felly mae’n bwysig eu bod wedi
FDHOHXFRIQRGLL¶UG\IRGRO<QDDHWKRPLZHOG\FDSHOQDGRHVHQZ
iddo – yn 1763 roedd yn eiddo i’r Caerfarchell Society – ac yn eu dydd
EXQLIHURIDZULRQ\JHQHGO\QDGGROL\QR$U{OFDHOSDQHGRGH\Q\
IHVWULF\ÀZ\QRGG%RE:LOOLDPVDLURGGLROFKL¶UWHXOXDPUDQQXHX
holl wybodaeth ac am eu croeso arbennig i ni gydol y dydd.
$HWKSZ\GLZHVW\¶U&DPEULDQ\Q6ROIDFKDPEU\GRIZ\GDUGGHUchog cyn troi am adre. Diolch i’r rhai a fu’n gyfrifol am drefnu’r daith
ac i Brian am yrru’r bws.

Cyngor Cymuned Ceulanamaesmawr

Seremoni Cynnau Goleuadau a Charolau
Neuadd Goffa Tal-y-bont
Pnawn Iau 1 Rhagfyr am 4.30
Croeso i Bawb

We do right by you

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

01970 612331
www.nfumutual.co.uk/aberystwyth
NFU Mutual is The National Farmers Union Mutual
Insurance Society Limited (No. 111982). Registered
in England. Registered Office: Tiddington Road,
Stratford Upon Avon, Warwickshire CV37 7BJ. For
security and training purposes, telephone calls
may be recorded and monitored.

Cymdeithas y Chwiorydd
$UGGHFKUDX¶UW\mor newydd ymwelwyd ag arddangosfa
Feiblaidd yn y Llyfrgell Genedlaethol ar
brynhawn Mawrth, 8
Medi. Gan fod wyth o
aelodau Capel Rehoboth wedi bod ar
deithiau cerdded yn
ystod yr haf yn dilyn
{OWURHG0DUL-RQHVR
/DQ¿KDQJHO\3HQnant i’r Bala, roedd
\QEUR¿DGDUEHQQLJ
i gael gweld un o
feiblau Mari Jones yn
yr arddangosfa. Cafwyd lluniaeth
yng nghaffe Pen Dinas cyn dod
adre.
Gan fod ugain mlynedd wedi
mynd heibio ers i’r Gymdeithas
JDHOHLKDLOIIXU¿RF\IDUIX¶U
chwiorydd yn festri Capel ReKRERWK7UH7DOLHVLQDUEU\QKDZQ
Mawrth, 11 Hydref, i ‘Ddathlu’r
Ugain’ yng nghwmni Beti Grif¿WKV/ODQLODU)H¶LFURHVDZ\G
gan Myfanwy Rowlands, a thraddododd sgwrs hwyliog yn egluro
beth mae rhai capeli penodol, gan
J\QQZ\VFDSHO%HWKHVGD7\QDQW
yn ei olygu iddi, ac nad dim ond
adeiladau yn unig mohonynt.
7DOZ\G\GLROFKLDGDXJDQ(LUO\V
-RQHV<QDJZDKRGGZ\GSDZEL¶U
festri fawr i fwynhau te bendigedig wedi ei baratoi gan Myfanwy
D0DL7RUUZ\G\JDFHQJDQ
ddwy o’r aelodau gwreiddiol, sef
Vera Lewis ac Olwen Rowlands.

Cadeiriau i
Carys

Carys Briddon
Llongyfarchiadau i Carys
Briddon, PenUK\Q7UH¶UGG{O
ar ennill cadair
yn Eisteddfod
Felin-fach yn
ddiweddar ar
y testun ‘Cynnwrf’. Hon
oedd seithfed
cadair eisteddfodol Carys, a’r
drydedd iddi ei
hennill yn FelinIDFK<QDZUWK
i’r Papur fynd i’r
wasg clywsom
am lwyddiant
Carys yn cipio
Cadair Eisteddfod Pumsaint
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Pennod Newydd i’r Llew Du
8QRJ\IULQDFKDXPDZU7DO\
bont ar hyn o bryd yw dirgelwch
\FKZ\OGURV\GGDUZDLWKWX{OL
waliau Gwesty’r Llew Du. Gwelwyd eisoes y gwelliannau mawr
ar y tu allan. Hir yw pob ymaros
wrth gwrs ond buan iawn y
bydd y cyfan yn cael ei ddatgelu
gyda’r gwesty yn agor ei ddrysau ar ei newydd wedd ddiwedd
7DFKZHGG
2JR¿RIRG*ZHVW\¶U/OHZ
Du dros 160 mlwydd oed mae
wedi gweld sawl tro ar fyd ar hyd
y blynyddoedd, ac fel y daeth
Sion a Catrin, y perchnogion
newydd i ddeall mewn dim o dro,
roedd hynny’n cynnwys sawl
cot o baent a thrwch degawdau
o bapur wal! Er mwyn rhyddhau
gwir botensial yr adeilad bu rhaid
dechrau o’r dechrau’n deg trwy
I\QGQ{OLJUDJHQZUHLGGLRO\U
adeilad er mwyn medru creu rhywbeth ffresh a thanio o’r newydd
hen gymeriad arbennig y lleoliad.
<EZULDGZUWKGURL¶UKHQ
yn newydd oedd creu lle braf a
chyfoes i fwyta a chanddo naws
Gymreig modern. Mae’r bwyty
newydd gyda’i loriau pren derw
drwyddo a’i awyrgylch agored a
chynnes yn adlewyrchu hynny i’r
dim. Fe fydd y bwyty newydd yn
medru eistedd hyd at 42 o bobl ar
gyfer eisteddiad arferol gan gynyddu hyd at 60 o bobl ar gyfer
aclysuron arbennig megis parti,
cinio neu briodas.
Bwyd da sy’n creu bwyty
poblogaidd wrth gwrs a medrwn
HGU\FK\PODHQDWÀDVXVHLJLDX
diddorol o’r gegin newydd sbon
fydd yn arddangos y gorau sydd
gan Gymru i gynnig. Bydd y
fwydlen dymhorol yn cael ei
newid yn rheolaidd ac yn cynnig
amrywiaeth o fwydydd clasurol
Cymreig gyda thwist modern i’r
DUOZ\<QGLO\QGLJRQL¶UERO\Q
\EZ\W\E\GGF\ÀHL\PODFLRD
sgwrsio yn y lolfa gysurus.
Er mwyn gwneud y fenter
yn un gwirioneddol gymunedol
fe fydd yna ymdrech hefyd i
ddefnyddio cynnyrch lleol pryd
bynnag y bo modd . Gyda hyn
mewn golwg fe fyddai Sion a Catrin yn falch iawn o glywed oddi
wrthych chi arddwyr toreithiog
ardal Papur Pawb os oes gennych
fwy nach gwala o gynnyrch llysiau a rhai dros ben i’w gwerthu.
%\GGF\ÀHRK\GZUWKJZUV
i alw mewn am beint tawel neu

Byd yr Aderyn
Bach

$UQRV6XO\IHGR+\GUHI
yng Nghapel Bethel, bu Cwmni’r
0RUODQ\QF\ÀZ\QR%\G\U
$GHU\Q%DFKDGGDVLDG*HUDLQW
(YDQV*DUQZHQRVJULSW+H¿Q
Wyn.

lasiaid o win yn y bar cartrefol,
lle bydd dewis da o gwrw casgen,
cwrw cyfandirol, gwirodydd a
dewis helaeth o winoedd. Er
mwyn creu awyrgylch gwir
Gymreig crëwyd llawr traddodiadol o lechi a fu’n wreiddiol ar
lawr nifer o hen ffermdai’r ardal
a chomisiynwyd bar unigryw a
WKUDZLDGRODJHU¿Z\GJDQVDHU
dodrefn lleol. Bydd modd archebu cinio neu swper ysgafn ffres
o’r fwydlen bar arbennig, gyda
lle i eistedd yn glud a jycós yng
QJK\I¿QLDX¶UEDUJHU\VW{IJRHG
neu’n edrych allan ar y ‘patshyn
glas’ ar y teras llechi newydd tu
allan.
Er mwyn bod yn ased gwirioneddol i’r pentref mae Sion a
Catrin wedi mynd ati i gynllunio
a chreu lle braf i ymlacio a chyfarfod beth bynnag yr achlysur a
hynny saith diwrnod yr wythnos.
%\GGF\ÀHLGDURPHZQDPJRI¿
ffres neu am de prynhawn, am
ginio canol dydd neu am bryd
gyda’r nos, neu i ymlacio ar y Sul
gyda chinio arbennig. Wrth i’r
fwydlen newid gyda’r tymor fe
I\GGPRGGG\FKZHO\GGURDU{O
tro a thrio rhywbeth newydd.
Fel y gellir dychmygu mae’r
gwelliannau yn y Llew Du yn
ffrwyth oriau o waith caled.
Hoffai Sion a Catrin ddiolch i
bawb, yn deulu a ffrindiau am eu
cefnogaeth ac i’r byddin prysur o
grefftwyr a gweithwyr lleol sydd
wedi bod wrthi’n ddiwyd gyda’r
prosiect. Braf yw medru nodi eu
bod wedi medru cefnogi’r econoPLOHROGUZ\J\ÀRJLJZHLWKZ\U

R¶UDUGDOIHO\UDGHLODGZ\U7KRPDV 5RZODQGV717KRPDV
seiri o gwmni Orford & Rowell a
%DUU\'DYLHV\WU\GDQZU$GDP
S Martin a’r plymiwr IanPugh.
Fe fydd y fenter newydd yn
F\ÀRJLGURVGGHJREREODFPDH
hynny i’w groesawu’n fawr yn
yr hinsawdd sydd ohoni ac roedd
Sion a Catrin wedi eu calonogi
gyda’r nifer sylweddol o bobl a
wnaeth ymgeisio am y swyddi ac
am ddiolch i bawb a ddangosodd
ddiddordeb. Nid yw’r welediJDHWKZHGL¶LFK\ÀDZQL¶QOODZQ
eto gyda nifer o ddatblygiadau
F\IIURXVLGGRG\Q<QRG
tymor hir ydy datblygu gwesty
‘boutique’unigryw gan adnewyddu naw ystafell wely en suite i
greu lle aros cyfforddus.

Bywyd a gwaith Waldo Williams - bardd mawr Sir Benfro oedd y testyn, a chawsom ein tywys yn rhwydd o’i eni yn Hwlffordd yn 1904, hyd ei farwolaeth
yn 1971. Gan ddefnyddio cymysgedd o sain a lluniau yn ogystal a
llefaru graenus, cawsom bortread
F\ÀDZQRKRQRHLJHIQGLUF\Qnar ar aelwyd oedd yn uniaith
Saesneg, yna symud i Fynachlog
Ddu a bod ym mhlith cymdeithas
oedd yn hollol Gymreig ei naws
a’i iaith; ei yrfa fel athro, a’i
VD¿DG\QHUE\QUK\IHO\WULVWZFK
RJROOLHLEULRGDU{OGZ\À\Q\GG
DFKHI\GHL\PJDLVDÀZ\GGLDQXV
i fod yn aelod seneddol.
Cawsom yr hanes yma i gyd
- a mwy, a’r cyfan yn llifo’n rhwydd o un hanesyn i’r llall. Roedd
y lleisiau’n cydweddi’n naturiol,
D¶UF\ÀZ\QLDG\QVOLFDJDIDHOJDU
Wrth rheswm, dyfynwyd yn hael
o’i gerddi, ond dim dyna’r unig
ffynhonell, ac ym mhob achos,
roedd y dyfyniadau a ddewiswyd
yn gryno a phwrpasol.
,JORLWHLPODIIRG\F\ÀZ\niad yma yn adlewyrchu y gofeb
i Waldo a geir ar fynyddodd y
Preseli - yn syml ac effeithiol - ac
felly, yn deilwng i un o feirdd
mwyaf ac anwylaf y Gymraeg.
D.J.

Mae’r fwydlen ’Dolig eisoes
allan, ac mae cynlluniau cyffrous
ar y gweill hefyd ar gyfer nos
Calan gyda threfniadau ar gyfer
pryd bwyd arbennig ac adloniant byw. Bydd manylion pellach
yn rhifyn nesaf Papur Pawb ac
ar y wefan newydd www.gwestyllewdu.com fydd yn mynd yn
fyw’n fuan.
Felly os ydych chi’n awydGXVLIRGJ\GD¶UF\QWDILEUR¿¶U
Llew Du newydd yna medrwch
fwcio bwrdd trwy gysylltu ar
croeso@gwestyllewdu.com neu
drwy ffonio 01970 832 555
unwaith y bydd y gwesty wedi
agor. Dymunwn ein gorau i’r
fenter gan edrych ymlaen yn
chwilfrydig at weld ail agor un o
adeiladau eiconig y pentref ar ei
newydd wedd..
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0HKH¿Q
Pan glywais am y drychineb ddychrynllyd yng ngwaith glo’r GleiVLRQ&ZP7DZH\PPLV0HGLOOHEXSHGZDURGG\QLRQIDUZFR¿DLV
am erthygl o waith John Lewis, awdur y gyfrol Born on a Perilous
5RFN<QGGLPDH¶QF\IHLULRDWGGLJZ\GGLDGWHE\JRQGJ\GDFKDQO\QLDGDXOODLWU\FKLQHEXV\Q1KDO\ERQWDU0HKH¿Q
<Q\ÀZ\GG\QKRQQRURHGGPZ\QJORGGZ\U7DO\ERQW\QW\OOX
LPHZQL$OOW\JULELFKZLOLRDP¿QHUDODXJZHUWKIDZU'DQRIDODHWK
7KRPDV%XVKDOOXQRIIHIU\QQDX6LDUO\URHGGJZHLWKIH\GG\F\OFK
\Q\F\IQRGKZQ<QGLO\QQLIHURÀ\Q\GGRHGGDÀZ\GGLDQQXVURHGG\
UKDQIZ\DIR¶UJZHLWKIH\GGGDQ\U$OOWPHZQF\ÀZUWUXHQXV\QOODZQ
GǒUDF\QEHU\JOXVWXKZQW
<Q\DXGDHWK'DQLHO+RFKVWHWWHU±$OPDHQZUDFDUEHQLJZU
ar gloddio – i Brydain ar wahoddiad y frenhines Elizabeth 1, er mwyn
darganfod a datblygu gweithfeydd mwyngloddio. Un o’i syniadau
oedd tyllu i mewn i’r bryn o lawr y glyn gan greu lefel, neu ‘adit’, er
PZ\QFOLULR¶UGǒURHGG\WXPHZQ%URQLJDQULI\QGGLZHGGDUDFK
aeth Bushall ati i wneud hynny. Dywedir iddynt fod wrthi am yn agos i
EHGDLUEO\QHGGF\QOOZ\GGR¶QDQQLVJZ\ODU0HKH¿Q
Mewn llythyr gan ei asiant yn Nhal-y-bont at Bushall, ceir disJUL¿DGR¶UK\QDGGLJZ\GGRGG<Q{OSREWHE\JURHGGSHGZDUG\Q
yn gweithio’r noson honno ac wedi dod allan at geg yr adit er mwyn
cael mwgyn; doedd hi ddim yn ddiogel i ysmygu yn y ffas rhag ofn i
QZ\IIUZ\GUR<QV\G\QFO\Z\G\VǒQPZ\DIG\FKU\QOO\G±FUHGHQW
LGGHFKUDXPDLWDUDQRHGGKLRQGJZDHGGRGGJǒUR¶UHQZ%DUWKROHPHZ&URFNHUµ7KHZRUNHLVKROHGFRPHOHWXVDZD\¶<QZLUURHGG
yr hyn a ddigwyddodd yng Nghil-y-bebyll wedi digwydd yn Nhal-ybont bron i 400 mlynedd yn gynharach.
Bu ond y dim i’r dynion gael eu lladd. Bu raid iddynt redeg nerth
eu traed, a llwyddo i gyrraedd lle diogel ychydig amser cyn i don o
GGǒUEXGUOODWKHQRXFKGHUJ\UUDHGGJ\GD¶UIDWKU\PQHVµDIIULJKWLQJ
DOOWKHSHRSOHRI7DO\ERQWZKRKHDUGWKHQRLVHDQGIHOWWKHZDWHULQ
their houses’.
Enghraifft o hanes yn ei ailadrodd ei hun oedd y digwyddiad angKHXRO\QJ1JKZP7DZH
Rhys Huws

GOLCHDY LLANBADARN
CYTUNDEB GOLCHI
GWASANAETH GOLCHI
DWFES MAWR
CITS CHWARAEON
GERAINT JAMES
Ffôn: 01970 612459
Mob: 07967235687
Valrosan, Pwllhobi, Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth SY23 3SL

Cyngor Cymuned Ceulanamaesmawr
Croesawyd yr aelodau i gyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd nos Lun
31 Hydref gan y Cadeirydd, y Cynghorydd Eric Roberts; estynnodd
ei longyfarchiadau hefyd i’r Cynghorydd Gerwyn Jones ar enedigaeth
PHUFKIDFK6Z\Q7LULRQ

Polisi Tai Lleol
$GURGGZ\GIRG\&\QJRUEHOODFKZHGLGHUE\QOO\WK\UIIXU¿RO
RGGLZUWK7DL&HUHGLJLRQ\QFDGDUQKDXLGG\QWIDEZ\VLDGX3ROLVL
'\UDQQX$UEHQQLJDUJ\IHU\GDWEO\JLDGWDLF\PGHLWKDVRODUIDHWKHGLJ
ym Maes-y-deri. Mor belled, nid yw’r Cyngor Cymuned wedi derbyn
FDQO\QLDGDX¶U$UROZJ7DL/OHRODGUHIQZ\GJDQ\U+Z\OXV\GG7DL
*ZOHGLJ<Q\F\IDPVHUURHGG\F\QQLJDJ\ÀZ\QZ\GJDQ\&\QJKRU\GG(OOHQDS*Z\QQL*\QJRU6LU&HUHGLJLRQLIDEZ\VLDGX3ROLVL7DL
Lleol ledled ardaloedd gwledig y sir wedi’i ohirio am y tro.

Cynnal a Chadw’r Gaeaf
1RGZ\GIRG&\QJRU6LU&HUHGLJLRQHLVRHV\QGDUSDUXR¿QLDX
halen ar ffyrdd gwledig o fewn y gymuned, ond fel yr adroddwyd yng
nghyfarfod mis Medi byddai’n rhaid i’r Cyngor Cymuned ddarparu
XQUK\Z¿QLDXKDOHQ\FKZDQHJRO\WHLPODLIRGHXKDQJHQ&\WXQZ\G
IRG\&\QJRU&\PXQHG\QSZUFDVXGDX¿QKDOHQHOHQL\QDLOOL¶Z
osod ger y tro ar bwys y Cae Bach a’r llall gerllaw hysbysfwrdd Bontgoch.

Mannau Parcio Newydd i Faes-y-deri
$GURGGRGG\&DGHLU\GGIRG7DL&HUHGLJLRQZHGLWUHIQXVHVLZQL
drigolion Maes-y-deri fwrw golwg ar y cynlluniau diwygiedig ar gyfer
JZHOOD¶UJRIRGSDUFLRFHLU\P0DHV\GHUL7\QQZ\GV\OZ¶U6Z\Gdogion at yr anghysondeb rhwng y cynlluniau hyn a’r cais cynllunio
i godi byngalo newydd ar bwys y Cae Bach. Fel arall, credir y bydd y
cynlluniau hyn yn welliant mawr.

Cynllunio
Gwnaed sylwadau ar bedwar cais cynllunio newydd, sef: codi
DQQHGGSUHVZ\ODUEZ\V7UHP\UKRV%RQWJRFKGDWEO\JXF\QOOXQ
trydan hydro ym Moelgolomen; adeiladu modurdy a sied ym MhenO{Q7DO\ERQWDFDGGDVXJZHGGLOOKHQ\VJXERU\/OHZ'X\QDQQHGG
preswyl a garej.

$GURGGZ\GIRG7DL&HUHGLJLRQ&\IZHGLDQIRQFDLVGLwygiedig yn dilyn dyfarniad Pwyllgor Rheoli Datblygu Cyngor Sir
&HUHGLJLRQ\QJRI\QLGG\QWDLOJ\ÀZ\QR¶UFDLVDPEHGZDUDQQHGG
SUHVZ\O\QOOH¶UFKZHFKJZUHLGGLRO\P0DHV\GHUL7UDRHGG
aelodau’r Cyngor Cymuned yn derbyn bod y cais diwygiedig yn
P\QGUKDQR¶UIIRUGGLJZUGGkUKDLR¶USULIR¿GLDXDJRGZ\GJDQ
y Cyngor parthed y cais gwreiddiol (e.e. dwysedd y datblygiad; yr
DQJHQDP%ROLVL7DL/OHROGLII\JPDQQDXSDUFLRL¶UWULJROLRQSUHVHQnol; colli preifatrwydd), byddai’r datblygiad arfaethedig yn parhau i
DPGGLIDGX¶USODQWOOHLDIROHFKZDUDHGLRJHOJHUHXFDUWUH¿DE\GGDL¶U
cerbydau ychwanegol fyddai’n defnyddio’r fynedfa gul i’r rhan hon
o’r stad yn parhau i’w gwneud yn beryglus i gerddwyr a modurwyr.
&\WXQZ\GLDQIRQV\OZDGDXL¶USHUZ\OKZQDW\U$ZGXUGRG&\QOOXQLR

Y Fynwent
$GURGGZ\GIRGWULQHXEHGZDURGHXOXRHGGUKDLDJODGGZ\G\Q
rhan newydd y fynwent yn torri’r rheolau drwy blannu gardd neu osod
SRWLDXEORGDXDU\ERUIDRÀDHQ\EHGGDX&\WXQZ\G\G\ODL¶U&OHUF
ysgrifennu at y teuluoedd yn tynnu eu sylw at hyn.

Llwybrau
'HUE\QLZ\GFZ\QLRQDPJ\ÀZUGDXOZ\EUF\KRHGGXVVHI\
llwybr beiciau rhwng rhwng Penrhiw a Llysynyr a’r llwybr troed
UKZQJ*ZDLWK%ZOFKJODVDF$OOWGGX&\WXQZ\GLDQIRQ\FZ\QLRQ
ymlaen at y Cyngor Sir. Hefyd gofynnwyd i’r Clerc wneud arolwg
dichonoldeb i agor llwybr troed newydd i hwyluso mynediad i’r FynZHQWLGULJROLRQ7DO\ERQWR)DHV\GHUL+HI\GSHJHOOLGPDQWHLVLR
DU\*URQID*ZHOOD3HQWUH¿G\OLGKROLDP\PDUIHUROGHE\PHVW\Q\OOwybr ar ochr ogleddol y fynwent hyd at ffordd werdd ar bwys Erglodd
mewn project ar y cyd gyda Chyngor Cymuned Llancynfelyn.
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Chwaraeon
Hynt a Helynt Clwb Pêldroed Tal-y-bont
‘Pencampwyr y Canolbarth’,
dyna oedd y pennawd ar dudalen
EODHQ3DSXU3DZE\P0HKH¿Q
2001, wrth i’r ardal ddathlu budGXJROLDHWKIDZU7DO\ERQW\Q
rownd derfynol Cwpan Emrys
Morgan, prif gystadleuaeth Canolbarth Cymru. Ddeng mlynedd
yn ddiweddarach, nid yw’r
sefyllfa mor llewyrchus, gyda’r
tîm yn llechu yng ngwaelodion
DLO$GUDQ&\QJKUDLU&DPEULDQ
7\UHV+\G\QK\QHQLOOZ\GGZ\
gêm yn unig y tymor hwn, yn
erbyn Llan-non a Phenrhyn-coch,
a chwarae un gêm gyfartal, yn
erbyn eilyddion y Borth. Collwyd y dair gêm arall. Mae’r tîm
hefyd allan o Gwpan Ceredigion
Anthony Southgate
wedi i’r bechgyn golli 3-2, a
hynny’n anffodus braidd, yn erbyn Llandysul ar Gae’r Odyn Galch ar
29 Hydref.
0DH¶UUKHROZU$QWKRQ\6RXWKJDWH\QSDUKDXLIRGPRU\PURG
dedig i’r achos ag erioed a braf fyddai gweld rhai o’r chwaraewyr iau
yn rhoi cymaint o’u hamser a’u hegni i’r clwb ag ef.

yn Grafham Water, Northumberland. George yw hyfforddwr tîm
pysgota plu Cymru.

Hanner Marathon
Caerdydd
Capten

Pob lwc i Peter Basnett,
Llwyn y Gog, Bont-goch, sydd
newydd gychwyn ar gyfnod
cyffrous fel capten Clwb Golff
%RUWKDF<Q\VODV

Llongyfarchiadau i Gwenallt
Llwyd Ifan a redodd hanner marathon Caerdydd am y tro cyntaf
eleni ar y 9fed o Hydref, a hynny
mewn 1 awr a 44 munud gan godi
GURV LHOXVHQ7\+DIDQ

Gwobr i George
Llongyfarchiadau i George
%DUURQ%U\QDZHO7DO\ERQWDU
JLSLRWOZV\Uµ2I¿FHUV¶7URSK\¶
mewn cystadleuaeth rhyngwladol
Plaid Cymru
Ceredigion

FFAIR CYNNYRCH
GWLAD A CHARTREF
Canolfan y Morlan,
Aberystwyth
Dydd Sadwrn 3 Rhagfyr 2011,
10.30–2.00
10.30–11.30 Cofﬁ a mins pei
12.00–1.30 Cinio cawl a bara
• Stondinau amrywiol
• Gweithgareddau plant
• Rafﬂ Fawr
Croeso cynnes i bawb!

Gwenallt Llwyd Ifan

Llwyddiant ar Gefn Ceffyl
'DLDZQ)¿RQ-RQHV%HUWK
lwyd ar ddod yn drydydd mewn
cystadleuaeth ‘Dressage’ yng Nghanolfan Marchogaeth Rheidiol,
allan o 23 o gystadleuwyr. Daeth
$PDQGD&KDUOHVZRUWK\QHG

Tal-y-bont Dan 11

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

Gofal Traed Aber
Ceiropodydd • Podiatrydd Cofystredig gan yr H.P.C.

'\PDGvPGDQ7DO\ERQW EOZ\GG\Q V\¶QFDHOHLUHROLJDQ
0LNH3XWW/OZ\GGRGG\WvPLJ\UUDHGGURZQGJRJ\QGHUI\QRO7ZUQD
maint Gary Pugh yn gynharach yn y tymor ac yn y gynghrair curwyd
WvPFU\ILDZQ/OHZRG7UHJDURQ\QGGLZHGGDUJ\GD7\URQHDF
$VKOH\\QVJRULR¶UJROLDX0DH0LNHD¶UWvPZHGLWUHIQXUkVKZ\OR
DPJ\OFKSHQWUHI7DO\ERQWDU7DFKZHGGHUPZ\QFRGLDULDQDU
J\IHU3ODQWPHZQ$QJHQ$PIZ\RZ\ERGDHWKF\V\OOWZFKk0LNHDU
07857663240 neu gwyliwch allan am y posteri a chaiff eu gosod yma
DFDFZ&R¿ZFKHXFHIQRJL

•
•
•
•

Triniaethau ar ewinedd a chyrn
Llawdriniaeth ar gasewinedd
Triniaeth/asesiad arbenigol ar draed diabetig
Gwadnau ac asesiad biomechanyddol

Triniaeth yn y cartref ar gael
Galwch Shân Jones neu Richard Ellison 01970 617269
4, Y Porth Bach, Aberystwyth, Ceredigion SY23 2AR
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