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Plant yn dathlu’r Wyl

Gwasanaeth Cristingl Ysgol Llangynfelyn yn Eglwys Sant Mihangel.
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Dyddiadur

Llythyr
Meisgyn,
Pontyclun
3 Ionawr 2014
Annwyl ﬀrindiau
Gair bach i ddiolch yn ddiﬀuant i bawb am yr holl
garedigrwydd a ddangoswyd tuag atom pan oeddem yn
symud o Dal-y-bont rai wythnosau’n ôl. Diolch o galon
am y llu o gardiau ac anrhegion hyfryd, i bawb a alwodd
heibio i’n gweld, ac am yr holl ddymuniadau da.
Rydym wedi setlo i lawr yn rhyfeddol o gyﬂym yn ein
cartref newydd, ac mae pobl yr ardal hon hefyd yn gyfeillgar
a chroesawgar. Mae’n hyfryd bod yn agos at y teulu, a’u
gweld yn ddyddiol bron.
Diolch o galon unwaith eto i’n holl ﬀrindiau yn ardal Papur
Pawb, a phob dymuniad da am Flwyddyn Newydd Dda i chi
i gyd.
Yn ddiﬀuant,
Gwilym ac Eleri
DIOLCH
Dymuna Mrs Rosina Jones,
Werndeg gynt, ddiolch
i’w holl ﬀrindiau am eu
cyfarchion dros yr Ŵyl. Mae
Rosina bellach yn byw yn 4
Garth Court, Abbey Road,
Llandudno, a dymunwn yn
dda iddi hithau hefyd.
Y mae Goronwy a Tegwen
Jones, Glasgoed, Tal-y-bont
yn dymuno diolch o galon
i bawb dros ardal eang am
yr holl gyfarchion, mewn
cardiau, galwadau ﬀôn ac
anrhegion a dderbyniwyd
ganddynt yn ddiweddar ar
achlysur dathlu eu priodas
ddeiamwnt

Noson Hwyl Ddewi
1HXDGG*RƂD
Tal-y-bont, Nos Sadwrn
1af Fawrth yng nghwmni
/inda *riƂiths aŪi
merched.

Ionawr
12 Bethel 5 Gweinidog
Nasareth 11.15 Bugail
(C )
Rehoboth 10 Bugail
Eglwys Dewi Sant 11
Boreol Weddi
14 Cwrdd Chwiorydd
Rehoboth
‘Strydoedd y Dre’
(Carwen Fychan a Helen
Davies)
19 Bethel 2.30 Gweinidog
Nasareth
Rehoboth 10 Tegwyn
Jones
Eglwys Dewi Sant 11
Boreol Weddi
20 Merched y Wawr
‘Mwrdwr a mwy’
(Geraint Evans)
22 Festri Bethel 7.30
O Dal-y-Bont i Foel Llyn a
Chwm Ceulan.
(Gwilym Jenkins a’i
gamera)
Elw at apel Haiti
23 Neuadd Goffa
Sefydliad y Merched Taly-Bont. Ymchwilio hanes
teuluol (Sheila Talbot)
26 Bethel 10 Gweinidog
(C)
Nasareth 5 Bugail
Rehoboth 2 Beti
Griffiths
Eglwys Dewi Sant 11
Cymun Bendigaid
28 Llanfach,Taliesin 7.30
Cymdeithas Treftadaeth
Llangynfelyn
‘Local Railways’

4 Sefydliad y Merched
Taliesin
Arddangosfa Flodau a
gweithdy (Chris Gilbert)
5 Bethel
o Dal-y-Bont i Foel Llyn a
Chwm Ceulan (Rhan 2)
Elw at apel Haiti
9 Bethel
Uno yn Seion,
Aberystwyth 10 Oedfa
Undebol Menter Gobaith
Nasareth Oedfa Gomisiynu
Rehoboth Oedfa
Gomisiynu
Zoe Glynne Jones
9 Capel Seion, Stryd y
Popty
Aberystwyth 10 o’r gloch
Eglwys Dewi Sant 11
Cymun Bendigaid
11 Cwrdd Chwiorydd
Rehoboth
‘Murlun Trefeurig’
(Edwina Davies)
12 Neuadd Goffa, Talybont
7.30
Cyfarfod Blynyddol
Pwyllgor yn dilyn
16 Bethel 10 Gweinidog (C)
Nasareth
Rehoboth 10 Rhidian
Griffiths
Eglwys Dewi Sant 11
Boreol Weddi
17 Merched y Wawr
‘Hywel Teifi’(Tegwyn
Jones)

Chwefror
2 Bethel 10 Gwasanaeth
Teulu
Nasareth 10 Bugail (C)
Rehoboth 2 Bugail
Eglwys Dewi Sant 11
Boreol Weddi

Os am gynnwys manylion am
ZHLWKJDUHGGDXHLFKPXGLDGQHX·FK
sefydliad yn nyddiadur y mis, dylech
anfon y manylion llawn at Glenys
(GZDUGV&DUWUHÁH7DO\ERQW
(01970 832442)
JOHQ\VHGZDUGV#EWLQWHUQHWFRP
o leiaf ddeng niwrnod cyn y rhifyn
QHVDIR3DSXU3DZE

Cyngor Cymuned Llangynfelyn
Golygyddion y rhifyn
hwn oedd Medi, Llio a
Mared, gydag Elgan yn
dylunio. Golygyddion mis
Chwefror fydd Robat ac
Enid Gruﬀydd (enid@
ylolfa.com), gyda Robat
yn dylunio. Y dyddiad cau
ar gyfer derbyn newyddion
fydd dydd Gwener 7
Chwefror, a bydd y papur
ar werth ar 14 Chwefror.

Cymorthdaliadau
Gwahoddir ceisiadau am gymorth ariannol oddi wrth
gymdeithasau a mudiadau gwirfoddol lleol.
Dylid anfon ceisiadau ynghyd â chopi o’r fantolen
ddiweddaraf at:
Y Clerc
Cyngor Cymuned Llangynfelyn, Blaenddôl, Tre’r-ddôl,
Machynlleth, Powys SY20 8PL
erbyn dydd Gwener, 31 Ionawr 2014 fan bellaf
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TRE’R DDÔL

Llwyddiant i Rowland
Davies, Dolclettwr
Enillodd Rowland Davies,
y wobr gyntaf yn Ffair
Aeaf y cigydd Will Lloyd
Williams ym Machynlleth yn
ddiweddar gyda phâr o ŵyn
tew llawr gwlad. Aeth yr ŵyn
ymlaen wedyn i ennill y Brif
Bencampwriaeth yn adran
yr ŵyn tew. Fe’i wobrwyd â
chwpan Maer Machynlleth.
Llongyfarchiadau hefyd i
Holly Williams, Gwarcwm a
ddaeth yn ail gyda’i heﬀer ac
aeth ymlaen wedyn i fod yn
Is- Bencampwr yn adran y
gwartheg tew. Da iawn nhw.

Pobl a
Phethe
Llun: Arvid Parry-Jones

Y Ffair Aeaf
Yn y Ffair Aeaf yn Llanelwedd
ar ddechrau Rhagfyr fe
lansiwyd cwmni newydd
“Cryms”. Cwmni o Ben Llŷn
ydy hwn ond gyda’i wreiddiau
yn ddwfn yn ardal Papur
Pawb. Fel gŵyr pawb mae Kit
(Dolclettwr) wedi ymgartrefu
yn ardal Llŷn ers sawl
blwyddyn. Yn gynharach eleni
daeth ei ﬀrind, Sioned, ati
a gofyn iddi hi ﬂasu bisgedi
yr oedd hi wedi eu gwneud.
Sylweddolodd y ddwy bod
ganddynt gynnyrch a allai
werthu a gwelsant eu cyﬂe.
Aethant ati wedyn i roi rhai
bisgedi i’w ﬀrindiau i’w blasu
– ac yn eu tro fe ddaethant yn
ôl yn gofyn am ragor.
A dyna oedd cychwyn
y fenter. Gyda chymorth
Cywain fe aethpwyd ati i
drefnu stondin yn y Ffair
Aeaf ar y dydd Mawrth – ac
fe gafwyd llwyddiant mawr
ar y gwerthu. Cafwyd dau
ddiwrnod llwyddiannus hefyd
yn Ffair Nadolig Portmeirion.
Gwerthir y cynnyrch mewn
pecynau o ddau neu chwech
neu mewn hamperi gwahanol
faint.
Yn cydweithio gyda
Cryms a Cywain bu Mari
(Dolclettwr) yn brysur gyda’r
marchnata a hysbysebu’r
cwmni.
Mae Cryms yn gwerthu
gwahanol fathau o ﬁsgedi yn
ogystal â danteithion melys.
Am fwy o fanylion cysylltwch
â: info@cryms.co.uk

Will Lloyd a Rowland Davies
TAL-Y-BONT
Pen-blwyddi Arbennig
Pen-blwydd hapus i Brian
Evans Nantllain, Aeron
Williams Maes Meillion,
David Morgan Alltgoch a
Phil Davies Gwynionydd.
Mae pob un wedi dathlu
pen-blwyddi yn ddiweddar,
er na anwyd pob un yn yr
un ﬂwyddyn! Dymuniadau
gorau i Aeron hefyd a fydd yn
mynd am driniaeth i’r ysbyty
ddiwrnod ar ôl ei benblwydd.
Genedigaeth
Croeso Nadoligaidd mawr i
Miri Celyn a gafodd ei geni
ar yr 23ain o Ragfyr i Debbie
a Wyn Benjamin, Dol Pistyll.
Chwaer fach i Dylan Wyn a
Tomos Jac. Wyres fach i Eric
a Liz Roberts, Maes-y-Deri.
Rhedeg
Da oedd clywed bod Elaine
Rowlands ac Elen Ebenezer
wedi rhedeg yn ras 10K
Aberystwyth cyn y Nadolig
a chodi arian tuag at Gofal
Macmillan.

Dyweddïo
Llongyfarchiadau i Elgan
Evans Tynant a Siwan Haf
Jones sydd wedi dyweddïo
dros y Nadolig.
Symud Tŷ
Croeso i Betty ac Evan
Jenkins (Carregcadwgan
gynt) wedi iddynt symyd i
fyw yn nes i bentref Tal-ybont sef i Bengwern.
Yn gwella
Da clywed bod Bob
Southgate wedi dod adre o’r
ysbyty yn Abertawe a bod
Anthony Southgate hefyd yn
gwella ar ôl ei driniaeth dros
y misoedd diwetha.
Yn yr ysbyty
Anfonwn ein coﬁon
at Bennet Jenkins,
Cerrigcarannau sydd yn
ysbyty Treforus ar hyn o
bryd.
Merched y Wawr Tal-y-bont
a’r cylch
Pnawn o fwynhau a
gwerthfawrogi gwaith

creadigol Nadoligaidd nifer
o aelodau’r gangen a gafwyd
ar Ddydd Llun, 9 Rhagfyr.
Trefnwyd arddangosfa
o waith lliwgar nifer o
unigolion, yn addurniadau
ac anrhegion Nadolig a
chafwyd disgriﬁadau a
chyfarwyddiadau ar sut
y cawsant eu gwneud.
Darllenwyd eitemau amserol
a phersonol a chafwyd blasu
cacen gaws siocled gwyn.
Diolchwyd i bob un a fu’n
paratoi ar gyfer y cyfarfod a
chafwyd paned a chacennau
Nadoligaidd i gloi.
Cynhelir cyfarfod nesa’r
gangen am 7.30, 20 Ionawr
pan fyddwn yn croesaw
Dr Geraint Evans i drafod
‘Mwrdwr a Mwy’.
Beth am i chi ferched
wneud adduned blwyddyn
newydd i ymaelodi â’r
gangen? Cewch fwynhau
gweithgareddau a
chymdeithasu trwy gyfrwng
y Gymraeg a bydd croeso
cynnes yn eich aros.
Ysgol Sul Bethel
Cyrhaeddodd uchafbwynt
gweithgareddau’r Ysgol
Sul ar noswyl Nadolig gyda
gwasanaeth arbennig.
Gosodwyd naws hyfryd
i’r gwasanaeth gyda
cherddoriaeth telynau
Catrin, Esther a Medi.
Canwyd carol gan gôr o
rieni, athrawon ac ieuenctid
yr Ysgol Sul i gyfeiliant
Betsan ar y ﬄiwt.
‘Fi sy’n bwysig’ oedd teitl y
ddrama a berﬀormiwyd eleni
gan Glain, Efa, Miri, Heledd,
Tomos, Ynyr, Bedwyr,
Heddwyn, Becca, Eli,
Dyfri, Dylan, Glain, Betsan
a Catrin. Cafwyd dadlau
brwd rhwng y gwahanol
gymeriadau pa un oedd
bwysicaf yn hanes stori’r
Nadolig.
Ond, gan Mair y clywsom
am y person pwysicaf – sef
Iesu Grist.
I gloi eu perﬀormiad
canodd y plant garol am wir
hanes a neges y Nadolig.
Bydd yr Ysgol Sul yn ail
ddechrau ar 12 Ionawr
am 11.15. Croeso cynnes i
aelodau newydd.
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CIC
Ar bnawn Llun, 23 Rhagfyr
aeth aelodau ifanc CIC,
aelodau’r pwyllgor a’r
Parchedigion Judith a
Wyn Morris i gynnal
gwasanaethau carolau
i Gartref Tregerddan
ac Afallen Deg yn Bow
Street a Maes Gogerddan,
Aberystwyth. Cafwyd
darlleniadau, unawdau
a deuawdau lleisiol ac
oﬀerynnol ac hefyd ganu
cynulleidfaol. Diolch i
Betsan Siencyn, Fferm
Tanrallt am ei chymorth
gyda’r cyfeilio ac am roi
unawd ar y ﬄiwt. Braf oedd
gweld gwerthfawrogiad y
cynulleidfaoedd yn y tri
lleoliad.
Gyrfa Chwist Tal-y-bont
Cynhaliwyd ein gyrfa
chwist ﬂynyddol ar nos
Fercher 18 Rhagfyr. Roedd
yn noson arw o wynt a glaw
ond ni chawsom ein siomi
gan i 22 o fyrddau gael eu
llenwi gan chwaraewyr
brwd a nifer o blant ifanc.
Yr M.C. oedd Glyn Davies
a bu’n cadw trefn ar bawb
yn ystod y chwarae.
Cafwyd sgwrs a phaned
yn ystod yr egwyl a chyﬂe
hefyd i brynu tocyn raﬄ
gan Marion ag Ann.
Buddugwyr y noson oedd
y canlynol:
Sgôr Uchaf: 179 (gŵydd)
John Lewis Erwbarfe,
Ponterwyd.
Twrci: Ivy Jones,
Blaenplwyf, Ivor Jones.
Cyw Iâr: Mair Jones,
Pennal, Alun Evans,
Llandre.
Cyw Iâr: Reian Jones,
Penrhyncoch, Iestyn Evans,
Llandre.
Potel o Sieri: Myfanwy
Thomas, Llanrhystud, Glyn
Jones.
Pwdin Nadolig: Eleanor
Jones, John Daniels,
Llanbrynmair, Dai Jones,
Huw Jones, Machynlleth.
Bwrw Allan: (hwyaden)
Ieuan Davies, Swydd
Ffynnon, Iwan Morgan.
‘Minature’ Isaf: A.R, Arwyn
Jones, Llanbrynmair.

Llongyfarchiadau Gwydion
Daeth y Nadolig yn gynnar i Gwydion James,
Cerrigcarannau Isaf, wrth iddo ennill cystadleuaeth a
gynhaliwyd gan NFU Cymru, Tegannau Fferm Prydain.
Fe esboniodd Gwydion, sy’n 11 oed, pam bod ﬀermio
mor bwysig ym Mhrydain. Rhan o’i ateb, a ennillodd
iddo’r wobr o werth £100 o degannau, oedd bod “ﬀermio
yn bwysig gan ei fod yn creu cefngwlad prydferth ac yn
cynhyrchu bwyd a gwaith i bobl. Mae e’n lle gwych i gael
eich magu”. Bwriad y gystadleuaeth oedd ennyn diddordeb
am amaethyddiaeth ymysg plant ac o weld nifer a safon y
cystadleuwyr mae’r diddordeb yn ﬀynnu.

Dyn/Dynes yn eistedd hiraf:
Rhian, Gwyn Morgan.
Plentyn dan 16: Dewi
Davies, Llanrhystud, Betsan
Siencyn, Tanyrallt.
Methodd ein llywyddion
â bod yn bresennol, ac fe
dynwyd y ddwy raﬄ gan
aelodau o Bwyllgor y Sioe.
Dyma enwau y rhai a fu’n
lwcus:
£100 Kirsty Fitch d/o Mount
Trading.
£50 Shân, Ty Du, Borth.
M.O.T. Garej Davmor, Janet
Fry, Caerdydd.
£25 Gwesyn Evans,
Pantydwn, Dolybont.
£20 Arwel Owen, Caerdydd.
£10 Wendy Watkin, Heulfor,
Talybont.
Enillwyd sawl gwobr gan
bobl leol yn y raﬄ fach.
Diolchodd ein cadeiryddes
Dr Menna Morgan i
bawb am eu cyfraniad a’u
cefnogaeth i’r noson.
Llongyfarchiadau
Enillodd Natashia Davies,
Maes-y-Deri gystadleuaeth
gwledig Nadolig (Lush
Goodies) gyda’r Cambrian
News.

TRE TALIESIN

Esther Ifan, Llys Alaw; Mared Pugh-Evans, Medi Evans,
Neuadd Fawr; a Catrin Huws, Henllan o Ysgol Penweddig a
ddaeth yn ail yn y gystadleuaeth ‘Ensemble Telyn Agored (hyd
at 4 mewn nifer) yn yr Ŵyl Gerdd Dant ym mis Tachwedd’.

Plant yn arddangos eu tystysgrifau presenoldeb

Cymdeithas y Chwiorydd
Cyfarfu’r Chwiorydd yn
festri Rehoboth, Taliesin,
ar brynhawn Mawrth,
10 Rhagfyr. Traddodwyd
gweddi gan Eiriona Metcalfe
i ddechrau’r cyfarfod, ac
yna estynnodd groeso i’n
gwraig wadd, sef Catherine
Woodward, Bethania, a’i
chwaer, Eluned, a ddaeth i’w
chynorthwyo. Bu Catherine
yn casglu mygiau ers dros
ddeugain mlynedd, ac erbyn
hyn mae ganddi 1,300 yn
ei chasgliad. Daeth â chant
ohonynt i’w dangos i ni
gan egluro sut y daethant
i’w meddiant a phwy a’i
rhoddodd iddi. Cawsom
brynhawn difyr iawn yn ei
chwmni, a diolchwyd iddi
gan Non Griﬃths. I ddilyn,
mwynhawyd te, mins peis
a chacennau bach wedi eu
paratoi gan Eiriona Metcalfe
a Carys Briddon.
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Ysgol Tal-y-bont
Cyngerdd Nadolig
Cynhaliwyd ein cyngerdd
Nadolig eleni yng Nghapel
Bethel. Roedd hi’n hyfryd
gweld yr adeilad mor llawn
a chymaint o drigolion
lleol a chyn-ddisgyblion
wedi dod i gefnogi’r
ysgol. Hoffwn ddiolch i’r
gweinidog y Parch Richard
Lewis a swyddogion y capel
am adael i ni ddefnyddio’r
adeilad ac i Bwyllgor y
Neuadd am ganiatáu i ni
gynnal y parti yno ar ôl y
gwasanaeth.
Diwrnod siwmperi Nadolig
Thema’r gwasanaeth eleni
oedd dathlu’r Nadolig ar
draws y byd. Trwy gyfrwng
geiriau a chân cawsom ein
cludo i nifer o wledydd
ar draws y byd i weld eu
traddodiadau a’u harferion.
Ynghanol y dathlu yma, bu
plant y Cyfnod Sylfaen yn
perﬀormio drama’r geni
traddodiadol hefyd.
Hoﬀwn ddiolch yn fawr
iawn i’r staﬀ am baratoi’r
plant mor arbennig ac i’r
rhieni am gynorthwyo
gyda dysgu’r geiriau, y
caneuon a’r gwisgoedd.
Diolch arbennig i aelodau
Sesiwn creu addurniadau
gweithgar y Gymdeithas
sesiwn o greu addurniadau
Rhieni ac Athrawon am roi
o’u hamser i addurno’r capel gan ddefnyddio gwastraﬀ a
deunydd ailgylchu. Cafodd
a’r neuadd mor hardd ar ein
cyfer. Llwyddwyd i greu naws pawb amser arbennig wrth
greu’r campweithiau. Diolch
arbennig yn y ddau le ar y
yn fawr iawn i Debbie
noson.
Diolch hefyd i staﬀ y Clych Benjamin am drefnu’r
weithgaredd.
Meithrin am gael benthyg
y gwisgoedd, i Mrs Falyri
Sinema a phanto
Jenkins am ei help gyda’r
Mae plant yr ysgol yn ﬀodus
ochor gerddorol ac i Catrin
iawn o gael mynd i weld ﬃlm
Jenkins am gytuno i gyfeilio
yn Sinema’r Commodore
ar y noson.
ac i’r panto Cymraeg bob
blwyddyn diolch i haelioni’r
Cinio Nadolig a Ray
Gymdeithas Rieni ac
Ceredigion
Athrawon. Mwynhaodd pawb
Rydym yn ﬀodus ein bod yn
yn fawr eto eleni.
cael cinio o’r safon uchaf
bob dydd yn Ysgol Tal-ySiwmperi Nadolig
bont ac roedd cinio Nadolig
Fel rhan o ddathliadau’r
eleni eto’n wych. Diolch yn
Nadolig, cawsom dipyn o
fawr iawn i staﬀ y gegin dan
hwyl yn gwisgo ein siwmperi
arweiniad Mrs Jones am y
Nadolig eleni. Roedd sawl un
bwyd blasus.
diddorol iawn yn eu plith a
Ar ôl cinio daeth Ray
nifer o rai doniol iawn hefyd.
Ceredigion atom i gynnal

Cyfnod Sylfaen
Braf oedd cael croesawu
rhieni’r Cyfnod Sylfaen i’r
ysgol i weld gwaith y tymor.
Roedd hi’n amlwg fod pawb
wrth eu boddau’n cael cyﬂe
i edrych ar luniau’r briodas
fawr ac ar lyfrau’r plant hefyd.
Gwasanaeth Ysgolion y
Bartneriaeth
Ar ddiwrnod ola’r tymor
cynhaliwyd gwasanaeth
arbennig rhwng disgyblion
Ysgol Tal-y-bont, Ysgol
Llangynfelyn ac Ysgol
Craig yr Wylfa yng Nghapel
Nazareth, Tal-y-bont. Roedd
yn gyﬂe i ddymuno’n dda i
Mr Peter Leggett ar gael ei
benodi’n Bennaeth Ysgol
Padarn Sant ac roedd ei
ddatganiad ar yr organ yn
hyfryd iawn.
Hoﬀwn ddiolch yn fawr
iawn i swyddogion y capel
am adael i ni ddefnyddio’r
adeilad ac yn arbennig i’r
Parch Wyn Morris am ei stori
bwrpasol am y cracer.

Ysgol Iach
Mae pwyslais mawr ar sicrhau
fod ein plant yn dod i’r ysgol
yn brydlon ac yn gyson ac
mae’r llun yma’n dangos fod
y neges wedi treiddio’n dda
yn Ysgol Tal-y-bont ar hyn o
bryd. Llongyfarchiadau mawr
i bawb sydd wedi llwyddo
i ddod i’r ysgol bob dydd a
chael tystysgrif liwgar i nodi
hynny. Dal ati gyda’r gwaith
da yw’r gamp nesaf.
Llwyddiant Ysgol Eco
Dros y misoedd diwethaf,
mae’r plant yn yr ysgol
wedi bod yn brysur iawn
yn adnewyddu Eco Gôd yr
ysgol. Mae’r gweithgarwch
yma wedi arwain at adennill
Gwobr Arian Ysgol Eco.
Llongyfarchiadau mawr i
bawb am eu gwaith caled
– ymlaen at y Faner Werdd
nawr!

DIGWYDDIADAU
MORLAN:
Noson Gwis Morlan
(7.30, 22 Ionawr) –
cwis i gapeli ac eglwysi lleol.
Croeso i unrhyw un anfon tîm
(neu dimau) o 4.
Diwrnod Coﬁo’r Holocost
(12.00-1.30, 27 Ionawr) –
cyﬂe i ymdawelu, myfyrio a
choﬁo Etty
(7.30, 30 Ionawr) – drama
arbennig am Iddewes ifanc
oedd yn byw yn Amsterdam
yn ystod yr Ail Ryfel Byd
(www.ettyplay.org)
Manylion llawn ar wefan Morlan:
www.morlan.org.uk
Morlan, Morfa Mawr,
Aberystwyth SY23 2HH
01970-617996;
morlan.aber@gmail.com
@CanolfanMorlan

5

pp_IONAWR2014.indd 5

07/01/2014 22:50

6

pp_IONAWR2014.indd 6

07/01/2014 22:50

Parchedig John G.E. Watkin
Ar ôl i’m cyfaill John ddod
yng nghwmn’i rieni Thomas
a Hilda, a Tegwyn ei frawd
hŷn, o Lundain ar ddechrau’r
rhyfel ym 1940, i Tyrrell
Stores, fel un o fechgyn Taly-bont y meddyliai amdano’i
hun hyd derfyn ei daith ar
2 Rhagfyr yn ei gartref yn
Neganwy. Dyna pam roedd yn
derbyn Papur Pawb, ac yn fy
sgwrs olaf gydag ef diolchai
imi am sgrifennu a’m hannog
i ddal ati. Un felly oedd John
wrth iddo seiadu gyda Gwylfa,
a ddaeth hefyd o Lundain i
Walsall Stores gyda’i rieni a
Glenys ei chwaer, a minnau a
chyfeillion eraill, bob amser
yn werthfawrogol a theyrngar.
Yn wahanol i ni roedd
John yn gerddor da ac yn
llun Ysgol Ardwyn, 1949,
mae yn ymyl ei gyfaill Dei
Lloyd Davies. John fyddai’n
cyfeilio iddo a’i gynorthwyo i
ennill 500 o gwpanau mewn

eisteddfodau. Aeth John a
minnau o Ardwyn i weithio
mewn siopau dillad, fe i
‘Browns of Chester’, a minnau
i ‘E.T.Lewis / Lampeter
House’. Bu’n ﬀodus o gael
gwersi organ yng Nghaer
gan Dr.Roland Middleton,
organydd y Gadeirlan. Ond
cafodd addolwyr capel Albion
Park a’u gweindog y Parchg.
Fred Bowyer gryn ddylanwad
ar John nes iddo ddychwelyd
i Dal-y-bont i gael ei baratoi

Pennod newydd
i’r siop a’r caffi
cymunedol
Mae Siop Cynfelyn yn Nhre’r Ddôl yn wynebu
pennod newydd yn ei hanes. Ddydd Gwener
17 Ionawr, bydd Cwmni Cymunedol Cletwr yn
cynnal digwyddiad agored yn y siop i gyﬂwyno
cynlluniau a syniadau ar gyfer ailddatblygu
Gwasanaethau Cletwr.
Mae’r penseiri George & Tomos o Fachynlleth
wedi cael eu penodi i gydweithio â Chwmni
Cymunedol Cletwr i gynllunio adeilad hollol
newydd. Mae’n rhan o gynllun i brynu ac
ailddatblygu’r saﬂe ac mae’n rhan o’r cais am
gyllid gan y Loteri Fawr a chyllidwyr eraill. Y
gobaith yw y bydd y gwaith adeiladu wedi’i
gwblhau yn ystod 2015.
Mae’r dewis i adeiladu o’r newydd yn hytrach
nag ailwampio’r adeiladau presennol yn
cynnig gwell cyﬂe i sicrhau adeilad a fydd yn
ddeniadol, yn eﬀeithlon ac yn addas i’r diben.
Ond, peidiwch â phryderu bydd Siop
Cynfelyn yn dal ar agor tra bydd y gwaith
adeiladu’n mynd rhagddo.
Felly os ydych am weld beth sydd ar y gweill
gyda’r fenter gyﬀrous hon, galwch draw yn
Siop Cynfelyn ar 17 Ionawr rhwng 4.00pm a
7.00pm er mwyn gweld y cynlluniau a chwrdd
â’r penseiri ac aelodau o Gwmni Cymunedol
Cletwr.

ar gyfer y weinidogaeth gan y
Parch. Morlais Jones, Bethel,
fel Gwylfa wedyn.
Byddai John yn hoﬃ dweud
wrth ei gyd-weinidogion ein
bod ni’n dau wedi gadael
y cownter am y pulpud.
Derbyniwyd ef i Goleg BalaBangor yr un diwrnod a’i
gyfaill agos Derwyn Morris
Jones a’i hyﬀorddi gan y
Prifathro Gwilym Bowyer
a’r Athro R. Tudur Jones.
Roeddwn yn ei gyfarfod
Ordeinio yn Rhydymain ar
28 a 29 Awst 1956, ac o’r 28
fu’n cymryd rhan dim ond
tri – Derwyn, Gwylfa ac F. M.
Jones – un arall o blant Bethel
– sy’n goroesi.
Yn Rhydymain y cafodd
John afael ar ei briod
Catherine, merch yr Hengwrt,
a gyda’i doniau cerddorol
disglair, a’i chariad at bethau
gorau ein diwylliant bu’n
fawr ei chyfraniad ac yn gefn

iddo yn yr eglwysi. Buont
yn cyd-weinidogaethu yn
Seion, Llandysul, 1964 -1972;
Tabernacl a Horeb Treforys,
1972-1987; a Chapel Coﬀa,
Cyﬀordd Llandudno, Salem
a’r Tabernacl, Penmaenmawr, Llanfaifechan a Horeb,
Dwygyfylchi, 1988- 1998.
Ar wahân i fod yn fugail
cydwybodol a phregethwr
nodedig, bu John yn Islywydd yr Urdd, ac yn
fawr ei wasanaeth i Undeb
yr Annibynwyr. Fe’i
dyrchafwyd yn Llywydd
yr Undeb ac yr oeddwn yn
rhan o’r gynulleidfa niferus
yng Nghastell Nedd pan
draddododd ei anerchiad
cyfoethog, ‘’Ein Hundod yng
Nghrist’ ym Mehefin, 1995.
Wrth ddiolch am gael John
yn gyfaill oes anfonwn ein
coﬁon at Catherine, Emyr,
Gwynedd, Mari a’u teuluoedd.
W.J. Edwards

Clerc newydd i Geulanamaesmawr
Pob lwc a chroeso i Lowri Jones,
Clerc newydd Cyngor Cymuned
Ceulanamaesmawr. Mae Lowri
hefyd yn gweithio yn Siop
Gymunedol Cynfelyn yn Nhre’r
Ddôl. Cafodd Papur Pawb sgwrs
gyda hi yn holi ei hanes.
O ble rwyt ti’n dod yn wreiddiol?
Creigiau, Caerdydd
Ers faint wyt ti’n byw yn yr ardal?
Yn Nhre’r Ddôl ers mis Mai 2012
ond yn Aber ers 2005.
Rwyt ti wrthi’n gwneud
doethuriaeth. Ar beth? PhD
mewn Hanes Canoloesol, yn
benodol ar letygarwch a gwledda
yng Nghymru.
Beth yw dy swydd yn Siop
Cynfelyn?
Goruwchwyliwr, sy’n golygu
gwneud bach o bopeth - pob dim
ond yr accounts!
Beth yw dy hoﬀ beth am fyw yn
ardal Papur Pawb? Y bobl. Rwy’n

teimlo’n hynod gartrefol yma.
Ers i’r siop agor, mae’n teimlo fel
cymuned go iawn.
Y Siop hefyd yw un o’m hoﬀ
bethau: mae’n symbol o beth all
cymuned gyﬂawni os maent yn
tynnu at ei gilydd.
Alli di rannu unrhyw ﬀeithiau
diddorol eraill amdanat?
Dwi’n hynod o anniddorol... Ond,
fe wnes i chwarae Ultimate Frisbee
dros y brifysgol. A dw i hefyd yn
gallu jyglo (yn wael!).
7
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Dr Gareth Hughes
Collodd Tal-y-Bont un o’i thrigolion
hynawsaf gyda marwolaeth Dr Gareth
Hughes, Coetmor. Ar ôl gwaeledd hir a
dderbyniodd yn ddi-gwyn bu farw ychydig
cyn y Nadolig a cynhaliwyd oedfa goffa
hynod deilwng iddo yng nghapel Bethel ar
brynhawn Sul Rhagfyr 15fed.
Ers yn naw mlwydd oed rhoddodd
Gareth ei fryd ar fod yn ddoctor. Mae
hyn yn rhyfedd ar un olwg oherwydd fe’i
ganed i deulu a wnaeth ei farc yn myd
busnes gyda’i dad, Jack Hughes yn rhedeg
y Central Garage yng Nghaernarfon. Ond
daeth o dan ddylanwad Dr Emyr Jones,
tad ei ddarpar wraig Gwen a chychwyn ar
y daith o gymhwyso ei hun fel meddyg ym
Mhrifysgol Lerpwl. Dechreuodd ar ei yrfa
yn ysbyty C&A Bangor o dan gyfarwyddyd
Dr Emyr a oedd erbyn hyn yn dad yng
nghyfraith iddo. Enillodd radd MRCP
yn 1967 a dod yn feddyg ymgynghorol.
Dyma adeg troad allweddol yn ei yrfa
oherwydd penderfynodd arbenigo ym
meddygaeth yr henoed a symud i Glasgow
i astudio o dan yr Athro Fergus Anderson
deilydd yr unig gadair yn y maes ym
Mhrydain. Dychwelodd i Gymru yn 1969
fel Meddyg Ymgynghorol yn ysbyty Ffordd
y Gogledd Aberystwyth gyda’r addewid
y byddai ysbyty newydd i’r henoed
yn cael ei hadeiladu yn y man (roedd
Gareth wedi ymddeol cyn gwireddu’r
addewid!). Dyfarnwyd Cymrodoriaeth
Churchill iddo yn 1970 i ymweld a’r
Ffindir a Denmarc i astudio dulliau’r
gwledydd hynny o ofalu am yr henoed.
Cam pwysig arall oedd trefnu Cynhadledd
Wanwyn o’r British Geriatric Society
yn 1982 a gymaint oedd llwyddiant y
gynhadledd fel y gwahoddwyd Gareth
i Saskatoon Canada fel Athro ymweld
yn y brifysgol yno. Nôl yn Aberystwyth
fe’i penodwyd yn drefnydd hyfforddiant
uwch-raddedigion ym Mronglais a gall
tyrfa dda o feddygon ifanc dystio i’w ofal
a’i arweiniad. Ymddeolodd yn 1995 a rhoi
yn hael o’i amser wedyn i fudiadau megis
y CAB, Age Concern a Chymdeithas Strôc
Aberystwyth.
Roedd Gareth yn amryddawn ei
ddiddordebau. Gellir esbonio ei
ddiddordeb mewn ceir drwy gofio am
fusnes ei dad. Cafodd ei gar cyntaf. MG
Sport (wrth gwrs!) yn un ar hugain ac
fe ddilynwyd hwnnw gan fflyd o geir
eraill – yr Alvis piws, Rolls Royce glas a’r
Triumph Stag melyn a’i rif cofrestr JC
8080 yn linyn cyswllt uniongyrchol a bro
ei febyd. Bu’n dipyn o olffiwr hefyd ond
gyda phwysau gwaith diflannodd y cyfle
i ymarfer ac ymweld â lawntiau y cyrsiau

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

Gellimanwydd, Talybont,
Ceredigion SY24 5HJ

helen.iwan@btinternet.com

01970 832760

Gareth Hughes ar adeg ei ddyrchafu’n llywydd
y gangen leol o’r Gymdeithas Feddygol
Brydeinig.)

lleol. Mae’r tir o gwmpas Coetmor yn
arwydd clir o’i ddiddordeb yn yr ardd
ond y planhigyn a ddenodd ei sylw oedd
y winwydden. Aml i noson byddai’n
dychwelyd o ysbyty North Road a mynd
yn syth i dendio’r gwinwydd a’i amynedd
a’i arbenigedd yn arwain at gipio’r prif
wobrwyon yn y Sioe Genedlaethol
yn Llanelwedd. Cafodd ei ethol yn
Llywydd Sioe Tal-y-Bont gyda’r fraint a’r
anrhydedd yn rhoi diwrnod i gofio iddo ef
ac i Gwen. Etholwyd Gareth yn ddiacon
ym Methel yn 1974, swydd a gyflawnodd
gydag urddas a chywirdeb.
Dyna’r ffeithiau ond roedd Gareth a’i
gymeriad tawel, agos atoch yn llawer mwy
na ffeithiau moel. Bu’n ŵr da i’w gariad
bore oes, yn daid annwyl a balch i’w wyron
ac yn dad i bedwar o blant, Harry, Dafydd,
Sian a Gwenno. Mewn adeg o bendroni ar
yr aelwyd yr holi cyson yng Nghoetmor
oedd – beth fyddai Dad yn dweud?
Rhoddodd ei egni a’i fywyd i agwedd o
feddygaeth a welir yn aml fel rhyw fath o
atodiad diwedd y daith. Nid felly dylai fod
ym marn Gareth a dro ar ôl tro anogai’r
claf i osod ffoto cynnar wrth ymyl ei wely
i atgoffa ei hun a’i ofalwyr iddo ef hefyd
fod yn ifanc a heini. Dyna wers werthfawr,
gwers a arddangosodd Dr Gareth Hughes
drwy esiampl gydol ei fywyd.
GIE
Dymuna Gwen Hughes a’r plant ddiolch
i bawb am bob arwydd o gydymdeimlad a
ddangoswyd iddynt ar adeg eu profedigaeth.
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Ysgol Llangynfelyn
Sioe Nadolig
Cynhaliwyd ein Sioe Nadolig
‘Y Teulu Blin’, yng Nghapel
Rehoboth, Taliesin. Stori
oedd hon am deulu a oedd
wedi anghoﬁo am wir ystyr
y Nadolig. Yng nghwmni
dwy angel, a chriw o ganwyr
carolau gyda cherdyn
Nadolig annisgwyl, maent
yn teithio i Fethlehem i
ddathlu geni’r Iesu. Diolchwn
i’r Parchedig Wyn Morris a
swyddogion Capel Rehoboth
am eu cefnogaeth barod
ac i’r Gymdeithas Rhieni
ac Athrawon am baratoi’r
lluniaeth nôl yn yr ysgol.
Sinema
Aeth y plant i Sinema’r
Commodore i weld y ﬃlm
‘Monsters University’. Roedd
yn ﬃlm arbennig o dda a
mwynhaodd pawb yn fawr
iawn. Diolchwn i’r Gymdeithas
Rhieni ac Athrawon am dalu
am y gweithgaredd.
Cinio Nadolig
Cafwyd Cinio Nadolig blasus
iawn eto eleni. Diolchwn yn
fawr iawn i Mrs Jen Jones
a staﬀ y gegin yn Ysgol
Talybont am baratoi’r cinio
ac i Natalie am gludo’r
cinio draw atom i’r ysgol.
Diolchwn hefyd i Mrs Linda
Hicks am roi’r craceri i’r
plant er ei bod wedi ymddeol
o’r ysgol ers pedair blynedd
– mae hi’n dal i wneud!
Parti Nadolig
Yn dilyn y Cinio Nadolig
cafwyd parti yn y prynhawn
gyda gemau a disgo.

Gadawodd Siôn Corn lond
sach o anrhegion i’r plant.
Gwasanaeth Cristingl
Cymerodd y plant ran
mewn Gwasanaeth Cristingl
yn Eglwys Sant Mihangel,
Eglwysfach yng ngofal
y Ficer Cecilia Charles.
Cyn y gwasanaeth, buont
yn addurno oren gyda
rhuban coch a losin cyn
rhoi cannwyll yng nghanol
yr oren. Canodd y plant
ddwy gân Nadoligaidd
cyn cynnau’r canhwyllau
ar yr allor. Diolchwn i
swyddogion yr Eglwys am
eu croeso cynnes ac am
y diod a’r bisgedi wedi’r
gwasanaeth.
Aelod newydd o staﬀ
Croesawn Miss Fﬂur
Edwards atom i’r ysgol.
Mae Fﬂur yn dechrau gyda
ni fel cynorthwyydd dysgu.
Gobeithiwn y bydd hi’n
hapus iawn yma yn Ysgol
Llangynfelyn.
Plant Newydd
Croesawn ddau fachgen bach
newydd i’r ysgol sef Hopcyn
a Felix. Rydym yn siŵr y
byddant yn hapus iawn gyda’r
plant eraill yn nosbarth y
Cyfnod Sylfaen yn y Caban.
Llongyfarchiadau
Llongyfarchiadau mawr
iawn i Miss Siwan Jones,
athrawes Cyfnod Allweddol
2, ar ei dyweddïad diweddar
i Mr Elgan Evans. Estynnwn
ein dymuniadau gorau i’r
pâr ifanc.

Biosffer Dyfi
Wyddoch chi fod ardal Papur Pawb yn rhan o ardal Biosﬀer
Dyﬁ, sydd wedi ei gydnabod gan UNESCO fel Gwarchodfa
Biosﬀer? Diolch i’r statws yma, a chymorth Cronfa Eleri,
mae cyﬂe i osod nifer o baneli dehongli yn yr ardal eleni.
Bydd y paneli yn cynnwys map Biosﬀer Dyﬁ. Bydd lle wrth
y map ar gyfer gwybodaeth am dreftadaeth leol - boed
hynny’n ymwneud â phobl neu natur. Rydym eisiau i chi,
bobl yr ardal, gael dweud eich dweud am beth fydd yn cael
ei gynnwys. Beth am gysylltu â ni (robin@biosﬀerdyﬁ.org.

uk neu 01654 703965)
ac awgrymu hanesion,
ﬀeithiau neu luniau
o’r ardal? Byddem yn
croesawu awgrymiadau
hefyd ynglŷn â lle i
osod y mapiau. Bydd
cyfarfodydd yn yr ardal yn fuan lle allech weld a thrafod y
syniadau - manylion yn rhifyn nesaf Papur Pawb!
9
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argraffu da
am bris da

Pwy oedd yma gan
mlynedd yn ôl?
Gwilym Jenkins fu gyda’i gamera yng nghwmni:
y diweddar Deﬁ Tomos Lloyd, Penrhiw
y diweddar Trefor Williams, Cwmslaid
NOS FERCHER, 22 IONAWR 2014 AM 7.30.YH
YN FESTRI BETHEL, TAL-Y-BONT

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

NOS FERCHER, 5 CHWEFROR 2014 AM 7.30.YH
YN FESTRI BETHEL, TAL-Y-BONT
Mynediad £3 y noson
i gael yr hen hanes o Dal-y-bont i
Foel Llyn ac yn ôl drwy Cwm Ceulan.
Yr elw tuag at Apêl Haiti
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

Eurfyn Williams, Pensarn Ddu
Evan a Betty Jenkins, Carregcadwgan

Undeb yr Annibynwyr - CROESO I BAWB

Ffôn: 01970 636774

Garej Paul Joseph
01970 822220
Pob Math o Geir
Gwasanaeth a Thrwsio
Diagnosteg a Weldio
Paratoi a Thrwsio MOT
Dan Glo, Lon Glanfred, Llandre

GOLCHDY LLANBADARN
CYTUNDEB GOLCHI
GWASANAETH GOLCHI
DWFES MAWR
CITS CHWARAEON
GERAINT JAMES
Ffôn: 01970 612459
Mob: 07967235687
Valrosan, Pwllhobi, Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth SY23 3SL
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O’r Cynulliad
Wrth edrych ymlaen at y ﬂwyddyn newydd, bydd
cyﬂwr ein gwasanaeth iechyd yn sicr yn bwnc fydd yn
hawlio penawdau yn 2014. Mae pryderon yn tyfu am
benderfyniadau Bwrdd Iechyd Hywel Dda. Heb os, diﬀyg
arian sydd wrth wraidd llawer o’r problemau, ond mae’r
modd y mae’r gwasanaeth yn ein hardal yn cael ei reoli
hefyd yn destun goﬁd.
Yn Rhagfyr, wrth gwrs, daeth y newyddion gwarthus fod
gwelyau yn Ysbyty Aberteiﬁ yn cau. Ddaeth hyn yn dilyn
misoedd o gwtogi ar y gwasanaeth bob yn dipyn a thorri
nôl ar staﬀ, a oedd yn ddigalon i bawb. Mae angen clir am
ysbyty cymunedol yn Aberteiﬁ, sy’n gwasanaethu godre
Ceredigion, ardal y Preseli a Dyﬀryn Teiﬁ. Gobeithio gallwn
glymu’r Bwrdd Iechyd i amserlen pendant ar gyfer yr ysbyty
newydd. Hefyd mae pryderon parhaus am wasanaethau
ym Mronglais. Eto, rhaid i’r Bwrdd Iechyd adfer ﬀydd
y cyhoedd; maent wedi torri gormod o addewidion am
wasanaethau yn ein hardal.
Rhaid, wrth gwrs, ymladd dros y gwasanaethau yma.
Ond hefyd rhaid edrych i’r tymor hir, a daeth llygedyn o
newyddion da yr wythnos cyn y Nadolig. Fis Tachwedd,
arweiniais grŵp o feddygon uchel eu parch o ar draws y
canolbarth i gwrdd â’r Gweinidog Iechyd. Nawr, daeth
cadarnhad fod y Gweinidog wedi gwrando, a’i fod am
gomisiynu ymchwil annibynnol fydd yn edrych yn
benodol ar sialensau i’r Gwasanaeth Iechyd yn yr ardal
wledig eang sy’n gorwedd rhwng coridorau’r M4 a’r A55.
Dyma gydnabyddiaeth fod anghenion yr ardal hon, gan
gynnwys Bronglais, ysbytai cymunedol, meddygon teulu
a gwasanaethau cymdeithasol, yn unigryw. Mae angen
meddwl yn ﬂaengar am y sialensau, gan ddefnyddio telefeddygaeth a thechnoleg fodern i sicrhau fod gan bobl
wasanaethau yn agos i’w cartreﬁ.
Pwnc arall fydd yn parhau i gael sylw yn 2014 fydd pris ynni.
Mae pleidiau San Steﬀan wedi cyhoeddi polisïau fydd yn
lliniaru rhywfaint ar y cynnydd diweddar yng nghost trydan
a gwresogi’n cartreﬁ. Ond o weld y manylion, tydyn nhw
ddim fel petaent yn ystyried fod y rhan fwya o gartreﬁ mewn
ardal fel Ceredigion ddim yn gallu derbyn nwy trwy bibell.
Mae peryg na fyddwn ni’n gallu elwa o’r cynlluniau i reoli
prisiau, gan mai’r fargen rhataf gan y rhan fwyaf o gwmnïau
yw’r contractau ‘deuol’ nwy a thrydan. Rwy’n benderfynol o
sicrhau fod anghenion ein bröydd ni yn cael eu clywed.
Elin Jones AC

Y Gair Olaf
Mae’n fore Mercher, Ionawr 1af 2014. Holl rialtwch Nadolig y
llynedd yn hanes erbyn hyn a stori’r geni wedi ei rhoi dan glo
am ﬂwyddyn arall. Ychydig oriau’n ôl roedd y byd a’r betws
yn dathlu wrth groesawu’r ﬂwyddyn newydd. Golygfeydd
o bedwar ban byd yn ﬄachio ar ein sgriniau teledu a thân
gwyllt yn goleuo’r awyr ar draws y wlad. Deﬀro bore heddiw
i realiti bywyd go iawn.
A dyma hi bellach yn Ddydd Calan - diwrnod casglu
calennig. Braf oedd cael croesawu un hogyn bach llawen
pump oed eleni. Dydy’r hen draddodiad heb ddiﬂannu
o’r tir wedi’r cyfan. Dyma un dyddiad roeddwn yn edrych
ymlaen ato pan oeddwn i’n blentyn. Mynd yn griw bychan
o gwmpas y ﬀermydd a’r tyddynnod gwledig i ddymuno
cyfarchion y ﬂwyddyn newydd. Cael sgwrs fach ymhob man
cyn symud ymlaen i’r lle nesaf. Roedd hyn yn gyﬂe i bontio’r
cenedlaethau a dod i adnabod trigolion yr ucheldir. Bonws
oedd derbyn pishyn tair neu ddarn chwe cheiniog a phan
gaed oren neu far o siocled fe’i rhown yn barchus yn y bag
a’u cludo adre i’w bwyta gweddill y diwrnod.
A beth am addunedau blwyddyn newydd? Sawl un ohonoch
sydd wedi gwneud un ac wedi ei thorri yn barod?! Fydda i’n
bersonol byth yn gwneud ond eleni cynigiaf adduned i eraill
i’w gwneud. I bwy, meddech chi? Wel, i Fwrdd Iechyd Hywel
Dda ac i bawb mewn awdurdod, yn wleidyddion a chynghorwyr
– “Coﬁwn mai’r un yw angen dyn lle bynnag y bo”
Blwyddyn Newydd Dda.
Elizabeth Evans

NeXDdd *oƂD 7DlyEonW
Chwefror 12 fed, 2014
Cwrdd Blynyddol 7.30
3wyllgor 5heoli yn dilyn am  oŪr gloch

Ioga

Mathew Davies

Plymio a Gwresogi
Neuadd Goffa, Tal-y-bont,
Nos Fawrth am 7.30- 9.00.
Pris £5.00
Cysylltwch a
Sue Jones-Davies
01970 624658
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CHWARAEON
Colli Cyfle
Ar Sadwrn olaf 2013 cafodd Tal-y-bont y cyﬂe i godi i frig Ail
Adran Cynghrair Cambrian Tyres Aberystwyth a’r Cylch, ond
mewn gêm nodweddiadol o gyfnod y Nadolig, collwyd yn
erbyn Tywyn a Bryncrug o bum gôl i bedair. Oherwydd hynny
bydd angen i Dal-y-bont yn awr ennill pwyntiau yn erbyn
Aberdyﬁ a thîm y Coleg (heb sôn am beidio â cholli yn erbyn
timau gwana’r gynghrair) os am sicrhau dyrchaﬁad i’r Adran
Gyntaf ar ddiwedd y tymor.
Roedd Tywyn a Bryncrug wedi dod â thîm llawer yn gryfach
na’r arfer ac nid oedd holl chwaraewyr Tal-y-bont ar gael ar
y diwrnod. Ar ben hynny anafwyd Barry Southgate yn ystod
yr hanner cyntaf a bu raid iddo adael y cae. Roedd y sgôr yn
gyfartal, 1-1, ar yr egwyl, gyda Jamie Evans y sgoriwr i Dal-ybont. Ond o fewn llai na phum munud o’r ail hanner, roedd
Tal-y-bont 3-1 ar y blaen gyda Harri James a Todd Penfold yn
rhwydo. Fodd bynnag tarodd y bechgyn o Feirion yn ôl gan
sgorio deirgwaith mewn cyfnod o bwysau di-baid. Yn wir dim
ond arbedion gwych gan Jamie Barron gadwodd Tal-y-bont
yn y gêm. Pan sgoriodd Jamie Evans i unioni’r sgôr roedd
gobaith am bwynt ond cipiwyd y triphwynt gan Dywyn a
Bryncrug gyda gôl ryfeddol o ﬀodus ychydig cyn y chwiban
olaf.
‘Gwyliwch y goliau’ yw arwyddair y rhaglen radio Ar y Marc
ac roedd digon i’w gweld ar Gae’r Odyn Galch dros yr Ŵyl.

Llwyddiant timau
hy^ n Penweddig

Cafodd tîm o dan 16 Penweddig eu coroni’n Bencampwyr
Ceredigion ym mis Hydref pan guron nhw Ysgol Penglais
o 2 gôl i 1 mewn gêm derfynol agos. Ar eu ﬀordd i’r
gêm derfynol fe guron nhw Ysgol Tregaron 5-0, Ysgol
Castellnewydd Emlyn 6-0 ac Ysgol Dyﬀryn Teiﬁ 4-3 yn y
rownd gyn–derfynol. Yn anﬀodus, collodd y tîm dan 16 o
2 gôl i 1 mewn gêm agos iawn yn erbyn Ysgol y Preseli yn
y rownd ranbarthol nesaf. Roedd Billy Williams (ail o’r
chwith yn y rhes gefn) o Dal-y-bont yn aelod allweddol
o’r tim hwn.
Cafodd tîm dan 18 Penweddig hefyd eu coroni yn
Bencampwyr Ceredigion ym mis Tachwedd. Curon nhw
eu cystadleuwyr lleol, Penglais, yn y gêm derfynol o 3
gôl i 0. Roedd yn gêm galed a chwaraewyd mewn tywydd
gwael. Cyn cyrraedd y gêm derfynol curodd Penweddig
dîm Ysgol Aberaeron. Aeth y gêm i amser ychwanegol,
ond dim ond ym mhum munud olaf yr ail hanner y
sicrhawyd y fuddugoliaeth. 2 gôl i 0 oedd y sgôr terfynol.
Symudodd y tîm ymlaen i chwarae gêm y rownd nesaf
yn erbyn Ysgol y Preseli. Roedd y tîm yn wych gan faeddu
tîm trefnus y Preseli. Penweddig oedd yn fuddugol yn
y diwedd o 6 gôl i 0. Mae’r tîm nawr yn symud ymlaen i
rownd 16 olaf Cwpan Pêl-droed Ysgolion Cenedlaethol
Cymru. Mae dau o fechgyn Tal-y-bont yn chwarae rhan
ﬂaenllaw yn y tîm, sef Ryan Hughes ac Eilir Huws (ail a
thrydydd o’r chwith yn y rhes gefn).
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