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Pobl a Phethe
tud 3 tud  4 tud 12 Atodiad

Rali CFfI Ysgol Llangynfelyn

Pwy sy’n dathlu? ..... tud. 12

Yn ystod tymor y Gwanwyn ymwelodd arolygwyr Estyn â Chylch 
Meithrin ac ysgol gynradd Tal-y-bont ac yn ddiweddar cyhoeddwyd 
yr adroddiadau ar y naill a’r llall. Mae’r ddau adroddiad yn rai 
canmoladwy iawn.

 

Rwy’n hapus iawn gyda chanfyddiad yr arolygwyr o’r ysgol. Mae’r 

sicrhau’r ddarpariaeth orau ar gyfer y plant. Mae’n galonogol hefyd fod 

Llongyfarchiadau mawr i bawb

CANMOLIAETH UCHEL



Dyddiadur

Os am gynnwys manylion am 
weithgareddau eich mudiad neu 

eich sefydliad yn nyddiadur y mis, 
dylech ddanfon y manylion llawn 
at Carys Briddon, carysbriddon@
btinternet.com (01970 832478)

o leiaf ddeng niwrnod cyn y rhifyn 
nesaf o Papur Pawb.

GOLYGYDDION

MEHEFIN

12 Bethel  
 Nasareth

Rehoboth
Eglwys Dewi Sant

16 Sefydliad y Merched  
 Tal-y-bont

Eglwys Dewi Sant

17 Clwb Nos Wener

19 Bethel 

 Rehoboth

Eglwys Sant Pedr, Elerch

20 Merched y Wawr Tal- 
 y-bont a’r Cylch

24 Caws, Gwin a Chân

26 Bethel 
 Nasareth

 Rehoboth
 Eglwys Dewi Sant

28 Cymdeithas Treftadaeth  
 Llangynfelyn

GORFFENNAF

1 Clwb Nos Wener 

3 Bethel 
 Nasareth

Rehoboth
Eglwys Sant Pedr, Elerch

7 Eglwys Dewi Sant

8 Sioe Ffasiwn

10 Bethel 
 Nasareth

Rehoboth
Eglwys Dewi Sant

17 Bethel 

24 Bethel 
31 Bethel 

AWST

7 Bethel

14 Bethel
21 Bethel
28 Bethel

MEDI 

4 Bethel

Llythyr



Pobl a
Phethe

Y Wobr Bellaf?

Gwellhad Buan

Bennu yn y Fenni?

Croeso

Pwytho Cain

Llongyfarchiadau

Babi newydd

Cymorth Cristnogol Plwyf 
Llangynfelyn

Ennill £100

Penblwydd Arbennig

Awdur o Bontgoch

Gwasanaeth Cynnal a Chadw Gerddi

MYNACH
Garden Maintenance

Torri Porfa, Sietynau, Tirlunio a Garddio

Gwasanaeth cyfeillgar a phrisiau rhesymol

Ffoniwch Meirion:
07792457816 /  01974 261758 

e-bost:
mynachhandyman@yahoo.com

Logaston Press



Mae nhw’n canu “cerdd dant”



O’r Senedd

Wales & West Housing
Brenhines y Tin Ffoil

... rhagor o Rali CFFI



Cymdeithas Treftadaeth Llangynfelyn

mlynedd o hanes mewn awr, ond dyma’r her osododd Eirionedd 
Baskerville i’w hunan ar Fai 24ain. Hanes a datblygiad y 
Wladfa Gymreig ym Mhatagonia oedd ei phwnc a, gyda help 

o ymfudwyr y Mimosa

Cyngor Cymuned Ceulanamaesmawr

Adroddiad o’r prif faterion a drafodwyd
yng nghyfarfodydd mis Mai

1. Cyfarfod Blynyddol

2.  Aelod Newydd

4. Gosod Mainc – Allt y Crib

Action on Hearing Loss, Cymru – Hear to 
”

Merched y Wawr 



yn eisiau i groesawu ymwelwyr ac i wneud gwaith 
gweinyddol amrywiol. Dyddiad cau 4 Gorff ennaf. 
Manylion llawn gan Garmon Gruff udd ar garmon@
ylolfa.com neu ff oniwch 01970 832 304.

Y Lolfa Cyf.  Talybont  Ceredigion  SY24 5HE

Rheolwr/aig Swyddfa

www.ylolfa.com

Cyhoeddwyr ac argraff wyr

Cyfl e i weithio yng ngwasg fywiocaf Cymru!

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2016

dannedd 
dodi rhegi awtomatig

grwydro mhell o’i fro 

yng ngwynt y tanau 
mawn



Cylch Meithrin Tal-y-bont

Arolwg ESTYN

Penillion i’r Leri

Llefydd ar gael

YGair Olaf

Gellimanwydd, Talybont, 
Ceredigion  SY24 5HJ

helen.iwan@btinternet.com

Iwan Jones
Gwasanaethau Pensaerniol 

Cynlluniau ar gyfer adeiladau newydd,
estyniadau ac addasiadau

01970 832760



Ysgol Tal-y-bont

Gwersyll yr Urdd Glan-llyn

Elusen Macmillan

Mari Arad Goch

Mewn Cymeriad



Sioe ‘Mewn Cymeriad’

Barbeciw

Llangrannog

PC Alun

Trawsgwlad

Ysgol Llangynfelyn

Diogelwch y traeth

rhagor o Ysgol Tal-y-bont

Mabolgampau a barbeciw’r Ysgol

Eisteddfod yr Urdd
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Ysgol Llangynfelyn

Diwrnod yng Nghoed Tyllwyd
RNLI

Lerpwl



Chwaraeon Madison 
Genesis

Tour de 
Yorkshire

Rutland-Melton Cicle 
Classic

CAE’R ODYN GALCH

Cynhelir Cyfarfod 
Blynyddol Cymdeithas 
Maes Chwarae Cae’r 
Odyn Galch eleni ar 5 

Llew Gwyn,
Tal-y-bont, am 7.30. 

Mae’r gymdeithas yn 
awyddus iawn i ddenu 
gwirfoddolwyr newydd 

i gynorthwyo gyda’r 
gwaith o gynnal y cae. 

Gŵyl Pêl-droed Talybont
2/7/16

3/7/16
Dan 7 | Dan 9 | Dan 11 | Dan 12 | Dan 14 | Dan 16   Dechrau 10am

Maes Chwarae, Cae’r Odyn Galch, Talybont a’r Cylch

Oedolion £2

Dewis Lwcus £1 yr un  Gwobrau |  £100 |  £50 |  £25
Bydd bwyd ar gael ar y maes

PYSGOTA: CERI AC IFAN

LLWYDDIANT I GRUFF AR Y FFORDD

Tour de Yorkshire.

Pearl Izumi Tour Series

EILYDDION YN RHAGORI



Ysgol 1876 – 2016

Llangynfelyn
ATODIAD PAPUR PAWB MEHEFIN 2016

Rhai o blant yr ysgol tua 1916, gyda’r prifathro James Jones a’r athrawes [?] Margaretta Jones

Ysgol Llangynfelyn 2016: Cefn: Mr John Lynch (Cynorthwy-ydd Dosbarth), Mrs Rhian Nelmes (Pennaeth Cynorthwyol), Seamus Byrne, Asher Wood, Tilly Heathfield, Jasmine Berry, 
Katy Indeka, Violet Jordan, Elijah Girardi, Finn Langley, Mrs Lynwen Morgan (Athrawes Gyflenwi), Mrs Betsan Llywelyn Jones (Athrawes Cefnogi’r Gymraeg)
Canol: Iwan Foster Leslie, Osian Clark, Hopcyn Cosson, Alice Groves, Noah Berry, Dylan Kerridge
Blaen: Felix Hustings, Siskin Harding Bubb, Martha Cosson, Maia Kerridge, Oska Tvedt, Amber Lewis (yn absennol Ava Lewis a Joe Lewis)
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Plant yr ysgol tua 1910

Mis nesaf bydd ysgol Llangynfelyn yn cau ei drysau
am y tro olaf. Penderfynodd Papur Pawb y byddai’n
briodol i ni gofnodi y digwyddiad blin hwn drwy
gynnwys atodiad o luniau ac atgofion.

Er mai yn 1876 yr agorwyd Ysgol
Llangynfelyn,roedd ysgolion bach preifat yn bodoli
yn y plwyf cyn hynny. Yn ôl un disgybl, John
Erasmus Jones, Taliesin, roedd ysgol fechan yn y tñ
drws nesaf i’r swyddfa bost yn ystod yr 1850au. Yr
athro oedd hen fwynwr o’r enw James Williams ac
yn ôl J E Jones: ‘dau beth yn unig a ddysgais… tôn
Twinkle, twinkle little star a pheth oedd giar a
cheiliog yn Saesneg.’ Roedd ysgolion preifat hefyd
am gyfnod yn Nhre’rddôl ac yn yr hen gapel Wesle
ond roedd yr ‘addysg’ a gafwyd yn llai na boddhaol.
Roedd ysgol dan ofal yr eglwys hefyd wedi’i sefydlu
yn y Llan-fach o 1856 ymlaen. 

O ganlyniad i Ddeddf Addysg 1870  ffurfiwyd
bwrdd lleol er mwyn sefydlu ysgol swyddogol yn y
plwyf. Am gyfnod câi’r plant eu haddysg yn y Llan-
fach ond roedd gwir angen adeilad pwrpasol.
Codwyd ysgol newydd ar y safle presennol a’i hagor yn 1876.

Ar un adeg roedd dros 180 o blant ar gofrestr yr ysgol a’r prifathro
o 1876 tan 1919 oedd gãr o’r enw James Jones. Yn y degawdau
cynnar ceir hanes am blant yn dioddef o heintiau fel brech yr ieir, y
frech ysgarlad a’r darwden (ringworm). Yn 1917 bu farw un plentyn o
ddifftheria. Roedd llawer o’r plant hefyd yn colli’r ysgol oherwydd eu
bod yn cynorthwyo eu teuluoedd adeg y cynhaeaf neu’n codi tatws.
Roedd hyn yn achosi cryn rwystredigaeth i’r athrawon.

Saesneg oedd cyfrwng yr addysg am ddegawdau a hynny gyda
phlant a oedd bron yn ddiethriad yn dod o aelwydydd Cymraeg eu
hiaith.

Daeth cenhedlaeth newydd o athrawon disglair i’r ysgol  wedi’r
Rhyfel Byd Cyntaf, gan gynnwys Katie Isaac, Pen-y-graig (a
wasanaethodd am ddeugain mlynedd), Dorothy Owen a Mary Pugh
(Loader wedi hynny), a phrifathrawon talentog fel Hugh J Evans.
Mae’r tystion yn adrodd eu hanes ac am yr addysg gynhwysfawr a
gawsant.

Cynhaliwyd dathliad arbennig i nodi canmlwyddiant yr ysgol yn
1976 (gw. y lluniau) a chyhoeddwyd llyfryn yn adrodd hanes yr ysgol.

Yn negawdau olaf yr ugeinfed ganrif gwelid newidiadau
cymdeithasol a chynnydd yn y nifer o blant o aelwydydd di-Gymraeg.
Dysgodd llawer ohonynt iaith y nefoedd o dan ofal staff ymroddedig.

Gyda’r nifer o blant yn lleihau, a’r pwysau o ganlyniad i doriadau
ariannol gan y llywodraeth yn Llundain, penderfynwyd cau yr ysgol yn
2016. ‘Trist’ yw disgrifiad syml y pennaeth cynorthwyol presennol,
Rhian Nelmes, o’r sefyllfa a gall Papur Pawb ond ategu hynny.

Gobeithio y bydd y lluniau a’r ysgrifau’n dwyn atgofion melys i’r
rhai a fu’n mynychu’r ysgol ac i’r gymuned yn gyffredinol. Hoffem
ddiolch i’r cyfranwyr am gynnig eu hatgofion ac am fenthyca’r lluniau 
i ni.

G.J.

Diwedd Cyfnod

Côr yr ysgol ar y ffordd i eisteddfod Tywyn, 1910

Golygwyd yr atodiad gan Gwyn Jenkins.
Dyluniwyd gan Ceri Jones,
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Atgofion meddyg
Symudodd ein teulu i Taliesin o Lerpwl pan benodwyd fy nhad
(a anwyd yn sir Fôn) yn brisiwr tir yng Ngheredigion. Roeddwn
yn chwe mlwydd oed a’m chwaer Lesley  yn bedair ac yn gyflym
iawn daethom yn rhugl yn y Gymraeg. Aeth fy chwaer yn ei
blaen i weithio fel cyhoeddwr i BBC Cymru.

Mae f ’atgofion o Ysgol Llangynfelyn yn glir fel y grisial – y
tri dosbarth, y toiledau awyr agored ar dop y lle chwarae, y
llaeth cynnes, a phawb yn canu Deuaf atat Iesu am hanner awr
wedi tri i derfynu’r diwrnod. Cofiaf hefyd am ein taith natur
heibio fferm Jones y llaeth i astudio’r gwrych - ein gwrych
bywyd gwyllt ni. Llai pleserus oedd ymweliad blynyddol fan y
deintydd a phawb yn canu emynau i foddi unrhyw waedd!

A’r addysg - y fath addysg a’r fath fraint. Y tri athro Miss
Isaac, Miss Owen a’r prifathro Mr Huw Evans. Dyna brifathro
perffaith - mwyn, difrifol a charedig. Datblygodd cyfeillgarwch
agos rhwng fy rhieni Bob ac Em ac Ann a Megan a
chyfeillgarwch agosaf fyth gyda’r meibion Geraint a John Hefin
- John Hefin y ffrind bore oes, y ffrind gydol oes a fu farw ddwy
flynedd yn ôl.

Euthum i astudio meddygaeth yng Nghaerdydd a Llundain
gan arbenigo mewn rhiwmatoleg a’r afiechyd imiwnedd Lupus.
Disgrifiais agwedd arbennig o’r afiechyd – the Hughes Syndrome
a all arwain at strôc a cholli plant newydd anedig. Gweithiais ar
ddulliau i drin y cyflyrau hyn drwy ddatblygu prawf gwaed
syml.

Yn drist, prin y daw’r cyfle i ddod i Gymru nawr ond llynedd
rhoddais ddarlith i’r  Gymdeithas Hanes Meddygaeth yn
Aberystwyth. Wrth i’r trên - Y Cambrian Coast Express - agosáu
at Ynyslas teflais olwg ar draws y gors at Taliesin ac yn yr un
cipolwg llifodd yr holl atgofion - ein cartref Hyfrydle, fy ffrind
John Hefin, ein cuddfan ni, y dringo i fedd Taliesin ac wrth
gwrs ysgol fach Llangynfelyn.

Diolch i Huw Evans a’r lleill am y camau cyntaf addysgol – y
camau cadarn a oedd yn agoriad ardderchog i fywyd a gyrfa.

Graham Hughes Prifathro’r ysgol rhwng 1924 a 1941, Dennis Hughes, ynghyd â’r athrawesau, Katie Isaac,
Laura Pugh ( Loader wedi hynny) a Dorothy Owen. 

Dosbarth Miss Katie Isaac, 1951
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Yr ysgol,yn 1946 gyda’r prifathro Hugh J Evans a’r athrawesau Dorothy Owen a Katie Isaac. Ymhlith y pla
Y rhes gefn: Lewis Oliver, Brian Blackwell, Harry Jones, Desmond Bond, Stanley Wright, Wmffre Roberts, 
John MacDonald, David MacDonald, ?,?.
Y drydedd rhes: John Evans, ?
Yr ail res: Reg Jones, ?Ifor MacDonald, ? Erwyd Roberts, Roy Pugh, ?, Rhiannon Roberts, Helen Roberts, M
Brian Jones, ?,?, Garfield Jones, Graham Hughes, Ritchie Jenkins, David (Defi)Evans. 
Y rhes flaen: Gwyn Jones, Ieuan Jones, Gwyn Evans, Eirwyn Jones, Dan Evans, William Jenkins, Iorwerth 

Rhai o blant yr ysgol gyda’u hathrawesau Miss Edna Edwards a Miss Laura Pugh, ganol yr 1930au:
Y rhes gefn : Maglona Pugh, Elisabeth Jane Evans, Gwladys James, Gwladys Rhys Hughes, Blodwen Jones, 
Y drydedd rhes: Gwyn Bond, John Roberts, John Thomas Jones, E Tudor Pugh, Cecil Phillips, Haydn Jones
Yr ail res: Louie Edwards, Mabel Beechey, Glenys Morgan, Enid West, Gwladys Hughes, Ann M Evans, Ei
Y rhes flaen: Arthur Evans, John Hopkin Evans, Tommy Chase Davies, David Oliver Jones, Mervyn Phillip

Trigain mlynedd 
o wasanaeth
Dechreuais i ddysgu yn Ysgol Llangynfelyn yn 1975. yr adeg
yma, Mr Mansel James oedd y prifathro, gyda Miss Llywela
Humphreys (Williams wedyn) yn athrawes y babanod. Roedd
nifer y plant wedi tyfu, felly rhaid cael athrawes arall, ac yn
ddiweddarach ymunodd y diweddar Mr Tom Hughes â’r staff.
Dyma’r cyfnod pan oedd dau gaban ar yr iard waelod, a’r Neuadd
ar gael i gynnal gweithgareddau.

Pan ddes i yma, roedd pob plentyn yn cael ei ddysgu yn ei
famiaith, tipyn o waith i weld bod pob plentyn yn cael chwrae
teg, a hefyd ceisio dysgu Cymraeg i’r di-Gymraeg. Braf oedd
gweld erbyn i mi ymddeol bod yr ysgol yn gategori ‘A’ a phob
plentyn yn cael ei ddysgu drwy’r Gymraeg o’r cyfnod cyntaf.

Wedi i Mr James ymddeol daeth Mr Brian Davies yn
brifathro am gyfnod ac yna Mrs Menna Evans. Aeth rhifau’r plant
i lawr a dim ond dwy ohonom oedd yna. Yna wedi i’r ddau gaban
fynd o’r ysgol, y rhifau’n codi eto, ac un dosbarth yn gorfod
defnyddio’r Neuadd. Roedd popeth yn mynd ymlaen yn y
Neuadd: cinio, gwasanaeth, ymarfer corff, a’r dosbarth tu ôl i
sgrin fawr, a dyna oedd gwaith symud popeth pan oedd eisiau’r
Neuadd ar gyfer cyngerdd.

Er na fum yn ddisgybl yn yr ysgol, roeddem yn dilyn ôl traed
fy mam  oherwydd yn yr ysgol hon bu’r holl deulu (Isaac,
Penygraig), ac ambell un o’m cenhedlaeth i am gyfnodau byr. Yn
ei plith roedd y diweddar Dic Jones, y prifardd ac archdderwydd,
a hefyd fy chwaer yn ystod cyfnod fy ngenedigaeth i. Erbyn i fi
ymddeol yn 1991, roedd rhai o’r teulu wedi dysgu yn yr ysgol am
60 o flynyddoedd. Ewythr i mi, Mr J E Jones, am ddeng
mlynedd, Miss Katie Isaac am ddeugain mlynedd a minnau am
un ar bymtheg o flynyddoedd. Tipyn o gamp i unrhyw ysgol ei
guro.

Myfanwy Rowlands
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Y losin du
Atgofion syml plentyn sydd gennyf o’m hamser yn Ysgol Llangynfelyn yn ystod y pedwar degau o’r
ganrif ddiwethaf.

Mr Huw Evans (tad John Hefin Evans) oedd y prifathro gyda Miss Dorothy Owen yn cymryd
y dosbarth canol a Miss Katie Isaac yn cymryd dosbarth y babanod. 

Nid oes gennyf gof o’m diwrnod cyntaf yn yr ysgol. ‘Roedd Carys a Gwenllian, fy chwiorydd
yno yn barod, felly mae’n siãr nad oedd yn ddiwrnod trawmatig iawn i mi. Dim ond croesi’r hewl
oedd gennym.

Yr unig gof sydd gennyf o fod yn nosbarth Miss Isaac yw cael eistedd ar ei chôl tra oedd hi’n
darllen stori i’r dosbarth.

Byddai Miss Dorothy Owen yn ein dysgu i ddawnsio i gerddoriaeth recordiau a oedd yn cael ei
chwarae ar gramoffon. Un o’r rhai gyda chorn hir a handlen i’w weindio hi lan. Byddai honno yn
mynd mas o wynt ac yn gwneud sãn marwnad ryfedd. Miss Owen yn brysio ati i’w chorddi
unwaith eto cyn i ninnau fynd mas o wynt. ‘Roedd hefyd yn dysgu i ni wnïo

Dysgais lawer am natur yn nosbarth Miss Owen. Roeddem yn cael mynd am dro i’r coed, y
figyn neu lawr ffordd Tanrallt ar ddiwrnod braf ac yn cael gwersi natur wrth fynd. Gweld
gwahanol fath o fwswgl ac edrych ar wahanol flodau a rhisglau’r coed ayb. Diddorol iawn oedd y
rhain.

Yr ystafell ganol yn yr ysgol oedd dosbarth Miss Owen. Yma y byddai pawb yn ymgynnull at
wahanol weithgareddau a gwasanaethau. ‘Roedd grât mawr yno ac yn y gaeaf byddai Mrs
Rowlands (mam Olwen), a oedd yn glanhau’r ysgol, yn cynnau tanllwyth o dân i gynhesu’r ysgol
gyfan.

Yn yr ystafell hon y byddem i gyd yn ymgynnull pan fyddai’r deintydd ysgolion yn dod yn ei
dro. Miss Owen yng ngofal y canu diddiwedd (cael boddi sãn y creadur druan oedd mewn gyda’r
deintydd yn ystafell Mr Huw Evans), a Miss Isaac yn ceisio cysuro pawb oedd yn beichio crio.
Rhai yn ceisio edrych yn ddewr ond eraill (fel finnau) yn crynu fel jeli.

Mae gennyf frith gof o ganeuon actol neu ddramâu yn cael eu cynnal o dan hyfforddiant Mr
Huw Evans. Miss Owen yn gyfrifol am y canu a’r dawnsio a Miss Isaac yn cadw trefn ar y gwisgo.
Un ohonynt oedd ‘Hen Fenyw Fach Cydweli’. Fy chwaer, Gwenllian, oedd hi ac wedi ei gwisgo
mewn dillad traddodiadol Cymreig gyda’r het a’r gantell uchel ac yn gwisgo clocs go iawn. Cofiaf
hyd heddiw am ysu i gael y losin du ar y diwedd ond O! y siom. ‘Roedd mor chwerw a diflas -
losin go iawn oedd e’ nid yr un melys fel yn Liquorice Allsorts.

Cyfnod hapus a di-ofid.
Eiriona Metcalfe

hlith y plant gellir adnabod:
Roberts, Henry Davies, Trevor (Tanllan),  W J Edwards, 

Roberts, Muriel Roberts, ?, Pat Pugh, Jane MacDonald, 

Iorwerth Edwards 

Y Prifathro Hugh J Evans a’r athrawesau Dorothy Owen a Katie Isaac, tua 1946

au:
wen Jones, Nansi Pugh, Mabel Bond

ydn Jones, Leonard Slater, Martha Richards
Evans, Eileen Magee, Mabel Evans
vyn Phillips
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“Give us a gum chum”
Yr oedd yr ail ryfel byd yn dal i rygnu ymlaen pan aeth Mam a fi i’r
ysgol am y tro cyntaf. Miss Isaac oedd fy athrawes gyntaf ac fe
ddysgodd i mi ysgrifennu a darllen cyn i mi gael mynediad i
ddosbarth Miss Owen i ddysgu tablau dau i ddeuddeg a hefyd cael
gwybodaeth am yr holl bwysau a mesurau’r system Imperial a oedd
yn galluogi fi i wneud s ms. Mrs Griffiths oedd y Brifathrawes
amser hynny ond erbyn i mi gyrraedd y dosbarth uchaf, Mr Huw
Evans oedd y Prifathro ac fe ddysgodd i ni’r pynciau gramadeg,
hanes a daearyddiaeth. Ni allai unrhyw blentyn wedi cael gwell
athrawon i’w dywys ar hyd llwybr addysg.

Roedd llawer o bwysau yr adeg hynny yn cael ei rhoi ar ddarllen
a dysgu ar gof a hefyd yr oedd yn bwysig, yn enwedig wrth ddysgu
mathemateg, bod y disgybl yn deall y pwnc ac nid yn dibynnu ar
ryw declyn electroneg i ganfod y canlyniad cywir.

Un o fy hoff lyfrau i yw Cider with Rosie ac ynddo mae’r awdur
yn coffai ei amser ef yn yr ysgol. Yn wir y mae llawer o’r hyn yr wyf
i yn cofio yn cyfateb â phrofiad yr awdur, er yn anffodus ni chefais
y cyfle i gael dracht o seidr na chwmni unrhyw Rosie o dan gambo
wair! Gan fod yr ysgol wedi ei lleoli uwchlaw’r ffordd fawr, fy
fyddem mewn sefyllfa dda yn yr amser chwarae i weld pob peth a
oedd yn mynd heibio ac yr wyf yn cofio gweld carafán a sipswn,
ambell i drempyn yn mynd heibio, lori lo Tudor Pugh, lori wartheg
Jack o Ynys Tudur, Mr Phillips o Dre’rddôl a oedd wedi colli ei
goesau yn y rhyfel byd cyntaf yn dod yn ei gadair olwyn. Bydden
ni’r bechgyn yn mynd i’w helpu trwy wthio’r gadair olwyn lan y

rhiw. Pryd arall fe fyddem yn gweld y teulu Parry o Dal-y-bont yn
cario bara mewn sachau gwynion i’w gwerthu o dñ i dñ a hefyd
Wmffre’r cigydd o Gwmerfyn yn ei gerbyd yn dod â chig ar gyfer
ein cinio dydd Sul. Pob dydd Gwener fe fyddai Mr Wheeler o
Aberystwyth yn dod â chyflenwad o bysgod i’w gwerthu o dñ i dñ.
Y prif atyniad oedd gweld confoi o loris y fyddin yn mynd heibio a
fydden ni’r plant yn gweiddi give us a gum chum mewn gobaith cael
melysion gan y milwyr.

O dro i dro byddaf yn cofio am rai digwyddiadau fel a ganlyn.
Gwraig o’r pentref yn dod i’r ysgol i gwyno am ymddygiad un

o’r disgyblion ac yn dweud wrth yr athro, “myn uffarn i os na fydd
e yn bihafio fe sbaddai’r diawl bach”.

Cofio gweld un o’r Chelsea girls yn llewygu yn y gwres wrth roi
gwers ymarfer corff i ni.

Ieu, fy mrawd, wedi chwilio bullets go iawn a oedd wedi cael ei
taflu i dwll ar Fanc y Neuadd, yn dod â un i’r ysgol ac yn ei tharo
yn erbyn carreg nes iddi ffrwydro.

Dau ddyn du yn dod i’r ysgol i gael profiad gwaith – Mr
Ingwrobi a Mr Chimwaza. Dau ddyn hoffus iawn a ddioddefodd
ni’r plant yn rhoi ein bysedd drwy eu gwallt cyrliog.

Do cafwyd addysg dda ac fe roddwyd pwyslais ar y ffaith ein
bod yn Gymry ac y dylem ymfalchïo yn hynny.  Yn anffodus ar ôl
mynd i Ysgol Ramadeg Ardwyn teimlwn mai’r nod yno oedd i ni
fod yn fwy Seisnigaidd ein hagwedd. Yr wyf yn falch iddynt fethu
cyflawni’r nod.

Reg Jones

Dathliad 1976 gyda Myfanwy Rowlands
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Be’ nes’ ti tro hwn?
Wedi canrif a hanner yn galon i’r pentref, bydd chwith
iawn gen i feddwl am Ysgol Llangynfelyn yn cau. Ond
erys yr atgofion…

Huw Evans oedd y prifathro trwy gydol fy amser i
yn yr ysgol, ac fe oedd fy hoff athro. Roedd yn ddyn
annwyl ac amryddawn a gymerodd ran lawn ym
mywyd y fro. Gyda Mrs Evans, sefydlodd gwmni
drama yn Nhaliesin ac mae’n amlwg iddo
drosglwyddo ei ddawn i’w fab, y diweddar John
Hefin. Mr Evans ddechreuodd, golygodd ac
ysgrifennodd y rhan fwyaf o Lloffion Llangynfelyn,
rhagflaenydd Papur Pawb a’r papur bro cyntaf oll.
Roedd yn athro dawnus â’r gallu i ysbrydoli’r plant a
dod â’r wers yn fyw. Diolch iddo, mae hanes a
chwedlau Cymru yn rhan o wead cenedlaethau o
blant.

Wrth gwrs, plant yw plant, ac nid oedd pob
diwrnod heb ei stormydd. Fel pob ysgol o’r cyfnod,
roedd y gansen ar y cwricwlwm pan fo angen. Sawl
gwaith yr wythnos byddwn yn cael fy anfon i sefyll y
tu allan y dosbarth am ryw ddwli. A’r peth gwaethaf,
byddai Mam, cogyddes yr ysgol, yn fy ngweld yn fy
nghywilydd. ‘O. Ti sy’ ‘na ‘to. Be’ nes’ ti tro hwn?’

Beth bynnag ddywed  gwybodusion am
gwricwlwm ehangach, neu ddewisiadau amgen, mewn
ysgol fach mi dysgais am draddodiadau’r fro, gwnes
ffrindiau oes, ac yna tyfais yn rhan o’r gymuned. Bydd
hiraeth a thristwch ar ei hôl. 

Mai Leeding

Dathliad 1976: Mrs Williams, Miss Lillian Edwards, Mrs Katie Pugh, Mrs Tansey, Mrs Ina Tudno
Williams, Miss Jennie Pugh yn eu gwisgoedd Fictorianaidd. 

Dathlu Gãyl Ddewi 1987, gyda’r brifathrawes Menna Evans a rhai o’r staff.

Dathliad y Canmlwyddiant,1976, gyda’r prifathro A Manzel James
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Gair gan y penaethiaiad
Ar ran staff presennol Ysgol Llangynfelyn, hoffen ni ddiolch o galon i
bawb sydd wedi cefnogi’r ysgol dros y blynyddoedd ac yn enwedig i
bawb sydd wedi bod yn gefnogol i’r ymgyrch i gadw’r ysgol ar agor dros
y misoedd diwethaf, yn staff, yn rhieni, yn llywodraethwyr, yn ffrindiau
ac yn blant. Agorwyd yr ysgol yn 1876 a dros y blynyddoedd mae’r
ysgol wedi dathlu llawer o lwyddiannau mewn amryw o feysydd yn
lleol a chenedlaethol. Mae’r plant sydd wedi bod yn ddisgyblion yma
wedi cael llawer o brofiadau gwerthfawr ac rydym yn gobeithio’n fawr
fod ganddynt lawer o atgofion da am yr ysgol.

Hoffen ni fanteisio ar y cyfle hefyd i ddymuno’n dda i bawb sy’n
gysylltiedig gyda’r ysgol ar hyn o bryd wrth symud ymlaen ar gyfer y
dyfodol. Pob hwyl a llwyddiant i’r holl blant yn eu hysgolion newydd a
dymuniadau gorau i’r staff hefyd wrth iddynt barhau gyda’u gyrfaoedd.

Mae croeso cynnes i bawb ymuno gyda ni i ddathlu cyfraniad yr
ysgol i’r gymuned leol ar nos Fawrth y 5ed o Orffennaf am 6yh.
Gobeithiwn yn fawr eich gweld yn yr ysgol ar y noson.

Hefin Jones, Pennaeth, a Rhian Nelmes, Pennaeth Cynorthwyol

Cyngerdd Nadolig y plant Rhagfyr 1988, gyda Louisa Phillips a Myfanwy Rowlands

Y merched yn ei gwisgoedd Cymreig, Dydd Gãyl Dewi 1994

Dydd Gãyl Dewi 2012

Carfan 5 bob ochr yr ysgol, Tachwedd 1989, a llwyddodd i gyrraedd rowndiau terfynol
cystadleuaeth chwaraeon yr Urdd. Roedd saith yn y garfan (William Bamford, Antony
Foulkes, Christopher Pugh, Dylan Davies, Antony Phillips, Duncan Bamford, Timmy
Smith) ond dim ond chwech yn y llun. Pwy sydd ar goll tybed?
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