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Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch

t.19t.9-15

Llwyddiant pêl- 
droed

Enillwyr pnawn Sadwrn: 
Ioan Mabbutt 1af ar 
yr Unawd Bl 5 a 6 a’r 
Unawd Cerdd Dant ac 2il 
ar y Llefaru Bl 5 a 6  a’i 
chwaer Elan Mabbutt, 
2il ar yr Unawd Bl 5 a 6  
Llun: Arvid Parry-Jones 

Genny Tagoe, Penrhyn-
coch – 1af ar y Llefaru Bl 
5 a 6 ar y nos Wener.

Enillwyr nos Wener: Gwen Gibson, 1af ar y Llefaru Bl 3 a 
4 ac 2il ar yr Unawd Bl 3 a4; Rhys Mills 1af ar yr Unawd 
Dosbarth Derbyn ac Ail ar y Llefaru Dosbarth Derbyn; ei 
frawd Osian Mills  1af ar yr Unawd Bl 3 a 4 a chydradd  
drydydd ar y Llefaru Bl 3 a 4; a’r chwaer a’i brawd – Lowri 
Bishop 1af ar yr Unawd Bl 5 a 6 ac Aron Bishop  1af ar yr 
Unawd Bl 1 a 2 ac 2il ar y Llefaru Bl 1 a 2. 

Rhagor o Steddfod - Lluniau t.3, 21
Canlyniadau a lluniau t.9;  
Cerdd y gadair a mwy t.10-11
Tlws yr ifanc t.12-13;  
Erthygl - Cors Fochno t.14-15

L
lu

n
iau

:  A
rv

id
 P

arry
-Jo

n
es



Y  T i n c e r  |  M a i  2 0 1 8  |  4 0 9

2

dyddiadur
Rhifyn Mehefin  Deunydd i law: Mehefin 8 Dyddiad cyhoeddi: Mehefin 20

dyddiadur

Cyhoeddir y Tincer yn fisol o Fedi i Mehefin gan Bwyllgor y Tincer. Argreffir gan 

y Lolfa, Tal-y-bont. Nid yw’r Pwyllgor o angenrheidrwydd yn cytuno ag unrhyw 

farn a fynegir yn y papur hwn. Dylid cyfeirio unrhyw newyddion i’ch gohebydd 

lleol neu i’r Golygydd, ac unrhyw lythyr neu ddatganiad i’r wasg i’r Golygydd.

Y mae pawb sy’n ymwneud â’r Tincer yn gwneud hynny’n wirfoddol ac yn ddi-

dâl er budd y gymuned leol. Nhw fel unigolion sy’n derbyn pob risg a chyfrifoldeb 

(cyfreithiol ac fel arall) gan dderbyn mai ar y telerau hynny y maent yn cyfrannu 

at y papur a’i ddosbarthiad.

MAI 18 Nos Wener Noson dathlu 

Cynog Dafis yng Ngwesty’r Feathers, 

Aberaeron am 7.30 

MAI 23 Nos Fercher Noson ‘Gwledd 

o Ddiolch’ yn Neuadd Rhydypennau 

am 6.00. Dathliad hwyliog er mwyn 

cyflwyno’r dysteb i’r Parchg Richard a 

Mrs Mair Lewis, Bow Street. Lluniaeth 

ysgafn ar gael. Croeso cynnes iawn.

MAI 25 Dydd Gwener Ysgolion 

Ceredigion yn cau am hanner tymor

MAI 28 – MEHEFIN 2 Eisteddfod 

Genedlaethol yr Urdd, Brycheiniog a 

Maesyfed  ar Faes y Sioe, Llanelwedd

MEHEFIN 2 Prynhawn Sadwrn Parti 

yn y Parc, Penrhyn-coch ym Mharc 

Chwarae Penrhyn-coch o 3.00 ymlaen. 

Prif adloniant : Radnor Wurzels. Trefnir 

gan PATRASA. Digwyddiad teuluol.

MEHEFIN 8 Nos Wener Elin Fflur yn 

Drwm LLGC am 7.30. Tocynnau £8  o 

LLGC  01970 632548  digwyddiadau.

llyfrgell.cymru

MEHEFIN 9 Dydd Sadwrn Sioe Sir 

Ceredigion Aberystwyth yng Ngelli 

Angharad yn ystod y dydd

Fin nos – am 7.00 bydd Cneifio Cyflym 

yn cael ei ddilyn gan Ddawns y Sioe 

yn y babell gyda Dafydd Iwan a’r Band. 

Tocynnau: £8.00 – gweler tudalen 

Facebook y Sioe

MEHEFIN 14-17 Nosweithiau Iau i Sul 

Bydd Cwmni Da yn recordio 4 rhaglen 

o’r gyfres deledu NOSON LAWEN yn 

y Ganolfan Hamdden, Llanbedr Pont 

Steffan. Mwy o fanylion i ddilyn  neu o  

01286 685300 est 223

GOLYGYDD – Ceris Gruffudd
Rhos Helyg, 23 Maesyrefail, Penrhyn-coch 
( 828017 | YTincer@googlemail.com

TEIPYDD – Iona Bailey
CYSODYDD – Elgan Griffiths (627916

GADEIRYDD A THREFNYDD CYFEILLION 
Y TINCER – Bethan Bebb

Penpistyll, Cwmbrwyno, Goginan ( 880228
IS-GADEIRYDD – Richard Owen,  

31 Glan Ceulan, Penrhyn-coch ( 820168
YSGRIFENNYDD – Anwen Pierce

3 Bryn Meillion, Bow Street ( 828337
TRYSORYDD – Hedydd Cunningham

Tyddyn-Pen-y-Gaer, Llandre, Aberystwyth 
( 820652 hedyddcunningham@live.co.uk
HYSBYSEBION – Cysyllter â’r Trysorydd

TASG Y TINCER – Anwen Pierce
TREFNYDD GWERTHIANT – Lila Piette

Llys Hedd, Bow Street ( 820223

ABER-FFRWD A CHWMRHEIDOL
Mrs Beti Daniel

Glyn Rheidol ( 880 691

Y BORTH – Grace Bailey, Pencarreg,  
Stryd Fawr, Y Borth ( 871462

BOW STREET
Mrs Mair Lewis, 40 Maes Ceiro ( 828 102

Lynn Phillips, 1 Cae’r Odyn ( 820 908

Anwen Pierce, 3 Bryn Meillion ( 828 337

Maria Owen, Gerddi Gleision ( 822074

CAPEL BANGOR / PEN-LLWYN
Mrs Aeronwy Lewis

Rheidol Banc, Blaengeuffordd ( 880 645

CAPEL MADOG, CEFN-LLWYD A CAPEL DEWI
Eirian Hughes, Lluest Fach ( 880 335 

Elwyna Davies, Tyncwm ( 880 275

Dei Evans, Fferm Fronfraith, Comins-coch 

( 623 660

DÔL-Y-BONT
Mrs Llinos Evans – Dôlwerdd ( 871 615

DOLAU
Mrs Margaret Rees – Seintwar ( 828 309

GOGINAN
Mrs Bethan Bebb

Penpistyll, Cwmbrwyno ( 880 228

LLANDRE
Mrs Nans Morgan 

Dolgwiail, Llandre ( 828 487

PENRHYN-COCH
Mairwen Jones – 7 Tan-y-berth ( 820 642

TREFEURIG
Mrs Edwina Davies

Darren Villa, Pen-bont Rhydybeddau ( 828 296

Sefydlwyd Medi 1977

Aelod o Fforwm Papurau Bro Ceredigion

I SS N  0 9 6 3 - 9 2 5 X
MEHEFIN 14 Nos Iau  Cyfarfod 

Blynyddol Pwyllgor Neuadd  

Rhydypennau am 7.30

MEHEFIN 15 Nos Wener Barbeciw yng 

Nghartref Tregerddan – trefnir gan y 

Cyfeillion

MEHEFIN 16 Dydd Sadwrn Ocsiwn 

Gelf elusen DASH yn Y Morlan, o 

2.00  ymlaen; ceir gwylio’r gweithiau 

1.00 - 2.00 ac ar wefan DASH (www.

dashceredigion.org.uk) (Bydd catalog 

ar-lein yn barod cyn diwedd y mis ar y 

wefan) 

MEHEFIN 16 Dydd Sadwrn Taith 

Cymdeithas y Penrhyn o amgylch 

Penrhyn Llŷn dan ofal Myrddin ap 

Dafydd. Manylion gan ac enwau i Ceris 

Gruffudd

MEHEFIN 20 Nos Fercher Cyfarfod 

Blynyddol Cymdeithas y Penrhyn yn 

festri Horeb am 7.30

MEHEFIN 29 Nos Wener Caws, Gwin a 

Chân yn Eglwys Elerch, Bont-goch gyda 

Bois y Rhedyn ac artistiaid lleol am 7.00

GORFFENNAF 4 Dydd Mercher Sgwrs 

yn Saesneg gan Hilary Peters The 

history of the Gogerddan Estate yn 

Drwm, LLGC am 13.00 Tocynnau 

am ddim o LLGC  01970 632548  

digwyddiadau.llyfrgell.cymru

GORFFENNAF 5 Nos Iau  Prom ysgolion 

cynradd Ceredigion yn y Neuadd Fawr 

am 7.00  

GORFFENNAF 7 Pnawn Sadwrn Te 

Hufen a Mefus Blynyddol Eglwys 

Sant Ioan Penrhyn-coch  rhwng 3-5 y 

prynhawn.
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30 MLYNEDD YN OL

Enillwyr yr Eisteddfod  - o’r chwith i’r dde – Lowri Evans, Angharad  
Lewis, Delyth Thomas, Bethan Thomas, Nia Williams a Cerys Humphreys. 
Llun: Hugh Jones (O Dincer Mai 1988)

Genedigaeth

Llongyfarchiadau i Eleri a Joel Barder yn 

Ninbych y Pysgod ar enedigaeth merch - 

Tirzah, chwaer i Eliana. Cofiwn am Eleri 

(Pierce Jones gynt o Bwllheli) fel swyddog 

ieunctid Menter Gobaith gydag Eglwysi 

gogledd Ceredigion.

 
 CYFEILLION Y 
TINCER
Dyma fanylion enillwyr Cyfeillion y 

Tincer Mis Ebrill 2018

£25 (Rhif 3) Eurgain Rowlands,  

 Hafod Heli, Y Borth

£15 (Rhif 154) Mary Thomas,   

 Dolgelynen, Llandre

£10 (Rhif 244) D Bryn Lloyd,   

 Caerdydd

Fe dynnwyd y rhifau buddugol gan 

aelodau o’r tîm dosbarthu yn festri 

Bethlehem, Llandre pnawn Mercher 

Ebrill 18

DÔL-Y-BONT

Cydymdeimlad

Anfonwn ein cydymdeimlad at 

Sarah, Kevin a’r teulu, Glan Gro, 

ar farwolaeth mam Sarah - sef 

Mrs. Geraldine Swift, Penrhyn-

coch. 

Sara Gibson yn cyflwyno cwpan parhaol 
er cof am Mary Thomas, Bronsaint i 
enillydd yr Her Unawd - Efan Williams, 
Lledrod

Beirniaid nos Wener: Rhian Gareth, Caernarfon ac Efan Williams, Lledrod

Megan Evans, 2il ar y Llefaru Blwyddyn 
5-6 ac ar Unawd offeryn cerdd (cynradd) 
a’i chwaer Siân Evans, Llefaru Blwyddyn 
3 a 4
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CAPEL BANGOR / 
PEN-LLWYN

 Tarian Mair Kitchener Davies yn cael ei chyflwyno i’r gangen/clwb sydd wedi cael y 
cynnydd mwyaf yn yr aelodaeth am y flwyddyn.  Gweler swyddogion Cangen Cylch Aeron 
a Melindwr a ddaeth yn gydradd gyntaf.

Gohebydd i’r Tincer

A oes rhywun allan fan yna tybed, a 

fyddai yn fodlon cymryd at waith y 

Gohebydd, ym Mhen-llwyn/Capel 

Bangor? Mae Merched y Wawr, 

yr Eglwys a’r Cylch Meithrin yn 

ysgrifennu newyddion eu hunain.

Byddem yn dra ddiolchgar pe buasai 

rywun yn fodlon cymryd at gofnodi 

unrhyw newydd arall, a hynny o fis 

Medi 2018, ymlaen.

 ’Rwyf wedi gwneud y gwaith am 

dros ugain mlynedd, ac yn teimlo 

fel seibiant, felly plîs cysylltwch â’r 

golygydd gan obeithio am ddiddordeb. 

Un peth arall, swydd i wirfoddolwr 

ydyw.!!! Diolch.  A.Lewis.

 

Merched y Wawr  Melindwr

Daeth mwyafrif o’r aelodau i Llety Parc ar y 

6ed o Fawrth i ddathlu Gŵyl Ddewi.

Roedd yna gyfle i gymdeithasu cyn  cael 

ein croesawu gan ein Llywydd. Adroddwyd 

y gras gan Heulwen Lewis ac yna fe wnaeth 

pawb fwynhau pryd blasus o fwydydd 

Cymreig traddodiadol.. 

Gŵr gwadd y noson oedd Dr. 

Hywel Griffiths, darlithydd yn yr 

Adran Ddaearyddiaeth ym Mhrifysgol  

Aberystwyth. Arferai fyw yn Nhal-y-

bont  ond symudodd yn fwy diweddar i 

Lanbadarn Fawr. Roedd fel bachgen ifanc yn 

hoff o weithio ar fferm y teulu yn Sir Benfro 

ac yn hoffi mynd am dro gyda’i dad o 

amgylch y wlad i ymweld â gwahanol lefydd 

ac i ddod i adnabod tiroedd Cymru.

Daeth at farddoniaeth trwy ei gysylltiad 

â Talwrn y Beirdd ac fe’i ysbrydolwyd gan 

ardaloedd, llefydd a  phobl y Borth a Thre 

Taliesin.

Dechreuodd  ei araith yn cystadlu yn 

erbyn sŵn uchel  hofrennydd yr Ambiwlans 

Awyr oedd yn sefyll ar gaeau Blaendolau.

Tybed a fydd hyn yn destun ei  englyn 

nesaf? !

Darllenwyd sawl darn o farddoniaeth.

Llif Coch Awst, neu 3 Llif Awst yn sôn am 

ddisgwyliad y  ffermwyr am  gymaint o law 

byddai’r pridd yn troi’r afonydd  yn goch. Ni 

fyddai y cynhaeaf gystal heb y digwyddiad 

yma. Yna tynnwyd  sylw at waith Y Parchg 

Evan Issac a’i gasgliad o farddoniaeth 

gwerin. Cerdd i wneud â Chwm Elan a 

Chraig Pont Hyllfan yn  ymddangos ar ôl 

cyfnod sych.

Yna fe drodd at bethau mwy personol - sef 

magu ei blant ei hun a mynd hefo ei ferch 

at lan yr afon Rheidol a thaflu cerrig ……yn y 

glaw ac wrth ei fodd.

Aeth ymlaen i ddiddanu â cherdd i 

Dylan  adeg canmlwyddiant y bardd, gan ei 

fod yn gweld  ei wyneb ym mhob man! 

I orffen adroddwyd dau englyn sef 

Cysgod  i’w fab Morgan a Dawns i’w ferch 

Lleucu.

Rhoddwyd diolchiadau iddo gan ein 

Llywydd ac yna daeth y noson hwylus i ben 

gyda hysbysiadau. 

Cylch Meithrin Pen-llwyn

Eisteddfod

Ymunodd plant y Cylch â phlant Cylch 

Meithrin Trefeurig ar fore Gwener, Chwefror 

16eg cyn cerdded i fyny i Neuadd y Penrhyn 

yn y prynhawn i gymryd rhan yn Eisteddfod 

ysgolion Pen-llwyn a Phenrhyn-coch.  

Mwynhaodd y plant yn fawr gan dderbyn 

rhai llwyddiannau unigol ac fel parti.

‘Ffit yn 5’

Mae Cynllun ‘Ffit yn 5’ Ceredigion Actif yn 

annog plant i ymgymryd â phum munud 

o ymarfer corff dyddiol i wella eu ffitrwydd 

corfforol a’u llês.  Eleni, mae Cylch Meithrin 

Pen-llwyn wedi ei ddewis i hyrwyddo 

rhaglen 2018.  Ar Fawrth 8fed ac Ebrill 20fed 

cafodd y plant eu ffilmio ar gyfer y cynllun.  

Bydd y ffilm yn cael ei defnyddio fel rhan 

o’r apêl ar draws Ceredigion i annog 

sefydliadau cyn ysgol i gymryd rhan yn y 

cynllun.

Helfa Wyau Pasg

Ar brynhawn Sul hyfryd, Mawrth 25ain 

cynhaliwyd Helfa Wyau Pasg blynyddol 

Cylch Meithrin Pen-llwyn yn Ysgol Syr 

John Rhys, Ponterwyd. Cafwyd prynhawn 

bendigedig gydag amryw o gêmau 

a gweithgareddau i blant o bob oed.  

Diolch yn fawr iawn i’r busnesau lleol â’n 

cefnogodd i sicrhau llwyddiant y diwrnod.  

Tynnwyd ein raffl yn ystod y prynhawn, 

dyma’r enillwyr lwcus – Gwenan Jones; 

Sandra Bennett Evans; Cati Woodward (2); 

Aiden; Eleri Richards; Twm Ellis; Miss Jools; 

Theo Lewis; Pat Owens; Hedd James – 

Morris; Ann Ellis; Rita Gorton; Lois Cleary; 

Keith Morgan; Jan Brockhouse; Elaine 

Lewis; Magi Jones; Nia Lewis; Sue Jones; 

Bethan James; Lowri Gwenllian Evans; 

Dylan Jenkins; Dafydd James; Enid Evans.

Enillwr dyfalu nifer o cloriau poteli mewn jar 

oedd Hedd James – Morris.

Clwb 200

Ebrill

1. Rhif 162 – Miss Jools

2. Rhif 52 – Margaret Hopkins

3. Rhif 136 – Phil Barr

Mawrth

1. Rhif 63 – Mr & Mrs Hamer

2. Rhif 52 – Margaret Hopkins

3. Rhif 140 – Ann Ellis

Chwefror

1. Rhif 128 – Katrina Thomas

2. Rhif 158 – Wyn Pugh

3. Rhif 115 – Ifan Ellis

Ionawr

1. Rhif 176 – Cynan James-Morris

2. Rhif 17 – Ceridwen Morgans

3. Rhif 45 – Fred Williams

Bore Coffi

Cynhaliwyd bore coffi ar fore Mercher, Mai 

2il  yn Neuadd Pen-llwyn, Capel Bangor.  

Cafwyd bore llwyddiannus gan godi dros 

£100 i goffrau’r Cylch Meithrin.  Diolch yn 

fawr i Sara Morgan, Cefn Melindwr am ei 

holl waith trefnu ac am bobi’r holl gacennau.  

Mi fyddwn yn cynnal y bore coffi nesaf ar 

fore Mercher, Mehefin 6ed  felly ymunwch â 

ni am baned, cacen a sgwrs yn Neuadd Pen-

llwyn,  Capel Bangor.  Bydd yna ddigonedd 

o gacennau ar gael gyda’r elw’n mynd tuag 

at y Cylch.  Croeso cynnes i bawb.
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TREFEURIG

Pen blwydd hapus

Pen blwydd hapus i  Mrs. Mai Hughes, 

Trawsnant, fydd yn dathlu ei phen blwydd 

yn 70 ar 24 Mai. 

 

Cydymdeimlad

Cydymdeimlwn â Olwen Fowler, 

Cwmerfin,  ar farwolaeth ei thad; hefyd 

â theulu y ddiweddar Pip Koppel, Llety 

Caws, Cwmerfin  –  fu farw yn ei chwsg 

dydd Sadwrn 21 Ebrill. |Cynhaliwyd 

angladd cyhoeddus yng Nghapel Siloa ar 

3 Mai.   

Taith Elusen Llundain i Amsterdam

Rhwng 30ain Mai a 3 Mehefin eleni bydd 

Geraint a Dylan Edwards yn gwneud taith 

feicio elusennol (Jessie ‘s Ride 2018) o 

Lundain i Amsterdam i godi arian ar gyfer 

Mind.

Mae’r daith er cof am Jessica Davies, 

ffrind i’r teulu a gymerodd ei bywyd ei hun 

yn 25 mlwydd oed. Ar ôl gweld y modd 

y gall hunanladdiad ddinistrio bywydau 

teulu a ffrindiau, gobeithio y gallwn dynnu 

sylw at boen y rhai sy’n brwydro iechyd 

meddwl a chodi arian sydd ein angen yn 

fawr ar gyfer Mind. 

Nid oes gan yr un ohonom brofiad o 

feicio o ddifrif o’r blaen felly bydd hyn 

yn her. Rydym yn edrych ymlaen at 

ymuno â 14 o feicwyr eraill o wahanol 

rannau o’r DU sy’n dod at ei gilydd i godi 

arian i achos gwych ac er cof am berson 

arbennig.

Derbynnir nawdd o unrhyw faint  yn 

ddiolchgar. Mae ffurflenni nawdd yn 

Garej Tŷ Mawr neu gellir noddi ar-lein 

yma  http://memoryspace.mind.org.uk/

MyPage/Ger-and-Dyls-Ride-for-Jessie 

Diwrnod Agored

Oes ganddoch chi ddiddordeb i anfon 

eich plentyn i Gylch Meithrin Pen-llwyn?  

Rydym yn cymryd plant o 2 i 4 oed am 

sesiynau o’ch dewis (9yb – 3yp, 9yb – 1yp 

ac 1yp – 3yp).  Caiff sesiynau plant 3 oed a 

throsodd eu hariannu.  Rydym yn cynnal 

diwrnod agored ar ddydd Sadwrn, Mai 12fed 

2 i’ch galluogi i fusnesa o amgylch y Caban 

ac i gwrdd â’n staff ffantastig.  Os hoffech 

wybodaeth pellach, yna ymwelwch â’n 

tudalen Facebook www.facebook.com/

cylchmeithrinpenllwyn neu ebostiwch 

cmpenllwyn@gmail.com

Ysgrif  Nannon Jones Tangeulan am 

atgofion y gêm Rygbi 

Ar y 1af o Fai 2018, cafodd blwyddyn 9 a 10 

y fraint o gael gwylio tîm rygbi ieuenctid, 

o dan 15 mlwydd oed, sef Sir Ceredigion 

yn chwarae yn erbyn Cwm Rhymni yn 

stadiwm y Principality, yng Nghaerdydd. Yn 

rhan o dîm Ceredigion oedd yn mynychu 

Ysgol Uwchradd Penweddig, oedd Connor 

Burns, Ioan Morris a Iestyn Llŷr.

 Fel cefnogwr o Geredigion, roeddwn 

yn teimlo tu hwnt o freintiedig, o gael 

gwylio’r tîm lleol yn chwarae yn y stadiwm 

enwog!  ‘Roedd y gêm yn un llawn 

bwrlwm a chyffro, a’r peth hyfryd oedd, 

ein bod fel cefnogwyr yn teimlo’n rhan 

ohono. 

Er siom i Sir Ceredigion, y sgôr ar ddiwedd 

yr awr oedd 7-26. gyda Cwm Rhymni yn 

cipio’r fuddugoliaeth y rownd derfynol! 

Y peth pwysicaf a’r mwyaf gwerthfawr am 

y diwrnod, oedd bod y bechgyn, wedi cael 

profiad bythgofiadwy, ac i ninnau hefyd fel 

cefnogwyr.

Cydymdeimlad

Estynnwn ein cydymdeimlad a chofiwn 

am Mrs Dorcas Howard, Dolypandy, yn ei 

hiraeth, o golli ei phriod John yn ddiweddar.

 O’r Cynulliad Elin Jones

Heb os, mae cyfleusterau bysys modern 

sy’n cysylltu cymunedau Ceredigion a’i 

gilydd, a gydag ardaloedd tu fas i’n sir yn 

hanfodol. Felly, ar ôl ymgyrch hir, roeddwn 

yn falch iawn groesawu’r bws T1C ar ei 

ffurf ‘coach’ newydd, cyfforddus a diogel.

Mae’r bws nawr hefyd yn gweithredu 

gwasanaeth llawn 7 diwrnod yr wythnos 

gyda lleihad yn hyd y daith. Mae e hefyd yn 

hygyrch ac mae’n bosib defnyddio Cerdyn 

Teithio Rhatach arni. Mae’r gwasanaeth 

hefyd am ddim i bawb ar y penwythnos.

Mae ymgyrch Band-eang yn dal i 

barhau gyda nifer fawr o etholwyr yn 

methu â chael cysylltiad safonol. Ar hyn o 

bryd, mae gwefan ‘Think Broadband’ yn 

nodi mai dim ond 77.1% o leoliadau yng 

Ngheredigion sydd â chyswllt band eang 

‘cyflym iawn’. 

Diwedd mis Ebrill, cynhaliais gyfarfod 

agored yn Llanina, gyda dros 150 o 

etholwyr yno, er mwyn codi materion 

band eang yn uniongyrchol gyda 

Llywodraeth Cymru a chynrychiolwyr 

Openreach. Roeddwn yn falch iawn 

gweld Julie James AC, y Gweinidog sydd 

â chyfrifoldeb dros gyflwyno Band Eang 

trwy Gymru yn dod i Geredigion ac yn 

cwrdd ag etholwyr. Rhoddodd amlinelliad 

o’r camau nesaf wrth gyflwyno Band 

Eang, gan nodi y bydd Ceredigion yn cael 

blaenoriaeth yn y broses nesaf. 

Mae pobl yn teimlo fel eu bod wedi 

cael eu camarwain gan Openreach ar 

Fand Eang, felly, roeddwn yn falch iawn i 

weld etholwyr yn gofyn am eu busnesau 

a’u cartrefi sy’n ei chael yn anodd gyda 

chyflymder rhyngrwyd araf, neu mewn 

nifer o achosion dim cysylltiad o gwbl.

Mae adolygiad Bwrdd Iechyd Hywel Dda 

wedi bod o dan sylw yn ddiweddar, gyda 

chyhoeddiad o’r opsiynau mae’r bwrdd 

iechyd yn ystyried i’r blynyddoedd sydd i 

ddod. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae 

nifer yng Ngheredigion wedi brwydro i 

gadw gwasanaethau ym Mron-glais, ac 

wedi danfon sawl neges i Gaerfyrddin a 

Chaerdydd, bod ein hysbyty ni yn rhan 

allweddol o rwydwaith ysbytai Cymru. 

Does dim amheuaeth gen i fod y gwaith 

caled yma wedi talu ei ffordd.

Mae adolygiad strategol mwyaf 

diweddar Hywel Dda yn cadarnhau’r 

angen i gynnal a datblygu gwasanaethau 

ym Mron-glais. Mae e hefyd yn ymrwymo 

i ddatblygu gwasanaethau iechyd mewn 

prif bwyntiau ledled Ceredigion, gyda 

chanolfannau cymunedol yn Nhregaron, 

Aberteifi ac Aberaeron, yn ogystal â 

chanolfan gymunedol yn Aberystwyth. 

Fe fydd y rhain i gyd yn lleihau pwysau 

ar Fron-glais, ac yn hwyluso profiadau 

cleifion.

Mae’r cynlluniau hyn yn dangos 

ymdrech ar y cyd i fynd i’r afael â materion 

iechyd hirdymor yng Ngheredigion, fodd 

bynnag, rwy’n awyddus i drafod sut y bydd 

unrhyw gynigion ar gyfer newid ysbytai 

yn y de yn effeithio ar wasanaethau i bobl 

yn nyffryn Teifi. Rhaid ystyried yn ofalus 

lleoliad unrhyw ysbyty newydd yn yr ardal 

hon.
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ABER-FFRWD A CHWMRHEIDOL

Cydymdeimlad

Estynnwn ein cydymdeimlad â Gwen 

Morgan, Y Byngalo, ar farwolaeth Emyr 

Jenkins, Ystumtuen, a oedd yn gefnder 

agos  iawn i’w diweddar ŵr Aneurin. Mae 

colli y ddau mor agos i’w gilydd yn ergyd 

galed i’r teulu i gyd. Yr un modd ‘rydym 

yn meddwl am deulu Tŷ’r Ysgol Aber-

ffrwd gan i Ruth Morris golli ei mam, Kip 

Koppell, yn ystod y mis diwethaf. 

Urdd y Benywod

Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol Urdd 

y Benywod yng Nghanolfan Groeso 

Statkraft y Sadwrn olaf yn Ebrill. Hyfryd 

oedd cael cwmni cymaint o blant ac 

estynnwyd croeso i deulu newydd 

sydd wedi ymgartrefu yn Tŷ Llwyd Isaf, 

Aber-ffrwd. Penodwyd Swyddogion 

newydd, sef Cadeiryddes: Carol Marshall, 

Ysgrifennydd: Beti Daniel a Trysorydd: 

Loraine Maloney gyda thair arall yn 

aelodau ar y Pwyllgor. Edrychwn ymlaen 

am ddechrau ar y gweithgareddau ym mis 

Medi.

Darlithio

A hithau yn ganmlwyddiant yr arlunydd 

Kyffin Williams eleni bydd Peter Lord yn 

traddodi darlith flynyddol Kyffin Williams  

yn Oriel Mon, Llangefni nos Wener 18 

Mai  gan drafod ei bortreadau a’r bobl 

enwog a gafodd eu paentio ganddo. Yn 

sgil y ddarlith, fe fydd Gwasg Gomer 

yn lasnio’r gyfrol Kyffin – dan sylw, 

cyhoeddiad swyddogol Ymddiriedolaeth 

Kyffin Williams sy’n cynnwys naw darlith, 

pump yn Saesneg a phedair yn Gymraeg 

gan y cyn-Archesgobion Rowan Williams 

a Barry Morgan, yr Athrawon Prys Morgan 

ac M. Wynn Thomas, David Meredith, 

Luned Gonzalez de Roberts, Jan Morris, 

yr Athro Tony Jones (Prifysgol Chicago) a 

Peter Lord.

Cyfoeth Naturiol Cymru yn arwain y 

ffordd wrth lanhau etifeddiaeth lygredig 

ein gorffennol diwydiannol 

Yn aml, mae Cymru Fodern wedi talu 

pris uchel am ei gorffennol diwydiannol 

sydd wedi gadael ei greithiau ar draws y 

dirwedd. Mae mwyngloddiau metel sy’n 

segur ers peth amser, a gynhyrchodd 

blwm, sinc a chopr ar un adeg, bellach 

yn ffynhonnell o lygredd difrifol y gall 

ei ollyngiadau gwenwynig gael effaith 

ddifrifol ar ansawdd dŵr yr ardal gyfagos.

Meddai Peter Stanley, arbenigwr 

technegol dŵr a thir halogedig Cyfoeth 

Naturiol Cymru: “Mae gan Gymru’r record 

na fyddai neb yn dymuno ei chael, o fod 

yn gartref i naw o’r deg dalgylch mwyaf 

llygredig yn y DU drwy fwyngloddiau 

metel, ac yn gyffredinol mae ganddi fwy 

na 1,300 o fwyngloddiau metel segur, 

sy’n effeithio ar dros 67 o gyrff dŵr sy’n 

cynnwys mwy na 600km o afonydd.

“Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gyfrifol 

am fynd i’r afael â llygredd mwyngloddiau 

metel a thros y blynyddoedd rydym wedi 

ennill yr enw da am ddatblygu atebion 

arloesol a chost-effeithiol i ymdrin â’r 

mater.

“Mae dau o’n prosiectau arloesi mwyaf 

llwyddiannus yng Nghwmrheidol ac yn 

Fron-goch, ac yn ddiweddar, fe wnaethom 

gymryd y cyfle i rannu ein canlyniadau 

gyda’n partneriaid wrth fynd i’r afael â 

llygredd dŵr mwynglawdd.”

Y dyddiau hyn mae Cwmrheidol yn 

ardal boblogaidd gyda thwristiaid am ei 

drenau stêm a barcutiaid coch, ond ar 

un adeg roedd yn gartref i fwyngloddiau 

yn cynhyrchu plwm a sinc. Daeth y 

cynhyrchiad i ben yn gynnar yn yr 20fed 

ganrif, ond fe deimlir ei effeithiau hyd 

heddiw.

Mae mynedfeydd dau fwynglawdd yn 

rhyddhau dŵr hynod asidig, oren sy’n 

cynnwys lefelau uchel o sinc, plwm a 

chadmiwm. Dros gyfnod o flwyddyn, mae 

wyth tunnell o fetelau yn cael eu rhyddhau 

i Afon Rheidol sy’n effeithio ar yr afon am 

18km.

Eglurodd Peter: “Mae’r mwynglawdd 

wedi ei leoli mewn dyffryn cul, serth, 

sy’n anaddas ar gyfer prosesau triniaeth 

traddodiadol sydd angen ardal sylweddol 

o dir. Felly, fe wnaeth KP2M Limited, sy’n 

masnachu fel Power & Water, cwmni 

o Abertawe sy’n darparu atebion a 

arweinir gan ymchwil i’r diwydiant dŵr, 

lwyddo gyda’u tendr i redeg prawf, gan 

ddefnyddio techneg sono-electrogemegol 

arloesol.

“Roedd canlyniadau labordy 

cychwynnol yn galonogol, ac mae ôl troed 

bach yr offer yn ei wneud yn arbennig o 

addas i leoliadau ucheldir garw, lle na fydd 

systemau pyllau goddefol traddodiadol yn 

ffitio.”

Dilynodd canlyniadau labordy 

annibynnol pellach a oedd yn cadarnhau 

llwyddiant y driniaeth, gyda samplau 

crai yn dangos bod 87% o fetelau yn cael 

eu dileu, tra bod samplau wedi’u hidlo’n 

cadarnhau bod 99.5% o fetelau wedi’u 

dileu. Disgwylir i system raddfa fawr fel y 

prawf peilot, sy’n elwa o hidlo ychwanegol 

er mwyn lleihau’r sylwedd gronynnol 

mân, ostwng 98% neu fwy o lwyth metel.

Ychwanegodd Peter: “Mae gan lwyddiant 

profion Cwmrheidol a Fron-goch y 

potensial i gynnig offer newydd i drin 

gollyngiadau niweidiol yn llwyddiannus, 

i Gyfoeth Naturiol Cymru ac eraill sydd 

â diddordeb mewn proses adfer dŵr 

mwyngloddiau metel a glanhau dyfroedd 

prosesau mwyngloddio metel.

“Ac nid yr amgylchedd yn unig a fydd 

yn cael budd o’r dechnoleg hon, gallai 

economi Cymru hefyd gael hwb wrth i’r 

cwmnïau sy’n rhan o’r gwaith hwn rannu’r 

dechnoleg â marchnadoedd tramor.”

Sioe Capel Bangor

Bore Llun Gŵyl y Banc ‘roedd Cwmrheidol 

yn brysur iawn gan fod Nerys Daniel ac 

aelodau pwyllgor  Sioe Capel Bangor wedi 

trefnu taith o naill ai pump neu ddeng 

milltir ar gefn ceffyl ar hyd llwybrau o 

amgylch y Cwm ac Ystumtuen. ‘Roedd 

yn ddiwrnod braf iawn ac  ‘roedd y 

golygfeydd yn odidog. Aeth dros bedwar 

deg o geffylau ar y daith a daeth pawb yn 

ôl yn ddiogel i fwynhau cymdeithasu a 

thamaid i’w fwyta i orffen y dydd. Diolch 

i bawb am eu cefnogaeth a llwyddwyd i 

godi dros bedwar can punt i goffrau y Sioe.
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Y BORTH

Gŵyl Bwgan Brain 

Roedd yna fwganod brain ar adeiladau, 

waliau, mewn gerddi, yn sefyll yn y stryd 

ac yn ymlacio ar gadeiriau. Roedd yna hyd 

yn oed fwgan brain a’i ffrind yn  crwydro 

ac yn perfformio sgetsus i rai oedd yn 

pasio. 

Bu gwaith trigolion yr ardal yncael 

ei arddangos i ddydd Gwener Ebrill 20 

hyd ddydd Llun Ebrill 23 a rhannwyd 

mapiau  o daith y bwganod brain. Dyma’r 

digwyddiad cymunedol cyntaf i gael ei 

drefnu gan Celfyddydau’r Borth.  

Roedd y mwyafrif o grwpiau, sefydliadau 

a busnesau y Borth wedi cymryd rhan a 

chafwyd cefnogaeth dda gan y trigolion. 

Roedd yna gyfanswm o 43 o ymdrechion 

a defnyddiwyd yr achlysur hefyd fel 

ysgogiad ar gyfer cyfres o wersi y Cwrs 

Mynediad Galwedigaethol yng Ngholeg 

Ceredigion. 

Gwobrwywyd mewn dau gategori - 

Busnesau a Sefydliadau ac Unigolion 

/ Grwpiau Bach a Ben Lake, AS, 

gafodd y dasg anodd o ddewis chwe 

enillydd. Roedd yna hefyd Wobr y 

Bobl.  Dehonglwyd y thema ‘cymuned’ 

DOLAU

Llongyfarchiadau i Ffion, Iestyn a Lowri, 

Fronddel, Dolau am gymryd rhan ym  

‘Marathon Cymru’ yn ddiweddar ac yn 

codi arian i Action Epilepsy. 

Llongyfarchiadau hefyd i deulu Elgar, 

actorion o fri,  yn grŵp Licris Olsorts a Doli 

Micstiyrs yn y neuaddau lleol a hefyd yn 

cystadlu yn genedlaethol.

mewn ffyrdd dychmygol diddorol gan 

ddefnyddio amrywiaeth o ddeunydd. Yn 

ol Ben Lake “Roedd yn anhygoel i weld 

faint o ymdrech a gofal gymerodd pobl i 

wneud y bwganod brain. Dwi’n credu fod 

yr Wyl ei hun a’r bwganod yn cynrychioli 

y gorau o beth all cymuned wneud a 

chreadigrwydd cymuned”

Llongyfarchiadau i’r Richmond (Sadie, 

Toohey, Elfie, Florence a Paul) am ennill 

gyda’r for-forwyn. Enillodd y gerddi 

cymunedol yn eu categori gyda bwgan 

brain o wenynwr.

Cydymdeimlad
Estynnwn ein cydymdeimlad â Sandra a 

Les Jones a’r teulu, Pantawel, ar farwolaeth 

chwaer Sandra, sef Jane Neville (gynt o 

Gapel Bangor) ond a oedd wedi byw yn 

Cairns, Queensland, Awstralia ers rhai 

blynyddoedd.

Genedigaeth 
Llongyfarchiadau i Gwawr a Luke, Gwel 

Afon, Ffordd y Fulfran,  ar enedigaeth 

merch fach, Eva, chwaer fach i Nicole a 

Harri.

Ennill gwobr 

Llongyfarchiadau i Dr Simon Payne 

(IBERS) ar gael ei ddewis yn Oruchwyliwr 

y Flwyddyn – Israddedig ym Mhrifysgol 

Aberystwyth yn ddiweddar. 

01970 820013 
gwyn@ct-evans.co.uk

Brongenau,  
Llandre,  

Aberystwyth  
SY24 5BS

C T Evans
Gwasanaeth Angladdol 
Teuluol Cyflawn, wedi  

ei arwain yn bersonol gydag 
urddas. Capel Gorffwys 

Preifat, Gwasanaeth  
Dydd a Nos.

Trefnwyr Angladdau
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Cwblhau cynlluniau priffyrdd ym 
Mhenrhyn-coch ac yn IBERS

Mae 'Cynllun Llwybrau 

Diogel mewn Cymunedau' 

ym Mhenrhyn-coch yn dilyn 

gwaith adeiladu 'Cam 2' wedi 

ei gwblhau yn ddiweddar ar 

ddarn newydd y llwybr troed 

rhwng yr Ysgol a'r Swyddfa 

Bost a’r gwelliannau ar 

gyffordd ystâd breswyl Glan 

Ffrwd. 

Cwblhawyd gwaith ‘Cam 

1’ yn Hydref 2017 lle y 

cyflwynwyd parth 20 milltir 

yr awr newydd yng nghanol 

y pentref, gan gynnwys dwy 

fynedfa yr ysgol lle y gwellwyd 

y cynllun, a gweithredwyd 

mesurau lleddfu traffig er 

mwyn helpu i leihau cyflymdra 

cerbydau yn y pentref. Yn 

ogystal, rhoddwyd dau sgwter 

newydd a helmedau i'r Ysgol 

er mwyn hyrwyddo rhagor 

o deithiau Teithio Llesol i ac 

o'r ysgol, ac er mwyn helpu i 

leihau nifer y plant sy'n byw yn 

y pentref ac sy'n cael eu gyrru 

i'r ysgol mewn car, sef un o brif 

nodau'r cynllun hwn. 

Dywedodd Cynghorydd Sir 

Ward Trefeurig, y Cynghorydd 

Dai Mason, “Rydw i'n falch iawn 

gweld y gwaith hwn yn cael ei 

gwblhau ym Mhenrhyn-coch 

ac yn IBERS gan bod y rhain yn 

welliannau gwych i breswylwyr 

a chyflogeion lleol sy'n gweithio 

yn yr ardal. Hoffwn ddiolch i'r 

staff Priffyrdd am ddatblygu'r 

cynlluniau yma, am drafod y 

camau caffael tir perthnasol ac 

am sicrhau'r cyllid ar ffurf grant 

gan Lywodraeth Cymru.”

Mae'r cynllun wedi costio 

£175,000 ac fe'i ariannwyd 

gan grant cyfalaf Llywodraeth 

Cymru, a darparwyd cyllid 

cyfatebol gan y Cyngor 

Sir Ceredigion a Chyngor 

Cymuned Trefeurig. Ariannwyd 

ychydig o waith ailosod wyneb 

ychwanegol gan gyllideb gwella 

priffyrdd y Cyngor Sir.

Dywedodd Dirprwy 

Arweinydd y Cyngor a'r Aelod 

Cabinet dros Wasanaethau 

Technegol, y Cynghorydd 

Sir Ray Quant MBE, Y Borth  

“Mae'r rhain yn welliannau o 

ansawdd uchel a gyflawnwyd 

gan gontractwyr lleol ar ran 

Cyngor Sir Ceredigion, y 

byddant yn cynnig budd i'r 

gymuned leol. Yn ogystal, mae 

swyddogion priffyrdd wedi 

datblygu cynigion ar gyfer 

darpariaeth llwybrau cerdded 

a beicio pellach rhwng Bow 

Street ac IBERS a Phenrhyn-

coch er mwyn helpu i gysylltu'r 

cymunedau hyn a chysylltu 

â'r Gyfnewidfa Trafnidiaeth a 

Gorsaf Rheilffordd newydd yn 

Bow Street. Bydd trafodaethau'n 

parhau gyda Phrifysgol 

Aberystwyth ynghylch tir a 

bydd swyddogion yn datblygu 

ceisiadau pellach am grant er 

mwyn gweithredu'r cynigion 

hyn, a fydd yn helpu lles ein 

preswylwyr a chenedlaethau'r 

dyfodol.”

Mae'r Cyngor hefyd wedi 

sicrhau £300,000 ychwanegol 

gan grant Cronfa Trafnidiaeth 

Leol Llywodraeth Cymru, 

sydd wedi ariannu gwelliant 

priffyrdd C1010 ger y gyffordd 

â ffordd A4159 yn IBERS ym 

Mhlas Gogerddan. Sicrhawyd 

tir gan Brifysgol Aberystwyth i 

ledaenu'r ffordd a darparu darn 

newydd o lwybr troed a fyddai'n 

ddwy fetr o led.

Gwerthir ein cynnyrch mewn 

rhai siopau lleol

Eich cigydd 

lleol

Pen-y-garn

FFôn 828 447

LLun: 9-5.30

Maw-Sad 8.00-5.30

MYNACH GARDEN 
MAINTENANCE

Torri Porfa, Sietynau, 
Tirlinio a Garddio

Gwasanaeth cyfeillgar a 
phrisiau rhesymol

Ffoniwch Meirion:

07792 457816
01974 261758

e-bost: mynachhandyman
@yahoo.com

your local website

eich gwefan leol
www.trefeurig.org

eich gwefan leol
www.trefeurig.org

newyddion etc. i / news etc. to: 
   golygydd@trefeurig.org

your local website

William Howells, 
Rhyd-y-gof, Penrhyn-coch, 

Aberystwyth SY23 3EQ

SIOP A 
SWYDDFA BOST 
PENRHYN-COCH

Perchennog: Lawrence Kelly

Papurau dyddiol a’r Sul, 
llyfrgell fideo, cardiau 

cyfarch
siop drwyddiedig

 01970 828312

AR AGOR
Llun – Sadwrn

7 y bore – 9 yr hwyr
Sul

7 y bore – 7 yr hwyr

ANIFEILIAID 
TEW

eu hangen i’w lladd 
mewn lladd-dy lleol

Cysylltwch â
TEGWYN  

LEWIS
01970 880627

Gwelliant y ffordd C1010 IBERS gyda’r Cynghorydd 
Ray Quant MBE a’r Cynghorydd Dai Mason.

Cofiwch 
gefnogi 
eich 
busnesau 
lleol
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Cafwyd cystadlu brwd a safonol mewn 

awyrgylch hwyliog a chartrefol nos 

Wener  27  a  Sadwrn 28 Ebrill.  Cafwyd 

y gefnogaeth arferol o Ysgol Penrhyn-

coch ac eraill ar y nos Wener  a gwelwyd 

cystadleuwyr o ardal helaeth  ar y dydd 

Sadwrn. Y beirniaid eleni oedd: Nos Wener 

(Lleol) : Cerdd – Efan Williams, Lledrod. 

Llefaru: Rhian Gareth, Caernarfon. Dydd 

Sadwrn (Agored): Cerdd : Nia Morgan, Y 

Bala ;  Llefaru: Rhian Parry, Sarn Mellteyrn  

a Llên: Hywel Griffiths, Llanbadarn.  

Cyfeiliwyd gan Llio Adams nos Wener a 

Gareth Thomas, Rhydaman  dydd Sadwrn. 

Yr Arweinyddion oedd Bethan  Evans,  

Sion Wyn Hurford, Gregory Vearey-

Roberts, Manon Reynolds, Alun John  a 

Sara Gibson.

Y llywyddion oedd Gruff Lewis, Tal-y-bont  

– nos Wener; Elin Haf Huxtable, Caerdydd, 

pnawn Sadwrn a Sion Meredith, Cefn-

llwyd (nos Sadwrn).

Swyddogion  y pwyllgor yw: Cadeirydd: 

Marianne Jones-Powell; Ysgrifennydd: 

Ceris Gruffudd; Is-ysgrifennydd: Llio 

Adams; Trysoryddion: Robert Dobson a 

Bethan Davies. 

Canlyniadau   

NOS WENER (lleol)

Unawd Meithrin1 Ned Williams; Llefaru 

Meithrin: 1 Ned Williams;  Unawd 

(Dosbarth Derbyn) 1 Rhys Mills; 

Llefaru  (Dosbarth Derbyn) 1  Jac Jenkins 

Unawd (Blwyddyn 1-2) 1 Aron Bishop; 

Llefaru (Blwyddyn 1-2) Cayden Holmes;  

Unawd (Blwyddyn 3-4) 1 Osian Mills; 

Llefaru (Blwyddyn 3-4) 1 Gwen Gibson; 

Unawd (Blwyddyn 5-6) 1 Lowri Bishop; 

Llefaru (Blwyddyn 5-6) 1 Genny Tagoe; 

Unawd Offeryn Cerdd  (cynradd) 1 Betsan 

Fychan Downes  Parti Canu 1 Cyfnod 

Allweddol;  Parti Llefaru: 1 Adran Iau. 

DYDD SADWRN

Unawd Dosbarth Derbyn ac Iau 1 Elsa 

Evans, Llanfihangel-y-Creuddyn ; Llefaru 

Dosbarth Derbyn ac Iau 1   Math Roberts, 

Bont-goch;  Unawd Blwyddyn 1 a 2 1 Lili 

Myrddin, Bow Street; Llefaru Blwyddyn 

1 a 2  1 Meia Evans, Llanfihangel-y-

Creuddyn ; Unawd Blwyddyn 3 a 4 1 

Owen Jac Roberts, Rhydyfelin; Llefaru 

Blwyddyn 3 a 4. 1  Gwen Gibson, 

Penrhyn-coch; Unawd Blwyddyn 

5 a 6 1 Ioan Mabbutt, Aberystwyth; 

Llefaru Blwyddyn 5 a 6 1 Lois Medi, 

Llandre; Unawd Ysgol Uwchradd Dim 

cystadlu;  Llefaru Ysgol Uwchradd 1 

Glesni Haf Morris, Llanddeiniol;  Unawd 

Cerdd dant dan 18oed 1  Ioan 

Mabbutt;  Unawd Alaw Werin dan 18 oed 

(digyfeiliant) 1.  Ioan Mabbutt; Unawd 

Offeryn Cerdd dan 18 oed 1. Heddwyn ap 

Ioan Cunningham, Llandre; Unawd 18-

30   1  Heledd Besent, Dihewyd; Llefaru 

18-30: 1. Heledd Besent;  Unawd Sioe 

Gerdd dan 30 oed  1  Heledd Besent; Canu 

Emyn dros 60 oed 1  Gwynne Jones, 

Llanafan; Alaw Werin (Agored)  1  John 

Glant Griffiths, Lledrod; Ensemble 

Lleisiol 10-26 oed (rhwng 3-6 mewn 

nifer)   Dim cystadlu;  Llefaru i ddysgwyr: 

Dim cystadlu; Parti  1  Cantre’r Gwaelod; 

Parti Llefaru(Agored) Dim cystadlu; Côr: 

1 Côr Penrhyn-coch; Sgen Ti Dalent? 1 

Heddwyn a Dyfri ap Ioan ap Cunningham; 

Unawd Gymraeg  1 Efan Williams, Lledrod; 

Her Adroddiad (Agored) – 1 Heledd Besent; 

Her Unawd 1 Efan Williams.

LLENYDDOL

Cadair: Judith Musker-Turner, Caerdydd; 

Telyneg: Delyth Lewis, Llangwyryfon; 

Brawddeg: Handel Evans, Llangefni; 

Englyn: John Ffrancon Griffith, 

Abergele; Soned:  John Meurig Edwards, 

Aberhonddu; Stori fer:  Iona Evans, Pandy 

Tudur, Abergele; Erthygl:  Carys Briddon, 

Tre’r-ddôl; Adolygiad:  Neb yn cystadlu; 

Limrig:  Elwyn Owen, Bow Street; Tlws yr 

Ifanc (Llenyddol): Angharad Llewelyn Ellis, 

Tremadog

Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch

Mae Gruff  bellach yn seiclwr proffesiynol sy’n rasio eleni gyda Team 

Ribble. Mae wedi cael dechrau llwyddiannus i’r tymor gyda buddugoliaeth 

allan yn Tunisia ac fe’i gwelsom yn chwarae rhan amlwg yn ras ffordd leol 

y Tour of the Mining Valleys yma yn Aberystwyth fis diwethaf, gan arwain 

y dihangiad am ran helaeth y ras ac ennill y gwobrau ar yr 2il a’r 3ydd lap. 

Fe’i coronwyd yn bencampwr seiclo traws (cyclocross) Cymru y llynedd 

ac mae’n argoeli am dymor da arall iddo ar yr hewl a’r traws seiclo eleni 

eto. Mae’n sylwebu ar seiclo gyda thîm S4C,  ac yn byw yn Nhal-y-bont 

gyda’i ddyweddi Elin a’i fab Guto sydd newydd droi’n flwydd! 

Elin Huxtable oedd llywydd pnawn Sadwrn – un  

fagwyd ym Mhenrhyn-coch; ar ôl bod yn  athrawes 

Ymarfer Corff yn Ysgol Gyfun Gwynllyw ym Mhont-y-

pŵl  am rai blynyddoedd  bellach yn bennaeth Addysg 

Gorfforol yn Ysgol Gyfun Gwent Is Coed  - ysgol gyfun 

Gymraeg newydd Casnewydd. Mae’n disgrifio ei hun ar 

Facebook fel Athrawes ymarfer corff, ffanatic chwaraeon 

a chwaraewr tîm ac er iddi fod ar un adeg yn dyfarnu 

pel-droed, rygbi aiff a’i bryd bellach. Mae wedi chwarae 

rygbi i Gymru ac mae’n Gapten tîm merched Gleision 

Caerdydd ers y llynedd. 
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Y Bae
Er cof am y sielydd ac arweinydd Geraint John, 1931-2018.

Cyn y cyngerdd,

eisteddaf â’m sielo yn gwmni,

yng nghanol alaw brysur y caffi

tu allan i’r Neuadd Fawr,

yn clywed, dros hisian percysiwn y barista,

y mudandod tu hwnt i ffin y ffenest niwlog.

Aberystwyth fel llun cerdyn post

dienaid heb ei fywiogi 

gan gri garw gwylanod,

a graddfeydd ei thai yn disgyn yn dôn-fyddar

o flaen ehangder undonog y tonnau.

Ymfudodd y nodau i gyd eleni,

yn gadael y Pier yn erwydd gwag,

i chwilio haf yr atgofion 

sy’n trigo mewn hen gopïau o Bach a Brahms

a chlwydo uwchben y llinellau’n fil o farciau pensil.

Marciau a ddysgodd fy mysedd di-blu

sut i ddilyn taith sicr dy law,

a siglodd fel cyw ar y papur

ond a hwyliodd hyd y bwa’n alarch

ystwyth dros grychau’r cwaferau. 

O dan ofal dy adain a’th wên,

esgynnais mewn cerddorfa o ddrudwyod

a phlymiais fel crëyr 

yn yr afon Stewi 

yn hela arpegios anodd eu dal. 

Hedfanais y nyth

ar wynt dy lawenydd

a phan ddychwelais

yr oedd tôn addfwyn dy felodi

wedi dod i ben.

Ni chwytha gwynt

i gario sŵn y sielo

dros Geredigion heno;

distaw a di-nod yw’r môr.

Ond wrth i’r haul blygu’i ben trwy’r cymylau 

mewn cydymdeimlad sobr

yng ngolau’r machlud,

rwy’n eu gweld nhw i gyd,

dy nodau,

nid ar goll ond ar wasgar,

yn arnofio’n llonydd, 

yn lledaenu ar draws y bae

tuag at y gorwel pell,

yn aros am awel newydd

i godi ton.

Gwylan (Judith Musker Turner Caerdydd)

I gyfarch Judith:

 

Y mae’r gors ym mêr y gân,

ei gafael dal yn gyfan,

ac angerdd dy gerdd yn gwau

dy Dregaron drwy’r geiriau –

geiriau er cof am Geraint,

dyn o’n bro, dyna yw’n braint.

O’r Taf ac i fro Dafydd

yn un llu rhaid dathlu’r dydd.

Molwn, croesawn bob sill

heno – a merch yn ennill.

Anwen Pierce

Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch
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Enillydd y gadair  oedd Judith Musker Turner. Brodor 

o Ffair-rhos –  a chyn ddisgybl o  Ysgoliion Plas-

crug ac  Uwchradd Tregaron. Ar ôl astudio’r clasuron 

yng Nghaergrawnt, mae’n astudio am MA mewn 

Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd ym Mhrifysgol 

Caerdydd. Mae Judith yn ddylunwraig ac arlunydd 

enillodd y Fedal Gelf  yn Eisteddfod Genedlaethol yr 

Urdd Ceredigion 2010 a chafodd Ysgoloriaeth gan yr un 

Eisteddfod yn 2012. Defnyddiodd yr Ysgoloriaeth i dalu 

am fwy o hyfforddiant a datblygu ei sgiliau technegol – 

fel teilwriaeth, torri patrymau, couture a gwneud staes 

– yng Ngholeg Ffasiwn Llundain. Cafodd ei hudo gan 

y gynghanedd yn syth pan y’i hesboniwyd iddi am y 

tro cyntaf yn yr ysgol. Daeth ar draws hysbyseb ar gyfer 

cwrs cynganeddu Tŷ Newydd, Llanystumdwy, yn 2016 

ar y we chwe mis ar ôl graddio, pan oedd yn gweithio 

yn Llundain a cheisio dechrau gyrfa fel arlunydd 

tecstiliau. Ymddangosodd y cwrs cynganeddu fel cyfle 

i ailgynnau ei fflam greadigol a’i diddordeb mewn 

barddoniaeth, a hefyd fel cyfle i ddychwelyd i Gymru 

a’r Gymraeg. Mae’n aelod o dim Talwrn y Beirdd Y 

Gwenoliaid a dyma’r gadair gyntaf iddi ei hennill. Mae 

yn gweithio ar hyn o bryd fel Cydlynydd Rhyngwladol 

Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yng Nghaerdydd.

Gan fod ei thad Jona Turner yn bianydd a 

chyfansoddwr a weithiodd yn Adran Gerdd y Brifysgol 

am gyfnod, roedd cerddoriaeth yn rhan ganolog o’i 

magwraeth. Cafodd Judith wersi sielo gan Geraint 

John am saith mlynedd ym Mhenrhyn-coch ac mae 

ei cherdd yn deyrnged i Geraint a’r llawenydd mawr 

mae canu’r sielo wedi ei roi iddi a’i ddisgyblion eraill. Y 

beirniad oedd Hywel Griffiths, Llanbadarn. Dyma’r ail 

flwyddyn yn olynol i un o Ffair-rhos sydd yn byw yng 

Nghaerdydd ennill – yr enillydd y llynedd oedd Dafydd 

Emyr Jones. 

Mwynhaodd Judith y profiad yn fawr – roedd yn 

ddiolchgar am y croeso gafodd yn yr Eisteddfod  gan 

pawb ac roedd yn gyfle i ailgysylltu gydag un o’i 

hathrawon pan oedd yn bedair oed yn Ysgol Plas-crug. 

Mrs Mary Thomas, Llys Myrddin. 

Limrig
 

Enillydd y limrig oedd Elwyn Owen, Maes Ceiro,  

Bow Street

Aeth Sam i’r Brifysgol yn Leicester.

Do, graddiodd, ond yn y cyfamser,

Yn hollol ddiadwaith,

Fe gollodd ei famiaith.

Aeth Siôn i’r Brifysgol yn Aber.

Brawddeg

A Handel Evans enillodd ar y frawddeg ar y gair 

GOGERDDAN

Geiriau o gysur egnïai Ruth, ddydd a nos.

Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch

Saith bardd a fentrodd i gystadleuaeth y 
Gadair eleni ac mae’r safon yn uchel 

,Mae’r gerdd sy’n dod i’r brig yn gerdd rydd er cof 

am y sielydd ac arweinydd Geraint John, wedi 

ei hysgrifennu, mae’n ymddangos gan un o’i 

ddisgyblion. Mae’r bardd yn agor gyda darlun cynnil 

o gaffi Canolfan y Celfyddydau ac mae’r ddelwedd 

gerddorol sy’n cael ei gosod gyda’r darn gwych 

‘percysiwn y barista’ yn cael ei chynnal trwy’r gerdd. 

Mae’r ail bennill yn wych hefyd. Mae’r drudwy 

yn troi yn nodau - ‘O dan ofal dy adain a’th wên, 

esgynnais mewn cerddorfa o ddrudwy…’ Dyma’r 

bardd sydd yn gwbl sicr o’r hyn y mae am ddweud 

ac yn hyderus yn ei lais, neu ei llais. Mae’n deyrnged 

ddidwyll a theimladwy a phleser mawr yw ei dyfarnu 

yn deilwng o’r Gadair eleni. 

Hywel Griffiths

Betsan Fychan Downes, 
Penrhyn-coch – gafodd 
y wobr gyntaf nos Wener 
yng nghystadleuaeth  
Unawd Offeryn Cerdd  
(cynradd) a’r  ail wobr 
ar y dydd Sadwrn  yng 
nghystadleuaeth unawd 
Offeryn Cerdd dan 18 
oed.  

Llun: Arvid Parry-Jones

Enillwyr Sadwrn - Owen 
Jac Roberts, Rhydyfelin 
-  1af ar yr Unawd Bl 3 a 4; 
Lili Myrddin, Bow Street 
(ar y chwith) – 1af ar yr 
Unawd Bl 1 a 2 a 3ydd ar yr 
Unawd cerdd dant a Gwen 
Gibson, Penrhyn-coch – 
1af ar y Llefaru Bl 3 a 4 ac 
2il ar y Unawd Bl 3 a 4  
 
Llun: Arvid Parry-Jones 
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U
n stribyn o stryd ydy Porthmadog, 

yn berwi o bobl ddieithr yn yr haf 

a’r plant yn ysu i hel crancod yn 

yr harbwr sydd yn goron ar ben y stryd. Y 

cychod yn sefyll gan siglo nôl a blaen gyda 

llif y dŵr, ac yn gwarchod yr hanes sydd 

wedi’i dreiddio’n ddwfn yn nyfnderoedd 

yr harbwr. Daw’r llinyn o drên i gysgodi’r 

dŵr ac i darfu canu’r adar mân, a hwnnw’n 

llawn o bobl ar eu gwyliau wedi cyffroi’n 

lân ac yn tynnu lluniau o bob cornel, 

“you’re so lucky to live here”, a ninnau’n 

nodio’n swil gan wenu heb feddwl dim. 

Ein taith foreol i’r gwaith dan gwyno am 

y tywydd, traffig, a’r plant yn swnian, 

heb agor ein llygaid i werthfawrogi’r 

mynyddoedd sy’n ein gwarchod.

Wrth ddychwelyd adref o’r coleg, mae 

Moel y Gest yn fy nghroesawu â’i 

freichiau’n llydan agored a’r môr yn 

gwlychu ei draed. Y môr sy’n glir a’r ffin 

yn anweledig a chastell Criccieth yn sefyll 

yn gadarn yn gwylio’r plant yn adeiladu 

cestyll ac yn chwifio barcud amryliw. Yr 

haul yn gwenu o glust i glust ac yn groeso 

i’r ymwelwyr a hwythau’n cyffroi’n lân 

gyda hufen ia’n toddi yn eu dwylo a’i ôl o 

amgylch gegau’r plant bywiog.

Mae’n wir am Gymru ein bod yn cael 

tywydd gwael yn aml iawn a’r dywediad, 

“Ma’ hi ’di oeri eto tydi” gan y bobl ar y 

stryd fawr, yn y caffis a’r siopau. Yndi, mae 

hi’n ddigalon iawn wrth agor y llenni yn 

y bore a gweld diwrnod o niwl myglyd a 

hen law mân gwlyb yn llifo unwaith eto. 

Ond, i mi mae hynny’n amser o gyffro, yn 

enwedig pan oeddwn yn blentyn wrth i 

mi neidio yn y pyllau dŵr a chael gwneud 

sblash, a mam yn dwrdio arnaf i beidio 

baeddu fy nillad glân.

Ar foreau Sul pan oeddwn yn blentyn 

byddwn yn mynd i Gapel Bethel yng 

Ngolan, sydd yn bentref cefn gwlad 

hyfryd. Mae gen i atgof o fynd yno ac 

yn aml iawn yn meddwl fy mod wedi 

cyrraedd ‘lle mae Iesu Grist yn byw’ – sef 

nefoedd, oherwydd i niwl fod yn driw i 

Golan, a hwnnw’n drwch heb fod posib 

gweld llawer o’n blaenau. Ond ar ddiwrnod 

clir, ceir golygfeydd godidog o brysurdeb 

Tref Porthmadog o heddwch Golan. 

Wrth edrych ar y Dref yn y nos, mae’r 

goleuadau’n wincio ac yn addurn rhwng 

môr a mynydd.

Adref sydd rhwng môr a mynydd
Un o fy hoff lefydd yn yr ardal ydy 

Cwmystradllyn, dyma’r man y mae byd 

natur ar ei orau. Yr adar yn canu, y defaid 

a’r gwartheg yn pori. Dyma bentref sydd 

yn llawn hanes gydag adfail yr hen felin 

llechi yn wag a hithau ddegawdau’n ôl 

wedi byrlymu o weithwyr. Defaid yn unig 

sydd yn pori o’i amgylch erbyn heddiw 

a holl sŵn y gweithio yn fud. Mae’r holl 

wyrddi’n nefoedd i’r byd natur sydd yn 

ffynnu yno. Er mor fendigedig ydy’r 

pentref mae un pwynt arbennig sydd 

yn uchel yn y cwm lle mae posib edrych 

i lawr ar Dref Porthmadog a rhannu o 

Finffordd, wedi i mi gyrraedd y pwynt 

hwn rwy’n edrych tuag adref mewn pleser 

pur ac yn falch o fro fy mebyd.

Wedi i mi symud oddi gartref sylweddolais 

cymaint rwy’n caru byw wrth y môr. 

Rwy’n cael ymdeimlad o ryddid a’r syniad 

nad oes pen draw nac ychwaith ffiniau 

union i ardaloedd, ac mae hynny’n 

rhywbeth yr wyf yn ymfalchïo ynddo. 

Yr awyr las yn uno gyda’r môr mawr ac 

yn cofleidio megis ffrindiau gorau sydd 

erioed wedi pellhau nac ychwaith wedi 

bod mor agos. Cyffroi y mae’r ymwelwyr 

gyda’r môr ac maent hwythau hefyd 

yn cael rhyw ymdeimlad o ryddid wrth 

iddynt nofio ynddo, mynd ar gychod a 

mwynhau’r tywod euraidd heddychlon.

“Mae bro rhwng môr a mynydd / Heb 

arni staen na chraith”, dyma ddyfyniad o 

gerdd gan R Williams Parry o dan y teitl 

Eifionydd. Dyma ddyn oedd yn ymfalchïo 

yn yr ardal. Wrth i mi ddychwelyd 

adref i Eifionydd rwy’n teimlo’n saff, y 

mynyddoedd yn gysgod ysgafn arnaf, a’r 

bobl yn f’adnabod, y wynebau cyfeillgar 
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Tlws yr Ifanc
Er bod y testun yn weddol agored 

o ran ffurf y portread, pum darn 

o ryddiaith a ddaeth i law yng 

nghystadleuaeth Tlws yr Ifanc 

eleni. Mae’r llenorion yn mynd 

â ni o Lanbadarn Fawr i Borth 

Neigwl, Pen-y-groes, Porthdinllaen 

a Phorthmadog ac mae safon y 

portreadau yn uchel iawn. Buaswn yn 

annog y llenorion i gyd i ddal ati, dim 

bod angen yr anogaeth hwnnw dwi’n 

siŵr, ac i geisio cyhoeddi’r darnau 

yma.

Mae ALYS, wedyn, yn portreadu 

Porthmadog. Mae ALIS yn rhoi’r 

argraff ei bod mewn rheolaeth lwyr 

o’r hyn y mae am ei ddweud, ac mae’r 

darn yn gymysgedd o ddisgrifiadau 

ffeithiol a dweud delweddol hyfryd 

fel ‘Y palmentydd sydd wedi eu 

marcio ynof, a’r mynyddoedd yn 

greithiau anweledig o hapusrwydd 

yn fy ngwaed.’ Personolir y tirwedd 

yn gelfydd: ‘Wrth ddychwelyd adref 

o’r coleg, mae Moel y Gest yn fy 

nghroesawu â’i freichiau’n llydan 

agored a’r môr yn gwlychu ei draed.’ 

Mae hi’n gorffen fel hyn - ‘Clywed 

sŵn y trên bach a Chreigiau’r Dre’n 

gawr clên yn falch o’m gweld eto. 

Arogl bwyd cartref fy mam yn suo 

yn y gegin, dyma pryd y clywaf y 

clychau’n canu “croeso adref”. ALYS 

sydd fwyaf llwyddiannus o ran creu 

ymdeimlad o le, llwydda i ail-greu 

nid y tirlun yn unig ond y teimlad o 

fod yn y dref, y bobl a’r bywyd gwyllt. 

Diolch i ALYS am ddarn cyfoethog a 

llongyfarchiadau mawr iddi am ennill 

Tlws yr Ifanc eleni.

Hywel Griffiths 

 

Angharad Fflur Llewelyn Ellis o 

Dremadog, Gwynedd enillodd Dlws 

yr Ifanc eleni. Addysgwyd Angharad 

yn Ysgol y Gorlan, Tremadog; 

Ysgol  Eifionydd, Porthmadog a 

Choleg Meirion-Dwyfor, Pwllheli lle 

gwnaeth - Lefel A, mewn Cymraeg, 

Hanes a Busnes. Mae ar hyn o bryd 

ar ei hail flwyddyn ym Mhrifysgol 

Bangor yn dilyn cwrs BA Cymraeg. Ei 

diddordebau yw bod yn aelod o Gôr 

Aelwyd JMJ, darllen, ysgrifennu, a  

chymdeithasu. Ei gobaith yw gwneud 

astudiaeth bellach fel MA mewn 

Cymraeg ar ôl graddio, ac mae’n 

ymddiddori ym myd polisïau iaith. 

Adref sydd rhwng môr a mynydd

wrth sefyll i ddisgwyl bws a’r un ddynes 

wrth y til yn Tesco sydd bob amser yn 

falch o’m gweld. Y syniad o drefn a bod 

yn gyfforddus yn fy milltir sgwâr a hen 

arferion a chodi llaw ar hwn a llall wrth 

gerdded y Stryd Fawr. Y palmentydd sydd 

wedi eu marcio ynof, a’r mynyddoedd yn 

greithiau anweledig o hapusrwydd yn fy 

ngwaed.

Wrth i mi ddod adref am benwythnos, neu 

wyliau hir dof heibio Garndolbenmaen 

ac i dopiau Penmorfa, lle mae’r haul 

yn llachar gan achosi i mi roi’r sun 

shield i lawr yn y car, y môr yn gwenu o 

lewyrch sydd wedi’i addurno gan yr haul. 

Distawrwydd, ond sŵn cyfarwydd yng 

ngwaelod allt Penmorfa. Clywed sŵn y 

trên bach a Chreigiau’r Dre’n gawr clên 

yn falch o’m gweld eto. Arogl bwyd cartref 

fy mam yn suo yn y gegin, dyma pryd y 

clywaf y clychau’n canu “croeso adref”.

Angharad Llewelyn Ellis
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Cors Fochno yw’r bwysicaf o holl gorsydd Cymru. Mae’n ymestyn 

o’r arfordir ger y Borth i blwyf Llangynfelyn, ac mae’n un o’r 

corsydd mawn mwyaf ym Mhrydain. Mae’n edrych fel darn o 

dir diffaith a di-liw, ond nid yw hyn yn wir gan ei bod yn llawn 

bywyd. Fel rhan o warchodfa Natur Dyfi mae’n noddfa i fywyd 

gwyllt, ac mae rhai anifeiliaid a phlanhigion wedi datblygu yn 

y fath fodd fel mai ar y gors yma’n unig y gallant oroesi erbyn 

hyn. Mae o ddiddordeb enfawr i ddaearegwyr a botanegwyr, ac 

fel yr unig gors yn Ewrop sydd ar dir isel a heb ei niweidio gan 

ddatblygiadau diwydiannol, mae ei phwysigrwydd i gadwraeth 

yn enfawr. Gyda chymaint o sôn am newid hinsawdd sy’n 

debygol o godi lefel y môr, mae yna bryder am effaith hyn ar y 

gors a’r amgylchedd. Mae’n un o’r llefydd pwysicaf yn y Deyrnas 

Unedig ar gyfer gwneud ymchwil i newid hinsawdd, a gosodwyd 

gorsaf dywydd fechan arni ar gyfer yr ymchwil yma.

Gan ei bod yn llawn twmpathau a phantiau gwlyb, mae’r 

cynefin amrywiol yma yn ddelfrydol i gartrefu llawer math o 

blanhigion ac anifeiliaid. Yn ôl Chwedl y Creaduriaid Hirhoedlog, 

credir fod llyffant Cors Fochno i’w restru’n ail ymhlith creaduriaid 

hynaf yr holl fyd. Cyfeirir at y llyffant mewn cerdd o’r enw ‘The 

Ancients of the World’ luniwyd gan y bardd R. S. Thomas a 

fu’n byw yn Eglwys-fach gerllaw. Ceir yma sawl math o fwsogl 

sbagnwm a thri math o blanhigyn sy’n dal ac yn bwyta pryfed, a’r 

rhain yn brin iawn mewn ardaloedd eraill ym Mhrydain. Mae’n 

gartref i bob math o bryfed ac adar gan fod yna ddigonedd o fwyd 

iddynt.

Mae’r gors yn gofnod hanesyddol o’r saith mil o flynyddoedd 

diwethaf. Gall sampl o’r mawn o waelod y gors ddangos beth yn 

union a ddigwyddodd pan doddodd y rhewlif yn ystod Oes yr 

Ia. Gan fod lefel y môr lawer yn is rhyw wyth mil o flynyddoedd 

yn ôl, dechreuodd aber yr afon Ddyfi lenwi gyda mwd a llaid. 

Pan ddechreuodd rhai planhigion dyfu yno trodd yr ardal yn 

gors llawn brwyn. Fesul tipyn tyfodd coed bedw a gwern ar y 

mannau sychaf, ac yna coed derw, collen, pinwydden, llwyfen 

a phalalwyfen, i greu coedwigoedd mawr. Rhyw dair mil o 

flynyddoedd yn ôl meddiannodd y môr y tir a daeth diwedd i’r 

goedwig gan adael troedfeddi o fawn uwchben yr hen goedwig. 

Yn dilyn stormydd dros y blynyddoedd diwethaf daeth olion yr 

hen goedwig i’r golwg ar y traeth ger Ynys-las.

Cyfeirir at Gors Fochno yn llenyddiaeth cynnar Cymru, a cheir 

y cyfeiriad cyntaf ati – ‘A chad cors mochno’ – yn y Llyfr Du o’r 

ddeuddegfed ganrif. Mae nifer o hanesion yn ein llên gwerin 

yn ymwneud â’r gors, a dywedir fod Hen Wrach yn arfer byw 

yno. Roedd holl drigolion yr ardal yn ei hofni am ei bod yn gwbl 

ddidrugaredd ac yn melltithio pawb. Dywedir nad oedd unrhyw 

beth a allai ei dinistrio hi ond tân, ond gan ei bod yn byw ar gors 

ddyfrllyd nid oedd gobaith i hynny ddigwydd. Roedd mor hyll fel 

na ddeuai o’i chartref yn ystod y dydd rhag i neb ei gweld. Ar nos 

dywyll creai darth tew a llaith fel mantell dros y gors, ac ynghanol 

hwnnw y deuai allan i daenu ei melltith ar y plwyfolion. Dywedir 

ei bod yn fyw o hyd ac yn cysgu yn y gors.

Yn ôl chwedl arall, roedd cored gan Gwyddno Garanhir, 

tywysog Cantre’r Gwaelod, ar fin y gors, ac yno y daethpwyd 

o hyd i Daliesin Ben Beirdd mewn corwg. Aed ag ef i blasty 

Gwyddno, a bu yno nes boddwyd Cantre’r Gwaelod. Llwyddodd 

Taliesin i ddianc o’r môr a bu’n byw ar ochr y mynydd o dan y 

Graig Fawr. Gwelir ei fedd hyd heddiw tu ôl i bentref Tre-Taliesin.

Mae llawer o farddoniaeth cynnar Cymru yn cyfeirio at 

frwydrau ar y gors. Dywedir fod Brwydr Cors Fochno wedi 

digwydd cyn dyfodiad y Normaniaid yn 1066, lle ceisiodd 

Caradog ap Rhydderch ap Iestin gael help gan y Sacson, y Brenin 

Harold Godwinson a’i frawd Tostig, i drechu’r Brenin Gruffydd 

ap Llewelyn ap Seisyllt o Ogledd Cymru. Cyfarfu milwyr y ddwy 

ochr ger aber yr afon Ddyfi, ac i’r frwydr ddigwydd ar draethau’r 

Borth ac Ynys-las, ar gyrion y gors.

Ceir hanes am frwydr arall pan broffwydodd Myrddin Wyllt 

y byddai’r Cymry a’r Gwyddelod yn trechu’r Saeson mewn 

brwydr erchyll ar Gors Fochno. Deuai’r fuddugoliaeth gan eu 

bod yn gyfarwydd â’r tir mawnog, y llwybrau a’r pyllau dwfn yn 

y gors, ond byddai’r Saeson yn eu harfau trymion yn suddo i’r 

Cors Fochno
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dyfnderoedd. Felly, os gwir yr honiad i lawer brwydr ddigwydd yn 

ardal y gors, tybed sawl milwr a’i arfau a suddodd i’w chrombil?

Yn ôl llên gwerin dyma un fersiwn o sut y cafodd y gors ei 

henw: penderfynodd tywysog o’r de ymweld â’i deyrnas oedd 

yn ymestyn hyd at gyrion y gors, a chyrhaeddodd yno gyda 

digonedd o fwyd oedd yn cynnwys gyrr o foch. Nid oedd y 

trigolion lleol wedi gweld moch o’r blaen, a phenderfynwyd 

nodi’r digwyddiad drwy alw’r gors yn Gors Fochno. Yr enw lleol 

ar y gors yw’r ‘figyn’, a byddai pobl yr ardal yn mynd i’r figyn i 

ladd mawn. Roedd y tir comin yn sicrhau fod y gymuned leol yn 

cael digon o danwydd i’w cadw’n ddiddos dros y gaeaf. Golygfa 

gyffredin yn yr hydref oedd gweld plwyfolion yn cerdded o’r 

figyn gyda’r mawn mewn cawell ar eu cefnau, neu mewn cert a 

dynnid gan asyn.

Yn 1759 roedd gweithwyr o ystâd Gogerddan yn lladd mawn 

yno pan ddaethant ar draws esgid ledr mewn cyflwr perffaith yn 

y mawn. Yr hyn a’i gwnâi’n anarferol oedd fod blaen yr esgid yn 

fain iawn ac yn troi i fyny at y pen-glin. Gelwid, math yna o esgid 

yn poulaines a châi ei gwisgo rhwng 1395 a 1410 gan foneddigion 

yn unig. Tybed sut y daeth esgid o’r fath i fod yno?

Yn 2002 daeth ffermwr o hyd i lwybr pren tra’n gwella ei dir 

ar gae yn ymyl y gors. Cymerwyd samplau o’r coed derw, a 

darganfyddwyd fod pren y llwybr yn dyddio’n ôl i’r Oes Efydd a 

bod y llwybr wedi ei adeiladu rywbryd rhwng 900 OC ac 1020 OC. 

Credir fod y llwybr yn rhan o’r hen ffordd ar draws y tir tuag at 

eglwys ac anheddau Llangynfelyn.

Enwyd plwyf Llangynfelyn ar ôl Cynfelyn Sant a oedd yn byw 

yn y chweched ganrif. Dywedir ei fod yn un o ddisgynyddion 

Ceredig a Chunedda Wledig a deuai, felly o linach brenhinol. 

Aeth Cynfelyn i fyw fel meudwy mewn cell fechan ar fin Cors 

Fochno, ac ymhen amser cymerodd y gell honno ei enw ef a’i 

galw o hynny ymlaen yn Llangynfelyn. Mae’n debyg ei fod yn 

ddyn parchus yn ei ddydd yng ngogledd Ceredigion. a’i enw yn 

dal hyd heddiw mewn llawer o enwau llefydd yn yr ardaloedd 

cyfagos, er enghraifft, Sarn Cynfelyn a Chwm Cynfelyn. Soniodd 

Dafydd ap Gwilym amdano yn ei gywydd i’r ‘Carw’ pan mae’n 

gofyn i Dduw gadw’r creadur yn ddiogel ar ei daith o Frogynin at 

Dyddgu yn Nhywyn. Bardd arall a ganodd i Gynfelyn oedd Lewis 

Glyn Cothi.

Diwydiant pwysig ym mhentref Tre’r-ddôl yn ystod y 

bedwaredd ganrif ar bymtheg oedd gwneud hetiau ffelt a’r 

rheswm am hynny oedd y ffaith bod Cors Fochno mor agos i 

gyflenwi digon o fawn ar gyfer y gwaith. Gwnaed pob math o 

hetiau ffelt yn y plwyf, gan gynnwys hetiau coryn hir i ferched. 

a hetiau arbennig i’r mwynwyr a’r chwarelwyr lle roedd modd 

gosod cannwyll ar gantel yr het. Gwerthid yr hetiau mewn 

ffeiriau a marchnadoedd ledled Cymru. a hetiau’r mwynwyr yn 

cael eu gwerthu yn ardaloedd y chwareli yn y gogledd ac ardal y 

gweithfeydd glo yn y de.

Felly. mae Cors Fochno yn nodwedd ddaearyddol bwysig yn 

yr ardal, ac wedi chwarae rhan bwysig yn ein llên gwerin yn 

ogystal ag yn hanes hynafol y plwyf. Rhaid diolch fod y bywyd 

gwyllt, y planhigion a’r amgylchedd yn cael eu hastudio a’u 

gwarchod, a bod yr hen chwedlau yn cael eu hadrodd a’u diogelu 

i’r cenedlaethau sydd i ddod.

Carys Briddon, Tre’r-ddol

Dyma’r erthygl fuddugol yng nghystadleuaeth ‘erthygl papur 

bro yn trafod unrhyw nodwedd ddaearyddol yn yr ardal’ yn 

Eisteddfod Penrhyn-coch.

D. Geraint Lewis DIY Welsh: 

sut i adeiladu brawdddegau 

Cymraeg – gam wrth gam. 

Gwasg Gomer £9.99. 112 t.

O edrych ar y lluniau ar y 

clawr gallech feddwl mai 

llyfr i blant sy’n lico lego yw 

hwn;  fyddech chi ddim yn 

bell o’ch lle o ran y syniad o 

adeiladu â blociau, ond nid 

i blant y mae e.  Yma mae’r 

geiriadurwr wedi troi ei 

allu miniog at ddadansoddi 

a diffinio’r Gymraeg ar gyfer dysgwyr, a hynny mewn 

iaith ddealladwy, hawdd ei dilyn.  Mae’n mynd i’r afael yn 

uniongyrchol â’r gwahaniaethau hynny rhwng y Gymraeg 

a’r Saesneg sydd mor aml yn synnu ac yn drysu dysgwyr 

uniaith, a thrwy ddefnyddio lliwiau - enwau gwrywaidd 

yn las, enwau benywaidd yn binc, berfenwau a berfau 

yn wyrdd, ansoddeiriau yn goch - yn eu gwneud yn fwy 

gweladwy ac felly yn fwy cofiadwy. 

Mae peirianwaith iaith yn gyfaredd, a’r ffaith ein bod yn 

gallu mynegi ein hunain mor rhwydd i’n cydsiaradwyr 

yn rhyfeddod.  Mae dysgu iaith newydd yn gofyn 

amynedd, ffydd a dyfalbarhad.  Pan own i’n yr ysgol (ac 

am ganrifoedd lawer cyn hynny!) un dull oedd o gyflwyno 

iaith a’r dull gramadegol oedd hwnnw. Diffygiodd 

cenedlaethau o ddysgwyr-stafell-dosbarth dan lwyth 

o amserau a moddau berfol, cytundeb ansoddeiriol, ac 

enwau goddrychol a gwrthrychol.  

Yna trowyd at gyflwyno iaith gyfathrebol a 

chanolbwyntio ar yr hyn mae angen ei ddweud yn 

hytrach na chraffu ar sut mae iaith yn gweithio, gyda’r 

bwriad o alluogi dysgwr i ddweud rhywbeth ystyrlon heb 

drafferthu â gramadeg.  

Fe ŵyr unrhyw un sydd wedi bod wrthi, fodd bynnag,  

nad yw hi’n hawdd croesi’r cefnfor ieithyddol heb ddim 

balast gramadegol, a dyna mae Geraint Lewis wedi ei 

becynnu’n wyrthiol mewn cwta gant o dudalennau.  

Dyma lyfr bach hylaw a chyfoethog  i annog a chalonogi’r 

pererinion sydd ar daith yr iaith.

Llinos Dafis  

Cymorth i ddysgu 
Cymraeg

Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch
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PENRHYN-COCH

Oedfaon Horeb

Mai

20   10.30  Clwb Sul – Horeb

        2.30 Y Parchg Peter Thomas 

27   10.30  Y Parchg Peter Thomas  -  

 Oedfa fendithio

Mehefin

3   2.30 Y Parchg Peter Thomas  

Oedfa gymun

10  10.30 Y Parchg Peter Thomas  

Gwasanaeth teuluol

17  10.30 Clwb Sul – Horeb

      2.30 Sion Meredith

24  10.00 Ymuno yn Noddfa Bow Street  

Y Parchg Judith Morris 

      10.30 Clwb Sul ar y cyd yn St. Ioan

Gwibdaith

Bydd Horeb a Bethel, Aberystwyth yn 

mynd ar wibdaith dydd Sul Gorffennaf 

8 – gadael Penrhyn-coch am 12.00 i 

ymuno â gwasanaeth yn yr Hen Gapel, 

Llanuwchllyn cyn  ymweld â Chanolfan 

Mari Jones, Llanycil (tâl mynediad: £2.70) 

lle ceir paned cyn dychwelyd. Enwau i 

Ceris Gruffudd.     

Dyddiad i’r dyddiadur

Eglwys Sant Ioan Penrhyn-coch

Te Hufen a Mefus Blynyddol ar ddydd 

Sadwrn 7fed Gorffennaf rhwng 3-5 y 

prynhawn.

Pel-droed

Yn Nhwrnament Pêl-droed Felin-fach 

yn mis Ebrill dyfarnwyd mai Tîm dan 8 

Penrhyn-coch oedd enillwyr y darian 

Chwarae Teg am yr agwedd orau allan o 

thua 100 o dimoedd. Llongyfarchiadau 

i’r hyfforddwr Gethin, y chwaraewyr a’r 

Clwb Pêl-droed. 

Cydymdeimlad

Cydymdeimlwn â  Michael Swift a’r 

teulu, Tan-y-berth ar farwolaeth ei 

wraig,  Geraldine Swift.

Diolch

Dymuna Dei ac Eirian, 9 Maes Seilo,  

ddiolch am y cardiau, blodau ag 

anrhegion a dderbyniwyd ar achlysur 

eu Priodas Aur yn ddiweddar. Diolch 

yn fawr.

Diolch - Priodas ruddem

Yn ddiweddar dathlodd Mr a Mrs 

Douglas a Pauline Rees-Stevens 

o’r Ddôl Fach eu priodas ruddem. 

Gwahoddwyd pobl i gyfrannu i 

Ambiwlans Awyr Cymru a chodwyd 

y swm anrhydeddus o  £852 sydd yn 

adlewyrchu cefnogaeth arbennig 

gan gyfeillion, teulu a busnesau 

lleol oedd yn cynnwys Jewellery 

House, Morrisons, Polished Nails 

and Beauty, Safety Net Services, Mid 

Wales Scaffolding, Garej Tŷ Mawr, 

Siop Penrhyn-coch, Clwb Pêl-droed 

Penrhyn-coch, Lorraine Hair Stylist, 

Gareth a Gwenda, Louise, Mike’s 

Aerials a The Disc Jockey - y disg joci 

ar y noson, Mike’s Aerials. Hoffent 

ddangos eu gwerthfawrogiad diffuant i 

bawb gyfrannodd. 

O’r Eglwys i’r Capel

Mynychodd aelodau Urdd y Gwragedd  

Penrhyn-coch, hen Gapel Gerlan, 

y Borth (sef bwyty Libanus 1877), ar 

gyfer ei chinio blynyddol. Nos Lun 

perffaith ger lan y môr wedi diwrnod 

braf a phoeth Gŵyl y Banc. Anerchwyd 

yr aelodau gan Mrs Edwina 

Davies, (Cadeirydd yr Urdd), yna 

cychwynnwyd y noson gyda chwis 

cyn cinio. Darparwyd pryd deniadol a 

blasus gydag awyrgylch hamddenol 

yn Libanus. Diolchwyd i Mrs Mair 

Jenkins am drefnu’r achlysur, a 

diolchwyd hefyd i Mrs Edwina 

Davies a’r Canon Andrew Loat am 

ein diddanu drwy gydol y noswaith. 

Enillwyr llwyddiannus y cwis oedd Mrs 

Jane Jones a’r Ficer Heather Evans.
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Merched y Wawr 

Tymor arall ar ben a chafwyd dwy noson 

arbennig dan ofal Ann a Delyth J. Ym 

Mawrth bu Rwth Jên yn ein diddori 

gyda’i sgiliau unigryw ac yna yn Ebrill bu 

Glenys a Sharon yn ein diddori gyda’u 

gosodiadau blodau. Yna ar y 3ydd o Fai 

daeth pawb at ei gilydd i drefnu rhaglen y 

tymor nesaf. Ond yn edrych at ddiweddglo 

y tymor hon ym mis Mehefin gyda noson 

yn Amgueddfa Ceredigion, Aberystwyth, 

dan ofal Elisabeth Wyn a Janice. Diolch 

i bawb am eu rhan yn gwneud y tymor 

diwethaf mor llwyddiannus.

Gwellhad buan

Da yw deall fod y Parchg Lyn Lewis Dafis a 

Carina Stephen yn gwella yn raddol, er i’r 

ddau fod yn dal yn yr ysbyty ar hyn o bryd.

Dymunwn wellhad buan i Anwen Hopton, 

Ger-y-llan sydd yn cael triniaeth yn Ysbyty 

Treforus.

Pêl-droed

Tim 1af Penrhyn-coch  

14 Ebrill Treffynnon 1 Penrhyn-coch 1

21 Ebrill Rhuthun 1 Penrhyn-coch 2

25ain o Ebrill Penrhyn-coch 1 Porthmadog 

0

5ed o Fai Penrhyn-coch 1 Treffynnon 0

Tabl Huws Gray Alliance 

 Timau   Ch GG Pta

1 Tref Caernarfon  28 67 65

2 Tref Dinbych    28 26 60

3 Airbus Brychtyn  28 25 54

4 Cegidfa (Guilsfield) 28 16 53

5 Treffynnon       27 38 49

6 Y Rhyl 28 17 47

7 Porthmadog 27 24 43

8 Gresffordd Athletig 28 0 39

9 Tref Fflint Unedig 28 7 36

10 Penrhyn-coch 27 -5 36

11 Tref Rhuthun   28 2 35

12  Hotspur Caergybi 28 -17 30

13 Caersws 28 -33 18

14 FC Queens Park 26 -79 9

15 Cyffodd Llandudno 27 -88 4

Tim Menywod Penrhyn-coch

Daeth Ebrill a mis siomedig o ran 

canlyniadau i Benrhyn-coch.  Gyda nifer 

o’r gêmau roedd wedi bod yn anodd 

cael tîm oherwydd arholiadau lefel A 

ac anafiadau i sawl un. Er hynny fe 

frwydrodd y rhai a chwaraeodd yn galed 

am y 90 munud gan rhoi mwy na 100%. 

11 Ebrill Penrhyn-coch 2 Tregaron 3

18 Ebrill Felin-fach 6 Penrhyn-coch 0

26 Ebrill Penrhyn-coch 0 Prifysgol 

Aberystwyth 5

29 Ebrill Llambed 5 Penrhyn-coch 1

Cwpan y Gyngrair – 2il o Fai 

Chwaraewyd Ffeinal y Gêm Gwpan ar Gae 

Baker ar yr 2il o Fai rhwng Penrhyn-coch 

a Phrifysgol Aberystwyth. Ar amser llawn 

roedd yn gyfartal 2 gôl yr un ond Tîm y 

Brifysgol a orfu yn yr amser ychwanegol o 3 

gôl i 2. Gêm gyffrous gystadleuol rhwng dau 

dîm cryf.  Llongyfarchiadau i’r Brifysgol!

Gŵyl Ddrama Gogledd Cerdigion

Roedd rhai o’r gynulleidfa ddaeth ynghyd 

yn methu cofio gweld drama Gymraeg o’r 

blaen yn Neuadd y Penrhyn.  Dyna oedd 

y syniad y tu ôl i sefydlu Gŵyl Ddrama 

Gogledd Ceredigion -  darparu llwyfan 

i gynyrchiadau theatrig drwy gyfrwng 

yr iaith Gymraeg, yn benodol ar gyfer 

cwmnïau drama lleol, ond hefyd ar gyfer 

cwmnïau o ardaloedd y tu hwnt i Geredi-

gion. Y lleoliadau a glustnodwyd ar gyfer 

2018 oedd Penrhyn-coch, Rhydypennau a 

Thal-y-bont.

Richard Owen gyflwynodd y tri chwmni 

berfformiodd yn Neuadd y Penrhyn, 

Penrhyn-coch – Doli Micstiyrs yn cyfl-

wyno ‘Tu Hwnt i Bob Gofid’(Sion Pennant) 

Sharon King a Rhian Evans o gwmni Li-

cris Olsorts yn cyflwyno ‘A’r Maglau Wedi 

Torri’  (Emyr Edwards) a  Chwmni Dinas 

Mawddwy berfformiodd y gomedi  Pwy 

yw dy Gymydog gan Ifan Gruffydd. 

Cafwyd tair noson ddifyr amrywiol – 

diolch i Siôn Pennant a’i gyfeillion am y 

syniad. Da deall fod bwriad i barhau a’r 

Ŵyl yn 2019. 

Llongyfarchiadau hefyd i Doli Micstiyrs 

ar ennill yr ail wobr yng Ngwyl Ddrama’r 

Groeslon ddiwedd mis Ebrill. Tipyn o 

gamp i griw mor ifanc oedd yn cystadlu 

yn erbyn cwmnïau profiadol . Cafwyd 

canmoliaeth uchel gan y beirniad Catrin 

Jones Hughes.

Mae Tafarn Rhydypennau wedi cau ers 

tua tair wythnos. Deallir fod y Bragdy yn 

chwilio am reolwyr newydd .  Tybed fydd 

rhywun â diddordeb neu a welsom gau un 

o dafarnau y pentref? 
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BOW STREET

Oedfaon y Garn

10 a 5

Mai 

20 R. Alun Evans  

27  Bugail (Oedfa gymun i eglwysi’r 

ofalaeth)  

Mehefin

3   Bugail 

10   Noddfa Parchg Richard Lewis  

17  Bugail 

24   John Tudno Williams   

 

Noddfa 

Mai

20   10.00 Uno yn y Garn - R. Alun Evans  

Oedfa Cymorth Cristnogol  

27  10.00 Parchg Richard Lewis   

Mehefin

3  10.00 Parchg Richard Lewis Y Garn  

yn uno

10 10.00  Parchg Richard Lewis  

Cymundeb

17  10.00 Cyfeillach  

24 10.00 Parchg Judith Morris    

Dyweddiad

Llongyfarchiadau i Rhodri Evans, 

Bryncastell ar ei ddyweddiad â Kiera 

Louise Millard yn Efrog Newydd ar 24 

Ebrill. 

Merched y Wawr Rhydypennau

 Ar nos Lun Ebrill y 9fed cafwyd noson 

greadigol. Ein gwraig wadd oedd Mair 

Jones o Lanilar gyda’i merch Meleri, - y 

ddwy yn gwneud gwaith crefft arbennig. 

Dangosodd i ni sut i wneud cerdyn 

gwahanol. Yna ein tro ni oedd i greu!!!! 

Roeddem yn ffodus iawn bod Mair wedi 

paratoi‘r deunydd sylfaenol yn drwyadl ar  

ein cyfer, fel ein bod i gyd wedi dod i ben â 

gwneud cerdyn.

Bu  hefyd mor garedig a rhoi eitem o’i 

gwaith i’w rafflo, felly tynnwyd dwy raffl. 

Yr aelodau lwcus oedd Bethan a Mary. 

Noson ddifyr iawn.

Cymdeithas y Chwiorydd 

Daeth tymor llwyddiannus ac amrywiol 

arall yn rhaglen y Chwiorydd i ben bnawn 

Mercher, 2 Mai, gyda chinio ym mwyty 

Crefftau Pennau. Mwynhawyd pryd blasus 

o fwyd ac roedd y cymdeithasu hefyd 

yn felys iawn. Diolch yn fawr iawn i’r 

swyddogion – Llinos Dafis (cadeirydd) 

a Shân Hayward (ysgrifennydd) am eu 

gwaith cyson a threfnus drwy gydol y 

flwyddyn. 

Siarc!

Dyma hanes a gyrhaeddodd Alun a 

Louisa Phillips, Maes Ceiro, Bow Street 

yn ddiweddar oddi wrth eu mab Rhydian 

yn Port Lincoln, De Awstralia ble mae 

yn byw. Roedd Rhydian yn rhwyfo yn ei 

ganŵ ar y môr ger Memory Cove, Port 

Lincoln  mewn dyfroedd clir pan welodd 

siarc mawr gwyn a oedd yn hirach na’r 

canŵ ac oedd yn nofio wrth ei ymyl. 

Dywedodd Rhydian wrth ei hun “dyma fi 

gyda siarc mawr gwyn: : Ar ôl rolio ar ei 

ochr edrychodd ataf ac yna symudodd yn 

araf i flaen y canŵ. Roedd e ddwywaith 

lled y canŵ a meddyliais os cwympaf 

fewn caf fy mwyta! Buodd yn lwcus iawn. 

Ar ôl llwyddo dod nôl i’r lan yn ddiogel 

cafodd gyfweliad gan newyddiadurwr o 

orsaf radio lleol, ac aeth yr hanes ar draws 

Awstralia, Mae Alun a Louisa wedi ei 

rybuddio i beidio a gwneud hyn eto!!

Rhedeg Marathon

Yn ystod y gwasanaeth bore Sul, 22 

Ebrill, dan arweiniad ein Gweinidog, y 

Parch Ddr Watcyn James, braf oedd cael 

cyfle i groesawu a llongyfarch un o’n 

haelodau ifanc, sef Ffion Evans, Fron-ddêl, 

ar gwblhau Marathon Cymru Llanelli, 

a’i mam, Lowri, ar redeg hanner yr un 

marathon. Roedd y ddwy ohonyn nhw, 

yn ogystal ag Iestyn, brawd Ffion, wedi 

ymgymryd â’r her er mwyn codi arian 

at Epilepsy Action, elusen sy’n darparu 

cefnogaeth ar gyfer dioddefwyr epilepsi 

a’u gofalwyr, yn ogystal ag ymchwilio i 

driniaethau ar gyfer epilepsi.

Joyce Bowen a Shân Hayward gyda’r 
cardiau cain a luniwyd ganddynt dan 
gyfarwyddyd Mair Jones



Y  T i n c e r  |  M a i  2 0 1 8  |  4 0 9

1 9

Rhannodd Ffion ei phrofiadau wrth 

iddi wynebu’r her arbennig yma, a 

gwnaed casgliad yn ystod y gwasanaeth i 

gefnogi ymdrechion y teulu. Cyflwynwyd 

cyfanswm o £150 tuag at yr elusen – 

diolch i bawb am eu cyfraniadau.

Ffair Calan Mai

Roedd y Ffair Calan Mai a gynhaliwyd 

ar Fai 5ed yn Neuadd Rhydypennau yn 

llwyddiant ysgubol, a daeth nifer fawr o 

drigolion y pentre ynghyd i fwynhau’r 

haul braf a’r cwmni difyr. Roedd y Ffair yn 

rhan o ymgyrch fawr 2020 sydd nawr ar 

y gweill i godi arian i wneud gwelliannau 

angenrheidiol sylweddol i Neuadd 

Rhydypennau.

Cafwyd nifer o stondinau, a 

gweithgareddau i’r plant, ac yn ffodus 

roedd y tywydd yn ddigon braf i ganiatau 

cynnal barbeciw tu allan. Rydym yn 

ddiolchgar iawn i gigydd Bow Street – 

Porchell  -am gyfrannu’r cig blasus yn 

rhad ac am ddim a hefyd i siopau Tesco, 

Morrisons a Marks and Spencer am 

gyfrannu’r rholiau bara.

Agorwyd y Ffair a lawnsiwyd yr ymgyrch 

yn swyddogol gan Elin Jones, AC, a 

wnaeth annog y gymuned i gefnogi’r 

gweithgareddau  er mwyn sicrhau llwyddiant 

y Neuadd am genedlaethau i ddod.

Difyrrwyd y gynulleidfa gan gôr y pentre 

o dan arweiniad Gwennan Williams. Mae 

hwn yn gôr achlysurol sy’n ymgynnull ar 

gyfer digwyddiadau penodol. Swynwyd y 

gynulleifa pan daeth criw o blant bach y 

Cylch Ti a Fi, sy’n cyfarfod yn y Neuadd yn 

wythnosol i ganu nifer o ganeuon.

Diolchwyd i pawb a gyfrannodd i 

wneud y diwrnod yn un llwyddiannus gan 

gadeirydd pwyllgor y Neuadd, Richard 

Gethin. Roedd y diwrnod yn gychwyn 

anrhydeddus i’r ymgyrch ac fe godwyd 

swm sylweddol o arian tuag at yr achos.

Yr Ysgol Sul

Bore Sul, 29 Ebrill, cynhaliwyd y 

gwasanaeth yng Nghapel y Garn, dan 

arweiniad ein Gweinidog. Yn ystod yr 

oedfa cyflwynodd y Parchg Watcyn 

James Dystysgrifau Gweithgaredd ar ran 

Pwyllgor Addysg Gristnogol Gogledd 

Aberteifi i Ysgol Sul Unedig Bow Street 

(Capel y Garn a Chapel Noddfa) i’w 

llongyfarch ar ei gweithgaredd yn ystod 

2017. 

Martha Lois Roberts oedd enillydd Tasg 

y Plant yn y rhifyn diweddaraf o Gair o’r 

Garn a chyflwynodd y Gweinidog docyn 

llyfr iddi hithau.

Hyfryd oedd gweld nifer dda o blant 

yn yr oedfa ac wedi iddynt fwynhau 

ffilm fer ar hanes bedyddio’r Iesu a 

galw’r disgyblion, cafwyd tipyn o hwyl 

yn yr ysgol Sul yn creu modelau o Ioan 

Fedyddiwr. 

Mae’r ysgol Sul yn cwrdd bob bore Sul 

yn ystod y tymor ysgol – ac mae croeso i 

blant o bob oed.

Llwyddiant Pêl-droed   

Llongyfarchiadau i dîm pêl-droed dan 

19 Aberystwyth ar ddod yn bencampwyr 

Cynghrair Genedlaethol Cymru (Welsh 

Premier Development League) drwy guro’r 

Seintiau Newydd ar Gae Latham, y Dre-

newydd, ar 7 Mai. Bari Morgan yw rheolwr 

y tîm llwyddiannus (bu Bari’n hyfforddi 

tîm Penrhyn-coch tan yn ddiweddar 

iawn), ac Iwan Roberts, Penrhyn-coch, 

sy’n helpu eu rheoli a’u hyfforddi. Iwan 

sydd hefyd yn hyfforddi timau ieuenctid 

Bow Street, ac roedd tri o chwaraewyr y 

Piod yn y garfan fuddugol, sef Ryan Evans, 

Tom Evans ac Osian Rees Jones. 

Ers ei sefydlu dros 130 o flynyddoedd yn 

ôl, dyw tîm Aberystwyth erioed wedi ennill 

y bencampwriaeth hon; gobeithio y bydd 

y to hwn o chwaraewyr ifanc, talentog, yn 

ymuno â sgwad y tîm cyntaf yn y dyfodol 

agos, ac yn mynd o nerth i nerth.

Llongyfarchiadau i dîm ieuenctid Bow 

Street ar guro Padarn 2 gôl i 1 ar Goedlan y 

Parc, 12 Mai, a chipio Cwpan dan 14 Cyn-

ghrair Pêl-droed Aberystwyth a’r Cylch. 

Sgoriwyd y ddwy gôl gan Jayden Hinds 

a Jack Hockenhull. Hefyd, tîm Bow Street 

ddaeth yn ail yn y Gynghrair. Llongyfar-

chiadau mawr i’r Piod ar eu tymor hynod 

o lwyddiannus.

Plant Cylch Meithrin Rhydypennau yn eu 
pyjamas ar gyfer parti pyjamas Mudiad 
Ysgolion Meithrin.
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Sioe Aberystwyth a  
Sir Ceredigion 2018!

Dydd Sadwrn 9 Mehefin ar gaeau Gelli 

Angharad

Mae’r Sioe yn esblygu eleni gyda’r nod 

o ddenu ymwelwyr o bob cefndir. Am 

7pm, bydd adloniant yr hwyr yn cy-

chwyn gyda chneifio cyflym, cyn yr 

uchafbwynt sef Dawns y Sioe yn y babell 

gyda’r dihafal Dafydd Iwan a’r Band. Mae 

tocynnau ar werth nawr am £8 yr un, a 

gellir eu prynu trwy gysylltu â ni ar ein 

tudalen Facebook.  

Yn ystod y dydd, bydd gweithgareddau 

newydd yn cynnwys:

• Ardal Blant, gyda wal ddringo a 

chestyll neidio. Bydd Ifan Jones 

Evans, y ffermwr a’r cyflwynydd o 

Bont-rhyd-y-groes, yn adrodd pwt 

o’i lyfr i blant, Nan a’r Sioe Fawr.

• Arddangosfa cŵn adar

• Arddangosfa arddio gan Huw 

Richards o Dregaron. Mae gan Huw 

ei sianel You Tube ei hun - Huw’s 

Nursery a bellach mae’n feistr 

garddio ar y rhaglen Prynhawn Da.

• Arddangosfa hen beiriannau yn y 

prif gylch

• Cyfoeth o stondinau masnach yn 

hyrwyddo a gwerthu pob math o 

nwyddau, o beiriannau amaethyddol 

i grefftau cartref a chynnyrch i’r ardd

• Cystadlaethau difyr gan gynnwys 

‘Campau Cŵn Campus’! – hwyl a 

sbri i gŵn A’U perchnogion! Bydd ras 

rwystrau, ras 7 coes, ras wy ar lwy, y 

tric gorau, a llawer mwy!

• ...yn ogystal â’r adrannau ceffylau, 

gwartheg, defaid, dofednod, 

cynnyrch a chrefft fel yr arfer

Cystadlu:

Mae trigolion ardal y Tincer fel arfer yn 

gystadleuwyr brwd yn y Sioe, ac ysgolion 

y dalgylch yn aml yn dod i’r brig.

Mae ceisiadau’r adran da byw yn cau 

dydd Mercher 09 Mai.

Mae dal amser i chi gystadlu yn yr adran 

cynnyrch a chrefft, gyda dosbarthiadau’n 

amrywio o gacennau a gwin i 

ffotograffiaeth a chelf – mae’r llawlyfr ar 

ein gwefan ac yn nifer o siopau’r dalgylch. 

Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru i gystadlu 

yw dydd Sadwrn 2 Mehefin. I gael mwy o 

wybodaeth, ewch i’n gwefan neu ffoniwch 

Ms Carol Davies ar 01970 832989.

Os hoffech chi gefnogi’r Sioe, beth 

am ddod yn Gefnogwr am £10 a chael 

gostyngiad ar eich prisiau cystadlu? 

Cysylltwch ag unrhyw rai o’r swyddogion 

a restrir ar ein tudalen gwe, neu 

cysylltwch â ni ar ein tudalen Facebook.

Rydyn ni’n edrych am bobl i’n helpu 

ni bob blwyddyn, felly os gallwch chi roi 

o’ch amser, bydden ni wrth ein bodd yn 

clywed gennych chi. Gallai hyn gynnwys 

helpu gyda’r cyfryngau cymdeithasol 

yn ystod y dydd, parcio ceir, neu helpu i 

osod neu lanhau cae’r Sioe. Cysylltwch 

yn yr un modd ag uchod. 

Tocynnau i’r dydd yn £8 yr un; plant o 

dan 16 oed yn £3

Rydyn ni’n edrych ymlaen i’ch gweld chi 

ar y dydd!

www.aberystwythshow.com  

fb.com/SioeAberystwythShow   

@sioeaber_show

Llythyr

Annwyl Olygydd

Hoffem dynnu sylw eich darllenwyr at 

y rhaglen feistr MA Gwleidyddiaeth a 

Chymdeithas Cymru ym Mhrifysgol 

Aberystwyth. Amcan y rhaglen yw 

i  hyrwyddo dealltwriaeth o’r Gymru 

gyfoes o safbwynt sawl disgyblaeth: 

gwleidyddiaeth, hanes a’r gwyddorau 

dynol. O’r herwydd, mae’r cynllun yn 

cynnig cyfle gwych i fagu dealltwriaeth 

drylwyr o gyd-destun hanesyddol, 

diwylliannol, economaidd-

gymdeithasol a gwleidyddol 

Cymru. Mae nifer o gyn-fyfyrwyr wedi 

mynd ymlaen i ddatblygu gyrfaoedd 

llwyddiannus mewn meysydd megis 

newyddiaduraeth, lobïo a chyfathrebu 

gwleidyddol, gweinyddiaeth 

gyhoeddus, neu wedi defnyddio’r cwrs 

fel sail ar gyfer gwaith ymchwil PhD.

Mae’r cynllun yn rhan ganolog 

o waith Canolfan Gwleidyddiaeth 

a Chymdeithas Cymru/ WISERD@

Aberystwyth ym Mhrifysgol 

Aberystwyth. Golyga hyn bod 

y myfyrwyr yn medru elwa 

o astudio o fewn canolfan 

ymchwil weithgar sy’n lleoli achos 

Cymru mewn cyd-destun rhyngwladol 

ehangach. Blwyddyn yw hyd y 

cwrs a gall myfyrwyr ymgeisio am 

ysgoloriaethau gan gynnwys grantiau 

Pantyfedwen (dyddiad cau 30.6.18) 

ac Ysgoloriaeth Feistr y Coleg Cymraeg 

Cenedlaethol (dyddiad cau 11.7.18)

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r cwrs 

(gan gynnwys sut i ymgeisio ar gyfer 

yr ysgoloriaethau uchod) cysylltwch 

â Dr Huw Lewis (ffôn: 01970 628638 / 

ebost: hhl@aber.ac.uk) neu gweler 

cwps.aber.ac.uk.

Yn gywir

Huw Lewis

Myfyrwyr MA eleni yn trafod pryd  

fu a ble mae Cymru gyda’r Athro  

Paul O’ Leary, Dr Lucy Taylor a’r  

Athro Rhys Jones.
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LLANDRE

Llwyddiannau

Llongyfarchiadau i Ffion Evans, Fronddel, 

ar gael ei dewis i fod yn aelod o Fand Pres 

Ieuenctid Cymru. Bydd yn perfformio 

gyda’r band mewn cyngherddau yn y 

Drenewydd, Castell-nedd a Chaerdydd yn 

ystod wythnos olaf Gorffennaf.

Hefyd llongyfarchiadau i Ffion a Iestyn, 

Fronddel, ar lwyddo i redeg marathon 

Cymru yn Llanelli ar ddydd Sul, 15fed 

Ebrill i hel arian tuag at yr elusen Epilepsy 

Action. Diolch yn fawr iawn i bawb a 

gyfrannodd yn hael.

Clwb 50 Banc Bro Llanfihangel  

Genau’r-glyn 

Dyma enillwyr y misoedd diwethaf.  

Ebrill 

1af Greg Hill; 2il  Gwenda James 

3ydd  Eiry a Geraint Williams 

Mai 

1af Anwen Pierce; 2il Richard Evans 

3ydd Delyth Jones

Cydymdeimlad

Cydymdeimlwn â Nia Gruffydd Jones ar 

farwolaeth  ei thad – y Parchg D. J. Jones 

(gynt o Cross Hand).

Urddo i’r Orsedd 

Llongyfarchiadau i’r Barnwr Eleri Rees, 

Caerdydd, gynt o Glanfrêd ar gael ei 

hurddo i’r orsedd yn Eisteddfod Caerdydd 

eleni.

Yn wreiddiol o Landre, Ceredigion, mae 

Eleri Rees, erbyn hyn yn Uwch Farnwr 

Cylchdaith ac yn Farnwr Preswyl Llys y 

Goron, Caerdydd. Bu’n Farnwr Cylchdaith 

er 2002, a hi hefyd yw’r Barnwr Cyswllt 

dros yr Iaith Gymraeg, gan gadeirio’r 

gweithgor a sefydlodd y drefn sy’n 

adlewyrchu’n ymarferol yr egwyddor 

o gydraddoldeb ar gyfer y Gymraeg yn 

ogystal â’r Saesneg yn unol â Deddf Iaith 

1993. Mae’n Gofiadur Caerdydd er 2012, a 

hi yw’r ferch gyntaf i’w phenodi i’r swydd 

ddylanwadol hon.

Merched y Wawr Llandre yn ymweld â Gorsaf Dân Aberystwyth gyda’r tywysyddion 
Karen Roberts a Colin Davies.

Mirain ac Enid Evans, Llandre – enillwyr 
dydd Sadwrn yn Eisteddfod Penrhyn-coch. 
Daeth Mirain yn ail ar yr Unawd Blwyddyn 
1 a 2 ac yn gydradd drydydd ar Lefaru 
Blwyddyn 1 a 2 ac Enid  yn drydydd ar 
yr Unawd Blwyddyn 3 ac yn ail ar Lefaru 
Blwyddyn 3 a 4.

Wedi i Alys-Mai o 

Ffosygrafel, ger Llandre, 

weld rhaglenni am blant 

sâl ar y teledu, a llawer 

ohonynt yn colli eu 

gwalltiau oherwydd eu 

salwch, fe benderfynodd 

dorri ei gwallt a rhoi’r 

hyn a dorrwyd i 

elusen y Little Princess 

Trust, er mwyn creu 

gwalltiau gosod. Diolch 

i’w charedigrwydd, 

derbyniodd yr elusen 

12 modfedd o wallt – da 

iawn, Alys-Mai!

Eleri Rees
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Cyfarfu’r Cyngor nos Iau Ebrill 19 yn 

Neuadd Pen-llwyn,  Capel Bangor, 

gyda’r cadeirydd Andrea Jones yn y 

gadair.  Derbyniwyd ymddiheuriadau 

oddi wrth bedwar cynghorydd. 

Rhoddodd y Cynghorydd Sir, Rhodri 

Davies grynodeb o’r sefyllfa ddiweddaraf 

ynglŷn â Phont Rhiwarthen; ac 

adroddodd fod yna gyfarfod wedi ei 

drefnu efo swyddogion y Cyngor ar 

Ebrill 23 ym Mhant-y- Crug ynglŷn â 

rheoli cyflymder y traffig. 

Roedd un mater cynllunio wedi 

dod i sylw y Cyngor Cymuned, 

sef datblygiad arfaethedig y safle 

carafannau presennol i gynnwys 

adeilad derbynfa newydd, blwch 

cawod, 10 podiau glampio, 6 llecyn 

teithiol, mynediad at welliant a gosod 

planhigion trin pecynnau; nid oedd  

gwyrthwynebiad.

Mynegwyd pryder ynglŷn â’r 

tyllau oedd ar yr heol o gwmpas 

Penbontbren. Y broblem yw adrodd 

i’r Cyngor Sir. Mae’r Cynghorwyr 

hefyd yn bryderus ynglŷn â’r baw 

cŵn sydd o gwmpas yr ardal; 

gofynnir i berchnogion cŵn  i fod yn 

ddinasyddion cyfrifol ac i waredu y 

gwastraff mewn ffyrdd cywir.

Cynhelir y cyfarfod blynyddol ar nos 

Iau Mai 17 am 7.30yh yn Neuadd Pen-

lwyn, Capel Bangor. Croeso i bawb.

Pumlumon yw mynydd uchaf 

canolbarth Cymru, yn gorwedd ar 

y ffin rhwng siroedd Ceredigion a 

Threfaldwyn, ac yn codi 752 o fetrau 

uwchlaw’r môr.

Ymhlith yr enghreifftiau cynharaf 

o’r enw mae un o’r drydedd ganrif 

ar ddeg yn y ‘Gwynfydau’ yn Llyfr 

Du Caerfyrddin (t.47) lle cyfeirir at ‘y 

vedwen ympimlumon’. Ceir enghraifft 

arall ganrif yn ddiweddarach yn Llyfr 

Gwyn Rhydderch (colofn 494) yn 

‘Chwedl Culhwch ac Olwen’ lle mae 

sôn am ‘gei a bedwyr yn eisted arbenn 

pumlumon’.

Ystumiwyd yr enw i Plumlumon o 

gyfnod lled gynnar, a hynny o bosibl 

ar sail tybiaeth mai plwm oedd yr elfen 

gyntaf. Yn y gyfrol Celtic Remains (t.366) 

mae Lewis Morris yn cofnodi:

“Pumlumon Mountain, rightly 

Plymlumon, from plwm, i.e., lead, with 

which that country abounds.”

Serch hynny, nid oes amheuaeth 

nad y rhifolyn pum(p) sy’n ffurfio rhan 

gyntaf yr enw. Ond beth am yr ail elfen?

Mae rhai wedi dadlau mai lluman yn 

golygu ‘baner’ neu ‘ystondard’ sydd 

yma, yn cael ei ddefnyddio’n drosiadol 

am ‘gopa uchel neu amlwg’, ond mewn 

gwirionedd, mae’n fwy tebygol mai’r 

elfen llumon ydyw (er nad yw’n hawdd 

esbonio’r treiglad meddal yn dilyn 

pump yn achos y ddau air).

Yn Enwau Lleoedd (1945; t.19) mae Ifor 

Williams yn cynnig mai ystyr llumon yw 

‘corn simne … neu gorn heb y simne!’ ac 

mae’n ei ddehongli fel trosiad am ‘gopa 

uchel neu amlwg’. Noda hefyd i Syr 

Edward Anwyl ddweud wrtho y gellid 

gweld pum copa ar Bumlumon. Byddai’r 

pum copa, Pumlumon Fawr, Pumlumon 

Fach, Pumlumon Arwystli, Pumlumon 

Carn Tarennig, a Phumlumon Cwm 

Biga yn ddyfaliad digon synhwyrol, er 

na ellir profi hynny.

Cwyd Eric P. Hamp amheuaeth 

ynghylch y dehongliad hwn (Ériu 

xxv. 257-8) gan gwestiynu a fyddai 

simneiau tal yn ddigon cyffredin 

yng nghyfnod bathu enw’r mynydd 

iddynt gael eu defnyddio’n drosiadol 

am gopaon uchel. Yn hytrach, mae’n 

awgrymu bod llumon yn tarddu o’r 

bôn *lüd- (fel yn lludw) a’r elfen mawn, 

yn golygu ‘lludw mawn’, a bod yr enw 

wedi ei drosglwyddo gydag amser o’r 

‘lludw’ i’r ‘lle tân’, ac yna i’r ‘aelwyd’ yn 

fwy cyffredinol. Serch hynny, nid oes 

cytundeb ynglŷn â’r tarddiad.

Yn Celtic Heritage (1961; t.175) mae 

Alwyn Rees a Brinley Rees yn awgrymu 

bod Pumlumon yn fan cyfarfod neu’n 

ganolbwynt i bum hen ranbarth Cymru 

(sef Gwynedd, Powys, Rhwng Gwy a 

Hafren, Deheubarth, a Morgannwg) a’i 

fod felly’n cynrychioli Cymru gyfan. 

Maent yn dwyn cymhariaeth â’r 

Stone of Division ar fryn Uisnech, lle 

cyferfydd pum talaith Iwerddon. Mae 

Hamp yn derbyn hyn, gan ddehongli’r 

enw Pumlumon yn ieithyddol fel ‘man 

cyfarfod pum “aelwyd” Cymru’; ond 

mae hefyd yn cydnabod y posibilrwydd 

y gallai’r syniad o Bumlumon yn 

cynrychioli Cymru gyfan fod wedi ei 

drosglwyddo yma o leoliad arall. 

Angharad Fychan

Paratowyd gyda chefnogaeth 

Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru a’r 

Cynllun GWARCHOD

www.cymdeithasenwaulleoedd.cymru

Colofn Enwau Lleoedd

Archebwch le drwy ffonio: 

07402 335638
www.blueislandceramics.co.uk

CROCHENDY 
YNYS-LAS

Croeso i ffrindiau 
a grwpiau, a dewis 

di-ben-draw o 
ddarnau o bob lliw 
a llun i’w paentio.

Ar agor drwy’r flwyddyn

Cyngor 
Cymuned 
Melindwr

Pumlumon Fawr a Phumlumon Fach gyda Llyn Llygad Rheidol islaw (llun drwy 

garedigrwydd Iolo ap Gwynn)
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TACSI EDDIE
Perchennog:  
Connie Evans,  
Gwawrfryn,  

Penrhyn-coch
01970 828 642  
07790 961 226

Crefftau Pennau 
Coffi Boreuol

Byrbrydau Poeth neu Oer
Cinio

Te Prynhawn
Crefftau Ac Anrhegion

Ar gau ar 
ddydd Llun

Brecwast  
ar gael
01970 820 050

R.J.Edwards
Adeiladau Fferm y Cwrt

Cwrt Farm Buildings
 Penrhyn-coch

01970 820149
07980 687475

Contractiwr, masnachwr 
gwair a gwellt

Arbenigwr ar ailhadu
Cyflenwi a gwasgaru 

calch, slag a Fibrophos
Lori, turiwr a malwr 

i’w llogi
Cyflenwi cerrig mán

01970 828454
linda.griffiths01@btinternet.com

GWASANAETH
CYFIEITHU
Linda Griffiths

Maesmeurig
Pen-bont  
Rhydybeddau
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3EZ

GWASANAETH

TEIPIO
GWAITH PRYDLON A CHYWIR

PRISIAU CYSTADLEUOL
PROSESYDD GEIRIAU

PRINTYDD LLIW

IONA BAILEY

01974 831580

PEN-Y-BRYN
SWYDDFFYNNON
YSTRAD MEURIG

Cofiwch 
gefnogi 
eich 
busnesau 
lleol

Gan fod  nifer o ddarllenwyr Y Tincer wedi neu 

yn defnyddio meithrinfa ddydd Camau Bach 

yn Aberystwyth dyma hanes diwrnod agored a 

gynhaliwyd yn ddiweddar i rieni newydd.

Mae Meithrinfa Ddydd Camau Bach yn 

Aberystwyth newydd gynnal Diwrnod Agored 

ar gyfer rhieni newydd sydd â diddordeb i roi 

cyfle i’w plant fynychu’r feithrinfa. Bu’r diwrnod 

agored hefyd yn gyfle i’r rhieni newydd weld yr 

holl gyfleusterau a chwrdd â staff y feithrinfa. 

Camau Bach yw’r unig feithrinfa ddydd yn 

Aberystwyth sy’n cynnig gofal ac addysg 

blynyddoedd cynnar trwy gyfrwng y Gymraeg 

ac mae yno le i 75 o blant o 6 wythnos oed hyd 

at 4 oed.

Ymysg y rhieni fu’n ymweld â meithrinfa 

Camau Bach yn ystod y diwrnod agored oedd 

Rhiannon a Craig Edwards o Landre sy’n 

ystyried anfon eu mab i’r feithrinfa.

Meddai Rhiannon: 

“Y prif reswm rydym yn ystyried dod â’n mab 

i Camau Bach yw  bod y ddarpariaeth yn y 

Gymraeg. Ond mae’r adeilad ei hun yn hyfryd ac 

yn lliwgar ac mae’r staff yn creu awyrgylch braf.”

Meddai Debbie Benjamin, Rheolwr Meithrinfa 

Ddydd Camau Bach: 

“Bu’r diwrnod agored yn un llwyddiannus 

iawn gan roi cyfle imi a’r staff ddangos i’r 

rhieni newydd yr ystod eang o gyfleusterau a 

gwasanaethau sydd ar gael i’w plant.”

Mae’r gwasanaethau hyn yn cynnwys darparu 

Ariannu Addysg 10 awr yr wythnos am ddim i 

blant 3-4 oed o’r tymor ar ôl iddynt droi’n dair 

oed. Os ydynt yn mynychu addysg mewn uned 

feithrin mewn ysgol ni fyddant yn gymwys 

wedyn.

Yn ogystal, mae Camau Bach yn bwriadu bod 

yn rhan o gynllun fydd yn dechrau mis Medi ac 

ariennir gan Lywodraeth Cymru i gynnig 30 awr 

o ofal plant i blant 3 a 4 oed rhieni sy’n gweithio. 

Ers mis Medi’r llynedd mae’r gwasanaethau 

hyn wedi cynyddu am fod Camau Bach yn awr 

yn cynnig prydau poeth fel rhan o’i gwasanaeth. 

Mae’r fwydlen yn cynnwys pryd poeth a phwdin 

bob dydd sydd hefyd yn diwallu gofynion 

dietegol penodol. 

Ategodd Debbie:

“Penderfynon ni drefnu arlwyo prydau 

poeth ar gyfer y plant ar ôl i nifer o rieni ofyn 

am y gwasanaeth. Mae’r drefn newydd wedi 

gweithio’n wych am fod y plant yn cael pryd 

maethlon, poeth, bob amser cinio.” 

Meddai Ffion Davies, sy’n rhiant i un o blant sydd 

eisoes yn mynychu Camau Bach:

“Mae’n amser cyffrous i mi fel rhiant i weld y 

feithrinfa’n cynnig bwyd fel rhan o’r gwasanaeth. 

Mae fy mhlentyn yn edrych ymlaen at fynd i’r 

feithrinfa bob dydd ac rwyf innau wrth fy modd 

yn gwybod ei fod yn cael bwyd iachus a chynnes 

yno gyda’i ffrindiau.”

Derbyniodd y rhieni newydd a fynychodd y 

Diwrnod Agored becyn gwybodaeth ar ôl cael 

eu tywys o amgylch Camau Bach, sydd wedi’i 

leoli rhwng yr orsaf heddlu ac Adeiladau’r 

Llywodraeth ar Boulevard De Saint Brieuc yn 

Aberystwyth, gyda digon o le parcio yn y maes 

parcio cyhoeddus gerllaw.

Mae’r cyfleusterau cyfoes a gynigir i blant 

yn Camau Bach yn cynnwys pedair ystafell 

arbennig ar gyfer oedrannau penodol, ystafell 

sensori sy’n cynnwys adnoddau i roi’r cyfle i 

blant elwa o brofiadau sy’n cyflyru’r synhwyrau, 

cegin ac ystafell fwyta, ystafell ar gyfer clwb ar 

ôl ysgol, ardal chwarae tu allan ag arwynebedd 

diogel iddo a gardd sensori sy’n datblygu 

chwilfrydedd o fyd natur mewn plant.

Mae Camau Bach hefyd yn gweithredu cynllun 

Cyn Ysgol Iach a Chynllun Gwên. 

Mae’r ddarpariaeth ar agor o 8.00am tan 6.00 

pm Llun-Gwener drwy’r flwyddyn. Mae croeso 

i rieni newydd gysylltu ar unrhyw adeg i drefnu 

ymweliad â’r feithrinfa.

Prynhawn Agored i Rieni 
Newydd Camau Bach

Eirian Reynolds, 
Tech. S.P.

Arolygon Diogelwch
Asesiadau Peryglon

Archwiliadau Damweiniau
Hyfforddiant

GWASANAETH 
IECHYD 

A DIOGELWCH

01970 820124
07709 505741
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Ysgol Penrhyn-coch

Urdd

Cafwyd twrnament llwyddiannus wrth 

i dîm y merched chwarae yn dda a’r tîm 

bechgyn i gyrraedd y rownd cyn derfynol-

da iawn chi blant!

Celf a Chrefft 

Roedd yna eitemau di-ri wedi cael eu 

creu gan ddisgyblion yr ysgol eleni o dan 

amrywiaeth o gystadlaethau gwahanol a 

chafwyd llwyddiant arbennig eleni eto!

Dyma’r canlyniadau

1af

Dylunio a technoleg-Clustog grŵp Cyfnod 

Sylfaen Bl2 iau-Twm, Aron, Mabli a Elan

Tecstiliau 2D-Grŵp Cyfnod Sylfaen: 

Lleucu, Emilie a Mya

Dylunio a thechnoleg Bl 5 a 6 –Gwenan 

Jenkins

Tecstiliau 3D-Gwenan Jenkins

Crochenwaith Bl 3 a 4 –Molly Robinson

Collage Bl 3a 4 –Osian Shek

Pob lwc i’r canlynol yn Eisteddfod Yr Urdd 

yn Llanelwedd

2il

Dylunio a thechnoleg Elis Wyn Jenkins

Gwehyddu - Jac Efan Jenkins

Crochenwaith grwp Bl 2 iau-Gruffudd, 

Jac, Osian,Rhys a Megan

Ffotograffiaeth x2 Gwenan Jenkins

Crochenwaith – Osian Shek

3ydd

Crochenwaith Bl 3 a 4 –Liwsi Fflur Curley

Criw Teithiau Iach

Cafwyd wythnos brysur yn hyrwyddo 

pwysigrwydd teithio i’r ysgol mewn modd 

iachus a ffit trwy gynllun y ‘Big Pedal’-

buodd y criw iach yn cofnodi trwy gasglu 

data dyddiol o’r nifer ddaeth ar feiciau neu 

sgwteri. Da iawn i’r nifer ddangosodd yr 

ymderch yn ogystal a chael hwyl!

Ymweliad â’r dref

Cafwyd cychwyn da i’r thema ‘Asiantau 

Teithio’ wrth i ni ymweld â’r dref fel 

‘twristiaid’! Bu’r plant yn gwrando ac yn 

sgwrsio gyda Aled Rees, Teithiau Tango, 

a dysgwyd llawer am yr hyn sydd angen 

wrth drefnu gwyliau. Cerddodd y criw o 

gwmpas y dref yn holi cwestiynau i’r bobl 

leol ac wrth gwrs rhaid oedd cael amser yn 

y parc, hufen iâ a rhoi cic i’r bar ar waelod 

y prom!

Cafodd y disgyblion fodd î fyw ar y 

ffordd adre wrth deithio ar wasanaeth 

cyhoeddus cwmni bws Mid Wales –cyffro 

mawr!

PC Hannah

Daeth PC Hannah i’r ysgol am y tro cyntaf 

ac fe fwynheuodd y plant yn ei chwmni - 

dysgwyd llawer am ddiogelwch ar-lein SIOP
SGIDIAU  
GWDIHW

H.C.P.C., S.R.Ch., M.Ch.S., B.S.C.Pod, 
Dip.Pod.Med.

GWASANAETH

GOFAL TRAED
Ceiropodydd /podiatrydd  

graddedig
ac wedi cofrestru efo’r

8 Ffordd Portland, 
Aberystwyth 

SY23 2NL
01970 617092

Shan Jones

Eisteddfod Penrhyn-coch

Eleni eto cafwyd Eisteddfod hyfryd i blant 

yr ysgol a’r ardal ar nos Wener Ebrill 27ain. 

Diolch i’r pwyllgor am drefnu ac i’r plant 

ddaeth i gystadlu yn frwd! 
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CINIO DYDD SUL
PRYDAU BAR

PARTÏON
BWYDLEN BWYTY

ADLONIANT

AR AGOR O 5:30 P.M. 
NOSWEITHIAU IAU A GWENER 

AM BRYDIAU TEULUOL

Cwmni Theatr Ieuenctid 

Cymru

Llongyfarchiadau mawr i 

Owain Gruffydd bl.12 ar gael 

ei ddewis i fod yn aelod o 

Gwmni Theatr Ieuenctid 

Cymru. Bydd Owain yn 

treulio cyfnod yn Theatr 

Clwyd Yr Wyddgrug yn ystod 

gwyliau’r Haf, ac yn cael 

cyfle i weithio gyda actorion 

a chyfarwyddwyr o Gwmni 

Theatr Cenedlaethol Cymru.

Tîm Rygbi dan 15 

Ceredigion

Cafodd disgyblion Connor 

Byrne, Iestyn Thomas 

a Ioan Morris y fraint o 

chwarae dros dîm dan 15 

Ceredigion yn Stadiwm y 

Principality yn ddiweddar, 

yn rownd derfynol Bowlen 

Laurence Miller. Colli oedd 

hanes y garfan yn erbyn 

Cwm Rhymni, ond cafwyd 

perfformiadau da gan 

y bechgyn i gyd. Roedd 

swyddog rygbi yr Ysgol, 

Mr Ifan Thomas hefyd yn 

hyfforddi o’r ystlus. Cafwyd 

cefnogaeth brwd gan 

ddisgyblion blwyddyn 9 a 10 

a deithiodd i Gaerdydd am y 

diwrnod. 

Dathlu gêmau’r Gymanwlad

Llongyfarchiadau i Evie 

Inman ac Iwan Chambers 

ar gael eu hethol fel 

Llysgenhadon Ifanc i 

chwaraeon Anabledd Cymru. 

Diolch i Lee Coulson, Alwyn 

Davies a Gemma Cutter o 

Ceredigion Actif am drefnu 

bore llawn hwyl a sbri i 

ddathlu gêmau’r gymanwlad.

Ennill Eisteddfod Calan Mai, 

Aberystwyth

Mi enillodd Steffan Nicholas, 

y wobr gyntaf am erthygl 

am blastigion ac ailgylchu 

yn Eisteddfod Calan Mai, 

Aberystwyth yn ddiweddar. 

Mae copi o’r erthygl wedi’i 

atodi at eich defnydd chi!

Arholiadau 

Hoffai’r Ysgol ddymuno pob 

lwc i’n holl ddisgyblion sydd 

yn sefyll arholiadau yn ystod 

y tymor hwn. 

Ysgol Penweddig

Ysgol Craig yr Wylfa

RNLI

Daeth y RNLI i mewn i siarad â’r plant 

am Ddiogelwch y Traeth. Roeddent 

i gyd yn gwrando’n dda iawn ac yn 

mwynhau cymryd rhan a gwisgo i fyny.

Dydd Mercher Olwyn

Daeth Sioned o Sustrans i mewn i lansio 

ein ‘Dydd Mercher Olwyn’ trwy gynnal 

diwrnod ‘sgiliau beicio’. Roedd y tywydd 

yn ofnadwy ond ni chafodd y plant eu 

diffodd ac roeddent yn awyddus i fod 

allan cyhyd â phosib. Ers hynny, rydym 

wedi dechrau ‘Dydd Mercher Olwyn’ lle 

mae’r holl blant yn dod â beic neu sgwter 

i mewn ac yn ymarfer seiclo o gwmpas y 

trac. Rhaid i’r holl blant wisgo helmedau 

ac, hyd yma, bu’n llwyddiant mawr. Mae 

hefyd wedi bod yn braf iawn gweld y 

plant hŷn yn rhannu eu beiciau ac yn 

annog eu ffrindiau. Da iawn i chi gyd.

Pêl-droed

Aeth tîm o blant o flynyddoedd 

4, 5 a 6 i gynrychioli’r ysgol yng 

nghystadleuaeth flynyddol Ardal 

Aberystwyth. Fe wnaethon nhw 

fwynhau’r profiad yn fawr ac er 

nad oeddent yn ennill, daethent yn 

ôl ag agwedd gadarnhaol iawn a 

mwynhawyd chwarae fel tîm.

Eisteddfod Celf a Chrefft yr Urdd

Roeddem yn hynod falch o’r plant a 

gystadlodd yn  Eisteddfod Celf a Chrefft 

yr Urdd eleni. Cofnodwyd amrywiaeth 

fawr o waith. Cawsom lawer o wobrau 

3ydd a 2il ynghyd â 1af sydd wedi mynd 

ymlaen i’r Eisteddfod Genedlaethol. Da 

iawn i chi i gyd.

Gŵyl Bwgan brain

Cafodd y plant amser gwych yn 

adeiladu bwgan brain ar gyfer Gŵyl 

Bwgan Brain gyntaf y Borth. Yn 

anffodus ni wnaethom ennill unrhyw 

beth eleni ond fe geisiwn eto’r flwyddyn 

nesaf!
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Ysgol Pen-llwyn

Llwyddiant Trawsgwlad

Llongyfarchiadau i Ana Joyce. Daeth hi’n 

gyntaf yn erbyn merched gorau y Sir. 

PC Hanna

Daeth PC Hanna i’r ysgol ar fore Dydd Iau, 

Ebrill 26ain. Cafodd y plant cyflwyniadau 

diddorol ar sut i gadw’n ddiogel ar y we ac 

yn ein cymuned. 

Chwedlau a Chrochenwaith

Aethom ni i Ganolfan y Celfyddydau  

Dydd Gwener, Ebrill 20fed. Cawsom ni 

weithdai gyda Miss Clai (Chennell) ac 

Euros Lewis. Yn gyntaf, fe wnaethom ni 

edrych ar arddangosfa crochenwaith a 

chasglu syniadau o’r darnau. Aethon ni i’r 

stiwdio i greu pot clai ar thema Chwedlau. 

Ar ôl cinio, daeth Euros Lewis i adrodd 

y chwedl am Siôn Cwilt mewn ffordd 

ddiddorol dros ben. Roedd hi’n ddiwrnod 

bendigedig!

Gan Enfys Rowlands. 

Sioe Ffasiwn

Es i i’r siop M&Co yn Aberystwyth i ddewis 

dillad cyn y sioe. Ges i wisg disgo gyda 

sequins pinc. Roedd dillad o M&CO a 

Cactws. Ar noson y Sioe Ffasiwn roeddwn 

i yn teimlo fel bod gen i bili palas yn fy 

stumog. Mwynheais i gerdded ar y llwyfan, 

roedd y gynulleidfa yn hapus dros ben. 

Roedd hi’n noson gyffrous iawn gyda 

bwyd blasus ac adloniant arbennig. Diolch 

yn fawr i’r rhieni am drefnu. 

Gan Phoebe Alban

Sustrans

Trefnodd Sioned i bobl i ddod i’r ysgol i 

drwsio beiciau gyda’r cwmni Sustrans. 

Roedd fy meic glas wedi cael ei drwsio gan 

y dynion. Mae’r beic yn well erbyn hyn a 

dydy’r sedd ddim yn siglo rhagor. Diolch 

iddynt hefyd am roi pwmp beic newydd i’r 

ysgol.

Gan Sara Mair Lewis.

Asiantaethau Teithio

Aethon ni i Aberystwyth i gyfri’r siopau, 

ymweld â chwmni lleol Teithio Tango 

a’r Canolfan Twristiaeth. Cwrddon ni â 

dynion o’r enw Aled a Cynrig. Dangoson 

nhw faint mae’n costio i fynd ar wyliau i 

lefydd gwahanol am nifer o ddiwrnodau. 

Dysgon ni am y gweithgareddau maen 

nhw’n cynnig ac rydym yn gweithio ar 

greu busnesau i annog pobl i ddod i Gapel 

Bangor fel lle twristiaeth. Aethon ni mewn 

i siopau i weld pa fath o bobl oedd yn siopa 

ynddynt er mwyn gweld beth sy’n denu 

twristiaid i Aberystwyth. Bwyton ni ein 

pecyn bwyd ym mharc y castell a phrynais 

i hufen iâ. Daethon ni nôl ar fws Llanidloes 

erbyn tri o’r gloch.

Gan Efanna Lewis.

Bags2School

Daeth fan y cwmni Bags2school i Ysgol 

Pen-llwyn ar Ddydd Mawrth, 1af o Fai. 

Dwi’n aelod o’r Cyngor ysgol. Bues i yn 

brysur yn rhoi’r bagiau tu allan ac yn y 

fan. Casglon ni tua 22 bag, rydyn ni yn 

gobeithio prynu pethau i’r ardal allanol 

gyda’r arian.

Gan Amelia Williams.

Bydd rhai ohonoch  wedi sylwi fod 

Ysgol Pen-llwyn yn un o dri sefydliad sydd 

modd cyflwyno  tocynnau glas Tesco 

iddynt. Gwnewch yn siwr eich bod yn 

pleidleisio amdanynt  trwy holi am docyn 

glas wrth y ddesg dalu pob tro rydych yn 

siopa yna.

Amrywiaeth eang o lyfrau, cardiau,  
cerddoriaeth ac anrhegion Cymraeg.

CROESAWIR ARCHEBION GAN  
UNIGOLION AC YSGOLION
13 Stryd y Bont, Aberystwyth

01970 626 200
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Ysgol Rhydypennau

Trawsgwlad 

Ar y 19eg o Ebrill bu 7 o 

blant yr ysgol yn cynrychioli 

Cylch Aberystwyth yng 

nghystadleuaeth Trawsgwlad 

y Sir yng Nghlwb Rygbi 

Aberaeron. Llwyddodd pob 

un ohonynt i gwblhau’r 

cwrs mewn amser da a 

llongyfarchiadau mawr i’r 

canlynol am orffen yn y 10 

cyntaf; Lleucu Siôn Bl 6-3ydd 

ac Ella Thomas Bl 6-5ed. 

Gethin Davies Bl 5-7ed. Daniel 

Jones Bl 3 – 6ed Ardderchog!

Pêl droed Yr Urdd

Ar y 18fed o Ebrill, bu tîm pêl-

droed bechgyn a merched 

yr ysgol yn cystadlu ym 

mhencampwriaeth Yr 

Urdd ar gaeau Blaendolau. 

Cystadleuaeth rhwng holl 

ysgolion Ceredigion oedd 

hon ac yr oedd ansawdd y 

pêl-droed o’r safon uchaf. Er 

i’r bechgyn frwydro yn galed, 

methu wnaethant o drwch 

blewyn i ennill eu ffordd allan 

o’u grŵp. Hen dro!

Mewn grŵp anodd iawn 

chwaraeodd y merched yn 

neilltuol o dda gan guro nifer 

o dimoedd safonol iawn. 

O ganlyniad i hyn aethant 

ymlaen i’r rownd go gyn 

derfynol gan guro ysgol 

Penrhyn-coch ac yna, yn y 

rownd gyn-derfynol, curo 

ysgol Plas-crug ar giciau cosb. 

Mewn ffeinal llawn cyffro 

llwyddodd y merched i guro 

ysgol Aberaeron o ddwy gôl i 

ddim! Buddugoliaeth gampus! 

Ar y 12fed o Fai, yn y rownd 

genedlaethol, bydd y merched 

yn herio’r timau gorau yng 

Nghymru! Pob lwc iddynt!

Gweithgareddau ac 

ymweliadau

Er mwyn hyrwyddo 

egwyddorion Siarter Iaith 

yr ysgol, cynhaliwyd sesiwn 

gerddorol ddifyr iawn gan Aled 

Vaughan Owen, o gwmni ‘Ynni 

Da’. Yn ystod yr hwyl, cafodd 

y plant gyfle i gwblhau cwis ar 

ystod o gerddoriaeth Gymraeg 

ac yna, i gloi’r sesiwn, buont yn 

mwynhau disgo arbennig gyda 

chymorth beiciau creu ynni i 

redeg trydan i’r disgo!

Fel rhan o’n partneriaeth 

â SUSTRANS Cymru, mae’r 

plant wedi bod yn ymgymryd 

â sawl gweithgaredd sy’n 

hybu teithiau iach a theithiau 

‘gwyrdd’ i’r ysgol; bu nifer 

o blant yn creu trên seiclo 

o waelod y pentref i’r ysgol 

yn ddiweddar ac mae’r 

fenter wedi ehangu i feicio 

i’r ysgol o sgwâr Tal-y-bont. 

Mae’r cynllun wedi ymestyn 

ymhellach eto i gynnwys 

sgwters hefyd. Da iawn chi!

Cafwyd benthyg ‘beic 

smwddis’ i’r plant i weld a 

oeddent yn medru creu’r diod 

iachus gan ddefnyddio eu 

coesau yn unig! Roedd sawl 

wyneb coch, ond cafwyd hwyl 

a llawer wydraid o’r diodydd 

ffrwyth blasus.

Diolch i Sioned Lewis, 

SUSTRANS Cymru am y 

cymorth.

Ar ddiwrnod olaf mis Ebrill fe 

aeth plant blwyddyn 5 a 6 i’r 

Llyfrgell Genedlaethol i ddysgu 

am fordaith hanesyddol y 

Cymry i Batagonia ym 1865. 

Hefyd manteisiwyd ar y cyfle i 

fwynhau arddangosfa wych yr 

artist Kyffin Williams. Diolch i 

Owain a Sarah am eu cymorth 

wrth drefnu’r ymweliad. 

Cafwyd ymweliad arall gan 

P.C.Hannah. Y tro hwn buodd 

hi’n cyflwyno a thrafod bwlio 

ar lein.

Rydym wedi bod yn brysur 

yn ddiweddar yn tacluso, 

palu a pharatoi’r ardd ar gyfer 

planhigion y tymor. Yn barod, 

mae’r dosbarth derbyn wedi 

hau’r tatws.  

Clwb Cant

Dyma ganlyniad fis Mai:-

1af. £25 Huw Davies, Llety Ifan 

Hen 

2il. £152il Catrin Manley, 6 Cae 

Rhos

3ydd. Mrs. Georgina Griffiths, 

Gwenlli

Am fwy o wybodaeth a llwyth 

o luniau:  

http://www.rhydypennau.

ceredigion.sch.uk

@YGRhydypennau-dilynwch ni 

ar drydar.

Ymddiheuriadau am adael 

penawdau y mis diwethaf 

allan – dylai hyn fod wedi 

ymddangos dan y llun o ennill 

y gadair 

Nia Clubb yn cipio’r Gadair; 

Osian King yn ail a Lleucu 

Siôn ac Elen Ifans yn rhannu’r 

trydydd wobr.
Rhedwyr medrus Trawsgwlad

Ymweliad gan P.C Hannah

Ymweliad gan P.C Hannah

Tîm pêl-droed bechgyn Tîm pêl-droed Merched

Tyfu tatws! Llyfrgell Genedlaethol Creu Smwddis
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Diolch i bawb fu’n brysur yn lliwio llun y nofiwr tanddwr 

mis diwetha. Dyma’r enwau: Abigail Evans, Penrhyn-coch; 

Gruffudd Iwan, Caernarfon; Lucie, Penrhyn-coch; Ned a 

Twm, Penrhyn-coch. Mae’n amlwg fod plant Penrhyn-

coch wedi bod yn brysur! Roedd eich lluniau’n hyfryd! 

Dy enw di, Gruffudd, ddaeth o’r het yn gynta, felly bydd y 

wobr y mis hwn yn teithio yr holl ffordd i Gaernarfon.

Gobeithio i chi fwynhau’r penwythnos hir ar 

ddechrau’r mis. Am dywydd! Mae wedi bod yn 

gyfnod llawn digwyddiadau cyffrous – gŵyl gomedi 

Machynlleth, y Fedwen Lyfrau yng Nghaerfyrddin, 

Eisteddfod Penrhyn-coch, tîm pêl-droed Caerdydd yn 

ymuno â’r Uwchgynghrair – a Mark Williams yn ennill 

Pencampwriaeth Snwcer y Byd.

Ac mae un digwyddiad pwysig iawn arall ar fin dechrau, 

sef Eisteddfod yr Urdd, a hynny yn Llanelwedd eleni. Os 

ydych yn ymweld efo’ch teulu a’ch ffrindiau, mwynhewch 

bob eiliad! Os ydych yn cystadlu – wel, pob lwc! Mae cerdd 

groeso’r Eisteddfod yn dweud:

“Heidiwch felly i Lanelwedd – croeso fydd i bawb a 

ddaw;

neuadd wych, nid pabell simsan; lloriau sych, nid mwd 

a baw.

Yn lle buwch a llo yn brefu

bydd y maes yn llawn o ganu,

actio, dawnsio a llefaru ar bob llaw!”

Y mis hwn, lliwiwch lun y pafiliwn hardd a chofiwch 

ddefnyddio lliwiau’r Urdd. Beth am roi Mr Urdd ei hun yn 

y llun wrth iddo grwydro’r Maes yn edrych am hufen iâ? 

Anfonwch eich gwaith at y cyfeiriad arferol: Tasg y Tincer, 

3 Brynmeillion, Bow Street, 

Ceredigion SY24 5BP 

erbyn 1 Mehefin a ta ta tan 
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