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Ysgol Newydd Sbon i Lantrisant Dadansoddi Ffigurau 
Cyfrifiad 2001 

Ym mis Gorffennaf cyhoeddwyd rhagor o wybodaeth a 
ffigurau o’r Cyfrifiad. Y newyddion da yn yr ardal hon 
yw fod y canran o bobl sy’n gallu siarad Cymraeg wedi 
cynyddu o 7.4% yn 1981 i 9.7% yn 1991 ac yna naid i 
14% yn 2001. 

Mae’n amlwg fod Addysg Gymraeg wedi cael 
dylanwad sylweddol ar y cynnydd ac mae’r clod pennaf i 
rieni fu’n brwydro i gael ysgolion Cymraeg ac i’r 
athrawon fu’n sicrhau fod yr addysg o’r radd flaenaf. 

O edrych yn fwy manwl ar y ffigurau fe welir fod y 
canran yn amrywio o 20% ym Mhontypridd i 9% yng 
Ngilfach Goch a’r hyn sydd wedi digwydd yw fod y 
ganran yn yr ardaloedd ble roedd llai yn siarad Cymraeg 
yn 1991 wedi codi yn sylweddol tra fod yr ardaloedd 
oedd o gwmpas 16 - 20% yn 1991 - Pentyrch, Creigiau, 
Pontypridd a Ffynnon Taf wedi aros heb fawr o gynnydd. 

Y gamp dros y ddeng mlynedd nesaf yw codi’r ganran 
o siaradwyr Cymraeg i dros 20% ar draws Taf Elái. 

Yn ogystal mae angen cynyddu’r nifer o swyddi ble 
mae’r Gymraeg yn angenrheidiol i sicrhau fod yr iaith yn 
datblygu ym mhob maes yn yr ardal.. 

Rheoli’r Planedau 

Y m  m h a b e l l 
G w y d d o n i a e t h  a 
Thechnoleg yr Eisteddfod 
Genedlaethol gwelwyd y 
fodel fwyaf o’r sustem 
solar a adeiladwyd erioed 
yng Nghymru. Gwaith Dr 
Guto Roberts o Lantrisant 
oedd y sustem enfawr 
oedd yn troi uwchben 
ymwelwyr â’r babell. 

Mrs Sue Preece (Prifathrawes Ysgol Gynradd Gymraeg 
Llantrisant) gyda disglybion, Cyng Rebecca Winter, 
Cyngh Jonathan Huish a Mrs Sue Haynes (Cadeirydd 
Cymdeithas Trigolion Lleol) ar safle’r ysgol newydd 

Mae’r cynlluniau ar gyfer codi ysgol gynradd Gymraeg 
newydd yng Nghefn yr Hendy yn bwrw yn eu blaen yn dda. 

Yn sgîl y newyddion bod caniatâd cynllunio llawn wedi’i roi, 
bydd y gwaith adeiladu yn dechrau hwyrach eleni. Bydd yr 
adeilad newydd yn cymryd lle hen adeilad Ysgol Gynradd 
Gymraeg Llantrisant ac o ganlyniad, bydd cynnydd sylweddol 
yn nifer y lleoedd a fydd ar gael. Dim ond yn ddiweddar y 
cafodd y safle ar gyfer yr ysgol newydd, a glustnodwyd nôl ar 
ddechrau’r cynllun ar gyfer ystad dai, ei drosglwyddo i ddwylo 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf o ddwylo 
Awdurdod Datblygu Cymru. 

Y gobaith yw bydd yr ysgol newydd, â lle ynddi i 360 o 
ddisgyblion, gan gynnwys dosbarth meithrin, yn barod erbyn 
mis Ionawr 2005. 

Galwch heibio i wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda 
Cynon Taf – www.rhondda-cynon-taf.gov.uk 
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Argraffwyr: 
Gwasg 

Morgannwg 
Uned 27, Ystad 
Ddiwydiannol 

Mynachlog Nedd 
Castell Nedd SA10 7DR 

Ffôn: 01792 815152 

GOLYGYDD 
Penri Williams 
029 20890040 

LLUNIAU 
D. J. Davies 
01443 671327 
HYSBYSEBION 

David Knight 029 20891353 
DOSBARTHU 

John James 01443 205196 
TRYSORYDD 

Elgan Lloyd 029 20842115 
CYHOEDDUSRWYDD 

Colin Williams 
029 20890979 

Cyhoeddir y rhifyn nesaf 
ar 3 Hydref 2003 

Erthyglau a straeon 
i gyrraedd erbyn 

24 Medi 2003 

Y Golygydd 
Hendre 4 Pantbach 

Pentyrch 
CF15 9TG 

Ffôn: 029 20890040 

Tafod Elái ar y wê 
http://www.tafelai.net 

e-bost 
pentyrch@tafelai.net 

www.mentrau-iaith.com www.bwrdd-yr-iaith.org.uk 

www.cwlwm.com 
Gwybodaeth am holl 

weithgareddau Cymraeg yr ardal. 

2 

8.00pm, Nos Wener 
Hydref 10 2003 

Neuadd y Pentref, 
Efail Isaf. 

Bethan Gwanas yn 
siarad ar y testun 

‘Sgwennu’. 

Gyda chymorth yr  academi 

CYLCH 
CADWGAN 

Noson i‛ch Sirioli 
Noson agoriadol yng 
nghwmni Siriol Wilde 
Nos Wener 19 Medi 

am 8.00pm 
yn Ysgol Creigiau 

Manylion: 20890040 

CLWB Y 
DWRLYN 

Merched y Wawr 
Cangen y Garth 

Noson agoriadol gyda 
Marian Evans yn 
Creu Sampleri 

Nos Fercher, Medi 10fed 
am 8 o'r gloch 

yn Neuadd y Pentref, Pentyrch 
Croeso cynnes i aelodau 

hen a newydd 

CLWB Y BONT 
YMA O HYD 

Dathlu  gyda Dafydd Iwan ar 
Nos Wener 10ed Hydref 

Tocynnau £18 

01443 491424 
CANU GWERIN 

Hoffech chi gwrdd unwaith y mis 
yng nghwmni y gantores enwog 

HEATHER JONES? 

Cyfle i ddysgu caneuon gwerin 
traddodiadol a chyfoes. 

Ble? 
Clwb y Bont, Pontypridd 

7.30 o’r gloch 
Nos Iau cyntaf y mis 

(i ddechrau Nos Iau 4 Medi 2003) 
Am fanylion pellach ac i gofrestru 

Ffoniwch RHIAN JAMES 
01685 877183 (Dydd) 
01685 871002 (nos) 

CYD - MENTER IAITH 

Mae'r llyfryn Cymraeg i Oedolion 
lliwgar ar gael nawr! Mynnwch fod copi 
ar gael i bawb sydd am ddysgu siarad 
Cymraeg. Cyrsiau'n dechrau canol mis 
Medi ledled Rhondda Cynon Taf, Pen- 
y-Bont a Merthyr. Cyrsiau o bob lefel 
(safonau 1 - 6). Gellir dewis cyrsiau 
dwys neu darnynol. a dewis dosbarth yn 
ystod y dydd / nos neu dydd Sadwrn 

Cysylltwch â Colin Williams, Cyd- 
lynydd Cymraeg i Oedolion 01443 
402867. 

Codi Pris Tafod Elái 
Ar ddechrau blwyddyn newydd yn 
hanes Tafod Elái bu rhaid 
penderfynu codi’r pris o 40c i 60c 
oherwydd costau cynyddol a lleihad 
yn y nifer o hysbysebion. Mae hefyd 
yn anhebyg y cynhelir Gðyl 
Ddrama eleni. Hoffem ddiolch i 
bawb sy’n cyfrannu a dosbarthu. Yr 
angen pennaf yw cefnogaeth pobl yr 
ardal i werthu’r papur yn eang. 
Ffoniwch 029 20890040 os allwch 
helpu mewn unrhyw ffordd. 

Cymraeg i Oedolion 

tafod elái



CYFLE I LEISIO BARN AR 
STRATEGAETH TECHNOLEG 
GWYBODAETH AR GYFER Y 

GYMRAEG 

Mae Bwrdd yr Iaith Gymraeg yn 
gwahodd unrhyw un sydd â 
diddordeb i fod yn rhan o lunio’r 
strategaeth genedlaethol gyntaf ar 
dechnoleg gwybodaeth a’r Gymraeg. 

Mae’r Bwrdd, ar y cyd â Chymru 
A r - l e i n  y n  y  C y n u l l i a d 
Cenedlaethol, wedi datblygu 
holiadur arbennig, sy’n cynnwys 
cwestiynau am nifer o feysydd 
c y f r i f i a d u r o l .  B y d d  y r 
ymgynghoriad cyhoeddus yn parhau 
drwy’r haf, a’r dyddiad cau ar gyfer 
sylwadau yw dydd Gwener 19 Medi. 
Bydd dogfen strategol yn cael ei 
llunio yn sgîl hyn ac ymgynghorir ar 
y ddogfen hon yn 2004. 

Gellir llwytho’r holiadur o safle’r 
Bwrdd ar y we (www.bwrdd-yr- 
iaith.org.uk). Bydd copïau hefyd yn 
cael eu dosbarthu i gysylltiadau’r 
Bwrdd yn y maes ac mae croeso i 
unrhyw un sydd â diddordeb yn y 
pwnc ymweld â’n safle gwe neu i 
gysylltu â’r Bwrdd ar 029 2087 8000 
am gopi o’r holiadur. 

Syrpreis, Syrpreis! 
Pan ddaeth Anna Jones a'i chwaer, 
Kathleen lawr i dreulio penwythnos 
gyda Dilys Davies fe aeth noson fach 
dawel yng Nghlwb y Bont ar y nos 
Sadwrn yn dipyn o noson i'w chofio. 
Roedd Dil wedi trefnu bod criw o'r "hen 
ffrindiau" yn aros amdani yn yr ystafell 
gefn i ddymuno pen-blwydd hapus ac 
ymddeoliad hapus hefyd! Mae 7 
mlynedd bellach ers i Anna adael 
Pontypridd ar ôl treulio nifer o 
flynyddoedd yn yr ardal yn gweithio fel 
a t h r a w e s ,  a t h r a w e s  f r o  a 
phrifathrawes.Aeth hi nol i'w hardal 
enedigol, Pen Llyn,  i fod yn 
brifathrawes yno. 

Dymuniadau gorau am ymddeoliad 
hapus gan holl ddarllenwyr Tafod Elái. 
Bydd digon o gyfle i wneud y siwrne 
lawr o Abersoch i Rhondda Cynon Taf 

Newid Gyrfa. 
Pob hwyl i Nerys Brown, Nun's Cres., 
Graigwen wrth iddi gychwyn ar ei 
chwrs ymarfer dysgu yn yr Athrofa yng 
Nghaerdydd. Tan yn ddiweddar buodd 
Nerys yn gweithio fel bwrsar yn Ysgol 
Gyfun Cwm Rhymni. 

Pen-blwydd Hapus!! 
Llongyfarchiadau i ddau o ddarllenwyr 
Tafod Elái buodd yn dathlu pen-blwyddi 
arbennig ym mis Gorffennaf -- sef 
Martyn Geraint, Ynysybwl a Daniel 
Thomas, Pantygraigwen. 

Ymddeol. 
Dymuniadau gorau i Sian Thomas, 
Graigwen Parc ar ei hymddeoliad. 
Buodd Sian yn dysgu am nifer o 
flynyddoedd yn Ysgol Gymraeg 
Llwyncelyn, Porth. 

Graddio. 
Llongyfarchiadau i Lowri Mair Jones, Y 
Comin ar ennill gradd 2.1 mewn 
C e r d d o r i a e t h  ym  M h r i f y s g o l 
Manceinion. 

Hefyd Lowri  Mared Davie s, 
Cilfynydd a raddiodd mewn Hanes ac 
Astudiaethau Americanaidd ym 
Mhrifysgol Abertawe. 

Priodasau'r Haf. 
Llongyfarchiadau i Geraint Jones, gynt 
o Bontypridd, a briododd ei gariad, 
Michelle, mewn pentref tu allan i 
Hungerford. Maent wedi mynd i 
grwydro'r byd am flwyddyn ond yn 
mawr obeithio dod nôl i Gymru i fyw! 

Aeth Sian Jones a'i chariad Richard 
Lewis mor bell â Las Vegas i briodi ym 
Mis Awst. Aeth rhieni y ddau gyda nhw 
i fod yn dystion i'r briodas. Mae'n siwr 
bydd straeon diri ganddynt i'w hadrodd 
i'r teulu a'r ffrindiau yn yr ardal sy'n 
dymuno'n dda iddynt. Maent wedi 
ymgartrefu ym Maesycoed. 

Priododd Clare Morgan a Gavin Rees 
yng Nghapel Bethel, Y Ddraenen Wen. 
Athrawes yw Clare yn Ysgol Gyfun 
Rhydywaun ond mae hi hefyd yn aelod 
o Gôr Godre'r Garth. 

Ei dymuniad oedd i'r côr ganu yn ei 
phriodas ac felly bu! Fe ganon nhw 
"Nefol Addfwyn Oen" ac "Am 
Brydferthwch". Ai dyma'r tro cyntaf 
iddyn nhw ganu ym mhriodas un o'u 
aelodau? 

Roedd Eleri Darkins wedi cyrraedd 
nôl o Wlad Thai, aelod arall o'r cor, i 
ganu'r delyn yn ystod y gwasanaeth. 3 

PONTYPRIDD 
Gohebydd Lleol: 

Jayne Rees 

Gavin Rees a Clare Morgan 

Anna Jones 

Gavin Ashcroft a Menna Thomas 

Os nad oedd pobl yn gwybod ble’r 
oedd Meifod cyn mis Awst roedd 
pawb yn brolio’r lle ar ôl wythnos 
f e n d i g e d i g  y r  E i s t e d d f o d 
Genedlaethol eleni. Roedd nifer o’r 
ardal yn cystadlu ac enillodd Gavin 
Ashcroft a Menna Thomas y 
Ddeuawd Cerdd Dant ac enillodd 
Dawnswyr Nantgarw y ddawns 
stepio. Daeth Côr Godre’r Garth yn 
ail yn y gystadleuaeth i gorau dros 
45 mewn nifer. 

EISTEDDFOD MEIFOD



ac Anne Thomas, Heol y Ffynnon 
wedi dotio ar Megan eu hwyres 
fach. 

GRADDIO 
Llongyfarchiadau gwresog i amryw 
o fyfyrwyr o'r pentref sydd wedi 
graddio eleni. Llongyfarchiadau i 
Bethan Eyres, Heol Iscoed sydd 
wedi derbyn gradd mewn Seicoleg o 
Goleg y Brifysgol Caerdydd. 

Llongyfarchiadau i  Rhian 
Mahoney, Heol Tir Coch sydd wedi 
derbyn gradd mewn Cymdeithaseg o 
Goleg Prifysgol Morgannwg. 

Llongyfarchiadau hefyd i Ria 
Pritchard Copley, Heol Iscoed a 
dderbyniodd radd mewn Hanes a 
Chymdeithaseg o Goleg Prifysgol 
Warwick. 

Llongyfarchiadau gwresog i Dawn 
Watkins ar dderbyn gradd mewn 
Nyrsio o Goleg y Brifysgol 
Abertawe yn ogystal â gweithio’n 
llawn amser yn Uned Gofal y Galon 
yn Ysbyty Brenhinol Llantrisant. 

ARHOLIADAU 
Llongyfarchiadau i'r disgyblion o’r 
pentref sy'n mynychu Ysgolion 
Cyfun Llanhari a Rhydfelen ar eu 
llwyddiant yn yr arholiadau. Bydd 
cyfle i fanylu yn y rhifyn nesaf ac i 
ddymuno’n dda iddynt yn eu dewis 
feysydd yn y Coleg. 

AWDUR YN DYCHWELYD I'R 
PENTREF 
Pan symudais i a Carey i’r pentref 
ddiwedd y chwedegau, perchennog 
siop fach y pentre oedd person o 
dras Pwylaidd o’r enw Leon Henke. 

Syndod i ni wrth alw yn y siop un 
bore ym Mis Gorffennaf oedd 
cyfarfod a mab Leon Henke. Mae 
Paul Henke yn awdur llawn amser 
erbyn hyn ac roedd wedi galw yn 
siop y Pentre' i hyrwyddo gwerthiant 
ac arwyddo ei lyfrau. Bu'n gweithio 
am flynyddoedd gyda'r Llynges ac 
wedi cael profiadau cyffrous iawn 
led-led y byd. Pan oedd yn gweithio 
yng Ngogledd Iwerddon yn y 
saithdegau y dechreuodd ysgrifennu 
ei nofel gyntaf, “A Million Tears", 
Nofel wedi ei seilio ar hanes y 
cymoedd glo. Erbyn hyn mae’n 
tynnu’n helaeth ar ei brofiadau yn y 
llynges i greu nofelau ias-oer. Mae 
wedi ymgartrefu mewn pentref bach 
ar lannau Loch Lomond ond mae 
ganddo ail-gartref yn Y Swisdir 
hefyd. Mae'r busnes ysgrifennu yma 

siwr o fod yn talu'n dda! 

Y TABERNACL. 
Trip yr Ysgol Sul. 
Bydd gwibdaith plant yr Ysgol Sul 
ar Ddydd Sadwrn y Chweched o 
Fedi yn mynd i Barc Saffari Y West 
Midlands. Cysylltwch â Sara 
Thomas neu Catrin Stenner am 
fanylion pellach. 

Teulu Twm 
Treuliodd aelodau Teulu Twm 
egwyl fach yn Yr Iwerddon ddiwedd 
Awst yng nghwmni Bethan a Huw y 
ddau arweinydd. Mae apel daer i 
unrhyw ddisgybl o oed uwchradd i 
ymuno yn y Cyfarfodydd bob Nos 
Sul yn y Festri. Cewch ddigon o 
hwyl a sbort a sbri yng nghwmni 
Bethan a Huw. 

Clwb Drama i'r Plant Cynradd 
Ym Mis Medi bydd cyfarfod i blant 
rhwng 7 - 11 oed yn cael ei sefydlu 
yn y Festri. 

Pwy a ðyr, ... efallai fod yna Ioan 
Gruffydd neu Catherine Zeta Jones 
yn ein plith yn barod i flodeuo. 
Cysylltwch â'r Parchedig Eirian 
Rees os oes diddordeb gennych. Fe 
fydd croeso i blant sydd heb fod yn 
aelodau o'r Ysgol Sul. 

Bedydd 
Bedyddiwyd Ffion Elen, merch fach 
Lowri a Jeremy Jones yn yr Oedfa 
Fore Sul yr 20fed o Orffennaf. 
Daeth nifer o ffrindiau a theulu 
Lowri a Jeremy ynghyd i’r achlysur 
hapus. Rwyn siwr fod Tad-cu a 
Mamgu, Lyn ac Angela Devonald a 
Thaid a Nain o Rhyl yn falch iawn 
o'u hwyres fach annwyl. Dymunwn 
adferiad iechyd buan i Lyn. 

Priodas 
Llongyfarchiadau gwresog i un o’n 
haelodau, Carys Wynne, merch 
Rowland a Marian Wynne ar ei 
phriodas â Doctor Grant Sanders ar 
Ddydd Sadwrn Gorffennaf 26ain. 
Dymuniadau gorau i’r par ifanc. 

Trefn y Suliau ar gyfer Mis 
Medi. 
Medi 7fed Gwasanaeth Cymun o dan 
ofal Y Gweinidog, 
Medi l4ed Mr Allan James. 
Medi 21ain Y Parchedig Cynwil 
Williams 
Medi 28ain Y Parchedig Aled Edwards. 

CYDYMDEIMLO 
Estynnwn ein cydymdeimlad llwyraf 
â Miss Olwen Harries, Nant y felin 
ar golli ei mam yn ddiweddar. 
Roedd Mrs Eleanor Harries yn hanu 
o Sir Gaerfyrddin ond roedd wedi 
byw gyda’i merch yn Yr Efail Isaf 
am gyfnod hir. Cynhaliwyd y 
g w a s a n a e t h  a n g l a d d o l  y n 
Llanymddyfri ac yn Amlosgfa 
Llwydcoed, Aberdar ddiwedd Mis 
Mehefin. 

Estynnwn ein cydymdeimlad 
diffuant hefyd a Carol a Huw John, 
David a Richard, Heol Iscoed ar 
golli tad Carol yn ddiweddar. Bregus 
fu iechyd Mr Maldwyn James ers 
rhai wythnosau a bu farw yn Ysbyty 
Aberdar ar y 19fed o Orffennaf ac 
yntau yn 90oed. Yn ei ddydd bu’n 
athletwr o fri gan chwarae yn safle’r 
bachwr i dim rygbi cenedlaethol 
C y m r u .  E s t y n n w n  e i n 
cydymdeimlad â’i weddw, Marjorie 
a’r teulu i gyd yn Efail Isaf. 

Trist yw cofnodi marwolaeth 
annhymig Mrs Yolande Beale yn 
ystod Mis Mehefin. Mae’n siwr fod 
amryw o drigolion sydd wedi bwrw 
gwreiddiau go ddwfn yn y pentref 
yn cofio ei gwr, Doctor John Beale 
yn feddyg yn yr ardal. Er nad oedd y 
rhieni yn Gymry Cymraeg cafodd y 
plant eu haddysg cynnar yn Ysgol 
Gymraeg Garth Olwg cyn symud i 
fyw i Ramsgate. Cydymdeimlwn yn 
ddiffuant â Doctor John Beale a’r 
teulu, Gideon, Jonathan, Rachel a 
Hannah. Mae’r bechgyn wedi torri 
cwys iddynt eu hunain ym myd 
gwleidyddiaeth gyda Jonathan yn 
ymddangos yn aml ar y teledu yn 
gohebu o rif 10 Stryd Downing. 
Dilyn eu tad i’r byd iechyd wnaeth y 
ddwy ferch. 

GENEDIGAETHAU 
Llongyfarchiadau gwresog i Andrew 
ac Angela Cavil, 137 Nantcelyn ar 
enedigaeth eu mab bach, Dewi 
James. Brawd bach i Elinor ac Iwan. 

Llongyfarchiadau mawr hefyd i 
Carys a Tony Ackerman, Foxfields, 
Pentre’r Eglwys ar enedigaeth eu 
merch fach Megan Eve Jane ar 
Fehefin 27ain. Mae Taid a Nain, Ed 
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Gohebydd Lleol: Loreen Williams



Rhoddir amheuaeth ar bwysigrwydd 
medd yn hanes Cymru mewn cyfrol 
newydd Dysgl Bren a Dysgl Arian gan 
R. Elwyn Hughes, ymddengys mai prin 
iawn oedd yr yfed ar fedd gan drwch 
poblogaeth Cymru ar hyd y canrifoedd. 

Yn ôl yr awdur "Dim ond gan yr 
Uchelwyr yn y llysoedd yr oedd medd a 
mêl mewn bri – mae’n anodd credu fod 
medd erioed wedi bod yn ddiod 
gyffredin ymhlith y werin Gymreig". 
Ond datgelir fod meddyglyn, sef medd 
gyda pherlysiau, yn ddiod a yfid yn aml 
am resymau meddyginiaethol yng 
Nghymru. Esbonnir hefyd yn y llyfr 
bwysigrwydd bragod, sef cwrw wedi ei 
felysu gyda mêl, a diod griafol i hanes 
maeth y Cymry. "O bosib mae diod 
griafol, a ddisgrifiwyd, oedd y ddiod 
fwyaf Cymreig a mwyaf diddorol yn ein 
hanes," yn ôl yr awdur. 

Dysgl Bren a Dysgl Arian gan Elwyn 
Hughes yw'r astudiaeth mwyaf manwl a 
chynhwysfawr erioed am hanes maeth 
ac arferion bwyta'r Cymry. Mae'n 
cynnwys dros 300 tudalen o ffeithiau, 

Graddio 
Llongyfarchiadau i Marged Haf, Maes y 
Sarn sydd wedi graddio mewn 
Daearyddiaeth o Brifysgol Cymru 
Abertawe. Mae'n bwriadau cymryd 
blwyddyn allan a theithio tipyn. 

Llongyfarchiadau i Catrin Heledd 
Penffordd sydd wedi graddio mewn 
Gwleidyddiaeth a Chymraeg o Brifysgol 
Cymru Aberystwyth. Bydd yn dechrau 
ar gwrs Newyddiaduraeth yn y 
Brifysgol yng Nghaerdydd ym mis Medi 
Llongyfarchiadau hefyd iddi ar ennill 
ysgoloriaeth Newyddion BBC Llundain. 

Llongyfarchiadau i Alun Evans Maes 
y Sarn sydd wedi graddio mewn 
Astudiaethau Theatr Ffilm a Theledu o 
Brifysgol Cymru Aberystwyth. Bydd yn 
dechrau ar gwrs ymarfer dysgu yn 
A b e r y s t w y t h  y m  m i s  M e d i . 
Llongyfarchiadau hefyd iddo ar gael ei 
a pwynt i o ' n i s -wa rde n  Ne ua dd 
Pantycelyn ar gyfer y flwyddyn nesaf. 

Priodas 
Llongyfarchaidau i Carys Wynne Cefn 
Llan ar ei phriodas â Dr Grant Sanders 
yn y Tabernacl Efail Isaf ar Orffennaf 
26ain. 

Cydymdeimlo 
Hoffwn estyn ein cydymdeimlad â 
Gwyneth Lewis wedi iddi golli ei thad 
yn ddiweddar. 

Golff 
Llongyfarchiadau i Gareth Phillips, mab 
Helen ac Aled Phillips sydd wedi 
cynrychioli Cymru drwy chwarae golff 
i’r tîm o dan 14 oed. Ardderchog wir! 

Rygbi 
Llongyfarchiadau i Siôn Dafydd, 
Penmaes ar ennill clod Chwaraewr y 
Flwyddyn Tîm Rygbi Cyntaf Pentyrch. 

Arholiadau 
Llongyfarchiadau a phob lwc i’r rheiny 
sydd ar fin gadael gartre i fynd i’r coleg 
neu’r brifysgol. Mwynhewch! 

Garddwr o Fri 
Llongyfarchiadau i Don Llewellyn, 
Heol y Mynydd, ar ennill y brif 
wobr yng nghystadleuaeth garddio 
Dinas Caerdydd a dod yn Siwpyr- 
Garddwr y ddinas. Mae ei ardd yn 
wledd i’r llygad a bob gwelltyn o’r 
lawnt  yn berffaith. 
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PENTYRCH 

Gohebydd Lleol: Bethan Griffith 

Medd a Maeth yng 
Nghymru – Llyfr 

Newydd am Hanes 
Bwyd 

R. Elwyn Hughes 

Os am 
DIWNIWR 
PIANO 
Cysyllter â 
Hefin Tomos 
16 Llys Teilo Sant, 
Y Rhath 
CAERDYDD 
Ffôn: 029 20484816 

ystadegau a dadansoddi am arferion 
bwyta'r Cymry ac yn cynnwys pennod 
gyfan ar lyfrau coginio Cymraeg. Ceir 
penodau hefyd ar fwydydd neilltuol 
Cymreig, cynhaliaeth o fyd natur, 
arferion bwyta ac yfed y Cymry, yn 
ogystal â hanes y Sgyrfi yng Nghymru, 
clefyd a gododd ei ben yn aml 
oherwydd undonedd y diet Cymreig a 
diffyg fitamin newydd ar faeth a bwyd 
gan wasg Y Lolfa. Gyda chymaint o 
gyfeiriadaeth at fedd yn ein  traddodiad 
barddol, ystyriwyd medd fel diod 
cynhenid Gymreig pwysig, ond yn ôl y 
llyfr C. Ac yn ôl Elwyn Hughes “oni bai 
am ddyfodiad tatws rhwng 1750 – 1900 
mae'n bur amheus pa nifer ohonom 
fyddai ar ôl i drafod y materion hyn!" 

Addysgwyd R Elwyn Hughes ym 
Maesyfed ac yna yng Nghaergrawnt lle 
bu'n Ysgolor yn y gwyddorau naturiol. 
Dal iodd swyddi Biocemeg ym 
Mhrifysgol Caergrawnt a Phrifysgol 
Cymru. Mae'n awdur nifer helaeth o 
gyhoeddiadau ar hanes maetheg a 
gwyddoniaeth, ac mae bellach yn byw 
ym Mhentyrch. 

Dysgl Bren a Dysgl Arian: Nodiadau ar 
Hanes a Bywyd yng Nghymru gan R. 
Elwyn Hughes. Cyhoeddiad Y Lolfa. 
£14.95. 

Don Llewellyn



Pentre Ifan. 
Aeth 5 o ddisgyblion Blwyddyn 6 gyda 
Miss Davies i dreulio 3 diwrnod yng 
nghanolfan Pentre Ifan ym Mis 
Mehefin.  Cafwyd amser hwyliog a 
buddiol. 

Blwyddyn 6. 
Pob hwyl i’r 15 disgybl ym mlwyddyn 6 
sydd yn dechrau ar y cyfnod nesaf yn eu 
haddysg yn Ysgol Rhydfelen.  Diolch 
iddynt am eu cyfraniad i’r ysgol dros yr 
8 mlynedd ddiwethaf. 

Ffarwelio. 
Pob hwyl hefyd i Miss Leanne Brinn 
sydd yn dechrau fel athrawes Feithrin 
yn ysgol Tirdeunaw, Abertawe ac yn ei 
gyrfa dysgu yn y dyfodol.  Diolch iddi 
am ei chyfraniad a’i chyfeillgarwch dros 
y ddwy flynedd ddiwethaf. 

Croeso. 
Croesawn felly Mrs. Sian Lloyd i 
Gastellau i ddysgu’r dosbarth Meithrin. 
Hefyd byddwn yn croesawu 16 o blant 
i’r Feithrin yn ystod Mis Medi a grðp 
ychwanegol ym mis Ionawr, 2004. 

Bowlio Deg. 
Cafwyd  noson  hwyl iog  yn y 
‘Bowlplex’, Nantgarw i ddisgyblion 
Blwyddyn 6.  Trefnwyd y noson gan 
Gymgeithas Rhieni a Ffrindiau’r ysgol a 
diolch iddynt am eu cefnogaeth. 

Cefn Mably. 
Aeth Blwyddyn 6 i bysgota i lynnoedd 
Cefn Mably ger Casnewydd.  Cafwyd 
diwrnod arbennig a llwyddodd pob 
plentyn i ddal pysgodyn. 

‘Starlab’. 
Daeth ‘Starlab’, i’r ysgol fel rhan o 
waith thema’r tymor.  Cafwyd 
ymweliad gan gwmni ‘Starlab’, o 
Brifysgol Morgannwg. 

Cystadleuaeth 
Enillodd Jamie Bloxsome Blwyddyn 3 
wobr mewn cystadleuaeth peintio yn yr 
‘Observer’.  Enillodd dosbarth Jamie 
bicnic a noddwyd gan gwmni bara 
‘Brace’s. 

Arolwg. 
Yn dilyn arolygiad yn ystod tymor yr 
Haf, cyhoeddwyd adroddiad cadarnhaol 
iawn am holl agweddau bywyd a gwaith 

6 

Ysgol 
Gynradd 
Gymraeg 
Castellau 

Cerdded Noddedig 
Bu diwedd tymor yr haf yn amser prysur 
iawn. Cynhaliodd yr Ysgol ddwy daith 
noddedig. Un i Adran y Babanod ac un 
i'r Adran Iau. Rhwng y ddwy daith 
casglwyd yn agos i £2000. 

Ymwelodd 42 o'r plant â pharc 
Tynybryn Tonyrefail i ymuno yng 
ngêma u  y r  Urdd.  Roe dd  yna 
amrywiaeth o weithgareddau gan 
gynnwys triciau syrcas, criced a golf ag 
ati. Y diwrnod canlynol aeth 30 ohonynt 
i ganu ym Mharti Ponti. Diolchwn i'r 
athrawon a'r rhieni am eu cefnogaeth. 

Cyngerdd Arbennig 
Cynhaliwyd cyngerdd i fyfyrwyr o 
America yn y Rhondda Bowl 
Tonyrefail. Cafwyd eitemau unigol gan 
Celyn Feris, Amy Llewelyn a Delun 
Jones ar y delyn. Hefyd cafwyd eitem 
gan y parti llefaru. Diolchwn i Mrs 
Lowri Phillips a Mr Danny Grehan am 
eu paratoi. 

Gadael 
Dymunwn yn dda i ddwy o'r Ysgol sef 
Ms S. Perkins a Mrs C Gwiliam sydd yn 
ein gadael. Mae Ms Perkins wedi cael 
swydd dysgu yn Romania. Tra mae Mrs 
Gwiliam yn bwriadu astudio i fod yn 
athrawes ym Mhrifysgol Abertawe. 

YSGOL GYNRADD GYMRAEG TONYREFAIL 

yr ysgol.  Llongyfarchiadau a diolch i 
bawb sydd a chysylltiad â’r ysgol – y 
staff, llywodraethwyr, rhieni a’r plant 
am eu cefnogaeth a’u cyfraniad cyson. 

Gwobr ‘XL Wales’. 
Yn dilyn gweithdy technoleg ‘XL 
Wales’, ym Mis Ionawr enillodd 
dosbarth Mr Dafydd Iolo Davies y wobr 
gyntaf am ddyfeisio larwm addas i dy. 
Aeth Jordan Coombes a Carrie Griffiths 
gyda Mr Davies i gynrychioi’r ysgol 
mewn seremoni wobrwyo yn Abertawe. 

Fe fynychodd dros 150 o blant bob dydd 
Gynlluniau Gofal Haf Menter Caerdydd 
eleni.  Roedd 4 cynllun yn rhedeg ar hyd 
ac ar led y ddinas – 3 Chynllun Cynradd 
yn Ysgol Treganna, Ysgol Coed y Gof a 
Chanolfan Bethel,  ac un Cynllun 
Meithrin yng Nghanolfan Ieuenctid 
Waterhall.  Dyma’r unig Gynlluniau 
Gofal  Cymraeg eu hiai th yng 
Nghaerdydd.  Roedd y plant wrth eu 
bodd yn cymryd rhan mewn nifer o 
weithgareddau amrywiol o sesiynau 
crefft a chwaraeon i gerddoriaeth a 
theithiau diwrnod.  Bwriad Menter 
Caerdydd yw rhedeg y Cynlluniau trwy 
gydol y flwyddyn.  Fe fydd y 
Cynlluniau nesaf yn rhedeg adeg hanner 
tymor yr Hydref. Am fanylion pellach 
e w c h  i ’ r  w e f a n 
www.mentercaerdydd.org cofrestrwch 
ar gyfer echlysur neu ffoniwch y 
swyddfa ar 020 20565658. 

Joio mas draw! 

CWIS CYNTAF I’R FENTER 

Bu digwyddiad cyntaf cyhoeddus 
Menter y Fro, menter gymunedol sy’n 
hybu’r Gymraeg yn y cyffiniau, yn 
llwyddiant ysgubol.  Mynychodd dros 
50 o bobl y cwis, a gynhaliwyd yn 
Nhafarn y Dug Wellington yn Y Bont- 
faen yn ddiweddar. 

Y cwisfeistri oedd dau o wynebau 
adnabyddus Cymru, Ieuan Rhys a Phyl 
Harries, a llwyddodd y ddau i 
ddiddannu’r gynulleidfa gyda’u hiwmor 
hynaws. 

Am fwy o fanylion am  Fenter y Fro 
ffoniwch Nerys Rhys, swyddog datblygu, 
a r  0 1 4 4 6  7 2 0  6 0 0 . – 
www. me n te ry f ro .c om – ebos t :



Nofio 
Bu Nia John o flwyddyn 7 yn nofio 
ym Mhenybont ar 30 Mehefin ac fe 
enillodd hi “Nofiwr Merched 
Gorau” yn sgwad nofio Penybont. 
Cafodd hi darian mewn noson 
wobrwyo i glybiau ysgolion 
Penybont. 

Athletau 
Ym Mhencampwriaeth Ysgolion 
Cymru ar 5 Gorffennaf roedd 
Rebecca Gatt wedi dod yn ail drwy 
Gymru ar y naid hir. Mae hi ym 
mlwyddyn wyth. Daeth Geraint 
Baldwin o flwyddyn 10 yn ail yn y 
ras gyfnewid ac yn bedwerydd am 
daflu pwysau. 

Mabolgampau’r Ysgol 
Ar ddydd Gwener 11ef o Gorffennaf 
gawsom dywydd braf iawn erbyn y 
prynhawn ac fe fu’r cystadlu yn 
frwd iawn ymysg y disgyblion. 
Torrwyd sawl record ysgol yn ystod 
y dydd. Cafwyd perfformiadau 
eithriadol gan yr unigolion hynny 
sydd yn barod wedi cynrychioli’r 
ysgol mewn gwahanol gampau. 

Ysgol Gyfun 
Llanhari 

Athletau 
Roedd 17 disgybl o’r ysgol wedi 
cymeryd rhan yng Nghystadleuaeth 
Cwpan Cymru, y rownd Sirol, yn 
Aberdar ar 25 Mehefin. Roedd pob 
disgybl wedi perfformio yn arbennig 
o dda, yn gyfrifol am eu 
cystadlaethau ac yn ymddwyn yn 
wych drwy’r dydd. Daeth nifer o’r 
merched yn gyntaf yn eu 
cystadlaethau. 

Daeth y tîm yn gyntaf, 8 pwynt yn 
glir o dimau ysgolion eraill ac fe 
fyddant yn mynd ymlaen i 
g y s t a d l e u a e t h  C y m r u  y n 
Aberhonddu ym mis Gorffennaf. 

Bl 7 – Jade Adams, Nia Jenkins, 
Rhian Thomas a Rhiannon 
Goodwin. 
Bl 8 – Melisha Greenslade, Liza 
Stone, Kirsty Frewen, Mari Thomas, 
Sarah Berbillion, Renecca Gatt, 
Paris Fry, Eleanor Jordan a Lisa 
Watkins. 
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Rebecca Williams yn ennill 
pencampwraig blwyddyn 7 

Geraint Baldwin yn ennill y 200m 

Pencampwyr y dydd 
Bl 7 Rebecca Williams 7N Catwg. 
Adam Evans 7 G Catwg 
Bl8  Sarah Berbillion 8G Catwg. 
Scott Hancock 8 Illtyd. 
Bl 9 Rhian Phillips 9H Illtyd. Che 
Bendrey 9N Catwg 
Bl 10 Kristina Morris 10H Catwg. 
Geraint Baldwin 19 Catwg 

Llongyfarchiadau i bawb. Er bod 
nifer o ddisgyblion Catwg wedi dod 
yn bencampwyr yn y diwedd llys 
Dyfan enillodd y mabolgampau er 
bod y marciau yn agos iawn at y 
diwedd. 

Pob lwc hefyd i dîm Athletau bl 7 
a 8 fydd yn cynrychioli’r Sir yn y 
r o w n d  G e n e d l a e t h o l  y n 
Aberhonddu. Gobeithio y daw 
llwyddiant iddynt. Maent wedi bod 
yn ymarfer yn galed dros yr 
w y t h n o s a u  d i w e t h a f  d a n 
hyfforddiant Miss Clare Roberts a 
Mrs Iola Davies. 

Siwan Hill 

sgriptcymru 

AMDANI! 

gan 
Bethan Gwanas 

Trawsnewidiad peryglus, corfforol ac egniol 
ym mywyd grwp o ferched ar ôl penderfynu 
dechrau tîm rygbi. Rhyw, mwd a rygbi drwy 
lygaid benywaidd. Hoffai Sgript Cymru eich 

gwahodd i’r sgarmes, os meiddiwch. 

“Rygbi! mae o fel magnet, fel salwch, a dwi’m isio gwella!” 

Theatr Sherman, Caerdydd 
18 Medi 7.30pm 
19 Medi 7.30 pm 

20 Medi 2.30pm a 7.30pm 

TOCYNNAU 029 20 646900



Seren Pen y bryn! 
Llongyfarchiadau calonnog i 
Virginia MacDonald! Enillodd 
Virginia Radd Dosbarth Cyntaf 
mewn Physiotherapy o Brifysgol 
Coventry yr haf yma. Bydd yn 
cychwyn ar ei gwaith yn Ysbyty'r 
Waun ym mis Medi - dymunwn yn 
dda i ti, Virginia. 

Croeso! 
Mae 'na chwaer fach newydd i 
Gwilym, Tomos ac Elin. Croeso 
Rhianydd a llongyfarchion i Geraint 
ac Annette Preest. 

Cydymdeimlad 
Estynnwn ein cydymdeimlad llwyraf 
i Heddwyn Richards, Maes y Nant 
ar golli ei gymar oes, Pegi. Collodd 
Peg ei brwydr ddechrau'r haf yn 
anffodus er pob gofal gan Heddwyn 
a Sian eu merch a'i theulu. 
Cydymdeimlwn â chwi oll yn eich 
galar. 

Ywain ar frig y don 
Llongyfarchiadau gwresog i Ywain 
ap Rhys ar ennill gradd 2:1 o 
brifysgol Southampton. Pob 
llwyddiant iddo hefyd wrth iddo 
gychwyn ar ei swydd newydd fel 
cynllunydd cychod rasio - a hynny 
lawr yn swydd Essex efo cwmni sy'n 
arbenigo yn y maes. Rhyw ddydd 
efallai y caiff Ellen MacArthur y 
fraint o hwylio un o greadigaethau 
Ywain! 

Llwyddo ar y llain yn 
Llanymynech 
Eleni cynhaliwyd cystadleuaeth 
golff flynyddol yr Eisteddfod 
Genedlaethol ar gwrs Ian Woosnam 
yn Llanymynech. Gwnaeth un dyn 
bach o glwb golff Creigiau yn 
arbennig o dda - gyda'i ddeugain 
pwynt daeth Morgan Rhys yn ail. 

Doethuriaeth 
Llongyfarchiadau i Dafydd Roberts, 
Llys Caradog, ar ennill ei 
ddoethuriaeth (D. Eng.) yr haf yma 
(Gorff. 17), o Brifysgol Cymru, 
Abertawe. Roedd y doethuriaeth am 
effeithiolrwydd spot-welds — 
proses bwysig iawn wrth ddefnyddio 
dur ac un mae pawb yn dibynnu 
arno yn eu ceir a pheiriannau eraill. 

Telynores 
Llongyfarchiadau i Astrid Morgan 
ar lwyddo gyda Anrhydedd yn ei 
arholiad Gradd 3 Telyn. 

Dwbwl deg 'da Dylan 
Bydd gan bob un ohonoch eich 
atgofion melys o 'Steddfod wych 
Meifod - i mi, rhai o berlau'r 
ymrysona bob pnawn yn y Babell 
Lên fydd yn aros gennyf - yn 
arbennig felly ddau englyn campus 
Rhys Dafis y pnawn enillodd tìm 
Morgannwg eu lle yn y rownd 
derfynol. Y gofyn oedd gan Tudur 
Dylan y Meuryn i greu englyn yn 
cynnwys y geiriau 'un neu ddau' a 
dyma englyn buddugol Rhys - 

Yr un rhai triw yn rhoi tro - o'i deulu 
Dod i alw heibio; 

Un neu ddau drwy'i gystudd o, 
Y rhelyw yn ffarwelio.. 

Ac i goroni'r fuddugoliaeth - dyma'r 
tìm dan arweiniad Rhys yn cael 
marciau llawn am yr englyn cywaith 
- 'Cwch' 

Y cwch hael, rhaid d'adael di, â'n harlwy 
Mêl yn orlawn 'leni; 

Yn un haid, mae gennym ni 
Winllannau i'w peillioni. 

Newyddion hen a newydd. 
Ribidires o yrwyr newydd - 
diogel! 
Llongyfarchion i'r holl bobl ifanc 
sydd wedi llwyddo yn eu profion 
gyrru yn ystod y misoedd diwethaf 
yma. Robert Abel, Arwyn Davies, 
Simon Evans, Gareth Holvey, 
Geraint Rees, Jonathan Thomas a 
dwy ledi fach - Sophie Gibbs a 
Catrin Middleton. Clowch eich 
cerbydau, dadau a mamau! Gyrrwch 
yn ofalus fechgyn a merched, ond 
mwynhewch eich rhyddid newydd. 

Ein cofion at Hilary 
Dros y misoedd diwetha mae Hilary 
Lewis, Parc y Bryn wedi bod yn 
gwneud camau breision ers derbyn 
llawdriniaeth fawr ar ei chlun - 
bellach mae ganddi ddwy glun 
newydd sbon. Dymunwn yn dda iddi 
wrth iddi wella ac ad-ennill ei 
hystwythder yn raddol. 

Cydymdeimlad 
Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf 
at Meira Elis Owen a'r teulu i gyd ar 
iddynt golli mam a nain yn 
ddiweddar. 

Croeso cynnes 
Braf cael croesawu teulu bach arall 
i ' r  pentref.  Yn ddi weddar 
ymgartrefodd y Dr Thomas Ryland- 
Jones a'i wraig Antoinette a'u teulu 
bach ifanc yn Llys Illtyd. Croeso 
mawr i'r plant - Pascal, Eliam ac 
Alyssa. Gobeithio'n wir y byddant 
yn hapus yn y Creigiau. 

Cwblhau Cwrs Arlunio 
Llongyfarchiadau calonnog i Gareth 
Jones, Parc y Coed ar gwblhau Cwrs 
Sylfaenol BTEC mewn Arlunio a 
Chynllunio gydag anrhydedd yng 
Nghanolfan Celf Cynllunio a 
Thechnoleg Morgannwg yng 
Nglyntaf. Bydd Gareth yn dilyn 
cwrs gradd ym Mhrifysgol 
Gorllewin Lloegr ym Mryste yn yr 
hydref a dymunwn bob lwc iddo 
yno. 
Gareth oedd gyda'r gore, - a'i ddawn ef 

Sydd yn nerth ei lunie; 
Yn llawn ffydd fe fydd efe 

`N ei hestyn draw ym Mryste. 8 

CREIGIAU 
Gohebydd Lleol: Nia Williams 

Rhys Dafis yn derbyn tlws 
‘Englyn yr Wythnos’ 

Cylch Meithrin Creigiau 

Dydd Llun – Dydd Iau 9.30 – 12.00 

yn Neuadd y Sgowtiaid, 
Creigiau 

Ti a Fi 
Bore Gwener 10 – 11.30 

Gwybodaeth: Teleri Jones. 
02920 899208



LLWCH  Y  MORLAIS 
(Er côf am Ben Bowen) 

Dacw fe wrth y ffâs 
Craith y ceibio ar ei war 
Yn cloddio’r diamwnd du 
Y Llwchwr yn llifo dros ei ben 
Â’r llanw yn mynd mas 

Dacw fe wrth  sgwâr Y Black 
Byr ei dymer hael ei wên 
Yn aros am y bws 
Cap Jacky Coogan ar ei ben 
A Woodbine wrth ei ên 

Dacw fe fy “Dadi Black” 
Hoel yn sparcio ar yr hewl 
Wrth neidio bant o’r bws 
Y Walls yn toddi yn ei focs 
Â’r Beano yn ei bac 

Le wyt ti dadi’n cwato nawr 
Yn cwtsho wrth y clawdd 
Caruso, Binni, Benny, Ben 
Canwr, Glöwr, Cawr! 

Delme 

Mae pawb yn yr ysgol wedi bod yn 
brysur iawn wrth inni nesau at 
ddiwedd tymor yn mynd ar dripiau i 
fan hyn a fan draw. Aeth yr Adran 
Gymraeg i'r theatr yng Nghaerdydd i 
weld cynhyrchiad Cymraeg o'r enw 
Twm a Mati Tat a'r Ddoli. Yn 
amlwg o wynebau'r plant roeddent 
wedi mwynhau'r cynhyrchiad a oedd 
yn llawn hiwmor. 

Daeth yr awdur Gwyn Morgan i 
ymweld â’r ysgol hefyd. Cafodd 
plant yr Adran Gymraeg fore yn ei 
gwmni yn ei holi am ei nofelau a'r 
syniadau rhyfedd sydd yn ei nofelau. 

Mae nifer o'r plant yn yr Adran Iau 
wedi bod yn astudio'r ardal leol yn 
eu gwersi Hanes y tymor yma. O 
ganlyniad daeth Mr Brian Davies o'r 
Gymdeithas Hanesyddol i'r ysgol a 
mynd â’r plant am dro o amgylch 
Rhydyfelin i drafod hanes yr ardal. 
Cafodd yr athrawon ar plant eu 
haddysgu am yr ardal, diolch yn 
fawr iddo. 

Bu nifer o’r plant mewn gðyl 
dawnsio gwerin yng Nghaerffili ar y 
28gain o Fehefin, sef Dawnsio 
Drwy'r Cwm. Yn ôl Mr Leeder 
roedd y diwrnod yn un llwyddiannus 
iawn gyda pob un wedi mwynhau. 
Bu Adran y Babanod ar drip i Parc 
Ynys Angharad hefyd yr wythnos 
ddiwethaf ble y cawsant bicnic Tedi 
Bers. 
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Roedd llawer o blant yr ysgol yn 
cymeryd rhan yn Parti Ponty ar y 
5ed o Orffennaf gan fod nifer o 
eitemau a enillodd yn Eisteddfod yr 
Urdd wedi perfformio ar y llwyfan 
yn ogystal â Côr yr ysgol. Enillodd 
yr ysgol Recordydd CD am y nifer 
mwyaf o blant yng nghôr yr ysgol. 
Da iawn bawb. 

Talodd gwaith caled yr athrawon a'r 
plant wrth i’r ysgol gael llwyddiant 
yn Eisteddfod yr Urdd eleni. 
Enillodd grwp llefaru ail iaith gyntaf 
yn ogystal â'r ymgom ail iaith, 
cafodd Craig Cox ail yn llefaru yn 
unigol a chafodd y Gan Actol ail 
iaith drydydd. Llongyfarchiadau 
pawb am eich gwaith caled a'ch 
llwyddiant. Cafodd pedwar o blant 
yr ysgol lwyddiant wrth nofio yn y 
Gala nofio. Cafodd Laura Rees 
gyntaf, Michael Meaney trydydd a 
Kyle Baker a Jordan Cadwalader 
bedwerydd. Da iawn bawb a rydym 
yn edrych ymlaen i weld tri o'r 
pedwar yn cystadlu eto flwyddyn 
nesaf. 

Yn olaf y mis yma hoffwn ddymuno 
yn dda i Mr Jones ar ei ymddeoliad 
ar ddiwedd y tymor yma. Bu Mr 
Jones yn bennaeth ar Ysgol Heol-y- 
Celyn ers deng mlynedd ac mae'r 
ysgol wedi bod yn llwyddiannus 
iawn o dan ei arweiniad cryf, gyda 
dau  ar o l wg  l l wyddi ann us , 
llwyddiant bob blwyddyn yn yr 
Eisteddfod a gyda chwaraeon a 
dawnsio gwerin. Diolch iddo am 
bopeth. 

Ysgol HeolyCelyn 

Ydych chi’n cofio’r teulu 
sydd yn y llun? 

Roedd teulu’r Schutz yn arfer byw yn 
Heol Pantygored, Creigiau, cyn symud 
i’r Almaen i fyw bum mlynedd yn ôl. 
Bu Rachel, Catherine ac Annalie oll yn 
ddisgyblion yn Ysgol Gynradd Creigiau. 

Braf iawn oedd gweld y teulu cyfan yn 
ôl yng Nghymru ar Faes yr Eisteddfod 
Genedlaethol ym Meifod eleni.  Roedd 
hynny am fod Rachel yn cystadlu mewn 
Eisteddfod am y tro cyntaf ers iddi 
gystadlu yn yr Urdd. 

Daeth i’r llwyfan yn y ddwy 
gystadleuaeth, gan ennill y wobr gyntaf 
ar yr Unawd i Ferched 16-19 oed, a’r ail 
wobr yn Ysgoloriaeth W.Towyn 
Roberts.  Ardderchog wir. 

Mae Rachel bellach wedi mynd i 
Brifysgol Efrog Newydd i astudio 
cerddoriaeth.  Pob hwyl iddi hi yno. 

Mr Pouncy (tad Sian), Mrs Sian Schutz, Rachel, Yr Athro Bernard 
Schutz, Annalie, Catherine



un o Olygyddion “Pobl y Cwm”. 
Newyddion hyfryd yw deall fod 
Nerys wrth ei bodd yn ei swydd 
newydd. 

Capel Salem. 
Dymuna’r aelodau bob bendith i 
Lynn Cutts wrth iddi fynd trwy 
wahanol brofion meddygol. 
Sylweddola pawb o bryd i’w gilydd 
mai hir yw pob aros. 

Estynnwn ein llongyfarchiadau 
gwresocaf i Dr. Nia Murphy, merch 
Chris a Colin Jones,  ar basio’i 
harholiadau i gyd fel meddyg teulu. 
Mae John, ei gðr, wedi llwyddo fel 
arbenigwr yn y maes meddygol ac 
mae’r ddau’n symud yn rhinwedd eu 
swyddi newydd i Nottingham. 
Dymuniadau gorau i’r ddau yn eu 
menter newydd. 

Hyfryd yw gweld Colin Jones ‘nôl 
dros dro yn ei “hen” siop, sef 
Fferyllfa Tonteg a rhown groeso i 
Huw Bradley, Cymro Cymraeg arall, 
sydd â gofal  y siop ar y Sadyrnau. 

Llongyfarchiadau i Dafydd a 
Siwan ar estyniad arall i’w teulu 
trwy enedigaeth Marged, chwaer 
fach i Llew ac wyres gyntaf Dianne. 
Dyma gyfle i Anti Dwynwen i 
gynnal ei dawn i ofalu am blant ac 
mae’n siwr y bydd o fantais wrth 
ddilyn ei chwrs.  Pob dymuniad da 
i’r teulu cyfan. 

Treuliodd nifer sylweddol o 
aelodau’r Capel a ffrindiau 
ddiwrnod dymunol yn Henffordd ar 
wibdaith flynyddol y Capel. 

Er mai bregus iawn fu cyflwr 
iechyd Mrs. Mair Harris ers cyfnod 
hir roedd ei hysbryd yn gyfrwng 
ysbrydoliaeth i bawb a’i hadnabu. 
Trist felly oedd deall bod hyd yn oed 
Mair wedi gorfod dilyn y drefn. 
Tebyg iawn iddi feithrin ysbryd 
cadarn fel unig chwaer i bedwar 
bachgen ar aelwyd eu magwraeth yn 
Nhreherbert.  Yn ychwanegol at hyn 
gweithiodd yn Llundain fel nyrs 
adeg yr Ail Ryfel Byd lle cwrddodd 
â’i gwr Norman.  Wedi geni Marian, 
eu hunig blentyn, aeth hiraeth yn 
drech na hyd yn oed Mair ac fe 
wnaeth y teulu bach eu cartref ar y 
ffordd fawr yn Nhonteg.  Roedd 
prysurdeb a gofal yn ffordd o fyw i 
Mair ac felly roedd nyrsio’n dod yn 
naturiol iddi – tybed faint o’r 
darllenwyr sy’n cofio am “Mair Out 
Patients”, wel, Mrs. Mair Harris 

oedd hon.  Dyma berson a oedd yn 
driw i’w theulu, ei chyfeillion a’i 
Chapel ac roedd consyrn am eraill 
yn nodwedd gref yn ei chymeriad 
felly gedy fwlch yn ei hardal hefyd. 
Roedd ei hangladd yng ngofal y 
Parchedig Allan Pickard ac ymunwn 
ag ef i gydymdeimlo â Marian a’r 
teulu cyfan yn eu colled fawr. 

Llongyfarchiadau gwresog iawn i 
Nesta a Bill Rogers wrth ddathlu eu 
Priodas Aur yn ddiweddar. O’u 
hadnabod a gwybod am eu hysbryd 
ifanc llawn hwyl gellir maddau 
unrhywun sy’n amau eu bod yn 
ddigon hen i gyrraedd y garreg filltir 
hon!  Nid syndod yw deall iddynt 
dreulio mis mêl eu Priodas Aur yn 
yr Eidal a mwynhau tair opera gan 
fod eu brwdfrydedd, eu profiad a’u 
dawn ym myd canu yn ysbrydoli 
eraill. Yn wir, mae’n siwr y gallai 
Bill neu Nesta fod wedi llanw’r 
bwlch ar y llwyfan pe byddai un o’r 
a r t i s t i a i d  h eb  d r o i  fy ny! 
Dymuniadau gorau posibl i bâr sy’n 
bleser a braint eu hadnabod. 

Y Gymdeithas 
Uchafbwynt rhaglen y Gymdeithas 

oedd mwynhau, a hynny gydag “M” 
fawr, noson yn gwrando ar Gôr 
Merched y Garth o dan arweiniad 
Mrs. Llinos Swain.  Roedd y 
gwrandawyr o’r unfarn mai 
annhebyg y bydd yno noson mor 
hyfryd ymhlith ein nosweithiau 
Gwener.  Gwerthfawrogir yn fawr 
barodrwydd y Côr hwn i rannu ei 
ddoniau dros ardal eang.  Un o’u 
trefniadau adeg yr Hydref fydd 
teithio i ganol Ceredigion i ddiddanu 
tyrfa yn Llwynpiod pan fydd y 
Capel hwn yn dathlu ei ddau 
canmlyddiant.  Bu Mamgu a Dadcu 
Llinos, Daniel ac Elizabeth Davies, 
yn ffermio ym Mhencastell sef y 
fferm agosaf i’r Capel hwn. 

Bydd Cymdeithas Salem yn ail- 
gydio ar nos Wener, y pumed o Fedi 
ac fel arfer bydd croeso cynnes i 
bawb ymuno â ni. 

O.N.  Byddwn  yn  gwerthfawrogi’n 
fawr  pe  bydda’r  darllenwyr  yn 
danfon  eu newyddion, os  ydynt  ar  y 
We  at  jemimamorse@hotmail.com 
(nid  hotpoint  yn  ôl  y  wybodaeth  a 
ddanfonais at lawer ar y dechrau!). 

Dathlu 
Mae disgyblion cyntaf Ysgol Gyfun 

Llanhari wedi cyrraedd oedran 
arbennig adeg blwyddyn ysgol 
llynedd.  Un o’r ifancaf o’r tô 
arbennig hwnnw yw Dr. Sian 
Masacho a ddathlodd ei phenblwydd 
yn ddeugain oed ganol mis 
Gorffennaf.  Maent yn cofio’r bore 
cyntaf fel ddoe pan gyrhaeddodd y 
bws yn hwyr a hithau’n tywallt y 
glaw – bu’n rhaid i un o’r 
disgyblion, Wayne Page, droi am 
adref i newid ei ddillad!  Roeddent 
mor hwyr yn cyrraedd yr ysgol fe 
gollon y siawns o gael gweld eu 
hunain ar y teledu.  Wedi’r pontio 
cythryblus hwn rhwng Garth Olwg a 
Llanhari gwerthfawrogir y cyfraniad 
gwerthfawr ac adeiladol mae llawer 
o’r criw wedi ei wneud o fewn 
ffiniau Cymru.  Gwerthfawrogwn eu 
hymroddiad wrth longyfarch pob un 
ar ei ddathliad personol.  Cawn ein 
hatgoffa, wrth nodi’r ffaith uchod, y 
bydd Ysgol Gyfun Llanhari yn ddeg 
ar hugain oed ym 2004 – mae’n siwr 
bod un neu ddau o’r darllenwyr o’r 
un oedran â hyn pan agorwyd yr 
ysgol! 

Estynnir y dymuniadau gorau i 
Geraint Lewis a fydd yn symud i 
chwarae dros dîm rygbi Rotherham. 
Gobeithio y caiff hwyl ac y bydd yn 
brofiad adeiladol i Geraint ond bydd 
croeso twymgalon iddo ddod nôl i 
roi hwb fach, neu’n well byth, hwb 
fawr i fechgyn Cymru! 

Deallir hefyd fod mamgu Geraint, 
mam Allan, wedi treulio cyfnod 
diogel yn yr ysbyty.  Dymuniadau 
gorau iddi hithau gan obeithio y 
bydd y cyfnod hwn yn fodd i’w 
gwneud yn gryf ac hunan gynhaliol 
eto. 

Mae llongyfarchiadau’n ddyledus i 
Isobel James yn ei swydd newydd 
fel Swyddog Recriwtio ym 
Mhrifysgol Brunel Llundain.  Mae 
Rhodri ac Isobel bellach yn yr un 
ddinas a dymunwn y gorau i’r ddau. 

Llongyfarchiadau hefyd i Nerys 
Wyn Davies yn ei swydd newydd fel 
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TONTEG A 
PHENTRE’R 

EGLWYS 
Gohebydd Lleol: Meima Morse



Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd 
ond roedd ychydig o diwmor yr 
ymennydd ar ôl a gallai fod wedi 
aildyfu. Felly aeth i Sheffield i gael 
llawdriniaeth arloesol. 

“Mae’r bobol leol wedi bod yn 
wych,” meddai Eddie. “Roedd y 
llawdriniaeth yn Sheffield yn 
llwyddiannus ac rwy’n gorfod 
ymlacio ac ennill tir. 

“Pwy a ŵyr? Efallai y bydda i’n ôl 
i’r drefn arferol mewn ychydig o 
fisoedd.” 

TY AR WERTH AM £375,000 
Mae eglwys a drowyd yn dŷ ar 
werth am £375,000. 

Plas Mair yn Nantgarw yw cartre 
Eileen ac Iwan Richards a 
symudodd i lawr o’r Gogledd yn 
1988. Ar y pryd doedd dim walydd 
na lloriau tu fewn ond roedd gan yr 
adeilad dŵr cloch. 

Credir i Eglwys Santes Fair, oedd 
ym mhlwyf Eglwys Ilan, gael ei 
chodi tua 1825. Mae cofnodion wedi 
dangos fod yr eglwys “yn llawn o 
addolwyr” ac iddi gael ei defnyddio 
tan chwedegau’r ganrif ddiwetha. 
Cyn i’r ysgol gael ei chodi hon oedd 
ysgol y pentre am gyfnod. Yn 
wahanol i eglwysi lleol eraill doedd 
dim mynwent. 

Os oes gennych ddiddordeb, 
ffoniwch y gwerthwyr tai, Cooke & 
Arkwright, ar 02920 346346 os 
gwelwch yn dda. 

SIOC I BENTREFWYR 
Wrth i ni fynd i’r wasg, roedd 
pentrefwyr Ffynnon Taf yn synnu’n 
fawr at yr hyn oedd wedi digwydd 
yn eu swyddfa bost. 

Yn wythnos ola Gorffennaf aeth 
dau ddyn i mewn a dwyn blwch 
elusen Marie Curie oedd ar y 
cownter. Rhedodd yr isbostfeistr ar 
eu hôl ond yn ofer. 

“Roedd y lladrad yn feiddgar ac yn 
ddigywilydd,” meddai llefarydd ar 
ran y Post Brenhinol. Wrth i ni fynd 
i’r wasg, roedd yr heddlu’n dal i 
ymchwilio. 

BEDDAU: ‘ANHYGOEL’ 
Mae’r heddlu’n ymchwilio wedi i 
ddyn o Aberpennar gwyno fod ei 
dad-cu wedi ei gladdu mewn bedd 
teuluol anghywir ym Mynwent Tŷ 
Rhiw, Ffynnon Taf. 

“Ers  dwy f lynedd mae’r 
awdurdodau wedi gwadu hyn,” 
meddai Steve Jones. “Ond mae 
archwiliad diweddar wedi profi taw 
nhw wnaeth y camgymeriad. 

“Mae hwn wedi bod yn gyfnod 
anodd, yn enwedig i Mam,” meddai. 
“Y cam nesa yw gofyn am ganiatâd 
teulu arall fel y gallwn ni ddodi 
Dad-cu yn ei fedd cywir. 

“Mae’r sefyllfa’n anhygoel.” 
Hyd yn hyn mae chwe theulu wedi 
cwyno am fynwentydd Tŷ Rhiw, 
Glyntaf a Chefn y Parc yn 
Llantrisant. “Ry’n ni’n ymchwilio i 
g o f r e s t r a u  s w y d d o g o l 
claddedigaethau sy wedi bod yn y 
tair mynwent ers 1994,” meddai’r 
Ditectif Uwcharolygydd Steve 
Christopher o Heddlu De Cymru. 

EDDIE’N ENNILL TIR 
Mae dyn lleol yn ennill tir wedi 
llawdriniaeth arloesol a gostiodd 
£12,000. 

Cymdogion ym Mryncoch, 
Ffynnon Taf, gododd yr arian drwy 
dynnu llun heb eu dillad ar gyfer 
calendr. 

Roedd Eddie Stirling, 43 oed, wedi 
cael llawdriniaeth yn Ysbyty 
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FFYNNON TAF   NANTGARW 
A GWAELOD Y GARTH 

Gohebydd Lleol: Martin Huws 

£300 O DDIRWY 
Yn Llys Ynadon Pontypridd cafodd 
dyn lleol ddirwy o £300. Cafwyd 
Carl Harris, 35 oed o Heol y Gors, 
Nantgarw, yn euog o yrru heb 
yswiriant na thystysgrif MoT. 
Nodwyd chwe phwynt cosbi ar ei 
drwydded. 

Bu’n rhaid iddo dalu £35 o gostau. 

ADFERIAD BUAN 
Dymunwn yn dda i Gerwyn 
Williams, Gwaelod-y-Garth, a’i 
deulu wedi ei gyfnod yn Ysbyty 
Athrofaol Cymru, Caerdydd. Mawr 
obeithiwn y bydd yn ennill tir ac yn 
dychwelyd i’w swydd fel prifathro 
cyn gynted â phosib. 

DIGWYDDIADAU 
C A P E L  B E T H L E H E M , 
Gwaelod-y-Garth, 10.30am. Medi 
7: Y Gweinidog (Cymun); Medi 14: 
Y Gweinidog; Medi 21: Y 
Gweinidog; Medi 28: I’w lenwi. 

CYLCH MEITHRIN Gwaelod-y- 
Garth, 9.15-12, Festri Capel 
Bethlehem, Gwaelod-y-Garth. 
Sesiynau prynhawn ddydd Mawrth a 
Mercher. Mwy o fanylion: 029 20 
813980. 

CYLCH TI A FI Ffynnon Taf: 
brynhawn Mercher yn ystod y 
tymor, 1.15-2.45pm, Neuadd Pentre 
Ffynnon Taf. Mwy o fanylion: Jo 
Jones, 029 20 810600. 

CYMDEITHAS ARDDWROL 
Ffynnon Taf a’r Cylch: ddydd 
Mawrth cynta’r mis, Clwb Cyn- 
Aelodau’r Lluoedd Arfog, Glan-y- 
Llyn. Manylion oddi wrth Mrs 
Toghill,  029 20 810241.



CLYBIAU CARCO YN AIL AGOR 
Wedi sawl trafodaeth gyda Chyngor 
Rhondda Cynon Taf y mae sail i gredu y 
bydd pob clwb carco ar agor yn ystod y 
flwyddyn academaidd nesaf. Mae hyn 
yn wyrth ac yn dipyn o beth. Sawl clwb 
carco sydd gennym? 19 ohonynt. Faint o 
staff sydd angen gweithio i ni bob dydd 
o’r wythnos yn y clybiau hyn? O leiaf 
40 bob dydd.. Heb os nac onibai y mae’r 
Fenter yn arwain y ffordd gyda 
gwasanaethau plant ac yn un o brif 
gyflogwyr y Sir.  Mae llawer o’n staff 
yn symud ymlaen at swyddi uwch gyda 
Rhondda Cynon Taf neu gynlluniau 
masnachol drudfawr yng Nghaerdydd 
felly hoffwn i ddiolch iddyn nhw a 
dymuno yn dda iddyn nhw. Mae’n creu 
sefyllfa anodd i’r Fenter wrth gwrs ond 
mae’n braf cael gweld cyrff eraill yn 
gwerthfawrogi’r hyfforddiant mae ein 
staff wedi cael a safon y gwaith y maent 
yn gallu gwneud. Mae hefyd yn gyfle i 
bobl newydd ddod ymlaen. 

CRIW COCH YN DIDDANU’R 

PLANT DROS YR HAF 
Ar un adeg roedd yn edrych yn 
annhebygol iawn y gellwn i ysgrifennu’r 
frawddeg honno ond yn sgil cefnogaeth 
Cyngor Rhondda Cynon Taf llwyddwyd 
i drefnu ein cynlluniau chwarae arferol 
yn y modd arferol gan dderbyn peth 
arian o’r gronfa arferol. Fel canlyniad 
roedd tua 75 o blant y diwrnod yn cael 
cyfle i chwarae trwy gyfrwng y 
Gymraeg ar 5 safle gwahanol trwy’r Sir. 
Bu’r niferoedd yn fach iawn yn 
Llynyforwyn yn benodol ac i raddau yn 
Bronllwyn hefyd oherwydd y cynnydd 
yn y pris wrth i’r cynlluniau symud yn 
fwy at fod yn gynlluniau “gofal” 
masnachol am £12.50 y plentyn y 
diwrnod. Cafwyd gweithdai drymio, 
cerddoriaeth pop, drama, arnofwyr dðr 
yn y pwll nofio, castell neidio a ffram 
ddringo yn ogystal â chwaraeon, celf a 
chrefft, llyfrau darllen, teledu a video a 
gwahanol ymwelwyr a thrip diwrnod 
gyda nifer o bartion penodol. 

DIOLCHIADAU I’R STAFF 
Roedd dod o hyd i’r arian ac wedyn 
trefnu’r gweithgareddau uchod yn 
anodd iawn eleni ac y mae’r diolch yn 
bennaf i Helen Davies, Cydlynydd Plant 
y Fenter a Sam Day oedd wedi gweithio 
fel cynorthwydd yn ystod yr Haf. 
Cafodd gefnogaeth gan dîm gweinyddol 
y Fenter sef Huw T Davies, Rhian 
James a Helen John sydd wedi dod i 
sylwi bod y frawddeg “unrhyw 
ddysletswyddau rhesymol eraill” yn 
gallu bod yn eang iawn. Hoffwn i 
ddiolch i holl staff y Fenter Lindsay 
Jones, Vicky Pugh, Amy Davies, Julie 
Williams, Gwynallt Bowen am eu 
gwaith gwych o fewn trefniadau gwaith 
digon anodd. 

DIOLCHIADAU I’R PWYLLGOR 

PRESENNOL 
Mae pwyllgorwyr y fenter hefyd wedi 
gweithio yn galetach nac erioed. 
Fyddai’r un cyfrifiadur yn gweithio heb 
gymorth Penri Williams, mae John Ll 
Thomas wedi treulio dyddiau yn delio 
gyda gwahanol faterion o bwys a gosod 
sail i ddyfodol y Fenter, mae Eric Jones 
wedi cyfrannu yn helaeth i nifer o 
bwyllgorau, mae Gareth Parsons wedi 
gweithio fel aelod o staff ac fel 
trysorydd newydd ac y mae Jayne Rees 
wedi cyfrannu o’i phrofiad ym myd 
addysg. Fydden ni ddim wedi gwneud 
hanner yr hyn sydd wedi’i gyflawni heb 
eu gwaith nhw. Os hoffech chi ymuno â 
nhw am y flwyddyn nesaf meddyliwch 
amdano – fe ddaw cyfle yn y cyfarfod 
blynyddol. 

DYSGWYR Y FENTER 
Ces gyfle i gyfrannu at ymchwil Menter 
a Busnes yn ddiweddar wrth iddynt ofyn 
am wybodaeth am brosiectau oedd wedi 
llwyddo a rhai oedd wedi methu. 
Doeddwn i ddim yn hoffi ail hanner yr 
ymchwil o gwbl ond ta waeth am 
hynny.  Edrychon ni ar weithgareddau 
dysgwyr y Fenter a braf oedd cael sôn 
am y 6 bore coffi sydd gennym:- 11am 
bore Mawrth yn Amgueddfa Cwm 
Cynon, Aberdar, 12 canol dydd dydd 
M a w rt h  Ca no l fa n  Cym une d o l 
Penrhiwceiber, 11.00am bore Mercher 
Canolfan Bowlio Aberpennar, 11.15am 
bore Mercher Gwesty’r Stag Treorci, 12 
canol dydd dydd Iau Canolfan y Miwni 
Pontypridd – diolch John John a chriw – 
10.30am bore Gwener Siop Goffi’r 
Bwtsiars Llantrisant. Wyddoch chi fod 
hyd at 30 o bobl yn gallu mynychu fesul 
un? Fel arfer y mae o eiaf 60 o 
ddysgwyr yn elwa o’r gwasaneth bob 
wythnos. 

Siom oedd gorfod dod â chynllun 
grantiau’r HSBC i ben. I raddau roedd y 
system yn rhy llwyddiannus wrth 
ymledu dros Dde Cymru i gyd roedd y 
gost wedi cynyddu i rhai miloedd o 
bunnoedd.  Diolch yn fawr i’r HSBC am 
e u  ce fnoga et h  gyson d ros  y 
blynyddoedd. Mae wedi gwneud 
gwahaniaeth i gannoedd o ddysgwyr. 
Rydym mewn trafodaethau parthed 
datblygu trefniant nawdd newydd ym 
maes busnes ar hyn o bryd felly y mae 
cefnogaeth ac ymrwymiad y banc at y 
Fenter a’r Gymraeg mor gryf ag erioed. 
O safbwynt y system grantiau, nid oes 
modd i ni helpu dysgwyr yn ariannol ar 
hyn o bryd ond rydym wedi dechrau 
trafodaethau gyda nifer o gwmniau i 
weld a oes modd adfer y system 
grantiau ac rydym yn gobeithio gwneud 
hynny yn ystod Tymor yr Hydref 

NEWIDIADAU STAFF Y FENTER 
Bu sawl newid ymhlith trefniadau 
staffio’r Fenter yn ystod yr Haf – 
penodwyd Lindsay Jones, Pentre’r 
Eglwys fel swyddog Cymryd Rhan 
Cymunedau Yn Gyntaf, penodwyd 
Cerian Davies, Treorci fel Cynorthwydd 
Clerigol iddi hi a phenodwyd Glesni 
Roberts yn Ymchwilydd Economaidd o 
dan drefniant rhannu swydd gyda Julie 
Williams. Mae Sian Ifan wedi ein 
gadael ni fel cynorthwydd Clerigol 
Cymunedau Yn Gyntaf er mwyn 
canolbwyntio ar ei gwaith yn Chapter 
Caerdydd. Felly dyma waed newydd a 
thîm llawn brwdfrydedd yn barod i 
ddechrau ar y gwaith ym mis Medi ac 
yn rhoi cyfnod gweddol sefydlog i ni 
rhwng Medi a’r Nadolig – hen ddigon o 
amser i ddiogelu’r iaith Gymraeg! 

CHWILIO AM AELOD ARALL O 

STAFF 
Does dim diwedd i’r newidiadau – 
rydym nawr yn chwilio am aelod arall o 
staff i  weithio fe l Cydlynydd 
Gwasanaethau Plant mor fuan ag y bo 
modd.  Nid ydym wedi cadarnhau union 
manylion y swydd eto, gall fod yn 
swydd rhan amser, ond byddwn yn 
hysbysebu ac yn rhoi gwybod i’n staff 
gwasanaethau plant yn fuan iawn. 

N E W I D I A D A U  P W Y L L G O R 

GWAITH Y FENTER 
Dyma adeg y flwyddyn i bobl sydd am 
gyfrannu at waith y fenter ystyried 
gwneud hynny mewn modd ffurfiol 
wrth ymuno â Phwyllgor Gwaith y 
Fenter erbyn y cyfarfod blynyddol a 
gynhelir ym mis Hydref. Y tebygrwydd 
yw taw nos Iau 2ail Hydref 2003 fydd 
noson y cyfarfod hwnnw gyda siaradwr 
o faes chwaraeon fel ffocws i’n 
m e d d y l i a u  a  t h r a f o d a e t h  a r 
bosibiliadau’r maes hwnnw. Os hoffech 
chi ymuno â phwyllgor y Fenter rhowch 
alwad i gael sgwrs – 07976 167086 – 
gwnewch nodyn o ddyddiad y cyfarfod 
blynyddol a meddyliwch beth hoffech 
chi gyfrannu at drafodaethau’r pwyllgor 
yn ystod y flwyddyn. 
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Mae nifer o weithgareddau eraill wedi 
tyfu allan o bartneriaeth y Fenter a CYD 
– y mae teithiau cerdded gennym, 
nosweithiau tafarn, nosweithiau pryd 
bwyd ac y mae gwersi canu gwerin yn 
dod gyda Heather Jones yn arweinydd 
WOW! Mae Rhian James yn stori 
llwyddiant mawr i CYD yn Rhondda 
Cynon Taf ac yn haeddu tipyn o glod. 
Rhywsut y mae rhaid i CYD sicrhau 
trefniadau a llwyddiant tebyg dros 
Gymru gyfan, gyda staff llawn amser yn 
gweithio yn y cymunedau, neu fe fydd 
dysgwyr yn methu yn eu hymdrechion. 

LLWYDDIANT CIC 
Llwyddiannau mawr CIC dros yr Haf 
oedd lansio prosiect Amgueddfa 
Genedlaethol Cymru gan wneud fideo o 
hen ysgol Rhydfelen a gwneud 
cylchgrawn CIC a chynnal nifer o 
dripiau a gweithdai ar y cyd â Chyngor 
Rhondda Cynon Taf. Mae nifer o 
weithgareddau wedi eu trefnu am fis 
Medi ac y mae manylion llawn ar gael 
ar 01685 882299. 

CWLWM BUSNES Y CYMOEDD 
Bydd Dylan Iorwerth yn siarad ar nos 
Fawrth 16eg Medi a nifer o nosweithiau 
eraill i ddilyn. Cafwyd noson wych ym 
mis Gorffennaf wrth i ni fynd lawr pwll 
glo Parc Treftadaeth y Rhondda yn 
Nhrehafod. Ymdrechodd yr arweinydd i 
wneud cyflwyniad Cymraeg i ni a 
gwelsom nifer o fideos Cymraeg 
diddordol iawn. Mae’r ganolfan wedi 
tyfu ac yn haeddu ymweliad gennych 
chi os nad ydych wedi bod yno yn 
ddiweddar. 

CWRS BUSNES 
Cafwyd nifer o nosweithiau o dan ofal 
Cwmni Sglein a nifer o nosweithiau o 
dan ofal Potentia eto ym mis Gorffennaf 
– mae Julie Williams wedi bod yn 
brysur hefyd. Bydd cwrs newydd yn 

cael ei ddarparu yn ystod Tymor yr 
Hydref felly os nad ydych wedi 
manteisio ar y cyrsiau blaenorol dyma 
gyfle arall i chi eleni 

IAITH GWAITH 
Mae gan y fenter nifer o fathodynnau 
Iaith Gwaith Bwrdd yr Iaith ac y mae 
Vicky Pugh yn gallu dod allan i wneud 
cyflwyniad ar y system i’ch ysgol, coleg 
neu gymdeithas – os hoffech chi wybod 
mwy ffoniwch Vicky ar 01685 882299 

ARWYDDION AR AGOR / AR GAU 
Mae gennym hefyd stoc newydd o’r 

arwyddion hyn ar gael – ffoniwch Julie / 
Glesni ar 01685 877183 

O F F E R  C Y F I E I T H U  / 

CYFIEITHYDD I’W LLOGI Mae 
Gwynallt Bowen yn datblygu uned 
gyfeiithu’r Fenter ar sail ariannol cadarn 
wrth gynnig offer cyfieithu i gwmniau 
masnachol yn ogystal â grwpiau 
cymunedol. Os hoffech chi fanteisio ar y 
gwasaneth ffoniwch Gwynallt ar 01685 
877183 

D A T B L Y G U  C Y M U E D O L 

CYMUNEDAU YN GYNTAF 
Mae cymorth ar gael i grwpiau 
cymunedol  Cymraeg,  cyngor a 
chefnogaeth ymarferol yn ogystal ag 
arian gan ein swyddfa Cymunedau Yn 
Gyntaf yn Nhreorci. Rydym yn edrych 
at helpu MYM, CYD, Yr Urdd, Papurau 
Bro, Capeli, Merched y Wawr ac yn y 
blaen – dewch i holi, ffoniwch Lindsay 
Jones ar 01443 440920. 

Croeso i chi gysylltu â mi unrhywbryd 
am unrhyw un o’n gweithgareddau 
ffoniwch 01443 226386 

STEFFAN WEBB 
PRIFWEITHREDWR 

MENTER IAITH 

Roedd prynhawn Dydd Sadwrn, yr 
2il o Awst, yn brynhawn pwysig 
iawn i nifer o ddisgyblion blwyddyn 
10 Ysgol Gyfun Rhydfelen. Dyma 
oedd lansiad eu harddangosfa yn 
Amgueddfa Genedlaethol Cymru 
yng Nghaerdydd. Mi ddaeth CIC a'r 
disgyblion yn rhan o'r prosiect 'Ar 
Dir Cyffredin' nol ym Mis Mawrth, 
ac fe benderfynom mai ffilm ar 
gorffennol, presennol a dyfodol 
Ysgol Gyfun Rhydfelen fyddai'n 
arddangosfa ni. Cynhyrchiwyd y 
ffilm dros gwyliau'r Pasg, â’r grðp 
yn llunio'r ffilm o'r dechrau i'r 
diwedd, gan gwneud popeth o'r 
sgriptio i'r gwaith camera, ac mi 
oedd yn bythefnos o waith caled. 
Wrth wylio'r ffilm yn cael ei lansio 
yn yr Amgueddfa roedd yn amlwg ei 
bod werth y gwaith- mi oedd pawb a 
wyliodd y ffilm yn chwerthin yn 
uchel ac yn dysgu am yr ysgol 
drwy'r modd diddorol ac ysgafn y 
cyflwynodd y disgyblion y ffeithiau. 
Mi fydd y ffilm yn cael ei arddangos 
mewn amgueddfeydd ar draws 
Cymru gyfan, felly cymerwch y 
cyfle i wylio'r arddangosfa wych gan 
ddisgyblion Ysgol Gyfun Rhydfelen 
tra ei fod yn yr Amgueddfa 
Genedlaethol yng Nghaerdydd. 
Hoffwn ddiolch i nifer o bobl- 
Amgueddfa Genedlaethol Cymru, 
Sarah Greenhalgh, Ysgol Gyfun 
Rhydfelen, Mr Peter Griffiths, Miss 
Nicola Williams, Dion Davies, 
Andrew Davies, Mwnci, GTFM, 
ond yn bennaf holl hoffwn ddiolch o 
galon i'r bobl ifanc a weithiodd ar y 
ffilm, mi ydych chi'n gredit i'r ysgol, 
eich teulu ac i chi'ch hunain. 

Amy Davies 
Cydlynydd Ieuenctid CIC 

C r iw Ysgo l 
Rhydfelen yn 
l a n s i o  e u 
harddangosfa yn 
yr Amgueddfa 
Genedlaethol 

Arddangosfa yn yr Amgueddfa



teulu i gyd. 
Pan sefydlwyd  Ysgol Gynradd 

Gymraeg Tonyrefail yn y pumdegau 
o’r ganrif ddiwethaf ar gampws 
Ysgol Gynradd Cwmlai roedd Caryl 
yn un o ddisgyblion cyntaf yr ysgol. 

YMDDEOLIAD 
Dymuniadau gorau am ymddeoliad 
hir a hapus i Mrs Jean Roderick 
prifathrawes Ysgol Babanod 
Hendreforgan sy'n ymddeol ar ôl 
treulio 30 o flynyddoedd yn yr 
ysgo l ,  17  ohonynt  fe l  y 
Br i fa t h r a wes .  N os  Fawr t h 
Gorffennaf 8ed daeth llawer o bobl 
ynghyd i ddymuno'n dda iddi ac i 
ddiolch a thalu teyrnged am ei 
gwaith ar hyd y blynyddoedd. 
Rhoddodd Mr Bil Philips Cadeirydd 
y Llywodraethwyr groeso i'r 
gwahoddedigion oedd yn cynnwys 
cyn-aelodau o'r staff y staff 
presennol, y llywodraethwyr, 
ffrindiau'r ysgol a swyddogion yr 
Awdurdod Addysg. 

Siaradodd Mr Dewi Jones 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Plant a 
Mr Mike Keeting Y Dirprwy 
Gyfarwyddwr Addysg. Talwyd 
teyrnged i Mrs Roderick am ei 
gwaith yn arwain yr ysgol a hefyd ei 
gwaith gyda' r rhieni yn eu hannog i 
weithio gyda' r plant . Derbyniodd yr 
ysgol sawl gwobr am ei chyfraniad 
i'r gymuned. Mae'r ysgol newydd 
dderbyn Y Gwobr Ansawdd unwaith 
eto. Siaradodd Mrs Lynne Rowe y 
Dirprwy brifathrawes dros holl staff 
yr ysgol yn athrawon ac yn 
gynorthwywyr a diolchodd i Mrs 
Roderick am ei harweiniad a'i gofal 
dros y staff. 

Roedd hi' n ddiwrnod trist hefyd 
gan fod ysgol y Babanod yn peidio â 
bod o fis Medi ymlaen gan y bydd yr 
Ysgol Iau ac Ysgol y Babanod yn 
uno i ffurfio Ysgol Gynradd 
Hendreforgan. Sefydlwyd Ysgol 
Babanod Hendreforgan yn 1915. Mr 
Peter Morgan Prifathro Ysgol Iau 
Hendreforgan fydd Prifathro'r ysgol 

BOWLIO 
Wedi llongyfarch Mr Michael 
Prosser yn rhifyn Gorffennaf o 
Tafod Elái ar ôl iddo gael ei  ddewis 
i gynyrchioli Cymru gyda’r tim 
bowlio yn Mis Gorffennaf, hyfryd 
yw ei longyfarch eto a’r tîm ar y 
daith fuddugoliaethus i’r Alban. Pob 
llwyddiant iddo eto yn y dyfodol. 

MARWOLAETH. 
Ar ddydd Mercher Gorffennaf 16eg 
daeth y newydd trist am farwolaeth 
Mrs Beryl Griffiths yn 83oed gynt o 
Donyrefail a oedd wedi ymgartrefu 
yn Abertawe ers rai blynyddoedd 
bellach. 

Brodor o Bontyberem yn Sir 
Gaerfyrddin oedd Beryl, daeth i’r 
Rhondda i weithio mewn siop 
fferyllydd yn Treorci ag yna cyfarfu 
a’i chymar y diweddar Mr John 
Griffiths o Donyrefail a oedd yn 
cadw siop ironmonger deuluol yn 
Heol Y Felin. 

Bu Beryl yn aelod ffyddlon yng 
Nghapel Bethel yr Annibynwyr hyd 
daeth yr achos i ben yn ystod y saith 
degau o’r ganrif ddiwetha, ag 
ymunodd â’r gynulleidfa yng 
Nghapel Y Ton am rai blynyddoedd. 
Daeth yna amser iddi feddwl am 
symud i fyw i Abertawe i fod yn 
agos i’w nith sef Mrs Rhean 
Morgan, a fu yn gymorth mawr iddi 
yn ystod ei hamser yn Abertawe yn 
enwedig yn ei dyddiau ola. 

Bu ei chymar John farw yn y saith 
degau, ganwyd iddynt ddau o blant 
bachgen Glenville a merch Caryl a 
thri o wyron James,Ben ag 
Alistair.Mae un chwaer yng 
nghyfraith sef  Miss Hilda Griffiths 
yn byw yn Heol Y Gilfach 
Tonyrefail, hithau hefyd yn diodde 
ac yn gaeth i’w chartref. 

Bu’r angladd ar ddydd Mawrth 
22ain o Orffennaf yn amlosgfa 
Treforus. Gwasanaethwyd gan y 
Parchedig D.J.Jones. Cynyrchiolwyd 
cyn aelodau  Capel Y Ton gan Miss 
Vida Morgan a Miss Jean Thomas 
diolch yn fawr iddynt.   Coffa da am 
dani a chydymdeimlad dwys â’r 
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TONYREFAIL 

Gohebydd Lleol: D.J. Davies 

GILFACH GOCH 

Gohebydd Lleol: Betsi Griffiths 

newydd a Mrs Lynne Rowe fydd y 
dirprwy. Dymuniadau gorau i'r ysgol 
newydd. 

CYMUNEDAU'N GYNTAF 
Cynhaliwyd cyfarfod arbennig Dydd 
Llun Gorffennaf 2lain i lawnsio 
Cymunedau'n Gyntaf yn y Gilfach 
Goch. Rydym ymhlith yr ardaloedd 
tlotaf yng Nghymru a Rhondda 
Cynon Taf ac mae'r Cynulliad am 
geisio gwella ansawdd bywyd y 
cwm. Cafwyd Cyflwyniad yn gyntaf 
i  esbonio beth yw amcan 
Cymunedau'n Gyntaf ac yna 
siaradodd y Cynghorydd Aurfron 
Roberts ein cynyrchiolydd ar 
Gyngor Rhondda Taf a Mrs Janice 
Gregory Aelod y Cynulliad i 
esbonio'r cynllun, yna rhannwyd 
pawb i grwpiau bach er mwyn gofyn 
i bawb ei farn ar beth oedd eisiau i 
wella bywyd yn y cwm. Gobeithio y 
bydd yr arian yn cael ei 
ddefnyddio'n ddoeth ac y bydd 
gwelliannau. 

DOSBARTH CWILTIO 
Cyn gorffen ar gyfer gwyliau'r haf 
cynhaliodd y Dosbarth cwiltio barti i 
ddathlu penblwydd Mrs Gwyneth 
Abraham yn 90oed. 

Yr aelodau oedd wedi paratoi'r 
bwyd ac roedd y bwrdd yn llawn. 
Mae Mrs Abraham wedi bod yn 
cwiltio ers dros 50 o flynyddoedd ac 
mae hi 'n un o'r rhai sy'n 
trosglwyddo'r grefft i'r genhedlaeth 
nesaf. Dymuniadau gorau iddi. 

Menter Iaith 
CWLWM BUSNES Y 

CYMOEDD 
Yng Nghanolfan 
Menter y Cymoedd, 

Parc Navigation, Abercynon 

6.00pm 
NOS FAWRTH  Medi  16 

Dylan Iorwerth 
Golygydd Golwg 

Am fanylion pellach cysylltwch â: 
Julie Willams 
( 01685 877183 

* juliewilliams@menteriaith.org



Ar Draws 
1. Ar ôl mil oed Crist yn Lloegr daeth 
y Fall â genau goeg. (6) 
7. O lanc go ddryslyd daw craidd y 
mater (7) 
8. Colli darn bach o’i englyn ef ond 
cael newyddion da (6) 
9. Mae’r aderyn yn gwryw’n leicio bol 
yn swnllyd (7) 
10. Mewn tywydd oer, nad yw’n rhoi 
llef (6) 
12. Dechrau dyfarnu diwedd y corgi 
ac arwain at anifail y dwr (6). 
13. Yn y diwedd gwêl y llafur (2) 
15. Dacw’r ynad (4) 
18. Troi’r uned i hudo (4). 
19. Dechrau’r ysgol fel y mae (2) 
20. Mae’r cwpl o’r ynys yn cuddio 
chwydd bychan ar y croen (6) 
22. Mae swm dda ac un mwy yn 
boddhau (6). 
24. Clywed llafur un o Ynys Môn 
efallai a pheri i chwerthin (7). 
25. Mae Angus heb ddechrau ac yn 
cael haint sy’n boenus (6) 
26. Difa’r te’n ddidaro (7) 
27. Mae’r agenda heb orffen ac yn 
cymryd un i hollti (6). 
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L 

Atebion i: Croesair Col 
34, Pen Bryn Hendy, Yr Encil, 
Meisgyn, 
Pontyclun. CF72 8QX 
erbyn 19 Medi 2003 

Dyma gyfle arall i chi 
ennill Tocyn Llyfrau. 
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Atebion 
Croesair 

Mis 
Gorffennaf 

C  O  E  D  E  N  C  R  A  N  C 

E  A  Y  L  I  D  Y 

A  D  E  R  Y  N  S  E  R  E  N 

F  L  I  E  T  A  H 

M  A  N  U  S  B  Y  N  T  E 

Y  O  N  I  E  N  E  N 

N  A  S  CH  O  FF  A  I 

E  B  W  Y  W  LL  E  U  A  D 

D  Y  D  A  LL  R  R 

I  S  L  A  W  W  N  I  DD  I  M 

A  I  A  N  N  A 

D  I  O  E  D  C  U  S  A  N  U 

I Lawr 
1. Mae’r odyn yn troi’n dþ crand (8) 
2. Y blaned o dan ein traed (5) 
3. Yn anad ond yn flin hefyd (6). 
4. Fe all bwyd Reg gael ei gadw 
mewn cawell pysgod (9) 
5. Llond côl i’th anwylyd (7) 
6. Â dyn bach i’r ffwrn i gael llyg (7) 
11. Y dyn llaeth o’i go? Dim cweit 
mewn rhinwedd yn perthyn i bobl (9) 
14. Mae’r Iesu a Duw wedi drysu wrth 
wneud delwau. (8) 
16. Mynd â thus i Ianto i ddechrau 
hanes (7). 
17. Gwêl dial epa a gwneud ymbil (7) 
21. Tarth neu gaddug? Mae’n aneglur 
(6) 
23. Yr offeryn cerdd ym Morgannwg 
(5) 

YSGOL EVAN JAMES 
www.ysgolevanjames.co.uk 

LLONGYFARCHIADAU A 
CHROESO ‘NOL 
Llongyfarchiadau i Emma Smith a’i gwr 
Steve ar enedigaeth bachgen bach, Iwan, 
brawd bach i Jac a Ben; a chroeso ’nôl i 
Elin Prys Connor ar ôl cyfnod 
mamolaeth. 

PARTI PONTY 
Bu côr a pharti canu’r ysgol yn canu ym 
Mharti Ponty yn y bore wedyn yn y 
prynhawn ymunodd y plant a chôr mawr 
ysgolion Cymraeg yr ardal. Mwynhaodd 
pawb y diwrnod. 

CYNGHERDDAU 
Cafwyd cyngherddau ardderchog gan y 
dosbarthiadau meithrin a derbyn. 
’Roedd y plant wedi dysgu nifer o 
ganeuon ac ’roedd y rhieni ar ben eu 
digon yn gwrando arnynt. 

FFARWELIO Â BLWYDDYN 6 
Cafwyd cyfle i ffarwelio â phlant 
blwyddyn 6 mewn gwasanaeth hyfryd 
ganddynt a dymunwyd yn dda iddynt yn 
Ysgol Rhydfelen. 

Cafodd pob plentyn fwg arbennig i’w 
gadw.  Cyflwynwyd tarian Y 
Mabolgampau i swyddogion tim 
buddugo l  Y Rhondda ga n Y 
Cynghorydd Pauline Jarman a 
derbyniodd hi flodau gan un o 
ddisgyblion Blwyddyn 6, Dylan 
Ebbsworth.  Ceri Williams enillodd Y 
Cwpan er cof am Jessica McKeown.
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‘DIWEDDARU 
DELWEDD‛ 
Mae label recordio Bocs 50 yn 
cyflwyno ac@-T sef Emma, 
Caroline ac Angharad (cyn 
aelodau’r grwp pop ‘Trysor’). 

I lawnsio eu henw newydd mae 
ac@-T wedi bod ar daith o amgylch 
ysgolion De-Ddwyrain Cymru ac 
maent yn brysur yn recordio 
defnydd ar gyfer yr albwm 
‘Colli’r Ffordd…Cadw’r Ffantasi’ 

Fuoch chi ar lan 
y môr yn ystod 

y gwyliau?


