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tafod elái 
Roedd yn wythnos lwyddiannus 
iawn i’r ardal hon yn Eisteddfod 
Casnewydd ac mae’n siwr fod pawb 
a aeth yno wedi mwynhau y wledd o 
Gymreictod. 

Braf oedd gweld plant a phobl 
ifanc yn mwynhau’r awyrgylch a 
gweithgareddau lu ym mhob cwr o’r 
maes. Roedd y cyfle i gael peint o 
gwrw neu wydriaid o wîn wedi dod 
ag elfen gymdeithasol newydd i’r 
ðyl ac wedi denu pobl i aros ar y 
maes fin nos. 

Daeth llu o wobrau yn ôl i’r ardal 
a braf yw nodi llwyddiant Côr 
Godr e’ r  G ar t h ,  Dawns wyr 
Nantgarw, Aneirin Karadog, Ifan 
Roberts, Parti’r Efail a Merched y 
Garth. 

Mae’n amlwg fod nifer fawr o 
drigolion Casnewydd a Gwent wedi 
dod i’r Eisteddfod ac wedi 
mwynhau’r wledd. Y tristwch yw 
fod ein Llywodraeth Cenedlaethol 
yn gwrthod rhoi’r gefnogaeth a’r 
nawdd haeddiannol i’n Prifwyl. 

Roedd hi’n wythnos o ddathlu i 
Ddawnswyr Nantgarw dros gyfnod 
yr Eisteddfod. 

Ar nos Sadwrn olaf mis 
Gor f fennaf gwahoddwyd y 
Dawnswyr i barti ben-blwydd Cliff 
yn 50 oed. Ond ar ôl cyrraedd 
cawson nhw sioc i gael y newyddion 
syfrdanol fod Cliff ac Eirlys wedi 
priodi! 

Roedd Cliff Jones o’r Bala ac 
Eirlys Britton o Gaerdydd wedi 
cwrdd yng Ngholeg y Drindod, 
Caerfyrddin ymron i 30 mlynedd yn 
ôl a ffurfiwyd partneriaeth a 
sefydlodd un o grwpiau dawnsio 
mwyaf llwyddiannus Cymru - 
Dawnswyr Nantgarw. 

Dydd Sadwrn olaf yr Eisteddfod 
bu Dawnswyr Nantgarw yn cystadlu 
yn y brif gystadleuaeth i ddawnswyr 
gwerin ac ennill y wobr gyntaf - 
Tlws Lois Blake. 

PRIODI 

Catrin Dafydd, Gwaelod y Garth, 
yw Golygydd y cylchgrawn newydd, 
Dim Lol, a gyhoeddwyd yn yr 
Eisteddfod. 

Mae Catrin wedi ei phenodi yn 
Ymchwilydd i Aelod Seneddol ac 
Aelod Cynulliad Plaid Cymru 
Caerfyrddin. 

DIM LOL 
LWYDDIANNUS 

Apêl yr Eisteddfod 
Cyfrannwch i gefnogi’r Brifwyl 

Danfonwch eich siec i: 
Swyddfa’r Eisteddfod 

40 Parc Tŷ Glas, Llanisien, 
Caerdydd CF 14 5WU 
www.eisteddfod.org 

hapnod 
Drwy ymuno â loteri Hapnod gallwch 
gefnogi’r Eisteddfod a chael y cyfle i 

ennill gwobr ariannol 

www.hapnod .com 

Mae’r Dyn Dðad yn ôl gyda’i 
drydedd gyfrol. Erbyn hyn mae 
Goronwy Jones yn dad ac yn stryglo 
i wneud synnwyr o Gymru newydd 
y Cynulliad, Cðl Cymru a’r 
Cyfrifiad. 
Walia Wigli gan Dafydd Huws 
Y Lolfa £7.95



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 1 Hydref 2004 

Erthyglau a straeon 
i gyrraedd erbyn 

22 Medi 2004 

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 

CLWB Y 
DWRLYN 

Noson Agoriadol 
yn 

Ysgol Gynradd Creigiau 
8pm Nos Wener 
24 Medi 2004 

Manylion: 029 20890040 
www.mentrau-iaith.com www.bwrdd-yr-iaith.org.uk 

www.cwlwm.com 
Gwybodaeth am holl 

weithgareddau Cymraeg yr ardal. 
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GILFACH GOCH 
Gohebydd Lleol: Betsi Griffiths 

CROESO ADRE 
Croeso adre i bawb a fu i ffwrdd ar eu 

gwyliau. Cafodd Dosbarth Dawnsio 
Nos Wener ddiwrnod braf yn Weston 
ar Awst 7ed. Roedd y tywydd yn 

fendigedig ac er ychydig yn rhy boeth 
roedd pawb wedi cael amser braf. 

Bu'r Dosbarth Cwiltio ar daith i 
Abertawe a'r Mwmbwls. 

PENBLWYDD HAPUS 
Penblwydd Hapus i Mr Myrddin 

Roberts, Bron Awel Cambrian Avenue 
fydd y dathlu ei benblwydd yn 97 oed 

ar Fedi 4ydd. Cyn ymddeol roedd 
Myrddin yn gweithio ym Mhwll 
Glenavon a helpodd ei dad a'r glowyr 

eraill i adeiladu Capel Moreia yn ystod 
streic 1921 

CAPELI AC EGLWYSI UNEDIG 
Mae'r Capeli a'r eglwysi yn paratoi 

Gwasanaeth Undebol i Ddathlu'r 
Cynhaeaf ym Mis Medi. 

CYNLLUN CHWARAE 

Bu'r plant wrthi'n brysur drwy'r haf yn 
y  C y n l l u n i a u  C h w a r a e  y n 
Hendreforgan ac Evanstown. Paratoi ar 

gyfer y Carnifal oedd y prif nod a 
phawb wrthi yn gwneud gwisg. Dathlu 

penblwydd y Gymdeithas Gymunedol 
yn ddeg oed mae'r carnifal. Wrth gwrs 
nid y Carnifal sy'n mynd a holl amser y 

plant gan fod digon o chwaraeon a 
gweithgareddau eraill yn mynd ymlaen. 

LLONGYFARCHIADAU 

Llongyfarchiadau i Kim Wyllis 
Swyddog Plant gyda'r Gymdeithas 
Gymunedol sydd newydd dderbyn 

swydd gyda Cyngor Rhondda Cynon 
Taf yn helpu gyda'r 'Clybiau ar ôl 

Ysgol'. Dymuniadau gorau iddi yn ei 
gwaith newydd. 

CYMUNEDAU'N GYNTAF 
Mae Cymunedau'n Gyntaf wedi bod yn 

brysur iawn yn ddiweddar. Ffurfiwyd 
Bwrdd Partneriaeth yn cynnwys holl 

fudiadau'r cwm a'r holl asiantau sy'n 
gweithio yn y Gymuned. Mae'r is- 
bwyllgorau wedi bod yn trafod a 

disgwylir y bydd gweithgareddau 
newydd yn cychwyn cyn bo hir. Mae 

sawl mudiad eisoes wedi derbyn arian i 
brynu adnoddau i'w cynorthwyo gyda'u 
gweithgareddau. Disgwylir i'r cynllun 

barhau dros y deng mlynedd nesaf. 

Merched y Wawr 
Cangen y Garth 

Noson Agoriadol 
Tymor 2004-2005 

Caws a gwin 
ac 

Adloniant Cerddorol 
gydag Atsain 

8.00 o‛r gloch yr hwyr 
yn Neuadd Pentyrch 

8 Medi 2004 
Ydy, mae‛r tymor yn dechrau‛n 

gynnar eleni! 
Mae Cangen y Garth yn cynnwys 
aelodau o ardaloedd Pentyrch a‛r 
Creigiau, gogledd Caerdydd, Ton- 
teg, yr Efail Isaf a Llantrisant. 

Beth am ddod atom eleni i 
fwynhau sgwrs a chwmni yn y 

Gymraeg? 

Mae rhaglen ddifyr wedi ei 
pharatoi ar gyfer y tymor. 

Am ragor o fanylion, ffoniwch: 
Glenys Roberts, 

Ysgrifennydd - 01443 228196 

Argraffwyr: 
Gwasg Morgannwg 
Uned 27, Ystad 
Ddiwydiannol 

Mynachlog Nedd 
Castell Nedd SA10 7DR 

Ffôn: 01792 815152 

tafod elái 

Elfyn Pritchard 
yn siarad ar y testun: 

‘Stori bywyd’. 
Nos Wener 

Hydref 8 2004 
Neuadd y Pentref Efail Isaf. 

CYLCH 
CADWGAN
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TONTEG A PHENTRE’R EGLWYS 
Gohebydd Lleol: Meima Morse 

TI A FI  BEDDAU 
Bob Prynhawn Mercher 

1.00  3.00p.m. 
yn Festri Capel Castellau, 

Beddau 

TI A FI TONTEG 
Bob Dydd Mawrth 

10   11.30 
yn Festri Capel Salem, 

Tonteg 

Manylion: 
Ceri 029 20890009 

Ffarwelio 
â Becky 

Digwyddiad tristaf y mis hwn yn y 
pentref oedd angladd Rebecca (Becky) 
Salmon a fu farw ar Orffennaf 21 yn 
dilyn gwaeledd hir. Deunaw oed oedd 
Becky, yn gyn- ddisgybl o Ysgol 
Gartholwg ac ar gyfnod ei gwaeledd 
roedd hi’n aelod o chweched dosbarth 
Ysgol Gyfun Rhydfelen. Cymerai ran 
fywiog yng ngweithgareddau’r ysgol, 
yn swyddog, yn weithgar gyda’r Urdd 
ac yn aelod o dîm ‘Balchder’, cwmni 
Menter yr Ifanc yr ysgol a 
gyrhaeddodd y rownd genedlaethol y 
llynedd. Roedd hoffter arbennig 
ganddi o blant bach a gweithiai i 
Menter Iaith fel gofalwraig yn y 
Clybiau Carco lle'r oedd yn ffefryn 
mawr gyda’r plant. Roedd hi’n falch o 
arddel ei Chymreictod, siaradai 
Gymraeg ar bob cyfle ac roedd darllen 
nofelau Cymraeg, yn enwedig rhai 
Bethan Gwanas, yn un o’i phleserau 
yn ystod ei salwch. 

Bydd  ffrindiau Becky yn cofio ei 
ffraethineb, cryfder ei chymeriad a’i 
chymwynas parod ac yn arbennig ei 
dycnwch a’i dewrder yn ystod 
misoedd ei gwaeledd. 

Tystiolaeth i’w phoblogrwydd oedd 
y cannoedd ddaeth ynghyd i dalu 
teyrnged iddi yn ei hangladd ar Awst 
2 yn Eglwys Sant Illtud a’r Amlosgfa 
yng  Nglyn Taf .  Rhoddwyd 
cyfraniadau er cof amdani i elusen 
LATCH a thystiolaeth arall o’i 
phoblogrwydd oedd  n i fe r  y 
cyfraniadau – y mwyaf i’r elusen ei 
dderbyn erioed. 

Mae cydymdeimlad yr ardal gyfan 
gyda’i rhieni  Kevin a Sue a’i brawd 
Ieuan. 

Colli Vera 
Daeth ton o dristwch dros yr ardal 
gyda’r newyddion am farwolaeth Mrs. 
Vera Evans ddiwedd mis Gorffennaf. 
Er ei bod wedi ymgartrefu’n ddiweddar 
yn ymyl Hywel ei mab yn Sir Benfro, 
treuliodd rhan fwyaf o’i hoes ym 
Mhentre’r Eglwys wedi iddi briodi ag 
Eric ac yma cafodd Eluned, Hywel, 
Rhiannon a Rhodri eu geni a’u magu. 

Ym mha faes bynnag byddai Vera yn 
gweithio gellid bod yn sicr o fewnbwn a 
c he fn oga e t h  o ’ r  ra dd  u c ha f . 
Ymddeolodd o ysbyty Dwyrain 
Morgannwg wedi treulio blynyddoedd 
lawer fel Hyfforddwraig Nyrsio yno. 
Cariodd ymlaen i rannu o’i thalent a’i 
phrofiad yn achos y Groes Goch 
Brydeinig o ddechrau’r wythdegau. 
Yma bu’n Swyddog Nyrsio gan ddal 
nifer o swyddi pwysig cyfrifol 
ychwanegol  o fewn y mudiad 
gwerthfawr hwn. 

I’r rhai ohonom a fu’n ddigon ffodus 
i’w hadnabod pan ym Mhentre’r Eglwys 
cofiwn amdani fel gweithwraig ddygn 
gyda Rhieni ac Athrawon Ysgol 
Gartholwg ac fel aelod o Ferched y 
Wawr.  Tybiem ni mai Cymraeg oedd ei 
hiaith gyntaf ond mae’n debyg y bu’n 
rhaid iddi ymroi i gyrraedd y rhuglder 
roedden ni’n gyfarwydd ag ef wrth 
wrando arni.  Dyma ddynes ymroddgar 
a werthfawrogai weledigaeth ac hunan 
aberth boed yn ei chartref,  ei gwaith 
neu yn ei chymuned.  Cydymdeimlwn 
yn ddidwyll a’i phlant a’u teuluoedd ac 
hefyd a’i theulu yn Nhreorci. 

Gwellhad Buan 
Mae Mrs. Hazel Pickard yn yr ysbyty 
unwaith eto ac estynnir ein dymuniadau 
gorau iddi i wella’n foddhaol wedi ei 
thriniaeth.  Gobeithio hefyd fod Roy ei 
gwr yn ymdopi’n ffafriol adeg y cyfnod 
anodd hwn.  Bu wythnos yr Eisteddfod 
yn arbennig o drwm ar y teulu cyfan ac 
estynnwn ein llongyfarchiadau i Allan 
am yr arlwy hyfryd gafwyd yn y 
Gwasanaeth ar ddechrau’r Eisteddfod. 

Pobl Ifanc 
Mae’n werth cofnodi a dymuno’r gorau 
i bobl ifainc yr ardal sydd wedi cyrraedd 
cerrig milltir gwahanol yn eu bywydau: 

Bydd Osian Rhys, Rhyd y Grug, sydd 
wedi graddio yn y Gymraeg ym 
Mhrifysgol Aberystwyth eleni yn aros 
ymlaen am flwyddyn arall, y tro hwn fel 
Llywydd Undeb  Myfyrwyr Cymraeg 
Aberystwyth. 

Mae Carys Mair o’r Ridings hefyd 
wedi graddio yn y Gymraeg ym 
Mhrifysgol Aberystwyth eleni ac yn 
t reul io’r haf yn cyfrannu o’i 
harbenigedd yn Amgueddfa Werin Sain 
Ffagan. 

Newid swydd yw hanes Glesni Fflur 
Roberts, y Dell, sydd wedi symud o’r 
Fenter Iaith i weithio fel cyfieithydd dan 
hyfforddiant gyda chwmni PRYSG yng 
Nghaerdydd. 

Estynnir dymuniadau da’r ardal hefyd 
i Aled Davies, y Dell, a fydd yn treulio 
cyfnod ym Mhatagonia.  Mae’r profiad 
hwn yn rhan o’i gwrs Meddygaeth  yng 
Nghaerdydd.  Byddai sbardun fel hwn 
wedi sicrhau bod rhai ohonom wedi 
gweithio’n galetach yn yr ysgol!  Mae’n 
siðr y byddi’n gwneud yn fawr o’r cyfle 
Aled a phob hwyl iti. 

Cwmni Newydd 
Dymuniadau gorau i Leigh Mason, Cwrt 
Coed y Brenin, Pentre’r Eglwys sydd 
wedi dechrau gwasnaeth newydd 
Gwelliannau Tþ. 

Mae gwasanaethau Dream-Style yn 
cynnwys gosod ceginau, ystafelloedd 
gwely ac ystafelloedd ymolchi, teilio, 
ffensio, ffasia UPVC, cynhaliaeth 
cyffredinol a gwaith saer. 

Gallwch gysylltu â Leigh ar 01443 
201669.



PONTYPRIDD 
Gohebydd Lleol: Gina Miles 

Llongyfarchiadau Eisteddfodol 
I Aneirin Karadog, Coed y Cwm. 
Enillodd ei awen Wobr Emyr Feddyg i’r 
prydydd ifanc addawol yn Eisteddfod 
Genedlaethol Casnewydd. Rhan o’r 
wobr fydd gwersi barddoni gan fardd 
cydnabyddedig am chwe mis. 

Ymwelydd o’r Wladfa 
Cafwyd noson ddifyr yn Amgueddfa 
Pontypridd, nos Fercher, Awst 4. 
Gwestai arbennig Cymdeithas Hanes 
Pontypridd y noson honno oedd Carlos 
Dante Ferrari o Drelew ym Mhatagonia. 
Soniodd Carlos, yn Saesneg, am gefndir 
ei nofel El Riflero de Ffos Halen a 
droswyd i’r Gymraeg o dan y teitl Y 
Gaucho o’r Ffos Halen gan Gareth 
Miles ac a gyhoeddwyd yn ddiweddar 
gan Wasg Carreg Gwalch. Mae’r nofel 
yn adrodd hanes y fintai gyntaf a 
hwyliodd ar y Mimosa, wyth mil o 
filltiroedd, o Lerpwl i Borth Madryn ac 
arwriaeth arloeswyr y Wladfa. 
Ymfudodd rhai o hynafiaid Carlos o 
Aberpennar ac  eraill o Fôn a rhoddodd 
brawf o’i serch at ein hiaith a’n 
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diwylliant trwy draddodi’r un anerchiad 
yn Gymraeg yng Nghyfarfod Blynyddol 
Cymdeithas Cymru-Ariannin ar faes yr 
Eisteddfod Genedlaethol. 

Teithio 
Dyma’r fan i nodi i nifer ohonom 
dderbyn e-pistol o droed yr Andes oddi 
wrth Jayne Rees. Cafodd Jayne 
wyliau’n ddiweddar a’i galluogodd i 

weld tipyn ar wlad fawr yr Ariannin. 
Mae’n anfon ei chofion cynnes at 
ddarllenwyr y Tafod i gyd. 

Penodiad 
Llongyfarchiadau i Eiry Miles ar ei 
phenodi’n Swyddog Iaith Prifysgol 
Abertawe gyda gofal am hyrwyddo’r 
Gymraeg yn y sefydliad hwnnw. 

Y flwyddyn yw 1865. Er mwyn ceisio rhyddid 
oddi wrth gorthrwm Ymerodraeth Prydain fawr, 
mae mintai o Gymry’n gadel Lerpwl am 
Batagonia. Ar fwrdd y Mimosa, mae’r freuddwyd 
a’r gobaith yn gryf y gallant gynnal eu hiaith, eu 
traddodiadau a’u crefydd yn y wlad bell ar ddaear 
newydd. 

Prin fod neb yn dychmygu’r helyntion sy’n 
disgwyl amdanynt yn y wlad bell a dieithr honno - 
newyn, cyni, llifogydd, afiechydon a diffeithwch 
anferth y byddai’n hawdd iawn i deithiwr 
amhrofiadol fynd ar ddisberod angheuol ynddo. 

Ymgorfforir “epig genedlaethol y Cymry”, 
chwedl Saunders Lewis, yn Ifor Thomas gwr 
ifanc sy’n dysgu cyfrinachau’r paith, yn 
cyfeillachu â’r Brodorion, yn dioddef o “dwymyn 
yr aur” am gyfnod, yn ymuno â’r fintai gyntaf i 
deithio o Ddyffryn Camwy i’r Andes ac yn dod i 
adnabod herwyr Butch Cassidy, Sundance Kid ac 
Etta Place. 

Dyma nofel afaelgar gan awdur sy’n byw ym 
Mhatagonia ac wedi ei drwytho yn hanes a 
diwylliant y Wladfa Gymreig. 

Y Gaucho o’r Ffos Halen 
gan Carlos D. Ferrari. 
Cyfieithiad Gareth Miles. 
Gwasg Carreg Gwalch £7
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EFAIL ISAF 
Gohebydd Lleol: Loreen Williams 

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

Ysbyty 
Da yw deall fod Doctor Ann Griffiths, 
Nantcelyn  yn  well  ac  yn  ôl  wrth  ei 
gwaith wedi cyfnod byr yn yr ysbyty. 

Newid byd i Lois 
Dymunwn  yn  dda  i  Lois,  merch  Celt 
ac  Enfys  Hughes,  Nant  y  felin,  sydd 
wedi  ei  derbyn  i  wneud  Cwrs  Tair 
Blynedd  yng  Ngholeg  Derwen 
Croesoswallt. Bydd Lois yn gadael ar 
Fedi 16eg. Pob hwyl i ti Lois. 

Genedigaeth 
Llongyfarchiadau  i  Lyn  a  Jason 
Edwards,  Nantcelyn  ar  enedigaeth 
bachgen  bach,  Thomas  ar  ddydd  Sul, 
Awst 1af. Mae Keri ac Andrea Jones, 
Forest Hills a Mike a Diane Edwards 
wrth  eu  boddau gydau hðyr  bach 
newydd. 

Gwyliau Gwahanol! 
Bu Ffion Rees, merch hynaf Geraint a 
Caroline Rees,  Penywaun,  am wyliau 
tra gwahanol  yn ystod  gwyliau’r Haf. 
Fe  deithiodd Ffion  i’r Affrig  i wneud 
gwaith  dyngarol  gyda  phrosiect 
Ymwybyddiaeth  H.I.V.  yn  Uganda. 
Roedd  Ffion  yn  un  o  ddwsin  o  bobl 
ifanc  a  fu’n  gweithio  gyda’r  Grwp 
Elusen  o  Fanceinion  “Act  4  Affrica” 
gan gyflwyno eu neges drwy gyfrwng 
drama  a  cherddoriaeth.  Byddai’n 
ddiddorol  cael  ychydig  o  hanes  y 
profiad yn rhifyn nesaf Tafod Elái. 

Marw Mr John Arwyn Thomas 
Trist  iawn  clywed  am  farwolaeth Mr 
John  Arwyn  Thomas  “Preseli”  Heol 
Iscoed.  Fel  mae  enw  ei  gartref  yn 
awgrymu  brodor  o  Sir  Benfro  oedd 
John  ond  roedd wedi  bod  yn  byw yn 
yr  ardal  hon  am  flynyddoedd  lawer. 
Cyn iddo ymddeol bu’n Reolwr Adran 
Deganau  yn  siop  David  Morgan  yng 
Nghaerdydd. Ychydig flynyddoedd yn 
ôl bu  farw ei gymar,  Joyce, yn  sydyn 
iawn ac mi adawodd flwch ym mywyd 
John  na  fu’n  bosibl  iddo  ei  lenwi. 
Treuliodd wythnosau olaf ei fywyd yn 
yr Ysbyty Frenhinol yn Llantrisant ac 
yn   Y sb y t y   Dewi   Sa n t   ym 
Mhontypridd.  Cynhaliwyd  ei  angladd 
ar  Ddydd  Gwener,  Gorffennaf  9fed 
yng  Nghapel  y  tabernacl  ac  yn 
Amlosgfa  Glyntaf  ym  Mhontypridd. 

Gwasanaethwyd  yn  yr  angladd  gan  y 
Parchedig Eirian Rees. 

Symud i Sbaen 
Mae  wynebau  newydd  yn  siop  y 
pentref  unwaith  eto.  Ddiwedd  mis 
Gor ffenna f  fe  ffarweliodd  y 
pentrefwyr  â  John  a  Shirley  Agate  a 
oedd  wedi  bod  yn  cadw’r  siop  am 
gyfnod  byr.  Mae’r  ddau  wedi 
penderfynu  chwilio  am  borfeydd 
brasach  a  chynhesach  gan  eu  bod  am 
redeg  busnes  gwerthu  tai  yn  Sbaen. 
Pob dymuniad da i’r ddau. 
Croeso  cynnes  i  Owen  a  Joanne 

Morris  i’r  pentref.  Bydd  yn  braf  cael 
Cymro Cymraeg yn y siop. Mae Owen 
yn hanu o Drefdraeth yn Sir Benfro a 
bydd  siawns  i  fi  gael  cyfle  i  ymarfer 
tipyn o’r Ddyfedeg  y wês, wês!! 

Llwyddiant y Tri Chôr 
Daeth  y  tri  chôr  su’n  ymarfer  yn  y 
pentref  i’r  brig  yn  yr  Eisteddfod  yng 
Nghasnewydd  eleni.  Tipyn  o  gamp  i 
ardal Taf Elái. Ar y Sadwrn cyntaf fel 
enillodd  Côr  Godre’r  Garth  o  dan 
arweiniad Eilir Owen Griffiths y wobr 
gyntaf  yng  nghystadleuaeth  y  Corau 
Cymysg dros 45 mewn nifer. Braf yw 
gweld Côr Godre’r Garth nôl ar y brig 
unwaith eto. 
Tro  Parti’r  Efail  oedd  hi  brynhawn 

Gwener  ac  er  mai  un  parti’n  unig  a 
oedd  yn  cystadlu  roedd  Menna 
Thomas  a’r  bechgyn  yn  enillwyr 
teilwng  iawn.  Cawsant  ganmoliaeth 
gan  Catherine  Watkin  yn  ei 
beirniadaeth  am  eu  hymdriniaeth 
chwareus  o’r  gerdd  “Undeb  Rygbi 
Cymru”  a’u  sensitifrwydd  wrth  ganu 
“Hwiangerdd  Ruth”  gan  T.  James 
Jones.  Bu’n  rhaid  i  Gôr  Merched  y 
Garth  aros  tan  y  Sadwrn  olaf  cyn 
cystadlu  ac  yma  eto  dim  ond  un  Côr 
oedd  yn  ymgiprys  am  y  wobr.  Pam 
tybed  nad  yw  Corau’r  Gogledd  yn 
barod i deithio i’r De? Beth bynnag mi 
aeth  aelodau  Côr  Merched  y  Garth  i 
hwyl  ac  ysbryd  y  darn  “Y  Côr 
Meibion”  gan  Gwyn  Thomas  gan 
wisgo  crysau  a  “theis  bô”!  Fe 
blesiwyd  Bethan  Bryn  a  Catherine 
Watkin yn fawr gan ddatganiad y Côr 
a dyma wobr gyntaf arall i’r pentref! 

Y TABERNACL 
Trefn yr Oedfaon ar gyfer Mis Medi 
Medi  5ed  Gwasanaeth  Cymun  o  dan 
ofal y Gweinidog 
Cylch Trafod am 6 o’r gloch 
Medi  12ed  Mr  Emlyn  Davies, 
Pentyrch 
Medi 19ed Mr Geraint Rees, Efail Isaf 
Medi 26ain Y Parchedig Ifan Roberts, 
Caerdydd 

Trip yr Ysgol Sul 
Bydd  trip  yr  Ysgol  Sul  yn  mynd  i 
Folly  Farm  Sir  Benfro  ar  ddydd 
Sadwrn,  Medi  18ed.  Bydd  y  bws  yn 
gadael Creigiau am 9 o’r gloch y bore 
ac yn Efail Isaf am 9.30am.   Cofiwch 
gysylltu  â  Sara  Thomas  ar  01443 
202136 am fanylion pellach. 

Cymdeithas Rhieni ac 
Athrawon Garth Olwg 

Mygiau a phlatiau i nodi 
diwedd cyfnod Ysgol Gynradd 

Gymraeg Garth Olwg cyn 
symud i’r safle newydd. 

Ar werth yn yr ysgol neu drwy 
gysylltu â Heulwen Rees 01443 

209427 

£6 yr un
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FFYNNON TAF   NANTGARW 
A GWAELOD Y GARTH 

Gohebydd Lleol: Martin Huws 

YSGOL 
EVAN JAMES 

www.ysgolevanjames.co.uk 

HEDDLU: LLOSGI’N 
FWRIADOL 
Mae’r heddlu wedi dweud i stablau 
gael eu llosgi’n fwriadol yn 
Nantgarw. 

Wrth inni fynd i’r wasg, roedd 
adroddiadau fod chwe stabl wedi eu 
dinistrio a bod fan geffylau ac ôl- 
gerbyd wedi eu difrodi yn Heol y 
Bwnsi. Cafodd dwsin o gywion eu 
lladd. 

“Dyw hyn ddim wedi digwydd 
erioed,” meddai John Johnson, 51 
oed, o Rydfelen a brynodd y stablau 
25 mlynedd yn ôl. “Ychydig o fân 
droseddau sy wedi bod, dwgyd ac 
ati. Mae eisie dala’r rhai a wnaeth 
hyn.” 

‘PERFFORMIO’N WYCH’ 
Llongyfarchiadau i bum disgybl 
Ysgol Ffynnon Taf sy wedi ennill 
d w y  d a r i a n  a  £ 1 5 0  y n g 
nghystadleuaeth ddarllen y Cyngor 
Llyfrau. 

Teithiodd Bethan Pugh, Elyssa 
Bryant, Gareth Smith, Robert Jones 
a Luke Williams i Aberystwyth ar ôl 
ennill rownd sirol Rhondda Cynon 
Taf. 

“Perfformiodd y plant o Flwyddyn 
5 yn wych,” meddai’r brifathrawes, 
Wendy Reynolds. “Rwy’n falch o’r 
llwyddiant. Darllenon nhw ddau lyfr 
cyn trafod â’r beirniaid a bu raid 
cynnal perfformiad dramatig o lyfr 
arall.” 

Yn y cyfamser, mae uwch- 
gynorthwyydd ystafell ginio Ysgol 
Fach Nantgarw wedi ymddeol. 
Derbyniodd Maureen David dusw o 
flodau a thocynnau anrhegion oddi 
wrth staff a phlant a breichled aur 
oddi wrth y rhieni. Ymddeoliad hir a 
hapus iddi. 

IDA LEWIS YN MARW 
Bu farw Ida Lewis ar Orffennaf  15 
yng  Nghartre  Manor  House,  Saint 
Hilari,  Bro  Morgannwg.  Ei  gŵr  hi 
oedd  y  diweddar  Eric  Lewis, 
deintydd  practis  Glenhaven yn 
Ffynnon Taf, a’i mab hi yw 
Christopher, un o’r deintyddion 

presennol. 
Roedd yr angladd yn Eglwys 

Unedig Ffynnon Taf ac Amlosgfa 
Bryndrain, Caerdydd,  ar Orffennaf 
22. Cydymdeimlwn â’r teulu. 

DIWRNOD MAWR I NANSI 
Cafodd Nansi Rhys, merch Dylan ac 
Elen Adams, ei bedyddio ar 
Or f fennaf  3  yng Nghapel 
Bethlehem, Gwaelod-y-garth. Y 
gweinidog, y Parchedig Gareth 
Rowlands, oedd yn gweinyddu. 

Yn y cyfamser, diolchodd y 
Parchedig Alan Pickard i aelodau 
Bethleham am eu cyfraniad at Apêl 
Salaam Shalôm. Y nod yn 
genedlaethol eleni yw £150,000 ac 
mae rhai swyddogion yn credu y 
gellir pasio’r nod. Diolch i bawb am 
yr ymdrechion. Yn Apêl Sylw i 
Swdan yn 1997-8 cafodd £200,000 
eu casglu’n genedlaethol, dwbl y 
nod. 

ROBERT WRTH Y LLYW 
Prif hyfforddwr Clwb Rygbi 
Ffynnon Taf yw Robert Downes, 
cyn-fewnwr Pontypridd. 

Mae’n brofiadol gan iddo 
hyfforddi Abercynon, Rhydfelen a 
Llanishen. Mae’r clwb yn anelu at 
gyrraedd y Drydedd Adran y tymor 
hwn a chynhelir sesiynau hyfforddi 
nos Fawrth a nos Iau am hanner awr 
wedi chwech. 

GWAHARDD RHAG GYRRU 
Yn Llys Ynadon Pontypridd cafodd 
dyn o Ffynnon Taf ei wahardd rhag 
gyrru am chwe mis a dirwy o £200. 
Roedd Marc Bowden, 41 oed o West 
View, Tŷ Rhiw, heb roi gwybod am 
ddamwain,   wedi  gyrru  heb 
drwydded, heb yswiriant na 
thystysgrif MoT. 

DIGWYDDIADAU 
C A P E L  B E T H L E H E M , 
Gwaelod-y-garth, 10.30am. Medi 
5: Y Gweinidog, Oedfa Gymun; 
Medi 12: Y Gweinidog; Medi 19: Y 
Gweinidog; Medi 26: Y Parchedig 
Menna Brown. 

CYLCH MEITHRIN Ffynnon 
Taf, 9.30-12, dydd Llun tan ddydd 
Gwener. Taliadau: £4.75 y sesiwn. 
Ti a Fi, 1.15-2.30 bob dydd Mawrth. 
Taliadau: £1.50 y sesiwn. 

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. 

CROESO 
Dymuniadau gorau i Mr Trystan 
Gwilym fydd yn dechrau dysgu 
Blwyddyn 5 ym mis Medi. 

FFARWEL 
Pob hwyl i blant Blwyddyn 6 yn 
Ysgol Rhydfelen ym mis Medi. 
Cyflwynodd y plant wasanaeth 
wedi’i seilio ar aduniad yn yr ysgol 
yn 2034 ac fe gawson nhw lawer o 
hwyl yn ‘hel atgofion’ wrth son am 
eu hoff athrawon. Yn yr un 
gwasanaeth cyflwynwyd y Cwpan er 
cof am Jessica McKeown i Rebecca 
Milward am ei chyfraniad tuag at yr 
ysgol.  Rebecca oedd ffrind gorau 
Jessica ac ’roedd y ddwy yn yr un 
dosbarth. 

He f y d  y n  y  g wa s a n a e t h 
cyflwynwyd Tarian Y Mabolgampau 
gan gadeiryddes llywodraethwyr yr 
ysgol, Mrs. Jayne Edwards, i 
gapteiniaid tîm buddugol Cynon, 
Bethan Parker a Huw Blainey. 

Mwynhaodd plant blwyddyn 6 
ddisgo ffarwelio arbennig gyda 
gemau a bwyd yn neuadd yr ysgol. 
Diolch i Mrs. Hayley Stacey am 
baratoi’r bwyd ac i Mrs. Karen Miles 
a Mrs. Pauline Williams am helpu 
gyda’r paratoadau. 

TEITHIAU 
Bu nifer o deithiau eto yn ystod 
tymor yr haf : Dosbarthiadau 3 a 4 ar 
y trên i Aberhonddu; dosbarthiadau 5 
a 6 i Barc Treftadaeth Y Rhondda; 
dosbarthiadau 7 ac 8 a dosbarth 13 i 
Amgueddfa Werin Cymru yn Sain 
Ffagan; dosbarth 12 i’r Ganolfan 
Amgylcheddol yng Nghilfynydd; 
a dosbarthiadau 14 ac 15 i fowlio deg 
a gwylio ffilmiau yng nghanolfan 
“Showcase” yn Nantgarw.
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PENTYRCH 

Gohebydd Lleol: Marian Wynne 

EISTEDDFOD CASNEWYDD 
Llongyfarchiadau i: 
- Gôr Godre’r Garth ar ennill 

cystadleuaeth y Côr Cymysg ar y 
Sadwrn cyntaf. Dyna ddechrau 
ardderchog i’r 'Steddfod. 
- Ifan Roberts, Tþ Cnau, ar ennill y 
wobr gyntaf am ysgrifennu comedi 
un act .Yn ôl pob sôn dyma'r tro 
cynta iddo gystadlu yn y 
Genedlaethol - felly nid yw'r holl 
oriau gweigion ar ôl pasio'r trigain 
wedi bod yn gwbl ofer! Fodd 
bynnag, nid yw sgriptio deunydd 
ysgafn yn gwbl anghyfarwydd iddo. 
I f a n  o e d d  s y l f a e n y d d  a 
chynhyrchydd y gyfres ddychan 
"Pupur a Halen" ar y radio ac yn 
ddiweddarach gwelwyd cyfres 
ogleisiol o'r enw Plu Chwithig ar 
S4C dan ei arweiniad. Wedi hynny 
bu'n gomisiynydd rhaglenni 
adloniant y Sianel yn ystod y cyfnod 
pan welwyd "C'mon Midffild" am y 
tro cyntaf ar y sgrin. 

Mae sôn y bydd y gomedi yn cael 
ei llwyfannu yn ystod Prifwyl Eryri 
y flwyddyn nesaf. 

- Gôr Merched y Garth ar eu 
llwyddiant .Wrth gwrs yr un 
fyddai’r canlyniad hyd yn oed pe bai 
yna gystadleuwyr eraill! Yr un oedd 
hanes Parti’r Efail hefyd – ffordd 
dda o ddechrau dathlu’r degfed 
penblwydd. 

- aelodau Merched y Wawr ( ac i 
Eirlys, Carol a Gwenfil yn arbennig) 
a gymerodd rhan yng nghyflwyniad 
y Rhanbarth yn y Babell Lên. 

- Fand Ashokan. Bu Alun Evans, 
Maes y Sarn, a’i gyd aelodau o 
Donteg yn brysur iawn yn ystod yr 
wythnos yn perfformio ar y maes, 
yng nghlwb Pont Ebwy, ac yn cloi’r 
Eisteddfod yn T.J’s. Maent wedi 
rhyddhau un albwm yn barod – 
Diolch Am Ddal y Gannwyll – ac yn 
bwriadu rhyddhau un arall yn y 
dyfodol agos. 

DYWEDDÏAD 
Llongyfarchiadau i Dafydd Thomas, 
mab Ursula, Cefn Llan, ar ei 
ddyweddïad â Julie Tran. Mae 

D a f y d d  y n  g w e i t h i o  yn g 
Nghaliffornia a bydd y briodas yno 
ym mis Ionawr. 

PRIODAS 
Llongyfarchiadau i Huw Davies, 
mab Margaret, Cefn Llan, ar ei 
briodas â Catherine Wright yn 
Llundain ym mis Awst. 

TEITHIO’R BYD. 
Croeso nôl i Marged Jones, a Catrin 
Rees, ar ôl blwyddyn o antur yn 
teithio’r byd. 

Dymunwn yn dda i Gareth Thomas, 
ar ddechrau ei daith yntau o gwmpas 
y byd. 

Mae Lowri Glyn, yn treulio tri mis 
yn Affrica. Mae hi yno yn rhannol i 
gael profiad o weithio mewn ysbyty 
ac yn manteisio ar y cyfle i weld rhai 
o ryfeddodau’r cyfandir. Ymhlith y 
llefydd y bydd hi’n ymweld â nhw y 
mae Parc Cenedlaethol Serengeti yn 
Tanzania a Llyn Nakuru yn Kenya 
lle mae y miloedd fflamingos pinc 
dan fygythiad oherwydd llygredd. 

POB LWC 
Pob lwc i blant y pentref sydd ar fin 
dechrau eu gyrfa mewn ysgolion 
uwchradd - Aled Rees, Owain 
Wilson a Rhydian Roberts yn Ysgol 
Plasmawr, Natalie Rainford yn 
Ysgol Esgob Llandaf a Bethan 
Randall yn Ysgol Bro Myrddin. 

CRIW CERDDOROL 
Mae gan Bentyrch ddigon o blant i 
ffurfio Band Pres (bron â bod!) Mae 
Aled Rhys newydd sefyll ei arholiad 
Ewffoniwm (Gradd 5) ac Owen 
Morgan (Gradd 2), Joel Dyer a Huw 
Rees (Gradd 1) eu harholiadau ar y 
trwmpet , corn ffrengig a’r 
trombôn . Enillodd Robert Morgan 
anrhydedd yn ei arholiad theori 

(Gradd 5) ac mae newydd sefyll ei 
arholiad sacsoffon (Gradd 7). Pob 
lwc i chi gyd. 

Rhaid llongyfarch Stephanie Dyer 
unwaith eto am ei llwyddiant ar y 
trombôn. Mae Stephanie, sy’n 
ddisgybl yn Ysgol Plasmawr, yn 
aelod o Gerddorfa Prydain Fawr ac 
wedi chwarae yn Neuadd Albert, 
Llundain yn  ystod y gwyliau yn 
ogystal â theithio dramor gyda 
Cherddorfa’r Sir.  Clywn fod 
Stephanie wedi creu cryn argraff ar 
seren ym myd y bandiau pres ac 
wedi cael cynnig  gwersi. Mae’n 
amlwg fod dyfodol disglair o’i 
blaen. 

RYGBI A PHÊL DROED (o dan 
9 oed.) 
Llongyfarchiadau i: 
- Huw Rees ar ennill chwaraewr y 
flwyddyn ar ddiwedd y tymor 
Rygbi. 
- Owen Morgan ar ennill y tlws i’r 
newydd ddyfodiad gorau ym myd 
rygbi yn ogystal â gwobr chwaraewr 
pêl droed  y flwyddyn. 
- Guto Griffith a enillodd glod fel y 
chwaraewr a ddatblygodd orau yn 
ystod y tymor pêl droed. 

TAITH GERDDED CLWB Y 
DWRLYN 
Unwaith eto bu’r tywydd yn garedig 
i griw cerdded Clwb y Dwrlyn lawr 
yn Sir Benfro. Cerddwyd ar hyd 
llwybr yr arfordir o Ben Strymbl gan 
oedi wrth y Garreg Wastad, sy’n 
cofnodi glaniad y Ffrancod, i glywed 
braslun o’r hanes gan Rhodri. Bore 
Sul, Pwll Deri oedd y gyrchfan ac 
uchafbwynt y daith oedd gwrando ar 
Gill Griffiths yn darllen cerdd Dewi 
Emrys. 

Penwythnos gwych o gerdded a 
chymdeithasu. Diolch i Rhodri a 
Carol am drefnu. 

Ar Wib i Went 
cyflwyniad 

Merched y Wawr 
Rhanbarth 

Morgannwg a 
Gwent yn 
Eisteddfod 
Casnewydd
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MENTER 
IAITH 

ar waith yn 
Rhondda 
Cynon Taf 

01443 226386 

www.menteriaith.org 

EICH CYFLE CHI I DDATBLYGU 
EICH MENTER CHI 
Dyma ni. Bob blwyddyn y mae cyfle i 
bobl Rhondda Cynon Taf ddewis ymuno 
a gwaith y fenter iaith trwy ymuno â’n 
pwyllgorau gwahanol.  Bu’r flwyddyn 
ddiwethaf yn ddiddorol iawn mewn 
sawl ffordd.  Ni fu bob aelod o’r staff 
ymhob cyfarfod y Pwyllgor Gwaith.  Yn 
lle hynny cafwyd adroddiadau ar bapur 
gan bawb wrth gwrs, cyflwyniadau 
penodol ar waith Gwasanaethau Plant y 
Fenter a Chymunedau Yn Gyntaf yn 
ogystal ag adroddiad Gwerth Gorau ar 
waith Cymunedau Yn Gyntaf.  Collwyd 
sawl cyfarfod oherwydd yr etholiad ac 
ymrwymiadau eraill pobl weithgar y 
pwyllgor ac felly cynhaliwyd cyfarfod 
ychwanegol yn ystod yr Haf.  Bu 
trafodaeth brwd ac y mae cyfres o 
Sesiynau Agored yn cael; eu trefnu fel 
arweiniad at y cyfarfod blynyddol. 

CYFARFOD BLYNYDDOL MENTER 
IAITH 
Cynhelir y cyfarfod blynyddol eleni 
rhwng 7-9pm ar nos Iau 21ain Hydref 
2004 yng Nghanolfan Menter y 
Cymoedd, Parc Navigation, Abercynon. 
Dyma gartref Adran Ddatblygu 
Economaidd Cyngor Rhondda Cynon 
Taf a lleoliad cyfarfodydd Cwlwm 
Busnes y Cymoedd.  Rydym wedi 
gwahodd Nia Parry, aelod o Fwrdd yr 
Ia i th Gymraeg a chyflwynydd 
Cariad@Iaith i siarad am ei phrofiadau 
gyda Dysgwyr, Teledu a Gwaith Bwrdd 
yr Iaith Gymraeg.  Hoffem estyn 
gwahoddiad i chi hefyd ddod i’r 
cyfarfod i wrando ac i ddweud beth 
bynnag rydych am ddweud parthed 
gwaith a dyfodol eich menter chi. 

SESIYNAU AGORED 
Mae gan y fenter draddodiad o gynnal 
gweithdai a seminarau hel syniadau a 
thrafod blaenoriaeth a chyfeiriad y 
gwaith. Yn ystod y tair wythnos cyn y 
cyfarfod blynyddol bydd cyfres o 
Sesiynau Agored - arddangosfeydd am 
waith y fenter, cyfle i holi staff a 
swyddogion y fenter a chyfle i gyfrannu 
at y gwaith - yn Nhaf-Elai, Cwm 
Rhondda a Chwm Cynon.  Cynhelir 

Sesiwn Agored i ddysgwyr y Gymraeg 
ac eraill yn Y Tþ Model, Llantrisant am 
11.30am ymlaen ar 01/10/04 gyda bwffe 
bach rhad ac am ddim i bawb sydd am 
ddod draw.  Mae gwahoddiad arbennig i 
ddysgwyr a thiwtoriaid y Gymraeg a 
chynhelir y sesiwn yn syth ar ôl bore 
coffi’r Fenter a gynhelir yn Siop Goffi’r 
Bwtsiars rhwng 10.30 - 11.30am. 
Gobeithir trefnu sesiwn i gynghorwyr 
Rhondda Cynon Taf yn ystod yr 
wythnos wedyn a sesiwn gymunedol 
yng Nghwm Cynon yn ystod yr wythnos 
yn dechrau’r 11eg Hydref.  Bydd y 
manylion llawn yn dilyn yn fuan. 

CYMUNEDAU YN GYNTAF YN 
EHANGU 
Mae’r flwyddyn hon wedi gweld 
newidiadau mawr i ’n prosiect 
Cymunedau Yn Gyntaf.  Mae’r prosiect 
wedi symud i mewn i’n swyddfa yn 
Aberdâr a dyblu’r nifer o staff o 1.5 at 3 
llawn amser sef Lindsey Jones Swyddog 
Cymryd Rhan,  Helen Davies y 
Swyddog Clerigol a swydd newydd 
sydd angen i’w llenwi sef Cydlynydd 
Ieuenctid / Plant a fydd yn cael ei 
hysbysebu yn fuan.  Mae’r prosiect wedi 
derbyn canmoliaeth mawr gan staff 
Rhondda Cynon Taf a swyddogion y 
Cynulliad.  Rydym wedi llwyddo i gael 
llawer o grantiau i gyrff eraill y 
Gymraeg,  cynorthwyo nifer o 
bartneriaethau Cymunedau Yn Gyntaf i 
wneud defnydd o’r Gymraeg a chynnal 
cyfarfodydd Fforwm Mudiadau 
Gwirfoddol Cymraeg Rhondda Cynon 
Taf. 

ANGEN SWYDDFA NEWYDD YN Y 
RHONDDA 
Ar ôl cyfnod o dair blynedd bu rhaid 
cau ein swyddfa yn Nhreorci oherwydd 
bod y safle yn cael ei ail ddatblygu. 
Felly y mae’r prif weithredwr unwaith 
eto yn ddi-swyddfa ac yn chwilio am 
rywle addas yn un o gymoedd y 
Rhondda.  Os oes gyda chi awgrym 
rhowch alwad.  Mae’n bosib y bydd 
modd symud yn ôl i stad newydd 
Caemawr ymhen ychydig gan fod 

cynllun i godi uned ddatblygu busnes 
newydd fel rhan o gynllun ystâd tai 
newydd felly y mae sawl posibiliad ar y 
gweill. 

NEWIDIADAU STAFF CYFREDOL 
Ymddengys y bydd rhaid dweud 
rhywbeth ynglþn â newidiadau staff bob 
mis.  Un broblem wrth drefnu menter 
iaith ydy sicrhau’r arian i wneud hynny. 
Yn aml iawn y mae’r arian yn hwyr yn 
dod, yn hwyr yn cael ei gadarnhau ac 
am gyfnod tymor byr yn unig. Fel arfer 
cyfraniad yw’r arian ta waeth - nid yw’n 
ddigon i dalu cyflog person yn iawn heb 
sôn am hysbysebu’r swydd yn eang, talu 
costau teithio, costau swyddfa a chynnig 
cyllid i wneud y gwaith yn y gymuned 
sef beth rydym i gyd eisiau gweld.  Y 
rhai sy’n mynd yn fuan neu wedi mynd 
yn barod ydy Amy Davies, Amy 
Williams a Sali James sydd i gyd yn 
mynd yn ôl i’r coleg i wneud cyrsiau 
ymarfer dysgu gwahanol.  Diolch yn 
fawr iawn iddyn nhw am eu gwaith a 
phob dymuniad da iddynt yn eu 
gyrfaoedd dysgu.  Rydym wedi 
hysbysebu’r swyddi hyn a gobeithio y 
bydd modd i mi gyhoeddi enwau’r staff 
newydd yn fuan.  Bydd gyda ni hefyd 
Cyfieithydd Cymunedol wedi ariannu 
gan y Loteri Genedlaethol a ffioedd i 
wasanaethau mentrau iaith Morgannwg 
Gwent i gyd. Rydym yn edrych ymlaen 
at benodi swyddog Cymunedau Yn 
Gyntaf Ieuenctid / Plant a chroesawu 
Vicky Pugh yn ôl fel Cydlynydd 
Ieuenctid / Gwaith ar ôl cyfnod 
mamolaeth eleni. 

CWLWM BUSNES Y CYMOEDD 
Cynhelir cyfarfod nesaf Cwlwm Busnes 
y Cymoedd am 6pm ymlaen yng 
Nghanolfan Menter y Cymoedd, Parc 
Navigation, Abercynon ar 28/09/04 o 
dan y teitl “Iechyd Da” unwaith eto yn 
dilyn llwyddiant trawiadol yr un 
diwethaf.  Mae hyn yn addas oherwydd 
taw dyna enw cwmni Danny Grehan 
sydd wedi cael gwahoddiad i wneud 
arddangosfa tylino gyda siaradwyr o 
BUPA a’r Cynulliad Cenedlaethol. 

Creu 
Crochenwaith 
yng Nghynllun 

Chwarae’r Fenter



Ysgol 
Gynradd 
Gymraeg 
Llantrisant 
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Mae’r maes iechyd yma yn eang iawn 
ac yn ddiddorol iawn. 

L L W Y D D I A N T  Y S G U B O L 
CYNLLUNIAU CHWARAE’R HAF 
Mae bodolaeth gwasanaethau plant y 
Fenter yn rhyfeddod llwyr i mi bob 
blwyddyn - Sut rydym yn llwyddo i 
gynnal y gwasanaethau wn i ddim, sut 
rydym yn llwyddo i gydymffurfio a’r 
gwahanol reolau a osodir arnom wn i 
ddim, sut rydym yn llwyddo i ddenu 
cymaint o staff mor ddawnus, gweithgar 
a chyfrifol wn i ddim, sut rydym yn 
llwyddo i drosi cymaint o arian ac aros 
yn hyfyw yn ariannol wn i ddim.  Gallaf 
ond diolch i’r rhai sydd wedi gwneud y 
gwaith i ni eleni - yn bennaf Amy 
Williams (Trefnydd), Gareth Parsons 
(Trysorydd), Huw Thomas Davies a 
Helen John (Staff gweinyddol) am eu 
gwaith caled a ffydd y byddem yn 
llwyddo bob tro.  Cafwyd tripiau i Sw 
Bryste, Techniquest, Cosmeston a Sain 
Ffagan.  Cafwyd cynlluniau gyda llawer 
iawn o blant yn Abercynon, Bronllwyn, 
Llanhari a Rhydfelen.  Cafwyd sesiynau 
Celf a Chrefft gan Becky Davies - a 
diolch iddi hi hefyd am ei gwaith adeg 
Parti Ponty.  Cafwyd ymweliadau gan y 
grwpiau pop DNW & ac@ti.  Sesiwn 
drama Hyncs mewn Tryncs gan gwmni 
Danny Grehan, storiâu gan Michael 
Harvey, chwaraeon gan Jonathan 
Edwards, nofio rheolaidd bob dydd neu 
bob wythnos, cestyll neidio yn 
Bronllwyn a Llanhari a phartïon di rif i’r 
plant o dan thema pyjamas, bwydydd y 
byd, anifeiliaid a llawer iawn mwy. 

PARATOI AT Y CLYBIAU CARCO 
Does dim diwedd i’r gweithgareddau. 
C a f wy d  a r b r o f i  w r t h  d re fn u 
gweithgareddau newydd Celf a Chrefft. 
Adloniant a phob math o weithgareddau 
at ail agor y clybiau carco ar ddechrau 
mis Medi.  Y newyddion da yw bob pob 
un Clwb Carco yn ail agor ar wahân i 
Ysgol Penyrenglyn - ysgol ail iaith lle'r 
oedd y niferoedd yn isel iawn.  Felly er 

mwyn i’ch atgoffa y maen nhw yn 
Aberdâr, Abercynon, Bronllwyn, 
Bodringallt, Castellau, Dolau, Evan 
James, Heol y Celyn, Garth Olwg, 
Llanharan, Llynyforwyn,  Llwyncelyn, 
Pontsionnorton, Rhydygrug, Tonyrefail, 
Tonysguboriau, Twynyrodyn, Ynyswen. 

BOREAU COFFI I’R DYSGWYR A’R 
CYMRY 
Dewch chi i ymuno â staff a 
swyddogion y Fenter a’r dysgwyr yn 
Aberdâr bore Mawrth, Aberpennar bore 
Mercher, Penrhiwceibr bore Mawrth, 
Llwynypia amser cinio dydd Mawrth, 
Pontypridd amser cinio dydd Iau, 
Llantrisant bore Gwener a Maerdy bore 
Llun.  Bu sawl bore coffi ar dripiau 
gyda chymorth Cymunedau Yn Gyntaf 
i’r Eisteddfod, y Cynulliad a Llancaiach 
Fawr i mi wybod.  Os hoffech chi gyfle 
i gymdeithasu yn y Gymraeg dewch i’n 
helpu ni. 

MENTRAU IAITH CYMRU YN YR 
EISTEDDFOD 
Cafodd ein menter ni gyfle i gefnogi 
Mentrau Iaith Cymru Cyf adeg yr 
Eisteddfod trwy weithio o babell MIC a 
dosbarthu cannoedd o grysau T BT 
“Cymraeg Bob Tro” a Cered - 
“Cymraeg Yn Gyntaf” yn ogystal â 
miloedd o bamffledi Bwrdd yr Iaith ar 
waith Mentrau Iaith dros Gymru gyfan a 
degau o bamffledi i ddysgwyr y 
Gymraeg. 

Mae’n bwysig iawn i ni weld Mentrau 
Iaith annibynnol yn cael eu sefydlu yn 
Nhorfaen, Casnewydd, Y Fenni a 
Threfynwy mewn perthynas â’u 
Cynghorau Sirol. Ces i gyfle i siarad â 
Maer Casnewydd oedd yn mynegi 
cefnogaeth amlwg y Sir i’r Eisteddfod 
ac y mae Cynllun Ardal ar waith yno 
nawr ond mae rhaid i ni gael Menter 
Iaith i bob ardal o Gymru os ydym am 
weld y Gymraeg yn iaith genedlaethol 
go iawn.  Ydych chi’n nabod pobl yr 
ardal? Siaradwch â nhw nawr. 

Steffan Webb 
Prifweithredwr Menter Iaith 

Elusennau 
Llwyddwyd i godi dros £600 at 
gronfa elusen y tymor sef yr 
NSPCC.  Hefyd, yn ystod 
gwasanaeth dosbarthiadau 5 a 6 
codwyd £70 tuag at Gymorth 
Cristnogol.  Diolch yn fawr i bawb a 
gyfrannodd. 

Mabolgampau 
Cynhal iwyd mabolgampau’r 
Babanod a’r Uned dan 5 ar fore’r 
nawfed ar hugain o Fehefin, ond yn 
anffodus oherwydd y tywydd gwlyb, 
b u ’ n  r h a i d  a i l - d r e f n u 
mabolgampau’r Adran Iau ar gyfer 
G o r f f e n n a f  y  c h w e c h e d . 
Dosbarthwyd medalau hyfryd i bob 
plentyn a ddaeth yn gyntaf, ail a 
thrydydd. 

Croeso 
Croeso cynnes i Miss Lisa Thomas 
sydd wedi dod atom fel athrawes 
Blwyddyn 1 ac i Mr Siôn Williams 
sy’n dysgu Blwyddyn 4.  Croeso nol 
hefyd i  Mrs  Kri eger  ei n 
hysgr i fenyddes,  sydd wedi 
dychwelyd atom ar ôl cyfnod 
mamolaeth. 

Diwrnod o Hwyl a Sbri 
Cafodd Dosbarthiadau 1 a 2 
ddiwrnod arbennig ar y 13eg o 
Orffennaf gyda chastell sboncio, 
candi fflos, gemau, cyfle i flasu 
ffrwythau egsotig ac ymweliad gan 
fan hufen ia “Rossi”.  Roedd y plant 
(a’r staff!) yn werth eu gweld  gan 
eu bod wedi gwisgo fel tywysogesau 
a môr ladron.  Cafodd pawb anrheg i 
fynd adre gyda nhw. 

Hwyl fawr 
Dymuniadau gorau i’r 42 o blant 
sydd wedi ein gadael am Ysgol 
Gyfun Llanhari, a diolch yn fawr 
iddynt am eu cyfraniad i’r ysgol 
dros y blynyddoedd.  Cofiwch alw 
i’n gweld yn yr ysgol newydd! 

Peintio 
gwynebau ar 

stondin MIC yn 
yr Eisteddfod



POBL BWYSIG YN DOD I 
YSGOL GYNRADD CREIGIAU 
Fe ddaeth pobl bwysig i ymweld ag 
Ysgol Creigiau am bedwar diwrnod. 
Roedd pawb yn gweithio yn galed ac 
yn cael tipyn o hwyl yn rhai o'r gwersi. 
Mae'n rhaid bod yr Arolygwyr wedi eu 
plesio gan fod gwen fawr ar wyneb Mr 
Evans! 

DRAMA YN YR ARDD 
Mae actorion disglair yn Nosbarth 
Pedwar a daeth hynny yn amlwg pan 
oeddent yn chwarae rôl Eira Wen yn 
yr ardd. Mae Dosbarth Pedwar yn 
edrych ymlaen i weld beth arall sydd 
gan Miss Roberts lan ei llawes. 

AETH BLWYDDYN 5 A 6 O DAN 
Y DÐR! 
Aeth blwyddyn 6 i Ganolfan Hamdden 
y Tyllgoed i nofio am wythnos ac aeth 
blwyddyn 5 i Ganolfan hamdden 
Western. Cafn nhw i gyd hwyl a dysgu 
llawer. Dim ond un person a oedd yn 
sâl ar y ffordd nôl. 

TWRNAMENT CRICED. 
Roedd Mr Evans wedi trefnu 
twrnament criced. Aeth llawer o blant 
gyda fe sef - Nicola, Tom, Rhidian, 
Daniel, Ben, Rhys a Greg . Gwnaethon 
nhw'n dda iawn, mor dda nes cyrraedd 
y rownd gynderfynol ond collon nhw o 
wyth rhediad. Da iawn i dîm Creigiau 
am gyrraedd mor bell! 
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TONYREFAIL 
Gohebydd Lleol: D.J. Davies 

YSGOL GYNRADD 
CREIGIAU 

SW BRYSTE 
Aeth plant Derbyn yr Adran Gymraeg 
i Sw Bryste i weld y gwahanol fathau 
o anifeiliaid. Yn anffodus cawson nhw 
dipyn o newyddion drwg, Bu farw un 
o'r eliffantod felly ni welodd y plant yr 
eliffant! Ond cawson nhw hwyl yn 
gweld yr ystlumod yn hongian o'r to, 
a'r mwncïod yn chwarae Tag. Cafodd 
pawb fraw pan glywon nhw fod y 
llewod a'r crocodeil heb gael eu bwyd! 
Cafodd pawb hwyl, a doedd neb eisiau 
gadael! 

HADAU HUD! 
Mae plant y Feithrinfa a'r Nursery 
wedi bod yn tyfu hadau hud. Gobeithio 
nad ydynt yn dod o hyd i gawr ar ben 
eu coed ffa! 

MABOLGAMPAU 
R o e d d  y n  r h a i d  g o h i r i o ' r 
mabolgampau eleni oherwydd y 
tywydd. Diolch byth roedd y tywydd 
yn braf ddydd Mawrth. Mwynhaodd 
pawb, a phob tþ wedi gwneud ei orau 
glas. Y Gwrgant oedd wedi ennill y 
mabolgampau. Diolch i Mr Evans am 
drefnu'r mabolgampau eto'r flwyddyn 
yma! 

CROESO I LAUREN DOW! 
Croeso cynnes i Lauren Dow yn 
Nosbarth Un ar ôl symud i bentref 
Creigiau o Ysgol Gynradd Caerffili! 

TOMATOS DOSBARTH UN 
Dydy Dosbarth Un heb droi eu cefnau 
ar y tomatos bach, wel, tomatos mawr. 
Ar ôl i Mrs Hughes wneud y 
planhigion tomatos bach yn llipa maen 
nhw nawr yn teimlo ac yn edrych yn 
well o lawer. 

TOMATOS DOSBARTH TRI 
Mae tomatos Dosbarth Tri wedi 
dechrau tyfu, ac yn edrych yn goch a 
blasus iawn. Mae Mrs James a'r plant 
yn mynd mas i roi dðr iddynt bob 
dydd i'w helpu tyfu. 

HWYL YM MHENBRE 
Aeth yr Adran Iau Gymraeg i Benbre a 
chael hwyl yn gwibgartio, hyd yn oed 
rhai o'r oedolion! ! Roedd pawb yn 
mwynhau chwarae golff gwirion , a 
chwarae yn y parc antur! Mae'n amlwg 
bod Ray Gravell yn iawn pan fo'n 
dweud "West is Best" gan i ni gael 
diwrnod braf yno ar waethaf glaw'r 
bore yng Nghreigiau! Diolch i'r 
athrawon a'r rhieni a helpodd ar y trip! 

DATHLU PENBLWYDD 
Llongyfarchiadau mawr i Miss Lara 
Hallet ar gyrraedd ei phenblwydd yn 
ddeunaw oed ar y 18fed o Orffennaf, a 
hefyd yn ddiweddar wedi pasio ei 
phrawf gyrru llongyfarchiadau am y 
ddau achlysur felly. 

Mae Lara yn disgwyl canlyniadau 
yr arholiadau a bydd wedyn yn mynd i 
Brifysgol Abertawe. Dymuniadau 
gorau iddi. 

Mae’r teulu, y tad Gwynfor, a’r fam 
Helen, Jamie a Lara wedi ymgartrefu 
drws nesa i mi yn Tylcha-wen ers ryw 
flwyddyn bellach ag yn gymdogion 
heb eu gwell. Rwyf yn ymfalchïo fod 
y plant yn rhugl Gymraeg eu hiaith. 
Buont yn ddisgyblion yn Ysgol 
Gynradd Gymraeg Bodringallt a pheth 
arall rwy’n ymfalchïo ynddo yw fod 
Jamie yn athro yn ysgol Bodringallt 
erbyn hyn. Pob bendith iddynt. 

P E N B L W Y D D  R I C H A R D 
WILLIAMS 
Mae dathlu mawr wedi bod gan 
aelodau a ffrindiau corau Tonyrefail. 
Mae ei harweinydd Richard Williams 
wedi dathlu ei benblwydd yn 80eg oed 
yn ddiweddar. Llongyfarchiadau 
mawr iddo a llawer o flynyddoedd eto 
i arwain y pedwar côr gyda chymorth 
ei ferch hynaf Margaret. 

DATHLU PRIODAS 
Llongyfarchiadau mawr i Jack a Merle 
Roberts Clos Dyffryn Tonyrefail. 
Maent wedi dathlu eu priodas yn 
45oed ag wedi bod lan gyda’r mab 
Meirion a’i deulu  yn Eastbourne ar 
ben wythnos yn ddiweddar. Mae yna 
fab arall Geraint sydd yn byw yn 
Llundain.  Mae Jack a Merle wedi 
chware rhan fawr gyda’r achos yn 
Bethlehem Cwmlai. Mae Merle wedi 
dysgu Cymraeg ag yn derbyn Tafod 
Elái yn rheolaidd ag yn aelod o 
Ferched Y Wawr Tonysguboriau ac 
yn dilyn gwasanaethau Cymraeg yn 
Salem Tonteg ar fore Sul. 

MARWOLAETH. 
Blin iawn oedd clywed am farwolaeth 
sydyn ac annisgwyl Mrs Edna Cowan 
Heol y Gilfach Tonyrefail. Roedd 
Edna yn adnabyddus i bawb yn 
Nhonyrefail, roedd yn chware rhan 
amlwg yn eglwys y plwyf Dewi Sant. 
Bu’r gwasanaeth angladdol yn eglwys 
y plwyf. Bydd yna fwlch mawr ar ei 
hôl. Coffa da amdani. 

Swydd Newydd 
Dymuniadau gorau i Helen Prosser 
o’r Uned Iaith yng Ngholeg y 
Brifysgol Caerdydd ar ei phenodiad 
fel darlithydd yn Uned Iaith 
P r i f y s g o l  M o r g a n n w g  y n 
Nhrefforest. 

Lara Hallet



C 
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Atebion i: Croesair Col 
34, Pen Bryn Hendy, Yr Encil, 
Meisgyn, 
Pontyclun. CF72 8QX 
erbyn 17 Medi 2004 

Dyma gyfle arall i chi 
ennill Tocyn Llyfrau. 

1  2  3  4  5  6  7 

7  8 

7 

9  10 

10 

11  12  13 

14  13  16 

15  16  17  18 

14  19  16 

20  21  22 

19 

23  24 

22  21  21 

ATEBION MIS GORFFENNAF 

11 

D  I  B  Y  N  D  O  B  Y  N  7 
7  R  R  A  R  NG  C  8 
M  Y  N  E  D  I  A  D  H  A  U  L 

D  CH  D  E  Y  S 
1  W  A  D  O  I  N  D  I  A  D 

A  N  12  N 
C  A  N  F  Y  DD  I  A  D  A  U  16 
O  N  15  O  A 

C  R  Y  B  W  Y  LL  S  M  W  T 
W  A  19  S  Y  N  R 

S  G  W  D  M  O  R  F  I  L  O  D 
L  W  O  I  O  E 

2  2  C  R  I  N  T  A  CH  L  Y  D 

Marc Safon yr Asiantaeth Sgiliau 
Sylfaenol 
Llwyddodd yr ysgol i ennill Marc 
Safon yr Asiantaeth Sgiliau 
Sylfaenol ym mis Mai. Mae'r Marc 
Safon yn cael ei roi i ysgolion sy'n 
dangos ymrwymiad i ddatblygu 
llythrennedd a rhifedd pob disgybl. 
Derbyniodd yr ysgol tarian yr 
Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol i'w dal 
am dair blynedd. 

Llwyddiant i Mair Roberts. 
Am nifer o resymau eleni, ni fu 
llawer o'n disgyblion ni yn cystadlu 
yn eisteddfodau cylch a sir yr Urdd. 
Serch hynny fe aeth tri o'n 
disgyblion ni yma yn Llanhari 
ymlaen i gystadlu yn y genedlaethol 
yn Ynys Môn. Fe geisiodd Rhian 
Hiscocks o Flwyddyn 8 ar yr Alaw 
Werin a Cherdd Dant unigol dan 15 
ond ni chafodd hi gyfle i fynd ar y 
llwyfan. Fe aeth Eifion Weinzweig o 
Flwyddyn 11 i geisio eto ar y 
Dawnsio Gwerin Unigol i fechgyn 
rhwng 15 a 25, yn anffodus, cafodd 
Eifion ddim mynd ar y llwyfan 
chwaith er ei fod ef wedi ennill y 

gystadleuaeth yma o’r blaen o dan 
15. Mair Roberts o Flwyddyn 9 oedd 
ein cystadleuydd olaf ni. Bu hi yn 
chwarae y ffliwt yn y gystadleuaeth 
chwythbrennau unigol o dan 15. 
Roedd y cystadlu yn frwd iawn a 
safon y tri aeth ar y llwyfan yn uchel 
dros ben. Daeth Mair yn drydydd yn 
y gystadleuaeth a llongyfarchiadau 
mawr iddi hi ar ei llwyddiant. 

Pryd o fwyd ar gyfer 
Prifathrawon y De Ddwyrain. 
Ar Ddydd Gwener Gorffennaf yr ail 
fe fu rhai o ddisgyblion grwp 
Ar l wyo  Bl wyddyn  10,  yn 
cynorthwyo Mrs Griffiths i baratoi, 
coginio a gweini pryd o fwyd ar 
gyfer prifathrawon ysgolion 
Cymraeg y de ddwyrain. Roedd y 
gwesteion yn dod i Lanhari ar gyfer 
cyfarfod tymhorol. Fe weithiodd y 
disgyblion yn frwd iawn a cafodd y 
gwesteion wledd ganddynt. Enwau y 
disgyblion a weithiodd oedd Gerwyn 
Deren, Rhiannon Jenkins, Vivien 
Jones a Rhian Phillips. Bu llawer o 
ganmol am eu gwaith ac eu 
hymddygiad hyfryd ar y diwrnod. 

YSGOL GYFUN LLANHARI 

AR DRAWS 
7. Math o sebon a hysbysebir ar y 
teledu  (4,1,3) 
8. Daw Owen yn gyntaf i guro (4) 
9. Mae Edward yn newid un rhwng 
tri a phump (6) 
10. Y meddwyn yn gollwng un i 
weithredu (6) 
11. Mynd â phedol i’r ysbubor yn 
Lloegr i ddedfrydu (5) 
12. Ach! O’r cod y daw’r rhai bach 
(7) 
15. Fe fu iar Ed yn teimlo’n flin (7). 
17. Aiff cant i Alan ar ddiwrnod 
cyntaf y mis (5) 
20. Rôl Moi i frochion y môr (6). 
22. Gwargrymu i ddefnyddio arian 
(6). 
23. Peri mewn dechreuad creulon 
(4). 
25. Newid tipyn ar 13 i lawr, nad 
yw’n mynd yn syth (4,4). 

I LAWR 
1. Mae’r plaid eto yn y costrel (8) 
2. Mymryn o dyfiant allanol (6) 
3. Aer i 100 yn yr erwau (5) 
4. Dadl mewn cystadleuaeth (7) 
5. Safle gwaith fel petai (6). 
6. Rhywle i sefyll mewn argyfwng 
(4). 
13. Mynd yn raddol o ris i ris 
(1,3,1,3) 

14. Treio si i ormesu (7). 
16. Barcutgi! (6) 
18. Mae llo yn yr afan ar ynys 
chwedlonol (6) 

19. Mae’r ych yn gadel ychwaneg 
ond mae’n troi’n llesg (5). 
21. Mae hanner cant yn gadael yr 
oriel ac yn dechrau rhewi (4).
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Mae  Jayne  Rees,  Pontypridd,  ym 
Mhatagonia  yn  dysgu  Cymraeg  am 
gyfnod. Dyma rai argraffiadau o’r wlad 
 

Mis Mai 
Neithiwr bues i yn ymarfer côr yma yn y 
Ganolfan    ryn  ni´n  paratoi  ar  gyfer 
cystadlu  yn Eisteddfod  Trevelin  ymhen 
tair wythnos. 
Yfory  byddaf  yn  Nhrevelin  drwy´r 

dydd yn dechre dosbarth newydd yn yr 
Ysgol  Uwchradd  25  wedi  rhoi  eu 
henwau ar gyfer y dosbarth dechreuwyr. 
Mi fydd yn dipyn o her gyda´r Sbaeneg 
bratiog sy ´da fi ar hyn o bryd! Mae 7 o 
blant  bach  yn  y  dosbarth  meithrin, 
wedyn  criw  sy  wedi  bod  yn  dysgu  ers 
sawl  blwyddyn,  yna  dosbarth  o  blant 
hŷn ac i orffen y diwrnod grŵp gloywi o 
saith  a´r bws 9.00 nol i Esquel. Mae´r 
daith  draw  yn  y  dydd  yn  ffantastig   
golygfeydd  o´r  mynyddoedd    a´r  eira 
wrth  gwrs!  Does  dim  un  pentre  rhwng 
Esquel a Threvelin. 
Penwythnos  diwetha´  bues  i  draw  yn 

aros  yn  y  Gaiman  gydag  Esyllt,  yr 
athrawes  arall  o Gymru. Mae´n  daith  8 
awr ar y bws ar draws y paith  es i yn y 
nos  felly  weles  i  ddim  byd  tro  ´ma. 
Aethon  i  gael  te  yn  un  o´r  Tai  Te 
Cymreig    bara  menyn  a  jam  cartre, 
sgons, a 7 gwahanol fath o deisen jyst i 
un  person!!!  Sdim  eisiau  i  neb  i  boeni 
mod  i  ddim  yn  cael  digon  i´w  fwyta 
yma. Mae digonedd o lysiau, pasta, pitsa 
a  phethau  melys!!  Rwyn  "hooked"  ar 
dulce  de  leche  (jam  llaeth)    mae  e´n 
debyg  i  fwyta  jam  caramel.  Mae  e´n 
lyfli ar fara ffres yn y bore!! 
Cawsom gyfweliad  ar Radio Chubut   
ma´ rhaglen ddwyieithog  o awr yn cael 
ei  darlledu  bob  nos Wener  o  Drelew   
dim gymaint o amrywiaeth recordiau ag 
Alun Thomas!!! Bydd yn  rhaid mynd â 
C.D. Côr Godre´r Garth draw gyda  fi y 
tro nesa´af i´r Dyffryn. 
Mae  Esquel  yn  le  bach  prysur.  Mae 

pob  stryd  yng  nghanol  y  dre  yn  un 
ffordd. Mae´r  adeiladau  wedi  eu  gosod 
mewn blociau yn debyg  iawn  i drefi yn 
y  U.D.A.  Tu  allan  i´r  dre mae  carchar, 
gwersyll  y  fyddin,  maes  awyr,  pwll 
nofio  a  gorsaf  fysiau  mawr.  Yr  ochor 
arall  ar  y  ffordd  i  Drevelin  mae 
Prifysgol.  Nifer o ysgolion a´r rheini yn 
cael eu hadnabod gan rif yn hytrach nag 
enw  fel  arfer.  Digon  o  siopau  bach   
nifer yn gwerthu dillad ar gyfer cerdded 
a  sgïo.  Archfarchnad  mawr  yw'r  unig 
siop  sy  ar agor  ar Ddydd Sul  ac mae´n 
bosib prynu popeth yno. 

Mis Gorffennaf 
Anodd  credu  mod  i  yma  ers  bron  i  3 
mis. Yfory byddaf yn mynd i Futalefu  
sydd  dros  i  ffin  yn  Chile.  Mae  angen 
stampio´r  passport  er  mwyn  i  fi  gael 
aros  am  3  mis  arall.  Gobeithio  bydd  y 
tywydd  yn  well    mae  hi´n  arllwys  y 
glaw  heddiw.  bydd  y  tymor  sgio  yn 
dechre  wythnos  nesa´  ac  mae  angen 
dipyn mwy o eira! Es i am dro bach lan i 
La  Hoya  ryw  3  wythnos  yn  ôl   
golygfeydd  ffantastig  o  Esquel  yn  y 
pellter. 
Penwythnos  diwethaf  bues  i  draw  yn 

Buenos  Aires    taith  o  3  awr  yn  yr 
awyren    a  gweld  Cymru  yn  curo´r 
Pumas. Roedd hi´n braf cwrdd â nifer o 
Gymry  a  mwynhau  prydiau  bwyd  ac 
ambell lasiad o win coch! Cawsom gyfle 
i  weld  ychydig  o´r  ddinas  a  mynd  i 
siopa. Prynais bar o fŵts lledr coch! 
Ddoe bues  i yn y pwll nofio am y  tro 

cyntaf    mae´n  rhaid  i  bawb  gael 
archwiliad  gan  feddyg  y  pwll  cyn 
mentro hyd yn oed i´r stafell newid a´í 
weld yn fisol ar ôl hynny. Mae'n orfodol 
gwisgo cap yn y dŵr ac esgidiau plastig 
hyd at ymyl y dŵr!! 
Wythnos  yma  wedi  bod  yn  gwneud 

murlun  "Y  Gaeaf"  yn  yr  ysgol.  Roedd 
canu  am ddail  y  coed  yn  cwympo  lawr 
ym mis Mehefin hefyd  yn  brofiad  bach 
od!  Rwy  wrthi  yn  trefnu  nosweithiau 
Cymdeithasol yma yn y Ganolfan   mis 
diwetha cawsom hwyl yn edrych ar fidio 
"Cân  i Gymru" ac  yn  pleidleisio  i weld 
prun oedd y ffefryn yma yn Esquel. Nos 
Wener  yma  mae  noson  Gwis    gyda 
gwin a phitsa i ddilyn! 
Mae´n werth  gweld  ambell  gar  a  lori 

yma  yn debyg i Ford Capri , Cortina a 
Zephyr (i´r rheiny ohonoch sy´n ddigon 
hen  i  gofio!)  Ces  lifft  un  noson  o´r 
dosbarth  nos  yn  Nhrevelin  mewn  Ford 
pickup oedd yn 30 mlwydd oed. Mae´n 
syndod bod  y  ceir yma yn para mor hir 
yn enwedig o ystyried cyflwr y ffyrdd. 

Mis Awst 
Dyma fi wedi bod  yma bron i 4 mis ac 
wedi cael pythefnos o wylie Gaeaf. Ces 
gyfle i fynd i Ogledd Yr Ariannin ac fe 
deithies  dros  6000km  o  Esquel  i 
Bariloche  ar  fws.  Hedfan  wedyn  i 
Cordoba    ail  ddinas  fwyaf  y  wlad  ac 
aros  yno  am  dridie´.  Symud  ymlaen  ar 
fws  dros  nos  i  Salta    yno  am  dridie´. 
Ces gyfle i fynd ar drip allan o´r ddinas 
i´r mynyddoedd    golygfeydd  ffantastig 
a chreigiau o saith lliw gwahanol. Buon 
ni´n  dilyn  llwybr  y  trên    yr  enwog 
"Trên a las Nubes" trên y cymylau( gan 
ei  fod  yn  dringo  mor  uchel  ar  y  daith) 
Doedd dim posib cael tocyn  i  fynd ar y 
trên    roedd  hi´n wylie  i  bawb    a  phob 
man  yn  orlawn.  Buon  ni  hefyd  yn 
cerdded  ar  lyn  enfawr  o  halen.  Do,  fe 
weles  i  lamas  a  phrynu  un  o´r  hetiau 
bach doniol o'u gwlân gyda´r fflaps dros 
y  clustie´!!! Ar y bws eto am 20 awr i 
Mendoza    gwlad  y  gwin  coch    am 
ddwy  noson  a  llwyddo  i  ddod  o  hyd  i 
siop  lyfre´yn  gwerthu  nofelau  Saesneg. 
Roedd  y  daith  nol  i Esquel  yn  24  awr. 
Mae´n  debyg  mod  i  wedi  gweld  mwy 
o´r wlad na  dim un  sy´n  dod  i´r  gwersi 
yn Nhrevelin nac yn Esquel. 
Wythnos hon buon ni´n dathlu "Gŵyl 

y Glaniad"  ces  i´r anrhydedd  o  gario´r 
Ddraig  Goch  yn  y  seremoni  o  flaen  y 
gofeb i´r Mimosa yn Nhrevelin. (Roedd 
rhyw naws digon militaraidd ynglŷn â´r 
seremoni    roedd  band  o  filwyr  yn 
canu´r  anthemau)  Yn  drist  iawn 
chlywyd  yr  un  gair  o Gymraeg  a  finne 
wedi  disgwyl  ychydig,  o  gofio  taw  i 
gofio´r Cymry cyntaf yn cyrraedd talaith 
Chubut  oedd  y  diwrnod    sy  ,  gyda 
llaw  ,yn  ddiwrnod  o  wylie´swyddogol 
drwy´r dalaith i bawb!! 

Cofion oddi wrth Jayne. 

TYMOR YM  MHATAGONIA 

"Lot o Halen!!"- Jayne yn sefyll ar 
lyn enfawr o halen yn Nhalaith 

Salta, gogledd yr Ariannin. 

Yr ocsigen yn brin iawn lan yn y 
mynyddoedd o greigiau saith lliw yn 

Salta.


