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Pris 80c 
tafod etafod e lláiái   

Prynwch eich copi o  

Tafod Elái 
£8 am y flwyddyn  

Oddi wrth eich dosbarthwyr lleol neu  
029 20890040 

Agorwyd drysau adran gynradd Ysgol Llanhari am y tro cyntaf 

ar Fedi'r 3ydd. Mae staff a rhanddeiliaid yr ysgol yn hynod 

gyffrous am y cyfnod pwysig a hanesyddol hwn ac yn edrych 

ymlaen yn arw at ddyfodol disglair fel ysgol 3-19 dan ein henw 

newydd,  Ysgol Llanhari.  

   Cychwynnodd 33 o blant eu haddysg yn yr Adran dechrau 

mis Medi ac mae nhw’n awr wrthi’n ymgarterfu yn eu 

dosbarthiadau newydd, sef Dosbarth Dewi Draenog gyda Miss 

Ffion Rowlands, Miss Carly Ryan a Miss Rhiannydd Morgan a 

Dosbarth Cadi Cwningen gyda Miss Elin Williams a Miss 

Tessa Ryan. Mae'r plant yn barod wrth eu bodd yn chwarae 

gyda'r adnoddau diweddaraf, newydd sbon sydd ganddynt yn 

eu dosbarthiadau ac yn yr awyr agored!  

Diwedd mis Awst aeth Côr Godre’r Garth ar daith i’r Unol 

Daleithiau i gymryd rhan yng Ngŵyl Cymry Gogledd America.  

Eleni cynhaliwyd yr ŵyl yn Scranton, Pennsylvania, ardal fu’n 

fwrlwm y diwydiannau glo a dur ac a ddenodd canoedd o 

Gymry i weithio yno. 

   Uchafbwynt y daith i’r Côr oedd y cyngerdd yng nghapel 

enfawr Elim yn Scranton. Roedd cynulleidfa o dros 700 wedi 

rhoi croeso twym-galon i’r côr yn ystod hanner cyntaf y 

gyngerdd oedd yn cynnwys nifer o ddarnau amrywiol. Ond 

codwyd y to yn yr ail hanner wrth i’r côr ganu Coro Angelicus 

gan ein harweinydd Eilir Owen-Griffiths, i gyfeliant organ a 

percussion. 

   G y d a  t y m o r 

n e w y d d  o 

weithgarwch yn 

dechrau mae croeso i 

aelodau newydd 

y mu no  yn  yr 

ymarferion ar nos 

Sul am 7.30 yn 

Neuadd Efail Isaf.  

Nid Ysgol Gyfun Llanhari mwyach 
ond Ysgol Llanhari! 

Taith Ysgol Sul Tabernacl i Folly Farm (Tudalen 9) 

Cofeb yn Nhonyrefail 
i gofio am fynwent 

Capel Ainon  

Llun: Nancy Swiger 

Croeso Arbennig gan Gymry  
Gogledd America 

Dadorchuddiwyd 

cofeb newydd i 

goffau am y rhai a 

g l ad d wyd  ym 

mynwent Capel 

Ainon. Ceir hanes 

y dadorchuddio ar 

dudalen 3 a 6.  



Cyhoeddir y rhifyn nesaf  
ar 2 Tachwedd 2012 
Erthyglau a straeon 

i gyrraedd erbyn 
24 Hydref 2012 

 

Y Golygydd  
Hendre 4 Pantbach 

Pentyrch 
CF15 9TG 

Ffôn: 029 20890040 

e-bost  
pentyrch@tafelai.net  

 

Tafod Elái ar y wê 

http://www.tafelai.net  

Argraffwyr:   

Gwasg  
Morgannwg 

Castell Nedd SA10 7DR 
Ffôn: 01792 815152 

 tafod elái 

Gwasanaeth addurno, 
peintio a phapuro 

 

Andrew Reeves 
 

Gwasanaeth lleol  
ar gyfer eich cartref 

neu fusnes 
 

Ffoniwch  
 

Andrew Reeves 
01443 407442  

neu  
07956 024930 

 
I gael pris am unrhyw 

waith addurno  
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GOLYGYDD 
Penri Williams  
 029 20890040 

 
HYSBYSEBION 

David Knight 029 20891353 
 

CYHOEDDUSRWYDD 
Colin Williams  
029 20890979 

CLWB Y 
DWRLYN 

Sharon Morgan 
 Yn siarad ar y testun:  

‘Sgwennu Hunangofiant’ 

Nos Fawrth, 16 Hydref  
 

Clwb Rygbi Pentyrch 
am 8.00 o’r gloch 

(Croeso cynnes i bawb)  
Manylion: 029 20890040 

Cydnabyddir Cefnogaeth  

Mae staff yng nghymdeithas adeiladu 

fwyaf Cymru wedi codi mwy na £7000 

ar gyfer elusen canser Cymreig drwy 

ddringo tri mynydd uchaf Prydain mewn 

ychydig dros 24 awr. 

   Cymerodd  11  ae lod  o  s ta ff 

Cymdeithas Adeiladu Principality ran 

yn yr her anodd, a chodwyd £7300 

mewn arian nawdd ar gyfer Cancer 

Research Wales, elusen y flwyddyn i’r 

Principality. 

   Bu'r grwp, sy'n amrywio mewn oedran 

rhwng 24 - 48 ac sydd i gyd yn gweithio 

ym mhrif swyddfa'r Principality yn Heol 

y Frenhines, Caerdydd yn hyfforddi am 

fwy na chwe mis ar gyfer y digwyddiad. 

Fel rhan o'r daith anhygoel fe wnaethant 

hedfan i'r Alban a dechrau eu her drwy 

ddringo Ben Nevis, Scafell Pike yn 

Ardal y Llynnoedd ac yn olaf i frig y 

trydydd copa, yr Wyddfa, dim ond 29 

awr yn ddiweddarach. 

   Wrth siarad am yr her, dywedodd 

Dawn Fackrell o Bentyrch, Rheolwr 

Gweithrediadau e-fasnach Principality 

ac aelod o'r tim: "Hoffwn gynnig fy 

niolch personol i bawb yn yr ardal leol a 

wnaeth ein noddi a'n helpu i lenwi 

cynifer o ffurflenni nawdd. Fe 

wnaethoch roi cymaint o anogaeth i ni 

drwy'r nifer fawr o oriau hyfforddiant ac 

roedd yn wych cael cymaint o 

negeseuon testun gyda geiriau i'n cymell 

a'n hannog ar ddiwrnod y dringo ei hun 

- fe wnaeth yn sicr helpu codi ein 

hysbryd a gwneud i ni anghofio am ein 

coesau a'n traed blinedig!" 

   Cancer Research Cymru yw elusen 

swyddogol Cymdeithas Adeiladu 

Principality ar gyfer 2012. Mae Cancer 

Research Wales yn ariannu ymchwil 

hollbwysig ac arloesol i driniaethau 

canser newydd ar draws Cymru gyfan, 

yn ogystal â'i labordy ymchwil ei hunan 

yng Nghanolfan Canser Felindre, 

Caerdydd. 

Staff Principality yn codi arian wrth ddringo 

Croesair Col 
 

Dymunwn wellhad buan i Colin 

Murphy, Meisgyn, sydd wedi derbyn 

llawdriniaeth yn ddiweddar. Mae’n 

gobeithio ail-gydio yn y gwaith o greu y 

croeseiriau ar ôl gwella.    

Eleanor Gardener 
Steilydd Ffasiwn 

 

8.00yh  Nos Fercher 

 10 Hydref 

Canolfan y Tabernacl,  

Efail Isaf 

Am ragor o fanylion,  

ffoniwch:  029 20890040 

 

Cangen y Garth 

EISTEDDFOD  
Y CYMOEDD 

 
Nos Wener, Hydref 12ed 2012 

 
5 tan 10 o’r gloch, yn  

Ysgol Lewis i Ferched,  
Ystrad Mynach. 

 
Am fanylion pellach cysylltwch â 

Sian Griffiths  029 20889295 
Linda White  029 20882107 
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GILFACH 
GOCH  

Gohebydd Lleol:  
Betsi Griffiths 

Merched Y Wawr 
 

Hoffai Cangen Tonysguboriau anfon 

dymuniadau gorau i Gill Griffiths sydd 

wedi cael y fraint o fod yn Llywydd 

Cenedlaethol. 

   Mae Gill yn gweithio'n frwdfrydig 

dros y mudiad ac mae hi'n haeddu pob 

llwyddiant. 

   Hoffen ni hefyd longyfarch Beryl 

Rowley un o'n aelodau ar ddod yn ail 

mewn cystadleuaeth adrodd ar gyfer 

dysgwyr yn Eisteddfod Y Fro. Da iawn 

ti!  Gweithio i Menter Iaith? 

Mae Menter Iaith Rhondda Cynon Taf 

yn chwilio am berson trefnus a 

dibynadwy i weithio fel swyddog cyd-

lynu gweinyddol i holl weithgareddau 

gofal plant a chwarae y Fenter. 

   Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus fod 

â chymwyster gofal plant i lefel cache 2 

neu 3, neu uwch, gan fod yna ddisgwyl 

o bryd i’w gilydd iddo ef/hi weithio ar 

lefel cyflenwi mewn un o 7 o glybiau 

gofal ar ôl ysgol y Fenter neu un o 5 o 

g l y b i a u  c h w a r a e ’ r  F e n t e r . 

Hefyd rhaid fod ganddo ef /hi y gallu i 

ddefnyddio rhaglenni Excel, Word ag 

Outlook ac i fod â’r gallu a’r profiad i 

wneud waith gweinyddol elfennol ond 

pwysig. 

   Mae’r swydd yn un sydd ar gael dros 

gyfnod mamolaeth am gyfnod o rhyw 8 

mis yn cychwyn fis Tachwedd. Bydd 

angen i’r ymgeisydd llwyddiannus gael 

ei wirio gan yr uned gofnodion 

troseddol. Bydd deilydd y swydd yn 

atebol i Bennaeth Gwasanaethau Plant y 

Fenter. Cyflog: £17,495 y flwyddyn 

(pro rata) 

   Am fwy o wybodaeth a phecyn 

ymgeisio ar gyfer y swydd cysylltwch 

â : kevindavies@menteriaith.org mor 

fuan â phosib 

 

Sesiynau creu (Sesiynau crefft i blant 

yn y Gymraeg) – Hanner  tymor mis 

Hydref 2012 

   Os ydych chi’n edrych am rywbeth 

gwahanol i wneud dros  wyliau hanner 

tymor dewch i wneud ychydig o gelf a 

chrefft yng nghwmni staff Menter Iaith 

Rhondda Cynon Taf. 

   Cyfle i blant ddefnyddio’r iaith 

Gymraeg tu allan i’r ystafell ddosbarth a 

chreu rhywbeth arbennig i fynd adref! 

Thema’r sesiynau:  Dewch i addurno 

bag llyfr eich hun! 

   Gweler  lleoliadau, dyddiadau ac 

amseroedd sesiynau  llyfrgelloedd yr 

ardal yma isod. 

(*Mae’r  sesiynau yma yn addas i blant 

oed Cynradd – Croeso i bawb! – Rhaid i 

bob plentyn ddod gyda oedolyn) 

   Am fwy o fanylion cysylltwch â 

C a t r i n  R e y n o l d s  ( S w y d d o g 

gweithgareddau Teuluol Menter Iaith 

Rhondda Cynon Taf ar 01443 407570  

e-bost: catrinreynolds@menteriaith.org 

 

Llyfrgell Pentre’r Eglwys Dydd Llun,  

Hydref  29ain 11:00-12:00yp 

Llyfrgell Aberdâr Dydd Mawrth,  

Hydref  30ain 11:00-12:00ybp 

Llyfrgell Pontyclun Dydd Mercher,   

Hydref  31ain 11:00-12:00yp 

Llyfrgell Treorci Dydd Iau,  Tachwedd 

1af 11:00-12:00yp 

Llyfrgell Pontypridd Dydd Iau, 

Tachwedd 1af 2:30-3:30yp 

Llyfrgell Rhydyfelin Dydd Gwener, 

Tachwedd  2ail 11:00-12:00yp 

 

Llofrudd Llantrisant nos Fercher 24 

Hydref – Cyfle perffaith i ddathlu Calan 

Gaeaf! Ffoniwch y Fenter i gofrestru o 

flaen llaw ar 01443 407570 Nifer 

cyfyngedig o lefydd! 

 

Chwilio am stondinwyr 

Rydym yn edrych am stondinwyr 

amrywiol ar gyfer ein digwyddiad 

Nadoligaidd, Parti Nadolig y Porth 

eleni. Os ydych chi’n gwerthu nwyddau 

arbennig ac yn siarad Cymraeg  

cysylltwch â Catrin Reynolds ar  01443 

4 0 7 5 7 0  n e u  e - b o s t i w c h : 

catrinreynolds@menteriaith.org  erbyn 

diwedd Mis Hydref. 

 

Cyfarfod Blynyddol Y Fenter 

Eleni cynhelir ein cyfarfod blynyddol yn 

swyddfa’r  Fenter  Nos Fawrth, 

Tachwedd 6ed 2012 am 6:30yh yn 

swyddfa’r Fenter yn 9a. Y Stryd Fawr, 

Pontypridd.  Galwch heibio i gyfarfod 

â’n staff ac i weld y swyddfa.  Cyfieithu 

ar y pryd a caws a gwîn ar gael !! 

Capel Moreia 

Mae sawl un wedi llongyfarch aelodau 

Moreia am yr ardd hyfryd sydd o flaen y 

capel. Mae’r eglwys am ddiolch i 

‘Gymunedau’n Gyntaf’ am y grant i 

wneud y llwybr ac i brynu planhigion ar 

gyfer yr ardd.  Diolch i Mr John Carey 

sydd wedi bod mor barod i wneud yr 

ardd ac i Mr Brian Walters a fu’n 

gweithio’n galed i ail wneud y llwybr at 

y Capel. 

   Ym mis Gorffennaf bu aelodau’r 

eglwys yn cymryd rhan gyda oedolion 

eraill o gapeli Bedyddwyr Dwyrain 

Morgannwg yn y perfformiad o 

‘Dduw’r Enfys’  Sioe Gerdd gan y 

diweddar Verina Mathews. Daeth dros 

Llawr Cyntaf, 9 Y Stryd Fawr,  
Pontypridd. CF37 1QJ 

01443 407570 
www.menteriaith.org 

dau gant o aelodau o Gapeli Bedyddwyr 

Dwyrain Morgannwg  i Soar Ffrwd 

Amos Penygraig  brynhawn dydd 

S a d w r n  G o r f f e n n a f  7 e d   i 

berfformio  ‘Duw’r Enfys’.    

   Bu’r ysgogwr Marc John  yn 

gweithio’n galed iawn i hyfforddi holl 

aelodau’r côr a ddaeth o Gwm Rhymni, 

Cylch Merthyr, Adran Cwm Rhondda, 

Adran Cwm Aberdar, Cylch Caerffili, 

Abertridwr,  Cylch  Caerdydd,  Tonteg 

ac Ynysybwl.  Yr Organydd oedd Mr. 

Rob Nicholls. Wedi’r perfformiad a 

barhaodd am awr a hanner daeth y cyfan 

i ben gyda gweddi gan Llywydd Undeb 

Bedyddwyr Cymru, Glyndwr Prideaux, 

a Gwenallt Rees, Llywydd y Gymanfa.  

  

Dadorchuddio Cofeb 

Gwahoddwyd aelodau Moreia i 

seremoni dadorchuddio Cofeb ar Barc 

Tynybryn, ddydd Gwener Medi 21ain i 

gofio am y rhai a gladdwyd ym 

mynwent Capel Ainon Tonyrefail. Fe 

drefnwyd y Gofeb gan Gyngor Rhondda 

Cynon Taf  wedi i’r cerrig  beddau ym 

Maes parcio Waunrhydd (Hen Fynwent 

Capel Ainon) gael eu dinistrio. 

Agorwyd y Gwasanaeth gan y Parch 

Dafydd Henri Edwards  ac yna cafwyd 

darlleniadau o’r ysgrythyr gan 

ddisgyblion Ysgol Gyfun Tonyrefail   ac 

w e d i ’ r  W e d d i  o  G y s e g r i a d 

dadorchuddiwyd y Plac gan y 

disgyblion. Ar y plac ceir enwau y rhai a 

gladdwyd ym Mynwent Ainon.  Diolch 

i’r Cynghorydd Hanagan am drefnu’r 

achlysur wedi gweld dicter pobl 

Tonyrefail  pan ddinistrwyd y cerrig 

beddau. 

  

Tân 

Cafodd pawb sy’n byw yn agos, neu 

oedd yn digwydd pasio, sioc o weld to y 

tŷ cyntaf yn Wood Street yn llosgi. 

Dyna oedd cartref y diweddar Miss K. 

Pritchard cyn Brifathrawes Ysgol 

Babanod Hendreforgan  ac awdures 

llyfrau am Hanes Gilfach Goch a 

gohebydd  cyntaf  Tafod Elái.    

mailto:kevindavies@menteriaith.org
mailto:catrinreynolds@menteriaith.org
mailto:catrinreynolds@menteriaith.org
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Llongyfarchiadau i Angharad a Mark 

West, merch John a Linda o Capel 

Llanilltern ar enedigaeth eu mab cyntaf 

Phinneas West ar y 3ydd o Awst, bachgen 

mawr yn pwyso 10lb 2oz!!  

Ysgol Gynradd 
Garth Olwg 

 
Meithrin 

Croeso mawr i blant newydd yr 

ysgol sydd wedi dechrau yn y 

Feithrin eleni.  

 

Bore Coffi Masnach Deg 

Diolch i rieni'r plant meithrin a 

ddaeth i'n Bore Coffi Masnach Deg 

 

Mrs Widgery 

Llongyfarchiadau i Mrs Widgery ar 

enedigaeth efeilliaid, Aled a 

Gwion.  

 

Etholiadau 

Llongyfarchaidau mawr i’r plant 

sydd wedi eu hethol fel aelodau’r 

Pwyllgor Eco  a Chyngor yr Ysgol 

y flwyddyn yma. 

 

Trip i Sain Ffagan. 

Aeth blynyddoedd 1 a 2 ar drip i 

Sain Ffagan ar ddechrau’r tymor. 

Diben y trip oedd cymharu bywyd 

yn y gorffennol a bywyd yn y 

presennol. 

Priodas Marged Haf a Daniel Wyatt 

Priodas Elgan Davies a Heledd Morris  

Pwyllgor Eco 

Cyngor yr Ysgol 

Taith Sain Ffagan 
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PENTYRCH 
 

Gohebydd Lleol:  
Marian Wynne 

Priodas 

Llongyfarchiadau gwresog i Heledd 

Morris ac Elgan Davies yn dilyn eu 

priodas ar Awst 14. Yn Eglwys Minny 

Street y cynhaliwyd y gwasanaeth, gyda’r 

gweinidog y Parchedig Owain Llŷr  Evans 

yn llywio’r cyfan yn hyfryd. Lowri 

Morris, Nia Morris ac Alaw Griffiths oedd  

y morynion. Y ddau was  priodas oedd 

Dyfrig Davies, brawd Aled, a’r llall oedd 

ffrind iddo, Trystan Francis.  Y tywyswyr 

oedd Rhys Griffith, Robert Wicks, ac  

Owain Sheppard. Cafwyd datganiad gan 

Osian Gwynn a darlleniad gan Alaw 

Griffiths  yn ogystal â datganiadau ar y 

delyn gan Bethan Semmens. 

   Wedi’r dathlu yng ngwesty Coed y 

Mwstwr, treuliodd y ddau eu mis mêl yn y 

Seychelles. Erbyn hyn maent nôl wrth eu 

gwaith a dymunwn bob hapusrwydd 

iddynt yn eu cartref yn Birchgrove. 

 

Cyn-ddisgyblion Ysgol Gyfun Llanhari 

yn priodi 

 

“I bâr dedwydd ar briodi - y nyddwn 

Oll heddiw ein cerddi; 

I Dan a Marged ym Medi 

Un ‘ha hir ddymunwn ni.” 

              Ifan Roberts, Tŷ  Cnau 

 

Ar y 15fed o Fedi, ym Methlehem, 

Gwaelod-y-garth, cynhaliwyd gwasanaeth 

priodas Marged Haf o Bentyrch (merch 

Ann a Rhodri) a Daniel Wyatt o’r Beddau 

(mab Wilma a Mike). Gweinyddwyd gan 

weinidog y capel, y Parchedig Dr. R Alun 

Evans, ac ‘roedd Peter Wynn Thomas 

wrth yr organ. 

   ‘Roedd tyrfa niferus wedi ymgasglu i 

ddathlu’r achlysur, yn y capel, ac i ddilyn 

yng Nghastell Ffwl-y-mwn ym Mro 

Morgannwg. Cafwyd darlleniad gan ddwy 

o ffrindiau Marged, sef Catrin Heledd (yn 

Gymraeg o’i gwaith ei hun) a Sarah Jarrett 

(yn Saesneg o’r Beibl), a chanwyd emyn o 

waith ei thad fel rhan o’r gwasanaeth.Y 

morynion oedd Rhian Morgan (Morris 

gynt), Lowri Mared a Catrin Rees, y tair 

ohonynt yn ffrindiau ysgol a choleg i’r 

briodferch. Ffrind coleg arall iddi, Debbie, 

oedd wedi paratoi’r gacen briodas. Y 

gweision oedd Owen Lewis a Ben Beard, 

hwythau yn ffrindiau ysgol i’r priodfab. 

Brawd Daniel, Gareth, oedd y tywysydd.  

   Treuliodd  Marged a Dan eu mis mêl yn 

Hawaii, gan aros yn Las Vegas ar y ffordd 

yno ac yn Efrog Newydd ar y ffordd ‘nôl. 

   Dymuna’r ddau ohonynt ddiolch o 

waelod calon i bawb am eu dymuniadau 

da a’r llu cardiau ac anrhegion a 

dderbyniasant ar achlysur eu priodas. 

   Byddant yn ymgartrefu yn Nhreganna, 

Caerdydd gyda Wini’r gath! 

   Yng nghanol yr holl ddathlu ‘roedd ‘na 

elfen o dristwch yn ogystal, oherwydd 

ddeuddydd cyn y briodas, bu farw mam-

gu Daniel, sef Mrs Ada Wyatt, (mam 

Mike, ei dad) yn 101 mlwydd oed. 

Estynnwn ein cydymdeimlad â’r teulu 

cyfan yn eu galar a’u hiraeth. 

 

Gwellhad 

Da yw gweld bod Ifan Roberts yn 

gwella’n dda wedi’r llawdriniaeth a 

gafodd ym mis Awst. Pob dymuniad da 

iddo. 

 

Llongyfarchiadau 

Llongyfarchiadau i holl blant y pentre’ yn 

dilyn eu llwyddiant yn yr arholiadau Safon 

A. Bydd Bethan Jones yn mynd i 

Aberystwyth i astudio  Hanes,  Lydia 

Bennett i Gaerdydd i astudio Astroffiseg a 

Tegan Aspden i Fangor  i astudio 

Seicoleg. Dymunwn yn dda iddynt ar 

ddechrau cyfnod newydd a chyffrous. 

   Llongyfarchiadau hefyd i Casi Aspden, 

Geraint Evans, Ffion Jones, Sian Owen a 

Bethan Parry wrth iddynt hwythau 

ddechrau ar eu cyrsiau safon A ar ôl eu 

llwyddiant yn yr arholiadau TGAU.   

   Pob lwc i chi gyd yn eich gwahanol 

feysydd. 

 

Pencampwriaethau Cyffwrdd Ewrop 

Cynhaliwyd Pencampwriaethau Cyffwrdd 

Ewrop yn Treviso yng ngogledd Yr Eidal  

yn ddiweddar, ac mae'r gamp yn cynnwys 

cystadlaethau ar gyfer dynion yn unig, 

merched yn unig a thimau cymysg.  

   Roedd 13 gwlad yn cystadlu yn y 

'cymysg agored' a Siwan Gruffudd, sydd 

yn byw ym Mhentyrch ar hyn o bryd, oedd 

capten tîm cymysg agored Cymru ac 

roedd Thea Lawson o'r Creigiau hefyd yn 

aelod gweithgar iawn o'r tîm. Enillodd y 

tîm bob un ond un o'i gemau, a'r un a 

gollwyd oedd y gêm gynderfynol yn erbyn 

Lloegr a hynny o drwch blewyn. Mawr 

oedd siom y tîm ar y pryd ond erbyn bore 

trannoeth, er gwaetha'r siom hwnnw, 

enillon nhw'r gêm am y trydydd safle 

drwy guro Jersey. 

   Fe wnaeth pob un o dimau Cymru yn 

arbennig o dda ac edrychir ymlaen yn 

eiddgar at Gwpan y Byd yn Awstralia yn 

2015. Nid yw'r timau cyffwrdd yn derbyn 

unrhyw nawdd o gwbl wrth gynrychioli eu 

gwlad a rhaid iddynt dalu'r holl gostau eu 

hunain.  

   Yn y cyfamser dymunwn y gorau i Thea 

a fydd yn dechrau cwrs meddygaeth ym 

Mryste cyn bo hir ac i Siwan a fydd nôl yn 

dysgu Cemeg yn Ysgol Bryn Tawe, 

Abertawe ac yn mynd ati i geisio denu 

diddordeb nifer o'r disgyblion yn y gamp 

gyffrous hon sy'n addas i ferched a 

bechgyn o bob oed.

Ymweliad â De Affrica 

Bu mis Awst yn gyfnod prysur arall ym 

mywyd Sara Pickard. Ar ôl gweithio ar 

stondin Mencap yn ystod wythnos yr 

Eisteddfod, fe aeth ar ei hail ymweliad â 

De Affrica. Cynhaliwyd Cyngres Byd 

Eang Syndrom Down yn Cape Town ac ar 

gyfer y seremoni agoriadol fe ofynnwyd 

iddi gario baner Ffrainc (!) – ‘roedd un o’i 

chyd-weithwyr o Aberystwyth eisoes yn 

cario baner Cymru. Yna yn ystod y 

gyngres  fe gafodd y ddau ohonyn nhw’r 

fraint o annerch un o’r sesiynnau  am eu 

gwaith fel llysgenhadon Mencap Cymru 

yn Lesotho.  

   Ar ôl bron i wythnos o gynadledda, fe 

aeth y criw ymlaen i ymweld â Lesotho, ac 

yna i Gabarone yn Botswana lle mae 

Mencap Cymru yn awyddus i sefydlu 

cysylltiad tebyg i’r hyn sydd ganddynt yn 

Lesotho. Cyn gadael fe gawson nhw’r 

cyfle i fynd ar saffari i gloi’r hyn a 

brofodd yn daith fyth-gofiadwy.  

 

Graddio 

Llongyfarchiadau i Richard Thomas, mab 

Howard a Myra, Pantbach, wedi iddo 

ennill gradd dosbarth cyntaf mewn 

Newyddiaduriaeth yng Nghaerdydd. 

Tipyn o gamp wedi iddo ddewis newid 

gyrfa ac yntau’n hanner cant. Yn ogystal 

yn ystod y cwrs, enillodd Richard wobr y 

myfyriwr gorau bob blwyddyn. Mae  nawr 

yn parhau â’i astudiaethau ar gyfer ennill 

gradd uwch a wedyn doethuriaeth.  

 

Clwb y Dwrlyn 

Alun Guy oedd y siaradwr yng nghyfarfod  

Clwb y Dwrlyn ddiwedd Medi yng nglwb 

rygbi Pentyrch. ‘Roedd yr ystafell yn 

llawn a gwych oedd gweld cymaint o 

wynebau newydd wedi dod i ymuno â’r 

gymdeithas. 

   Rhoddodd Alun ddarlun o’i fywyd wrth 

fynd  â ni ar daith lawr yr afon o’r cyfnod 

yn ystod y rhyfel pan symudodd y teulu i 

Ferndale nes iddo gyrraedd glannau’r  Taf 

yn swyddfeydd CBAC yng Nghaerdydd.  

Cawsom gipolwg ar athrawon llym, troeon 

trwstan yn Llangrannog a Glanllyn, rygbi, 

athletau, disgyblion disglair, y cyw 

arweinydd a’r cyfnod pan oedd modd 

llenwi tanc y car am 10 swllt. ‘Roedd y 

chwerthin iach yn brawf o’r mwynhad a 

gafwyd.  Diolch i Alun am agor y tymor 

mor llwyddiannus. 

Sara yn annerch y Gyngres 



6 Tafod Elái       Hydref 2012 

TONYREFAIL 
 

Gohebydd Lleol:  
Helen Prosser 

671577/prosserh@btinternet.com 

Cylch Meithrin  

Llanilltud Faerdref 
Neuadd Dowlais, Neuadd Gymunedol 

Crown Hill Llun i Iau 9.30-1.00 

 

Mae’r Cylch Meithrin yn rhan o Fudiad 

Meithrin a’i nod yw rhoi cyfle i blant 

fanteisio ar brofiadau blynyddoedd 

cynnar trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Croeso mawr i blant o ddwy oed tan oed 

Ysgol. 

   Am ragor o fanylion cysylltwch gyda 

Pamela Lloyd ar 01443 204942 neu ar  

e-bost pamlloyd2000@tiscali.co.uk 

 

Cylch Ti a Fi  

Llanilltud Faerdref 
Neuadd Dowlais, pob dydd Gwener 10-

11.30 

Ydych chi’n riant, yn ofalwr neu’n 

warchodwr plant? Dewch i’r Ti a Fi am 

gyfle :- 

 I rannu profiadau 

 Chwarae gyda’ch plentyn 

 Gymdeithasu 

 Gwneud ffrindiau! 

Am fanylion pellach cysylltwch gyda 

Pamela Lloyd ar y rhif uchod. 

 

LLANTRISANT 
GROESFAEN 

MEISGYN 
Gohebydd y Mis: 
Rhiannon Price 

ieithoedd mewn dull sy’n cwmpasu 

amrywiaeth o dechnegau cyfoes. 

(‘Language Learning and Social Media’) 

Cynhelir y seremoni wobrwyo yn Warsaw 

ddydd Llun 24 Medi, y seremoni yn rhan o 

gyfres o weithgareddau a drefnir gan 

hyrwyddwyr y mudiad i dynnu sylw at 

lwyddiannau ym myd dysgu ieithoedd. 

   Cafwyd ymateb gan ryw 80 o 

ganolfannau ledled Ewrop yn ysgolion, 

colegau a phrifysgolion. Yn y pen draw, 

gwnaed rhestr o ddeg cynllun arbennig 

cyn tynnu rhestr fer o dri. Y cam nesaf 

oedd cynnal cyfweliadau, y panel wedi 

ymgynnull yn Luxembourg a Ceri, drwy 

gyfrwng y dechnoleg ddiweddaraf, yn cael 

ei holi yma yng Nghymru ar brif 

agweddau a bendithion ei chynllun hi. Yn 

ei chyflwyniad rhoddodd gryn bwyslais ar 

yr athroniaeth mai ei dyletswydd oedd 

creu defnyddiau dysgu o’r safon uchaf ar 

gyfer ei disgyblion ac yn benodol na 

ddylent fod ar eu colled am eu bod yn 

dysgu Almaeneg drwy gyfrwng iaith 

leiafrifol. 

   Pleser o’r mwyaf, felly, oedd derbyn y 

brif wobr ymhlith cynifer o gystadleuwyr 

mor brofiadol ledled Ewrop. Y nod oedd 

rhannu arfer da ym myd dysgu ieithoedd a 

cheir manylion am y deg cynllun a ddaeth 

i’r brig ar y we, cynlluniau a ddatblygwyd 

mewn canolfannau megis Prifysgol yn 

Estonia, ysgol yn Romania, ysgol 

ieithoedd yn Dusseldorf, Universita di 

Genova a Phrifysgol Durham. Mae ennill 

gwobr yn arwydd o safon y deunydd a 

gyflwynwyd ond yr elfen bwysicaf yw 

bod disgyblion sy’n dysgu Almaeneg 

drwy gyfrwng y Gymraeg yn elwa ar yr 

addysgu sy’n adlewyrchu’r holl ddulliau 

cyffrous hyn. Mae Ceri newydd dderbyn 

swydd yn Ysgol Bro Edern yng 

Nghaerdydd.     

 

 Hysbyseb 

 Bydd cinio Nadolig Cymdeithas Gymraeg 

Llantrisant ar Ragfyr 7, 2012 yn Y Llew 

Coch ym Mhendoylan. Manylion ar gael 

cyn bo hir. 

 

Gohebydd y mis nesaf  Awen Mai Evans 

rhys@rhysevans.demon.co.uk 

Pedwar ar y brig. 

Llongyfarchaiadau gwresog  i Mark 

Morgan o Feisgyn a  lwyddodd i ddod 

yn un o'r pedwar ymgeisydd i gyrraedd y 

brig yng nghystadleuaeth Dysgwr y 
Flwyddyn eleni, yn Eisteddfod 

Genedlaethol y Fro. Fe wnaeth Mark yn 

arbennig  iawn yn y gystadleuaeth, er nad 

ef enillodd. 

   Rhoddodd gyfweliad ar y teledu a bu'n 

sgwrsio gyda phobl ar faes yr Eisteddfod 

mewn Cymraeg hollol naturiol. 

Cynhaliwyd y seremoni wobrwyo yng 

Ngwesty'r Arth yn y Bontfaen yn ystod 

wythnos yr Eisteddfod. Roedd yn 

gystadleuaeth agos iawn, ond gŵr o'r 
Ariannin a enillodd.  Roedd yn anodd 

dewis rhyngddynt am fod eu Cymraeg 

mor rhugl a graenus. Cafodd gefnogaeth 

yr holl deulu yn ystod y cyfnod y bu'n 

dysgu'r iaith. Mae Mark wedi ennill 

gradd yn y Gymraeg eleni ac yn 

gobeithio cwblhau cwrs hyfforddi i fod 

yn athro Cymraeg. 

   Llongyfarchiadau i ti Mark a phob 

hwyl yn y dyfodol. 

 

Llongyfarchiadau 

Mae Dr. Mari Roberts, merch Glenys a 

Guto Roberts o Lantrisant, sydd yn 

anaesthetwraig ymgynghorol yn ysbyty 

Brenhinol Gwent wedi cael swydd 

newydd yn ysbyty Plant Great Ormond 

Street, Llundain, fel Cymrawd mewn 

Anaestheteg. Llongyfarchiadau mawr! 

 

Pysgotwr bach (Llun tudalen 16)  

Llongyfarchiadau i Hedd Teifi ar ddal ei 

bysgodyn cyntaf erioed ym mis Medi yn 

llyn Llwyn Onn. Roedd y brithyll yr 

enfys yn pwyso pwys a hanner, ac fe 

lwyddodd Hedd i'w fachu a'i dynnu i'r 

lan cyn cael ychydig o help gan Dad i'w 

rwydo. Cafodd Hedd, ei fam Elain Haf, 

ei dad Prys a'i frawd bach, Gwern, swper 

blasus iawn y noson honno!   Mae Hedd 

yn bum mlwydd oed ac yn ddisgybl yn 

Ysgol Gymraeg Llantrisant. A'r tymor 

pysgota bellach yn dirwyn i ben, mae 
Hedd eisoes yn edrych ymlaen at y trip 

nesaf yn y Gwanwyn. 

  Mae’r llun o Hedd a hanes y pysgotwr 

wedi’i gyhoeddi yng nghylchgrawn 

pysgota “Fishing Wales”. Enwogrwydd 

mawr i un mor ifanc! 
 

Gwobr Ewropeaidd 

Mae Ceri Anwen wedi ennill gwobr 

Ewropeaidd sy’n gysylltiedig â dysgu 

Dadorchuddio cofeb (Llun tudalen 1) 

Tua blwyddyn yn ôl dinistrwyd cerrig 

beddau a oedd ym mynwent Capel Ainon 

gynt.  Dinistriwyd cannoedd o feddau ac 

felly dan arweiniad y cynghorydd 

Hanagan, aed ati i greu cofeb.  

Dadorchuddiwyd y gofeb ddydd Gwener, 

21 Medi ac mae’n cynnwys enwau pawb a 

gladdwyd yn Ainon.  Bu’r Parchedig 

Dafydd Henri Edwards yn cymryd rhan 

yn y dadorchuddio ar ran y Bedyddwyr. 

 

Doethuriaeth 

Llongyfarchiadau i Geraint Roberts, mab 

Merle a Jack, ar ennill doethuriaeth o 

Goleg Crist, Caergrawnt.  Cerddoriaeth 

yw ei bwnc, gan arbeningo yng ngwaith 

Beethoven.  Bydd yn derbyn ei 

ddoethuriaeth ar ddiwedd tymor yr hydref.  

Gobeithio cawn ni lun o’r achlysur hapus. 

 

Pob lwc 

Pob lwc i bedair o gyn-ddisgyblion Ysgol 

Gynradd Gymraeg Tonyrefail ac Ysgol 

Llanhari sy wedi cychwyn yn y Brifysgol 

ers rhyw wythnos: Lauren Tudor yn 

Southampton, Hannah Tudor yng 

Nghaerdydd, Delun Jones yn Aberystwyth 

a Fflur Elin ym Mangor. 

Ti a Fi Miskin 
Rydym yn symud o Bethel Baptist i'r 

ys t a fe l l  g ymu ned o l  yn  Ysgo l 

Llantrisant  

  

Mercher  

9 – 10.30 am 

Dechrau : 19- 09-12 

 

Cylch Meithrin Pontyclun 
Eglwys Hope Penuel, Castan Road 

Llun – Gwener  

9.00am – 12.00 

Cysylltwch : 07912 101506 

mailto:671577/prosserh@btinternet.com
mailto:pamlloyd2000@tiscali.co.uk
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CREIGIAU 
 

Gohebydd Lleol:  
Nia Williams 
029 20890979  

YSGOL CREIGIAU  
 
Mae’r gwyliau haf ymhell i ffwrdd erbyn 

hyn ond braf iawn yw gweld pawb wedi 

ymgartrefu’n dda nôl yn yr ysgol ac yn 

edrych ymlaen yn fawr at fwrlwm y 

tymor newydd. Croeso mawr i blant bach 

newydd y Feithrinfa a’r Dosbarthiadau 

Derbyn. Mae’r athrawon wrth eu boddau 

yn eu cwmni.  

 

Llongyfarchiadau i Miss Natalie Tearle 

sy’n gwneud cyfnod mamolaeth yn 

Nosbarth 1. Fe briododd Miss Tearle dros 

yr haf a rhaid i ni gofio nawr mai Mrs 

Rowlands sydd yn dysgu Dosbarth 1! Ein 

dymuniadau gorau iddi hi. 

 

Wedi tair wythnos yn unig nôl yn yr 

ysgol, fe fydd disgyblion Blwyddyn 6 yn 

mynd am wythnos i Wersyll yr Urdd yn 

Llangrannog! Fe gewch glywed yr hanes 

yn y rhifyn nesaf! 

 

Trist iawn oedd derbyn y newyddion ar 

ddechrau’r tymor am farwolaeth Mrs 

Emma James, un o gynorthwywyr 

dosbarth yr ysgol. Bu Emma’n gweithio 

fel cynorthwywraig yn yr ysgol ers 2009. 

Roedd Emma’n aelod poblogaidd iawn 

o’r staff ac roedd parch mawr gan bawb 

tuag ati - yn gydweithwyr, yn ddisgyblion 

ac yn rieni. Roedd ganddi bersonoliaeth 

hawddgar dros ben a gweithiodd mewn 

ffordd arbennig gyda’r disgyblion hynny 

oedd dan ei gofal. Estynnwn ein 

cydymdeimlad didwyll gyda’i theulu yn 

enwedig ei mheibion, ei mam, ei brawd 

a’i chwaer. 

Slepjan pen-blwydd i’r Stafell Fyw 

Daeth nifer o sêr y byd pop Cymraeg 

ynghyd nos Sadwrn 8 Medi yn Neuadd 

Reardon Smith i ddathlu blwyddyn gron 

ers sefydlu Stafell Fyw Caerdydd, elusen 

sy’n cynnig arweiniad i bobl orchfygu eu 

dibyniaethau ac ail-gydio mewn gobaith 

bywyd. 

   Cafwyd perfformiadau gwych gan Bryn 

Fôn a’i Fand, Elin Fflur, Brigyn a Delwyn 

Siôn. Yn goron i’r cyfan roedd 

ymddangosiad arbennig gan yr unigryw 

Syr Wynff ap Concord y Bos a Plwmsan 

– y tro cyntaf i’r ddau gymeriad hoffus 

ymddangos gyda’i gilydd ers eu dyddiadu 

ar y teledu yn y 70au, pan wnaethant 

swyno cynulleidfaoedd ifanc Cymru 

gyda’u sbri di-ri a’u drygioni. 

   Yng ngeiriau Syr Wynff, “Asgob a 

raslas bob yn ail! Wnes inna, Syr Wynff 

ap Concord y Bos, drefnu hefo'r Mêtron 

fod Plwmsan yn cael ei ryddhau o'i gartra 

hen bobl, hefo nyrs, wrth gwrs, i ofalu 

nad yw'r beipen bi pî yn tanglo, i 

berfformio am un noson yn unig i'r tsiwcs. 

Dyna oedd cyfle perffaith i finna roi 

slepjan ola i’r Twmffat Twpach na 

Thwp.” 

Croeso i'r byd ... 

... Gruffydd Meade Owen! Ganwyd 

Gruffydd ddiwedd mis Gorffennaf - 

ychydig ddyddiau wedi priodas Fiona a 

Rhodri! Mab bach Catrin (Ellis Owen) a 

Stephen yw Gruffydd ac mae'n frawd bach 

i Wiliam a Gwenllian. Cyn hir bydd y 

teulu yn dychwelyd i fyw i Gymru - yn 

nes at Taid a Nain - gan fod Catrin a 

Stephen wedi cael gwaith yng 

Nghaerdydd. Ym mis Ionawr bydd Catrin 

yn cychwyn yn ei swydd newydd yn 

bennaeth y chweched yn Ysgol y 

Gadeirlan, Caerdydd a bydd Stephen yn 

cyfreitha yn y ddinas. Llongyfarchiadau a 

phob dymuniad da dros y misoedd nesa. 

  

Cydymdeimlad 

Estynnwn ein cydymdeimlad llwyraf i 

Myfanwy Thomas a'r teulu wrth iddynt 

golli Tad a Thad-cu annwyl iawn ddiwedd 

mis Awst. Brwydrodd Mr. Geraint Davies 

yn ddewr yn erbyn afiechyd creulon ond 

bu farw yn dawel yn ei gartref yn Felindre 

Farchog lle cafodd ofal tyner iawn 

Mel, Myfanwy ac Anthony. Yn meddwl 

amdanoch. 

  

Cydymdeimlwn hefyd  a theulu y 

diweddar Mr Robert Geoffrey Drake. Bu 

farw Mr Drake ddechrau mis Medi - yntau 

yn Dad i Alison a Tim, ac yn Ddat-cu i 

Sion, Catrin, Ffion a Cai Cox. Brodor o 

Donypandy oedd Mr Drake, wnaeth 

gyfraniad mawr i fyd cyhoeddi llyfrau yng 

Nghymru. 

  

Swydd newydd  

Dymuniadau gorau Eleri Middleton yn dy 

swydd newydd yng Nghaerlyr. Gweithio 

yng nghlinig IVF mae Eleri ac wrth ei 

bodd yno yn ol pob tebyg.  

 

Gwellhad llwyr a buan ... 

... i dri gŵr dewr dderbyniodd anafiadau 

cas iawn ar ffurf llosgiadau difrifol 

ddiwrnod carnifal Creigiau eleni. 

Gwirfoddolwyr oedd y tri - yn gofalu am y 

babell fwyd a diod. O rywle, wrth iddynt 

osod eu stondin, yn hollol annisgwyl 

cododd gwynt nerthol. Mae'r gweddill yn 

hanes, ond fe fu adroddiadau yn y papurau 

lleol a chenedlaethol - gyda lluniau 

dramatig o'r digwyddiad anffodus. 

Dymunwn yn dda i Anthony Thomas, Phil 

Bevan a Mike Bartholomew. Maent yn 

gwella diolch byth - ond araf yw'r broses. 

Brysiwch wella fechgyn.    

 

Cyngor Cymuned 

Llongyfarchion i Wynfford Ellis Owen ar 

ei benodiad yn gadeirydd y Cyngor 

Cymuned. Dymuniadau gorau hefyd i Mr 

Bryn Jones a gafodd ei ethol yn ddiweddar 

i wasanaethu ar y Cyngor. 

  

Pob lwc ... 

... i ieuenctid y pentre sicrhaodd 

ganlyniadau wrth eu bodd yn ystod yr haf. 

Dymuniadau gorau un ac oll wrth i chi 

ddilyn cyrsiau coleg, ble bynnag y boch, 

neu wrth i chi ymafael o ddifrif a byd 

gwaith. Basai'n braf cael eich hanes - beth 

am gysylltu? 

  

Beth am gysylltu ta beth os oes gennych 

newyddion i rannu gyda darllenwyr y 

golofn hon? 'Dw i'n hynod ddiolchgar i un 

neu ddau o gyfeillion selog sy'n barod 

iawn i anfon newyddion ymlaen ataf. A 

chofiwch - gallwch gysylltu yn syth efo'n 

hybarch olygydd - gwe@hendre.com  

Beth amdani? 

   Roedd y cyngerdd hefyd yn llwyfan i 

lansio Apêl Eciwmenaidd Stafell Fyw 

Caerdydd i holl eglwysi Cymru gan 

Archesgob Cymru, Dr Barry Morgan ac 

arweinwyr enwadau eraill Cymru, ac i 

glustnodi Dydd Sul 7 Hydref fel Sul 

Adfer. 

Pennaeth Newydd Ysgol 
Gyfun Garth Olwg 

 
Dechreuodd Mrs Angela Williams yn ei 

swydd fel Pennaeth Ysgol Gyfun Garth 

Olwg ym mis Medi. Ei swydd flaenorol 

oedd Pennaeth Ysgol Rhiwabon, 

Wrecsam. Mae’n olynu Ms T. Anne 

Morris a fu’n bennaeth Ysgol Gyfun 

Garth Olwg ers 2008. 

     Mae'r ysgol yn dathlu canlyniadau 

TGAU gorau erioed eleni gyda 74.3% yn 

derbyn gradd  A* - C.  Ac roedd 

Canlyniadau Safon Uwch yn arbennnig o 

dda gyda 98% wedi llwyddo. 

mailto:gwe@hendre.com
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GWAELOD Y 
GARTH A 

FFYNNON TAF 
Gohebydd Lleol: June Huws 

Bethlehem, 
Gwaelod-y-garth 

Trefn yr Oedfaon (ar y Sul am 10:30 a.m. 

oni nodir yn wahanol) : 

Mis Hydref: 

7fed    Oedfa Sul Adferiad dan ofal y 

Cyngor Alcohol a Chyffuriau Eraill 

14eg    Oedfa Gymun Parchedig  R. Alun 

Evans (Gweinidog) 

21ain  Parchedig Derwyn Morris Jones 

28ain  Parchedig  R. Alun Evans 

(Gweinidog) 

 

Mis Tachwedd 

4ydd  Cwrdd Diolchgarwch dan ofal yr 

Ysgol Sul 

11eg   Oedfa Gymun Parchedig  R. Alun 

Evans (Gweinidog) 

18fed  Dathlu  140 mlwydd Capel 

Bethlehem -  dan ofal Peter Wynn Thomas 

25ain   Parchedig  R. Alun Evans 

(Gweinidog) 

 

   Mae’r tymor newydd wedi dechrau ar 

garlam yma ym Methlehem, ac os nad 

ydych chi wedi ei mentro hi eto, tybed a 

fydd arlwy y misoedd nesaf yma yn eich 

denu, gan gofio hefyd y bydd 

gweithgarwch y Nadolig ar ein gwartha 

cyn i ni sylweddoli hynny! 

   Mae ‘na nifer o oedfaon penodol i’w 

cynnal yn ystod Hydref a Thachwedd, gan 

gynnwys Oedfa Sul Adferiad, 

Diolchgarwch, ac hefyd dathliadau 140 

mlwydd oed y capel. ‘Na braf fyddai cael 

cynulleidfa niferus ar gyfer y Suliau yma –

tybed? 

   Mae Waldo eisioes wedi ymweld a’r 

capel ddwywaith yn ystod mis Medi, y tro 

cyntaf yng nghwmni’r Parchedig Aled 

Gwyn, ac yna wedyn i wthio’r Drws (yn) 

Agored ar gyfres o fyfyrdodau ar ei gerddi 

yng nghwmni Wyn James. Cadwch lygaid 

am weddill tymor Drws Agored ar un nos 

Iau yn ystod Hydref a Thachwedd yn 

ogystal. 

   Cofiwch hefyd y bydd Academi’r Garth 

yn newid aelwyd ac yn lletya ym 

Methlehem am y flwyddyn neasf yma, gan 

ddechrau ym mis Hydref. Cwrdd ar fore 

Sadwrn am rhyw awr yn unig yw’r 

patrwm, a hynny rhyw bump neu chwech 

o weithiau rhwng hydref a haf. Eto 

rhowch gyfle i hyn os nad ydych wedi bod 

o’r blaen. 

   Bu’r  Cwrdd Merched ar eu taith fwyta 

gyntaf o’r tymor tra’n esgus pererindota i 

Eglwys Llancarfan yng nghwmni Alwyn 

Harding y pensaer! Mwy i ddod eto yn eu 

cwmni misol ar bnawn Mawrth o hyn at yr 

haf nesa’. 

   Mis o briodasau fu hi i’r Gweinidog ac 

i’r Capel yn ystod mis Medi, a bu’n brysur 

ar dri Sadwrn yn glanhau’r conffeti a 

wasgarwyd wedi iddo uno mewn glan 

briodas Georgina a Jonathan, Marged Haf 

a Daniel, a Bethan Clement a Guto. 

  Dymunwn fel aelodau a ffrindiau briodas 

dda a dedwydd iddynt i gyd. 

   Cofiwch y cynhelir Ysgol Sul i’r plant 

bob Sul heblaw am wyliau Ysgol a hynny 

i gyd fynd ac amser yr oedfa am 10:30 

a.m.  

   Cofiwch hefyd am wefan Bethlehem 

sydd i’w chanfod ar  www.gwe-

bethlehem.org Hefyd mae gan Bethlehem 

gyfri trydar (twitter). Dilynwch ni ar 

@gwebethlehem. 

   Os oes chwant troi i mewn i oedfa 

rhywbryd yn y dyfodol, bydd croeso 

twymgalon yn eich disgwyl bob amser  

ym Methlehem, Gwaelod-y-garth.   

CARDIAU NADOLIG 
ACHUB Y PLANT 

 
Annwyl ddarllenwyr, 

Mae’r gaeaf ar ein gwarthau ac mae’n 

bryd i ni droi ein golygon at y Nadolig.    

   Eleni, mae Achub y Plant Cymru yn 

cynhyrchu cardiau dwyieithog er mwyn 

codi arian at waith yr elusen yn 

rhyngwladol a hefyd yma yng Nghymru 

ac yn y DU.  

   Mae bron i 7 miliwn o blant o dan 5 oed 

yn marw yn ddiangen bob blwyddyn, yn 

aml o achosion y gellir eu trin yn rhad ac 

yn rhwydd fel malaria, dolur rhydd a 

niwmonia. Mae ychydig geiniogau yn 

mynd ymhell i’w helpu nhw i oroesi ac i 

dalu am bethau sylfaenol fel brechiadau, 

rhwydi mosgito a gweithwyr iechyd ar 

gyfer y clinigau. 

   Yma yng Nghymru mae 200,000 o blant 

yn byw mewn tlodi sy’n gallu cael effaith 

hirdymor ar eu lles, iechyd, addysg a 

dyheadau ar gyfer y dyfodol. Mae Achub 

y Plant yn rhedeg rhaglenni yng Nghymru 

er mwyn helpu teuluoedd ar incwm isel 

mewn cymunedau difreintiedig.  

   Mae’r cardiau Nadolig gyda chyfarchion 

y tu mewn yn y Gymraeg a’r Saesneg ar 

gael mewn pecynnau o 10 o’r un dyluniad 

sef Madonna a’i Phlentyn, Robin Goch a’r 

Blwch Postio. Mae’r prisiau yn amrywio 

rhwng £3.49 a £3.99. 

   Mae’r cardiau ar gael yn ein siopau 

elusen ac mewn rhai siopau llyfrau 

Cymraeg ond gallwch hefyd archebu rhai 

yn uniongyrchol drwy gysylltu gyda 

Jessica Evans yn y Swyddfa yng 

Nghaerdydd ar 02920 034 5225 neu 

j.evans@savethechildren.org.uk neu 

walesinfo@savethechildren.org.uk. 

Yn gywir 

Jessica Evans. Swyddog Codi Arian  

Achub y Plant - Cymru 

Bore Coffi  
Bore Sadwrn yr 22 ain o Fedi cyhaliwyd 

bore coffi yn nhafarn Gwaelod-y-garth i 

godi arian i nyrsus Macmillan. 

Roedd y tywydd yn wych ac fe godwyd 

dros £300 ar gyfer yr achos da.  

   Cynhaliwyd y Seremoni Gwobrwyo yng 

Nghanolfan Mileniwm Cymru ym mis 

Gorffennaf lle oedd nifer o weithwyr 

proffesiynol a chynrychiolwyr y Sector 

Iechyd yn mwynhau dathlu cyflawniadau 

Cymraeg mewn gofal iechyd ledled 

Cymru.  

   Enillydd y categori Gweithio â Grwpiau 

sy’n Flaenoriaeth – Defnyddwyr 

Gwasanaethau Iechyd Meddwl oedd 

prosiect gan Fwrdd Iechyd Cwm Taf i 

gleifion o’r enw Dyma Pwy Ydw I, ar 

gyfer y Gymraeg a gyflwynwyd drwy 

Rhaglen Trawsnewid Gofal. 

   Datblygwyd y daflen gan y Gymdeithas 

Alzheimer’s ond cafodd ei haddasu gan 

Rebecca Thomas, hwylusydd Trawsnewid 

Gofal ym Mwrdd Iechyd Cwm Taf, er 

mwyn cwrdd ag anghenion cleifion sy’n 

siarad Cymraeg.   

   Offer syml ac ymarferol yw Dyma Pwy 

Ydw I sy’n darparu ciplun y person sy’n 

ddiodef o ddementia, cymysgwch neu 

wedi colli eu cof.  

   H e f y d ,  c y f l w y n w y d  g w o b r 

cydnabyddiaeth arbennig i Anne Quirke o 

dîm Ysgolion Iach Cwm Taf ar gyfer 

Adnodd Addysgu a Dysgu Cymraeg ar 

gyfer Cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen. 

   Derbyniodd Darrell Clarke gwobr 

cydnabyddiaeth arbennig am ei waith ar 

brosiect ‘Awtistiaeth: Canllaw i Rieni a 

Chynhalwyr yn Dilyn Diagnosis gan 

rieni a gweithwyr proffesiynol mewn 

partneriaeth’. 

GWOBRAU’R 
GYMRAEG MEWN 

GOFAL IECHYD 2012  
 

Mae Bwrdd Iechyd Cwm Taf yn dathlu ar 

ôl ennill gwobr yn Seremoni Gwobrau’r 

Gymraeg mewn Gofal Iechyd sy’n anelu 

at rannu arfer da ac yn sicrhau bod 

Cymraeg yn rhan gyfannol mewn gofal.  

http://www.gwe-bethlehem.org/
http://www.gwe-bethlehem.org/
mailto:j.evans@savethechildren.org.uk
mailto:walesinfo@savethechildren.org.uk
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EFAIL ISAF 
 

Gohebydd Lleol:  
Loreen Williams 

Croeso i’r Pentref 

Mae’n braf cael  croesawu teulu arall o 

Gymry Cymraeg i’r pentref. Brodor o 

Benisarwaun yw Mark Porter ac mae 

Ffion Hawkins yn hanu o Gapel Seion, ger 

Aberystwyth. Mae’r ddau’n athrawon yn 

Ysgol Gyfun Gymraeg Garth Olwg. 

Croeso cynnes i chi i’r pentref, Mark, 

Ffion ac Elliw fach. 

 

Llwyddiant yn yr Eisteddfod 

Bu amryw o’r pentrefwyr yn llwyddiannus 

yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. 

Llongyfarchiadau gwresog i’r pentrefwyr 

a oedd yn aelodau o gôr, parti a 

chyflwyniad llafar. Rydych yn rhy niferus 

i’ch enwi! Daeth y brodyr Gruffydd o 

Nantcelyn â chlod i’r pentref unwaith yn 

rhagor, gyda Trystan yn ennill y wobr 

gyntaf, ag Osian, y drydedd wobr yn y 

gystadleuaeth Ddawns Unigol i Fechgyn. 

Cipiodd y ddau'r ail wobr hefyd gyda 

Gwynfor Dafydd yn y gystadleuaeth 

Triawd Stepio. Llongyfarchiadau 

calonnog i’r ddwy ddysgwraig ar eu 

llwyddiant. Fe gipiodd Joanne Davies, 

Heol Dowlais y wobr gyntaf am 

ysgrifennu dyddiadur garddio a ddaeth 

Beryl Rowley yn ail yn y gystadleuaeth 

llefaru i ddysgwyr. 

   Llongyfarchiadau i chi i gyd. 

 

Gadael am y Coleg 

Pob dymuniad da i’r myfyrwyr sydd yn 

dychwelyd i’r coleg ar ôl gwyliau’r Haf. 

Dymunwn yn dda i Rhodri, mab Alun a 

Heulwen Rees, Heol Iscoed sydd newydd 

ddechrau astudio Mathemateg yng 

Ngholeg y Brifysgol yn Aberystwyth. 

 

Dathlu pen-blwydd 

Llongyfarchiadau i John Edmunds, 

Penywaun sydd newydd ddathlu pen-

blwydd arbennig yn ystod mis Medi. 

 

Genedigaeth 

Llongyfarchiadau i David a Pearl Israel, 

Ffordd y Capel ar ddod yn dad-cu a mam-

gu unwaith eto. Ganwyd merch fach, 

Bronwen, i Menna yn ystod y mis. 

 

Sioe’r Pentref 

Roedd y pentref yn ferw o weithgaredd ar 

Ddydd Sadwrn Medi’r 8fed pan 

gynhaliwyd sioe lwyddiannus iawn yn 

Neuadd y Pentref. Daeth cynrychiolaeth 

dda o’r pentref i gefnogi a bu gwerthu a 

phrynu brwd trwy’r prynhawn. Fe 

ymunodd aelodau’r capel yn y dathlu eleni 

ac mi roedd yr adeilad wedi ei addurno’n 

hyfryd gyda blodau, gwaith cwiltio, gwnïo 

a gwaith celf. Ar y nos Sul cafwyd noson 

o ganu emynau gyda Steve Preston yn 

arwain a John Davies yn cynorthwyo ar ei 

gitâr. Roedd y canu’n fywiog a chafwyd 

noson hwylus iawn. Gwerthwyd y 

trefniadau blodau ar ddiwedd yr oedfa i 

gefnogi cronfa’r neuadd. 

 

Merched y Wawr 

Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf y tymor 

Cangen y garth o Ferched y Wawr yn y 

Ganolfan yn yr Efail Isaf nos Fercher, 

12fed o Fedi. Roedd yn gyfle i 

gymdeithasu a dal lan gyda chlecs yr haf, 

a chawsom gwmni afieithus Gwenno 

Dafydd. Mae Gwenno’n hanu o Sir Benfro 

ac yn aelod o deulu enwog y Bebbiaid, yn 

nith i’r diweddar Mererid Morris a Dewi 

Bebb. Adroddodd hanes ei gyrfa a siarad 

yn llawn bwrlwm am ei rhan yn yr 

Orymdaith Ŵyl Ddewi drwy strydoedd ein 

prifddinas. Gwelodd “fwlch yn y 

farchnad” ac aeth ati i gyfansoddi anthem 

ar gyfer Gŵyl ein Nawddsant. Gweld yr 

angen i greu baner ar gyfer pob un o 

siroedd Cymru ar aeth ati’n ddiymdroi i 

gael y criw merched a greodd dapestri 

Glaniad y Ffrancod yn Abergwaun i greu 

baner i Sir Benfro. Fe ganodd yr anthem 

inni ar ddiwedd y noson. Ei phrosiect 

nesaf fydd nodi hanner canmlwyddiant 

marw’r gantores Edith Piaf ac fe gawsom 

gân neu ddwy yn null y gantores enwog i 

aros pryd. Noson fyrlymus yn wir! 

 

Y TABERNACL 

Llongyfarchiadau 

Llongyfarchiadau diffuant i aelodau ifanc 

yr eglwys a fu’n llwyddiannus iawn yn yr 

arholiadau TGAU a Lefel A. Roedd yna 

ganlyniadau gwych! 

 

Diwrnod i’r Brenin 

Bydd Gŵyl Gristnogol yn cael ei chynnal 

ar Faes y Sioe Amaethyddol yn 

Llanelwedd ddydd Sadwrn Hydref 6ed. 

Bydd hon yn ŵyl i bawb o bob oed. 

 

Clwb Babanod 

Mae’r Clwb yma’n cyfarfod pob bore 

Llun yn y Ganolfan yn Efail Isaf rhwng 

hanner awr wedi naw a hanner awr wedi 

un-ar-ddeg. Bydd cyfle i rieni a neiniau a 

theidiau gael paned a sgwrs tra bod y 

plantos bach yn chwarae. 

 

Merched y Capel 

Bu aelodau’r grŵp merched yn ymweld 

â’r Eglwys Gadeiriol yn Llandaf, fore 

Mercher y pumed o Fedi. Roedd yn fore 

heulog, braf a chawsom ein croesawu gan 

Mr Roger Dixon a chael ein tywys o 

amgylch y gadeirlan. Bu’n egluro’n fanwl 

y bensaernïaeth, y ffenestri cain a’r gwaith 

celf. Roedd yn fore hynod o ddiddorol ac 

fe gawsom baned yn y caffi gyferbyn cyn 

troi am adre. Diolch i Ann Rees am 

drefnu’r ymweliad. Ein cyfarfod nesaf 

fydd ymweliad â’r Amgueddfa 

Genedlaethol ddydd Iau, Hydref 18fed. 

Byddwn yn cyfarfod am goffi yn yr 

Amgueddfa am 10.15 y bore. 

Trip i Eskimo Joe’s  (llun tudalen 16) 
Wyddoch chi fod modd sglefrio yn y 

Rhondda yng nghanol mis Medi? Nid o 

ganlyniad i’r hinsawdd ond yn hytrach 

diolch i Ganolfan Eskimo Joe’s. Cafodd 

blant Ysgol Sul brynhawn hyfryd yno yn 

mwynhau'r cyfuniad annisgwyl o sglefrio 

a softplay. 

  

Trip Ysgol Sul y Tabernacl i Folly 

Farm  (llun tudalen 1) 
Sawl Ysgol Sul yng Nghymru bellach all 

ymfalchïo yn y ffaith bod bron i 60 o 

oedolion a phlant wedi mynd ar eu trip 

Ysgol Sul? Wel, mae plant y Tabernacl yn 

Efail Isaf yn ffodus i allu dweud bod mwy 

o ffrindiau ganddynt yn yr Ysgol Sul na 

sydd gan ambell dîm pêl-droed yn 

Uwchgynghrair Cymru o dorf! 

   Manteisiwyd ar yr hyn a deimlai fel unig 

ddiwrnod braf yn ystod Haf 2012 i 

fwynhau yn Folly Farm ar gyrion Dinbych 

Y Pysgod. Dyma hynt a helynt ambell un 

a fu’n crwydro o’r fferm, i’r ffair ac yn 

bwysicach fyth i ran bwysig y trip sef 

bwyta picnic. 

   Bu Folly Farm yn lwcus iawn i gyflogi 

ambell i ffermwr ymhlith yr Ysgol Sul. 

Roedd ffermwr Llew yn brysur iawn yn 

gyrru ei dractor gwyrdd o gwmpas y fferm 

a bu Awen yn godro’r fuwch er mwyn 

sicrhau digon o laeth yn nhe a choffi’r 

rhieni! 

   Bu ambell un wedyn yn fforio yn y sw a 

syfrdanwyd Lena a Mari wrth iddynt weld 

y jiráffs mor agos atynt yn bwyta dail. 

Ond rhyngoch chi a fi gwelais dri o 

fforwyr direidus (heb enwi neb Siôn, 

Steffan a Huw) yn chwerthin llond eu 

boliau wrth weld y jiráff yn pi - pi!   Yr 

uchafbwynt i’r fforiwr o fri - Bleddyn 

oedd prynu Jiraff (un plastig wrth gwrs!) 

yn y siop i gofio am ei gyfarfyddiad cyntaf 

â Jiraff. Y zebra yn bwyta dail dynnodd 

sylw'r fforwyr Steffan, Beca a Dafydd. 

   Roedd ambell i adrenalin jynci yn ein 

mysg hefyd ac mae’n rhaid dweud i 

Brengain, Hanna, Gwenno, Efa ac Ifan 

deimlo’n eitha nerfus yn mynd yn uchel ar 

yr olwyn fawr. Mae pen Aneurin, 

Gwenllian a Megan yn dal i droi ar ôl 

mynd ar y siglen carosel. Hedfanodd 

Elliw, Nia a Gethin i lawr y Dwmbwr 

Dambar a bu hi’n gystadleuaeth hegar ar y 

ceir bympio rhwng Prys, Elain, Gwern, 

Hedd, Lena a Steffan. Os glywsoch chi’r 

sgrechiadau yn dod o reid Siani Flewog, 

Elan, Sara ac Elen fu am y gorau nes bod 

llwnc tost gan ambell un ar ôl y reid. 

    Beth am ymuno yn yr hwyl â chriw'r 

Ysgol Sul ar fore Sul am 10.40 y.b? 

 

Trefn yr Oedfaon ar gyfer mis Hydref 

Hydref 7: Oedfa Gymun o dan ofal ein 

Gweinidog 

Hydref 14: Mr Emlyn Davies 

Hydref 21: Gwasanaeth Diolchgarwch yr 

Ysgol Sul 

Hydref 28: Mr Allan James 
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PONTYPRIDD 
 

Gohebydd Lleol:  
Jayne Rees 

CORNEL 

Y P lant 

Merched y Wawr 

Cychwynnodd y tymor gyda thaith 

gerdded yn ardal Coryton gan orffen yn y 

Plough, Yr Eglwys Newydd am damaid o 

fwyd. 

   Gwestai mis Hydref yw Gwen 

Griffiths, Maesycoed. Dewch i wrando 

arni yn siarad am grochenwaith Nantgarw 

yng Nghlwb y Bont nos Iau, Hydref 11eg 

am 7.30p.m. 
   Ym mis Tachwedd daw Eurof James, 

Llantrisant i olrhain ei hanes yng 

Nghambodia. 

 

Clwb llyfrau 

Dewch i drafod llyfrau yng Nghlwb y 

Bont nos Fawrth, Hydref  16eg am 

8.00yh. Y gyfrol dan sylw yw ‘Blasu’ 

gan Manon Steffan Ros. Beth am fentro i 

wneud un o’r rysetiau a dod â’ch 

cynnyrch i’r noson? 

   Nofel Saesneg yw llyfr mis Tachwedd 

sef ‘Tigers in Red weather’ gan Lisa 

Klaussman. 

 

Llongyfarchiadau 

Pob lwc i Huw Wilcox, o Graigwen, a’i 

gariad, Lois Wyn o Ddolgellau ar eu 

dyweddiad yn ddiweddar. Maent wedi 

ymgartrefu yng Nghaernarfon. 

   Hefyd i Amy Riley, Lanwood Road sy 
wedi dyweddïo a’i chariad, Ryan Jenkins. 

Mae’r ddau ohonynt yn gyn disgyblion  

Rhydfelen. 

 

Swydd newydd/Cartref newydd 

Pob dymuniad da i’r Parch. Simon 

Wakelin a’r teulu sy wedi symud o 

Graigwen i Faesycoed yn ystod yr haf. 

Hefyd pob llwyddiant yn ei swydd 

newydd gyda’r Eglwys. 

 

Cyfle arbennig 

Cafodd Huw Blainey, Lanwood Road, 

Graigwen haf hynod o brysur a chyffrous. 

Bu’n aelod o Gôr Ieuenctid Cymru gan 

ymweld â Neuadd Albert, Llundain i 

gymryd rhan yn y Proms. Aeth ymlaen i 

berfformio gyda Chwmni Theatr 

Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn  y 

cynhyrchiad awyr agored ‘Torri Ffiniau’. 

 

Dymuniadau gorau 

Mae Siwan Rainsbury yn aros i gael 

llawdriniaeth ond yn y cyfamser yn 

rhannu ei chartref gyda ‘Mr. Cymru’! 

Llongyfarchiadau Tom ar  dy deitl 

diweddaraf! 

 

Cyfarchion pen blwydd hwyr 

Llongyfarchiadau i Helen Thomas, 

Graigwen wrth iddi ddathlu pen blwydd 

nodedig ychydig fisoedd yn ôl. 

Bu Ceinwen Jones, y Comin hefyd yn 

dathlu yn ogystal ag ymddeol o’i swydd 

yn Llywodraeth Cymru. Joiwch eich 

amser hamdden gyda Tom. 

 

Newyddion Trist 

Bu farw Gwennan Brooks, Trefforest yn 

sydyn ar ôl salwch byr. Estynnwn ein cyd 

ymdeimlad â’i gwr Alun a’r plant, Siwan, 

Owain a Nia. Bu'n athrawes uchel ei 

pharch gan staff a phlant Ysgol Gyfun 

Rhydfelen a Garth Olwg. Dysgodd 

wyddoniaeth i nifer helaeth o blant ers y 

70au. Roedd ei phlant hefyd yn gyn- 

ddisgyblion yr ysgol. 

Lliwiwch y Wrach 
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www.mentercaerdydd.org 

029 2068 9888 

Diwrnod Astudio  
Hanes Cymru  

 
Ddydd Sadwrn, 3ydd o Dachwedd bydd 

Diwrnod Astudio Hanes Cymru yn cael ei 

gynnal yng Nghanolfan Soar, Merthyr 

Tudful. Bydd hyn yn gyfle i bobl sydd yn 

ymddiddori mewn hanes lleol ac hanes 

Cymru i ddod draw a dysgu mwy am 

hanes.  Mae rhaglen y dydd isod. I  

gofrestru ar gyfer y dydd cysylltwch â 

Siôn ap Glyn ar 01685 722 176 neu 

 sionapglyn@merthyrtudful.org. 

   Ffi gofrestru: £5:00 am y dydd; £1:00 y 

ddarlith. Noder fod sgyrsiau’r bore yn cael 

eu cynnal trwy gyfrwng y Gymraeg (gyda 

chyfieithu ar y pryd) tra fod sgyrsiau’r 

prynhawn yn Saesneg. Bydd Caffi Cwtsh 

ar agor drwy’r dydd ar gyfer bwyd a 

diodydd-  darperir bwydlen os dymuner. 

Diwrnod  Astudio Hanes Cymru 
 Tal mynediad: £5.00 am y dydd (neu 

£1.00 y ddarlith) 

10.00am-10.45am: Hanes y Mudiad Llafur 

yng Nghymru. Dr. Martin Wright, Ysgol 

Hanes, Archeoleg a Chrefydd, Prifysgol 

Caerdydd   (Yn Gymraeg) 

    Egwyl  

11.00am-11:45am: 12 o Enwogion o 

Hanes Cymru.  Malcom Llywelyn, Awdur  

Llyfrau Cymraeg i ddysgwyr ac Hanesydd      

(Yn Gymraeg)  

11.45-12.45: Cinio (Ddim wedi’i gynnwys 

yn y pris mynediad)                                                                      

12.45-1.30: “Crime and Punishment in 

Merthyr”. Vivian Pugh, Cadeirydd 

Cymdeithas Dic Pendryn ac hanesydd 

lleol.  

      Egwyl  

1.45-2.30:  “Jimmy Michael: The First 

World Cycling Champion”. S J Stanton, 

Nofelydd a Hanesydd 

    Egwyl  

2.45-3.30: “The crannog on Llangors 

Lake: a unique spotlight on Viking Age 

Wales”. Dr Alan Lane, Prifysgol 

Caerdydd  (fel rhan o gynllun Hanes a 

Dirgelwch mewn partneriaeth gyda Celf ar 

y Blaen) 

   I gofrestru cysylltwch â Siôn ap Glyn,:   

sionapglyn@merthyrtudful.org;     

01685 722 176 

Cyfarfod Blynyddol Menter Caerdydd 

Cynhelir cyfarfod blynyddol y Fenter yn 

ein swyddfa yn Llanisien Nos Iau, 

Tachwedd 15 am 7pm. Croeso i bawb. 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â 

celia@mentercaerdydd.org neu ffoniwch 

029 2068 9888 

 

Cyrsiau Hyfforddiant trwy gyfrwng y 

Gymraeg 

Mae’r Fenter wedi derbyn cyllid gan 

Gyngor Caerdydd i gydlynu a chyflwyno 

amserlen o gyrsiau hyfforddiant wedi’u 

achredu ar gyfer unigolion dros 16 oed. 

Bydd y cyrsiau, fydd yn rhedeg o fis 

Ionawr ymlaen, mewn meysydd fel 

Amddiffyn Plant, Hylendid Bwyd, 

Cymorth Cyntaf a Sgiliau paratoi CV 

dwyieithog. Y gobaith fydd cynnig 

cyfleoedd i ennill cymhwysterau trwy 

gyfrwng y Gymraeg i fyfyrwyr, 

gwirfoddolwyr a staff mewn ysgolion a 

chylchoedd Meithrin.  Am fwy o 

wybodaeth am y cyrsiau ar gael, 

cysylltwch ag 

 angharad@mentercaerdydd.org 

 

Fi a Fy Mabi 

Yn dilyn llwyddiant cwrs ‘Fi a fy Mabi’ 

cyn yr Haf, rydym yn cynnig cwrs 

newydd wythnos i fenywod beichiog. 

Bydd y cwrs, sy’n cael ei gynnal yn 

Chapter, yn dechrau Nos Iau, Hydref y 

18fed am 7pm. Bydd cyfleodd i gyfarfod 

a darapar famau arall a dysgu am 

dechnegau aromatherapi, yoga a chael 

cyngor gan ddeitegydd a bydwraig. £20 

yw pris y cwrs, ac mae modd cofrestru 

trwy’r wefan. Am fwy o wybodaeth, 

cysylltwch â 

 marirhys@mentercaerdydd.org 

 

Cwis 

Cynhelir cwis nesaf y Fenter yn y 

Mochyn Du, Gerddi Soffia, Nos Sul, 

Hydref 28 am 8 o’r gloch. Croeso cynnes 

i bawb. £1 yr un i gymryd rhan. 

 

Amser Stori1 

Rydym yn cynnal 3 sesiwn Amser Stori 

wythnosol mewn llyfrgelloedd y tymor 

hwn. Mae’r sesiynau stori, crefft a chân i 

b lan t  0 —4 oe d  a ’ u  r h ie n i .  

Mae’r sesiynau hwyliog, sydd yn rhad am 

ddim, yn cael eu cynnal drwy gyfrwng y 

Gymraeg mewn partneriaeth rhwng y 

Fenter a gwasanaeth Llyfrgelloedd 

Cyngor Caerdydd. Beth am alw mewn i’n 

gweld yn un o’r llyfrgelloedd canlynol: 

Dydd Mawrth Llyfrgell Treganna 

10.30am 

Dydd Mawrth  Llyfrgell Penylan  2.15pm 

Dydd Mercher Llyfrgell Yr Eglwys 

Newydd  2.15pm 

  

Gweithdy Coginio Gwinllan Llannerch 
Beth am gofrestru ar un o’n gweithai 

coginio yn lleoliad hyfryd Gwinllan 

Llannerch yn y Fro yn ystod mis 

Tachwedd. Yn ystod y gweithdy byddwch 

yn paratoi tapas Cymreig dan arweiniad 

Sian Basset Roberts. Pris y cwrs yw £50 

sy’n cynnwys cynhwysion a gwydraid o 

win. Mae dewis o ddau ddyddiad: Dydd 

Sul, Tachwedd 11 neu Dydd Sul 

Tachwedd 24 rhwng 2pm- 4.30pm. I 

gofrestru, neu am fwy o wybdoaeth, ewch 

i wefan y Fenter neu cysylltwch ag 

aweldavies@mentercaerdydd.org 

 

Clonc yn y Cwtsh 

Wyt ti’n dysgu Cymraeg? Dere i Clonc yn 

y Cwtsh – sesiwn sgwrsio newydd 

wythnosol i ddysgwyr sy’n cyfarfod yn y 

Cwtsh yn Chapter (wrth y fynedfa gefn). 

Cyfle perffaith i ymarfer dy Gymraeg 

gyda dysgwyr eraill. Croeso i bawb! 

Dechrau Nos Lun, Hydref yr 8fed, rhwng 

6.30pm – 8pm. Am fanylion, cysylltwch â 

llinoswilliams@mentercaerdydd.org 

 

Cynlluniau Gofal 

Bydd y Fenter yn cynnal Cynllun Gofal 

newydd yn Ysgol Pencae yn ystod hanner 

tymor yr Hydref. Gan nad yw Ysgol 

Melin Gruffydd ar gael oherwydd gwaith 

adeiladu, rydym yn ddiolchgar iawn i Mr 

Richard Thomas yn Ysgol Pencae am 

gytuno i adael i ni gynnal ein gwasaneth 

gofal gwyliau o’r safle. Bydd y cynllun 

gofal ar agor ym Mhencae, ac yn Ysgol 

Treganna drwy’r wythnos – Dydd Llun, 

Hydref 29 i Ddydd Gwener, Tachwedd 2, 

rhwng 8.30am a 5.30pm. Cost cofrestru 

yw £17 y diwrnod. Mae’n rhaid cofrestru 

o flaen llaw ar ein gwefan – 

mentercaerdydd.org, neu cysylltwch gyda 

marirhys@mentercaerdydd.org 

 

Gweithgareddau Ieuenctid yn ystod 

Hanner Tymor 

Bydd CLWB ar agor yn Ysgol Glantaf ar 

gyfer disgyblion blwyddyn 7, 8 a 9 am 

ddeuddydd yn ystod hanner tymor yr 

Hydref. Mae croeso i bobl ifanc alw 

mewn unrhyw bryd rhwng 10.30am a 

2.30pm Dydd Mawrth, Hydref 30 a Dydd 

Mercher, Hydref 31. Bydd cyfle i ymalcio 

yn ardal y bistro, cymryd rhan mewn 

gweithdy roc, cael tattoo ffug a llawer 

mwy! Mae CLWB am ddim, a does dim 

angen cofrestru o flaen llaw – dim ond 

troi lan ac arwyddo mewn! 

Bydd cyfle hefyd i ddisgyblion blwyddyn 

7, 8 a 9 i gofrestru ar daith Paintball, 

Dydd Iau, Tachwedd y 1af – bydd mwy o 

wybodaeth ar ein gwefan yn fuan! 

Mae dros 120 o bobl wedi cofrestru ar 

gyrsiau’r oedolion a ddechreuodd ym 

mis Medi. Dyma rhai o’r criw Sbaeneg 

yn Ysgol Plasmawr. 

mailto:sionapglyn@merthyrtudful.org
mailto:sionapglyn@merthyrtudful.org
mailto:celia@mentercaerdydd.org
mailto:aweldavies@mentercaerdydd.org
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Ysgol Gynradd 
Gymraeg  

Evan James 
 

Croeso 

’Rydym yn croesawu ein Pennaeth 

Gweithredol Mrs. Sharon Jayne a’r plant 

newydd i’r ysgol.  Mae disgyblion 

dosbarthiadau 1 a 2 wedi setlo’n wych 

ac wedi creu cacen gwyneb hapus fel 

rhan o’n thema ‘hapusrwydd’.  ’Roedd 

yn braf croesawu rhieni plant pob 

dosbarth i’r ysgol i gael gwybodaeth am 

themâu’r tymor. 

 

O gwmpas y dosbarthiadau 

Fel y disgyblion ieuengaf, mae plant 

dosbarthiadau 3 a 4 wedi bod yn dilyn 

thema ‘hapusrwydd’. Maen’ nhw wedi 

bod yn sôn am bethau sy’n gwneud 

iddyn’ nhw deimlo’n hapus.   

   Mae dosbarthiadau 5, 6 a 7 yn 

ddiolchgar i Mr. Rhys Lloyd am siarad 

gyda nhw am ei blentyndod. Gofynnodd 

y plant gwestiynau amrywiol a diddorol 

iddo ac ’roedden nhw wrth eu boddau 

yn cwrdd â thedi cyntaf Mr. Lloyd, 

‘Dafydd’. Wnawn ni ddim datgelu 

oedran y tedi!  

   Mae dosbarthiadau 8, 9 a 10 wedi 

dysgu llawer oddi wrth ‘Sami Sgerbwd’ 

wrth iddo ymweld â’u  dosbarthiadau ac 

wedi mwynhau ymchwilio i ffeithiau 

diddorol amdano.  Maen’ nhw hefyd 

wedi bod yn chwilio am wybodaeth am 

swyddogaeth organau’r corff ac yn 

arsylwi’n ofalus ar wahanol rannau o 

gorff mochyn sef calon, aren, afu, pen a 

throed. 

   Mae dosbarthiadau 11, 12 a 13 wedi 

mwynhau gweithdy “ Techniquest ” yn 

cynnwys sioe ‘Deunyddiau Difyr’  oedd 

yn arddangos newidiadau hudol a 

chyffrous. 

 

Gwasanaeth Owain Glyndŵr 

Buom yn dathlu pwysigrwydd Owain 

Glyndŵr yn hanes Cymru a chafodd 

pawb gyfle i wisgo rhuban coch a 

melyn. 

 

Cyngor Yr Ysgol 

Bu pleidleisio brwd a llongyfarchiadau 

i’r plant canlynol ar gael eu dewis i 

gynrychioli eu dosbarthiadau ar y 

cyngor:  

Dosbarthiadau 6 a 7 – Alex White ac 

Anwen-Rose Hughes. Dosbarth 8 – 

Ffion Fairclough a Kai Easter.  Dosbarth 

9 – Leah Stott ac Aled Evans.  Dosbarth 

10 – Liêu Thomas a Liam Huxtable. 

Dosbarth 11 – Iwan Smith ac Annwylun 

Pike.  Dosbarth 12 – Owen Ratcliffe a 

Darcy Morgan.  Dosbarth 13 – Nadia 

Hughes a Wil Gray. 

Ysgol 
Llanhari 

Myfyriwr y Flwyddyn 2012. 

Bu dathlu mawr nos Wener 14eg o Fedi 

yng Ngwesty'r Hilton yng Nghaerdydd. 

Griffin Mill Myfyriwr y Flwyddyn 2012 

oedd yr achlysur gydag Amy Nicholls yn 

cyrychioli Ysgol  Llanhari. Noson i 

ymlacio ac ymfalchio oedd hi, gyda mam 

Amy, Sophie (ei chwaer) a Mr Wilshaw 

(Arweinydd Cynnydd y 6ed) yn mwynhau 

pryd o fwyd a chwmni da cyfeillion o 

ysgolion eraill RhCT. Gwobr anhygoel 

oedd ar gael i'r enillydd - Fiat 500 newydd 

sbon yn rhad ac am ddim am flwyddyn 

gron (o ganlyniad i nawdd hael iawn 

Griffin Mill). Yn anffodus, nid enillodd 

Amy, ond cafodd noson i'w chofio. Codi 

yn gynnar fore trannaeth oedd hanes Amy 

wrth ddechrau ar gam nesaf ei haddysg yn 

astudio ym Mhrifysgol Fetropolitan 

Caerdydd. Diolch o galon i ti Amy am dy 

gyfraniad sylweddol i fywyd Ysgol Gyfun 

Llanhari ar hyd dy amser a phob 

dymuniad da i ti yn dy astudiaethau 

pellach.  

 

Cystadleuaeth Trawsgwlad 

Cafwyd cystadleuaeth frwd i flynyddoedd 

7,8, a 9, er mwyn dewis timau ar gyfer 

cynyrchioli'r ysgol yng nghystadleuaeth y 

Sir ym Mhenybont ar y 4ydd o Hydref.  

Llongyfarchiadau i bawb wnaeth gystadlu. 

   Hoffai'r Adran Addysg Gorfforol 

ddiolch yn fawr iawn i aelodau y 6ed 

dosbarth am eu cymorth i gynnal 

digwyddiad llawn cyffro a llwyddiant 

ble roedd ymdrech pob disgybl yn cael ei 

wobrwyo.  

 

Ffrindiau Llanhari 

Daeth criw brwd ynghyd yn neuadd yr 

ysgol ar nos Fawrth wlyb iawn ym mis 

Medi i sefydlu cymdeithas newydd 

Ffrindiau Llanhari.  Bwriad y gymdeithas 

yw hybu a meithrin cysylltiadau a 

chymdeithasu ymysg rhieni, staff a holl 

‘ffrindiau’r’ ysgol – hen a newydd!  Braf 

iawn oedd cael cyfle i drafod syniadau am 

weithgareddau gyda rhieni disgyblion o 3 

oed i 19!  Mae croeso mawr i unrhyw 

ffrind i’r ysgol ymuno â’r gymdeithas 

boed yn riant, yn famgu, tadcu, yn gyn-

athrawon a chyfeillion.  Bydd noson gyri 

gymdeithasol yn cael ei chynnal yng 

Nghlwb Rygbi Pontyclun yn yr hydref.  

Dewch yn llu i fwynhau! 

 

Gwobr Dug Caeredin 

Llongyfarchiadau mawr i ddisgyblion 

Blwyddyn 10 a 13  Llanhari - Morgan 

Bozanko, Joseph Gatt, Elliott Calford, 

Lewis Jones, Joshua Davis, Aled James a 

Rhys Thomas am lwyddo yn eu taith antur 

Gwobr Arian yn ardal y Gwyr ddiwedd 

Gorffennaf.  Pob lwc i griw Bl 13 yn y 

Brifysgol – ymlaen am y Wobr Aur bois! 

Cerddoriaeth 

Llongyfarchiadau i Owain Ellis Blwyddyn 

10 ar gael ei dderbyn yn aelod o gôr "Only 

Boys Aloud" 

 

Llongyfarchiadau i'r disgyblion canlynol 

am lwyddo yn yr arholiadau offerynnol 

canlynol yn ddiweddar 

Telyn 

Catrin Morgan, Catrin Williams, 

Rhiannon Cummings Gradd 2,  

Beca Ellis, Lewis James, Gradd 3,  

Alys John, Gradd 4,  

Eleri Fowler, Megan Thomas Gradd 5 

Pres 

Liam Reese, Llewelyn Davies (+piano)

Gradd 6 

Bethan Davies Gradd 3 

Ffidl 

Angharad Davies (+piano) Gradd 5 

Baswn 

Dafydd Tudor, Gradd 7 

 

Cafwyd cyngerdd trosglwyddo hyfryd ar 

ddiwedd tymor yr Haf gyda disgyblion 

telyn Blwyddyn 6 ysgolion Cynradd 

Llantrisant, Dolau a Thonyrefail ynghyd â 

disgyblion Llanhari'n perffomio nifer o 

eitemau ar y cyd. 

 

Eisteddfod Genedlaethol Bro 

Morgannwg 

Llongyfarchiadau mawr i Gwynfor 

Dafydd o Flwyddyn 10 am ennill Tlws D 

Gwyn Evans i feirdd dan 25oed ac yntau’n 

14 oed!  Derbyniodd Gwynfor y tlws 

mewn seremoni yn y Babell Lên yn ystod 

yr Eisteddfod.  

   Mae Gwynfor yn prysur ddatblygu fel 

bardd o fri.  Yn ystod tymor yr Haf daeth 

hefyd yn fuddugol mewn cystadleuaeth 

gan y cwmni siocled Divine a Chymorth 

Cristnogol gan ennill llond  trol  o wobrau 

danteithiol! 

 

Cerdd fuddugol Gwynfor o'r gystadleuaeth 

Divine/Cymorth Cristnogol. 

   Fy Siop Siocled 
   gan Gwynfor Dafydd 
 

Pan na fyn heulwen wenu 

ar awr ddwys yr awyr ddu, 

tasgwn i siopau Tesco - 

clyd yw gyda’i siocled o. 

 

Tua’r til, troi, rhaid talu 

ac ymuno’n llon â’r llu. 

Ond yn fy mhen, am ennyd 

fe synhwyraf araf fyd: 

dan benyd, o fyd di-foeth 

yn helbul y gwres chwilboeth, 

mae gweithwyr dan gur yn gaeth 

i lafur cyfalafiaeth. 

 

Yn ein hedd a flaswn ni – eu hen boen 

yn y bocs siocledi, 

a’u huffern yn ein coffi? 
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Ysgol Evan James 

Llongyfarchiadau mawr i gyn-ddisgyblion Llanhari ar eu llwyddiant yn y 

Gemau Olympaidd! 

Mae’r ysgol yn hynod  falch o ddau gyn-ddisgybl fu’n cystadlu yng Ngemau 

Olympaidd a Pharalympaidd Llundain 2012.  Yn ystod y Gemau Olympaidd bu 

Rhys Williams yn cystadlu yn rownd cyn derfynol y ras 400m dros y clwydi a 

chafodd Aled Sion Davies lwyddiant arbennig yn y Gemau Paralympaidd gan  

ddychwelyd i Gymru gyda Medal Efydd am daflu Pwysau a Medal Aur  am daflu’r 

Ddisgen. Mae’r ddau wedi derbyn gwahoddiad i ymweld â’r Ysgol ym mis Hydref i 

rannu eu llwyddiant a’u profiadau gyda disgyblion presennol yr Ysgol. 

Criw Gwasanaethau Cyhoeddus 

Llanhari yng Nghanolfan Awyr 

Agored  Daerwynno 

Caiacio yng Ngemau Cymru –

Llongyfarchiadau i ddisgyblion 

Llanhari am gystadlu – Owain Ellis , 

Llewelyn Lloyd, Dafydd Roberts a 

Morgan Elliott 

Holly James, Shauna 

Steadman a Callum 

Llywelyn – 

disgyblion blwyddyn 

6 oedd yn arwain 

gwasanaeth Owain 

Glyndwr. 

Ysgol Llanhari 

Cyngor yr Ysgol 

Cyngerdd trosglwyddo gyda disgyblion telyn Blwyddyn 6 

ysgolion Cynradd Llantrisant, Dolau a Thonyrefail  

Aled Sion Davies   Rhys Williams 

Gwynfor Dafydd 

Amy Nicholls yn noson Myfyriwr y Flwyddyn 
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Ysgol  y Dolau 

Haf 1962, union 50 mlynedd yn ôl, 

cychwynnodd Dafydd Iwan ar ei daith fel 

canwr. Mae’n wir ei fod wedi bod ar 

lwyfan sawl eisteddfod leol cyn hynny, a 

hefyd wedi ennill llu o ddilynwyr yng 

Ngwersyll Glan-llyn, ond yn Abergwaun y 

canodd yn ei gyngerdd ‘swyddogol’ 

cyntaf. Arweiniodd hynny at ragor o 

nosweithiau o bob math, cyn iddo gael ei 

gornel ei hun bob nos Fercher ar raglen ‘Y 

Dydd’ TWW, cytundeb recordio gan 

Welsh Teldisc, ac y mae’r gweddill yn 

hanes eithaf cyfarwydd.  

   Yn enedigol o Frynaman, yn un o 

bedwar brawd, bu’n byw yn 

Llanuwchllyn, Yr Wyddgrug, Caerdydd, 

Penarth, Llanystumdwy a’r Waunfawr cyn 

ymgartrefu yn Rhos-bach ger Caernarfon. 

Yno mae’n byw ers 24 mlynedd gyda’i 

briod Bethan, ei feibion ieuengaf Caio a 

Celt, a’r ddau gi Cadi ac Iestyn. Mae 

ganddo blant hŷn Llion, Elliw a Telor a 

thri o wyrion, Morgan John, Louis 

Llywelyn ac Eban Dafydd.  

   Dros yr hanner can mlynedd ddiwethaf, 

gwelwyd ymgyrchu Cymdeithas yr Iaith, 

yr Arwisgo a’r arwyddion ffyrdd, y 

Deddfau Iaith a sefydlu S4C, tair 

refferendwm a sefydlu Cynulliad 

deddfwriaethol i Gymru, a bu caneuon 

Dafydd yn gyfeiliant i’r cyfan. Pigodd 

gydwybod a rhoi pin mewn ambell 

swigen, gan wneud i ni chwerthin a chrio 

bob yn ail, ond yn pefrio drwy’r cyfan 

mae caneuon Dafydd yn dathlu ein 

Cymreictod, ac yn ein herio i sicrhau y 

bydd Cymru yn chwarae ei rhan ym myd 

newydd y dyfodol.  

   Yn Eisteddfod Genedlaethol Bro 

Morgannwg eleni cyhoeddodd cwmni 

Sain pecyn o gryno-ddisgiau yn cynnwys 

ei holl recordiadau – 219 o draciau ar 12 

CD, ac yn ystod y misoedd nesaf mi fydd 

yn cynnal cyfres o gyngherddau o 

Croeso Nôl 

Erbyn hyn mae pawb wedi setlo’n ôl i 

fywyd yr ysgol am flwyddyn arall, ac yn 

m w y n h a u  y m g a r t r e f u  y n  e u 

dosbarthiadau newydd a gweld eu 

ffrindiau eto. 

Croeso mawr hefyd i’r plant newydd 

sydd wedi dechrau yn Ysgol y Dolau, a 

gobeithio y byddwch yn hapus iawn 

yma. 

 

Clwb Pêl Droed Caerdydd 

Roedd disgyblion Blwyddyn 5 yn ffodus 

iawn i ddechrau’r tymor gydag 

ymweliad â Stadiwm Dinas Caerdydd. 

Ar ôl iddyn nhw ymweld â’r 

ystafelloedd newid, roedd gwers am ail-

gylchu a’r dylanwad ar y blaned. 

   Bydd chwaraewyr o’r Clwb yn 

ymweld â’r ysgol yn wythnosol am 6 

wythnos er mwyn dysgu sgiliau 

newydd. 

 

Prosiect ‘Smile’ 

Aeth disgyblion Bl. 5 a 6 i Goleg 

Pencoed i gymryd rhan yn ail ran 

Prosiect ‘Smile’. Agorwyd yr achlysur 

gan  Brif Weinidog Cymru, Carwyn 

Jones. Roedd llawer o ysgolion yn 

bresennol i fwynhau’r gweithdai 

diddorol a stondinau amrywiol i hybu 

‘Food For Thought’. Ond uchafbwynt y 

dydd i ddisgyblion Dolau oedd clywed 

eu bod nhw wedi ennill y wobr gyntaf 

yn  y gystadleuaeth fideo! Da iawn wir i 

bawb a fu’n glwm â’r prosiect. 

 

Gwefan yr Ysgol 

Mae llu o wybodaeth ar ein gwefan  

www.dolauprimary.org.co.uk 

 

Côr Yr Ysgol 

Roedd côr yr ysgol yn ddigon ffodus i 

gael gwahoddiad i berfformio yn y 

Neuadd Albert, Llundain yn  un o Proms 

y BBC. Does dim llawer o blant yn 

gallu dweud eu bod nhw wedi 

p e r f f o r m i o  g y d a  C h e r d d o r f a 

Genedlaethol y BBC, Corws y BBC, 

Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru a 

nifer o grwpiau  adnabyddus eraill. 

Roedd y disgyblion wedi mwynhau’r 

profiad yn fawr iawn - er bod yr 

ymarferion yn hir - ac roedd yn wych 

cael mynd â llond bws o rieni a 

chefnogwyr gyda ni i Lundain. Mae’n 

siŵr bod canu yn y Neuadd Albert yn un 

o’r profiadau bydd y disgyblion yn cofio 

am amser hir iawn a hoffai staff yr ysgol 

ddiolch yn fawr iawn i’r plant am 

gynnal enw da’r ysgol. 

 

Cymdeithas Wyddonol 
Cylch Caerdydd  

 
Rwy’n agos at orffen fy nefod flynyddol o 

ddarllen y gyfrol Cyfansoddiadau a 

Beirniadaethau. Fy nod pennaf ar y 

darlleniad cyntaf yw chwilota am 

gyffyrddiadau gwyddonol gan y beirdd, 

llenorion a beirniaid. Syndod pleserus 

eleni oedd cael fy moddhau’n gynnar iawn 

yn y gyfrol, ym meirniadaeth Mererid 

Hopwood ar yr Awdl, gyda’r sylw, ‘Cryn 

gamp yw troi dehongliad gwyddonol 

astrus yn farddoniaeth….’. Mae’r awdl 

fuddugol yn agor gyda’r llinellau, ‘Yn ras 

y tonnau ar draws y twyni, /Yn swn y 

gragen, mae hen, hen ynni… ‘. Dyma sail 

sêl Peter Hain am y Morglawdd Hafren. 

Tybed a fu ef a Dylan Iorwerth yn 

sgwrsio? Mae cerdd arall yn yr awdl, 

gyda’r teitl Esblygiad, yn cynnig,’Rhannu 

cell, a’r ynni cudd yn y canol yw cynnydd’ 

a cherdd arall, gyda’r teitl Grymoedd, yn 

nodi, ‘Hen ŵr y lloer…yn tynnu ar y 

tonnau…’. Roeddwn dros ben fy nigon. 

   Profiad gwefreiddiol oedd bod yn y 

Pagoda yn gwrando ar Dr. Rhodri Jones 

yn traethu ar y Gwrthdrawydd Hadron 

Trwm (LHC yw’r talfyriad Saesneg). Mae 

Rhodri, mab Elenid a’r diweddar Dyfrig, 

yntau’n wyddonydd disglair, ar staff 

CERN, y sefydliad Ewropeaidd er hybu 

ymchwil niwclear ger Genefa.  

   Wrth wrando ar y traethiad cofiais am 

ddau gyswllt ‘eisteddfodol’. Yn gyntaf, yn 

1986 dangosodd Dr Dyfrig ei wlatgarwch 

trwy ddewis cyhoeddi newyddion pwysig 

o’i ymchwil cosmolegol ar y Maes yn y 

Genedlaethol, yn hytrach na mewn 

cynhadledd o arbenigwyr. Mewn ychydig 

o flynyddoedd bu farw yn 49 oed. Yn ail, 

roedd y cyn-Archdderwydd Emrys 

Roberts yn nodedig ymhlith beirdd 

Cymraeg am ei gerddi yn ymwneud â 

gwyddoniaeth. Yn dilyn marw Dyfrig 

cyhoeddodd Emrys gerdd hyfryd yn 

coffhau camp a gwasanaeth y 

gwyddonydd dewr. Ym Mro Morgannwg 

bu’r Archdderwydd Jim yn coffhau 

Emrys, fu farw eleni. 

Neville Evans (0791 325 7371) 

Dafydd Iwan – dathlu 
hanner canrif o 

berfformio gyda taith o 
Gymru a bocs set o’i 

holl ganeuon  
‘Cana dy Gân’  

amgylch theatrau Cymru.  

   Mewn nifer o leoliadau ar hyd y daith  

bydd Dafydd hefyd yn perfformio sesiwn 

Cwm Rhyd y Rhosyn i blant – dewch i 

ymuno yn y canu ac i glywed hanes 

cymeriadau’r Cwm!  

Nos Wener, Hydref 19: Theatr Weston, 

Canolfan y Mileniwm, Caerdydd am 

8yh gyda Heather Jones.  

Tocynnau: Canolfan y Mileniwm 029 

2063 6464 – hefyd bydd Dafydd yn 

perfformio Cwm Rhyd y Rhosyn i blant 

amser cinio – 12yp – tocynnau trwy’r 

ganolfan (bydd pecyn bach o nwyddau am 

ddim i’r plant sy’n mynychu’r sesiwn 

Cwm Rhyd y Rhosyn).   

http://www.dolauprimary.org.co.uk
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Problem gyda’r 

cyfrifiadur?  

Arbenigwr gyda  

15 mlynedd o brofiad 

Cysylltwch â Paul:  

    (01443) 208472 

Ebost:  computerpaul@live.co.uk      

Symudol: 07731595066 

‘Un Bach 
Arall Eto..!’ 
gan Twm 

Miall 
 

 

 

 

 

 
Mi fydd cynhyrchiad nesaf Bara Caws – 

‘Un Bach Arall Eto..!’ gan Twm Miall   y 

sioe glybiau yn cychwyn teithio nos 

Fawrth  2ail o Hydref yng Nglwb 

Chwaraeon Porthmadog ac yn diweddu yn 

y Chapter Caerdydd Nos Sadwrn, 

Tachwedd l0fed – 6 wythnos o daith i gyd. 

 ‘Mae Ron y tafarnwr mewn dyled dros 

ei ben a’i glustiau ac mae cwsmeriaid y 

‘Cwch a’r Captan’ cyn briniad â rhaglen 

dda ar S4C. Mae’r hen greadur a’i din at 

wal a dydi Laves, ei wraig, fawr o help.. 

Pur anamal mae hi’n llnau a fedar hi ddim 

cwcio chwaith – cwcio. Ddudson ni!!  Be’ 

dda o’r hen le?  Fedar y ddau godi’r hen 

byb yn ôl  ar ei draed?’ 

   Noson ddifyr yng nghwmni llu o 

gymeriadau lliwgar wrth i un o  s i o e a u 

glybiau mwya’ poblogaidd Bara Caws 

gael ei hatgyfodi o’r  newydd. 

   Yr  actorion yw:  Bethan Dwyfor, Iwan 

Charles, Llyr Evans a Hefin Wyn. Mae 

Hefin a Bethan yn ymddangos am y tro 

cyntaf mewn sioe glwb! Y cyfarwyddwr 

yw Dewi Rhys. 

 

Nos Wener a Nos Sadwrn, Tachwedd 9 a 

10 am 7.30 Canolfan y Chapter, 

Caerdydd Swyddfa Docynnau 02920 

304400 

 

TAITH GWERIN 
GYFOES O GYMRU 

gyda  
Cowbois Rhos Botwnnog / The 

Gentle Good / Georgia Ruth 
 
Closiwn yn nes nag o'r blaen, i deimlo hen 

wreiddiau'n troelli o'r newydd. Mae 

Cowbois Rhos Botwnnog, The Gentle 

Good a Georgia Ruth; artistiaid gwerin 

gyfoes gorau Cymru, yn camu ar lwyfan y 

theatr. 

   Ffurfiwyd Cowbois Rhos Botwnnog yn 

2005 gan dri brawd o Ben Llŷn; Iwan, 

Dafydd ac Aled Hughes. Dros dreigl 

amser, mae’r band bellach yn saith aelod, 

ac mae’r sŵn bellach wedi gwyro o fod yn 

ganu gwlad pync-aidd, i fod yn ganu 

gwlad a gwerin hiraethus, llawn harmoni. 

Mae eu halbwm newydd, ‘Draw Dros y 

Mynydd’, newydd gyrraedd y siopau, hyn 

yn dilyn derbyniad gwresog eu hail 

albwm, ‘Dyddiau Du, Dyddiau 

Gwyn’ (Sbrigyn Ymborth).  

   Mae Gareth Bonello, y dyn `tu ôl i’r enw 

The Gentle Good, yn medru dal hudoliaeth 

rhyw hen hiraeth Cymreig yn ei holl 

gynnyrch.  Mae Gareth wedi rhyddhau tair 

record ar label Gwymon; Yr EP ‘Dawel 

Disgyn’ (2007), yr albwm cyntaf ‘While 

you slept I went out walking’ (2008), a’r 

ail albwm ‘Tethered for the Storm’ (2011), 

ble clywir cyfraniad cynnes y Mavron 

Quartet. Wedi derbyn safle artist preswyl 

trwy’r PRSF a’r Cyngor Prydeinig, mae 

Gareth newydd ddychwelyd o Chengdu yn 

Tsieina, ble bu’n ymchwilio a recordio 

albwm newydd wedi seilio ar gerddoriaeth 

draddodiadol Cymru a Tsieina, prosiect a 

fydd yn sicr o ddod a dimensiwn newydd 

i’w gerddoriaeth. Er yn aml yn perfformio 

ar ben ei hun, mi fydd 10 aelod i’w fand ar 

gyfer y daith gan gynnwys y pedwarawd 

llinynnol The Mavron Quartet. 

   Merch y Gorllewin yw Georgia Ruth yn 

wreiddiol; merch y môr sy’n hoff o gadw’i 

thraed a’i thelyn yn sych. Yn ystod ei 

phlentyndod yn Aberystwyth, dechreuodd 

ddarganfod, ar yr un llaw, melanganu 

Mary Hopkin, Plethyn a Leah Owen; ac ar 

y llall, Leonard Cohen a Joni Mitchell. 

Bellach, a hithau’n 23 oed, mae Georgia 

wedi rhyddhau EP arbennig ar finyl 10” 

trwy label Gwymon, o’r enw ‘In Luna’ a 

dewiswyd trac arall ganddi, fersiwn o hen 

gân werin Americanaidd, ‘Old Blue’, fel 

‘MPFree of the Day’ ar raglen Lauren 

Laverne (6Music). Mae Georgia hefyd yn 

adnabyddus fel cyflwynwraig ar Radio 

Cymru a Radio Wales.  

   Rhyngddynt, mae’r artistiaid wedi 

perfformio yn rhai o wyliau cerddorol 

mwyaf Prydain, megis Glastonbury, 

Latitude a Gŵyl y Dyn Gwyrdd, ond pwy 

allai ddymuno gwell llwyfan na hwn?   

Gwener Hydref 19 Canolfan Celfyddydau 

Muni, Pontypridd | 08000147111 |   rct-

arts.org.uk 

soundcloud.com/cowbois 

s o u n d c l o u d . c o m / t h e - g e n t l e - g o o d 

georgiaruthmusic.tumblr.com 

Ysgol Gynradd 
Gymunedol Gymraeg 

Llantrisant 
 
Gobeithiwn fod pawb wedi mwynhau’r 

gwyliau.  Hoffem estyn croeso mawr i’r 

staff a’r disgyblion newydd sydd yn 

ymuno gyda ni eleni. Mae 4 aelod newydd 

o staff wedi dechrau yn yr ysgol eisoes.  

Bydd Mr Gethin Jones, Dirprwy Bennaeth 

newydd yr ysgol, yn dysgu Blwyddyn 6.  

Daw Miss Alexsis Barnard atom fel 

CALU a bydd hi’n gweithio ym mhob 

dosbarth trwy’r ysgol.  Hefyd, mae Mrs 

Kirsty Turner a Miss Rebecca Evans sy’n 

gyn-ddisgybl i  ni yn YGGG Llantrisant, 

yn ymuno â ni fel Cynorthwyr Dosbarth 

yn Nosbarth 2 a 3. Gobeithio y byddan 

nhw’n ymgartrefu’n llwyr ac yn mwynhau 

gweithio gyda phawb yn yr ysgol. 

 

Erbyn hyn, gobeithiwn fod disgyblion 

Blwyddyn 6 llynedd wedi ymgartrefu yn 

eu hysgolion newydd,  Ysgol Gyfun 

Llanhari, Ysgol Gyfun y Pant ac Ysgol 

Gyfun Gartholwg.  Diolch yn fawr iddynt 

am eu cyfraniad i’r ysgol a phob lwc 

iddynt yn eu hysgol newydd. Croeso mawr 

i’n disgyblion newydd.  Mae 44 o blant 

bach meithrin wedi dechrau yn yr ysgol yn 

Nosbarthiadau 1 a 2. Bydd y plant yn 

nosbarth 1 o dan ofal Mrs Riggs gyda help 

Miss Wride a Mrs Woodward a bydd plant 

yn nosbarth 2 o dan ofal Mrs Abrons a 

Miss Thomas gyda help Mrs Blacker a 

Miss R. Evans. 

 

Ffotograffydd 

Treuliodd tîm John Newman ddiwrnod 

cyfan yn tynnu lluniau holl blant yr ysgol 

a’u brodyr a’u chwiorydd bach!  Mae 

pawb yn edrych ymlaen yn fawr i weld y 

lluniau! 

 

Llangrannog 

Brynhawn dydd Gwener, Medi 21ain 

gadawodd nifer o blant Blwyddyn 5 & 6 

yr ysgol yn llawn cyffro, i dreulio 

penwythnos yn Llangrannog o dan ofal 

Mrs Veck, Mr Williams, Mr G. Jones a 

Miss A. Barnard.  Edrychwn ymlaen at y 

rhifyn nesaf i gael clywed yr hanes. 

 

Cyngor yr ysgol 

Rydym wedi ethol plant o flynyddoedd 1, 

2, 3, 4, 5, a 6 ar gyfer ein cyngor ysgol. 

Bydd disgwyl i’r aelodau gynorthwyo 

Miss Jones gyda gwaith eco-sgolion ag ati. 

 

Dosbarth 4 – Seren James & Dafydd 

Hulse.  Dosbarth 5 – Anya Elias & Jake 

Minnett.  Dosbarth 6 – Owen Porter & 

Evie Ginwalla.  Dosbarth 7 – Williams 

Burke & Honey Snow Williams.   

Dosbarth 8 – Evan Morgan Gould & 

Carys James.   Dosbarth 9 – Tomi 

Edwards & Beth Drysdale.  Dosbarth 10 – 

Elis Rees & Holly Devall.   Dosbarth 11 – 

Gethin Evans & Elin James.  Dosbarth 12  

- Siôn Pari & Louise Humphries.  

Dosbarth 13 – Tesni Marcelsanca & Llew 

Jones 
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Clwb Rygbi 
Pontypridd 

 
Mae Pontypridd wedi cael cychwyn 

cadarnhaol dros ben i’r tymor newydd, 

gyda chyfres o fuddugoliaethau yn eu 

gemau cyfeillgar ac ym mhedair gêm 

gyntaf y gynghrair. 

   Fel pencampwyr uwch-adran y 

Principality o’r tymor blaenorol, y farn 

oedd na fyddai gemau hawdd i Ponty y 

tymor hwn, gyda’r clybiau eraill yn codi 

eu gêm yn eu herbyn. 

   Roedd paratoadau’r clwb dros yr haf yn 

gadarnhaol, gyda nifer o chwaraewyr 

blaenllaw yn ymuno a’r clwb, rhai 

ohonynt fel y maswr Dai Flanagan, a’r 

blaen asgellwyr Ed Siggery a Rhys 

Shellard yn dychwelyd ar ôl cyfnod yn 

chwarae’n broffesiynol gyda’r Gweilch, y 

Gleision a Gwyddelod Llundain. 

   Roedd chwaraewyr ifanc addawol fel y 

cefnwr Geraint Walsh, yr asgellwr 

Owen Jenkins (mab cyn fachwr Cymru 

Garin Jenkins) a’r clo Dafydd Davies 

hefyd wedi camu mewn i garfan 

Pontypridd. 

   Mewn tair gêm gyfeillgar dros yr haf, 

hawliodd Ponty dair buddugoliaeth, yn 

erbyn Ystrad Rhondda, Llantrisant a 

Llanymddyfri. 

   Roedd y gêm gynghrair gyntaf dydd 

Sadwrn agoriadol mis Medi yn her 

anferth wrth i Ponty ymweld â Cross 

Keys, deiliaid cwpan Cymru a chlwb 

oedd â chyfle gwirioneddol i herio am y 

bencampwriaeth eleni. Pontypridd oedd 

yn fuddugol o 28pt i 3 ar ôl perfformiad 

grymus a graenus. 

   Gartref yn erbyn Bedwas yn y gêm 

nesaf enillodd Ponty gêm agored a 

chyffrous o 55pt i 27, cyn teithio i 

Gaerfyrddin, lle nad oeddynt erioed 

wedi ennill yn y gynghrair. Daeth y 

rhediad anffodus hwnnw i ben wrth i 

Ponty gipio’r fuddugoliaeth o 24pt i 16. 

   Mae safon y rygbi i’w weld ar Heol 

Sardis y tymor hwn yn hynod gyffrous. 

Profwyd hyn eto wrth i Bontypridd herio 

Penybont yn eu gêm nesaf ac ennill o 45pt 

i 35. Roedd y ddau dîm yn haeddu clod 

am chwarae yn ymosodol, a’r dyrfa fawr 

yn mwynahu gwledd o rygbi. 

   Mae tymor hir a chaled i ddod, ond mae 

Pontypridd wedi mwynhau y dechrau 

gorau posib i’w hymgyrch. 

Ceisiau i Bontypridd yn erbyn  

Bedwas a Phenybont 

Hedd Teifi yn dal ei bysgodyn cyntaf 

 erioed (tudalen 6)  

Criw Tabernacl yn Sglefrio  


