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Ar 20ed Mehefin, mewn seremoni wobrwyo yn Neuadd y 

Ddinas Caerdydd, roedd yr IWA, mewn partneriaeth gyda’r 

Western Mail yn cyflwyno gwobrau i’r rhai sy’n gwneud 

gwahaniaeth yng Nghymru. Nod y gwobrau yw cydnabod y 

rhai sy’n cael effaith ddofn ar fywyd a chymdeithas yng 

Nghymru.   

   Roedd Wynford Ellis Owen a’r Stafell Fyw wedi’u rhoi ar y 

rhestr fer ar gyfer ‘Gwobr Llais y Dinasyddion’. Yn hwyr yn y 

noson gan mai hwn oedd y categori olaf roedd y geiriau ‘ac 

mae’r wobr yn mynd i Wynford Ellis Owen’ yn atseinio ar 

draws Neuadd y Ddinas i gymeradwyaeth uchel iawn. 

Derbyniodd Wynford y wobr ar ran y Stafell Fyw.  

   Dywedodd Wynford Ellis Owen, “Mae’r wobr hon yn 

gydnabyddiaeth ar y cyd i’r Stafell Fyw a’i staff ymroddedig.  

Y gyfatebiaeth sy’n dod i’r meddwl yw cerddorfa. Mae 

gennych, wrth gwrs, yr arweinydd ond heb y chwaraewyr 

unigol yn chwarae’r offerynnau mewn tiwn, nid oes 

cerddoriaeth , dim ond sŵn. Mae’n gydnabyddiaeth hefyd o 

gyfraniad pob un – yn agos at 400 – sy’n mynychu’r Stafell 

Fyw ac sy’n herio’n ddewr y baich o fod yn ddynol. Eu gwobr 

nhw yw’r wobr hon mewn gwirionedd. Nhw sydd wedi 

gwneud y fenter hon yr un mor unigryw a chyffrous ag ydyw. 

Beth yw pen draw hyn i gyd? Wel, mae’n gydnabyddiaeth nid 

yn unig o’r hyn y mae’r Stafell Fyw yn ei wneud ond hefyd yn 

gadarnhad o athroniaeth ac ideoleg y ganolfan gan sefydliadau 

eraill a’r gymuned broffesiynol yn gyffredinol.” 

Gwobr i Wynford a’r Stafell Fyw 

Cynhaliwyd seremoni wobrwyo Cyngor Gweithredu Gwirfoddol 

Cymru yn adeilad y Pierhead ym mis Mehefin. Yng nghategori 

Rhyngwladol Gwobrau Gwirfoddolwr y Flwyddyn Cymru 2014, 

yr enillydd cenedlaethol oedd Gill Griffiths. Dan arweinyddiaeth 

gadarn Gill cododd ymgyrch Merched y Wawr bron i £20,000 i 

Gymorth Cristnogol drwy gasglu a gwerthu bagiau o bob math. 

   Dyma anrhydedd haeddiannol i Gill yn dilyn ei gwaith diflino 

fel llywydd Merched y Wawr am y ddwy flynedd ddiwethaf. 

Llongyfarchiadau gwresog iddi a gobeithio y caiff gyfle i 

hamddena wedi i’w dyletswyddau ddod i ben ar ddiwedd yr Haf. 

Gwirfoddolwr y Flwyddyn  

Côr Godre’r Garth yn Dathlu 40 

Bethan Roberts, Margaret Roberts, Wil Morus Jones, Steffan 

Watkins, Eilir Owen Griffiths, Branwen Evans a Gareth Williams 

-  Arweinyddion a Chyfeilyddion Côr Godre’r Garth yn dathlu. 

  (Rhagor ar dudalen 10) 

Corau Ysgol Creigiau ac Ysgol Gynradd Garth Olwg yng 

nghyngerdd Haiti, Tabernacl, Efail Isaf. (Tudalen 7) 
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Dyma staff yr ysgol yn 

perfformio ac yn recordio’r 

gân ‘Gennai Rhythm’ ar 

gyfer ein CD ysgol.  Mae’r 

fidio hefyd ar ‘YouTube’ o 

dan ‘Côr Staff Ysgol Gyn-

radd Gymraeg Garth Olwg’ 

os hoffwch chi ei gwylio! 

Aeth yr Adran dan 5 ar wibdeithiau yr 

wythnos ddiwethaf i Fferm Green 

Meadow, Walnut Tree Farm a Fferm 

Cefn Mably. Dyma nhw’n cael hwyl a 

sbri yn y tywydd braf! 

Roedd y tywydd yn grasboeth ar gyfer ein 

Mabolgampau. Dyma’r Babanod yn  

cystadlu’n wych! 

Fe ddaeth Blwyddyn 4 yn 2il yng 

nghystadleuaeth criced Rhanbarthol yr 

Urdd.  Da iawn chi! 

Cafodd Blwyddyn 

5 a 6 amser 

a r b e n n i g  y n 

Llangrannog ar eu 

trip eleni.  Roedd 

ymddygiad y plant 

yn eithriadol, a’r 

staff i gyd yn eu 

canmol am siarad 

Cymraeg yn ddi-

ffael. Da iawn chi! 

Ysgol Gynradd 
Garth Olwg 

Cyngerdd Apel Haiti, Tabernacl Efail 

Isaf 

Cafwyd gwledd o ganu yn Efail Isaf wrth i 

gôr yr ysgol a’r parti bechgyn ymuno 

gydag ysgol Creigiau a chantorion eraill i 

gefnogi apêl Haiti ,  yn dilyn 

daeargrynfeydd yn y wlad yn 2010. 

   Canmolwyd yn fawr y ddwy ysgol ac 

roedd y gynulleidfa wrth eu boddau yn 

gwrando ar y côr, yn enwedig eu 

diweddglo ‘The Rhythm of Life’.Hefyd 

clywyd sawl un yn dweud pa mor braf 

oedd gweld parti bechgyn yn cynrychioli’r 

ysgol.  
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Ysgol Creigiau 

Llongyfarchiadau i bawb a aeth i’r Bala i gynrychioli’r ysgol yn 

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd dros y Sulgwyn. Fe 

berfformiodd pawb yn arbennig ac roedd y staff a’r rhieni yn 

browd iawn o bob un! Llongyfarchiadau arbennig fodd bynnag, i’r 

Grŵp Llefaru Ail Iaith a ddaeth yn fuddugol yn eu cystadleuaeth 

hwy. Tipyn o gamp! Llongyfarchiadau i Dyfan Lloyd Owen am 

ennill 2il a 3ydd gwobr mewn dwy o gystadlaethau celf a chrefft 

yr Urdd. 

 

Daeth cynrychiolydd o Ysbyty Felindre i’r ysgol i ddiolch yn 

bersonol i rai o ferched Dosbarth 6 am eu ymdrech clodwyw i 

gasglu y swm anhygoel o £550 tuag at yr ysbyty. Aeth y merched 

ati o’i gwirfodd i gasglu’r arian drwy redeg, seiclo a nofio. 

Llongyfarchiadau a diolch yn fawr ferched. 

 

Cafwyd BBQ llwyddiannus iawn ar dir yr ysgol yn ddiweddar. 

Roedd hi’n noson braf o Hâf a phawb yn mwynhau byrger neu 

ddau i sain cerddoriaeth byw y band RHM. Roedd y plant wrth eu 

boddau yn cael chwarae ar y ffrâm ddringo newydd, yn bownsio ar 

y castell aer ac yn cael eu hwynebau wedi eu peintio’n hardd! 

Diolch i Gyfeillion yr Ysgol am drefnu’r noson a’i gwneud hi’n 

bosib i ni gasglu £1700. 

 

Llongyfarchiadau i’r merched a aeth i gystadlu yng 

nghystadleuaeth trawsgwlad yr Urdd yn Aberystwyth – Sophie 

Knoyle, Ffion Henderson, Freya Roberts, Moli Watts, Hanna 

Rowlands ac Elsie Peat. Fe ddaeth Sophie yn 5ed yn ras merched 

blwyddyn 3, Ffion yn fuddugol yn ras merched blwyddyn 4 – ( a 

hynny yn dilyn ei llwyddiant llynedd yn dod yn fuddugol yn ras 

merched blwyddyn 3!), Freya yn 5ed yn ras merched blwyddyn 5 

a thîm merched blwyddyn 5 yn dod yn 3ydd! Diwrnod 

llwyddiannus iawn! 

 

Diolch i Bwyllgor Eco’r ysgol am drefnu Wythnos Eco brysur a 

hwylus. Ar ddiwedd yr wythnos, fe gyflwynodd y Pwyllgor 

wasanaeth gwych o flaen yr ysgol gyfan yn dangos y datblygiadau 

a’r newidiadau sydd wedi bod o fewn yr ysgol i arbed egni, i ail 

gylchu ac i annog meddylfryd o fwyta’n iach – a hyn ond i enwi 

rhai agweddau rydym wedi bod yn gweithio arnynt. Rydym yn 

mawr obeithio y bydd y datblygiadau yma’n roi’r ysgol ar ben 

ffordd tuag at ennill gwobr y Faner Platinwm. Pob lwc, a diolch i 

bawb am eu gwaith caled. 

 

Fe fuom ni’n ffodus iawn o gael tywydd heulog, braf ar ddiwrnod 

ein mabolgampau. Roedd y cystadlu’n frwd fel arfer rhwng y 

pedwar tîm, ond Einion ddaeth ar y brig eleni! Fe gyflwynwyd y 

darian i gapteiniaid Einion sef Megan Coetsee a Morgan Jones, 

gan is-gadeiryddes y llywodraethwyr, Mrs Tracy Veale. 

 

Mae Côr yr Ysgol wrthi’n paratoi’n brysur  ar hyn o bryd, ar gyfer 

recordio C.D yn stiwdio Acapela cyn diwedd y tymor. Maent 

hefyd yn perfformio mewn nifer o gyngherddau gan gynnwys 

cyngerdd ar Fehefin 24ain yng nghapel Tabernacl, Efail Isaf, i 

godi arian tuag at Apêl Haiti. 

Holly Dow, Cadi Williams, Alys Cowley Thomas, Rhiannon 

Evans a Ffion Thompson yn dal y tystysgrifau a gyflwynwyd 

iddynt gan gynrychiolydd o Ysbyty Felindre am eu 

hymdrechion i godi arian i’r ysbyty. 

Y merched a fu’n rhedeg yng nghys-

tadleuaeth trawsgwlad yr Urdd 

Mwynhau ym 

marbaciw Hâf yr 

ysgol! 

Ar ddiwedd tymor brysur o weithgareddau aeth Merched y 

Wawr, Cangen y Garth  i ymweld â’r Tŷ Crwn ar dir cartref 

Carys Whelan yn Sain Hilari. Adeiladwyd y Tŷ Crwn o 

ddefnyddiau naturiol yn seiliedig ar gynlluniau’r Oes Haearn. 

Yn dilyn eu hymweliad aeth y gangen i wledda yn un o 

westai’r Bontfaen. Diolch i Carol Penri am drefnu.     

Merched y Wawr 
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Y Parchedig Rosa Hunt, gweinidog 

Salem Tonteg, yn derbyn y wobr gyntaf 

y n g  n g h y s t a d l e u a e t h  g e n e d l -

aethol ysgrifennu i ddysgwyr a 

drefnwyd gan Ferched y Wawr. Mae 

Rosa wedi bod yn dysgu Cymraeg gyda 

Chanolfan Cymraeg i Oedolion 

Morgannwg ac mae’n sefyll yr arholiad 

Uwch y mis hwn. 

Gweithgareddau 

Awyr Agored 

Ysgol Llantrisant 

Carreg fedd T. Llew Jones yng Nghapel 

y Wig, gydag englyn coffa gan Dic 

Jones. 

Rhai o aelodau’r dosbarth Mwynhau Llenyddiaeth yn mwyn-

hau’r heulwen ym Mhontgarreg. 

Cyril Jones wrth fan geni T. Llew Jones,  

Bwlch Melyn ym Mhentre-cwrt. 

Croeso Ffion! 

Llongyfarchiadau mawr i Jonathan a 

Stephanie Thomas ar enedigaeth Ffion 

ganol Mehefin. Mae Ffion yn chwaer 

fach i Seren ac yn ail wyres i Anthony a 

Myfanwy Thomas, Llys Gwynno, 

Creigiau. Yng Nghaerffili mae'r teulu 

bach wedi ymgartrefu ers tipyn bellach.  

Crwydro Ceredigion 

Cofio’r Glanio yn Normandi 

Lluniau Mike Edwards (Tudalen 7) 

Dysgwraig Lwyddiannus 
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LLANTRISANT 
GROESFAEN 

MEISGYN 

Gohebydd y mis:  Siân Cadifor 
 

Cofio cyn-filwr (Lluniau tudalen 4) 

Efallai i rai o ddarllenwyr mwyaf craff  

Tafod Elái weld Mike Edwards o 

Lantrisant yn y dorf yn un o’r darllediadau 

teledu o Normandi ar Fehefin 6ed, sef D 

Day. 

    Roedd Mike a Mair Edwards draw yn 

Normandi fel cyd-aelodau o Gymdeithas 

Cyn-filwyr Normandi, gan fod tad Mair,  

sef y diweddar David Hammonds Parry o 

Frynmawr, yn un o’r milwyr a laniodd ar 

un o’r  traethau ar D Day 1, sef Mehefin 

6ed, 1944, yn ystod yr Ail Ryfel Byd.  

Roedd yn aelod o gatrawd Cymreig y 

South Wales Borderers, sef yr unig 

gatrawd Cymreig i lanio yn Ffrainc ar 

ddiwrnod cyntaf y glaniad. 

     Glaniodd ef gyda’i gatrawd yn nhref 

Asnelles, ar Draeth Aur, ar ganol dydd ar y 

6ed, ac aethant ymlaen i ryddhau dinas 

Bayeux, sef y ddinas gyntaf i gael ei 

rhyddhau , ar Fehefin 7ed. Cynhelir 

gwasanaethau i goffau’r milwyr a fu farw, 

yn Asnelles ac yn Bayeux, fel yn llawer o’r 

trefi yn Normandi, yn flynyddol, a 

mynychodd Mair a Mike y gwasanaeth yn  

Asnelles eleni, gan osod torch wrth y 

gofgolofn i’r milwyr, lle ceir arysgrifiad yn 

Gymraeg. 

   Roedd  plant yr ysgolion lleol wedi eu 

trwytho yn hanes y glanio, ac fe gynhalion 

nhw seremoniau o amgylch y gofgolofn yn 

ddyddiol yn ystod yr wythnos,  ysgrifennu 

negeseuon heddwch i’w hongian ar goeden 

Heddwch gerllaw, ac ail-greu’r glanio 

mewn modelau o longau. 

   Yn ffodus, dychwelodd David Parry 

adref o’r rhyfel yn ddiogel, ond nid  

anghofiodd ef am ei gyd-filwyr llai ffodus 

a fu farw, ac ymwelodd â Normandi yn 

1994 i gofio 50 mlynedd wedi’r glanio. 

Mae Mair a Mike hwythau wedi ymweld 

â’r ardal sawl gwaith dros y blynyddoedd, 

ond eleni fydd y tro olaf i’r gymdeithas 

fynychu’r seremoniau gan y bydd y 

Gymdeithas yn cael ei diddymu yn yr 

Hydref. 

 

Cerddor ifanc 

Llongyfarchiadau i Rhodri Parker am 

ennill gwobr Chwaraewr y Flwyddyn Band 

Pres Ieuenctid Dinas Caerdydd Melin 

Gruffydd (M3). Mae Rhodri, o’r Goesfaen, 

yn bymtheg oed ac yn astudio cerddoriaeth 

yn Ysgol Gyfun Plasmawr fel rhan o’i 

gyrsiau TGAU. Cornet yw offeryn Rhodri, 

ac er mai gyda’r Band Ieuenctid yr 

enillodd y wobr, mae hefyd yn chwarae 

gydag un o fandiau oedolion Melin 

Gruffydd. Mae’n siwr y cawn glywed mwy 

amdano yn y dyfodol. Pob hwyl i ti gyda’r 

chwarae Rhodri! 

Ffarwel…. 

 Fel y nodwyd yn y rhifyn diwethaf, mae 

Eurof a Diane James a’r teulu wedi symud 

o Lantrisant bellach, i fyw i ardal Llandaf, 

felly ddim yn rhy bell i ffwrdd! Ein 

dymuniadau gorau i Eurof, Diane, Mia a 

Iolo, a gobeithio byddwch chi’n hapus yn 

eich cartref newydd. 

   Tra bod tri o’r teulu’n cychwyn neu’n 

parhau â’u gyrfaoedd, mae Diane wedi 

penderfynu ymddeol ar ddiwedd y tymor 

hwn, o fod yn athrawes yn Ysgol Gynradd 

Gymraeg Bodringallt. Llongyfarchiadau i 

ti a phob dymuniad da. Bydd mwy o amser 

gen ti nawr i fwynhau atyniadau’r 

Brifddinas!....... 

 

…..a chroeso 

Dymuniadau gorau i John a Margaret Pugh 

sydd wedi symud o Bentref Eglwys i fyw i 

Dalygarn ger Pontyclun. Croeso i’r ardal a 

gobeithio eich bod wedi ymgartrefu yma 

erbyn hyn. 

 

Gwellhad buan 

Dymunwn wellhad buan i Margaret White 

sydd wedi anafu ei llaw dde, gan dorri dau 

asgwrn, ar ôl iddi syrthio. Gobeithio y 

bydd hi’n medru cael tynnu’r plaster yn 

fuan! 

 

Swydd newydd 

Llongyfarchiadau i Catrin Edwards o 

Lantrisant ar gael swydd newydd gydag 

elusen Sense Cymru. Mae’r elusen hon yn 

darparu gwasanaethau, cefnogaeth a 

chyngor cyfreithiol ar draws Cymru, ar 

gyfer pobl sydd â dallineb-byddardod, a’u 

teuluoedd, ond hefyd ar gyfer pobl sydd 

wedi colli un o’u synhwyrau’n unig neu 

sydd ag anableddau eraill. Ers blwyddyn a 

hanner bu Catrin yn gweithio gyda 

Chomisiwnydd yr Iaith Gymraeg, ac fe 

fydd yn cychwyn yn ei swydd newydd o 

fewn y mis. Pob dymuniad da iddi. 

 

Clwb Alawon 

Cynhelir clwb alawon Cymreig  yn 

Neuadd Caerlan, Llantrisant ar nos Fawrth 

olaf bob mis, am 6.30 o’r gloch. Mae 

croeso i aelodau newydd ymuno. Yn y 

sesiynau bydd aelodau’n dysgu alawon 

Cymreig gan ganu amrywiaeth o 

offerynnau. Cynhelir y clwb gyda 

chefnogaeth Cymdeithas Clera, a Chyngor 

Cymuned Llantrisant, ac mae’n rhan o 

rwydwaith o glybiau alawon trwy Gymru.  

Fel arfer gwahoddir arbenigwyr offerynnol 

i hyfforddi’r aelodau. Am fwy o fanylion 

am glwb Llantrisant, cysylltwch â Mike 

Edwards ar 01443 224841. 

Newyddion mis nesaf 

Anfonwch eich cyfraniadau ar gyfer colofn 

y mis nesaf at Rhiannon Price – 

rmprice46@gmail.com neu 223282. 

Taith lenyddol i  
Geredigion 
(Lluniau tudalen 4) 

Cafodd nifer o drigolion yr ardal wledd o 

ran diwylliant a golygfeydd godidog wrth 

deithio i gefn gwlad Ceredigion, ddydd 

Sadwrn Mehefin 21ain. Dyma oedd penl-

lanw’r cwrs Mwynhau Llenyddiaeth a 

gynhaliwyd dros dymhorau’r Gaeaf a 

Gwanwyn diwethaf yng Nghanolfan Ad-

dysg Gydol Oes Garth Olwg. Ymunodd 

nifer o gyfeillion â’r dosbarth ar y daith 

flynyddol boblogaidd! 

    Ein twtor ni ar y cwrs oedd y Prifardd 

Cyril Jones, ac ef a’n harweiniodd ni ar y 

daith ar bererindod lenyddol i ymweld  â 

lleoliadau perthnasol i rai o’r beirdd a 

llenorion yr astudiwyd eu gwaith gan y 

dosbarth, gan ddod â’r cyfan yn fyw i ni. 

Fel arfer, roedd hi’n bleser gwrando ar 

Cyril gyda’i frwdfrydedd heintus, a’i stôr o 

wybodaeth, a diddorol oedd cael cyd-

destun i fywydau’r llenorion trwy ymweld 

â’u hardaloedd a’u milltir sgwâr. 

    Uchafbwyntiau’r diwrnod oedd ymweld 

â chartref genedigol T. Llew Jones, sef 

Bwlch Melyn ym Mhentre-cwrt, lle gwel-

wyd englyn iddo gan y Prifardd Dic Jones 

ar y mur; Cwm Alltcafan, a anfarwolwyd 

ganddo; ei gartref ar ddiwedd ei oes ym 

Mhontgarreg; a’r fynwent yng Nghapel y 

Wig lle mae’n gorwedd. Mae ei fedd nesaf 

at rai o’i gyd-feirdd, i gyd o deulu’r Cilie, 

sef Tydfor, Gerallt Jones,y Capten Jac 

Alun, a Fred Jones. Roedd yn fraint cael 

bod yno i weld y beddau ag arnynt 

englynion coffa gan feirdd enwog. 

   Ar hyd y daith, a ddilynai ddyffryn hardd 

afon Teifi am ran o’r diwrnod, yn y gwa-

hanol leoliadau gwrandawai’r cwmni’n 

astud tra darllenai Cyril gerddi gan y 

beirdd dan sylw, a rhannu’i wybodaeth a 

rhoi’r cefndir i’r gwaith. Cafwyd mwy o 

hanes enwogion eraill yng Nghastell 

Newydd Emlyn, ac yn ardal Talgarreg, fel 

Dewi Emrys, Gillian Clarke a Donald Ev-

ans. 

    Rhaid diolch i’r gyrrwr am lywio’r bws 

mor gelfydd, sef y bws mawr moethus a 

ddefnyddir gan ein tîm Rygbi Cened-

laethol! ar hyd y ffyrdd cul, serth a throel-

log. 

   Cafodd pawb eu diwallu gan sawl pryd o 

fwyd drwy gydol y dydd, gan ddiweddu 

gyda gwledd yn Nhafarn y Talardd yn 

Llanllwni. Diolch i Loreen a John am dref-

nu’r lluniaeth, y cludiant a’r tywydd! 

   Yn gefnlen i’r diwrnod roedd cefn gwlad 

sir Aberteifi yn ei holl ogoniant. Diolch i 

Cyril am gynllunio taith fythgofiadwy. 

Roedd yn ffordd fendigedig o ddathlu 

Hirddydd Haf. 

Rhodri Parker 

mailto:rmprice46@gmail.com
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GILFACH 
GOCH  

Gohebydd Lleol:  
Betsi Griffiths 

PENTYRCH 
 

Gohebydd Lleol:  
Marian Wynne 

Swydd Newydd 

Llongyfarchiadau i Catherine Lott ar gael ei hapwyntio yn 

athrawes Gymraeg ail-iaith yn Ysgol y Dwyrain, Caerdydd o fis 

Medi. Ar hyn o bryd mae Catherine yn dysgu yn Ysgol y Barri, a 

chyn hynny bu’n gweithio yn Ysgol Ystalyfera. Dychwelodd 

Catherine i fyw yn y pentref gyda’i merch fach Llinos Fflur, a’i 

mam Elaine ym mis Ionawr eleni. Dymunwn yn dda iddi yn ei 

swydd newydd. 

 

Bore Coffi  

Ar ddiwrnod heulog, hyfryd cynhaliwyd bore coffi yng nghartref 

Elenid Jones ganol fis Mehefin i godi arian ar gyfer Haiti, sef 

ymgyrch yr Annibynnwyr eleni. Daeth criw ynghyd i fwynhau’r 

heulwen, y cacennau a’r gwmniaeth. Codwyd bron i  £250 ac aeth 

pawb adre’n hapus gan gario cacen (neu  ddwy) i fwynhau gyda’u 

te. 

 

Taith Ystradfellte 

Ganol Mehefin gorffennodd Clwb y Dwrlyn y tymor  gydag 

ymweliad â gwlad y sgydau. Dyma’r trydydd tro i’r Clwb drefnu 

taith i’r ardal ac fel o’r blaen Alun Wyn Bevan oedd y tywysydd. 

Y stop cyntaf oedd Parc Gwledig Cwm Dâr lle cafwyd cyfle i gael 

diod ac ystwytho’r cyhyrau ar lwybrau’r Parc. Yna ymlaen ac aros 

ger Tafarn yr Oen, Penderyn lle gwnaeth y mwyafrif ymuno ag 

Alun gan adael y gweddill i fynd ymlaen i Bont Nedd Fechan ar 

gyfer taith fyrrach a mwy hamddenol.   

   Cyn cychwyn tynnwyd sylw at Lewsyn yr Heliwr – un o 

arweinyddion Terfysg Merthyr  a oedd yn byw ger Penderyn ac a 

gafodd ei gadw yn y Dafarn wedi iddo gael ei ddal gan yr 

awdurdodau. Yna dilyn y llwybr ar draws y rhostir at yr afon 

Hepste a Sgwd yr Eira; taith ddigon hamddenol nes gorfod disgyn 

yn serth iawn i lawr at yr afon. Bu’n brofiad heriol a dweud y 

lleiaf a rhai yn dewis llithro lawr y llwybr ar eu penolau. Ta waeth 

roedd gweld y Sgwd yn golygu bod yr ymdrech yn werth chweil a 

chafwyd ysbaid yno i fwynhau a dotio ar yr olygfa tra’n cael 

tamaid i’w fwyta. Ymlaen wedyn, heibio i Sgwd Clun-Gwyn ac 

yna ymuno â’r ffordd fawr a cherdded lawr i dafarn yr Angel ym 

Mhont Nedd Fechan. Roedd y cerddwyr hamddenol yno yn barod 

yn disychedu wedi eu taith at Sgwd Gwladys. 

   Wedi pryd o fwyd yn yr Angel trowyd am adre a phawb, er yn 

flinedig, wedi mwynhau’r diwrnod. Diolch yn fawr i Alun am 

dywys gyda’i awdurdod arferol ac i Gill a Pete am drefnu’r daith. 

Gobeithio y daw cyfle eto i fwynhau gogoniant gwlad y sgydau. 

TONTEG 
 

Gohebydd Lleol:  
Gill Williams 

 Cydymdeimlad       

Estynnwn ein cydymdeimlad i Andrina, Anna a David Williams Y 

Dell, ar golli Mal, gwr a thad annwyl,fu farw ar Fai 26 ain ar ol 

salwch eitha byr.  Bu Andrina yn lywodraethwraig yn ysgol gyn-

radd Gartholwg am gyfnod, lle cafodd Anna a David eu haddysg 

cyn mynd ymlaen i Lanhari. 

 

Llongyfarchiadau mawr i Carys a Rob, Y Rise, ar enedigaeth eu 

hail blentyn,  Gwen Elen  a aned ar Fehefin y 10 fed. Mae Elis 

wrth ei fodd gyda'i  chwaer fach fel hefyd mae Sian a Pens, 

Mamgu a Thaid  

Colli Kitty 

Roedd pawb yn flin i glywed am farwolaeth Mrs Cathrine (Kitty )

Jones Beech Street yn 87 mlwydd oed. Estynwn ein 

cydymdeimlad i Lynne ei merch a Douglas ei mab a’u teuluoedd . 

Ganwyd Kitty ym mhen uchaf y cwm a daeth i fyw i Beech Street. 

Roedd yn barod bob amser i gefnogi gweithgareddau yn y cwm. 

Roedd yn aelod o’r Guild  ac o’r Dosbarth Cwiltio lle gwelir ei 

heisiau yn fawr iawn. Cynhaliwyd y Gwasanaeth Angladdol ym 

Moreia dan ofal y Parch Trevor Jones Tonyrefail. Wedi’r 

Gwasanaeth ar lan y bedd daeth y teulu a ffrindiau ynghyd yn y 

Ganolfan Gymunedol yn Hendreforgan. 

  

Ail agor yr Eglwys 

Bu Eglwys Sant Barnabas ar gau yn ystod y misoedd diwethaf er 

mwyn gwneud gwaith cynnal a chadw ar yr adeilad. Mae’r 

sgaffaldau i fyny o hyd am nad yw’r gwaith tu allan ar y to wedi ei 

orffen eto.  Cynhaliwyd Gwasanaeth Arbennig yn yr eglwys  nos 

Iau Mehefin 19ed dan arweiniad yr Esgob David Yeoman, 

Llandaf, sy’n frodor o Donyrefail i ailagor yr Eglwys. 

Gwahoddwyd eglwysi a chymdeithasau’r cwm i ymuno yn y 

Gwasanaeth. Wedi’r Oedfa cafwyd lluniaeth yn Neuadd yr 

Eglwys. Cafodd pawb fendith yn y Gwasanaeth. 

  

Byddin yr Iachawdwriaeth 

Cynhaliwyd Gwasanaeth Arbennig yn Neuadd y Pensiynwyr Nos 

Sul Mehefin 29ed  i ddwyn Cangen Gilfach o Fyddin yr 

Iachawdwriaeth i ben. Bu’r fyddin yn weithgar iawn yn Gilfach ar 

hyd y blynyddoedd ond mae’r aelodau wedi prinhau ac mae’n 

rhaid dirwyn yr achos i ben. Mae’r rhai sy’n weddill yn mynychu’r 

achos yn Nhrewiliam.    
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EFAIL ISAF 
 

Gohebydd Lleol:  
Loreen Williams 

Cydymdeimlo 

Syfrdanwyd trigolion y pentref ddiwedd 

mis Mai pan glywyd am farwolaeth 

syd yn  Doctor  O lwen  Harr ie s , 

Nantyfelin. Ymgynghorydd ym maes 

Gynecoleg yn Ysbyty Dwyrain 

Morgannwg oedd Doctor Olwen, ond 

roedd wedi ymddeol ers blynyddoedd 

bellach. Roedd yn enedigol o 

Lanymddyfri ac yno yng Nghapel Salem 

y cynhaliwyd ei hangladd ar Fehefin 

12fed. Estynnwn ein cydymdeimlad i’w 

ffrindiau yn yr Efail Isaf ac i’w theulu 

yn Sir Gaerfyrddin. 

 

Pob Hwyl Gwenno 

Dymunwn yn dda i Gwenno, merch 

Geraint a Caroline Rees, Penywaun 

sydd yn mynd i weithio i Cymorth 

Cristnogol yng Nghaerdydd ym mis 

Medi. 

 

Triniaeth Ysbyty 

Dymunwn yn dda i Ethin Henry, 

Nantyfelin sydd wedi derbyn triniaeth ar 

ei phen-glin yn ystod y mis. 

 

Darlledu o Ganolfan Garth Olwg 

Darlledwyd rhaglen radio Dylan Jones o 

Ganolfan Garth Olwg yn ystod mis 

Mehefin a braf oedd clywed amryw o 

bentrefwyr Efail Isaf yn cyfrannu i’r 

rhaglen. Yn naturiol holwyd Heulyn 

Rees, Pennaeth y Ganolfan a braf oedd 

clywed ieuenctid y pentref yn lleisio 

barn mor aeddfed. Roedd Trystan 

Gruffydd yn cynrychioli Ysgol Gyfun 

Garth Olwg a Gruffudd Roberts a 

Steffan West yn siarad o’r Ysgol 

Gynradd. Hoffi’r jôcs, fechgyn! Bu 

Einir Siôn, Cyfarwyddwr y Fenter Iaith 

leol yn rhoi amlinelliad o’i gwaith 

gyda’r Fenter yn yr ardal. 

 

Graddio 

Llongyfarchiadau i Daniel, mab Ioan a 

Lis Rees, ar dderbyn gradd 2.1 mewn 

Peirianneg o Brifysgol Glyndŵr, 

Wrecsam. 

 

Pen-blwydd Arbennig 

Llongyfarchiadau i Carey Williams, 

Penywaun sydd yn dathlu pen-blwydd 

arbennig iawn ganol mis Gorffennaf. 

 

Rhedwr o Fri 

Llongyfarchiadau i Hefin Gruffudd, 

Nantcelyn ar ennill y ras pum cilomedr 

yn “Ras fawr am Hwyl” ym Mharc 

Ynysangharad. Amser Hefin oedd 

20munud 44eiliad ac fe dderbyniodd 

darian a gyflwynwyd iddo gan Jayne 

Brencher ,  Dirprwy Faer ,  Tref 

Pontypridd. 

 

Y TABERNACL 
Derbyn Aelod Newydd 

Derbyniwyd dau aelod newydd yn yr 

oedfa Gymun ddechre’ mis Mehefin. 

Mae Gwilym ac Eleri Huws wedi 

ymgartrefu yn ein plith yn Y Tabernacl 

ers misoedd bellach. Daeth y ddau atom 

o ardal Talybont, yng Ngheredigion, 

ond mae Gwilym yn enedigol o’r 

Wyddgrug ac Eleri yn hanu o Sychdyn. 

Croeso cynnes i chi i aelwyd y 

Tabernacl. 

 

Cydymdeimlo 

Estynnwn ein cydymdeimlad llwyraf i 

Guto a Glenys Roberts a’r teulu yn eu 

profedigaeth o golli brawd Guto. 

 

Banc Bwyd Pontyclun.  

Mae nifer fach o aelodau’r Tabernacl 

wedi gwirfoddoli mynd i Siop Tesco yn 

Nhonysguboriau dros ddau ddiwrnod, 

sef dydd Iau a Gwener y 3ydd a’r 4ydd 

o Orffennaf i berswadio’r cwsmeriaid i 

gyfrannu nwyddau i’r banc bwyd ym 

Mhontyclun. 

   Gwnaeth aelodau’r Ysgol Sul 

ymdrech arbennig ar Sul y Tadau i 

gasglu bwyd ar gyfer y Banc bwyd. 

 

Bore Coffi 

Cynhaliwyd Bore Coffi llwyddiannus 

iawn yn 2 Ty’n y Coed, Pentyrch, 

cartref Elenid, fore Iau Mehefin 19eg. 

Roedd yn fore heulog braf ac roedd 

pawb wedi mwynhau’r golygfeydd 

hyfryd wrth eistedd yn sipian ein coffi. 

Codwyd £233 at Apêl Haiti’r Tabernacl. 

 

Adferiad Iechyd Buan 

Dymunwn adferiad iechyd buan i Linda 

Ladd sydd yn derbyn triniaeth yn yr 

ysbyty. Yr un yw ein dymuniadau i 

Margaret White sydd wedi torri esgyrn 

yn ei llaw tra’n ceisio cadw trefn ar gi 

anystywallt yn Sir Fôn. 

Clwb Hwyl y Tabernacl 

Mae athrawon yr Ysgol Sul am roi cyfle 

i’r plant gymdeithasu dros Wyliau’r 

Haf. Dyma raglen o’u gweithgareddau. 

Dydd Mawrth, Gorffennaf 29ain - 

Mountain View Ranch, Caerffili. 

Dydd Mercher, Awst 13eg – Garwnant, 

Bannau Brycheiniog 

Dydd Iau, Awst 28ain – Parc gwledig 

Margam 

Bydd pob un o’r gweithgareddau yn 

dechre’ am 10.30 y bore. Gobeithio y 

cewch hwyl a sbri yn cymdeithasu. 

 

Trip yr Ysgol Sul 

Bydd trip yr Ysgol Sul yn mynd i Sw 

Bryste ar ddydd Sadwrn, Medi 20fed. 

Cysylltwch â Catrin Rees neu Beth 

Roberts am fanylion pellach. 

 

Cyngerdd Apêl Haiti 

Cynhaliwyd cyngerdd yn Y Tabernacl 

nos Fawrth, Mehefin 24ain i godi arian 

tuag at Apêl Haiti. Cyflwynwyd y noson 

gan John Llewelyn Thomas. Agorwyd y 

gyngerdd gan gôr plant Ysgol Gynradd 

Garth Olwg yn canu amrywiaeth o 

ganeuon yn hwyliog, afieithus. Cafwyd 

datganiad swynol o ddwy gân werin a 

dwy gân glasurol gan Mared Furnham. 

Cyflwynodd aelodau parti’r Efail dair 

cân werin yn eu dull dihafal, ac fe 

f wy n h a o d d  y  g y n u l l e i d f a  e u 

hymdriniaeth chwareus o gân “Y Band”. 

   Eglurodd Elenid Jones i’r gynulleidfa 

am y sefyllfa enbydus yn Haiti ar ôl 

iddynt ddioddef ddaeargryn rai 

blynyddoedd yn ôl. Diolchodd i bawb 

am gefnogi’r noson. 

  Wrth gyflwyno Catrin Herbert, 

ymfalchïodd John Llywelyn Thomas fod 

Catrin yn un o blant yr eglwys a soniodd 

am ei  pharodrwydd i  gefnogi 

gweithgareddau’r capel pob amser. 

  Cafwyd diweddglo teilwng iawn i’r 

noson gyda Chôr Plant Ysgol Gynradd y 

Creigiau yn canu “Gwely lliwiau’r 

Hydref” yn gaboledig, gan orffen yn 

afieithus gyda “Medli Mistar Urdd”. 

 

Trefn yr Oedfaon ar gyfer Misoedd 

Gorffennaf ac Awst 

Gorffennaf 6ed. Oedfa Gymun dan ofal 

aelodau Tonteg a Phentre’r Eglwys 

Gorffennaf 13eg. Sul y Cyfundeb yn 

Ysgol Gymraeg Pen y Garth. 

Gorffennaf 20fed. Emlyn Davies. 

Gorffennaf 27ain. Cyd-addoli ym 

Methlehem, Gwaelod y Garth. 

Awst 3ydd. Oedfa Gymun o dan ofal 

Aelodau’r Tabernacl.   

Awst 10fed. Cyd-addoli ym Methlehem, 

Gwaelod y Garth. 

Awst 17eg Allan James. 

Awst 24ain. Cyd-addoli ym Methlehem, 

Gwaelod y Garth. 

Awst 31ain Geraint Rees. 
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CORNEL   

Y  P L
ANT  

Ysgol  
Pont Siôn Norton 

Beth am ddod draw i Acapela? Mae llu o 

ddigwyddiadau amrywiol wedi trefnu ar 

gyfer y misoedd nesaf. 

11eg Gorffennaf – Fjords – band indie/

electronica gyda chefnogaeth gan Junior 

Bill and the Scallies a’r band lleol 

Octavian. Tocynnau: £5 

25ain Gorffennaf – Peasant’s King gyda’r 

Wasters yn perfformio yn Acapela. 

Tocynnau: £5 

1af Awst – Cerddoriaeth a Chwrw.  Cyfle 

arall i fandiau lleol i gystadlu am amser 

stiwdio i greu fideo cerddoriaeth, bydd y 

gynulleidfa yn pleidleisio ar ddiwedd y 

noson am eu hoff fand. Cysylltwch â 

Bethan os oes gennych ddiddordeb i 

gystadlu. Tocynnau: £5  

20ain Medi – Mynediad am Ddim Wrth 

ddathlu’r deugain eleni, bydd Mynediad 

am Ddim yn dod i Acapela am y tro 

cyntaf. Tocynnau o flaenllaw £10 / drws 

£15 

26ain Medi – Rusty Shackle. Tocynnau: 

£10 

Am fwy o wybodaeth ewch i’r wefan 

http://www.acapelaconcerts.com/ neu 

ebost: info@acapela.co.uk neu ffôn 02920 

890862. Neu galwch i mewn. 

Diolch    

Catrin, Hywel a’r tîm yn Acapela. 

Bore Coffi Leekes 

11am-12pm, bob dydd Gwener, Caffi siop 

Leekes, Llantrisant. Lefel Canolradd a 

drosodd. 

 

Bore Coffi Ton-teg 

Bob dydd Mercher dros wyliau’r haf, 

10:30am, Cafe Rana. Dysgwyr lefel Ca-

nolradd a drosodd. 

 

Clwb Siarad Pontyclun 

5:45pm-6:45pm, Llyfrgell Pontyclun, 

dydd Mawrth cyntaf y mis. Lefel Canol-

radd a drosodd. 

 

Clwb Darllen Sylfaen Trefforest 

1pm-2pm, Bloc D, Prifysgol De Cymru, 

Trefforest. Ar ddydd Llun 7 Gorffennaf, 

14 Gorffennaf, 21 Gorffennaf, 28 Gorffen-

naf. 

                                             

Clwb Darllen Sylfaen Pen-y-bont 

10:30am, Siop yr Hen Bont. Ar ddydd 

Mawrth, 1 Gorffennaf, 8 Gorffennaf, 15 

Gorffennaf, 22 Gorffennaf. 

 

Grŵp Darllen Uwch Pen-y-bont  

10:30am-11:30am, Canolfan Tŷ’r Ardd, 

Sunnyside, bob yn ail ddydd Iau tan 31 

Gorffennaf.  

Gwybodaeth pellach:  01443 482 555  

  ifan.dylan@decymru.ac.uk /  

 

Gweithgareddau i 
Ddysgwyr dros yr Haf 

Cyngor Eco 

Daeth Andrew Lawton o'r siop ailgylchu 

ym Mhontypridd i'r ysgol yn ddiweddar. 

Bydd yr ysgol yn ailgylchu gwisg ysgol. 

Dewch i gyfrannu i'r bocs ailgylchu. 

 

Ymgom 

Llongyfarchiadau i'r criw a ddaeth yn ail 

yn yr Eisteddfod ym Meirionydd dros yr 

hanner tymor.  

 

Capel Pont-Sion-Norton 

Bu'r dosbarth Meithrin yn cynnal eu gwa-

sanaeth cyntaf i'r rhieni yn ddiweddar. Da 

iawn bawb am ddysgu eich geiriau mor 

dda a diolch i'r athrawon a fu'n brysur yn 

paratoi ac yn hyfforddi'r disgyblion. 

 

Pel-droed Cwpan y Byd 

Bu timau pel-droed y merched a'r bechgyn 

yn mwynhau cystadlu yng nghys-

tadleuaeth y clwstwr yn ddiweddar. 

 

Clwb Perfformio 

Bu'r Clwb Perfformio yn brysur yn paratoi 

er mwyn perfformio yng Ngwyl Y Garth 

ym Mhentre'r Eglwys ar ddydd Sadwrn yr 

28ain o Fehefin. Diolch yn fawr i'r athra-

won a fu'n hyfforddi'r disgyblion am eu 

gwaith caled. 

http://www.acapelaconcerts.com/
mailto:info@acapela.co.uk
mailto:ifan.dylan@decymru.ac.uk
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Ysgol Gynradd 
Gymunedol Gymraeg 

Llantrisant 

www.mentercaerdydd.org 

029 20 689 888 

Wythnos Fathemateg 

Cafwyd llawer o hwyl yn yr ysgol yn 

ddiweddar, wrth i bob dosbarth ddathlu 

wythnos fathemateg.  Roedd cyfle i’r 

plant gymryd rhan mewn cystadlaethau, 

chwarae gêmau ac ati, er mwyn gwella 

eu sgiliau mathemateg.  Fe ddaeth Mr 

Paul Godding hefyd i gynnal gweith-

gareddau gyda’r disgyblion.  Ar y dydd 

Gwener, fe ddaeth Mrs Nicola Prygod-

zicz, atom i sôn am ei gwaith fel cyfri-

fydd gyda’r Gwasanaeth Iechyd a chy-

hoeddwyd enillydd y gystadleuaeth am-

cangyfrif sawl pysen oedd mewn jar.  Yr 

enillydd oedd Caitlin Stevenson o Ddos-

barth 5 – cafodd Caitlin ddewis gêm 

fwrdd fathemategol yn wobr.  Llongy-

farchiadau.   

 

Blwyddyn 6 

Mae Blwyddyn 6 wedi bod yn ymweld 

ag Ysgol Gyfun Llanhari sawl gwaith yn 

ddiweddar.  Cawsant ddiwrnod ‘Blas ar 

Iaith’ a ‘Celfyddydau Perfformio’ ac 

mae na ddau ddiwrnod arall i ddod yn 

fuan – sef diwrnodau Mathemateg a 

Gwyddoniaeth Fforensig a diwrnod 

Chwaraeon.  Does dim llawer o amser ar 

ôl ganddynt yn YGGG Llantrisant yn 

awr ac maent yn edrych ymlaen yn fawr 

at y parti gadael sy’n cael ei gynnal yng 

Ngwinllan Llannerch ar y 4ydd o 

Orffennaf. 

 

Chwaraeon 

Yn ogystal â chymryd rhan ym mabol-

gampau’r gwahanol adrannau a gafodd 

eu cynnal yn ddiweddar, mae na nifer 

helaeth o blant wedi bod yn cystadlu ym 

mhob math o wahanol gystadlaethau 

chwaraeon.  Bu tîm criced yr ysgol yn 

cystadlu yn Nhwrnamaint Criced Cy-

flym Asda yn y Miskin Manor yn ddi-

weddar ac mae llawer o unigolion wedi 

cael cryn lwyddiant hefyd.   

   Dyma beth oedd gan Mali Lloyd ac 

Ella Porter i’w ddweud “Ar y degfed o 

Fai fe aethon ni a gweddill tîm Llantri-

sant, i gystadlu yn Nhwrnameint Cened-

laethol Pêl-rwyd Cymru o dan 11 oed 

ym Merthyr Tudful.  Llwyddon ni i ennill 

y gystadleuaeth a nawr, ni yw’r tîm 

gorau yng Nghymru, dan 11 oed”. 

Dyma beth oedd gan Jac Clay i’w 

ddweud “Fy enw i yw Jac Clay ac rwyf 

yn chwarae pêl-droed i garfan o dan 11 

Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd.  Yn 

ddiweddar bues i yng Ngwlad Pwyl yn 

chwarae mewn twrnamaint yn erbyn 

clybiau fel Legia Warsaw, Panathinai-

kos a QPR.  Fe enillon ni 8 gêm allan o 

10.  Cefais amser gwych ac yn sicr, fe 

ddysgais i lawer am Wlad Pwyl.” 

 

Grŵp Chwythbrennau 

Cawsom gyngerdd hyfryd yn ddiwed-

dar, pan ddaeth criw o fyfyrwyr o Goleg 

Cerdd a Drama Cymru atom i berffor-

mio amrywiaeth o ddarnau ar offeryn-

nau chwyth.  Cafwyd cyfle i ddysgu am 

y gwahanol offerynnau hefyd.  

 

Peryglon Carbon Monocsid 

Diolch yn fawr i Mrs Jones, mam 

Dafydd  a Mari Gwen a ddaeth i siarad 

gyda disgyblion Blwyddyn 6 am bery-

glon carbon monocsid, yn ddiweddar.  

Cyflwynodd Mrs Jones gystadleuaeth 

llunio poster arbennig yn tynnu sylw’r 

cyhoedd at y peryglon ac roedd pawb yn 

awyddus iawn i gystadlu ac ennill y 

gwobrau hael.  Pob lwc i bawb! 

 

Tripiau’r Adran Iau 

Ar y degfed o Fehefin, fe aeth disgy-

blion Blynyddoedd 3 a 4 ar wibdaith i 

ganolfan wyddonol @t Bristol.  

Cawsant amser gwych yn arbrofi gyda’r 

holl offer gwyddonol ac hefyd yn ym-

weld â sioe yn y Planetarium.  Yn ystod 

yr un wythnos mi fu disgyblion 

Blynyddoedd 5 a 6 yn ymweld â chomin 

Cefn Hirgoed, Pencoed, er mwyn cym-

ryd rhan mewn amrywiaeth o weith-

gareddau awyr agored.  Cafodd pawb 

lawer o hwyl yn adeiladu lloches, cyn-

nau tân a mynd ar helfa blanhigion – 

heb sôn am fwynhau cŵn poeth yn yr 

awyr agored! 

Tafwyl 2014 – Gorffennaf 11 - 18 

Rydym yn cyfri’r dyddie tan Tafwyl 

eleni, ac mae llawer gormod yn 

digwydd i’w gynnwys mewn erthygl fan 

hyn! Cofiwch ymuno â ni yn y Castell ar 

y 12fed i ddathlu’r Gymraeg yng 

nghanol y ddinas ac ewch i’r wefan – 

www.tafwyl.org, am y wybodaeth 

ddiweddaraf neu cysylltwch â ni am 

gopi o’r llyfryn.   

 

Teithiau Haf Menter Caerdydd 

Bws i’r Sioe Frenhinol yn Llanelwedd 

Dydd Mercher,  Gorffennaf 23. 

Bws yn gadael tu allan i’r Mochyn Du 

am 8.30am ac yn dychwelyd o’r Sioe 

am 6pm.   £10 i Oedolion a £5 i blant 

(Dan 16) 

 

Bws i Eisteddod Genedlaethol Sir Gar 

– Awst 2-9 

Bydd y Fenter yn trefnu bws o 

Gaerdydd yn syth i Brif Fynedfa’r Maes 

yr Eisteddfod BOB DYDD eleni a bydd 

bws hwyr ar y penwythnos olaf. 

Tocyn Bws a Maes - £25 i Oedolion a 

£11 i blant (Dan 16) *CYN 18/07/14. 

Bws yn Unig - £10 i Oedolion a £5 i 

blant (Dan 16) 

   Rhaid archebu o flaen llaw. Ni fyddwn 

yn gallu cadarnhau bws bob dydd os na 

fydd digon o bobl yn cofrestru. 

   Gallwch gofrestru ar ein gwefan – 

www.mentercaerdydd.org, drwy ebostio 

angharad@mentercaerdydd.org neu 

ffonio’r swyddfa 029 2068 9888. 

 

Haf o hwyl a sbri gyda Menter 

Caerdydd 

Chwilio am weithgareddau i gadw’r 

plant yn brysur dros yr Haf – bydd y 

Fenter yn cynnal Cynlluniau Gofal yn 

Nhreganna a’r Eglwys Newydd, 

sesiynau chwarae Bwrlwm mewn 

ysgolion ac mewn parciau ac Wythnos 

Hwyl yng Nghanolfan Hamdden Y 

Tyllgoed! 

   Am fwy o fanylion am ein rhaglen o 

weithgareddau Haf, ewch i’r wefan am 

wybodaeth, amseroedd, lleoliadau ac i 

gofrestru!  

http://www.tafwyl.org
http://www.mentercaerdydd.org
mailto:angharad@mentercaerdydd.org
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Cymdeithas Wyddonol 
Cylch Caerdydd  

Yng nghyfarfod olaf ein tymor (Mai 

19eg) daeth yr Athro Glyn O. Phillips 

atom  a rhannu ei atgofion am ddyddiau 

cynnar  se fyd lu cylchgrawn Y 

Gwyddonydd a’r her o gynnal safonau 

uchel y cylchgrawn am ddeng mlynedd 

ar hugain. Go brin bod yr un cylchgrawn 

Cymraeg mewn unrhyw ddisgyblaeth 

wedi rhychwantu cynifer o agweddau a 

chyfraniadau mor amrywiol, gan osod a 

chynnal esiampl aruchel. Mae’r cyfan 

wedi’i ddigideiddio. Profwch! 

   Yn ddiweddglo i’w sgwrs mentrodd 

Glyn ar sialens amhosibl iddo ef ei hun. 

Pa un o’r cewri a fu’n wrthrych erthy-

glau yn y cylchgrawn sydd ‘ar y brig’? 

Syndod oedd clywed y dyfarniad : Her-

bert Wilson. 

   Ganed Wilson ar Fawrth y 20fed 1929 

yn ardal Bangor a bu farw ar Fai yr 

22ain 2008 yn Stirling Yn 1952, yn 

dilyn ei addysg ysgol a phrifysgol ym 

Mangor gan ennill gradd mewn ffiseg 

aeth ar ysgoloriaeth Prifysgol Cymru, i 

Lundain (Coleg y Brenin) i ddilyn 

ymchwil gyda thîm Maurice Wilkins ar 

strwythur DNA.  Dyma enghraifft ddid-

dorol o waith mewn un ddisgyblaeth 

(biocemeg) yn defnyddio technegau o 

ddisgyblaeth arall (ffiseg, pelydrau-X). 

   Bu 1953 yn flwyddyn o bwys mawr 

yn hanes biocemeg a meddygaeth, car-

reg filltir nodedig iawn, oherwydd yn 

rhifyn Ebrill y cylchgrawn rhyngwladol 

Nature cyhoeddwyd tri phapur arloesol 

yn datgelu y model o DNA, yr helics 

dwbl, sy mor adnabyddus erbyn heddiw. 

Awduron y papurau oedd (a)Wilkins, 

Stokes a Wilson, (b) Franklin a Gosling, 

(c) Crick a Watson. Roedd y tri phapur 

yn gydradd â’i gilydd o ran gwychder 

ymchwil gwyddonol. Ymhen degawd, 

yn 1962, dyfarnwyd y Wobr Nobel am 

ffisioleg neu feddygaeth i Crick, Watson 

a Wilkins. Mae hanes dyfarnu’r wobr 

enwog hon yn frith o sylwadau am y 

broses gymhleth, amheus hyd yn oed, o 

ddewis. Felly hefyd yn yr achos hwn, 

gyda sawl sylwebydd o’r farn bod Wil-

son, Stokes a Franklin wedi cael cam. 

   Pan gyhoeddodd Wilkins ei hunan-

fywgraffiad, The Third Man of the Dou-

ble Helix, ni chyfeiriodd at Stokes na 

Wilson nac eraill a fu’n cyfrannu’n he-

laeth i’r ymchwil. 

   Derbyniodd Wilson lu o anrhydeddau 

yn gydnabyddiaeth o’i ddisgleirdeb, gan 

gynnwys cael ei urddo i’r Wisg Wen 

gan Eisteddfod Genedlaethol Cymru. 

Neville Evans 

Profodd Clwb Rygbi Pontypridd 

lwyddiant ysgubol yn ystod y tymor 

diwethaf, a hynny yn cael ei adlewyrchu 

yn noson wobrwyo Undeb Rygbi Cymru 

ar 27ain o Fai 2014. 

   Am yr ail dymor yn olynol, 

cyflawnodd Ponty y 'dwbwl' drwy gipio 

coron yr uwch- gynghrair a chwpan 

Cymru. Roedd y clwb hefyd wedi ennill 

y twrnament sa i th bob ochor 

cenedlaethol ac wedi cyrraedd rownd 

gyn-derfynnol Cwpan Prydain ac 

Iwerddon. 

Daeth y llwyddiant yn sgil tymor oedd 

wedi bod yn un anodd dros ben, gyda 

nifer o isafbwyntiau ysgytwol ochr yn 

ochr a'r uchafbwyntiau. 

   Marwolaeth ddisymwth y prop Stuart 

Williams nol ym mis Hydref yn sicr 

oedd yr ergyd fwyaf i'r clwb ei ddioddef 

ers tro byd. Wedi cyfnod o alaru dwys, a 

chanolbwyntio ar roi cysur a chymorth i 

deulu ifanc Stuart, tynnodd y garfan at 

ei gilydd a mynd ymlaen i ennill clod a 

bri ar ddiwedd y tymor. Dangosodd 

hynny gymaint o gymeriad sy'n perthyn 

i'r genhedlaeth ifanc bresennol o 

chwaraewyr Pontypridd.1 

   Roedd hi'n hynod berthnasol fod 

capten Ponty, y canolwr Dafydd 

Lockyer, wedi cysegru buddugoliaeth y 

clwb yn ffeinal Cwpan Cymru er cof am 

Stuart Williams, a hynny ar ddiwrnod 

pan oedd plant Stuart, Megan a Harvey, 

wedi arwain y tim allan ar faes Stadiwm 

y Mileniwm. Roedd Stuart yn gymeriad 

mawr, a thaflodd ei farwolaeth gysgod 

sylweddol dros weddill y tymor. 

   Ergyd arall i'r clwb oedd colli 

gwasanaeth y prif hyfforddwr eiconig 

Dale 'Chief' McIntosh oedd wedi gadael 

i weithio gyda'r Gleision. Daeth y cyn 

chwaraewr poblogaidd Geraint Lewis i'r 

adwy fel hyfforddwr y blaenwyr, gan 

gyflawni ei botensial fel un o'r 

hyfforddwyr ifanc mwyaf disglair yng 

Nghymru. 

Llwyddiant Ysgubol  
Clwb Rygbi Pontypridd 

Paul John, Geraint Walsh  

a Dafydd Lockyer 

   Er gwaethaf yr holl golledion oddi ar y 

cae, roedd diwedd y tymor yn gyfnod o 

ddathlu mawr i Glwb Pontypridd, gyda'r 

cwpan a thlws yr uwch-gynghrair 

genedlaethol unwaith eto yn eu 

meddiant. 

   Pan gynhaliwyd cinio blynyddol 

Uwch-Gynghrair y Principality yn 

Stadiwm y Mileniwm nos Fawrth 27ain 

o Fai, aeth y prif wobrau yn haeddiannol 

i Glwb Pontypridd. 

   Paul John oedd hyforddwr y 

flwyddyn, y cefnwr Geraint Walsh oedd 

chwaraewr y flwyddyn ac hefyd sgoriwr 

cais y flwyddyn, a chlwb Pontypridd 

enillodd y tlws 'chwarae teg'. 

  Roedd y gwobrau niferus yn 

adlewyrchaid o dymor arall hynod o 

l w y d d i a n n u s  i  B o n t y p r i d d  - 

pencampwyr 'dwbwl dwbwl' Cymru! 

   I weld y newyddion diweddaraf am 

Glwb Rygbi Pontypridd cymerwch gip 

ar y wefan - www.ponty.net  

Côr Godre’r Garth 
yn 40 

 

Daeth cyfeillion o bell ac agos i 

Faenordy Meisgyn i ddathlu 40 mlynedd 

ers sefydlu Côr Godre’r Garth. Yn eu 

plith roedd nifer a oedd yn aelodau y tro 

cyntaf i’r côr gystadlu yn Eisteddfod 

Caerfyrddin yn 1974. Roedd y wefr o 

ennill ar y tro cyntaf hwnnw yn parhau 

yn y cof ac yn hwb mawr i gychwyn côr 

aeth o nerth i nerth. 

   Roedd y noson yn gyfle arbennig i 

ddiolch i’r cerddorion dawnus sydd 

wedi arwain a chyfeilio’r côr. Roedd 

Wil Morus Jones yn arweinydd am y 26 

cyntaf ac ar ôl sefydlu’r côr a chael y 

profiad o gystadlu a pherfformio bu’n 

barod i herio’r cantorion gyda 

cherddoriaeth glasurol a modern ac yr 

un pryd sicrhau fod pawb yn mwynhau. 

   Roedd Eilir Owen Griffiths am i’r côr 

barhau ar yr un trywydd ac ar ôl iddo 

yntau setlo i mewn aeth ati i gyfansoddi 

darnau heriol ar gyfer y côr. Wrth i’w 

gyfnod ef fel arweinydd ddod i ben 

roedd yn gyfle arbennig i ddiolch iddo 

am ei gyfraniad sylweddol i ddatblygiad 

y côr. 

   Hefyd mae Gareth Williams wedi bod 

yn Arweinydd ac Is-arweinydd am 

gyfnodau maith ac wedi gwneud 

cyfraniad sylweddol i lwyddiant y côr. 

   Nawr mae Steffan Watkins wedi 

cychwyn fel arweinydd ac mae’n siŵr y 

byddai’n falch i groesawu wynebau 

newydd i ymuno â’r côr ar nos Sul am 

7.30 yn Neuadd y Pentref, Efail Isaf. 

Gallwch gysylltu â’r côr drwy’r wefan  

www.corgodrergarth.com 



Ar Draws  

1. Dull o siarad (4) 

4. Chwaeth (4) 

8. Tyfiant caled ar groen (7)  

9.  Anamlwg (5) 

10.  Trist (7) 

11.  Gwyllt (5)  

12.  Parchu (6) 

14.  Tew (6)  

17.  Ymgasglu (5) 

19.  Edrych am rywbeth yn ddirgel (7)   

21.  Mieri (5) 

22.  Â blorynnau bychain ar y croen (7) 
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Atebion i: Croesair Col 

34, Pen Bryn Hendy, Yr Encil, 

Meisgyn, Pontyclun. CF72 8QX 

erbyn 25 Gorffennaf 2014 

1 1 2  3 3 4  5  5 6 6 

7         8 6  7 

8        9     

     10        

10        11     

       16 12 13    

12  13     14 15     

 16    22 16     18  

17    18 19 19    20   

   21      22    

21      22       

     24        

23   23     24     

Atebion Mehefin 

23.  Sŵn cloch (4) 

24.  Gorsedd (4) 

I Lawr 

2.  Chwydiad (5) 

3.  Gŵyl geni Crist (7) 

4.  Math o ffrwyth—ffrwchnedd (6) 

5.  Aderyn dŵr urddasol  (5) 

6.  Gwasanaethu (6) 

7.  Offeiriaid (10) 

8.  Dietifeddu (10) 

13.  Llyn ar lan y môr (6) 

15.  Tu allan (7) 

16.  Yn arbed (6) 

18.  Syth (5) 

20.  Dodi olew (5) 

  C      

C R O E S A I R 

  L    
 

 

Bethlehem,  
Gwaelod-y-garth 

1 C 1 A 2 A 4 O 4 O 5 LL 6 

D I E T E T E G  B R O N 

8 G  Y  Y  E  R  CH  

C L A F  N O D W Y DD E S 

11 Y  I  I  U 12   D 13 

A D L A M A U 16 A M H U R 

14   N 15 D  P  Y 16   

B W Y T A 22 D E I N T Y DD 

17 E 18   I 19 T 20 T  M  

T R A LL O D W R  U CH A F 

21 M  O  E 29 Y  M  T  

C O E G  O L A F I A E TH 

23 D  I  L 32 L  O  B  

Ymfalchiwn fel eglwys fod ein Gweinidog, y 

Parchedig R Alun Evans, yn parhau i wella ac wedi 

medru cymeryd ei le yng nghyfarfodydd Undeb yr 

Annibynwyr ym Mhen-y-bont ar Ogwr ar ddiwedd 

mis Mehefin. Cafodd ei urddo yn Llywydd yr Undeb 

ar bnawn Sadwrn yr 28ain o Fehefin, a dymunwn yn 

dda iddo yn y swyddogaeth honno dros y ddwy 

flynedd nesaf yma.   

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

Mis Gorffennaf 2014: 

6ed            Cofio 200 mlwyddiant marw Thomas 

Charles / 150 mlwydd marw Mari Jones                

13eg         Sul y Cyfundeb yn y Barri 

20fed       Oedfa Ardal dan ofal Aelodau Gorllewin 

Caerdydd  

27ain        Oedfa gymun dan ofal y Gweinidog, y 

Parchedig R Alun Evans 

 

Mis Awst 2014: 

3ydd          Oedfa Gymun yn Efail Isaf 

10fed         Oedfa ym Methlehem 

17eg          Oedfa yn Efail Isaf 

24ain         Oedfa ym Methlehem 

31ain         Oedfa yn Efail Isaf  

 

Mae’r hen fyd yma yn llawn paradocsau a gwrth-

gyferbyniadau.  ‘Rwyn sgrifennu’r pwt yma ar 

Fehefin y 24ain, tridiau wedi’r dydd hwyaf, a dydd 

gŵyl Ioan Fedyddiwr. 

   Fe wyddom am hanes Ioan Fedyddiwr yn y 

Testament Newydd ond diddorol yw nodi yr ystyrir 

Ioan Fedyddiwr yn broffwyd yn Islam hefyd, ac mae 

traddodiad ei fod wedi ei gladdu ym Mosg yr 

Ummaiaid, Damascus, sef prif ddinas Syria. Ni does 

angen atgoffa neb o’r gyflafan sy’n parhau yn 

ninasoedd Syria bob dydd o’r wythnos ers 

blynyddoedd bellach. 

   Mae’n gyfnod Cwpan Bêl-droed y Byd ym Mrasil 

wrth gwrs. Roedd tîm Iran yn cystadlu, ond wedi eu 

dewis mewn grŵp gwahanol i’r Unol Daleithiau. 

Toedd yr Unol Daleithiau ac Iran ddim rhyw lawer o 

ffrindiau ers sawl blwyddyn bellach beth bynnag, a 

llugoer iawn oedd y berthynas rhwng llywodraeth 

Prydain ac Iran hefyd. 

   Yn sgil digwyddiadau yn Syria ac yn Iraq, mae’r tair gwlad erbyn hyn yn ceisio adfer eu 

perthynas, a hynny ar frys, gyda llysgenhadaeth Prydain yn ail-agor yn ddioed, a 

gwleidyddion gwledydd y gorllewin yn baglu ar draws eu gilydd i gael eu gweld a’u clywed 

yng nghwmni gwleidyddion Iran. 

   ISIS sydd wedi ysgogi y newid meddwl yma, a’u dyhead i greu Gwladwriaeth (neu 

galiffiaeth) Islamaidd ymysg poblogaeth Sunni Syria ac Iraq, a’r Levant (sef gwledydd 

Libanus, Israel, Palesteina, Gwlad yr Iorddonen, Cyprus a rhan o Dde Twrci (talaith Hatay).  

Mae cangen y Sunni Islamaidd yn datgan mai califf wedi ei ethol gan Fwslemiaid neu eu 

cynrychiolwyr a ddylai fod yn ben ar y wladwriaeth. Mae eu brodyr, y Shia Islamaidd, yn 

datgan mai Imam wedi ei ddewis gan Dduw o dylwyth uniongyrchol Muhammad (Ahl al-

Bayṫ, yn llythrennol, “Pobl y Ty, neu Deulu’r Ty”) ddylai gael ei ddewis yn galiff. Ac mae 

na gryn wrthdaro rhwng y nail ar llall.  

   Yn eironig hefyd Isis yw enw Duwies Eifftaidd hynafol – Duwies iechyd, priodas a 

chariad! Ffrind i’r caethwas ac i’r crefftwr. Fe ledaenwyd y drefn o addoli Isis trwy’r byd 

Greco-Rufeinig, hyd nes i baganiaeth gael ei ddisodli gan Gristnogaeth. Mae’r darlun o Isis 

a’i phlentyn sugno, sef ei mab Horus, yn ôl rhagdybiaeth, wedi ei drosglwyddo a’i gysylltu 

ers y bumed ganrif a’r darlun poblogaidd o Mair gyda’i phlentyn sugno hithau, sef y baban 

Iesu. 

   Edrychwn ymlaen dros dymor yr haf i gyd-addoli gyda’n cyfeillion o’r Tabernacl, Efail 

Isaf, a hynny am yn ail ym Methlehem a’r Tabernacl. Gobeithio y caiff pawb haf i’w gofio.  

   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 a chyfrif trydar (twitter)  @gwebethlehem. 

http://www.gwe-bethlehem.org/


01443 407570 

www.menteriaith.org 
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PONTYPRIDD 
 

Gohebydd Lleol:  
Jayne Rees 

Gwirfoddoli 

Mae Menter Iaith Rhondda Cynon Taf 

wedi bod yn brysur iawn dros y misoedd 

diwethaf yn ceisio ehangu’r nifer o 

wirfoddolwyr sydd ar ein bâs data. 

   Rydym yn gallu cynnig amryw o 

gyfleoedd gwirfoddoli ar gyfer pob 

math o unigolyn. Un o’r cyfleoedd 

mwyaf cyffrous sydd gyda ni ar hyn o 

bryd yw’r cyfle i fod yn rhan o dîm o 

wirfoddolwyr sy’n trefnu digwyddiadau 

Cymraeg yng Nghlwb y Bont 

Pontypridd. 

   Rydym yn awyddus i anadlu bywyd 

Cymraeg yn ôl mewn i’r clwb ond ‘dyn 

ni angen eich help. 

   E w c h  i  w e f a n  y  F e n t e r 

www.menteriaith.org i ymweld ag adran 

newydd y wefan sy’n ymwneud â 

gwirfoddoli er mwyn darllen mwy am 

rôl a chyfrifoldebau’r cyfle arbennig 

yma  ac i wybod mwy am ein cyfleoedd 

eraill. 

   Os oes gennych ddiddordeb mewn bod 

yn rhan o dîm gwirfoddoli trefnu 

digwyddiadau Cymraeg Clwb y Bont 

dewch i noson agored gwirfoddolwyr  

nos Lun 14eg o Orffennaf 7:00 - 9:00 

yng Nghlwb y Bont er mwyn cwrdd â 

staff y Fenter, pwyllgor y Clwb ac i  

glywed mwy am y gwaith. 

   Croeso mawr i bawb (*Yn ddelfrydol  

unigolion dros 19 oed) 

 

Mentro Mas gyda’r Fenter - Trip i’r 

Eisteddfod Genedlaethol 

Mae’r Fenter yn rhoi’r cyfle i 10 teulu i 

ddod  ar  da i th  i ’ r  E i s tedd fod 

genedlaethol yn Llanelli eleni. 

   Rydym yn cynnig tocynnau teulu (2 

oedolyn a 2/3 phlentyn) am £30 yr un. 

Pris arbennig iawn. Gostyngiad mawr i 

deulu! 

   Mi fydd y Fenter yn trefnu bws a bydd 

cost hwn yn ychwanegol i’r tocyn. 

Diwrnod hyfryd i’r teulu cyfan! 

   Y cynta’ i’r felin yw hi felly os oes 

diddordeb gyda chi cysylltwch â’r 

Fenter! Ffoniwch 01443 407570 am fwy 

o fanylion neu er mwyn archebu 

tocynnau. e-bostiwch: 

    catrinreynolds@menteriaith.org 

   Ewch ar wefan yr Eisteddfod 

Genedlaethol i gael blas o’r diwrnod. 

www.eisteddfod.org.uk 

 

Traed yn Taro 

Cyfle i blant oed cyn ysgol a’i rhieni 

fwynhau sesiwn stori trwy ddawns 

gyda’r arbenigwraig Elin Withey yn 

arwain. 

£2.50 y sesiwn £1 i’r ail blentyn 

 

Canolfan yr Urdd Aberdâr , Wind St - 

Dydd Mawrth  9:30 – 10:15yb 

 

Canolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg 

– Dydd Mawrth  11:15 – 12:00yp 

Croeso mawr i bawb! 

 

Cwrs Traddodiadau Cymru  

Cwrs i Gymry Cymraeg ac i ddysgwyr 

lefel uwch. Gydag arbenigwr yn y maes 

yn trafod ac arwain. 

Dydd Iau, 17eg o Orffennaf 

Parc Gwledig Cwm Dâr, Aberdâr 

10:30-3:30yp 

£3 y pen yn cynnwys te a choffi. 

 

Gweithdai creu ffilm dros yr Haf i 

bobl ifanc  14 oed + (Cyfrwng 

Cymraeg) 

Rydym yn trefnu wythnos o weithdai 

ffilm yn ystod gwyliau’r Haf eleni i bobl 

ifanc 14 oed ac i fyny. 

   Cynnwys y gweithdai yn fras yw 

gweithdy sgriptio a chreu pypedau gyda 

T h e a t r  y  S h e r ma n ,  g we i t h d y 

cerddoriaeth gyda Ciwdod a Zoom 

Cymru yn gyfrifol am arwain ar yr ochr 

cynhyrchu a golygu. 

   Mae’r gweithdai am ddim ac yn 

digwydd yng Nghanolfan Dysgu Gydol 

Oes Garth Olwg yn cychwyn Ddydd 

Llun 28ain tan Ddydd Gwener 2ail o 

Awst. 11:00 – 3:30yp bob dydd 

   Mae’r gweithdai yn agored i bobl 

Merched y Wawr 

Byddwn yn gorffen y tymor gyda thaith 

gerdded ym Mharc Gwledig Aberdâr ac 

wedyn yn mynd am bryd o fwyd 

haeddiannol! Dewch i ymuno â ni nos 

Iau, Gorffennaf 10fed. Cysylltwch â 

Dilys am fwy o wybodaeth. 01443 

409585 

 

Pob hwyl 

Dymuniadau gorau  am ymddeoliad 

hapus i dair o ferched lleol ar ôl 

blynyddoedd o wasanaeth yn Ysgol 

Evan James - Delyth Blainey fel 

a t h r a w e s ,  G i l l  F r o w e n  f e l 

cynorthwywraig a Sheelagh Riley fel 

ysgr i fenyddes .  Mwynhewch ac 

ymlaciwch a diolch yn fawr iawn. 

Clwb Llyfrau 

Cyfarfod olaf cyn gwyliau’r haf nos 

Fawrth, Gorff. 15fed am 8.00 p.m. 

Noson ‘hunan ddewisiad’.Dewch i 

argymell cyfrolau i’w mwynhau dros yr 

haf. Byddwn yn cwrdd wedyn nos 

Fawrth, Medi 16eg i drafod llyfrau’r 

tymor dros bryd o fwyd. Am fanylion 

ffoniwch Jayne(405837) 

 

 ‘Hobnobio’ yn Harvard 

Fe aeth criw o hen ffrindiau ar wylie’ i’r 

Unol Daleithiau yn ddiweddar gan 

ymweld ag Efrog Newydd, Washington 

a Boston. Ar ôl penderfynu ymweld â 

Phrifysgol Harvard siom oedd 

darganfod  nad oedd modd cael 

mynediad gan ei bod yn ddiwrnod 

Seremoni Graddio .Heb ddatgelu 

gormod fe gyrhaeddon nhw ‘r campws 

ac eistedd o flaen sgrin fawr i wylio 

George Bush (yr hyna’) ac Aretha 

Franklin - y gantores enwog yn derbyn 

Graddau Anrhydeddus. Cafodd ein 

teithwyr o Gymru eu symud o’r fan hon 

ond pwy gerddodd heibio iddynt- ie, 

Aretha ac fe gafodd Dil gyfle i ddweud 

“ Llongyfarchiadau”!! 

 

Llwyddiant y Bobl 

Ydych chi wedi bod yn dilyn hynt a 

helynt y Llyfrgell yn Rhydyfelin? 

Penderfynodd Cyngor Rhondda Cynon 

Taf gyda’u doethineb arferol i gau yr 

adnodd gwerthfawr hwn - yn un o nifer 

o lyfrgelloedd i gau fel rhan o 

doriadau’r Cyngor. Ond yn dilyn 

ymgyrch hynod o lwyddiannus - gan 

gynnwys ymweliad â’r llys a rhai 

aelodau yn protestio mewn cadwynau 

yn sownd i gadeiriau’r llyfrgell - mae’r 

llyfrgell bellach wedi ail -agor. 

Llongyfarchiadau i Meurig Parri a’i 

g e f n o g w y r  s y  w e d i  s i c r h a u 

dwyieithrwydd wrth ymgyrchu! 

 

Menter a Busnes 

Dymuniadau gorau i Rhys Lloyd a’i 

wraig, Rhian wrth iddynt agor Deli 

Delilah yn Nhrefforest. Galwch mewn 

am baned. 

ifanc ar draws y sir ac mi fyddwn yn 

gwahodd disgyblion o’r ysgolion 

Cymraeg uwchradd leol a myfyrwyr 

Coleg y Cymoedd hefyd. 

   Byddwn yn gallu trefnu trafnidiaeth 

hefyd i rai sydd â thrafferthion teithio. 

(*Angen i ni wybod hwn o flaen llaw) 

   Os oes diddordeb gyda chi mewn 

mynychu, cysylltwch â’r Fenter o flaen 

llaw ar 01443 407570 

*Nifer cyfyngedig o lefydd 

http://www.menteriaith.org
mailto:catrinreynol@menteriaith.org
http://www.eisteddfod.org.uk


Ysgol Castellau 
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Braf oedd croesawu Lowri Elin Davies 

(nith Mr Davies) sy'n astudio 

gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Caerfaddon 

i siarad gyda disgyblion Blwyddyn 3 am ei 

gwaith elusennol yn Ghana. 

Llongyfarchiadau i Kairon John am 

ennill y brif wobr am ddylunio poster 

am yr amgylchedd yng nghystadleuaeth 

'Love Where You Live'.  

Blwyddyn 6 yn derbyn hyfforddiant ar y Cwrs Beicio. 

Cafwyd diwrnod o hwyl a chystadlu brwd yn ein Diwrnod 

Cwpan y Byd, gyda Brasil yn cipio'r tlws mewn ffeinal 

gyffrous iawn yn erbyn Ffrainc. 

Mwynhau yn y mwd yn ystod 

penwythnos i'w chofio yn Llangrannog 

Ar y Grande Place yng nghanol Brwsel yn ystod ein taith chwaraeon i Wlad Belg. 

Mr Davies yn rhoi gwers Daearyddiaeth i ddisgyblion yn Sri 

Lanka tra'n gweithio ar brosiect 'Connecting Classrooms' i'r 

British Council. 

Llwyddiant i’n timau pêl-droed wrth ennill dwy gêm 7-1 & 2-1 

yn erbyn Ysgol Llwyncrwn 

Rhai o blant yr ysgol yn  

Seremoni Diwrnod y Lluoedd Arfog. 



Ysgol Llanhari 
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Richard Jones yn cyflwyno siec am 

£7,207.46 i Meirion Stephens a Rhian 

Phillips ar ran Ffrindiau Llanhari. Mae’r 

arian wedi cael ei ddefnyddio i brynu 

hysbysfyrddau newydd i’r ysgol ac i 

gynllunio gwefan newydd yr Ysgol.  Mae’r 

ysgol yn hynod ddiolchgar i Ffrindiau 

Llanhari am y rhodd hael. 

 

Llongyfarchiadau mawr i 

L i a m  B r a d f o r d  o 

Flwyddyn 9 ar ddod yn 

B e n c a m p w r  1 0 0 m 

Ysgolion Morgannwg. 

Tipyn o gamp; y gorau o 

42 ysgol! 

 

Llanhari’n Dathlu’r 40! 

Ydych chio’n aelod neu’n gyn-aelod o Deulu 

Llanhari?  Mae Ffrindiau Llanhari yn trefnu 

parti ym mis Hydref i ddathlu penblwydd yr 

ysgol yn 40. Dewch yn llu i hel atgofion a 

chael hwyl gyda ffrindiau hen a newydd.  

Cadwch lygad ar ein gwefan a’r Trydar am 

fwy o fanylion. 

 

Arbenigwyr  Microsoft 

Llongyfarchiadau i Llew Lloyd, Beca Harry, 

Guto Pari a Shannon Taylor o Flwyddyn 9 

am fod ymhlith disgyblion cynta’r Sir i 

ennill cymhwyster Microsoft Office 

Specialist Powerpoint 2013. 

Gweithgareddau yn seiliedig ar waith masg, 

cymeriadu, canu a chwarae offeryn 

Ymweliadau Blwyddyn 6 

Mae disgyblion Blwyddyn 6 Ysgol 

Tonyrefail, Llantrisant a’r Dolau yn ymweld 

â Llanhari’n rheolaidd ar hyn o bryd.  

Cawsant lawer o sbri ar y Diwrnod Blas ar 

Iaith a’r Diwrnod Celfyddydau Perfformio y 

mis hwn. Edrychwn ymlaen at eu gweld eto 

cyn ddiwedd y tymor ar gyfer gweithgared-

dau Mathemateg, Gwyddoniaeth Fforensig a 

Chwaraeon. 

Ffair Haf Ysgol Llanhari 

Cafwyd bore llawn bwrlwm ddydd Sadwrn, 

Mehefin 21ain gyda Ffair Haf yr ysgol yn 

achlysur hyfryd.  Diolch i Ffrindiau Llanhari 

am drefnu stondinau o bob lliw a llun, 

reidiau, castell bownsio, ceir rasio ac 

ymweliad gan Holi Hanna, Sam Tân a Peppa 

Pinc ar gyfer y plant iau. Diolch i 

ddisgyblion yr Adran Uwchradd hefyd am 

eu stondinau a’u perfformiadau cerddorol ac 

i’r holl deuluoedd a’r staff am gefnogi.  

Mabolgampau’r Adran Gynradd 

Cafwyd diwrnod llwyddiannus iawn ar gyfer 

ein diwrnod mabolgampau eto eleni.  Cerd-

dodd pawb draw at y cae yn eu llysoedd, 

Hari, Aran a Trisant yn chwifio eu baneri 

gyda’r rhieni a’u teuluoedd yn eu croesawu! 

Aeth y plant at eu timau i ddechrau ar y cys-

tadlu, boed yn wy ar lwy, clwydi, taflu a 

chydbwyso, gwaywffon, ras gwibio ar ras 

hwyl.  Roedd y plant wedi ymdopi’n dda yn 

y gwres! Braf gweld y plant yn cefnogi ei 

gilydd ac yn gwneud eu gorau glas ar gyfer 

pob ras! Tra bod yr athrawon yn cyfri’r 

marciau, cynhaliwyd ras y rhieni! Roedd 

llwyth o rieni wedi cefnogi a rhai o’r tadau 

yn gystadleuol iawn gyda rhai yn syrthio 

dros ei gilydd! Llys Hari oedd yn fuddugol 

eleni.  Da iawn bawb am gystadlu a chymryd 

rhan - rydyn ni’n falch iawn ohonoch chi! 

Cynhyrchiad National Theatre Wales 

Llongyfarchiadau i gyn–ddisgybl Ysgol 

Llanhari, Mari Izzard sy’n aelod o gast 

drama lwyfan newydd Owen Sheers sef  

Mametz. 

ein breuddwydion. Gyda Ysgol Llanhari 

bellach yn ysgol i ddisgyblion o 3 – 19 oed, 

bydd hwn yn gyfle arbennig i chi ddylan-

wadu ar Gymry ifanc y dyfodol o’r cychwyn 

cyntaf. 

   Mae croeso disgyblion Llanhari wastad yn 

arbennig ac rydym wedi bod yn ddigon 

ffodus yn barod i dderbyn ymweliadau gan 

yr Olympwyr Aled Sion Davies a Rhys Wil-

liams a chael cyfle i’w holi a dal eu medalau.  

Byddem wrth ein bodd pe baech chithau’n 

fodlon cyfrannu llun ohonoch ar gyfer ein 

horiel - o bosibl gyda disgrifiad o’ch taith i 

lwyddiant, neu yn wir i dderbyn ein gwahod-

diad i’r ysgol. 

   Edrychwn ymlaen yn eiddgar at glywed 

gennych. 

Yr eiddoch yn gywir, 

Rhys Rubery  

Cyngor Ysgol Llanhari 

Cyngor yr Ysgol yn chwilio  

am gyn-ddisgyblion 

Annwyl   Gyn-ddisgyblion, 

Ysgrifennaf atoch ar ran Cyngor Ysgol a 

disgyblion Ysgol Llanhari i’ch gwahodd i 

fod yn rhan o brosiect sydd gennym ar y 

gweill ar hyn o bryd. Hoffem yn fawr iawn 

pe baech yn fodlon bod yn rhan ohoni. 

   Fel ysgol, rydym yn hynod falch o 

lwyddiannau ein cyn- ddisgyblion ymhob 

maes ac rydym yn awyddus iawn i ddathlu’r 

llwyddiannau yma a’u defnyddio i godi ym-

wybyddiaeth ac uchelgais disgyblion presen-

nol.  Bwriadwn greu wal  luniau o gyn-

ddysgyblion  Ysgol Llanhari yn ogystal â 

chroesawu unrhyw gyn -ddisgyblion fyddai a 

diddordeb i’r ysgol i siarad â’r disgyblion. 

Byddai hyn yn gyfle i ni fel  disgyblion  

ddysgu am eich llwyddiant ac  hefyd yn ein 

hysgogi i anelu’n uchel er mwyn cyrraedd 



Bore Coffi i’r dysgwyr  
 

yng Nghaffi Leekes, Tonysguboriau,  
bob bore Gwener  

o 11 hyd hanner dydd.  
Croeso cynnes i chi  

ymuno â’r criw. 
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YSGOL GYFUN 
GARTH OLWG 

(Lluniau tudalen 16) 

Eisteddfod Yr Urdd Bala 2014 

Cafwyd cryn lwyddiant gan yr ysgol yn 

eisteddfod yr Urdd eleni, gyda 6 o 

g ys t a d l a e t h a u  y n  c yr r a e d d  y 

Genedlaethol. 

   Ymysg rhain oedd y parti llefaru hŷn 

ac iau, yr ymgom iau, parti merched iau, 

y gan actol iau a’r ddawns greadigol iau 

- bl7-9. 

   Ar ôl ymadael  yr ysgol yn gynnar - 

iawn, ar fore dydd Mercher ac Iau 

c a fwyd  c a n mo l i a e t h  f a wr  i ’ r 

cystadleuwyr i gyd yn ystod y 

rhagbrofion bore, ond yn arbennig y 

criw dawns greadigol a chipiodd y wobr 

gyntaf eleni. Llongyfarchiadau arbennig 

iddyn nhw, a’i hyfforddwraig Miss Siân 

Roberts. 

   Mae pob un o’r cystadleuwyr, a’r 

h y f f o r d d w y r  y n  h a e d d u 

llongyfarchiadau, am yr holl waith caled 

ac ymroddiad dangoswyd. Da iawn 

bawb, ac ymlaen i eisteddfod Caerffili 

2015! 

 

Cynllun P.U.P.I.L. Blwyddyn 8 

Ar gyfer ein prosiect y flwyddyn hon, 

penderfynodd y disgyblion i ymchwilio 

i Droseddau Casineb.  Maen nhw wedi 

trafod elfennau gwahanol o gasineb a’r 

grwpiau mae pobl yn eu targedu e.e. 

anabledd.  Fel rhan o’r prosiect, 

gwahoddwyd Graham Will iams 

(Swyddog Troseddau casineb De 

Cymru) i siarad gyda’n disgyblion 

ynglŷn â’r math o droseddau sydd yn 

digwydd a sut y gall y disgyblion godi 

ymwybyddiaeth o’r broblem hon.  

Roedd y sesiwn yn fuddiol iawn i’r 

disgyblion yn ogystal â’r heddlu a 

phenderfynwyd bod y disgyblion yn 

mynd i helpu drwy greu arddangosfa/

pwynt pŵer a cheisio sicrhau bod plant 

iau’r ysgol yn ymwybodol o droseddau 

casineb. 

 

Cynllun P.U.P.I.L. Blwyddyn 9 

Mae blwyddyn 9 wedi bod yn 

cydweithio’n agos gyda chartref henoed 

Garth Olwg er mwyn gallu creu 

perthynas bositif rhwng plant ifanc a’r 

henoed.  Fel rhan o’r prosiect, maen 

nhw wedi bod yn ymweld â’r cartref er 

mwyn ceisio sefydlu’r berthynas hon ac 

er mwyn dysgu mwy am fywyd yr 

henoed pryd yr oedden nhw’n iau.  

Penderfynodd y disgyblion y bydden 

nhw’n hoffi casglu llyfrau a’u rhoi i’r 

cartref fel bod mwy o ddeunydd darllen 

yno i helpu i ysgogi’r ymennydd ac i 

helpu yn ystod amser hamdden.  Felly, 

gofynaf yn garedig os oes gan unrhywun 

hen lyfrau nad oes eu heisiau arnoch 

rhagor, a fyddech gystal  â dod a nhw i 

dderbynfa Ysgol Gyfun Garth Olwg, ac 

yna bydd yr ysgol yn eu rhoi i’r henoed. 

 

Post cyntaf. Darlledwyr y dyfodol! 

Mae’n 15 mlynedd ersi i ddatganoli 

ddigwydd yma yng Nghymru, a dyna 

oedd thema sgwrs disgyblion blwyddyn 

12 gyda Dylan Jones ar raglen y Post 

cyntaf ddydd Gwener y 13eg o Fehefin. 

R y d y n  n i ’ n  f a l c h  i a w n  o 

gyfraniad  aeddfed a chraff y tri disgybl, 

sef Ieuan Bennett, Charly Brookman a 

Trystan Gruffydd. Da iawn chi! 

 

Y Gerdd Fawr 

Roedd Bardd Plant Cymru am eleni sef 

Aneurin Caradog wedi gosod her i 

ysgolion Cymru i ysgrifennu pennill am 

eu hardal.  Roedd Aneurin Karadog 

yna’n dewis y penillion gorau i fynd yn 

ei gerdd fawr.  Bu disgyblion Garth 

Olwg yn brysur iawn yn creu penillion a 

chafodd dau bennill eu dewis ar gyfer Y 

Gerdd Fawr.  Roedd yn rhaid ffilmio’r 

disgyblion yn adrodd y penillion a 

chafodd fideo o’r gerdd ei ddangos ar 

lwyfan Eisteddfod yr Urdd.  “Cawson ni 

lawer o hwyl fel dosbarth yn creu’r 

gerdd yn ogystal â’i pherfformio ar 

gyfer y fideo.  Roeddwn i’n hapus iawn 

i wybod ein bod ni wedi cael ein dewis 

ar gyfer Y Gerdd Fawr”.  Mae’n bosib 

gweld y fideo ar Youtube o dan yr enw 

Y Gerdd Fawr.                 Elan Ogleby 

 

Yn ddiweddar bu  peiriannydd, Joana 

Lumley yn ymweld â’r ysgol i gwrdd â 

disgyblion Daearyddiaeth Blwyddyn 10. 

Mae Joana yn gweithio i’r cwmni Pŵer 

Llanw Bae Abertawe a bu hi yn 

cyflwyno gwybodaeth am y prosiect o 

adeiladu morlyn llanw yn Bae Abertawe 

ar gyfer ein gwaith cwrs Daearyddiaeth 

a oedd yn seiliedig ar y prosiect yma. 

Dysgon ni am fanteision ac anfanteision 

y prosiect a hefyd yr effeithiau ac 

oblygiadau eraill. Bu ymweliad Joana o 

fudd enfawr i ni a hoffwn ddiolch i’r 

adran am drefnu siaradwr mor 

ddiddorol.  

Daniel Thomas Blwyddyn 10 

 

Llongyfarchiadau mawr i bawb wnaeth 

gymryd rhan yn y gystadleuaeth athletau 

yn Lecwydd ac enwedig i dimau 

merched a bechgyn Bl 8 (gyda rhai 

aelodau Bl 7). Daeth y ddau dîm yn 

3ydd yn yr holl Sir! 

  Rhaid dweud eu bod wedi dangos 

ymroddiad ac ymdrech yn ystod y tymor 

yn mynychu’r clwb tair gwaith yr 

wythnos 

Mae Dillon Lewis, cyn ddisgybl, wedi 

llwyddo cael cytundeb proffesiynol 

gyda thîm rygbi Gleision Caerdydd.  

Llwyddiant ym maes Chwaraeon 

Hefyd mae Thomas James, cyn ddis-

gybl, wedi llwyddo cael cytundeb 

proffesiynol gyda thîm pêl-droed 

Caerdydd ac mae wedi chwarae yn er-

byn Chelsea yn barod. Y Gareth Bale 

nesaf efallai! 
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Dwrlyn Ifanc yn Llŷn 

  

Ym Mhen Llŷn yn cael uniad 

Bu criw tir sych yn gweld bâd - 
Y glaw draw, eto rhai g’lyb 

Bwyd iach gyda’r Bâd Achub, 
“Cysur Seithennyn cawsoch,” 

Y teca un yw Tŷ Coch 

  

Yn afiaith ffwl-ffat  Nefyn 

Giât  moch i Guto am un. 
Athro yw Guto’r di-got  

Ffaelu oedd i’n cael afflôt 
  

I Eirlys, dyma wlad perla 

Y daw adar tywydd da 

I fro eu mebyd ar frys - 
Ein harlwy ddaeth gan Eirlys 

  

Ysbrydoli Bardd 

Roedd taith Clwb y Dwrlyn i Nefyn, Penrhyn Llyn, ym 

mis Mai wedi ysbrydoli Colin Williams a bu’n ddiwyd 

yn rhoi’r hwyl ar gof a chadw.  

Dwâd i glywed deuawd 

A bwyd rhwng bys a bawd. 
Tre a lle tebyg i’r llun - 
Nefol Nanhoron Nefyn. 

Llond cart o faeth gan  Martin 

O ba un aeth llwyth i’r bin? 

Te, o hyn mlân, dim cream 
tea 

Cilio rhag pob calorî! 
  

Y mae ar gwrs golff y môr 
Ogof a’i henw Gogor 

Ffoi fu rhaid wrth glywed 
‘ffôr’ 

Bag a chlybie hen begor 
  

Fel gwybed i Lanbedrog – 

Yno, crap ar bob llun crog. 
Conan, cyfeddach, cinio 

Ni a gawn gadw ar go’, 
Yn llon ar draethau Pen Llŷn, 
Arlwy amheuthun y Dwrlyn 

Bad achub newydd Porthdinllaen yn ei gartref newydd 

gyda Mike Davies, y Coxswain balch, yn y cefn. 

Côr Bechgyn Ysgol Garth Olwg 

Parti’r Efail 

Cyngerdd Haiti, Tabernacl, Efail Isaf  
(Tudalen 7) Tafarn y Tŷ Coch a gorsaf y bad achub ym Mhorthdinllaen 


