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Dwy o dde Cymru’n ennill Aur ym 
Mhencampwriaethau’r Byd 

 

Enillodd dwy ferch o Gymru fedalau aur ym 

Mhencampwriaethau Tang Soo Do y byd a gynhaliwyd yn 

Washington D.C diwedd mis Gorffennaf. 

   Fe ddychwelodd Louise Dow o Bontypridd a Lauren Dow o 

Greigiau adref fel pencampwyr y byd gyda chyfanswm o saith 

medal aur ac un fedal efydd rhyngddyn nhw yn y gelfyddyd 

gorfforol o Korea. 

   Roedd y pâr, sydd yn aelodau o glwb Tang Soo Do y Meistr 

Wynford Williams yn Llantrisant, Rhondda Cynon Taf, wedi 

teithio i’r digwyddiad 4 diwrnod ym mhrifddinas yr Unol 

Daleithiau er mwyn cystadlu ochr yn ochr â thros 1000 o bobl 

eraill o bob rhan o’r byd. 

   Fe brofodd Louise (38) a’i nith Lauren (18) lwyddiant ar 

draws categorïau’r gystadleuaeth – o ffurfiau, i arfau, torri ac 

ymladd. 

   Fe gystadlodd y ddwy hefyd fel rhan o dîm ymladd 

llwyddiannus a drechodd timau eraill o ar draws yr Unol 
Daleithiau i ennill aur – y tro cyntaf i gystadleuwyr o Ewrop 

wneud hyn yn hanes 30 mlynedd pencampwriaethau’r byd. 

   Fe ddaeth 15fed Pencampwriaethau’r Byd Ffederasiwn 

Rhyngwladol Tang Soo Do â chystadleuwyr at ei gilydd o bob 

rhan o’r byd – Chile, Mecsico, Panama, India, y DU, Portiwgal, 

yr Almaen ac UDA.  Roedd y digwyddiad yn cynnwys 

seminarau, profion, gwobrau arbennig yn ogystal â’r 

gystadleuaeth ei hun. 

Parhad ar dudalen 2 

Gŵyl Gyhoeddi 

Eisteddfod yr 

Urdd 

Caerdydd â’r Fro 

2019 
 
Disgwylir oddeutu 2000 o 
bobl i orymdeithio gyda’u 
baneri lliwgar i lawr 
promenâd Ynys y Barri, Bro 
Morgannwg ddydd Sadwrn, 6ed o Hydref 2018 am 11.30yb fel 
rhan o ddathliadau Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol yr 
Urdd Caerdydd â’r Fro, Mai 2019. 
   Gwahoddir ysgolion a cholegau lleol i fod yn rhan o’r 
orymdaith fydd yn dechrau ar y traeth o flaen caffi Marcos ac 
yn ymlwybro ar hyd y promenâd i sain band samba. Yn dilyn yr 
orymdaith bydd y dathliadau yn parhau gyda phrynhawn yn 
llawn adloniant am ddim i’r teulu cyfan tan 3pm.  
   Yn cyfrannu at arlwy’r prynhawn bydd perfformwyr Syrcas 
Circus, cyflwynwyr a chymeriadau CYW, Band Mawr y Barri, 
Wigwam a pherfformiadau gan ysgolion, adrannau a grwpiau 
lleol. Yn ogystal â hyn bydd stondinau nwyddau ac ystod o 
weithgareddau chwaraeon yn cael eu cynnal gan adran 
chwaraeon yr Urdd.                                 Parhad ar dudalen 7 

Ymgyrch i gadw coedwig lleol 
 

Ffurfiwyd grŵp cymunedol newydd i atal datblygu coedwig  
yng Ngraigwen, Pontypridd. Roedd y goedwig, tu ôl i Heol 
Lanwood, mewn arwerthiant ym mis Medi a ffurfiwyd pwyllgor 

Cyfeillion Coed Graigwen ar frys i ystyried sut y gellir atal 
gwerthu’r tir i ddatblygwyr. Mae’r goedwig yn ardal arbennig i 

ymlacio ac hamddena ac yn ôl Guto Davies sy’n ymarfer rhedeg 
yn y coed “Mae’n le i enaid gael llonydd”. Prynwyd y tir yn yr 

arwerthiant gan fuddsoddwr sy’n dymuno aros yn anhysbys ar 
ran y Cyfeillion fydd nawr yn mynd ati i godi arian i sicrhau 

dyfodol y goedwig a’i droi yn ardal agored i’r gymuned. Mae 
gan y Cyfeillion dudalen bywiog ar Facebook.      

Eleni yw 6ed  

pen-blwydd 

Diwrnod 

Shwmae 

Su’mae, 

diwrnod 

cenedlaethol  

sydd yn dathlu’r 

Gymraeg, drwy 

annog a rhoi 

hyder i bobol i 
ddechrau bob 

sgwrs yn 

Gymraeg.  
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   Yn ôl gartref yng Nghymru, bellach 

wedi’i choroni’n bencampwraig y byd 

mewn 5 categori, mae Louise Dow yn ôl 

yn dysgu ei myfyrwyr ei hun yn ei 

dosbarth Tang Soo Do wythnosol.  

Meddai: 

   “Roedd yn ddigwyddiad bendigedig i 

fod yn rhan ohono ac er ei bod hi’n 

waith blinedig iawn iawn ar adegau, yn 

gorfforol ac yn feddyliol, mae gadael yn 

bencampwraig byd yn deimlad arbennig.  

Rwy’n gobeithio bod cael pencampwyr 

byd yma yn Llantrisant yn hyfforddi ac 

yn dysgu yn dod â mwy a mwy o bobl i 

mewn i’r gamp. 

   “Mae Tang Soo Do gymaint yn fwy na 

jyst ymladd rhwng cystadleuwyr.  Mae e 

hefyd am ddatblygu yn gorfforol ac yn 

feddyliol  Mae e am barchu ein gilydd a 

chael yr hyder i edrych ar ôl dy hun yn y 

ffordd gywir os bydd angen gwneud 

hynny.  Mae pawb, dim ots pa faint na 

pha oedran, yn gallu dysgu gymaint o 

Tang Soo Do wrth ddod a chymryd 

rhan.” 

   Dim ond ychydig fisoedd ar ôl i 

Lauren Dow gael ei dyrchafu i lefel 

gwregys du, mae hi bellach yn 

Bencampwraig byd hefyd yn 18 oed.  

Meddai: 

   “Ces i’r amser gorau erioed yn 

cystadlu ym mhencampwriaethau’r byd 

yn Washington.  Enillais gymaint o 

brofiad a dysgais shwt gymaint hefyd. 

Dwi mor ddiolchgar i bawb sydd wedi fy 

helpu i gyflawni hyn – nid yn unig wrth 

baratoi ar gyfer y pencampwriaethau, 

ond dros y blynyddoedd o hyfforddi 

hefyd.” 

   Roedd athro’r ddwy bencampwraig 

newydd, Meistr Wynfford Williams 

gyda’i fyfyrwyr yn ystod eu taith 

lwyddiannus, ac fe dderbyniodd e hefyd 

gydnabyddiaeth gan y Ffederasiwn Tang 

Soo Do Rhyngwladol.  Cyflwynwyd 

gwobrau arbennig iddo am 

Arweinyddiaeth Ragorol, Ysbryd Tang 

CREIGIAU 
 

Gohebydd Lleol:  

 

Blwyddyn arall o ganlyniadau gwych! 
Llongyfarchiadau i holl ddisgyblion 
TGAU a Lefel A Plasmawr eleni eto ar 
eich cyflawniad! Pob lwc wrth i chi 
gychwyn ar bennod newydd yn eich 
gyrfa addysgol/byd gwaith. Boed fel y 
bo!  
Dymunwn yn dda i'r canlynol wrth 
iddynt ymestyn eu hadenydd a gadael 
clydwch y nyth! Am amrywiaeth ac 
ystod o bynciau fydd yn cael eu 
hastudio! Mwynhewch y profiadau 
newydd fydd yn eich aros - cadwch 
mewn cysylltiad! 
Manon Evans - Prifysgol Reading  - 
Seicoleg Clinigol. Owain Rose - 
Prifysgol Caerdydd - Peirianneg Sifil. 
Gareth Powell - Prifysgol Caerfaddon - 
Gwyddorau Bio- feddygol. Katie Hulley 
-  Prifysgol Coventry - Pensaerniaeth a 
dylunio.  Menna Ellis - Prifysgol 
Reading - Saesneg a  Hanes. Tomos 
Preest - Prifysgol Caerdydd - 
Fferylliaeth. Griff Daniels - Prifysgol 
Lerpwl - Daearyddiaeth. Steffan 
Thompson - Prifysgol Abertawe - Hanes 
ac astudiaethau Americanaidd. Dan 
Angell - Prifysgol Abertawe - Ffisioleg y 
galon. Michael Roberts - Prifysgol 
Caerfaddon  - Perfformiad mewn 
chwaraeon. Heledd Roberts - Prifysgol 
Bryste - Ffiseg ac Athroniaeth. Henry 
Burns - Prifysgol Abertawe - Peirianneg 
Aerospace. Gwyn Robbins - Prifysgol 
Coventry - Cyfrifiadureg. Gruffydd 
Roberts - Cwrs 5 mlynedd BsE Quantity 
Surveying. Prentisiaeth gyda chwmni 
Walters.  
 
Pob lwc i ... 
. . . Iestyn Jones! Mae Iestyn ymhlith y 
criw o berfformwyr ifanc talentog sy'n 

Pencampwyr  
Tang Soo Do 

Parhad o dudalen 1 

ceisio ennill y cyfle i gynrychioli Cymru 
yng nghystadleuaeth Junior Eurovision. 
Dilynwch ei daith - mae'r rhaglen yn cael 
ei darlledu ar nosweithiau Mawrth, am 8 
yr hwyr ar S4C. Pob lwc, Iestyn!  
 
Nerys Hurford . . .  
. . . ti'n seren! Pwy arall sy'n codi am 
bump, gwneud Bŵt Camp lan yn y Rec 
am chwech - am awr - dod adre i weld at 
y bois, gwneud diwrnod o waith - wedyn 
dechrau 'to? Ambell i Muddy Skudder 
bob hyn a hyn, ond nawr mae ganddi 
ddiddordeb newydd - criced! Nid jyst 
diddordeb newydd ond eleni, yn eu 
blwyddyn gynta o gystadlu, mae Tîm 
Criced Merched Creigiau yn 
bencampwyr Cymru!  Llun a mwy o 
hanes - mis nesa! Dyna'r ffordd o gadw'n 
ifanc!  
 
Ymuno a 'Rownd a Rownd' 
Pob lwc i Josh Morgan (Llys Gwynno 
gynt) wrth iddo ymuno â'r gyfres 'Rownd 
a Rownd'. Bydd Josh i'w weld ar ein 
sgrîn yn rhan o deulu Carwyn (Meilyr 
Siôn), yn chwarae rhan y mab, Iestyn. 
Hanes teulu sy'n adleoli i'r Gogledd o 
Aberaeron.  
 
Noson Agoriadol  
Merched y Wawr y Garth 
Cawsom gychwyn arbennig i'n tymor - 
noson o adloniant pur gan 'Ddoniau Ifanc 
Gwaelod' - ac am ddoniau ifanc disglair! 
Diolch o galon Mrs Price a'r plantos - 
bron i ddeugain ohonynt - roddodd 
gyngerdd heb ei ail i ni nos Fercher y 
19eg lawr yng Nghapel Bethlehem, 
Gwaelod y Garth. Yn unawdwyr, yn 
ddeuawdwyr; côr blwyddyn tri a'r côr 
hŷn; yn adroddwraig ac yn delynores - 
arbennig iawn. Y cyfan wedi ei gyflwyno 
mor ddeheuig a di- ffws gan y disgyblion 
eu hun. Braf oedd gweld cynulleidfa dda 
a chefnogol. Diolch bawb. Aed ymlaen 
wedyn â materion y Mudiad! Grêt gweld 
cymaint yn ymaelodi eto fyth - cwpwl o 
gardie aelodaeth ar ôl i'r gweddill 
ohonoch!  

Soo Do, a Hyfforddwr Rhagorol. 

  Meddai’r Meistr Wynford Williams: 

“Roeddwn i’n ddiolchgar iawn wrth 

gwrs i dderbyn y gwobrau arbennig a 

roddwyd i fi yn ystod 

pencampwriaethau’r byd, ond y peth 

gorau i fi oedd cael gweld llwyddiant fy 

myfyrwyr.  Mae’r gwaith caled, 

ymroddiad ac ymrwymiad sy’n cael eu 

dangos gan Louise a Lauren yn talu ar eu 

canfed – ac maen nhw nawr yn cael eu 

cydnabod yn haeddiannol fel y gorau yn 

y byd.  Yn achos Louise, mae hi hefyd 

yn dangos ymrwymiad i’w myfyrwyr ei 

hun bellach wrth iddi basio ei 

harbenigedd ymlaen i genedlaethau 

newydd o bobl sy’n dechrau ymarfer 

Tang Soo Do.  Mae’n wych i’w weld.”  

Lauren a Louise Dow gyda’u hyfforddwr 

Wynfford Williams 
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Ysgol Creigiau  Ysgol Pont-Siôn-Norton 

Croeso 
Croeso mawr i holl blant newydd y 
dosbarth Meithrin gyda Mrs Bassett. 
Gobeithio eich bod wedi ymgartrefu 
erbyn hyn. 
 
Diwrnod TGCh 
Diolch i Miss Reeves am drefnu diwrnod 
TGCh. Cafwyd llawer o hwyl yn dysgu 
ac ymchwilio. 
 
Rygbi Rh-C-T  
Llongyfarchiadau i Harry Davies, Harry 
Kinsey, Alfie Morgan, Sam Price a Ryan 
Jones o flwyddyn 6 am gael eu dewis i 
chwarae i dîm rygbi ysgolion Rhondda-
Cynon-Taf, Rhanbarth Pontypridd. 

 
Pêl-droed Rh-C-T 
Llongyfarchiadau i Sam Price o 
flwyddyn 6 am gael ei ddewis i chwarae 
pêl-droed i Rhondda-Cynon-Taf! 
 
Pigo dy drwyn! 
Cafodd blwyddyn 6 llawer o hwyl wrth 
ffilmio rhaglen ‘Pigo dy drwyn’ yng 
Nghaerdydd ym mis Medi. Edrychwn 
ymlaen at weld y rhaglen ar y teledu!! 
 
Kerb Craft  
Diolch i Rh-C-T am drefnu gweithdai 
‘Kerb Craft’ i flwyddyn 2 i’w cadw’n 
ddiogel wrth groesi’r heol. 

EIisteddfod Geneedlaethol Caerdydd 

Fe berfformiodd disgyblion Dosbarth 1, 

2 ,  a 4 yn wych ar stondin Ysgol Gyfun 

Plasmawr a’r Ysgolion Cynradd yn ystod 

wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol yng 

Nghaerdydd. Ardderchog chi! Braf iawn 

hefyd oedd gweld tair o ferched 

Blwyddyn 6, Seren, Ela a Gwenno, yn y 

ddawns flodau yn y Seremoni Gadeirio a 

Choroni a chlywed 6 o ferched yr ysgol, 

Erin Beth, Menna, Gwenno, Nia, Seren 

ac Anni, yn canu yng nghôr Plant yr 

Eisteddfod yn Seremoni Gwobr Goffa 

Daniel Owen a’r Fedal Ddrama. Da iawn 

chi ferched! 

 
Cerdded Milltir 

Y tymor hwn, rydym wedi dechrau 

gweithredu cynllun newydd - cerdded un 

filltir bob dydd! Mae’r disgyblion wrth 

eu boddau yn cael mynd allan ar yr iard 

neu ar gae'r ysgol i redeg neu i gerdded 

milltir ym mron pob tywydd. Ein nod yw 

gweld gwelliannau clir yn ffitrwydd a 

ffocws y disgyblion yn yr ystafell 

ddosbarth. 

 
Seiclo i ddisgyblion Blwyddyn 6 

Ar ddechrau’r tymor newydd, fe 

dderbyniodd disgyblion Dosbarth 6 wersi 
seiclo gan swyddogion diogelwch y 
ffordd. Yn ystod y gwersi, cawsant gyfle 

i ddysgu rheolau’r ffordd fawr yn ogystal 
ȃ chael y cyfle i fynd allan ar yr heol 

wrth yr ysgol i ymarfer eu sgiliau. Roedd 
y gwersi yn ddifyr ac yn fuddiol iawn i 

bawb.  

Rygbi Blwyddyn 6  
Diolch i Owen Young, swyddog rygbi 
WRU Ysgol Gyfun Garth Olwg am y 
gweithdai i flwyddyn 6. Maent wrth eu 
boddau. 
 
Seren a Sbarc  
Mae Seren a Sbarc wedi bod yn brysur 
iawn yn mynd adref gyda phlant y 
Cyfnod Sylfaen. Bu blwyddyn 2 yn rhoi 
bathodyn Cymraeg i rywun sy’n siarad 
Cymraeg i’w wisgo, bu blwyddyn 1 yn 
ymweld â’r llyfrgell leol a thynnu llyfr 
allan a darllen stori i Seren a Sbarc a bu 
plant y Derbyn yn gwylio Cyw a 
defnyddio app Cymraeg gyda Seren a 
Sbarc.  
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EFAIL ISAF 
 

Gohebydd Lleol:  
Loreen Williams 

Dathlu pen-blwydd arbennig iawn 

Llongyfarchiadau gwresog iawn i un o 

ddarllenwyr Tafod Elái sy’n dathlu pen-

blwydd arbennig iawn yn ystod y mis. 

Mae Mrs Eirlys Davies, Heol y Ffynnon 

yn dathlu ei phen-blwydd yn gant oed ar 

Hydref 4ydd. 

 
Llongyfarchiadau 

Llongyfarchiadau i amryw o ddisgyblion 

y pentref sydd wedi derbyn eu 

canlyniadau TGAU a Safon Uwch. 

Dymuniadau gorau i chi i gyd wrth 

barhau gyda’ch addysg. 

   Llongyfarchiadau hefyd i amryw o 

drigolion y pentref a fu’n cystadlu, yn 

perfformio ac yn ennill gwobrau yn yr 

Eisteddfod Genedlaethol wych yn Y Bae 

yn ystod mis Awst. 

 
Gwellhad Buan 

Dymunwn wellhad buan i Ethin Henry, 

Nant y Felin sydd wedi treulio cyfnod yn 

yr ysbyty yn ddiweddar. 

 
Ffair y pentref 

Cynhaliwyd Ffair lwyddiannus iawn yn 

Neuadd y Pentref ddydd Sadwrn, Medi 

8fed. Roedd amrywiaeth helaeth o 

stondinau yn y Neuadd a chwaraeon 

wedi eu darparu ar gyfer y plant. Bydd 

elw’r ffair yn cael ei ddefnyddio i 

adnewyddu a gwneud gwaith cynnal a 

chadw i adeilad y Neuadd. Diolch i bawb 

a gefnogodd y ffair. 

 
Côr yr Einion 

Aeth nifer dda o aelodau Côr yr Einion 

ar wibdaith i’r Fenni ddydd Sadwrn, 

Medi 8fed. Fe gychwynnon ni o 

Ganolfan Bysiau Edwards a phawb yn eu 

cotiau glaw gan nad oedd rhagolygon y 

tywydd yn rhy obeithiol. Roedd Gill, ein 

hysgrifenyddes ddiwyd, wedi trefnu i ni 

fynd i weld y tapestri lliwgar a grëwyd i 

ddathlu’r Mileniwm yn Sgubor y 

Degwm. Pwythwyd y campwaith yma 

gan ryw chwe deg o fenywod dros 

gyfnod o dair blynedd. Roedd y tapestri 

trawiadol yma’n gofnod manwl o hanes 

Y Fenni a’i hadeiladau hynafol. 

Arweiniodd ein tywysydd brwdfrydig ni 

wedyn i Eglwys y Santes Fair a oedd 

gerllaw. Yn wreiddiol roedd yr eglwys 

yn Briordy Benedictaidd. Ymhlith yr 

henebion gwerthfawr a’r ffenestri lliw 

hyfryd roedd delw o Jesse, tad y Brenin 

Dafydd a gerfiwyd ddiwedd y 

pymthegfed ganrif o goeden dderwen. 

Daeth yn amser ffarwelio â’r eglwys 

drwy ganu “Calon Lân”. Ar ôl crwydro 

siopau’r dre a chael paned neu ddau 

ymlaen â ni wedyn i gael swper yng 

Ngwesty’r Arth yng Nghrughywel 

a’r bwyd a’r gwmnïaeth yn hyfryd. 

Diolch o galon i’r Pwyllgor am 

drefnu’r daith ac i Gill Williams yn 

enwedig am sicrhau bod pob 

manylyn yn ei le. 
 

Y TABERNACL 

Priodas 

Llongyfarchiadau gwresog i Ffion 

Davies a Carl Riley ar eu priodas 

yng Nghastell Hensol ddydd Gwener, 

Medi 14eg. Merch Elwyn a Carys 

Davies, Tonteg yw Ffion ac mae Carl yn 

enedigol o Gaerdydd ac yn gyn-ddisgybl 

Ysgol Gyfun Plasmawr. Mae Ffion a 

Carl wedi ymgartrefu yn Llanilltud 

Faerdref. 

 
Gwellhad Buan 

Dymunwn wellhad buan i Linda Ladd 

sydd wedi derbyn triniaeth yn yr ysbyty 

yn ddiweddar. 

 
Cylch Cadwgan 

Cynhelir cyfarfod o Gylch Cadwgan yn 

Y Ganolfan, Efail Isaf, nos Wener, 

Hydref 5ed am 8yh. Y Siaradwr Gwadd 

fydd Emyr Davies a fydd yn sôn am 

drosi cerddoriaeth gorawl. Croeso 

cynnes i bawb. 

 
Coffau Cerddor yn y Tabernacl 

Nos Sul y nawfed o Fedi cynhaliwyd 

cyfarfod yn Y Tabernacl i ddathlu bywyd 

a cherddoriaeth Morfydd Llwyn Owen 

ac i goffau ei marwolaeth gan mlynedd 

yn ôl a hithau ddim ond yn chwech ar 

hugain oed. Croesawyd y Doctor Rhian 

Davies, bywgraffydd ac awdurdod ar 

hanes Morfydd Llwyn Owen, i’r 

cyfarfod gan Alun Thomas, cyflwynydd 

y noson. Cyflwynodd Doctor Rhian 

Davies berl o ddarlith am fywyd y 

gyfansoddwraig gan ddangos 

ffotograffau o’i bywyd cynnar yn 

Nhrefforest, ei chyfnod cyffrous yn 

Llundain, ei phriodas ag Ernest Jones a’i 

marwolaeth drychinebus o ifanc yn 

Ystum Llwynarth ger Abertawe. Cafwyd 

perfformiadau hyfryd o’i cherddoriaeth 

gan Huw Blainey, Jessica Robinson a’r 

pianydd Conal Bembridge Sayers. Mi 

wnaeth aelodau Côr Godre’r Garth a 

Chôr yr Einion, o dan arweiniad Steffan 

Huw Watkins, arwain y gynulleidfa i 

ganu dau o emynau’r gyfansoddwraig. Y 

cyfeilyddion oedd Siân Elin Jones a 

Bethan Roberts. 

   Dadorchuddiwyd plac glas gan 

Ddirprwy Faer Cyngor Rhondda Cynon 

Taf, Y Cynghorydd Linda De Vet, yn 

ystod y cyfarfod. Bydd y plac glas yn 

cael ei osod ar y tŷ yn 68 Park Street, 

Trefforest lle ganwyd Morfydd Llwyn 

Owen. Diolch i Dafydd Idris Edwards, 

Wil Morus Jones a’r diweddar Gwyn 

Griffiths am drefnu’r cyfarfod ac am 

gefnogaeth Gŵyl Gregynog a 

Gwasanaeth Treftadaeth Rhondda 

Cynon Taf.     

 
Trefn yr oedfaon ar gyfer Mis Hydref 

Hydref 7fed. Oedfa Gymun o dan ofal 

aelodau Pentyrch 

Hydref 14eg Y Parchedig Aled Edwards 

Hydref 21ain Dathlu’r Cynhaeaf gyda 

phlant yr Ysgol Sul 

Hydref 28ain Y Parchedig Gethin Rhys  

Merched y Tabernacl 

Prynhawn dydd Iau, Medi 20fed fe ymgasglodd nifer dda iawn o’r aelodau i gael te 

prynhawn yn Neuadd Llanelai (Lanelay Hall). Mae hen bencadlys y Gwasanaeth Tân 

wedi ei droi yn westy 

hyfryd. Cafwyd gwledd 

i’w chofio a phawb wrth 

eu boddau yn bwyta a 

chael clonc go iawn. 

Diolch i Beti am 

drefnu’r prynhawn. 

   Bydd ein cyfarfod 

nesaf ar fore Iau, Hydref 

18fed yn Y Ganolfan am 

10.30 y bore. Byddwn 

yn croesawu Aled 

Pickard i sôn am 

nwyddau Masnach Deg. 

Dr Rhian Davies a Dirprwy Maer Cyngor 

Rhondda Cynon nTaf  
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PENTYRCH 
 

Gohebydd Lleol:  
 

Llongyfarchiadau 
Llongyfarchiadau gwresog i Bethan 
Pickard sydd wedi derbyn anrhydedd 
arbennig am ei gwaith gyda ac ar gyfer 
pobol ag anableddau. Dyma ddywed 
Prifysgol De Cymru am ei gwaith: 
“Mae arbenigwr arloesol ym maes 
anabledd wedi ei dewis i dderbyn 
cydnabyddiaeth genedlaethol am ei 
gwaith gyda phlant a myfyrwyr 
anabl.  Mae hi’n ymuno ag academyddion 
o brifysgolion yn cynnwys Manceinion a 
Nottingham yn y cynllun “National 
Teaching Fellowship Scheme”. Mae hwn 
yn anrhydedd sydd yn cael ei gyflwyno  
gan Academi Addysg Uwch Prydain. 
   Dywed Is-Ganghellor Prifysgol De 
Cymru: “Mae cyfraniad arloesol Beth yn 
herio y ffordd mae pobl yn meddwl am 
anableddau.  Mae ei angerdd  am weithio 
gyda phlant a phobol ifainc gydag 
anghenion addysg ychwanegol yn deillio 
o’i phrofiad personol a phroffesiynol ac 
yn herio’r model meddygol o anabledd”. 
    Mae Bethan yn un o 54 o bobol ledled 
Prydain a fydd yn derbyn yr anrhydedd 
eleni. 
 
Dringo Llosgfynyddoedd 
Yn yr Hydref bydd Dewi Hughes yn 
ceisio dringo tri  o losgfynyddoedd gwlad 
Ecwador  gan gynnwys yr 
uchaf  Chimborazo ( 20,705t /6310m),  
Cayambe ( 5790m) ac Antisana (5703m). 
Mae’n gwneud  hyn er cof am Haulwen ei 
wraig i ddiolch i Ysbyty Felindre am ei 
gofal a’i hymdrechion ac i gefnogi 
ymchwil canser. Dymunwn yn dda iddo 
ac edrychwn ymlaen at gael hanes ei 
fenter yn y rhifyn nesaf. Pob lwc Dewi! 
   Os am gefnogi Dewi ac ysbyty Felindre 
ewch i Just Giving……….. 
https://www.justgiving.com/fundraising/
DewiHughes 
 
Llongyfarchiadau 
Llongyfarchiadau i Nia, merch Bronwen a 
Jim Morris, wedi iddi gymhwyso yn 
ymgynghorydd  seiciatryddol. Ar hyn o 
bryd mae Nia yn gweithio i CAMHS 
(Child and Adolescent Mental Health 
Service) yn Nhonteg yn y clinic i blant a 
theuluoedd. Dymunwn yn dda iddi wrth 
ddechrau ar ei gyrfa yn y maes pwysig 
yma. 
 
Llwyddiant Cerddorol 
Llongyfarchiadau i Erin Fflur Jardine, 
wyres Gareth a Morfydd Huws, 
Penywaun ar ei llwyddiant yn yr 
Eisteddfod Genedlaethol. Fe ddaeth Erin 
Fflur sy'n ddeg oed yn drydydd yn y 
Ddeuawd Offerynnol Agored gyda'i ffrind 
Cerys Angharad o Lanbed ac yn drydydd 
yn yr Unawd Telyn dan 16 oed. Hoffai 
Erin Fflur ddiolch i Ceri Wynne Jones, 
Gwaelod y Garth am ei dysgu. Mae Erin 

Fflur, sy'n aelod o Gerddorfa Plant 
Prydain newydd ddychwelyd o gwrs 
preswyl y gerddorfa yn Dorset. Pob 
dymuniad da a llwyddiant i ti yn y 
dyfodol! 
 
Clwb y Dwrlyn 

Nos Iau Hydref 20fed ac roedd Clwb 
Rygbi Pentyrch dan ei sang ar gyfer 

cyfarfod agoriadol Clwb y Dwrlyn am 
eleni. Robat Arwyn oedd y gwestai ac 

roedd wedi teithio'r holl ffordd o'r 
gogledd drwy'r gwynt a'r glaw i'n 
diddanu. 

   Cafwyd noson hynod o ddifyr yn ei 
gwmni wrth iddo berfformio peth o'i 

waith gan egluro'r hanes y tu ôl i'r geiriau 
a'r gerddoriaeth a hynny mewn dull hynod 
ffraeth. 

   Yn absenoldeb Bryn Terfel 
perfformiodd ddarn o'r gwaith a 

gomisiynwyd gan Eisteddfod 
Genedlaethol Caerdydd eleni, Hwn yw Fy 
Mrawd a syndod oedd deall mai cael a 

chael fu hi i'r gwaith gael ei gwblhau 
mewn pryd. Fe'n swynwyd hefyd gan rai 

o'r ffefrynnau eraill fel Anfonaf Angel a 
Benedictus. 

   Rodd hi'n noson gofiadwy a'r 
gynulleidfa ar ei thraed ar ddiwedd y 
noson i ddangos ei gwerthfawrogiad o'i 

dalent arbennig. Roedd mynd mawr ar 
werthiant y CDs ar ddiwedd y noson! 

   Braf oedd gallu croesawu nifer o 

aelodau newydd atom ac edrychwn 
ymlaen at nosweithiau difyr eraill yn 

ystod y flwyddyn. Byddwn yn mentro i 
fyd comedi yn ein cyfarfod nesaf ar 

Hydref 18fed pan fydd  Aled a Steff  yn 
dod atom. Croeso cynnes i gyfeillion o 
bell ac agos!                               E.J. 

PONTYPRIDD  

 
Gohebydd Lleol:  

 

Clwb y Bont 

Cynhaliwyd cyfarfod blynyddol y Clwb 

fis diwethaf. Cafwyd adroddiad gan y 

Cadeirydd, Geraint Day ynglyn â 

sefyllfa’r Clwb dros y flwyddyn 

ddiwetha’. Cafwyd cyflwyniad gan 

Einir Siôn a Rhuanedd Richards yn 

amlinellu'r cynlluniau ar gyfer 

datblygu’r adeiladu. 

   Cytunodd Geraint Day i barhau yn 

Gadeirydd, Helen Morgan yn 

Ysgrifennydd a Graham Davies yn 

Drysorydd. Mae Menna Lewis a Guto 

Davies, Graigwen wedi ymuno â’r 

pwyllgor. 

   Fedrwch chi gefnogi’r Clwb eleni 

drwy ymaelodi? £20 neu £10 i’r di-

waith Cysylltwch â’r Clwb neu’r Ysg. 

Aelodaeth am ffurflen ymaelodi  - 

07968438314 

 
Merched y Wawr 

Bydd y gangen yn cwrdd nos Iau, 

Hydref 11eg yn Festri Capel Sardis pan 

ddaw Eluned Davies Scott i rannu ei 

harbenigedd coginio a’r aelodau. 

   Dorian Morgan yw’r gwestai ym mis 

Tachwedd. Y pwnc dan sylw yw ei 

deithiau i brifddinasoedd Ewrob. Dewch 

i wrando arno nos Iau, Tachwedd 8fed 

am 7.30p.m. 

 
Clwb Llyfrau 

Croeso i aelodau newydd i ymuno â 

chriw y clwb llyfre nos Fawrth 16eg 

Hydref am 8.00 pan fyddwn yn trafod y 

ddwy gyfrol fuddugol yn yr Eisteddfod 

Genedlaethol eleni sef ‘Llyfr Glas 

Nebo’ gan Manon Steffan Ros a 

‘Ysbryd yr Oes’ gan Mari Williams. 

   Nofel Saesneg sy dan sylw ym mis 

Tachwedd sef ‘I am I am I am’ gan 

Maggie O’Farrell. 

   Byddwn yn cwrdd nos Fawrth, 

Tachwedd 13eg yng Nghlwb y Bont. 

 
Colledion 

Ym mis Medi bu farw Robert Thomas, 

Graigwen Parc ar ôl brwydro’n ddewr 

yn ystod ei salwch. Estynnwn ein 

cydymdeimlad â Shan a’r meibion 

Hywel ac Alwyn a’u teuluoedd. 

   Hefyd ym mis Medi bu farw Vic 

Pearce, Heol Merthyr, Pontypridd. 

Rydym yn meddwl am ei wraig, Jayne 

a’r bechgyn Garan a Berwyn yn eu 

colled. 
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‘MYND O LAN I LAN YN 
EIN FAN FACH NI……’  

 

Aeth y cyn-ohebydd Martin Huws i holi ei 

gymdogion Angharad ag Alwyn, Ffynnon 

Taf am eu hymgyrch diweddaraf i godi 

arian tuag at elusen sy’n agos at eu 

calonnau.  

MH:  Rydych wedi cerdded o amgylch 

saith o lynnoedd Cymru yn ddiweddar. 

Pam?   

Angharad: Roeddem wedi bod yn 

meddwl sut gallwn fod yn help ymarferol i 

rai tebyg i’n merch yng nghyfraith gafodd 

ei tharo a Lymphoma ddechrau’r flwyddyn.  

Wrth reswm mae cael diagnosis o ganser yn 

anodd dygymod a fo ar unrhyw gyfnod yn 

eich bywyd, ond roedd y ffaith ei bod 

newydd roi genedigaeth i Tomos bach 

ddyddiau ynghynt yn ychwanegu at y 

pryder.   

   A gan ein bod yn arfer cerdded llwybrau, 

penderfynom mai mwynhau a gwneud lles i 

eraill yr un pryd fyddai’r ffordd ddelfrydol i 

ddangos diolch am ei thriniaeth a’i llwyr 

wellhad.  

 MH: Pam saith o lynnoedd? Rhif cyfr in?  

Alwyn:  Na, nid o gwbl.  Ond mae’r ateb 

yn syml!  Er nad ydw i’n fardd o gwbl, 

mae’n debyg fod ‘saith’ a ‘taith’ yn odli, ac 

felly’n bennawd mwy bachog i hyrwyddo’r 

ymgyrch!    

MH: Pa lynnoedd felly?  

Alwyn:  Llynnoedd a chronfeydd dŵr  i 

fod yn fanwl gywir.  Dyma’r drefn, Padarn, 

Brenig, Tegid, Llanwddyn (neu Efyrnwy i 

roi ei enw swyddogol), Trawsfynydd, 

Talybont a Llandegfedd.  

MH: Ac mae’r llwybrau o gwmpas y 

llynnoedd yn wastad, heb elltydd siŵr o 

fod.   

Angharad:  Wel, dyna ddwedodd Alwyn 

cyn i ni gychwyn ar ein taith!  Dim ond 

Llyn Llanwddyn oedd yn agos i fod yn 

wastad, a digwydd bod, dyna’r 12 milltir 

leiaf diddorol o’r holl daith.  Ac un filltir ar 

ddeg sydd o gwmpas Tegid, nid chwech fel 

dwedodd y trefnydd cyn mentro ar y daith!   

MH: Sawl milltir  i gyd felly?  

Alwyn:  Un llyn y dydd, cyfanswm o 61 

milltir.    

MH: Oes ffefryn?  

Angharad:  Oes, Trawsfynydd yn 

bendant i’r ddau ohonom. Llwybrau 

amrywiol, dechrau wrth lan y llyn am 

gwpwl o filltiroedd, ymlwybro drwy 

goedwig, yna milltir ar yr A470 (ddim mor 

braf), cerdded drwy bentref Trawsfynydd a 

heibio cofgolofn Hedd Wyn, dros yr afon 

Prysor, ar hyd ffordd dawel ochor draw'r 

llyn, heibio hen gapel bach Adda, codi (a 

chodi!) wedyn drwy Coed-yrhygen cyn 

gostwng at yr argae.  Cerdded ar dir 

gwastad wedyn dan furiau’r Atomfa ac yn 

ôl at y dechrau a chael paned yn y fan cyn 

teithio i’r gwersyll nesaf a chael swper 

mawr!  

MH: Trefniadau’r daith?  

Alwyn:  Gan fod gennym fan, roeddem 

yn mynd ‘o lan i lan yn ein fan fach ni’ ac 

yn aros dros nos mewn gwersylloedd nepell 

o’r llynnoedd.  Gyda llaw, Waldo ydy’ 

enw’r fan, gan ei bod yn cynnig ‘neuadd 

fawr rhwng cyfyng furiau’ i ni. Ni wedi 

cysidro rhoi’r geiriau hynny mewn 

llythrennau mawr lawr ochor y fan i geisio 

gwasgaru ychydig o ddiwylliant o gwmpas 

ein gwlad!  

MH: Sut dywydd gawsoch?  

Angharad:  Braidd yn hydrefol ar  y 

cyfan, ond maent yn dweud nad oes ffasiwn 

beth a thywydd gwael i gerdded ynddo, dim 

ond gwisgoedd annigonol!  Wedi dweud 

hynny, roedd hi’n hynod o braf wrth 

gerdded o gwmpas Llyn Trawsfynydd, ac 

mi roedd hynny i’w groesawu.    

MH: Chi siŵr  o fod wedi cyfarfod a 

phobol ddiddorol ar y ffordd?  

Alwyn:  Gan ein bod yn gwisgo crysau 

’T’ Lymphoma Action bob dydd roedd 

ambell un yn ein holi.  Wedi parcio’r fan yn 

edrych dros un o’r llynnoedd hefo’r bwriad 

o baratoi swper daeth criw bach o fechgyn 

ifanc, swnllyd heibio.  Ac i’w dilyn, dwy 

fam.  Codi sgwrs hefo’r criw, arweiniodd 

yn ei thro at sôn am ein hymgyrch, a dyna 

un o’r bechgyn yn dod draw a rhoi ‘high 

five’ i mi.  Hollol ddidwyll, ac yna ei fam 

yn taro deg punt yn fy nwrn cyn ffarwelio.  

Pobol dda Abergele mae’n debyg.  Dro 

arall, wedi dangos y ffordd i gwpl o Hong 

Kong dyma bum punt arall at yr achos.    

   Yndi, mae pobol yn dda yn y bôn.  

MH: Faint o ar ian chi di godi hyd yma?  

Angharad:  Ni ar  drothwy dwy fil o 

bunnoedd hyd yma.  Wrth gynnwys ‘rhodd 

cymorth’ mae hynny’n ddigon i gynnal 

pedwar gweithdy (diwrnod yr un) fydd yn 

cynnig cymorth, arweiniad, cyswllt a 

gobaith i ddioddefwyr ifanc rhwng 18-30 

oed. Cynhaliwyd y gyntaf yn Chapter 

Caerdydd ddechrau mis Medi.  

MH: Ydy’r gronfa dal ar agor?  

Alwyn: Y gronfa ddŵr?  Neu gronfa’r 

ymgyrch?  

   I fod o ddifrif, ydy, mae’n bosib cyfrannu 

drwy fynd i wefan MyDonate -   https://

mydonate.bt.com/fundraisers/

alwynacangharadjones1  hyd ddechrau 

Rhagfyr.  

Mi fasa’n braf gallu talu am un gweithdy 

ychwanegol.   

MH: Oes ymgyrch arall i fod?  

A ac A:  Dyma’r bedwerydd ymgyrch 

mewn saith mlynedd felly bydd ein 

cefnogwyr (a diolch i bob un ohonoch) yn 

falch o glywed nad oes taith arall wedi’i 

threfnu.  Ond pwy a ŵyr beth sydd o’n 

blaenau!   

MH: Pa dr i gair  ynglŷn â’r ymgyrch 

diweddara ’ma sy’n aros yn y cof?  

A ac A:  Mwynhau, Caredigrwydd, 

Diolch.  

MH:  D’oes dim ar ôl ond i mi ddiolch i 

chi’ch dau am eich cydweithrediad ac am y 

gwaith da chi’n wneud.  

Os am fwy o wybodaeth am 

Lymphoma ewch i’r wefan yma -  

https://lymphoma-action.org.uk/  

Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg 

Genedlaethol yn galw am siaradwyr 

Cymraeg i wirfoddoli ar gynllun 

cenedlaethol newydd o’r enw ‘Siarad’. 

Nod y cynllun yw i baru siaradwyr 

Cymraeg gyda dysgwyr er mwyn rhoi cyfle 

i ddysgwyr ymarfer yr iaith mewn 

awyrgylch anffurfiol a magu hyder.  

   Mae’r cynllun wedi cael ei beilota mewn 

pedair ardal wahanol yn gynharach eleni ac 

wedi bod yn llwyddiant. Cynhaliwyd 

lansiad yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac 

erbyn hyn mae cyfle i ddysgwyr a 

siaradwyr Cymraeg ar draws Cymru i 

gymryd rhan.  

   Mae’r cynllun ar gyfer dysgwyr sy’n 

dysgu ar lefel Canolradd neu’n uwch y 

sector Dysgu Cymraeg. Bydd parau yn 

ymrwymo i gwrdd am o leiaf 10 awr i 

sgwrsio. Bydd y dysgwyr yn cael 

gwybodaeth am weithagreddau a chyfleon 

i ddefnyddio’r Gymraeg yn eu hardaloedd 

lleol hefyd.  

   Am fwy o wybodaeth, anfonwch e-bost 

os gwelwch yn dda at 

 swyddfa@dysgucymraeg.cymru  

neu ewch i gofrestru ar  

dysgucymraeg.cymru/dysgu/siarad  

Galw i ‘Siarad’ 

mailto:swyddfa@dysgucymraeg.cymru
https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/siarad/
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Lansio Apêl Newydd i 
Godi £10k y Flwyddyn a 
Gwireddu Gweledigaeth 

Merêd 
  

Dyn y ‘pethe’, dyn y gwerin, ac yn anad 
dim, dyn y Gymraeg oedd Dr Meredydd 
Evans – neu Merêd i ni ei gyd-Gymry. 
B’n ymgyrchu’n ddyfal gydol ei oes i 
sicrhau ffyniant a pharhad y Gymraeg, a 
nawr, wrth iddynt baratoi i nodi 
canmlwyddiant ei eni yn 2019, mae ei 
gyfeillion yn Ymddiriedolaeth William 
Salesbury wedi cyhoeddi apêl 
genedlaethol newydd sbon i wireddu ei 
weledigaeth.  
   Bwriad yr Ymddiriedolaeth, ers i 
Merêd ei sefydlu yn 2012, yw ariannu 
ysgoloriaethau i gefnogi pobl ifanc i 
astudio trwy gyfrwng y Gymraeg, gyda’r 
nod o gefnogi gwaith y Coleg Cymraeg 
Cenedlaethol sydd yn cydweithio gyda 
phrifysgolion Cymru i ehangu ystod y 
cyrsiau sydd ar gael i’w hastudio trwy 
gyfrwng y Gymraeg. Mae’r criw nawr 
am weld gweledigaeth Merêd yn fyw 
eto, ac wedi datgan bod angen i’r Gronfa 
gasglu o leiaf £10,000 y flwyddyn dros y 
pum mlynedd nesaf i sicrhau 
ysgoloriaethau’r dyfodol.  
   Ers sefydlu’r gronfa, mae chwech o 
Gymry ifanc wedi derbyn cymorth 
ariannol gan y Gronfa a hynny ar ffurf 
ysgoloriaethau gwerth £5,000 yr un, dros 
dair blynedd. Eleni, Heledd Lois 
Ainsworth, disgybl yn Ysgol Bro Teifi, 
ac Elen Wyn Jones, disgybl yn Ysgol 
Dyffryn Ogwen, oedd yr enillwyr. 
   Mae Heledd ar fin astudio’r Gyfraith 
a’r Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd, 
ac yn edrych ymlaen i ddefnyddio canran 
o’i hysgoloriaeth i “ymchwilio’r defnydd 
o ieithoedd lleiafrifol ym meysydd y 
gyfraith”. Bwriad Elen yw mynd i 
Brifysgol Bangor i astudio Cerddoriaeth 
ym mis Medi. Dywedodd mai “braint” 
oedd derbyn Ysgoloriaeth William 
Salesbury ac y byddai “o fudd mawr”.  
   Wrth lansio’r apêl ar faes yr Eisteddfod 
yng Nghaerdydd, dyweddodd Cadeirydd 
yr Ymddiriedolaeth, Dr Gwenllian 
Lansdown Davies: “Nid oedd llaesu 
dwylo yn perthyn i Merêd. Dyma ein 
cyfle ni nawr i gerdded yn ôl ei droed ac 
ymuno yn yr ymdrech i gefnogi addysg 
gyflawn drwy gyfrwng y Gymraeg.” 
   Os hoffech ymuno yn yr ymdrech, 
gallwch gyfrannu heddiw mewn sawl 
ffordd: rhoi swm o arian trwy siec, 
cerdyn, daliad ar-lein neu orchymyn 
banc  -   gorchymyn ad-daliad o’ch treth 
lle bo’n bosib (Rhodd Gymorth)  - trefnu 
gweithgareddau i godi arian gadael 
rhodd yn eich ewyllys i’r Gronfa, fel y 
gwnaeth Merêd.  
Am fanylion pellach:  Ebost: 
 ysgrifennydd@cronfasalesbury.org 
Gwefan:www.cronfasalesbury.org  
Cyfeiriad:d/o y Coleg Cymraeg 
Cenedlaethol, y Llwyfan, Caerfyrddin, 
SA31 3EP  

Hen afalau’r cylch mewn 
llyfr newydd 

 
A wyddech chi bod Morgannwg yn 
arfer bod yn un o ganolfannau tyfu 
afalau Cymru? Bod y tir o dan lle mae 
Greyfriars a neuadd y ddinas heddiw 
yn arfer bod o dan berllan? Dyna un 
o’r pethau mae llyfr newydd, ‘Afalau 
Cymru’, gan Carwyn Graves (yn 
wreiddiol o Gaerdydd), yn ei ddatgelu.  
   Ychydig iawn o ystyriaeth ydyn ni 
Gymry yn rhoi i’n treftadaeth unigryw 
ni mewn bwyd. Byddwn ni’n tueddu i 
ganolbwyntio yn lle ar gerddoriaeth, 
barddoniaeth a pethau tebyg. Ond yn y 
gorffennol byddai’r ddau yn rhedeg 
ynghyd, fel yng ngherdd  y bardd can-
oloesol Gruffudd Llwyd ‘Cywydd i 
ddanfon yr haul i annerch Morgan-
nwg’: 
     ‘Coed a maes lle caed y medd 
     Pob plas, teg yw’r cwmpas tau 
     A’r llennyrch a’r perllannau’ 
   Rhan o’r diwylliant oedd y llennyrch 
a’r perllannau cynhyrchiol i Gruffudd 
Llwyd, llawn cymaint â’r neuaddau lle 
noddid y beirdd. Ac mae’r llyfr yn ol-
rhain y ffyrdd y mae’r afal, perllannau 
a seidr wedi bod yn rhan o ddiwylliant 
Cymru oll – ac yn sicr Morgannwg – 
trwy’r canrifoedd.  
   Gwelwn hyn hefyd yn hynt a hanes 
rhai o’r mathau unigryw o afal o ardal 
Caerdydd a’r cyffiniau. Dyna ‘Frith 
Mawr’ er enghraifft, afal o ardal 
Gwynllwg (neu ‘Wentlooge’) i ddwy-
rain y ddinas fodern. Collwyd y math 
hwn am flynyddoedd lawer, cyn ei ail-
ddarganfod mewn gardd nid ymhell o’r 
A48. Ac yna ‘Gabalva’ a enillodd glod 
mawr yn ei ddydd (afal mawr, euraidd 
a gadwai yn ffres tan yr haf dilynol 
mewn oes cyn oergelloedd!) ond sydd 
yn awr ar goll. Tybed beth sydd yn 
tyfu ar y coed yn eich gerddi chi, ac a 
oes mathau colledig o afal yn eu plith? 
(dilynwch @ApplesCymru am ragor o 
fanylion ar y trydar neu ebostiwch 
welshheritageap-
ples@gardenofwales.org.uk). Bydd 
hefyd cyfle i ddod ag afalau o’ch gardd 
chi nad ydych chi’n siwr yn union pa 
fath ydyn nhw – a phwy a wyr, efallai 
byddwn yn darganfod bod rhan o dref-
tadaeth golledig y ddinas ar eich pat-
shyn chi! 

Carwyn Graves 

   Yn ôl Gwenno Mair Davies, 
Cadeirydd Bwrdd Eisteddfod yr Urdd 
“Gyda’r gwaith caled o baratoi a 
chodi arian tuag at Eisteddfod yr Urdd 
Caerdydd a’r Fro 2019 ar ei anterth, 
rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr iawn 
at groesawu pawb i Ynys y Barri i 
ddathlu’r Ŵyl Gyhoeddi ar y 6ed o 
Hydref. Bydd llu o ysgolion o’r ardal 
gyfan yn cymryd rhan gan ddod at ei 
gilydd i gyd-orymdeithio a dathlu drwy 
strydoedd Y Barri.  
   Glaw neu hindda, bydd llu o 
weithgareddau, hwyl ac adloniant i’w 
gael ar y diwrnod ac estynnwn groeso 
cynnes i bawb o bob oed!”  
   Dywedodd Rob Thomas, Rheolwr 
Gyfarwyddwr Cyngor Bro 
Morgannwg: “Mae’n bleser cynnal yr 
Ŵyl Gyhoeddi yn Ynys y Barri, un o 
leoliadau mwyaf eiconig ac 
adnabyddus y Fro ac yn wir y 
rhanbarth. Roeddem ni fel Cyngor yn 
ymfalchïo’n fawr i groesawu’r 
Eisteddfod Genedlaethol i Fro 
Morgannwg yn 2012 ac edrychwn 
ymlaen at groesawu Eisteddfod yr Urdd 
i Gaerdydd â’r Fro yn 2019. Gwyddom 
y bydd nifer o’n hysgolion yn cymryd 
rhan ac yn mwynhau nid yn unig yr 
Ŵyl Gyhoeddi ond hefyd yr ŵyl ei hun 
yn 2019, sy’n gwneud cymaint i 
ddathlu pwysigrwydd diwylliant 
Cymru.” 
   Anogir pawb i wisgo coch, gwyn a 
gwyrdd ar y diwrnod, ac wrth gwrs 
bydd nwyddau Eisteddfod 2019 ar 
werth ar stondin yr Urdd gan gynnwys 
hwdis a chrysau-T.  
   Dywedodd Cyfarwyddwr Eisteddfod 
yr Urdd, Aled Siôn “Mae’r gefnogaeth 
sydd wedi ei dderbyn hyd yn hyn gan 
bobl yr ardal i ddyfodiad Eisteddfod yr 
Urdd, sydd yn un o wyliau teithiol 
mwyaf Ewrop, wedi bod yn wych.  
   Rydym yn ddiolchgar tu hwnt am 
gymorth cynghorau Bro Morgannwg a 
Chaerdydd, yn ogystal â’r gymuned 
leol, ysgolion a grwpiau. Dwi’n edrych 
ymlaen at ŵyl gyhoeddi hwyliog a 
diwrnod o ddathlu, gan edrych ymlaen 
at fis Mai 2019” 
 
Cystadleuaeth Faneri 
Nid yw’n orymdaith heb faneri, felly 
cynigir gwobr ariannol i enillwyr 
cystadleuaeth creu ac arddangos baner 
ar y diwrnod, sy’n hyrwyddo’r ysgol/
adran ac yn tynnu sylw at ddyfodiad yr 
Eisteddfod. Gellir chwifio baner 

Eisteddfod yr Urdd 2019 
yn y Bae 

(Parhad o dudalen 1) 

Cymru, Triban yr Urdd neu faner 
Owain Glyndŵr ar yr orymdaith hefyd.  
   Darperir meysydd parcio cyhoeddus 
am ddim ond anogir pawb i ddefnyddio 
trafnidiaeth gyhoeddus os oes posib 
gwneud hynny.  

mailto:ysgrifennydd@cronfasalesbury.org
http://www.cronfasalesbury.org/
mailto:welshheritageapples@gardenofwales.org.uk
mailto:welshheritageapples@gardenofwales.org.uk
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LLANTRISANT 
GROESFAEN 

MEISGYN 

(Gohebydd y mis : Allan James) 
 
Keri Jones yn dod i’r adwy 

Yn y byd sydd ohoni mae’r broses o 
gasglu newyddion yn dipyn o her i’r 
sawl na ddewisodd ymaelodi â 
‘Facebook’ ac ati. Ers talwm byddai 

cymryd tro ar hyd stryd fawr Maesteg 
fore Sadwrn yn ddull pur effeithiol o 
ddarganfod canran iach o hanesion 

diweddaraf yr ardal. Pe bai angen 
ychwanegu at y bwndel hwnnw o 
straeon, byddai’r sgyrsio wedi’r oedfa 

fore Sul yn rhwym o lenwi unrhyw 
fylchau amlwg lle byddai hanes 
chwaraeon lleol yn uchel ar yr agenda 

wythnosol. Bellach, mae’r gwahanol 
gylchoedd cyfoes, rhyfedd hynny sy’n 
elwa ar bob datblygiad technegol yn 

rhannu gwybodaeth mewn dulliau sy’n 
hepgor unrhyw angen am y rhodianna 
cymdeithasol wythnosol. I’r sawl sy’n 

dechnegol ddifater neu anwybodus, 
mae’r gwaith newyddiadurol o 
ganlyniad yn gryn her, y tudalen yn wag 

a’r dyddiad cau yn prysur nesau. 
   Troi at rifyn Mehefin o Tafod Elái i 
weld beth oedd yn denu sylw’r 

gohebwyr a rhyddhad oedd gweld llun 
lliw o gap Llewod Keri Jones a phwt 
amdano. Ni raid dweud ei fod yn 

chwaraewr tra arbennig i fod yn y fath 
gwmni a gresyn iddo gael ei anafu ar ôl 
cael ei ddewis ar gyfer gêm brawf yn Ne 

Affrig. Dyma’r sbardun i edrych am hen 
lyfr llofnodion oedd gen i ar y llofft ac 
edrych am un tudalen yn arbennig. 

Bydd fawr neb bellach yn cofio am 
Trevor Lloyd a fu’n fewnwr cadarn dros 
dїm Maesteg am nifer o flynyddoedd 
pan oeddwn i’n grwt ysgol. Aeth yntau i 

Dde Affrig gyda’r Llewod ond ar daith 
lawer ynghynt yn 1955 lle bu’n ail 
fewnwr i Dickie Jeeps, y chwaraewr 

enwog o Sais, a’r daith a welodd Cliff 
Morgan yn derbyn cymaint o sylw a 
chanmoliaeth. Ond wedi cydio yn y llyfr 

llofnodion y peth naturiol oedd bodio 
drwy’r tudalennau a gweld enwau nifer 
o gricedwyr enwog Morgannwg megis 

Emrys Davies, Allan Watkins, Haydn 
Davies, Willie Jones a Wilfred Wooller 
y capten mewn cyfnod lle gwelid llawer 

mwy o bwyslais ar ‘frethyn cartref’. 
   Ond erys un enw arall sy’n haeddu 
sylw. A minnau tua saith neu wyth 

mlwydd oed, cawn fynychu is-bwyllgor 
wythnosol yn y tŷ drws nesaf a gynhelid 

bob nos Sul tua phump o’r gloch. 
Byddai triawd go arbennig, ein 

cymydog Phil a dau gyfaill iddo, yn 
cwrdd er mwyn penderfynu i ba gapel 
yr aent y noson honno. Ar ôl i rywun 

chwilfrydig ofyn un tro i ba gapel y 
perthynent, yr ateb oedd eu bod yn 
perthyn i bob enwad! Fodd bynnag, er 

fy mod yn aelod cyfetholedig o’r 
pwyllgor ystyrid fy mod yn rhy ifanc i 
grwydro’r enwadau yn eu cwmni. 

Hynny yw, ar wahân i un nos Sul. Fe’m 
derbyniwyd yn aelod cyflawn am un 
noson wedi i mi gael sêl bendith fy 

rhieni. I’r ‘English Cong.’ yr aethom ein 
pedwar ac ar ddiwedd y gwasanaeth 
awgrymwyd y dylwn fynd i’r blaen i 

geisio llofnod y pregethwr. Wedi 
dychwelyd awgrymodd fy mam y dylwn 
nodi’r dyddiad ac felly ar y tudalen 
hanesyddol hwnnw ceir yr enw ‘Elfed’ 

ochr yn ochr â’r dyddiad sef 14 Hydref 
1951. Erbyn hynny roedd Elfed yn ei 
nawdegau ac yn dal i bregethu. 

   Rhag ofn bod rhywun yn awgrymu 
fod yma ryw gyfuniad rhyfedd o enwau 
a chyd-destunau, gallwn ddyfynnu sylw 

Islwyn Williams yn un o’i storїau : 
‘Beth wyt ti well o wpod dy Feibl inseid
-owt a gwpod y ffordd i neyd englynion, 

os na elli di ddangos ‘m bach o afel 
acha ca ffwtbol?’ Braf, felly, yw diolch 
i Keri ac i Elfed am gynnig fframwaith 

i’r sylwadau uchod ac am alluogi i 
rywun sy’n dechnegol ddiniwed 
gwblhau ei dasg newyddiadurol am 

flwyddyn arall a rhodianna’n dawel 
ymhell o gyrraedd pob teclyn anwar.  
 
Cydymdeimlo 

Cydymdeimlwn â Mrs. Meryl Morris o 

Frynteg, Llantrisant a’i brawd Keith 
George sy’n byw ym Mhen-y-Bont ar 
Ogwr a’u teuluoedd wedi colli eu mam 

oedd yn 102 oed. Roedd Mrs Kitty 
George wedi ymgartrefu gyda Meryl ei 
merch ers rhai blynyddoedd ond roedd 

yn wreiddiol o Lansaint ger 
Caerfyrddin. Bydd hiraeth mawr ar ei 
hôl.        

 
Merched y Wawr  
Cangen Tonysguboriau  
Braf oedd gweld cymaint yn ein 
cyfarfod cyntaf o’r tymor newydd a 
chael croeso sawl aelod newydd i’n 
plith. Cawsom gyfle i anghofio am y 
noson wlyb y tu allan wrth rannu 
atgofion, trwy luniau ag eitemau, o’n 
profiadau dros yr haf.  Diolch i Beti 
Treharne am lywyddu a chyflwyno 
adroddiad am y flwyddyn a fu ac i 
Dilwen Davies am baratoi adroddiad 
ariannol. 
   Ar Hydref 17eg fe fydd Helen Prosser 
yn dod a gwestai arbennig gyda hi i’n 
noson dathlu diwrnod ‘Shwmai/Sumae’ 

Dathlu pŵer 
barddoniaeth  

 

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn falch 

iawn o gydweithio gyda’r Forward Arts 

Foundation i ddathlu pŵer barddoniaeth 

ym mis Hydref. 

   Eleni, daeth Cyngor Llyfrau Cymru’n 

bartner swyddogol gyda Diwrnod 

Cenedlaethol Barddoniaeth, gan fod yn 

gyfrifol am gyflenwi’r cynllun ledled 

Cymru, a hynny yn Gymraeg a Saesneg. 

Dathliad blynyddol yw Diwrnod 

Cenedlaethol Barddoniaeth sy’n 

ysbrydoli pobl i ddarganfod, mwynhau a 

rhannu cerddi. Dyddiad y dathliad eleni 

yw 4 Hydref, a’r thema yw 

‘barddoniaeth am newid’. 

   Mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi 

trefnu dau ddigwyddiad cyffrous ar 

gyfer disgyblion o ddwy ysgol ym 

Mhontypridd, gan roi’r cyfle iddynt 

ddathlu Diwrnod Cenedlaethol 

Barddoniaeth mewn steil eleni. 

   Ar 3 Hydref, bydd disgyblion o Ysgol 

Gynradd Maes y Coed yn mynychu 

gweithdy creadigol arbennig yn Llyfrgell 

Treorchi gyda’r bardd a’r artist lleol, 

Siôn Tomos Owen. Y diwrnod canlynol, 

Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth, 

bydd disgyblion o Ysgol Evan James yn 

teithio i Lyfrgell Ganolog Caerdydd i 

gwrdd â Bardd Plant Cymru, Casia 

Wiliam, a gweithio gyda hi. 

   I ychwanegu elfen gyffrous at y ddau 

ddigwyddiad hyn, bydd plant y ddwy 

ysgol yn teithio’n ôl ac ymlaen i’r 

llyfrgelloedd ar y trên, diolch i gwmni 

Trenau Arriva Cymru. 

“Mae hwn yn gyfle gwych i blant o bob 

oedran ddod i gysylltiad â 

barddoniaeth,” meddai Helen Jones, 

Pennaeth yr Adran Llyfrau Plant a 

Hyrwyddo Darllen, Cyngor Llyfrau 

Cymru. “Mae’r ddau ddigwyddiad yn 

cynnig i’r disgyblion brofiadau 

llenyddol cyffrous ac ysgogol y tu allan 

i’r ystafell ddosbarth – profiadau all gael 

effaith bositif ar eu dysgu ar draws y 

cwricwlwm.” 

   Dywedodd Helgard Krause, Prif 

Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru, 

“Rydym yn ffodus o gael traddodiad 

barddol cyfoethog yng Nghymru, yn y 

ddwy iaith, a chyhoeddwyr sy’n gwneud 

pob ymdrech i gadw pŵer barddoniaeth 

yn fyw. Byddwn yn helpu siopau llyfrau 

ledled Cymru i hyrwyddo llyfrau o 

gerddi er mwyn annog pobl i ddod i 

gysylltiad â barddoniaeth. Mae Cyngor 

Llyfrau Cymru yn awyddus i annog pobl 

i fwynhau barddoniaeth ‘am newid’.” 

   Am yr wybodaeth ddiweddaraf, 
dilynwch Trydar gyda’r hashnod 
#diwrnodbarddoniaeth. 
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Cymdeithas Wyddonol 
Cylch Caerdydd 

Bethlehem 
Gwaelod-y-garth 

Trefn yr Oedfaon (ar  y Sul am 10:30 
a.m. oni nodir yn wahanol) : 
Mis Hydref 2018: 
7 – Oedfa dan ofal y Parchedig Dafydd 

Andrew Jones 
14 – Oedfa dan ofal y Parchedig Lona 

Roberts 
21 – Oedfa dan ofal Delwyn Sion 
28 – Oedfa Ardal dan ofal Arwel a 

Wynford Ellis Owen 
Mis Tachwedd 2018: 
4 – Oedfa gymun dan ofal y Parchedig R 

Alun Evans 
11 – Oedfa dan ofal Marc John Williams 
18 – Oedfa dan ofal Delwyn Sion 
25 – Oedfa dan ofal y Parchedig Dafydd 

Owen                                                                                                                                                          
ooooOOOOoooo 

 
“Mynd i’r lleuad fu un o freuddwydion 
dyn erioed.” 
   Dyna’r neges sydd ar siaced lwch “I’r 
Lleuad a Thu Hwnt” – cyfrol gan Eirwen 
Gwynn, a gyhoeddwyd ym mis 
Gorffennaf 1964. 
   Mae’r gyfrol yn fy meddiant oherwydd 
i mi ei derbyn yn wobr gan Ysgol 
Dyffryn Nantlle yn 1964 (yn ôl y darn 
papur a osodwyd ar dudalen gyntaf y 
llyfr) am ddod yn gyntaf yn yr 
arholiadau blwyddyn yn nosbarth 1A, sef 
fy mlwyddyn gyntaf yn yr “ysgol fowr”. 
   Cyfnod llawn cyffro ar sawl lefel – gan 
gynnwys cael trowsus hir i fynd i’r ysgol 
am y tro cyntaf – a hynny ar ddiwedd 
tymor y Nadolig blaenorol (mae gen i 
rhyw gof mai fi oedd y bachgen olaf un 
o’r dosbarth i gael un!). 
   Cofio hefyd mai bryd hynny y daeth y 
teledu cyntaf i’n tŷ ni – jest mewn pryd i 
weld y sioeau Nadoligaidd yr oedd y 
rhan fwyaf o’m cyfoedion yn son amdant 
mor frwdfrydig. 
   Cyfnod oedd, yn ôl y llyfr, “… chwe 
blynedd yn unig (sydd) ers y dydd 
bythgofiadawy hwnnw, Hydref 4, 1957, 
pan lwyddodd y Rwsiaid i gyflawni’r 
gamp anghredadwy o lansio’r lloeren 
gyntaf, Sputnik 1, i gylchdro o gwmpas y 
Ddaear…. Mae’n debyg na chynhyrfir 
ryw lawer arnom eto nes bydd dyn wedi 
glanio a’i ddwy droed ar y Lleuad.” 
   Fe wyddom bellach y bu i’r 
Americaniaid lwyddo i wneud hynny ar 
yr 20fed o fis Gorffennaf 1969.  
   Mae enwau Neil Armstrong, Buzz 
Aldrin a Michael Collins ar gof a chadw 
am byth, a’r cyntaf ohonynt yn 
cadarnhau, wedi i’r “eryr lanio” ym Mae 
Llonyddwch, fod hwn “yn un cam 
bychan i ddyn, ond yn un naid anferth i 
ddynoliaeth.” 
Cofiwch mai dim o ond 12 o bobl sydd 
wedi glanio ar y lleuad, a deuddeg arall 
wedi ymweld, ond heb lanio ar lle.  
   Daeth yr hel meddyliau uchod yn sgil 

datganiad diweddar bod SpaceX, 
cwmni’r Americanwr (mwyach, ond a 
aned yn Ne Affrica, ac sydd hefyd a 
dinasyddiaeth Canada), Elon Musk [cyd-
sefydlydd cwmni Paypal], bellach wedi 
enwi’r unigolyn cyntaf a fyddai yn mynd 
i’r gofod ac amgylchynu’r lleuad fel 
ymwelydd hamdden. 
   Biliwnydd o Siapan, gwerthwr dillad ar
-lein o’r enw Yusaku Maezawa yw’r gŵr 
hwnnw, ac fe gredir y bydd y daith chwe 
diwrnod yn cael ei chynnal yn 2023 – ac 
er syndod, o gofio prysurdeb 60’au a 
70’au y ganrif ddiwethaf, hon fydd y 
daith gyntaf gan bobl i’r lleuad ers 1972. 
   Hwyrach y cofiwch i Yusaku Maezawa 
fod yn y newyddion y llynedd oherwydd 
iddo dalu $110.5 miliwn (£85.4 miliwn) 
am baentiad gan y diweddar arlunydd 
Jean-Michel Basquiat mewn ocsiwn yn 
Efrog Newydd. 
   Awgrymodd Maezawa y byddai’n 
gwahodd 6-8 o artistiaid o rannau 
gwahanol o’r byd i ymuno ag o ar y daith 
[rhan o gynllun arlunio a greodd dan yr 
enw #dearMoon]. 
“Byddant yn cael y dasg o greu 
rhywbeth wedi iddynt ddychwelyd i’r 
Ddaear. Bydd y campweithiau rhain yn 
gymorth i ni ganfod y breuddwydiwr o’n 
mewn”. 
   Bydd yn rhaid i ni ddisgwyl am 
ychydig o flynyddoedd eto felly i fesur 
llwyddiant y fenter a gweld ffrwyth eu 
llafur, ond yn y cyfamser, os ydym ni am 
geisio darganfod “y breuddwydiwr o’n 
mewn “ni, bydd yn rhaid gwneud y tro 
a’r hyn sy’n gyfarwydd! [o Beibl.net]  
   “Dw i eisiau goleuadau yn yr awyr i 
wahanu'r dydd a'r nos. Byddan nhw 
hefyd yn arwyddion i fesur y tymhorau, y 
dyddiau a'r blynyddoedd.  Gwnaeth Duw 
ddau olau mawr – yr haul a'r lleuad…
Gwnaeth Duw y sêr hefyd.” [Genesis 1] 
   “Wrth edrych allan i'r gofod, a gweld 
gwaith dy fysedd, y lleuad a'r sêr a 
osodaist yn eu lle, Beth ydy pobl i ti 
boeni amdanyn nhw?” [Salm 8] 
   “Nes i edrych ar yr haul yn tywynnu, 
a'r lleuad yn symud yn ei ysblander, nes 
i'm calon gael ei hudo'n dawel fach, a'm 
llaw yn taflu cusan i'w haddoli?” [Job 
31] 
   “Wrth edrych i'r awyr ar yr haul, y 
lleuad a'r sêr i gyd, peidiwch cael eich 
temtio i'w haddoli nhw. Mae'r Arglwydd 
eich Duw wedi'u rhoi nhw i bawb drwy'r 
byd i gyd.”[Deuteronomium 4] 
   “Fydd dy haul ddim yn machlud byth 
mwy, a llewyrch y lleuad ddim yn cilio; 
yr Arglwydd fydd dy olau di am 

byth,”[Eseia 60] 
 

ooooOOOOoooo 
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.bethlehem.cymru 
Ymwelwch yn gyson a’r safle i chwi 
gael y newyddion diweddaraf am hynt a 
helynt yr eglwys a’i phobl. 
   Hefyd mae gan Bethlehem gyfri trydar 
(twitter)  @gwebethlehem. 

Cawsom ddechreuad ardderchog i’n 
tymor ar y 17eg o Fedi yng nghwmni Dr 

Ceril Rhys-Dillon yn traethu ar y testun, 
Meddygaeth Heinyddiaeth. Mae Dr Ceril 

yn hanu o Ystradmeurig lle cafodd ei 
haddysg gynradd cyn symud i Ysgol 
Uwchradd Tregaron. Dechreuodd ei gyrfa 

feddygol wrth fynd yn fyfyrwraig yng 
Ngholeg Sant Ioan, Prifysgol Caergrawnt. 

Wedyn bu’n feddyg yn Llundain, Gwlad 
Belg a De Cymru. Yn 2002 fe’i 

hapwyntiwyd yn Ymgynghorydd 
Rhiwmatoleg gyda Bwrdd Iechyd Cwm 
Taf; ar hyn o bryd mae’n gweithio yn yr 

Ysbyty Brenhinol ger Llantrisant. At hyn 
mae hi’n Drefnydd Hyfforddi 

Meddygaeth Heinyddiaeth yng Nghymru, 
y teitl hwn yn arwyddo polisi sy’n 
cydnabod yr angen i gynorthwyo 

meddygon yn y wedd hon ar feddygaeth. 
   Daeth un neges yn glir i ni, sef, bod 

anelu at safon uchel o heinyddiaeth yn 
berthnasol ac yn gyfrifoldeb i bob 
unigolyn, oddi fewn i allu, gofyn, 

dymuniad, gobaith ac ymroddiad 
personol. Ceir cymorth ar gyfer 

chwaraewyr proffesiynol, aelodau o’r 
lluoedd arfog, cleifion a phobl iach. 
Dangoswyd data yn seiliedig ar 

astudiaethau disgybledig dros amser hir, 
er enghraifft, y gwaith dan ofal Yr Athro 

Peter Ellwood rhwng 1979 a 2014. Roedd 
y doreth o ystadegau yn profi’n 

ddigamsyniol y gostyngiad sylweddol yn 
y risg o fynd yn gaeth i nifer  o heintiau 
os yw unigolyn yn heini. Dyma rai 

enghreifftiau -  clefyd y galon (35% llai o 
risg), canser y colon (50%), gwynegon 

esgyrnol (80%), colli balans yn yr henoed 
(30%), iselder (30%). Brawychus yw’r 
dystiolaeth am y safonau isel yng 

Nghymru o’u cymharu gydag ardaloedd 
eraill ym Mhrydain. 

   Diddorol a gobeithiol oedd clywed am 
bolisïau Llywodraeth Cymru parthed 
hwyluso gwelliant yn y materion hyn. 

Rhoddir cyngor ar gyfer pedwar categori 
oedran, dan 5, 5-18, 19-64, dros 65. 

Soniodd Dr Caril yn fras am ei phrofiad 
yn trafod gyda chleifion yn ei chlinig, gan 

nodi'r sensitifrwydd sydd ei angen, er 
enghraifft, ymateb ffyrnig o glywed y 
disgrifiad ‘gordew’. 

   Bydd ein cyfarfod nesaf ar Hydref 
15fed, pan ddisgwyliwn Cai Ladd i sôn 
am Morfeydd Heli.    

http://www.bethlehem.cymru
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Erthyglau a straeon  

ar gyfer rhifyn mis Tachwedd 

i gyrraedd erbyn 

26 Hydref 2018 
 

Y Golygydd  

Hendre 4 Pantbach 

Pentyrch 

CF15 9TG 

Ffôn: 029 20890040 

e-bost  
pentyrch@tafelai.com  

 

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

 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  
 

GOLYGYDD 
Penri Williams  
 029 20890040 

 
HYSBYSEBION 

David Knight 029 20891353 
 

CYHOEDDUSRWYDD 
Colin Williams  
029 20890979 

Ariennir yn 
rhannol gan 

Lywodraeth 
Cymru 

Bore Coffi i’r dysgwyr  
yng Nghaffi Leekes, Tonysguboriau,  

bob dydd Gwener am 11 y bore. 
Croeso cynnes i chi ymuno â’r criw. 

Cangen y Garth 

CLWB Y 
DWRLYN 

Noson Gomedi gyda 
Aled a Steff 

 

8yh Nos Iau,  
18 Hydref 

Clwb Rygbi Pentyrch 
 

Manylion:  029 20890040 

Pontypridd 

 

Cyfrinachau Coginio 
Eluned Scott-Davies 

 
Nos Iau, Hydref 11fed  

am 7.30  
yn Festri Capel Sardis  

 

Rhagor o fanylion:   
01443 485272                            

CYLCH 

CADWGAN 

Nos Wener 5 Hydref 2018 
am 8.00pm 

EMYR DAVIES 
yn siarad ar y testun:  

'Trosi Cerddoriaeth Gorawl' 
 

yn Y Ganolfan, Tabernacl, 
Efail Isaf 

Cydnabyddir cefnogaeth 
Llenyddiaeth Cymru 

Tonysguboriau 

Hydref 17eg  
 

‘Shwmae’ 
Noson o hwyl gyda  

Helen Prosser    
 

Rhagor o fanylion:   
01443 223828                           

Argraffwyr:   

Copyprint Wales 
Trefforest 

www.copyprintwales.co.uk 

Orig yng nghwmni  
Margarette Hughes 

 
Nos Fercher,  Hydref 10fed. 2018 

7.30yh Y Ganolfan, Efail Isaf. 
 

Croeso cynnes  
i aelodau newydd. 

Gwybodaeth bellach: 02920890979 

CANOLFAN  
SHALOM 

 
Mae Canolfan Shalom ar agor 

yng Nghapel Salem Tonteg bob 
bore Sadwrn rhwng 11 a 1. 

Croeso cynnes i bawb sydd eisiau 
lle tawel am baned a sgwrs. 

Cysylltwch â'r Parch. Rosa Hunt 
ar 07807893373 neu 
revdrosa@gmail.com 

Cylch Llyfryddol 
Caerdydd 

 

Gwener, 19 Hydref 2018 

 
Bydd Catrin Dafydd  

yn trafod y cerddi a enillodd 
iddi Goron Eisteddfod 

Genedlaethol Caerdydd. 
 
Ymunwch ag un o gymdeithasau 
diwylliannol Cymraeg mwyaf llewyrchus 
y brifddinas. Dim ond £10 yw’r tâl 
aelodaeth am y flwyddyn gyfan – bargen! 
   Mae Cylch Llyfryddol Caerdydd yn 
cyfarfod ar nosweithiau Gwener unwaith 
y mis rhwng mis Medi a mis Mawrth. 
   Cynhelir y cyfarfodydd am 7.00 o’r 
gloch yn Ystafell 0.31, Adeilad John 
Percival, Safle Rhodfa Colum, Prifysgol 
Caerdydd, CF10 3EU. 

mailto:revdrosa@gmail.com
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Ai arwyr neu gachgwn oedd 

gwrthwynebwyr cydwybodol y Rhyfel 

Mawr yn Nghymru ?  

   Pan gyflwynwyd Gorfodaeth Milwrol 

yn Ionawr 1916, gwrthododd o leiaf 900 

o ddynion blygu i’r drefn ac ymuno â’r 

Fyddin. Gwrthwynebent ar sail 

cydwybod – naill ar dir Cristnogol, 

moesol neu ar dir gwleidyddol. Yn eu 

plith oedd rhai o bersonoliaethau 

pwysicaf yr oes yng Nghymru, fel 

Gwenallt, Arthur Horner a George M.Ll. 

Davies, ddaeth yn arweinwyr bywyd 

gwleidyddol, crefyddol a diwylliannol 

Cymru dros y degawdau canlynol. 

   Cefnogid y gwrthwynebwyr 

cydwybodol gan fudiadau gwleidyddol 

fel y Blaid Lafur Annibynnol a’r 

radicaliaid ymhlith y glowyr, a’r 

mudiadau heddychol fel Cymdeithas y 

Cymod, a’i chylchgrawn Y  Deyrnas.  

   Mae’r llyfr yma yn datgelu yn fanwl pa 

mor eang oedd y gwrthwynebiad i’r 

Rhyfel, ac yn esbonio ac yn dehongli’r 

cysylltiadau rhwng gwrthwynebwyr 

cydwybodol â’i gilydd. Ac am y tro 

cyntaf, mae’r gyfrol hon yn esbonio pam 

fod y gwrthwynebiad i’r Rhyfel Mawr 

yng Nghymru mor unigryw.   

Gwrthwynebwyr Cydwybodol yn y 

Rhyfel Mawr  

Awdur: Aled Eirug   

Gwasg Carreg Gwalch  Pris: £12 

TONYREFAIL 

Gohebydd Lleol:  
Helen Prosser 

671577/prosserh@btinternet.com 

LLANILLTUD 
FAERDREF  

Gohebydd Lleol:  
 

Y Parchedig Rosa Hunt 
Llongyfarchiadau i’r Parchedig Rosa 
Hunt am ennill cystadlaeath Tlws 
Rhyddiaith a hefyd y Gadair i ddysgwyr 
yn yr Eisteddfod yng Nghaerdydd fis 
Awst. Mae Rosa yn Weinidog Capel 
Salem Tonteg.  
 
Cyrsiau Dysgu Cymraeg Morgannwg 
ym Mhentre’r Eglwys 
Mae Dysgu Cymraeg Morgannwg yn 
cynnig nifer fawr o gyrsiau yng 
Nghanolfan Gartholwg, Pentre’r Eglwys. 
Y brif ddarpariaeth yno yw’r Cwrs 
Dwys, sy’n galluogi dysgwyr i gwblhau 
dwy lefel mewn blwyddyn drwy fynychu 
dosbarthiadau am rhwng chwech a naw 
awr yr wythnos rhwng mis Medi a mis 
Mehefin. Yn ogystal, mae cyrsiau llai 
dwys yn cael eu cynnal, sy’n ddwy awr y 
tro, ac yn digwydd unwaith neu 
ddwywaith yr wythnos. Mae’r cyrsiau yn 
amrywio o rai ar gyfer dechreuwyr pur, i 
rai ar gyfer siaradwyr rhugl ac iaith 
gyntaf sy naill ai am ddatblygu eu sgiliau 
ieithyddol, neu sy am ganolbwyntio ar 
elfen benodol megis llenyddiaeth. Am 
fwy o wybodaeth, ymwelwch â gwefan 
learnwelsh.cymru neu mae croeso i chi ei 
ffonio ar 01443 483 600. 
  
Rhun ap Iorwerth A.S 
Gwelwyd Aelod Seneddol Ynys Môn yn 
cael sgwrs â thrigolion Tonteg ym mis 
Medi yn Cafè Rana. Esboniodd Rhun ei 
fod wedi ei eni yn Nhonteg. Fe daeth 
Rhun ap Iorwerth i’r ardal cyn cymryd 
rhan yn hystings arweinyddol Plaid 
Cymru ym Mhontypridd.  

Codi arian i helpu adeiladu y Bwthyn 

Cynhaliwyd taith gerdded Cymorth 
Cancr Macmillan Llantrisant, sydd nawr 
yn ei drydydd blwyddyn, ar Sul yr ail o 
Fedi. Wnaeth Grŵp Codi Arian 
Pontyclun a’r ardal drefnu’r y daith a fe 
wnaeth 228 o gerddwyr godi dros £6,000 
hyd yn hyn. Bydd yr holl arian mae’r 
grŵp yn ei godi rhwng Hydref 2017 a 

Noson Sgwrsio 

Braf iawn gweld y cynnydd yn nifer y 

siaradwyr Cymraeg a gyhoeddwyd yn 

ddiweddar.  Os ydych chi’n nabod 

rhywun sy eisiau cyfle i ymarfer, mae 

croeso iddyn nhw i Glwb Rygbi 

Tonyrefail am 7pm ar nos Fawrth, 16 

Hydref.   

 
Arwyr y glaw 

Dau o ddarllenwyr Y Tafod, Jac a 

Gruffudd Clements oedd allan yn helpu 

modurwyr i ddod allan o’r llif yn 

Nhonyrefail yn ystod y glaw diweddar.  

Dyma lun ohonyn nhw gyda’r dŵr dros 

eu pengliniau. 

 
Cerdded er cof am Dai Barnarby 

Bu rhai o aelodau Plaid Cymru 

Pontypridd yn cerdded i godi arian er 

cof am Dai Barnarby a fu farw ar 

ddechrau’r haf.  Roedd Dai yn aelod 

ffyddlon o’r Blaid yn ardal Pontypridd.  

Treuliodd ei wythnosau olaf yn Ysbyty’r 

Bwthyn ac aeth holl arian Taith Gerdded 

MacMillan Llantrisant at y gronfa i 

greu’r Bwythyn newydd ar safle’r 

ysbyty yn Nhonysguboriau. 

Mai 2019 yn mynd tuag at Y Bwthyn, 
uned cymorth a gofal lliniarol sydd yn 
cael ei hadeiladu yn Ysbyty Brenhinol 
Llantrisant.  Fe wnaeth aelodau lleol 
Plaid Cymru cymryd rhan yn y daith er 
cof am y diweddar Dai Barnaby o 
Donysguboriau. 

mailto:671577/prosserh@btinternet.com
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ANRHYDEDDU AWDUR  
LLYFRAU PLANT 

  
Y diweddar Gareth F. Williams, un o brif awduron llyfrau plant a 
phobl ifanc yr hanner canrif diwethaf yn y Gymraeg, yw enillydd 
Tlws Mary Vaughan Jones eleni. 
   Cyflwynir y tlws bob tair blynedd gan Gyngor Llyfrau Cymru er 
cof am Mary Vaughan Jones, a fu 
farw ym 1983, i rywun a wnaeth 
gyfraniad arbennig i faes 
llenyddiaeth plant yng Nghymru. 
   Cafodd Gareth ei fagu a’i addysgu 
ym Mhorthmadog. Bu’n fyfyriwr 
ym Mhrifysgol Bangor, cyn 
cymhwyso fel athro yng Ngholeg 
Cartrefle, Wrecsam, gan weithio 
wedyn fel athro Cymraeg yn Ysgol 
Rhiwabon. Ond roedd â’i fryd ar fod 
yn awdur, a rhoddodd y gorau i’w swydd fel athro er mwyn 
ysgrifennu’n broffesiynol ym 1985. Treuliodd gyfnod yn byw yn 
Beddau ger Pontypridd, cyn ymgartrefu yn Silstwn, Bro 
Morgannwg, yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Bu farw yn 2016 yn 
61 oed. 
   Roedd yn ysgrifennu ar gyfer y llwyfan a’r sgrin, ac yn 
adnabyddus am gyd-greu cyfresi poblogaidd ar S4C, fel Pengelli a 
Rownd a Rownd. 
   Ond fel awdur a enillai ei fara menyn wrth ysgrifennu y daeth 
Gareth F. yn enw adnabyddus, a thros y chwarter canrif diwethaf 
bu’n gyfrifol am ysgrifennu dros 20 o gyfrolau ar gyfer plant, pobl 
ifanc ac oedolion. O Ddawns i Ddawns (1990) oedd ei lyfr cyntaf. 
Enillodd Wobr Tir na n-Og chwe gwaith, gan gynnwys yn 2015, 
pan lwyddodd i gipio gwobr Llyfr y Flwyddyn hefyd am ei nofel 
Awst yn Anogia. 
   “Mae cyfraniad Gareth F. Williams wedi 
bod yn allweddol i ddatblygiad llyfrau 
plant a phobl ifanc yng Nghymru,” meddai 
Helen Jones, Pennaeth Adran Llyfrau Plant 
a Hyrwyddo Darllen y Cyngor Llyfrau. 
“Mae’n anodd mesur maint ei ddylanwad 
dros y blynyddoedd. Wrth ei anrhydeddu 
a’r tlws hwn – yr anrhydedd uchaf ym 
maes llyfrau plant yng Nghymru – rydym yn cydnabod ei gyfraniad 
amhrisiadwy ac yn diolch am ei waith dros nifer o flynyddoedd.” 
      Cyflwynir Tlws Mary Vaughan Jones 2018 i deulu Gareth F. 
Williams mewn seremoni arbennig a gynhelir ym Mhortmeirion, 
nos Iau, 18 Hydref 2018. 
   Ers ei gyflwyno am y tro cyntaf ym 1985, enillwyd y tlws gan 
Ifor Owen, Emily Huws, T. Llew Jones, W. J. Jones, Roger Boore, 
J. Selwyn Lloyd, Elfyn Pritchard, Mair Wynn Hughes, Angharad 
Tomos, Jac Jones a Siân Lewis. 

Ar fore heulog o fis Medi daeth dros 200 i gerdded o Ganolfan 

Hamdden Llantrisant i Efail Isaf ac yn ôl i godi arian ar gyfer 

Macmillan Trefnwyd y daith gerdded gan Grŵp Codi Arian 

Macmillan Pontyclun a’r Cylch. Noddwyd y daith gerdded gan 

MPS eto eleni a chafwyd cefnogaeth hefyd gan Dŵr Cymru a 

nifer o gwmniau lleol. Mae’r grŵp yn hynod ddiolchar i bawb 

sy’n cefnogi’r digwyddiad yn enwedig rheolwr a staff y 

Ganolfan Chwaraeon sydd mor barod i roi o’u hamser i helpu 

wneud y dydd yn llwyddiant. 

Mae #ClwbCwtsh yn gwrs 

blasu Cymraeg rhad ac am 

ddim sydd wedi’i anelu at 

ddysgwyr cwbl newydd ac 

sy’n canolbwyntio ar iaith 

magu plant yn y cartref. Mae 

adloniant ar gael i blant ar yr 

un pryd gan felly sicrhau 

nad yw hynny’n rwystr i 

bobl ymuno.  

   Bydd y sesiynau’n 

hwyliog, ysgafn ac yn 

defnyddio canu a gemau 

gydag amser am baned. 

Bydd y sesiynau’n cychwyn 

yn yr wythnos sy’n dechrau 

ar Hydref 1 a bydd sesiynau 

ar gael yn y lleoliadau 

canlynol: Aberdâr,  

Ferndale, Pontypridd a 

Treorci.  

Taith gerdded Macmillan Llantrisant  
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Ysgol Tonyrefail   

www.menteriaith.cymru 

Ysgol Evan James 
 

Braf oedd gweld staff a disgyblion yn 
dychwelyd i’r ysgol ar ôl dyddiau hir 
yr haf yn llawn egni a brwdfrydedd ac 
yn barod i gychwyn blwyddyn 
addysgol newydd.  
 
Daeth 38 o blant bach newydd i ymuno 
â’n teulu hapus ni. Hoffem estyn 
croeso i bob aelod o ddosbarth Jac y 
Jwc, yn blant a rhieni newydd.   
 
Pleser yw croesawu Mr Gethin 
Rowlands yn swyddogol, fel athro 
Blwyddyn 5 i Ysgol Evan James.  Mae 
wedi ymgartrefu’n barod yn yr ysgol 
a’r ardal.  Pob lwc eleni. 
 
Llongyfarchiadau mawr i Mrs Laura 
Jones am ei phenodiad fel gweinyddes 
feithrin a hefyd croeso nol i Mrs Emma 
Evans.  Braf yw gweld ei wyneb hapus 
a chyfeillgar yn yr ysgol unwaith eto.   
 
Rhaid dymuno pob lwc i Miss Kelly 
Davies sy’n aros yn amyneddgar am 
ddyfodiad ei hail blentyn.  Estynnwn 
groeso cynnes i Mrs Rachael Foster 
sy’n cymryd ei lle dros ei chyfnod 
mamolaeth.   
 
Yn olaf, diolchwn i Anwen Jones am 
ymgymryd â dyletswyddau addysgu 
yng Nghyfnodau Allweddol 1 a 2.   
Pob hwyl gyda dy flwyddyn brawf. 
 
Mae’n gyfnod hynod o gyffrous yn 
hanes Ysgol Evan James.  Am y tro 
cyntaf erioed sefydlwyd “Senedd” sy’n 
goruchwylio pob Cyngor o fewn yr 
ysgol.  Disgyblion blwyddyn 6 sydd 
wrth y llyw yn rheoli’r cyllid ac yn 
adrodd yn ôl i’r Uwch Dim Rheoli am 
unrhyw ddymuniadau a phryderon gan 
y disgyblion. 
 
Mae’r Hafan Hwyl bellach ar ei 
newydd wedd yn dilyn ailwampiad 
dros yr haf.  Diolch o galon i Angharad 
Cullimore am ei gwaith diflino.  Rwyt 
wedi creu ardal hynod o ddeniadol ac 
ymarferol.  
 

Ysgol Garth Olwg 
 
Aelodau newydd 

Braf croesawu’r plant yn ôl wedi 

gwyliau’r haf. Croeso cynnes i blant  y 

Feithrin, a’r staff newydd sydd wedi 

ymuno a ni.  Bydd MissWilliams yn 

cynorthwyo yn y Cyfnod Sylfaen, a Miss 

Lewis a Mrs Cartlidge yn dysgu 

blynyddoedd 1 a 2.  

 
Rygbi 

Llongyfarchiadau i Harrison Thomas a 

Ioan Leyshon (bl6) am gael eu dewis i 

garfan rygbi ysgolion Pontypridd am y 

flwyddyn. Da iawn i bawb arall a aeth i’r 

treialon. 

 
Nofio 

Llongyfarchiadau i Samson Dossett ar ei 

lwyddiannau gala nofio yn ddiweddar. 

Adeilad Newydd 
Rydym yn edrych ymlaen yn awyddus i 
adleoli i’n adeilad newydd ar gyn safle 
Tonyrefail Primary. Mae’r adeiladwyr 
wedi bod yn brysur wrth eu gwaith ers 
dechrau gwyliau’r haf ac fe fyddwn yn 
croesawu’r disgyblion drwy’r drws ar 
Fedi’r 7ed. Mi fydd yn deimlad rhyfedd 
iawn gadael ein safle presennol ond 
bydd atgofion byw iawn o’r lle gan yr 
holl staff a disgyblion.   

Cyngor Ysgol 
Llongyfarchiadau mawr i’r holl 
ddisgyblion a gafodd eu hethol i fod yn 
aelodau o’r Cyngor Ysgol. Cafwyd 
cyflwyniadau a syniadau diddorol iawn 
ganddynt ac rydym yn edrych mlaen 
i’w gweld ar waith er budd eu cyd-
ddisgyblion a’r ysgol. Diolch yn fawr 
iawn i’r holl ymgeiswyr. 
 
Super Attender 
Daeth ymwelydd arbennig i ymweld â’r 
disgyblion heddiw sef ‘Super 
Attender’. Cafodd pawb hwyl yn ei 
gwmni tra’n dysgu am bwysigrwydd 
dod i’r ysgol. 

Croeso 
Croeso cynnes i Mrs Helen Phillips i’r 
ysgol - bydd yn dysgu Blwyddyn 2 tra 
mae Mrs Richards ar gyfnod 
mamolaeth.  

Clwb Drama Menter Iaith 
Mae’r Clwb Drama yn gyfle gwych i 

bobl ifanc ymarfer a datblygu sgiliau 

creadigol. Gyda’r cyfle ym mhob sesiwn 

i chwarae gemau a gwella sgiliau drama. 

Yn ystod y flwyddyn mae’r clwb yn 

ysgrifennu ac yn perfformio dramâu i’r 

cyhoedd. Yn y gorffennol mae’r Clwb 

Drama wedi perfformio dramâu 

llwyddiannus yn ystod digwyddiadau 

cyhoeddus. Mae cyfle i bobl ifanc 

wirfoddoli a hyfforddi yn y maes 

creadigol yn ystod y sesiynau 

   Mae’n addas i blant blynyddoedd 4 – 7 

Canolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg 

18:00 – 19:30 

   Gallwch dalu gyda siec (sieciau yn 

daladwy i RCTCBC) arian parod neu 

gyda cherdyn wrth y dderbynfa. 

£3.50 y sesiwn | £25 hanner tymor | £40 

tymor llawn 

   Am fwy o wybodaeth cysylltwch 

â Jack Griffiths, Swyddog Ieuenctid Hŷn 

ar; 07534 128700 

 neu jack@menteriaith.cymru 

mailto:jack@menteriaith.cymru
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Ysgol Gyfun  
Garth Olwg  

Disgyblion yn cael 

eu canmol ar berfformiad TGAU 

Mae disgyblion Ysgol Gyfun Garth 

Olwg unwaith eto wedi cyflawni canlyniadau 

TGAU sy’n eu gosod ar lwybr o lwyddiant 
gydol oes.  Mae’r ysgol yn falch o gyhoeddi 

bod disgyblion Garth Olwg wedi 

perfformio’n dda unwaith eto eleni. Mae’r 

disgyblion wedi cyrraedd eu potensial ac 
mae’r canlyniadau’n ganmoladwy iawn.  

Mae’r cyrhaeddiad uchel ymhlith carfan 

sylweddol o’n disgyblion yn adlewyrchu 

gwaith caled ac ymroddiad y disgyblion, 

staff,   rhieni a gwarchodwyr.   

Ymhlith ein myfyrwyr sydd wedi gwneud yn 

rhagorol eleni mae: 
Stephanie Gable – 7A*, 6A. 

Isaac Hayes – 7A*, 4A, 2B. 

Chloe Stacey – 6A*, 6A, 1B.  

Rhian Lewis – 5A*, 6A, 2B. 

James Hobbs – 5A*, 1A, 4B. 
Mae'r ysgol yn ymfalchïobod llawer o'r 

Disgyblion ag Anghenion Dysgu 

Ychwanegol a’r disgyblion hynny wnaeth 

sefyll yr arholiadau o dan amodau anodd, 

hefyd wedi sicrhau canlyniadau clodwiw. 
   Dywedodd Trystan Edwards, y prifathro: 

"Llongyfarchiadau mawr i'n disgyblion Blwy

ddyn 11 ar eu canlyniadau.  Mae hyn yn dyst 

i’r holl waith caled gan y disgyblion a’r staff, 
a hefyd cefnogaeth gadarn ein rhieni a’n 

gwarcheidwaid. Rydym wedi llwyddo i 

feithrin y sgiliau dwyieithog sydd eu hangen 

arnynt ar gyfer y dyfodol a hynny mewn 

cyfnod lle bu cymaint o newid yng ngofynion 
Cyfnod Allweddol 4 yng Nghymru.  Yr wyf 

yn edrych ymlaen at groesawu nifer ohonynt 

yn ôl i’r chweched dosbarth, ac rwy’n falch 

iawn ein bod ni’n gallu cynnig ystod eang o 

gyrsiau a chymwysterau amrywiol.”  
 
Ysgol yn dathlu canlyniadau Lefel A 2018  

Roedd disgyblion yr ysgol hefyd yn dathlu 
canlyniadau eu harholiadau Lefel A a BTEC, 

gyda rhai unigolion wedi sicrhau llwyddiant 

ysgubol. Mae’r canlyniadau eleni yn y 

cyrsiau Lefel A traddodiadol a’r cyrsiau 

galwedigaethol yn dangos llwyddiant wrth 

sicrhau cymwysterau Safon Uwch / Lefel A 
galwedigaethol a BTEC.  Llwyddodd 97% o 

ddisgyblion i basio dau Lefel A neu fwy gyda 

70% o’r graddau yn A* ‐ C. Ymysg 

disgyblion yr ysgol a oedd wedi sicrhau’r 
graddau uchaf eleni roedd:   Dafydd Lloyd 

3A* ac 1A, Joe Thomas 1A* a 3A, Nyasha 

Thomas 4A, a Lucas Watts 4A. Mae ein 

disgyblion yn bwriadu astudio mewn nifer o 

brifysgolion gwahanol ar ystod eang o 
gyrsiau gradd, gan gynnwys prifysgolion fel 

Rhydychen, Caerfaddon, a Chaerdydd. 

Ymhlith y prifysgolion neu golegau eraill 

sydd wedi eu dewis gan ein disgyblion mae 

Reading, Southampton a Bryste. 
Dywedodd y Prifathro, Trystan Edwards: 

"Rydym yn falch iawn o lwyddiant ein 

myfyrwyr a braint oedd gweithio gyda nhw er 

mwyn eu cynorthwyo wrth gyflawni eu 
canlyniadau gwych.  Mae cynifer ohonynt 

wedi gweithio mor galed ac maen nhw’n 

haeddu pob llwyddiant. Hoffwn ddiolch 

hefyd i’w rhieni, gwarchodwyr a theuluoedd, 

ynghyd â’n staff ymroddedig, am eu 
cefnogaeth a’u hymrwymiad i’r 

disgyblion.  Rydym yn edrych ymlaen at 

ddilyn llwybrau ein myfyrwyr drwy’r 

brifysgol, gwaith neu addysg bellach, ac yn 

eu gyrfaoedd yn y dyfodol.”    
 

Celfyddydau’r Garth  

Mae’r gwersi yn eu hanterth a disgyblion 
blwyddyn 7 wedi dechrau ar daith 
cwricwlwm dyfodol llwyddiannus unwaith 
eto eleni. Fel Ysgol 
Arloesol yn y maes 
hwn, rydym yn 
cynnig cyfleoedd i’r 
disgyblion ddysgu 
trwy’r celfyddydau. 
Yn ystod y gwersi 
Celf, Drama a 
Cherddoriaeth, 
mae’r disgyblion 
wedi bod yn dilyn 
thema ‘Hunaniaeth’ 
fel sbardun i’r gwaith ymarferol. Yn ogystal â 
hyn mae’r disgyblion wedi treulio diwrnod 
cyfan yn profi gweithdai amrywiol gan yr 
adrannau. Cafodd y disgyblion y cyfle i 
ymchwilio gwir ystyr ‘Hunaniaeth’ trwy greu 
gwaith celf o’u hôl bys a’u dwylo o fewn yr 
Adran Gelf a’r Adran Ddylunio a 
Thechnoleg. 
   Yn ystod y gweithdai Drama cawsant gyfle 

i ddatblygu eu sgiliau perfformio wrth 

gyflwyno cerdd Gymraeg yn sôn am ein 

mamiaith yn ogystal â pherfformio dawns. 
Cafodd y disgyblion weithdy canu gan yr 

Adran Gerddoriaeth. Penllanw hyn oll bydd 

perfformio o flaen rhieni a disgyblion 

Blwyddyn 5 a 6 yr ysgolion cynradd ymhen 
pythefnos. Edrychwn ymlaen at y noson! 

 
Gweithdy Only Boys Aloud 

Braf oedd croesawu cyn-aelodau o Only Boys 
Aloud yn ddiweddar i gynnal gweithdy gyda 

bechgyn Blwyddyn 7 ac 8 fel rhan o’u 

hymgyrch recriwtio. Cafodd y disgyblion 

gyfle i ddysgu am lwyddiant y côr sydd wedi 
perfformio ar lwyfannau enwocaf y byd yn 

ogystal ag ymddangos ar Britain’s Got 

Talent. Cafodd y disgyblion gyfle i ymuno 

mewn sesiwn canu yn ogystal â holi 

cwestiynau am brofiadau’r cyn-aelodau. 

Diolch i Only Boys Aloud am y profiad 

 
Mandarin 

Rydym yn falch iawn i groesawu Mr Chen yn 
ôl i Ysgol Gyfun Garth Olwg y flwyddyn 
hon. Dyma ail flwyddyn Mr Chen yn yr ysgol 
yn dysgu Mandarin. Mae pob disgybl ym 
mlynyddoedd 7, 8 a 9 yn derbyn hanner awr o 

Fandarin y pythefnos ac maent yn mwynhau 
yn fawr iawn. Mae cynlluniau cyffrous ar y 
gweill y flwyddyn hon megis dathlu 
blwyddyn newydd Tseina a gwersi pontio 
Mandarin gydag ysgolion cynradd y clwstwr. 
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Ysgol Llanhari 

Dathlu canlyniadau Safon Uwch 
ardderchog yn Ysgol Llanhari 
Braf iawn oedd dathlu canlyniadau 
ardderchog unwaith eto eleni gyda 
disgyblion, staff a rhieni Ysgol Llanhari. 
Ymhyfrydwn bod 82% o’r holl raddau a 
enillwyd gan y garfan hon yn raddau A*-
C a bod 21% o’r graddau a enillwyd gan 
y disgyblion yn raddau A*-A. Yn arwain 
y ffordd eleni roedd Llew Lloyd, Lewis 
James a Guto Pari, y tri yn cyrraedd yr 
uchelfannau â’u graddau A* ac A.  
Dathlwn lwyddiant yr holl ddisgyblion 
sydd wedi gweithio yn ddygn a 
chydwybodol trwy gydol eu hamser yn y 
chweched dosbarth. Mae’r disgyblion 
wedi rhagori wrth ddilyn cyrsiau 
academaidd yn ogystal â phynciau 
galwedigaethol. Mae’r Fagloriaeth yn 
parhau i fynd o nerth i nerth gyda’r 
disgyblion i gyd yn elwa o fireinio 
amrywiaeth eang o sgiliau. 
Llongyfarchiadau i’r holl athrawon a 
disgyblion a dymunwn yn dda i’r bobl 
ifanc a fydd yn cychwyn ar fyd gwaith 
neu yn parhau â’u hastudiaethau mewn 
prifysgolion neu golegau ymhob cwr o’r 
wlad. 

Llongyfarchiadau blwyddyn 11! 
Mae’n rhaid dathlu yn Llanhari! 
Cyhoeddwyd canlyniadau TGAU 
calonogol iawn eleni ac unwaith eto, 
penllanw dwy flynedd o lafur caled a 
dyfalbarhad gan ddisgyblion a staff yw’r 
canlyniadau TGAU. Rydym wrth ein 
bodd bod y disgyblion wedi llwyddo i 
gyrraedd y nod. Uchafbwynt eleni yw 
canlyniadau rhagorol yr adrannau iaith 
lle llwyddodd 88% o’r disgyblion i ennill 
graddau A*-C mewn un neu ddwy o’r 
ieithoedd. Ers llynedd, gwelwyd 
cynnydd yn nifer y disgyblion a enillodd 
graddau A*-C mewn pump neu fwy o 
bynciau gan gynnwys Mathemateg a 
iaith ac fe gyrhaeddodd 100% o’r 
disgyblion y trothwy lefel 1. Llwyddodd 
100% o’r disgyblion i ennill graddau 
TGAU mewn naw neu fwy o bynciau. 
Elan Booth, Joseff Kirkman a Jac Welsh 
oedd ar y brig eleni gan ennill rhes o 
raddau A* ac A rhyngddynt. Dathlwn fel 
staff a rhieni bod y disgyblion i gyd wedi 
gwireddu eu potensial ac edrychwn 
ymlaen i’w gweld yn datblygu 
ymhellach fel aelodau o’n chweched 
dosbarth ac yn adeiladu ar eu 
llwyddiannau. Llongyfarchiadau 
gwresog i chi gyd! 
 
Ysgol Roc 2018 
Rydym yn hynod gyffrous wrth inni 
ddechrau paratoi tuag at ein sioe gerdd 
eleni sef Ysgol Roc. Perfformir y sioe yn 

ystod wythnos olaf mis Tachwedd ac 
eisioes mae’r prif gymeriadau wedi eu 
castio ac wedi dechrau ymarfer. Mae 
criw mawr o ddisgyblion uwchradd yn 
rhan o’r corws ac edrychwn ymlaen at 
gyfraniadau disgyblion yr adran gynradd 
yn ogystal.  
 
Llawn dwf! 
Hyfryd oedd croesawu nifer o 
ddisgyblion newydd i’r dosbarth 
meithrin ac i flwyddyn 7 ar ddechrau mis 
Medi ac yn ogystal fe groesawyd nifer o 
staff newydd, yn athrawon a staff atodol 
i’r ysgol ar ddechrau mis Medi. Mae 
Teulu Llanhari yn sicr yn tyfu ac mae 
gennym ein disgyblion cyntaf ym 
mlwyddyn 6. Mae’n amser cyffrous! 
 
Hyfforddi darpar athrawon 
Mae Ysgol Llanhari wedi ei dewis fel 
ysgol arweiniol ar gyfer hyfforddi darpar 
athrawon y dyfodol. Rydym yn gweithio 
fel rhan o bartneriaeth â Phrifysgol y 
Drindod Dewi Sant ac yn ystod 
wythnosau cyntaf mis Medi croesawyd 
myfyrwyr cyfrwng Cymraeg y cwrs 
TAR cynradd i sesiynau pontio o dan 
arweiniad Miss Ffion Rowlands a Mrs 
Meinir Thomas. Mae hwn yn 
ddatblygiad cyffrous iawn ac rydym yn 
hynod o falch inni gael yr anrhydedd o 
gael ein dewis i arwain ar hyn. Ni yw’r 
unig ysgol 3-19 oed i’w dewis a’r unig 
ysgol cyfrwng Cymraeg yn y De 
Ddwyrain sy’n ysgol arweiniol. 
 
Cyflwyno yng Nghynhadledd Estyn 
Llongyfarchiadau i Miss Catrin 
Rowlands, Arweinydd Pwnc yr adran 
Gymraeg ar dderbyn gwahoddiad i 
gyflwyno arfer dda Adran Gymraeg 
Llanhari mewn dwy gynhadledd a 
drefnwyd gan Estyn yn Llandrindod a 
Llanrwst yn ystod mis Medi. 
Ymddangosodd rhagoriaeth yr adran ar 
ffurf astudiaeth achos o arfer dda mewn 
adroddiad a gyhoeddwyd gan Estyn yn 
ystod Tymor yr Haf. Yn sgil hyn, fe 
ofynnwyd i Catrin gyflwyno arfer dda yr 
adran yn y cynhadleddau cenedlaethol. 
Mae canlyniadau’r adran Gymraeg yn 
gyson rhagorol ac mae hyn yn 
gydnabyddiaeth deg o holl ymdrechion y 
staff a disgylbion.  

Blwyddyn 11 yn dathlu 
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Ennill a cholli - dechrau 
anghyson i dymor 

Pontypridd 

Llongyfarchiadau i Eve Loveridge, Caitlin 

Gordon Reid a Maia Freegard sydd wedi cael 

eu dewis ar gyfer treial pêl-rwyd y Sir o dan 
14. 

 

Cynhaliwyd cystadleuaeth tennis yng 

Nghanolfan Tennis David Lloyd yng 
Nghaerdydd. Daeth tîm Blwyddyn 9 yn 3ydd 

a thîm Blwyddyn 10 yn 4ydd yn y 

gystadleuaeth . 

Chwaraeon Ysgol 
Gyfun Garth Olwg  

Dwy fuddugoliaeth a dwy golled, dyna'r 

hanes i Glwb Rygbi Pontypridd yn ystod 

mis cyntaf y tymor newydd, a hynny'n 

cadarnhau'r darogan y byddai Uwchadran y 

Principality yn hynod gystadleuol wrth i'r 

ymgyrch fynd yn ei blaen. 

   Dechreuodd pethau'n addawol i Ponty 

gyda buddugoliaeth o 23 i 33 oddi cartref 

yn erbyn Bedwas, cyn ennill yn gyfforddus 

gartref yn erbyn Llanelli o 43 i 0. Roedd 

hynny'n ddigon i osod Ponty ar frig tabl y 

gynghrair am gyfnod ond yna daeth tro ar 

fyd. 

   Ar y 15fed o Fedi teithiodd Pontypridd i 

Aberafan ac mewn gêm hynod o 

gystadleuol, colli oedd yr hanes o 25 i 19. 

Roedd tuedd yn y gemau cynnar i 

Bontypridd fod yn anghyson, yn gallu 

sgorio ceisiau gwych ond yna'n ildio 

meddiant a thir ac yn gadael y 

gwrthwynebwyr yn ôl mewn i'r ornest. 

   Croesawu Rygbi Gogledd Cymru oedd y 

dasg nesaf i Ponty a hynny o flaen camerâu 

Scrum V BBC2 nos Wener 21ain o Fedi. 

Er dechrau'r gêm yn gryf ac arwain ar yr 

hanner, roedd Ponty dan y lach yn hwyrach 

ymlaen gan golli yn y pendraw o 18 i 32. 

   Roedd anafiadau erbyn hyn yn gwanychu 

carfan Pontypridd, gan wynebu RGC gyda 

chymaint â saith o chwaraewyr 

dylanwadol yn absennol - yr asgellwr Alex 

Webber, y clo Chris Dicomidis a'r 

blaenasgellwr Rhys Shellard yn eu mysg. 

Ergyd arall oedd colli'r cefnwr Gary 

Williams yn ystod y gêm. 

   Er yn gynnar yn y tymor bydd rhaid i 

Bontypridd yn awr ganfod egni o'r newydd 

i atal y rhediad o golledion, gyda phedwar 

clwb yn wynebu darostyngiad o'r 

Uwchadran i'r Bencampwriaeth ar 

ddiwedd yr ymgyrch. 

   Mae nifer o chwaraewyr ifanc a newydd 

yn amlygu eu hunain gan roi gobaith i'r 

dyfodol, y canolwr Alex Knott, y clô Shay 

Smallman a'r rheng ôl Morgan Sieniawski 

yn eu plith.  

   Talcen caled fydd hi i Bontypridd y 

tymor hwn mewn cynghrair heriol a gyda 

chymaint yn y fantol, a phob un gêm a 

chanlyniad yn bwysig. 

Pontypridd yn herio Aberafan  

Da iawn i Freya 

Williams, Blwyddyn 11 

sydd wedi cael ei dewis i 
chware gyda Sgwad Pêl-

fasged Merched Cymru. 

Llongyfarchiadau i Kate 

Jones o Flwyddyn 13 am 

ddod yn gyntaf ym 
mhencampwriaeth Karate 

agored Iwerddon. 


