
DIM NEWID YM 
MHONTYPRIDD 

Os oeddech wedi eich plesio neu 
ddim wedi eich plesio gan 
ganlyniadau Etholiad ‘03 y 
Cynulliad yna mae’n siwr fod pawb 
yn cytuno fod gan y Cynulliad waith 
pwysig i’w wneud yn arwain a 
llywodraethu Cymru. 

Er fod llawer yn dweud fod y 
pedair blynedd cyntaf wedi bod yn 
aflwyddiannus yn araf bach mae’r 
Cynulliad yn dod yn fwy perthnasol 
i fywyd bob un ohonom. Ymhlith y 
tasgau sy’n wynebu’r aelodau yw 
sicrhau fod y Gwasanaeth Sifil yng 
Nghymru yn troi o fod yn un 
Prydeinig i fod yn Wasanaeth 
Cymreig sy’n gallu deall a datrys ein 
problemau. 

Dymunwn yn dda i Jane Davidson 
A.C. Pontypridd a hefyd i Leanne 
Wood A.C., yr aelod newydd sy’n 
cynrychioli’r ardal hon ar y rhestr 
rhanbarthol. 
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tafod elái 
DAWNSWYR YN LLWYDDO 

YM MALLORCA 

Ar ddiwedd wythnos brysur o ddawnsio daeth newyddion 
ardderchog i Ddawnswyr Nantgarw eu bod wedi ennill yr ail 
wobr yng Nghystadleuaeth Dawnsio Gwerin Rhyngwladol 
Palma de Mallorca. 

Roedd 47 o grwpiau dawnsio gwerin o bob rhan o’r byd 
wedi dod i’r ynys ar gyfer y ddegfed ðyl a gynhelir yn ystod 
wythnos y Pasg bob dwy flynedd. Yn ogystal â pherfformio o 
flaen panel o feirniaid rhyngwladol roedd rhaid i’r dawnswyr 
ddangos eu dawn yn denu aelodau o’r cyhoedd i gymeryd 
rhan yn y dawnsio mewn cyfres o arddangosfeydd ar hyd a 
lled yr ynys. Cafwyd croeso arbennig gan y bobl leol a bu’n 
wythnos i’w chofio i’r tîm o ugain o ddawnswyr a’r 
offerynwyr. 

Daeth grðp o Bortiwgal yn gyntaf a dawswyr o Romania 
yn drydydd ond roedd dod yn ail yn y gystadleuaeth arbennig 
hon yn glod mawr i Ddawnswyr Nantgarw ac i’w 
hyfforddwyr Eirlys Britton a Cliff Jones. 

Eisteddfod 
Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru 

TAWE, NEDD AC AFAN 2631 MAI 
Parc Gwledig Margam 

Gwledd o gystadlu a môr o hwyl i’r 
teulu oll, gyda phopeth yn hwylus ar 
yr un safle—y maes, y rhagbrofion, 
y maes parcio a’r maes carafannau. 
Cyffordd 37 neu 38 oddi ar yr M4 a 
dilynwch yr arwyddion. 

Dawnswyr Nantgarw yn un o bentrefi’r ynys 

Merched Nantgarw gyda rhai o’r 
cystadleuwyr eraill



Argraffwyr: 
Gwasg 

Morgannwg 
Uned 27, Ystad 
Ddiwydiannol 

Mynachlog Nedd 
Castell Nedd SA10 7DR 
Ffôn: 01792 815152 

GOLYGYDD 
Penri Williams 
029 20890040 

LLUNIAU 
D. J. Davies 
01443 671327 
HYSBYSEBION 

David Knight 029 20891353 
DOSBARTHU 

John James 01443 205196 
TRYSORYDD 

Elgan Lloyd 029 20842115 
CYHOEDDUSRWYDD 

Colin Williams 
029 20890979 

Cyhoeddir y rhifyn nesaf 
ar 6 Mehefin 2003 

Erthyglau a straeon 
i gyrraedd erbyn 

28 Mai 2003 

Y Golygydd 
Hendre 4 Pantbach 

Pentyrch 
CF15 9TG 

Ffôn: 029 20890040 

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

e-bost 
pentyrch@tafelai.net 

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

www.cwlwm.com 
Gwybodaeth am holl 

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

Gwerthu 
ar Raglen Jonsi 

Yda chi eisiau cael madael a phiano 
neu bram babi? Neu falla eich bod 
eisiau gwerthu tri darn eistedd neu 
garped? Beth am yr anrheg yna nag 
ydych chi 'rioed wedi ei ddefnyddio? 
Ydych chi'n chwilio am rywbeth 
arbennig ac yn methu'n lan a chael 
gafael arno fo? 
Beth bynnag ydi'ch nwyddau - boed 

yn gwt ieir neu'n fwrdd snwcer i'r 
Clwb Ieuenctid lleol mae cyfle i chi 
brynu neu werthu ar raglen Jonsi, ar 
Radio Cymru, bob bore Mawrth a 
Iau. Ffoniwch Radio Cymru ar 
08701 500 500 rhwng 8:30 a 10:30 
unrhyw ddiwrnod o’r wythnos neu 
01248 374917 ar ôl 10:30 - a mi 
wneith Jonsi ei ora i'ch helpu chi. 

Mi gewch chi ysgrifennu atom 
hefyd - Jonsi a'r criw, Radio Cymru, 
Bryn Meirion, Bangor, Gwynedd, 
LLS7 2BY 

Cymdeithas Gymraeg 
Llantrisant 

Taith Cwch 
ym Mae Caerdydd 
6pm Nos Sadwrn 17 Mai 
Manylion: 01443 203809 

tafod elái



Ar ddechrau’r tymor yma - rydym 
yn cydymdeimlo â Mrs Meira Owen 
ar golli ei mam yn y Gogledd 
ychydig ddyddiau cyn y Pasg. 

Llwyddiant Nofio. 
Ar ddydd Sul, Ebrill 27, llwyddodd 
Elise Rees, Blwyddyn 4, i ennill 
medal efydd mewn cystadleuaeth 
Nofio Sirol - Pencampwriaeth Nofio 
Amatur Morgannwg Ganol. Cafodd 
ei medal efydd am ddod yn drydedd 
yn y ras gyfnewid 100 metr. Mae 
Elise yn aelod o glwb nofio'r 
Siarcod yn Llantrisant. Fe fydd hi yn 
cystadlu nesaf mewn cystadleuaeth 
Sirol yn y Rhondda ar benwythnos 
Mai 3 / 4. Pob lwc i ti Elise. 

Eisteddfod Sir 
Llongyfarchiadau i'r unigolion a fu'n 
llwyddiannus yn Eisteddfod Sir yr 
Urdd cyn gwyliau'r Pasg. Fe fydd y 
parti adran a'r ddawnswraig disgo 
unigol (Jessica Davies) - yn 
cynrychioli Sir Bro Morgannwg yn 
yr Eisteddfod Genedlaethol dros y 
Sulgwyn. Pob lwc i bawb fydd yn 
cynrychioli Bro Morgannwg Ganol. 

Clwb Newydd 
Yn ystod Mis Mai, bwriedir sefydlu 
clwb newydd, sef clwb pêl droed 
Cyfnod Allweddol 1. Fe fydd 
Swyddog Datblygu pêl droed y Sir 
yn gyfrifol am redeg y clwb, fe 
fyddant ym ymarfer eu sgiliau bob 
pnawn Llun, 3.30 4.30 o'r gloch - a'r 
gost fydd £2 yr wythnos. 

Y TABERNACL 
Derbyn aelodau newydd. 
Derbyniwyd pedwar o aelodau 
newydd yn ddiweddar. Wyn a Kate 
Innes a Bethan Jones o'r Creigiau a 
Rosalind Evans o Rydlafar. Croeso 
cynnes i chi i'r eglwys. 

Priodas 
Llongyfarchiadau i Eirian Davies a 
Trystan Edwards ar eu priodas yn Y 
Tabernacl ar Ddydd Llun Y Pasg. 
Merch Emlyn ac Ann Davies 
Pentyrch yw Eirian ac mae Trystan 
yn frodor o Dregaron. 

Trefn yr Oedfaon am Fis Mai. 
Mai 4edd Cymundeb o dan ofal Y 
Gweinidog 
Mai 11 ed Paratoi ar gyfer Wythnos 
Cymorth Cristnogol 
Mai 18ed Elenid Jones. 
Mai 25ain Y Doctor Hefin Jones, 
Caerdydd. 

Côr Godre’r Garth 
Bu’r côr yn canu mewn Noson i’w 
Chofio i godi arian i Eisteddfod yr 
Urdd yng Nghapel y Tabernacl, 
Treforus ar ddydd Sadwrn cyntaf 
mis Mai. Roedd yn noson arbennig 
yn cynnwys cyfraniadau gan Ysgol 
Gyfun Gðyr, Huw Tregelles 
Williams, Angharad Brinn a’r 
c h w i o r y d d  a m r y d d a w n  o 
Drefdraeth, Nerys a Llinos Richards. 

O dan arweiniad Gareth Williams 
a’r cyfeilydd Branwen Evans mae 
Côr Godre’r Garth yn paratoi ar 
gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol a 
gwhoddir aelodau newydd i ymuno 
am 7.30pm nos Sul, 18 Mai yn 
Neuadd y Pentref, Efail Isaf. 

Cyrraedd Carreg Filltir Arall 
Aeth teulu'r Hewitts i Gaeredin dros 
Y Pasg i ddathlu pen-blwydd 
arbennig iawn un aelod o'r teulu. 
Llongyfarchiadau Cliff ar gyrraedd 
carreg filltir arall! 

Astudio yn yr Almaen. 
Mae Andrew Dixey, Heol y ffynnon 
wedi mynd i'r Almaen am dri mis i 
astudio ar gyfer gradd uwch ym 
Mhrifysgol Berlin. Cyfle da i'r teulu 
ymuno ag Andrew a chael gwyliau 
braf dros adeg y Pasg. 

Côr Merched y Garth yn 
Loughborough. 
Teithiodd aelodau Côr Merched y 
Garth i Loughborough yn ddiweddar 
i ddiddanu aelodau'r Gymdeithas 
Gymraeg yno. Yn ogystal ag 
eitemau’r Côr cafwyd cyfraniadau 
gan Y triawd, Bethan, Gill a Petra, 
cadwyn o ganeuon gwerin gan 
Llinos, a darlleniadau o "Under Milk 
Wood" gan Margaret a Sheila. 
Cyflwynwyd yr eitemau gan Gill 
Williams a'r cyfeilydd oedd Eirlys 
Lamb. Croesawyd y Côr yn gynnes 
iawn i Loughborough gan Betty y 
llywydd ac aelodau'r Gymdeithas. 
Mae Betty yn hannu o Aberdar ac yn 
dysgu Cymraeg ar hyn o bryd o dan 
gyfarwyddyd Margaret Roberts un o 
aelodau'r Côr. Roedd yn braf hefyd 
cael ein croesawu i'r gwesty gan yr 
Is-reolwr a oedd yn Gymro Cymraeg 
o Benygroes, Arfon. 

Taith i Nice. 
Bu nifer o aelodau Cymdeithas 
Gymraeg Llantrisant a'r Cylch yn 
mwynhau tywydd braf De Ffrainc 
yn ddiweddar. Treuliasom dridiau 
yng ngwesty hyfryd Y Grimaldi yn 
Nice. Cawsom ein temtio i werthu 
ein heiddo yn Efail Isaf a phrynu 
cwch yn Cannes, Monaco neu 
Monte Carlo a byw yno fel 
arglwyddi! Mae hawl gan bawb 
freuddwydio! Diolch i Gwilym 
Treharne a John Edmunds am 
drefnu'r daith. 
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EFAIL ISAF 
Gohebydd Lleol: 
Loreen Williams 

Gorffwyso ger y traeth yn Nice 

YSGOL GYMRAEG 
GARTH OLWG



sydyn ar ei wyliau yn Majorca. Bu'r 
gwasanaeth angladdol yn eglwys 
Middleton Cheney ger Hanbury. 
Darllenodd Ray ei chwaer Salm 23 
yn Gymraeg, a thonau Cymreig oedd 
i'r emynau a'r gerddoriaeth. 

PENBLWYDD 
Dymuniadau gorau i Mrs Mini 
Evans y Garej a ddathlodd ei 
phenblwydd yn 90oed a hefyd i'w 
chwaer yng nghyfraith Mrs Rainee 
Bryant oedd yn 88 oed y dydd 
canlynol. Mae Mrs Annie Herbert 
hefyd  ne wydd  ddat h l u  e i 
p h e n b l w y d d  y n  8 8  o e d . 
L longyfar chi adau iddynt  a 
dymuniadau gorau am lawer 
penblwydd eto. 

Sioe hetiau. 
Cynhaliwyd sioe hetiau yn yr ysgol i 
blant y Feithrin a’r Derbyn ar 
ddiwedd y tymor.  Diolch i’r rhieni 
unwaith eto am eu hymdrechion a 
chafwyd prynhawn hwyliog. 

Cyn-ddisgyblion. 
Croesawyd nifer o gyn-ddisgyblion 
Castellau yn ystod y flwyddyn ar 
brofiad gwaith.  Daeth Rhys Owen a 
Joanne Daniels Bl. 12 Rhydfelen am 
wythnos ym mis Mawrth a bydd 
Rhiannon Lewis a Cerys Owen yn 
ymweld â’r ysgol am wythnos ym 
mis Mai.  Braf yw gweld cymaint 
o’n cyn-ddisgyblion yn dychwelyd 
yn ôl i’r ysgol. 

Rygbi. 
Bu’r tîm rygbi yn cystadlu yng 
nghystadleuaeth yr Urdd ac ennill 4 
gêm a cholli 1.  Hefyd enillodd y tîm 
rygbi a phêl-droed eu gêmau yn 
erbyn Ysgol Llwyn-crwn.  Ennill 
hefyd bu hanes y tîm yn y ddwy gêm 
bêl-droed yn erbyn Gwaun Meisgin. 
Llongyfarchiadau mawr iddynt. 

Pêl-rwyd. 
Colli wnaeth y tîm pêl-rwyd yn 
erbyn Llwyn crwn 5-2 a hefyd yn 
erbyn ysgol Evan James ond 
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GILFACH GOCH 

Gohebydd Lleol: Betsi Griffiths 

DRAMA 
Aeth Cwmni Drama Gilfach a thair 
drama un-act i Gystadleuaeth Drama 
Un Act Morgannwg yn Neuadd y 
Berwyn Nant-y-moel, sef 'Day 
Trippers' , 'A Sense of the 
Ridiculous' a 'Bright Boy'. Cafodd y 
ddrama 'Bright Boy' ganmoliaeth 
uchel iawn gan y beirniad, Irene 
Rostrom, a dyfarnodd y wobr gyntaf 
iddynt a chawsant Gwpan Coffa 
Suzan Hughes a hefyd Cwpan 
Morgannwg. Cafodd Peter Young y 
wobr am y perfformiad gorau yn yr 
ðyl. Llongyfarchiadau i'r cwmni ac i 
Peter yn arbennig. 

Mae'r cwmni'n gobeithio nawr y 
bydd eu marciau'n ddigon uchel i 
fynd i’r Gystadleuaeth Derfynol yn 
Aberdaugleddau, gan fod y beirniad 
yn ymweld â’r holl Gystadlaethau 
yng Nghymru ac yn dewis y rhai a'r 
marciau uchaf i fynd ymlaen. 
G o b e i t h i o  y  b y d d a n t  y n 
llwyddiannus ac y byddant ar y 
llwyfan yn Aberdaugleddau ym mis 
Mehefin 

CYNGERDD CYMUNEDOL 
Trefnodd 'Eglwysi a Chapeli yn 
Gytun Gilfach Goch' Cyngerdd 
C ymu ne do l  y n  y  N eu ad d 
Gymunedol Nos Fawrth Ebrill 13. 
Roedd y noson dan ofal y Parch 
Brian Hodges. Cymerwyd rhan gan 
Gôr Cymunedol Gilfach Goch dan 
arweiniad Catrin Southhall gyda 
Lynne Hopkins yn cyfeilio. Cafwyd 
unawdau gan Jean Palmer, Carry 
Ann Palmer a Catrin Southall. 

Mrs Iris Llewellyn oedd yn 
cyfeilio i'r canu cynulleidfaol, a 
chafwyd unawd ar y delyn gan 
Nicola Pope. Aelodau'r eglwysi 
oedd wedi dewis yr emynau a 
therfynwyd y noson gan Mr Steve 
Vargas. Cyflwynwyd y casgliad i Dþ 
Hafan, a threfnwyd y noson gan 
Julie Kelly Swyddog Datblygu'r 
Celfyddydau. 

CYDYMDEIMLAD 
Estynnwn ein cydymdeimlad i Mair 
a Ray Thomas, Wood Street ar golli 
eu brawd Trevethin, cyfreithiwr yn 
Hanbury a fu farw yn frawychus o 

mwynhaodd y tîm y profiad o 
chwarae a chymdeithasu. 

C.A.V.M.S. 
Daeth cynrychiolwyr o C.A.V.M.S. 
i’r ysgol i sôn am ac arddangos 
offerynnau cerddorol i’r plant ac i’w 
rhieni.  Cafwyd noson hwyliog ac 
roedd brwdfrydedd mawr ymhlith y 
plant. 

Clwb yr Urdd. 
Ers mis Medi bob nos Fawrth 
cynhelir clwb yr Urdd yn yr ysgol. 
Mae’r athrawon a’r plant yn 
mwynhau’r  gwei t hgar eddau 
amrywiol. 

Ymweliadau. 
Porthcawl. 
Bydd plant blwyddyn 1 a 2 yn 
ymweld â Phorthcawl a’r Orsaf Bad 
Achub ar Fai y cyntaf fel rhan o’r 
thema tymhorol. 

Techniquest. 
Bydd yr Adran Iau hefyd yn ymweld 
â ‘Techniquest’, ar Fai 7 fel rhan o 
thema’r tymor sef,’Y Ddaear a thu 
Hwnt’. 

Cerdded Noddedig. 
Bydd Cymdei thas  Ri eni  a 
Ffrindiau’r ysgol yn trefnu taith o 
amgylch yr ysgol i’r Babanod ac o 
amgylch Beddau i’r Adran Iau ar Fai 
16. 

Trawsgwlad yr Urdd. 
Dymunwn bob llwyddiant i Clair 
Bloxsome, Blwyddyn 5 yn y 
gystadleuaeth hon a gynhelir yn 
Aberystwyth ar Fai 17.  Mae’n 
rhedwraig arbennig o chwim ac 
mae’n haeddu llwyddiant. 

Clwb Carco Castellau. 
Mae’r clwb yng Nghastellau yn 
mynd o nerth i nerth o dan arweiniad 
Mrs Carol Minton. Mae amserlen 
bendant gan y clwb sydd yn 
cynnwys nofio, ‘Kids Playland’, 
nosweithiau Celf a Chrefft a 
choginio, ac i orffen yr wythnos 
noson fideo a Mc Donalds. 

Ysgol Gynradd 
Gymraeg 
Castellau



www.ysgolevanjames.co.uk 

LLONGYFARCHIADAU 
Llongyfarchiadau a dymuniadau 
gorau i Elin Prys Connor a’i  gwr ar 
enedigaeth Siôn, brawd bach i 
Dafydd. 

CYNGHERDDAU 
Mwynhaodd plant y dosbarthiadau 
meithrin a derbyn berfformio nifer o 
ganeuon a ddysgwyd yn ystod y 
tymor. 

Cafodd y rhieni wledd yn gwrando 
ar y plant ac yn edrych arnynt yn eu 
g w i s g o e d d  a m r y w i o l  c y n 
cymdeithasu gyda phaned . 

TEITHIAU ADDYSGOL 
Aeth dosbarthiadau 5 a 6 ar drip i 
Barc Treftadaeth Y Rhondda. 
Cafodd pawb hwyl a sbri wrth fynd 
o dan ddaear er bod rhai ychydig yn 
ofnus yn y tywyllwch! 

Taith o gwmpas y dref gafodd 
dosbarthiadau 7 ac 8.  Bu’r plant yn 
edrych ar wahanol adeiladau ac yn 
gwrando ar stori yn Llyfrgell Y Dref 
a daeth y daith i ben yn Siop Y Bont. 
Aeth plant hynaf yr ysgol i’r 
Ganolfan Hanesyddol i ‘Weithdy’r 
Gofod’ gafodd ei baratoi gan 
Brifysgol Morgannwg ac aeth 
dosbarthiadau 14 ac 15 i Ystâd 
Ddiwydiannol Trefforest i ymuno 
â’r “Crucial Crew” i ddysgu am 
drefniadau iechyd a diogelwch yn y 
gymdeithas. 

PLANT AC ATHRAWON YR 
YSGOL AR Y TELEDU A’R 
RADIO 
Daeth un o ohebwyr gwleidyddol 
BBC Cymru, Rhun ap Iorwerth, i’r 
ysgol i drafod Y Cynulliad gyda 
phlant blwyddyn 6 a bu’r  plant yn ei 
helpu i baratoi eitemau ar gyfer 
rhaglenni newyddion ar y teledu. 

Daeth cyn-ganolwr timau rygbi 
Cymru a’r Llewod Ray Gravel i’r 
ysgol ar ran rhaglen ‘Hywel a Nia’ 
ar Radio Cymru a chafodd plant 
dosbarth 13 gyfle i ysgrifennu a 
dweud jôcs ar y rhaglen. 

Pwy yw’r ‘hwnc’ 
ar staff yr ysgol? 
Mae dosbarth 13 yn gwybod yr 
ateb……eu hathro Mr. Meilir 
Tomos! Cafodd Mr.Tomos dipyn o 
sioc pan gyrhaeddodd Branwen a 
chriw ‘Planed Plant’ y dosbarth i 
gyflwyno gwobr ‘Hwnc Yw’r Pwnc’ 
iddo ond roedd y disgyblion yn 
gwybod eu bod nhw ar eu ffordd. 
Cafodd y plant lawer o hwyl wrth 
wylio’u hunain ar y teledu……ond 
’dydyn ni ddim yn siwr am Mr 
Tomos! 

Ysgol Pont Siôn 
Norton 

Ymweliadau Addysgol 
Bu disgyblion Blwyddyn 6 ar gwrs 
diogelwch ‘Safety Zone’ ar Ebrill 
4 ydd . Hefyd yn ystod dechrau Ebrill 
bu disgyblion Blwyddyn 3 a 4 yn 
ymweld ag Eglwys St Luc yng 
Nghi l fynydd fel  rhan o ’u 
hastudiaethau Addysg Grefyddol. 
Diolch i’r weinidoges / ficer, Mrs 
Gill Tuck, am eu tywys o gwmpas yr 
eglwys. 

Daeth Jane Davidson, gweinidog 
addysg y Cynulliad i ymweld â’r 
ysgol ar Ebrill 4 ydd . Cafodd ei 
thywys o gwmpas y dosbarthiadau 
gan Mr Alun Williams, pennaeth yr 
ysgol, a Ms Wendy Morgan, 
cadeiryddes y llywodraethwyr. 

Chwaraeon 
Llongyfarchiadau mawr i Owen 
Sheppeard sydd wedi cael ei ddewis 
i chwarae rygbi i dîm Dwyrain 
Cymru. Pob lwc i ti Owen. 

Rygbi 
Mae tîm rygbi’r ysgol hefyd yn 
cystadlu ym mhencampwriaeth deg 
pob ochr Cymru. Bydd 16 o dimau 
dros Gymru gyfan yn cymryd rhan 
yn y gystadleuaeth yma. Pob lwc 
fechgyn! 
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YSGOL 
GYMRAEG 

EVAN 
JAMES 

Owen Sheppeard 

Hanes y Coleg Normal 
18581996 

A fuoch chi'n fyfyriwr yn y Normal? A 
fuoch chi ar y staff rywdro? 

Mae saith mlynedd wedi mynd heibio 
ers integreiddio'r Normal a Phrifysgol 
Cymru Bangor. Bwriedir ysgrifennu 
llyfr cynhwysfawr sy'n cwmpasu hanes 
y Normal o'r dechrau hyd at yr 
integreiddio. Ac i wneud yn siwr ein 
bod ni'n cael darlun cyflawn, fe fyddwn 
yn gwerthfawrogi eich cymorth. 

Dilyn themau fydd y llyfr newydd - 
cyfraniad y Normal i addysg athrawon, 
y Normal a'r Gymraeg, y Normal a 
diwylliant Cymru, profiadau myfyrwyr, 
yr adeiladau, a newidiadau’r saithdegau 
hyd at yr integreiddio. Comisiynwyd 
nifer o gyn-staff i ysgrifennu penodau, 
gan gynnwys Wendy Davies, Maldwyn 
Thomas, Tudor Ellis, Gwyn Lloyd, Bob 
Morris a Hywel Wyn Owen. 

Os oes gennych chi wybodaeth 
berthnasol megis atgofion, lluniau, 
dogfennau, o unrhyw gyfnod, fe fyddwn 
yn falch iawn o glywed gennych. Os 
byddwch  yn a nfon dogfenna u 
gwreiddiol neu luniau byddwn yn 
cymryd y gofal priodol ohonynt. 

Os gwyddoch am gyn-fyfyrwyr neu 
staff sydd bellach yn byw allan o Gymru 
neu nad ydynt yn derbyn papur bro, a’r 
rheini a chyfraniad i'w wneud i'r gyfrol 
bwysig hon, fe fyddwn yn hynod 
ddiolchgar be byddech yn tynnu eu sylw 
at yr alwad am wybodaeth. 

Anfonwch, os gwelwch yn dda, at Yr 
Athro Gareth Roberts, Ysgol Addysg, 
Safle'r Normal, Bangor. Gwynedd LL57 
2PX.



Yna, ddechrau mis Mawrth, 
clywodd yr Uned bod yn rhaid iddynt 
fynd i Kuwait.  Roedd yn gyfnod 
anodd i Elinor a Peter gan nad 
oeddynt yn gwybod ymhle roedd eu 
mab ond yn ddiweddar cawsant 
wybod gan Gareth ei fod wedi bod yn 
ardal Basra, ynghyd â’r Blackwatch, 
a’u swyddogaeth nhw oedd dinistrio’r 
ffyrdd fel nad oedd y gelyn yn gallu 
symud tuag at y ddinas. 

Yn ôl Gareth mae hwyliau da ar y 
milwyr nawr ac mae ganddynt ddigon 
o fwyd a dðr ac mae’n gobeithio bod 
nol adref erbyn y Sulgwyn.  Yn 
ogystal, mae ganddo ‘fan-club’ nawr, 
gan bod disgyblion Blwyddyn 5 Ysgol 
Pencae, Caerdydd wedi bod yn 
ysgrifennu ato tra ei fod allan yn Irac 
– rwyn siwr iddo gael mwynhad o 
ddarllen eu llythyrau, ac mae’n 
bwriadu ymweld â’r plant wedi iddo 
ddychwelyd i gael diolch iddyn nhw 
mewn person.  Dymuniadau gorau i 
Gareth a’r teulu. 

CERDDED Y FFIN 
Dim ond unwaith bob saith mlynedd y 
cynhelir  seremoni hanesyddol 
Cerdded y Ffin (‘Beating the Bounds’) 
yn Llantrisant ac eleni yw un o’r 
blynyddoedd hynny.  Ar y 7fed o 
Fehefin disgwylir y bydd torfeydd o 
bobl yn ymweld â’n tref hynafol ar 
gyfer diwrnod o hwyl. 

Bydd y seremoni’n dechrau am 2.00 
y prynhawn gyda Rhyddfreinwyr y 
dref yn curo drws yr Eglwys, fel yn y 
senedd yn San Steffan, gyda byrllysg 
sy’n dyddio o’r ail ganrif ar bymtheg 
(hyd yn oed yn hþn na’r un a 
ddefnyddir yn Nhþ’r Cyffredin!). 
Bydd ysgolion lleol yn canu ar lawnt y 
Castell a chynhelir marchnad grefftau 
yno hefyd. 

Wedyn bydd band yn arwain y 
cannoedd a ddisgwylir i gerdded 
trwy’r dref ac o amgylch y ffiniau 
hynafol – tua 7 milltir o daith.  Gall y 
bechgyn ifancaf fydd yn ymuno â’r 
daith ddisgwyl cael eu bwmpio ar 
gyfres o gerrig sy’n dynodi’r ffiniau – 
traddodiad sy’n dyddio yn ôl i 1346, 
pan dderbyniodd y dref ei Siartr 
Brenhinol – druan â nhw! 

D I W E D D  C Y F N O D  F E L 
CADEIRYDD Y SIR 
Mi fydd cyfnod y Cynghorydd Islwyn 
Wilkins fel Cadeirydd Cyngor Sir 
Rhondda Cynon Taf yn dod i ben 
ddiwedd y mis.  Dywed ei fod wedi 
mwynhau pob agwedd o’i rôl, yn 
arbennig y gwaith o godi arian i’w 
elusennau dewisedig – sef Tþ Hafan a 

‘Cancer UK’.  Mi fydd Islwyn, sy’n 
byw yn Heol y  Graig,  yn parhau fel 
C y n g h o r y d d  a  h e f y d  f e l 
Llywodraethwr yn Ysgol Gynradd 
L l a n t r i s a n t ,  l l e  m a e  w e d i 
gwasanaethu’r Bwrdd Llywodraethol 
am nifer o flynyddoedd. 

L L A N T R I S A N T  Y N G 
NGHWLAD BELG 
Aeth nifer o fechgyn yr ardal i Wlad 
Belg yn ystod gwyliau’r Pasg, fel rhan 
o ymweliad gan Glwb Pêl-droed 
Llantrisant.  Cawsant lawer o hwyl 
yno yn ogystal â chwarae nifer o 
gêmau pêl-droed cyfeillgar – mae’n 
debyg iddynt ennill pob gêm ond un - 
dyma adroddiad byr gan Siôn 
Greaves: 

Tîm dan9 Llantrisant 
yn trechu Ewrop 

Yn ddiweddar fel aelod o dîm 
pêl-droed Llantrisant o dan 9 oed es i 
wlad Belg.  Cymerodd y daith 12  awr 
a chychwynon ni y daith bws am 3.00 
y bore!  Roeddwn i’n teimlo’n 
flinedig iawn pan gyrhaeddon ni y 
fferi o Dover.  Un awr arall ar y bws 
ac wedyn dyna ni yng  ngwlad Belg, 
mewn tref fach o’r enw Hasselt. 

Roedd y ganolfan yn debyg i Center 
Parcs – roedd e’n hyfryd gyda llawer 
o baun yn cerdded ym mhobman.  Ar 
ôl cyrraedd aethon ni i nofio – roedd 
sawl llithren enfawr yno, un glas, un 
melyn ac un gwyrdd (fy hoff un). 
Aethon ni i chwarae yn y parc mawr 
hefyd a ches i hwyl a sbri ar y beiciau 
quad. 

Cawson ni ddiwrnod rhydd y 
diwrnod nesaf er mwyn ymlacio. 
Codais yn gynnar y diwrnod canlynol 
ar gyfer y gêm pêl-droed cyntaf. 
Gwarchodwr gôl ydw i.  Sgôr y gêm 
‘ma oedd 4-2 i Lantrisant. Sgôr y gêm 
nesaf oedd 11-4 i ni!  Sgoriodd un o’r 
saethwyr 8 gôl! 

Mwynheais i’r amser tramor, 
roeddwn i’n teimlo’n drist ar y 
diwrnod olaf; chwaraeon ni tair gêm 
arall  yn erbyn timau o’r Iseldiroedd, 
yr Almaen a Gwlad Belg. 

NI ENILLODD Y CWPAN. 
Enillon ni ar wahaniaeth gôl gan un 
gôl – yn naturiol roedd pawb yn hapus 
iawn.  Cawson ni barti ar ôl diwedd y 
twrnament. 

Ces i amser GWYCH gyda Thomas 
Penberthy a’i fam   Roedd e’n biti 
mawr roedd rhaid i mi fynd adref. 
Diolch i’r ‘coaches’ sy wedi trefnu’r 
trip i gyd. 

Gan Siôn Greaves, 8 oed 

GENEDIGAETH 
Llongyfarchiadau i Chris a Wendy 
Greaves, Heol y Pistyll, ar enedigaeth 
merch fach.  Mae Sara Tanwen, a 
anwyd ar 31 Mawrth yn pwyso 6 
pwys 3 owns, yn chwaer fach i Rhian, 
Catrin a Siôn ac maent wrth eu 
boddau gyda’r ychwanegiad newydd 
i’r teulu. 

ADFERIAD BUAN 
Hoffwn ddymuno adferiad buan i 
Gethin White, sy’n fyfyriwr yng 
Ngholeg Prifysgol Aberystwyth ar 
hyn o bryd.  Mae’n debyg iddo dorri 
ei ên yn ddiweddar – gobeithio y bydd 
yn well cyn hir. 

CODI ARIAN DROS Y PASG 
Trefnodd Bryden a Margaret Jones 
n i f e r  o  we i thga reddau  dros 
benwythnos y Pasg yn eu tafarn yn 
Llantrisant, sef y Bear, Heol y Sarn. 
Y nod oedd codi arian ar gyfer Apêl 
Ysbyty Chris Needs a chafwyd 
adloniant, Ffair yng ngardd y dafarn a 
noson o fandiau a cherddoriaeth yno. 
Llwyddon nhw godi £610 tuag at yr 
apêl – da iawn chi! 

Mae Margaret a Brydon yn gwneud 
prydau bwyd yn y Bear gan gynnwys 
cinio dydd Sul, a bob nos Sadwrn mae 
Brydon yn diddanu’r cwsmeriad drwy 
ganu’r piano – mae croeso iddyn nhw 
ganu i gyfeiliant Brydon hefyd! 
Hefyd, maent yn ceisio creu naws 
Gymreig yn y dafarn ac mae’r Fenter 
Iaith yn cwrdd yno ar nos Lun cyntaf 
pob mis er mwyn i ddysgwyr gael 
cyfle i siarad Cymraeg a’i gilydd ac i 
archebu diodydd dros y bar yn 
Gymraeg. 

MILWR YN IRAC 
Un gðr ifanc sy’n dod o’r ardal hon 
sydd wedi bod allan yn y Gwlff yn 
ystod cyfnod y rhyfel yn Irac yw 
Gareth Triggs. Mae Gareth yn fab i 
Peter ac Elinor Triggs oedd yn byw yn 
Nhonysguboriau ond sydd wedi 
symud yn ddiweddar i Dan y Graig 
Heights, Llantrisant.  Aeth i Ysgol 
Gynradd Gymraeg Llantrisant ac 
wedyn i Ysgol Glantaf ac ar ôl gadael 
yr ysgol honno penderfynodd Gareth 
ymuno â’r fyddin ac aeth i’r Almaen 
gyda’r ‘7 th Armoured Brigade’, sy’n 
cefnogi’ r  ‘Dese r t Ra ts’ ,  fe l 
Peiriannydd Brenhinol. 
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LLANTRISANT 

Gohebydd Lleol: Siân Evans



Ysgoloriaeth 
Llongyfarchiadau i Ioan Davies, 
Sychar th wedi iddo enni ll 
ysgoloriaeth i astudio Hanes ym 
Mhrifysgol Aberystwyth mis Medi. 

MYW 
Cafwyd noson ddiddorol yn 
ddiweddar yng Nghrochendy 
Nantgarw, gyda phryd o fwyd i'w 
ddilyn yn y Ty Nant. Oherwydd 
salwch Mr Jim Lloyd, Mrs Gwen 
Griffiths a Mrs Catherine Jobbins 
fu’n ein tywys o gwmpas yr 
odynnau, ac yn adrodd hanes 
cynhyrch llestri cain Nantgarw. 

Marathon Llundain 
Llwyddoodd Llio Penri, Hendre, 
Pantbach, i gwblhau Marathon 
Llundain mewn amser teilwng iawn 
o 4 awr a 30 munud. Roedd hi’n 
ddiwrnod cynnes ac roedd miloedd 
o redwyr a thorf llawer mwy o bobl 
yn gwylio’r achlysur.  Hoffai Llio 
ddiolch i bawb a’i chefnogodd. 
Bydd yr arian yn mynd i gronfa 
‘Help the Aged’. 

Croeso 
Croeso i'r pentre i ddau deulu sydd 
wedi ymuno a ni yn ddiweddar. 
Croeso i Helen, Gareth a Joseff sydd 
wedi symud i fyw wrth ymyl Ken a 
Judith yn Maes y Sarn. 

Croeso hefyd i Dr a Karen 
Samuels a'i merch fach Ffion sydd 
wedi symud i Pen y Waun. Mae 
Ffion newydd ddechrau mynychu 'r 
dosbarth Meithrin yn Ysgol 
Creigiau. 

Croeso i chi, a gobeithio fyddwch 
yn hapus iawn yma. 

Llongyfarchiadau 
Ar ddydd Llun y Pasg, yng nghapel 
Y Tabernacl, Efail Isaf, priodwyd 
Eirian, merch Ann ac Emlyn Davies, 
Pentyrch, â Trystan, mab Wynne ac 
Elsbeth Edwards o Dregaron. 
Gwennan Williams oedd y forwyn 
briodas gydag Elain Llwyd, nith 
fach Eirian, yn forwyn fach. Rob 
Phillips oedd y gwas priodas. 

Y Parchedig Wynne Edwards, tad 
T r y s t a n  a ’ u  p r i o d o d d ,  a 
gwasanaethwyd hefyd gan Y 
Parchedig D. Eirian Rees a’r 
Parchedig R. E. Hughes. D. Carey 
Williams oedd wrth yr organ. 

Yng ngwesty Manor Parc y bu’r 
wledd a’r dathlu a threuliodd y pâr 
priod eu mis mêl ym Monte Carlo. 

Mae Eirian yn athrawes yn Ysgol 
Gyfun Cymer Rhondda a Trystan yn 
athro yn Ysgol Gyfun Glantaf. Maen 
nhw wedi ymgartrefu yng Ngerddi 
L a n s d o w n e ,  T r e g a n n a , 
Caerdydd.Llongyfarchiadau i Eirian 
Davies, Sycharth ar ei phriodas i 
Trystan Edwards.Bu'r priodas ar 
Ddydd Llun y Pasg yng Nghapel 
Tabernacl, Efail Isaf. Cynhaliwyd y 
neithior yng Ngwesty Manor Parc, 
Caerdydd. 
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PENTYRCH 

Gohebydd Lleol: Bethan Griffith 

Llio Penri ar ôl cwblhau 
Marathon Llundain 

CREIGIAU 

Gohebydd Lleol: Nia Williams 

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn â Nia, Colin, Elin a 
Morgan yr Hafod ar golli tad Nia ym 
mis Ebrill. Roedd ei thad yn 
heddwas yn Nyfed ac wedi 
ymgartrefu yng Nghydweli. 

Y GYMRAEG 
YN RHONDDA 
CYNON TAF 

Ar nos Iau, 15 Mai, fe fydd Bwrdd yr 
Iaith Gymraeg, gyda chydweithrediad 
Menter Iaith Rhondda Cynon Taf, yn 
cynnal Noson Agored yn Lolfa'r 
Grandstand, Clwb Rygbi Pontypridd i 
drafod ystod eang o faterion sy’n 
ymwneud â'r defnydd o'r Gymraeg yn y 
sir. 

Yn ogystal â chynrychiolwyr o'r 
Bwrdd, fe fydd cyfle i gwrdd ag Aled 
Glynne Davies, Golygydd Radio 
Cymru, Jim O'Rourke, Cyfarwyddwr 
Urdd Gobaith Cymru Hywel Jones, 
Cyfarwyddwr Mudiad Ysgolion 
Meithrin, Dewi Jones, Cyfarwyddwr 
Addysg Rhondda Cynon Taf, a 
chynychiolwyr o Fenter laith Rhondda 
Cynon Taf ac S4C. 

Fe fydd y noson yn cychwyn am 
6.00pm - pan fydd cyfle i ymweld â 
stondinau arddangos nifer o'r cyrff 
uchod. 

Am 6.30pm fe fydd Cadeirydd y 
Bwrdd, Rhodri Williams, yn lansio Parti 
Ponti 2003. Fe fydd yn datgelu mwy am 
drefniadau'r parti - ac yn datgan pwy 
fydd yn ymddangos ar lwyfan Parc 
Ynys Angharad. 

Yn dilyn hyn fe fydd lansiad Cynllun 
Addysg Gymraeg Rhondda Cynon Taf, 
cyn cynnal sesiwn drafod - pan fydd 
cyfle i chi holi'r panel am unrhyw 
agwedd ar yr iaith. 
Fe fydd lluniaeth ysgafn ar gael - ac fe 
ddisgwylir i'r noson orffen tua 8.30pm. 

Yn ogystal fe fydd cyfarfod ffurfiol o 
Fwrdd yr Iaith Gymraeg yng Ngwesty 
Tþ Newydd, Hirwaun, am 10.00am ar 
fore dydd Gwener, 16 Mai. Fe fydd 
croeso, eto, i chi fynychu'r cyfarfod 
hwnnw. 

Fe fydd o gymorth i roi gwybod i 
Gwerfyl Griffiths ym Mwrdd yr Iaith 
Gymraeg - 029 20878036 os ydych yn 
bwr iadu mynyc hu' r  noson ym 
Mhontypridd a / neu cyfarfod y Bwrdd 
yn Hirwaun. 

Eirian a Trystan
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Bwytewch yn yr Hen Dŷ, 
Llan, Maesteg 

Nos Lun, 2 Mehefin, 2003 
am 7.30 o‛r gloch 

Dewch i fwynhau bwyd da, cwmni 
da a chyfle gwych i ymarfer eich 

Cymraeg. 

Enwau, os gwelwch yn dda at: 
Rhian James, 01685 877183 

(dydd) neu 01685 871002 (nos) 
Erbyn Dydd Gwener 

16 Mai 2003 
Dim ond lle i 36 sydd – felly y 

cyntaf i‛r felin……………………. 

MENTER IAITH 

MENTER NEWYDD 
YM MERTHYR 

Mae Menter Merthyr Tudful wedi 
penodi dau swyddog sef Swyddog 
Maes a Swyddog Datblygu. 

Lis McLean fydd yn arwain fel 
swyddog Datblygu a Ian Saunders 
fydd y Swyddog Maes. 

Mae’r ddau yn dechrau ar eu 
gwaith ym mis Mai. Mae’r Fenter yn 
teimlo eu bod wedi bod yn ffodus i 
gael dau berson gwych sy hefyd 
wedi eu magu ac yn byw yn y Sir. 

TAITH GERDDED 
Gwaith a Gwylltni 

taith hanes a natur trwy 
Gwm Aman 

DEWCH I GERDDED, 
SIARAD CYMRAEG – A 

MWYNHAU!!! 

PRYD? Dydd Sadwrn 17 Mai 
2003 am 1.30 o‛r gloch 

BLE? Pawb i gyfarfod ger siop 
FARRELLS, Bell Place, Farm 
Road (oddi ar Bont Aberaman, 
gerllaw Kwiksave.  Mae digon o 
le i barcio) 

Fe fydd y graddiant yn aradeg 
ar hyd glannau‛r Aman am 
lawer o‛r ffordd ac yn raddol 
wedi hynny;  bydd set o risiau 
(y gellir eu hosgoi)  tua‛r 
dechrau. 

Trefnir y daith gan CYD A 
Menter Iaith a‛r tywysydd 
fydd Les Davies, Cwmaman. 

IOLO I ARWAIN 
CLAMP O DAITH 
GERDDED AT 
ACHOS DA 

Bydd taith gerdded 250 milltir o hyd 
dros fynyddoedd a thrwy ddyffrynnoedd 
Cymru, dan arweiniad y cyflwynydd 
teledu lolo Williams, yn rhoi cychwyn 
ar apêl elusennol 2003 S4C er budd tai 
hosbis Tþ Hafan a Thþ Gobaith. 

Bydd y daith Cerdded Cymru - Taith 
Hafan Gobaith, yn cychwyn ar Fehefin 
15, gyda lolo yn cerdded o Gonwy, ger 
safle arfaethedig Tþ Gobaith, i Sili, Bro 
Morgannwg, lleoliad Tþ Hafan. 

Yn ymuno â lolo, sy'n cyflwyno 
Crwydro ar S4C, bydd trefnydd y daith, 
y cyflwynydd tywydd a'r cynhyrchydd 
Chris Jones, a'r mynyddwr profiadol, 
Dewi `Bala' Evans. Bydd tîm cynnal a 
llu o sêr Cymreig hefyd yn ymuno â 
hwy ar hyd y daith. 

Bydd cyfle i aelodau'r cyhoedd ymuno 
â’r criw hefyd, gan fod yna le i ugain o 
wirfoddolwyr bob dydd yn ystod y 
daith. Er mwyn sicrhau lle bydd yn 
rhaid i ddarpar gerddwyr godi o leiaf 
£250 o nawdd eu hunain. 

Bydd y siwrnai, a fydd yn cymryd 11 
diwrnod i gwblhau, i'w gweld mewn 
rhaglen arbennig fydd yn cael ei 
darlledu ar S4C, tra bydd rhaglenni 
dyddiol y sianel Pnawn Da a Wedi 7 a 
rhaglenni Planed Plant yn dilyn hynt a 
helynt y criw. 

Bydd lolo a'i dîm yn dilyn llwybr 
deheuol o Gonwy, trwy Gapel Curig i 
Feddgelert. Bydd y criw yn ymuno â 
Llwybr Cambria ar eu ffordd i 
Faentwrog gan ddilyn y ffordd fawr 
wedyn i'r Bala. 

Byddant yn dilyn Llwybr Dyffryn 
Dyfi i Gomins Coch gan ail-ymuno â 
Llwybr Cambria a cherdded trwy Gwm 
Ystwyth ac Ystrad Fflur i Lanbedr Pont 
Steffan a Bannau Brycheiniog. Byddant 
yn ymuno â Llwybr Taf ym Merthyr 
Tydfil, gan gerdded yr holl ffordd i Fae 
Caerdydd ble bydd cwch yn eu cludo i 
Benarth ble byddant yn cerdded 
gweddill y daith i Sili. 

Bydd dau ginio elusennol yn cael eu 
cynnal er budd yr elusen ar ddechrau ac 
ar ddiwedd y daith, un yn y gogledd a'r 
llall yn y de, tra bydd gwahanol 
ddigwyddiadau a gweithgareddau codi 
arian yn cael eu cynnal ar hyd y ffordd. 

Meddai lolo, "Rwy'n falch iawn fy 
mod i'n gallu cefnogi S4C gyda'u hapel 
elusennol eleni. Mae gen i ddau o blant 
fy hun felly dw i'n gwybod pa mor 
bwysig yw hi i rieni fod y gefnogaeth a'r 
adnoddau cywir ar gael os bydd eu plant 
yn mynd yn sâl. 

DEFNYDDIO POP 
I GYRRAEDD POBL 

IFANC 

Prif leisydd y grwp pop Cerrig Melys, 
Rhodri Llwyd Morgan, fydd yn 
arwain prosiect diweddaraf Bwrdd yr 
Iaith Gymraeg, i hybu’r Gymraeg 
ymhlith pobl ifanc. Y bwriad yw 
cyfuno cerddoriaeth boblogaidd a'r 
iaith er mwyn dangos i bobl ifanc fod 
modd mwynhau pob elfen o fywyd yn 
y Gymraeg. 

Meddai Rhodri, sy'n gweithio i'r 
Bwrdd: "Fel un fu'n rhan o'r diwydiant 
canu pop Cymraeg am sawl 
blwyddyn, rwy'n credu fod hybu'r 
diddordeb yn y maes yn hanfodol 
bwysig i ddyfodol y Gymraeg ymysg 
pobl ifanc. Mae cynllun newydd y 
Bwrdd yn gyfle i ni gydweithio â’r 
unigolion a'r partneriaid ar bob lefel 
sydd â diddordeb yn y maes a thrwy 
hynny fwrw gwreiddiau sicr a 
chynaladwy i ddatblygiadau newydd." 

Mae 'r  Urdd, yr Eis teddfod 
Genedlaethol a'r mentrau iaith ar hyd 
a lled Cymru yn rhan allweddol o'r 
cynllun a'r bwriad yw hyrwyddo 
rhwydwaith o ganolfannau addas a 
threfnwyr gigs dros y misoedd nesaf. 

Bwriad y Bwrdd hefyd yw noddi 
taith canu pop arbennig o amgylch 
ysgolion ar draws y wlad cyn diwedd 
y  f lwydd yn  e r  mwyn codi 
ymwybyddiaeth a diddordeb pobl 
ifanc mewn canu pop Cymraeg. 
"Mae cerddoriaeth yn gyfrwng 

hollbwysig i roi cyfle i bobl ifanc 
fynegi eu hunain a bydd gwaith y 
Bwrdd wrth gefnogi a chynnig 
cymorth i’r sîn roc Gymraeg yn gam 
pwysig a naturiol ymlaen, nid yn unig 
i gerddoriaeth ond i'r iaith ei hun."
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Lansio gwefan 
newydd 

www.cwlwmbusnes.com 

Bu Jenny Randerson AC, Gweinidog 
y Cynulliad Cenedlaethol dros 
Ddiwylliant, Chwaraeon a’r Iaith 
Gymraeg yn lansio gwefan newydd 
Cwlwm Busnes Cymru yn swyddfa 
banc HSBC ym Mae Caerdydd. 

Law yn llaw â llwyddiant Cwlwm 
Busnes Caerdydd a’r Cylch wrth 
iddynt ddathlu deng mlwyddiant ar 
ddydd Iau yr 20 fed Mawrth, mae’n 
fwriad gan Cwlwm Busnes Cymru 
gefnogi a chodi proffil y Gymraeg ym 
myd busnes yng Nghymru. 

Mae gwefan Cwlwm Busnes 
Cymru: www.cwlwmbusnes.com 
eisoes wedi denu dros 250 o gwmniau 
fel aelodau ac yn galluogi i fusnesau 
Cymreig rwydweithio a hysbysebu eu 
busnes ar y we fyd eang i filoedd o 
fusnesau Cymreig eraill yn rhad ac am 
ddim. Fe allai gwasanaeth cyfoes 
Cwlwm Busnes Cymru olygu 
arbedion ariannol posib i fusnesau 
Cymraeg ynghyd â’r cyfle i feithrin 
partneriaethau newydd allai arwain at 
dwf cwmnïau. Mae croeso i aelodau 
newydd ymuno am ddim drwy 
gysylltu â Dilwyn Williams: 
dilwyn@cwlbus.com neu Nia Meleri: 
01970 636297. 

Meddai Nia Lynn Jones, Cwlwm 
Busnes Gogledd Dwyr ain a 
Chydlynydd Menter a Busnes. 

‘O’r  dechr au,  roedd creu 
rhwydweithiau o fusnesau Cymreig 
yn rhan ganolog o waith Menter a 
Busnes. Mae gofyn am wasanaeth 
drwy gyfrwng y Gymraeg sy’n 
galluogi i fusnesau Cymreig 
r w y d w e i t h i o  a  t h r e f n u 
gweithgareddau ar y cyd a chynyddu 
masnach rhwng busnesau tebyg yng 
Nghymru. 

Yr ydym yn awyddus i ysgogi 
busnesau lleol i ymuno neu sefydlu 
clymau busnes megis Cwlwm Busnes 
Gogledd Ddwyrain gan ein bod yn 
trefnu digwyddiadau er mwyn codi 
ymwybyddiaeth busnesau lleol yn 
ogystal â chodi safon digwyddiadau 
busnes Cymreig. Dyma’r rheswm pam 
ein bod wedi sefydlu’r gwasanaeth 
newydd arloesol Cwlwm Busnes 
Cymru a lansio’n gwefan newydd 
www.cwlwmbusnes.com. Mae’n 
fwriad datblygu’r gefnogaeth 
ymhellach yn ôl ymateb busnesau i’r 

fath o wasanaeth y maent yn ei 
ddymuno.’ 

Mae Cwlwm Busnes Cymru yn 
darparu gwasanaeth ar-lein cyfrwng 
Cymraeg ar gyfer unrhyw fath o 
fusnes, gan gynnwys cyfle i 
hysbysebu swyddi a recriwtio staff, 
cyfle i gysylltu gyda busnesau eraill, 
cyfle i farchnata ar y we fyd eang, 
cyfle i dderbyn gwybodaeth am 
dendrau a chyfleoedd busnes, 
gwybodaeth a chyngor busnes, y 
newyddion busnes diweddaraf 
(mewn cydweithrediad â’r BBC) 
ynghyd â nifer o gonsesiynau a 

chynigion arbennig ar bob math o 
nwyddau a gwasanaethau. 

Bydd y wefan yn cynnwys 
adrannau ar gyfer clymau busnes 
lleol, megis Cwlwm Busnes 
Caerdydd a Chwlwm Busnes y 
Cymoedd lle bydd modd cyhoeddi 
amserlen gweithgareddau yn y 
calendr busnes. Mae hefyd yn gyfle i 
greu Cylymau Busnes o’r un maes 
diddordeb e.e cyhoeddwyr, busnesau 
ym maes twristiaeth a.y.y.b. 

Mae’n fwriad cysylltu â dros 4,000 
o fusnesau sydd dan berchnogaeth 
neu’n cael eu rheoli gan siaradwyr 
Cymraeg er mwyn eu hysbysu o’r 
wasanaeth gyda’r gobaith fod canran 
uchel ohonynt am fanteisio ar y 
gwasanaeth. 

Mae Cwlwm Busnes Cymru yn 
cynnig cyfle gwych i gwmnïau 
ymaelodi â’r gwasanaeth yn rhad ac 
am ddim. Y cwbl sydd rhaid iddynt 
wneud, er mwyn derbyn rhagor o 
fanylion yw cysylltu drwy’r wefan:- 
www.cwlwmbusnes.com



DATHLU PRIODAS EURAIDD. 
Llongyfarchiadau mawr i Mr a Mrs 
George Gwilliam, Maesteg, Heol Uchaf 
Tonyrefail ar gyrraedd eu priodas 
euraidd yn ddiweddar. Cafwyd  noson 
arbennig wedi ei threfni heb yn wybod 
iddynt gan y plant yng Nghlwb Rygbi 
Tonyrefail ar nos Sadwrn 26ain o Ebrill. 
Daeth llu o bobl ynghyd  i wneud y 
noson yn un fythgofiadwy. 

ADDYSG  Y PARCH 
WILLIAM EVANS 
‘CLOCH ARIAN 
TONYREFAIL’ 
1795  1891 

Yr ysgol  gyntaf a aeth iddi oedd 
Tonyrefail gydag un o’r enw Rollings o 
Lantrisant. Ei air am dano oedd “Hen wr 
plaen ond ysgolhaig gweddol.” 

Wedi hynny aeth i ysgol yn 
Llantrisant a gedwid gan un o’r enw 
Thomas Joseph,-“un a ystyrid yn 
ysgolhaig da,” Ni wyddir ei oedran yn 
mynd i’r ysgolion hyn. Mae’n debyg 
nad oedd yn llawn deg oed yn gadael 
ysgol Llantrisant. 

Danfonwyd ef wedyn i ysgol yn y 
Bontfaen, yr hon ar y pryd yn sefydliad 
o gryn fri, a adweinid fel  “Ysgol Yr 
Eryr”. Dyma’r ysgol y bu y Parch 
William Howells, Longacre  Llundain, 
ynddi y pryd hwnnw. Dywed y Parch 
William Williams Abertawe yn y 
Traethodydd yn 1849, “O dan ofal un 
Mr Williams; gðr tal, tenau, llygeidiog, 
yn ysgrifennu a’i law chwith; un o’r 
ysgolfeistri gorau a ddarfu ysgwyd 
gwialen fedw”. Yn yr ysgol hon hefyd y 
bu John Sterling am beth amser pan 
oedd ei dad yn cartrefu yn Llanblethian 
yn ymyl y Bontfaen.Yr athro yn adeg 
Sterling oedd  Mr Rees olynydd Mr 
Williams. Roedd hynny rywbryd rhwng 
1809 a 1814. Gwnaeth Mr Rees argraff 
fawr a’r John Sterling. 
Dan yr un athro y bu William Evans, sef 
Mr Rees yn ysgol Bontfaen, a dysgodd 
ysgrifennu yn dda,yn ogystal a’r 
celfyddydau elfennol eraill o ddarllen a 
rhifyddeg, a hefyd gymaint o ramadeg 
Saesneg a hanesyddiaeth. Pa bryd y bu 
yno nid oes sicrwydd. Ac nid ydym yn 
sicr ychwaith o’i oedran yn mynd i’r 
Bontfaen; gallwn feddwl ei fod rhwng 
deg a phymtheg oed, mae yn dra sicr 
iddo adael yr ysgol yn y Bontfaen cyn ei 
fod yn bymtheg oed a chyn y flwyddyn 
1810. 

Yn y fan hyn mae’n rhaid i ni gyfeirio 
at yr arferiad haner-farbaraidd oedd yn 
ffynnu yn Llantrisant a ’r Bontfaen, sef 

MARWOLAETH 
Cydymdeimlad dwys â theulu Mr a  Mrs 
John Hunt, Heol Y Gilfach  Tonyrefail 
ar golli mam a mam yng nghyfraith sef 
Mrs Hannah Hunt yn 89oed. Gweddw 
oedd i’r  diweddar Gwilym a oedd yn 
arolygwr  gyda chwmni bysiau y 
Rhondda, pryd y deuthum i’w adnabod 
yn dda  pan y bûm yn gweithio i’r 
cwmni am gyfnod o naw mlynedd yn y 
pumdegau o’r ganrif ddiwetha, bu ef 
farw yn 1984. Roedd Mrs Hunt wedi 
cael tipyn o waeledd yn ystod y 
blynyddoedd ola ac wedi ymgartrefi yn 
Ogwr Ger Y Môr. Ganwyd iddi ddau 
fab John a Rhidian yn anffodus collwyd 
Rhidian  rai blynyddoedd yn ôl  ac mae 
ei weddw Glenis yn dal yn ffyddlon i’r 
teulu.Cafodd ofal tyner ar aelwyd John a 
Myfanwy yn Heol y Gilfach cyn gorfod 
gadael i gael gofal dwys yn y cartref yn 
Ogwr. Mae gan John a Myfanwy ddwy 
ferch Siân sydd yn feddyg teulu ag yn 
byw yn Ogwr a Sioned sydd yn gantores 
broffesiynol ag yn byw yn yr Wyddgrug 
ac yn anffodus collodd hithau ei chymar 
John yn sydyn iawn ryw flwyddyn yn 
ôl. 

Mae gan Dr Siân a’i chymar James 
dair merch Kate, Anna a Sarah. Pob 
bendith i’r teulu i gyd yn eu colled. 

PENBLWYDD HAPUS. 
Pen blwydd hapus i Miss Betty Prosser 
wedi dathlu ei phenblwydd ym mis 
Mawrth ag i Miss Marion Llewelyn ar 
ddathlu ei  phenblwydd ym mis Ebrill. 
Mae’r ddwy wedi cyrraedd carreg filltir 
arbennig. Mae’r ddwy wedi bod yn 
weithgar iawn gyda phwyllgor Ymchwil 
Cancr Tonyrefail ac wedi bod yn 
gyfrwng  a chymorth i gasglu miloedd o 
bunnoedd tuag at y gorchwyl teilwng. 
Hefyd buont yn aelodau o bwyllgor 
Cyngor Henoed y Ton. Roeddent yn 
aelodau ffyddlon  yng Nghapel Y Ton 
Cyn i’r achos ddod i ben diwedd y 
flwyddyn ddiwethaf. 

Pob bendith Betty a Marion. 

Mae’n dda gweld fod Mr Richard 
Williams arweinydd corau Tonyrefail 
yn gwella’n  weddol ar ôl cyfnod hir o 
waeledd ac yn ailgydio yn ei waith yn 
raddol. Pob bendith iddo. 
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TONYREFAIL 

Gohebydd Lleol: D.J. Davies 

y cydymdrechfeydd rhwng bechgyn y 
trefi a bechgyn o’r wlad yn y ffurf o 
ymladdau. Ni elai un llanc o’r wlad i 
Lantrisant neu’r Bontfaen heb fod yn 
agored i gael ei guro gan fechgyn y dref. 
Mae’n debyg fod bechgyn y wlad yn 
ddigon parod i gymerid mantais ar eu 
cyfleusterau hwythau i weithredu yn 
gyffelyb. Yr oedd mab ieuengaf 
Garthgraban wedi cael profiad o’r 
brwydrau hyn yn Llantrisant pan yno yn 
yr ysgol, a phan yn mynd i siopa i’r 
dref. Roedd William Evans yn agored i 
ymosodiadau tebyg, oblegid ei dymer 
boeth a’i ffraethder, felly y bu wedi iddo 
fynd i Bontfaen, ac ymladd hyd at waed 
yn aml. 

Rhybuddiwyd ef gan ei chwaer 
Susanah, yr hon oedd yn byw yn y 
Bontfaen lle y byddai ei dad yn ei 
gyfarfod ar ôl yr ysgol. Mae’n debyg i 
Susanah i ddweud wrth ei thad am 
helyntion ei brawd a symudwyd 
William Evans o’r ysgol, yn ddiamau yn 
gynt nag oedd ei dad wedi amcanu. 

Bu hefyd yn cael gwersi am beth 
amser gyda Mr Fred Humphreys, un o 
feibion Garthgraban Fawr, yr hwn oedd 
fonheddwr ieuanc o gymeriad rhagorol a 
gwir grefyddol, ac yn aelod o’r eglwys 
Fethodista idd ar Donyrefai l  a 
g w e i t h re d o d d  a m  d ym o r  f e l 
ysgrifennydd  yr eglwys. Nid ydym yn 
gwybod faint o amser y bu  William 
Evans dan addysg Mr Humphreys; 
tueddir i gasglu mae cyn iddo fynd i’r 
Bontfaen, ac nid wedi iddo dychwelyd 
oddi yno , y cymerodd hynny le. Gan 
hynny rhaid i ni edrych ar ei ymadawiad 
o Ysgol yr Eryr, Y Bontfaen, fel 
terfyniad  ei gwrs addysgol. 

Pe byddai wedi cael addysg prifysgol 
fyddai’n sicr o fod yn un o enwogion  ei 
oes. Yr oedd yn golled fawr iddo na 
chafodd hynny. Ond pe buasai wedi aros 
lawer yn hwy yn yr ysgol, nid yn 
annhebyg y buasai wedi colli pob 
archwaeth at amaethu, ac yr arweiniwyd 
ef i gyfeiriadau eraill yn hollol wahanol 
i’r hyn y bu yn troi  ynddo am oes mor 
faith. Gwnaeth i fyny a’r golled mewn 
dull gwahanol, a gwneud  gwasanaeth 
mor bwysig  ag  amhrisiadwy 
werthfawr. Y tebygrwydd y byddai ei 
wlad ei hun wedi ei golli. 

Yr olwg nesaf yr ydym yn cael arno 
wedi gadael yr ysgol ydyw fel mab 
ffermwr, yn gweithio ar y tir gyda’i dad 
a’i frodyr, ac yn cyflawni  amrywiol 
o r c h w y l i o n  y r  a l w e d i g a e t h 
amaethyddol,  ac arhosodd felly am 
bedair neu bum mlynedd. 

Fel roedd y bechgyn hynaf yn gadael 
y cartref  roedd ei ddyletswyddau yn 
cynyddu, a rhoddodd ei holl egni i’r 
gwaith, nid oedd asgwrn segur yn ei holl 
gorff. 

Yn y rhifyn nesaf cawn sôn am ei 
dröedigaeth ai briodas.



Ar Draws 
3. Symud yn llai cyflym (5) 
7. Casgliad o lafur wedi ei rwymo 
(5) 
8. Ymlusgiad hir (5) 
9. Y tu flaen (5) 
11. Dibwys (2,3) 
14. Arian a geir yn ôl wrth dalu (5) 
17. Pilen, haenen (3) 
18. Bonheddwr yn gwta (5) 
19. Cael wrth dalu (5) 
20. Seiniau tebyg i’w gilydd (3) 
21. Mynd yn rhydd (5) 
24. Y diwrnod cyn ddoe (5) 
27. Tameidiau neu ronynnau mân 
(5) 
28. Yn hollol (2,3) 
29 Dod yn aelod (5) 
30. Trigfa’r eneidiau condemniedig 
(5) 

I Lawr 
1. Anifeliad bach a chynffon hir (5) 
2. Deuddeg (5) 
3. Llith i ddal pysgod (5) 
4. Un sydd â’r awdurdod yn hollol 
yn ei law ei hun (5) 
5. Dðr yn llifo’n gryf (5) 
6. Achub (5) 
10. Yn achosi niwed (9) 
12. Ysgithr eliffant e.e. (5) 
13. Rhod (5) 
15. Defnyddio’r llygaid (5) 
16. Enw bachgen (5) 
21. Un sy’n meddu ar allu hud (5) 
22. Iffer i droi tir (5) 
23 Plygu (5) 
24. Cynnau, cyffroi (5) 
25. Poen, niwed, anaf (5) 
26. Offeriad mewn eglwys gadeiriol 
(5) 

N  I  D  O  E  S  D  I  M  A  A  Y 

E  W  L  B  R  I  G  Y  N 

I  S  Y  M  W  Y  B  O  D  B  E  A 

F  W  S  S  W  Y  N  E  P  R  Y  D 

I  G  A  M  O  G  A  M  N  L  A 

O  I  U  U  A  LL  A  N  O  E 

N  Y  TH  U  B  O  L  A  I  NG NG  TH 

CH  S  I  E  I  G  O  M 

C  G  S  N  A  D  U  S  B  I  A 

L  A  G  W  A  N  CH  E  R 

I  D  A  N  N  O  D  Y  N  N  A  U 

C  L  A  M  P  I  A  U  E  Y  TH 
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E  T  I  F  E  DD  P  DD  E 

D  FF  N  B  A  R  B  A  R  A  I  DD 

C 
C R O E S A  I  R 

L 

Atebion i: Croesair Col 
34, Pen Bryn Hendy, Yr Encil, 
Meisgyn, 
Pontyclun. CF72 8QX 
erbyn 24 Mai 2003 

Dyma gyfle arall i chi 
ennill Tocyn Llyfrau. 

1 2 3 4 5 6 

7 8 
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21 22 23 24 25 26 

27

27 29 

28 29 

32 30 

Atebion Croesair 
Mis Ebrill 

FFONAU SYMUDOL 
YNG NGHYMRU 

Mae mwy na dwy ran o dair o 
oedolion yng Nghymru bellach yn 
berchen ar ffônau symudol, yn ôl 
ymchwil newydd gan Gyngor 
Defnyddwyr Cymru. Mae'r lefelau 
perchnogaeth uchaf ymysg rhai 16 i 
24 oed (87%); gweithwyr coler wen 
(75%) ac yng Nghymoedd y De 
(71%). Ac er bod y lefelau isaf i'w 
cael ymysg pobl hþn (36% ymhlith 
pobl 65 oed neu drosodd); gweithwyr 
Ilafuriol (53%); ac yn ardal Caerdydd 
(58%), yn gyffredinol mae' r 
gwahaniaethau mewn lefel yn 
dechrau sefydlogi. 

Fodd bynnag, wrth i lefelau 
perchnogaeth ddal i gynyddu, mae 
yna broblemau cyson ynglyn ag 
ansawdd derbyniad. Mae un o bob tri 
defnyddiwr yn dweud eu bod yn cael 
problemau derbyniad gyda’u ffônau, 
y rhan fwyaf yn dweud bod hynny'n 
digwydd yn ymyl eu cartrefi neu wrth 
deithio yng nghefn gwlad neu ar ei 
gyrion. 

Fe alwodd Cyngor Defnyddwyr 
Cymru cyn hyn ar i reoleiddiwr y 
diwydiant weithredu i wella'r 
targedau cyrhaeddiad yng Nghymru, 
ond mae problemau derbyniad yn 
dangos bod angen mwy o weithredu 
eto. Mae’r Cyngor Defnyddwyr yn 
pwyso am bolisiau a fydd yn 
lledaenu'r dechnoleg newydd yng 
Nghymru ac yn darparu gwasanaeth o 
safon uchel trwy'r wlad i gyd. 

Ydy Alcohol yn costio mwy nag arian 

i ti? 

Paid digalonni! Mae ‘na ateb! 

AA 
Alcoholigion Anhysbys 

Ffonia 0845 76975555 a gofyn am 

11



ddwy ac ennill un. Ond y peth 
pwysicaf oedd fod pawb wedi 
mwynhau. 

Trip Dosbarth 3. 
Fe aeth Dosbarth 3 i Techniquest. Fe 
aethon nhw i'r blanedfa i glywed am 
y corff. Hefyd fe aethon nhw o 
gwmpas yr arddangosfa gan 
ganolbwyntio ar y synhwyrau a'r 
organau. Roedden nhw wedi 
mwynhau llawer ond roedd rhaid 
dod nôl i'r ysgol. Fe gafon nhw 
frechdanau yng ngardd yr ysgol. 

Celf a Chrefft yr Urdd. 
Wedi'r holl waith caled, fe ddaeth 
llawer o'r plant yn ein hysgol ni yn 
gyntaf, ail neu trydydd. Dyma'r 
canlyniadau hyd yn hyn. 

Y Sir. 
Cyntaf 
Laura Lamerton - Caligraffeg. 
Robert Morgan - Set o 6 print du a 
gwyn 

- Print du a gwyn 
sengl 
Dosbarth 2 - Gwaith creadigol 3D 
Geraint Herbert - 6 print lliw 
Megan Haf - Cyfuniad o waith 
ffotograffiaeth gyda graffeg 
cyfrifiadurol. 
Ail 
Robert Morgan - Set o 6 print lliw 
Catrin Herbert - Print lliw unigol 
Grwp Gwenllian a Daniel - Gwaith 
creadigol 3D 
Rhys Lewis - Tynnu llun 2D 
Trydydd 
Carly Latcham - Print du a gwyn 
unigol 
Megan Haf - Cyfuniad o waith 
ffotograffiaeth gyda graffeg 
cyfrifiadurol. 

Y Genedlaethol. 
Cyntaf. 
Robert Morgan - Print du a gwyn 
sengl. 
Megan Haf - Cyfuniad o waith 
ffotograffiaeth gyda graffeg 
cyfrifiadurol. 
Ail. 
Dosbarth 2 - Gwaith creadigol 3D. 

Llongyfarchiadau 
Derbyniodd Elin Llywelyn, Parc 
Prospect, Graigwen radd M.A. yn 
d d i w e d d a r  g a n  B r i f y s g o l 
Cymru,Caerdydd. Mae Elin ar hyn o 
bryd yn dilyn cwrs ymarfer dysgu 
ôl-radd. 

UCAC 
Cynhaliwyd cyfarfod ar ddiwedd 
Mis Mawrth gan Bwyllgor Sir 
UCAC Rhondda Cynon Taf yng 
Ngwesty Parc Treftadaeth y 
Rhondda. Fe ddaeth cynulleidfa dda 
o athrawon a charedigion addysg 
Gymraeg i drafod datblygiadau a 
chynlluniau ar gyfer dyfodol addysg 
Gymraeg yn Rhondda Cynon Taf. Y 
siaradwyr gwadd oedd Cennard 
Davies, Cynghorydd Sir, Geraint 
Davies, A.C. a Heini Gruffudd yn 
cynrychioli RHAG. Cadeiriwyd y 
cyfarfod gan Peter Griffiths, 
Prifathro Ysgol Gyfun Rhydfelen. 

Priodas 
Llongyfarchiadau i Emyr Davies ar 
ei briodas â Lisa yng Ngwesty Parc 
Treftadaeth y Rhondda ar ddechrau 
gwyliau'r Pasg. Maent wedi 
ymgartrefu yn Priory Close, 
Graigwen.Mae Emyr yn fab i Megan 
a Mostyn Davies, Whiterock Ave., 
Graigwen. 

Newyddion Da 
Rydym yn falch o glywed fod 
Margaret Francis, Graigwen wedi 
gwella ar ôl damwain car nôl ym 
Mis Mawrth. 

CLWB Y BONT 
Eleni mae'r clwb yn dathlu 20 
mlynedd ers ei sefydlu nôl yn 
1983.Mae'r pwyllgor wrthi yn 
paratoi nifer o ddigwyddiadau i 
nodi'r achlysur. Bwriedir cynnal 
parti ym Mis Mehefin. gyda mwy o 
ddathliadau yn digwydd ym Mis 
Hydr ef.  Cynhel i r  Cyfar fod 
Cyffredinol y Clwb Nos Iau, Mai 22 
ain am 7.30 p.m. Mae swyddogion y 
clwb yn awyddus i weld nifer o 
aelodau - hen a newydd - yn 
bresennol y noson honno. 
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PONTYPRIDD 
Gohebydd Lleol: 

Jayne Rees 

Craig y Parc. 
Ar ddiwrnod Ffðl Ebrill fe aeth rhai 
plant a gystadlodd yn yr Eisteddfod i 
Ysgol Craig-y-Parc i berfformio. Yn 
anffodus roedd rhai ohonom yn sâl 
ond rhaid oedd bwrw mlaen 
hebddynt rhag siomi'r gynulleidfa. 
Roedd pawb wedi mwynhau, yn 
enwedig y rhai o'r gynulleidfa a 
gafodd offerynnau i'w chwarae gan 
blant band y dawnsio gwerin. 

Croeso. 
Croeso i Joshua, sydd wedi bod yn 
dod Class 5 bob dydd Gwener ers yr 
28ain o Fawrth. Croeso i Alyssa 
sydd yn Nosbarth 2 a'i brawd Pascal 
sydd yn y Feithrin.  Maen nhw wedi 
dod o'r Almaen ac mae nhw'n dysgu 
Cymraeg drwy'r Ysgol, a thrwy eu 
tad sydd yn siarad Cymraeg. Croeso 
i Ffion sydd wedi dod o Feithrin 
Gwaelod-Y-Garth i'r Feithrin . 
Croeso i'r ddynes lolipop newydd. 

Trip Dosbarth 1 a 2. 
Fe aeth Dosbarth 1 a 2 i Barc 
Treftadaeth y Rhondda, ac i lawr i'r 
Pwll glo. Cafon nhw reid ar y tram. 
Yna cafon nhw frechdanau yn y parc 
a mynd ar yr offer mawr yn y tywod. 
Wedyn gofyn i Mam a Dad am arian 
ac yna mynd i'w wario yn y siop cyn 
mynd nôl ar y Bws i Parc 
Ynysangharad ym Mhontypridd. Fe 
welson nhw gofeb James James a'i 
dad Efan James a ysgrifennodd Hen 
Wlad Fy Nhadau. Canon nhw Hen 
Wlad Fy Nhadau yn swynol iawn 
cyn dod nôl i'r ysgol. Diolch i'r 
rhieni a Mrs Morwen Edwards am 
eu help. 

Pêl-Droed. 
Fe aeth bechgyn a merched ysgol 
Creigiau i Waelod-y-Garth i 
chwarae pêl-droed. Roedd y ddwy 
gêm yn hwyl ac fe chwaraeon nhw 
mor dda. Fe enillodd y bechgyn 3-1 
ac fe enillodd y merched 2-1. Da 
iawn. 

Rygbi. 
Fe aeth bechgyn blwyddyn 6 i 
dwrnament Yr Urdd yng Nghaeau 
Llandaf. Chwaraeon nhw dair gem 
yn dda ond yn anffodus collon ni 

YSGOL GYNRADD CREIGIAU



CONDEMNIO YMOSODIAD 
AR GARD 
Mae Trenau’r Cymoedd yn 
ymchwilio wedi i deithiwr ymosod 
ar gard ar Ebrill 28. 

“Roedd y gard ar y trên adawodd 
Dreherbert am hanner awr wedi 
wyth y bore,” meddai llefarydd y 
cwmni “ac rydym yn condemnio 
unrhyw weithred dreisgar yn erbyn 
ein staff.” 

Credir fod y trên wedi stopio am 
ychydig yn Ffynnon Taf wrth i’r 
awdurdodau benderfynu a ddylid 
mynd â’r gard i’r ysbyty. Pan 
gyrhaeddodd y trên Orsaf Ganolog 
Caerdydd aed ag e i Ysbyty 
Athrofaol Cymru. 

MARW ELLIS MORGAN 
Yn dawel gartre bu farw Ellis o’r 
Eglwys Newydd, gynt o Waelod-y- 
Garth, gðr Margaret, tad Sheila, 
Gareth a David, brawd May, Letty, 
Olive a’r diweddar Ted, Gladys a 
Cliff. Roedd yn 75 oed. 

Ar Ebrill 8 roedd y gwasanaeth yn 
Eglwys y Santes Fair, Yr Eglwys 
Newydd, a’r angladd yn Amlosgfa 
Bryn Draenen, Caerdydd. 

CYFFURIAU YNG NGWAED 
GYRRWR 
Clywodd Llys Ynadon Pontypridd 
nad oedd gyrrwr yn gymwys i yrru 
am iddo gymryd cyffuriau. 

Gohiriwyd yr achos tan Fai 14 a 
chafodd Michael Parsons, 34 oed o 
Dþ Rhiw, Ffynnon Taf, fechniaeth 
ddiamod. Cyfaddefodd nad oedd yn 
gymwys i yrru a’i fod wedi gyrru tra 
oedd wedi ei wahardd a heb 
yswiriant. 

Am bum munud i wyth y bore ar 
Ebrill 7 roedd yr heddlu wedi gweld 
Parsons yn gyrru dros linell wen yng 
nghanol y ffordd, meddai’r 
erlynydd, Paul McCann. 

“Fflachiodd y car heddlu ei oleuadau 
ond gyrrodd Parsons am hanner 
milltir arall a phan stopiodd ei gar, 
roedd yn sigledig ar ei draed ac yn 
gorfod cydio yn nrws ei gar.” 

Methodd Parsons brofion yng 
ngorsaf yr heddlu. Roedd olion 
Temazepam a Diazepam yn ei waed. 

MARW MARGARET GIBBS 

Yn sydyn ar Ebrill 12 yn Ysbyty 
B r e n h i n o l  M o r g a n n w g , 
Llantrisant, bu farw Margaret, 
gwraig Emrys, mam Wayne, 
Gary, Andrew a Christopher a 
mam-yng-nghyfraith Sandra, 
Frances, Sian a Debra. 

Ar Ebrill 22 roedd y gwasanaeth 
yn Eglwys Unedig Ffynnon Taf 
a’r angladd yn Amlosgfa Glyntaf, 
Pontypridd. 

DIGWYDDIADAU 
C A P E L  B E T H L E H E M , 

Gwaelod-y-Garth, 10.30am. Mai 
4: Gweinidog (Cymun); 
Mai 11: Gweinidog (Wythnos 
Cymorth Cristnogol); Mai 18: y 
Parchedig R Alun Evans, 
Cyrddau Mawr fore a nos; Mai 
25: Gweinidog. 

CYLCH MEITHRIN Gwaelod-y- 

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

CYLCH TI A FI Ffynnon Taf: 

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

CYMDEITHAS ARDDWROL 

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

LLANC YN ‘DDIFRIFOL 
WAEL’ 
Wrth i ni fynd i’r wasg, roedd llanc 
yn dal yn ddifrifol wael ar ôl 
damwain ar ffordd ddeuol yr A470 
ger Ffynnon Taf. 

Roedd y llanc 17-oed yn teithio 
mewn Ford Fiesta oedd yn cael ei 
yrru i gyfeiriad Pontypridd. Trodd y 
car drosodd cyn taro coeden a lamp 
stryd am hanner awr wedi un ar 
ddeg nos Sadwrn, Ebrill 19. 

Aed ag e i Ysbyty Athrofaol Cymru, 
Caerdydd, yn dioddef anafiadau 
difrifol i’w ben tra cafodd y gyrrwr 
17-oed a dwy fenyw ifanc yn eu 
harddegau mân anafiadau. 

Dylai unrhywun â gwybodaeth 
ffonio Heddlu De Cymru ar 01656 
655555. 

Yn y rhifyn diwetha roedd stori am 
angladd Karla McCauley, 15 oed o 
Grangetown, Caerdydd, gafodd ei 
lladd mewn damwain ar ffordd 
ddeuol yr A470 ger Ffynnon Taf. 

Tarodd y car yr oedd yn teithio 
ynddo rwystr a chafodd ei thaflu o’r 
car cyn i gar arall ei tharo. 

YMDDEOL YN 89 OED 
L l ongyfar chi adau i  Ar thur 
Bickerton, 89 oed, sy’n gwerthu ei 
siop enwog yn Ffynnon Taf ac yn 
ymddeol. 

Daeth yn berchennog y siop yn y 
chwedegau ac ar y pryd ymfalchïodd 
yn y ffaith fod rhai eitemau yn y 
siop yn perthyn i’r pedwardegau. 
Bwriad Arthur yw prynu fflat yng 
Nghaerdydd. 

Mae’n cyfadde na wellodd yn llwyr 
ar ôl i gar ei daro ychydig o 
flynyddoedd yn ôl. “Hefyd mae 
henaint yn ddiawl o beth,” meddai. 
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FFYNNON TAF   NANTGARW 
A GWAELOD Y GARTH 

Gohebydd Lleol: Martin Huws



Ymddengys nid yw’r corff 
arolygu’r gwasanaethau am i ni 
weithredu cynlluniau agored 
cyfochrog a’n gwasanaeth gofal. 

Rwyf wedi addo ymddiriedolwyr a 
phwyllgorwyr y Fenter na fyddaf yn 
trefnu gwasanaethau os nad oes 
arian ar gael – wel, does dim arian ar 
gael at y cynlluniau hyn. 

Beth allen ni wneud? Beth allwch 
chi wneud? 

Rydym wedi canslo gwasanaethau 
hanner tymor yr Haf. Nid yw’n rhy 
hwyr i gadw ein gwasanaethau adeg 
yr Haf ond y mae angen arian – lot o 
arian, £20,000 at yr Haf yn unig ond 
mewn gwirionedd y mae angen 
llawer iawn mwy o arian craidd er 
mwyn sicrhau gwasanaeth cyflawn 
trwy’r flwyddyn. Oes gyda chi 
£50,000? £40,000? £30,000? 
£20,000?  Wel, na wrth gwrs ond os 
ydych chi eisiau i ni barhau gyda’r 
gwasanaethau hyn y mae angen i chi 
wneud rhywbeth – ffoniwch eich 
aelod cynulliad newydd,  ffoniwch 
eich aelod seneddol, ffoniwch eich 
cynghorydd, ffoniwch eich ffrindiau 
– faint o ddylanwad sydd gennych 
chi? Does dim llawer o amser 
gennych chi. 

TOCIO AR Y CLYBIAU 
CARCO 
Yn amlwg os ydy un elfen o waith y 
Fenter yn cau i lawr y mae pwysau 
ar yr elfennau eraill hefyd. 

Bydd Clwb Carco Llanharan a 
Chlwb Carco Twynyrodyn yn cau. 
Os nad oes digon o blant yn 
defnyddio’r clybiau eraill – sef 16 
bob un noson – bydd clybiau eraill 
hefyd yn cau. 

Rydym yn gweithio er mwyn 
diogelu ein clybiau carco – mae 
ceisiadau ariannol i mewn ac eraill 
yn cael eu paratoi. Nid ydym yn 
rhagweld y bydd clybiau eraill yn 
cau cyn diwedd y flwyddyn 
academaidd ond os nad oes staff ac 
adnoddau gennym i drefnu’r 
gwasanaethau. 

H O L I A D U R O N  A 
CHYFARFODYDD AGORED Y 
CLYBIAU CARCO 
Os oes gennych blant mewn 
ysgolion cynradd lle mae Clwb 
Carco dylech chi fod wedi derbyn 
holiadur parthed y gwasanaeth a 
gwahoddiad i gyfarfod agored i 
gyfarfod â’r staff a thrafod y 
gwasanaeth. Mae sawl cyfarfod 
wedi bod ac eraill i ddod – 
Tonyrefail 6pm 12/05/03, Heol y 
Celyn 6pm 14/05/03, Evan James 
6pm 19/05/03, Castellau 6pm 
22/05/03 ac eraill i’w trefnu o hyd. 

TRYSTAN GRIFFITHS YN 
GADAEL 
Ar ôl gweithio am sawl blwyddyn 
fel Cydlynydd Gwasanaethau Plant 
y mae Trystan Griffiths wedi ein 
gadael i ddilyn Cwrs Ymarfer 
Dysgu. Dymuniadau gorau iddo fe 
yn ei yrfa newydd. 

HELEN JOHN YN DECHRAU 
Yn ddigon eironig mewn ffordd y 
mae Helen John yn ymuno â’r 
Fenter fel Swyddog Cyllid ar adeg 
pan fo cau i lawr gwasanaethau a 
thorri yn ôl oherwydd nad oes arian i 
gynnal y gwasanaethau. Nid ei bai hi 
yw hyn wir! 

LINDSAY JONES O FEWN 
P A R T N E R I A E T H A U 
CYMUNEDAU YN GYNTAF 

Y mae Lindsay gyda ni ar gytundeb 
dros dro – byddwn yn ail 
hysbysebu’r swydd Swyddog 
Cymryd Rhan Cymunedau Yn 
Gyntaf yn fuan – am bedwar mis. 
Mae hi eisioes wedi cael hwyl arni 
wrth weithio gyda Sian Ifan er 
mwyn datblygu boreau coffi 
llwyddiannus iawn yn Nhreorci a 
Phenrhiwceiber gyda gobaith mwy 
yn Nhonypandy. Ymddengys bod 
sawl partneriaeth Cymunedau Yn 
Gyntaf yn gweld yn dda i drefnu 

DIM CYNLLUNIAU 
CHWARAE’R GWYLIAU 
Dyna newyddion drwg i filoedd o 
blant, rhieni a staff cynlluniau 
chwarae’r  Fenter.  Ni fydd 
cynlluniau chwarae o gwbl adeg 
hanner tymor yr Haf ac y mae’n 
annhebygol iawn y bydd cynlluniau 
chwarae ar agor adeg yr Haf 
ychwaith. 

Os ydych wedi dilyn y nodiadau 
hyn rwyf wedi ysgrifennu dros y 
blynyddoedd mae’n bosib y 
byddwch wedi sylwi bob blwyddyn 
fy mod yn rhybuddio nad oes 
unrhyw warant y bydd modd i ni 
ddarparu gwasanaeth chwarae i 
blant yn ystod y gwyliau os nad oes 
cefnogaeth ariannol i wneud hynny. 

Nid oes cefnogaeth ariannol 
gennym eleni felly ni fydd 
cynlluniau o gwbl adeg hanner 
tymor yr Haf. 

Mae’n bosibl y bydd gwasanaeth 
cyfyngedig iawn, efallai, yn 
Bronllwyn a Llynyforwyn yn ystod 
yr Haf gan fod rhywfaint o arian ar 
gael at hynny a chytundeb gennym 
gyda’n harianwyr o’r Loteri sef y 
Gronfa Cyfleoedd Newydd. 

Beth sydd wedi digwydd eleni? 
Ar ôl blynyddoedd o gefnogaeth, 

gwerth £10,000 y flwyddyn, y mae 
BBC Plant Mewn Angen wedi 
gwrthod ein cais. 

Roedd Cyngor Rhondda Cynon 
Taf wedi gostwng y gefnogaeth a 
gawsom gan Gyngor Taf –Elai o 
£10,000 y flwyddyn am 2 gynllun 
chwarae i lawr at £7,500 am 6 
cynllun chwarae, ac yn codi £250 y 
diwrnod i ddefnyddio eu hysgolion 
nhw.

Nawr y maent wedi dweud na 
fyddant yn gallu cyfrannu o gwbl 
oherwydd nad yw ein cynlluniau yn 
ddigon “agored” sef nid ydym yn 
caniatau i blant ddod a mynd fel y 
maent am wneud 
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bore coffi er mwyn cefnogaeth 
cymunedau dysgwyr y Gymraeg o 
fewn eu hardaloedd nhw. Maen nhw 
hefyd yn cefnogi gwersi Cymraeg a 
threfniadau Mudiad Ysgolion 
Meithrin. Y mae holiaduron yn cael 
eu dosbarthu ar hyd o bryd ac fe 
fydd gennym fap yn nodi 
darpariaeth gwasanaethau trwy 
gyfrwng y Gymraeg a chynllun 
gweithredu i’w datblygu erbyn 
diwedd y flwyddyn. 

CWRS YMESTYN BUSNES 
MIS MEHEFIN 
Yn dilyn sawl cwrs sefydlu busnes 
llwyddiannus iawn, nifer o 
nosweithiau Cwlwm Busnes ac 
ychydig o nosweithiau Potentia y 
mae Julie Williams nawr yn trefnu 
Cwrs Ymestyn Busnes i bobl sydd 
am ddatblygu eu busnes neu syniad 
busnes ymhellach. Cynhelir y cwrs 
ar nosweithiau Mawrth ym mis 
Mehefin gan ddod i ben gyda 
thystysgrifau mewn noson arbennig 
o’r Cwlwm Busnes. 

CAIS I DDATBLYGU UNED 
G Y F I E I T H U  M E N T R A U 
MORGANNWG GWENT 
Yn adeiladu ar y gwaith da y mae 
Gwynallt Bowen yn gwneud fel 
cyfieithydd cymunedol y mae 
gennym gais o flaen Awdurdod 
Datblygu Cymru i benodi ail 
gyfieithydd cymunedol erbyn yr 
Hydref i wasanaethu mudiadau 
gwirfoddol a chymunedol ardaloedd 
Rhondda Cynon Taf, Penybont, 
Caerffili a Chaerdydd – gawn ni 
weld, does dim dwywaith bod digon 
o waith ar gael. 

FIDEO CIC A’R AMGUEDDFA 
Llwyddiant mwyaf CIC dros y Pasg 
oedd y prosiect ar y cyd gydag 
Amgueddfa Genedlaethol Cymru i 

greu fideo am hen ysgol Rhydfelen 
sydd wedi ei ffilmio ac yn barod i’w 
dangos o fewn yr wythnosau nesaf. 
Edrychwch am gyfle i’w gweld. 
Cafwyd ambell i drip hefyd ac y 
mae Amy a Vicky yn parhau i 
ddarparu cyfres  o glybiau 
wythnosol. 

LANSIO PARTI PONTY 2003/ 
C Y N L L U N  A D D Y S G 
G Y M R A E G  R H O N D D A 
CYNON TAF 
Rwyf wedi cadw’r newyddion gorau 
tan y diwedd – cynhelir noson 
arbennig yng nghwmni Bwrdd yr 
Iaith Gymraeg, Radio Cymru, 
Rhondda Cynon Taf ac eraill er 
mwyn lansio Parti Ponty 2003. Bydd 
holl aelodau Bwrdd yr Iaith 
Gymraeg a phwyllgor y Fenter Iaith 
yn mwynhau perfformiad  gan blant 
Ysgol Gynradd Evan James ac eraill 
ar nos Iau 15fed Mai rhwng 6- 
8.30pm yng Nglwb Rygbi 
Pontypridd. Mae’n noson agored am 
y Gymraeg yn Rhondda Cynon Taf 
ac y mae croeso i chi ymuno â ni. Ar 
ôl y perfformiadau a’r anerchiadau 
bydd Cadeirydd y Bwrdd, Golygydd 
Radio Cymru, y Cynghorydd 
Rebecca Winters, Prifweithredwyr 
Urdd Gobaith Cymru a Mudiad 
Ysgolion Meithrin yn ogystal â 
Chadeirydd Menter Iaith yn ffurfio 
panel i ateb cwestiynau parthed y 
Gymraeg yn Rhondda Cynon Taf. Y 
cwestiwn amlwg yw sut mae pethau 
i fod i gael eu trefnu heb arian? 

Cofiwch os ydych chi eisiau 
cynlluniau chwarae Cymraeg adeg y 
gwyliau bydd rhaid i chi wneud 
rhywbeth, peidiwch â gobeithio y 
bydd pob eraill yn gwneud – rhaid i 
CHI wneud y gwaith i sicrhau bod 
yr arian ar gael. 

STEFFAN WEBB 
PRIFWEITHREDWR 

SWYDDOG CYNTAF I 
FENTER Y FRO 

Mae Menter y Fro, menter iaith 
newydd Bro Morgannwg, wedi 
apwyntio ei swyddog cyntaf. 
Crëwyd swydd swyddog datblygu o 
ganlyniad i grant oddi wrth Fwrdd 
yr Iaith Gymraeg.  A hithau â 
phrofiad helaeth o weithio dros nifer 
o fentrau iaith, yn eu plith Menter 
Rhondda Cynon Taf ac yn fwy 
diweddar Menter Iaith Sir Benfro, 
mae gan Nerys Rhys, 30, yr union 
gymhwysterau sydd eu hangen ar 
gyfer y swydd.  Bydd ei 
brwdfrydedd a’i gweledigaeth yn 
sicrhau dechreuad addawol iawn i 
Fenter y Fro. 

Yn Gymraes i’r carn, mae Nerys 
yn hannu o Bontarddulais. Bellach 
mae ganddi gysylltiadau clos â’r 
Barri, lle y bydd yn ymgartrefu yn y 
dyfodol agos.  Mae gan Nerys radd 
anrhydedd yn y dyniaethau, o Goleg 
y Drindod, Caerfyrddin.  Cred Nerys 
yn gryf ym mhwysigrwydd yr iaith 
Gymraeg ac mae’n frwd ei 
chefnogaeth i ddiwylliant ei gwlad, 
gan ddiddannu cynulleidfaoedd yng 
Nghastell Caerdydd yn achlysurol 
gyda’i chanu a’i dawnsio gwerin. 
Yn ei hamser rhydd mae Nerys yn 
mwynhau chwaraeon o bob math ac 
wedi cynrychioli Cymru ym mhêl 
rhwyd. 

Dywedodd  Janet  Da v i es , 
Cadeirydd Menter y Fro, “Rydym 
yn ffodus iawn i gael person mor 
dalentog ac egnïol i weithio ar ran 
Menter y Fro.  Bydd profiad Nerys 
gyda mentrau iaith eraill yn hynod o 
werthfawr i ni wrth i ni gychwyn ar 
greu Y Fro Gymraeg.” 
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Golygfeydd o fideo CiC i’r Amgueddfa Genedlaethol



“Mae’r llyfryn newydd hwn yn 
cyflwyno pobl i’r Ardaloedd Cadwraeth 
Arbennig yma – ardaloedd lle mae 
modd gweld rhai o safleoedd bywyd 
gwyllt mwyaf gwerthfawr Ewrop, sy’n 
cynnal planhigion ac anifeiliaid prin neu 
enghreifftiau eithriadol o gynefinoedd 
bywyd gwyllt arbennig. 

Mae’r llyfryn newydd yn llawn dop o 
luniau, o gartwnau a dyfyniadau i 
helpu’r darllenydd i gael cipolwg ar y 
bywyd gwyllt rhyfeddol sy’n byw yn 
ein moroedd ac o amgylch ein 
harfordiroedd: 
· Hynt a helynt ogof danddðr – sy’n 
ddigon cadarn i wrthsefyll y môr, ond 
sydd eto’n ddigon bregus i gael ei 
niweidio gan swigod y deifar. 
· Pysgod hynod – fel eogiaid neu 
lysywod, a all fyw mewn dðr croyw ac 
mewn dðr hallt. 
· Angenfilod y mwd, fel y pryf genwair 
carrai’r graean, a all fod yn fwy na 30 
metr o hyd! 

· Sut mae’r morlo, sy’n ymddangos mor 
drwsgl ar y tir, yn hynod o chwim a 
gosgeiddig dan y dðr – gan nofio hyd at 
60 milltir mewn diwrnod a chan ddal ei 
wynt am 20 munud. 

“Mae’n hanfodol i bobl ddysgu mwy am 
y byd sydd dan y dðr, ac mae’n 
hanfodol iddyn nhw ddeall pa mor 
bwysig yw Cymru o ran bywyd y môr, 
gan fod modd gwarchod llawer o’n 
bywyd gwyllt a’n cynefinoedd naturiol 
ochr yn ochr â gweithgareddau dyn. 
Yn wir, dim ond trwy gydweithredu 
gyda’r rhai sy’n byw, sy’n gweithio neu 
sy’n treulio’u hamser hamdden yn y 
môr ac o’i amgylch y gellir llwyddo i 
reoli safleoedd y môr yn gynaliadwy” 
ychwanegodd Dr Maggie Hill. 

I gael copi rhad ac am ddim o’r llyfryn – 
Ar goll o dan y llanw – cysylltwch ag 
Uned Ymholiadau’r Cyngor ar 0845 130 
6229. 

Lle byddech chi’n dod o hyd i 
greaduriaid sy’n tyllu ac yn goleuo yn y 
tywyllwch, ciwcymbr sy’n cerdded, sêr 
canibalaidd neu wlithod mewn cobanau 
ffriliog?   Os oeddech chi’n credu bod y 
byd sy’n llechu dan donnau’r môr yn 
gymylog ac yn ddifywyd, yna mae’r 
Cyngor Cefn Gwlad yn eich cynghori i 
godi coesau’ch trowsus at eich pen-glin, 
i’ch darparu eich hun am syrpreis, ac i 
rodio drwy eu llyfryn newydd sy’n sôn 
am y llefydd arbennig sydd o amgylch 
ein môr. 

Meddai Dr Maggie Hill, Pennaeth 
Gwyddorau’r Môr a’r Ddaear y Cyngor 
Cefn Gwlad: “Mae gan Gymru bron i 
1,000 o filltiroedd o arfordir, ond er hyn 
rydym ni wedi cymryd ein moroedd a’n 
traethlin yn ganiataol. Ond yn awr, 
credir bod dros 60% o’n morlin ymhlith 
y gorau yn Ewrop, ac mae’r mannau 
yma’n cael eu cynnig fel Ardaloedd 
Cadwraeth Arbennig. 
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GWELD CYFRINACHAU’R MÔR 
DRWY LYGAID Y PYSGOD 

Pwy sy‛n cael pen-blwydd ym mis Mai? 

Faint yw ei hoed? 

Lliwiwch y llun 

Ydych chi‛n hoffi mynd i lan 
y môr? 

Gofynnwch i‛ch rhieni neu 
athrawon gael copi o‛r 

llyfryn gan y Cyngor Cefn 
Gwlad y mae sôn amdano yn 

y stori ar dop y dudalen.


