
Fel aelod o garfan tîm rygbi ysgolion Caerdydd, bum yn 
ddigon ffodus i gael mynd ar daith rygbi i Dde Affrig yn 
ystod yr haf. Taith i ddathlu can-mlwyddiant y garfan 
oedd hon, ac roedd hi wir yn daith gofiadwy. 

Aethpwyd â dau dîm allan yno. Enillodd yr ail dîm dair 
gêm allan o bump ac enillodd y tîm cyntaf un o'u pump 
gêm. Cawsom brofiadau diddorol dros ben - mynd ar 
saffari gyda'r nos, ar noson oer iawn! Gwelsom lawer o 
fywyd gwyllt, yn llewod ac eliffantod, jiraffs a mwy. 
Gwelsom gêm rygbi rhyngwladol rhwng De Affrig a 
Seland Newydd a phrofi awyrgylch arbennig iawn yno. 
Buom yn Sun City, buom hefyd i ben Table Mountain ac 
o'r copa cawsom olygfeydd gwych o Johannesburg a 
Robben Island. 

Fe deithion ni i Robben Island a chael ein tywys o 
gwmpas y carchar lle y bu Nelson Mandela yn gaeth 
cyhyd. Ymwelon â'r union gell lle y bu'n garcharor. Taith 
i'w chofio, profiadau i'w trysori. 

Gethin Davies 
Creigiau 

Taith rygbi ysgolion  i Dde Affrig  Dim Bandeang 
ym Mhentyrch 

Tra fod y rhan fwyaf o ardal Taf-Elái erbyn hyn yn 
derbyn gwasanaeth Broadband mae BT wedi gwrthod  â 
darparu’r gwasanaeth i gyfnewidfeydd Pentyrch a 
Ffynnon Taf. Mae hyn yn effeithio ar fusnesau nifer fawr 
o bobl yn yr ardal. 

Y gred hyd nes yn ddiweddar oedd y byddai 
cyfnewidfa Pentyrch yn cael gwasnaeth broadband 
unwaith y daeth y nifer oedd yn gofyn amdano wedi 
cyrraedd 200 o bobl ac erbyn yr haf eleni roedd dros 250 
wedi cofrestru. Ond yn sydyn penderfynodd BT newid y 
darged a gosod isafswm o 500 ar gyfnewidfa Pentyrch 
sy’n gwasanaethu Rhydlafar, Pentyrch, Creigiau a 
Groesfaen. 

Cred trigolion yr ardal eu bod yn cael eu trin yn annheg 
a bu llythyru cyson rhwng y Cyngor lleol, Aelodau’r 
Cynulliad ac Aelodau Seneddol gyda BT i geisio eu 
darbwyllo i weithredu.  Mae’r darged yn llawer uwch 
na’r disgwyl o ystyried maint y gyfnewidfa. 

Mae diffyg gwasanaeth Band-eang ym Mhentyrch yn 
effeithio ar nifer o fusnesau’r ardal sy’n defnyddio’r 
rhyngrwyd i gysylltu gyda cleientiaid dros y byd. Nawr 
mae ymgyrch wedi cychwyn i ddarbwyllo BT i newid eu 
targed ac i gynddu’r nifer sy’n gofyn amdano. Erbyn hyn 
mae dros 300 wedi cofrestru ac mae BT yn parhau i 
wrthod gweithredu. 

AGOR MEITHRINFA NEWYDD 

Mae Mudiad Ysgolion Meithrin wedi agor Meithrinfa 
newydd i 30 o blant yn Abercynon. Adeiladwyd y 
feithrinfa, Y Gorlan, gan awdurdod Rhondda Cynon Tâf 
gydag arian y Cynulliad mewn lleoliad cyfleus iawn 
nepell o’r A470. 

Mudiad Ysgolion Meithrin fydd yn rheoli’r feithrinfa, 
gan gynnig gofal ac addysg o ansawdd gan dîm o staff 
hapus, cymwys, Cymraeg eu hiaith. Mae’r Gorlan yn 
cynnig gofal dydd i blant o chwech wythnos hyd at oed 
ysgol rhwng 8yb a 6yh o ddydd Llun i ddydd Gwener 
gydol y flwyddyn. Mae gan y feithrinfa bartneriaeth agos 
gydag Ysgol Gynradd Gymraeg Abercynon, gan fod yr 
uned o dan 5 yn yr un adeilad. Am wybodaeth pellach am 
Y Gorlan ffoniwch 01443 741630. 

www.tafelai.net 
Hydref  2003 Rhif   181 Pris 60c 

tafod elái



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 7 Tachwedd 2003 
Erthyglau a straeon 
i gyrraedd erbyn 
28 Hydref 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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8.00pm, Nos Wener 
Hydref 10 2003 
Neuadd y Pentref, 

Efail Isaf. 

Bethan Gwanas yn 
siarad ar y testun 

‘Sgwennu’. 

Gyda chymorth yr  academi 

CYLCH 
CADWGAN 

Cwis 
gyda Huw Onllwyn 

Nos Fercher 
15 Hydref 
am 8.00pm 

yng Nhlwb Rygbi Pentyrch 
Manylion: 20890040 

CLWB Y 
DWRLYN 

CLWB Y BONT 

Yma o hyd 
Dathlu  gyda Dafydd Iwan ar 
Nos Wener 10ed Hydref 

Tocynnau £18 

01443 491424 

DIOLCH 
Mae’n amser i ni fwrw golwg dros 
waith Tafod Elái ac i ddiolch i bawb 
sy’n cyfrannu tuag at ei gynhyrchu. 

Yn dilyn cyfnod hir fel gohebydd 
Llantrisant mae Sian Evans am 
orffen. Diolch iddi hi am ei gwaith - 
bydd yn fwlch anodd i'w lenwi. 

Mae pawb yn gwerthfawrogi'r 
gwaith mae'r gohebwyr lleol a 
gohebwyr ysgolion yn gwneud i 
gynnal y papur ac hebddynt fyddai 
dim papur. Hefyd mae Tafod Elái yn 
cael ymateb ffafriol o du allan i'r 
ardal. Mae pawb yn mwynhau 
darllen yr amrywiaeth o newyddion 
a straeon. 

Mae'r llu o ddosbarthwyr hefyd yn 
rhan hanfodol o weithgarwch Tafod 
Elái ac mae angen diolch iddynt am 
eu hamynedd wrth gasglu’r arian 
sy’n cynnal y papur ac am fynd allan 
ym mhob tywydd o fis i fis. Mae 
angen sicrhau fod  Tafod Elái yn 
cyrraedd pobl ifanc sy’n symud i 
mewn i’r ardal a rhowch wybod i’r 
Golygydd os ydych yn clywed am 
unrhyw un newydd yn yr ardal. 

Mae croeso i chi gysylltu â’r 
Golygydd gyda unrhyw feirniadaeth, 
sylwadau, syniadau i newid y papur. 
Mae'n bwysig fod Tafod Elái yn 
newid i adlewyrchu syniadau'r oes. 

Cymdeithas Gymraeg Llantrisant 

Cinio 
yn y Countryman Inn, 

ger Llantrisant 

Nos Wener  17 Hydref 
Manylion: 01443 218077 

Cymdeithas Gymraeg 
Llantrisant 

Mae pwyllgor y gymdeithas wedi 
bod yn brysur yn llunio rhaglen am 
y flwyddyn nesaf ac mae’n werth ei 
weld. Bydd cyfres o ddigwyddiadau 
ar eich cyfer a dechreuwyd y tymor 
gyda ymweliad â’r ddrama 
‘Amdani’ yn Theatr y Sherman. 
Mynnwch gopi o’r rhaglen oddi 
wrth y Cadeirydd, John Thomas, 
01443 218077. 

Cinio Carnhuanawc 
Nos Wener,  Tachwedd 7fed, 

Gwesty'r Churchills 
Siaradwr Gwadd : 
Dr. Dulais Rhys 

' Y Bachgen Bach o Ferthyr' 
Manylion pellach: 

Catherine Jobbins : 20623275 
neu Nans Couch : 20753625 
(Bu farw Carnhuanawc , Y Parch. 
Thomas Price 7fed Tach. 1848) 

tafod elái



Swydd Newydd 
Dymunwn yn dda i Lyn West, 
Nantcelyn yn ei swydd newydd. 
Bydd Lyn yn arwain prosiect 
cyffrous am dair blynedd yn yr 
Ysgolion Cymraeg sy'n bwydo 
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni. Prosiect 
fydd hwn i gyflwyno'r iaith Ffrangeg 
i blant Blwyddyn pedwar yn yr wyth 
ysgol gynradd Gymraeg yng 
Nghwm Rhymni, 

Newid Byd 
Dymunwn yn dda i dri o ffrindiau o 
Nant y Felin sydd newydd adael 
cartref i ddechrau ar Gyrsiau Coleg. 
Mae Dylan Hughes wedi mynd i 
Goleg Y Brifysgol Abertawe i 
astudio Mathemateg ac mae Rhydian 
West ym Mhrifysgol Nottingham yn 
astudio Meicro Bioleg. Drama, sydd 
wedi mynd a bryd Geraint Hardy ac 
mae wedi mynd i'r Coleg Drama yn 
Lerpwl a sefydlwyd gan Paul 
McCartney. Pob hwyl i'r tri 
ohonoch. 

TGAU 
Llongyfarchiadau gwresog i Ffion 
Rees, Penywaun a lwyddodd mewn 
deuddeg pwnc yn yr arholiad TGAU 
eleni. Mae erbyn hyn yn astudio 
Cymraeg, Hanes, Addysg Grefyddol 
a'r Cyfryngau yn y Chweched 
Dosbar th yn Ysgol  Gyfun 
Rhydfelen. 

TABERNACL 
Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn â dwy o'n haelodau 
sydd wedi colli anwyliaid yn 
ddiweddar. Cydymdeimlwn â Ros 
Evans, Rhydlafar ar golli ei phriod, 
Yr Athro Glyn Evans yn ystod Mis 
Awst. 

Estynnwn ein cydymdeimlad a 
Margaret White a’r teulu ar golli ei 
mam ddechrau Medi a hynny 
fisoedd yn unig ar ôl marwolaeth ei 
thad. 

Cydymdeimlwn â’r ddau deulu yn 
eu hiraeth a'u galar. 

Dathlu Priodas Aur 
Llongyfarchiadau gwresog i Barbara 
a Trevor Griffiths 7 Heol y Ffynnon 
a oedd yn dathlu eu priodas aur ar 
Ddydd Gwener Medi 19ed. Roedd 
eu merch, Ann, yn un o'r disgyblion 
cyntaf yn Ysgol Gymraeg Garth 
Olwg ac mae hithau bellach yn 
gwneud cyfraniad gwerthfawr i 
addysg ddwyieithog yn Ysgol 
Gymraeg Cwm Gwyddon, 
Dymuniadau gorau i chi Barbara a 
Trevor. 

Llwyddiant Eisteddfodol 
Gan i rifyn Mis Medi fynd i'r wasg 
mor gynnar cefais i ddim cyfle i 
longyfarch amryw o'r pentrefwyr a 
fu'n llwyddiannus yn Eisteddfod 
fythgofiadwy Meifod ym Mis Awst. 
Llongyfarchiadau i Barti'r Efail am 
ddod i 'r brig unwaith eto. 
Llongyfarchiadau i Menna Thomas 
yr hyfforddwraig nid yn unig am 
arwain Parti'r Efail i fuddugoliaeth 
ond am ennill y wobr gyntaf gyda 
Gavin Ashcroft am ganu Deuawd 
Cerdd Dant. Llongyfarchiadau 
gwresog hefyd i Gôr Godre'r Garth 
am ddod i'r ail safle yn y 
Gystadleuaeth i Gorau Cymysg ar 
Sadwrn Gyntaf yr Ðyl. 

Sylwais hefyd fod gennym amryw 
o ddawnswyr gwerin yn y pentref. 
Llongyfarchiadau i Enfys Dixey a 
ddaeth yn ail gyda Dawnswyr 
Caerdydd yn y gystadleuaeth i 
ieuenctid ar y Nos Fercher ac i Hefin 
Gruffydd, Iolo Roberts, Karen 
Evans a Guy a Linda Weinzwig a 
ddaeth yn drydydd gyda Dawnswyr 
Nantgarw yng nghystadleuaeth Lois 
Blake. Llongyfarchidau hefyd i 
Ddawnswyr Nantgarw am gipio'r 
wobr gyntaf yn y gystadleuaeth 
Clocsio. 
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EFAIL ISAF 
Gohebydd Lleol: 
Loreen Williams 

I achub cam Tafod Elái am i ni fethu a chofnodi camp arbennig Parti’r Efail yn yr Eisteddfod Genedlaethol 
yn y rhifyn diwethaf dyma ail lun ohonynt ynghanol eu perfformiad clodwiw. 

Bedydd 
Bedyddiwyd Aled, mab bach Dave 
ac Anwen Robbins, Creigiau yng 
Ngwasanaeth y Cymun ddechrau 
Medi. Roedd yn braf cael croesawu 
ffrindiau ac aelodau o deuluoedd 
Anwen a Dave i'r Gwasanaeth. 

Cylch Drama 
Sefydlwyd Cylch Drama yn y festri 
o dan arweiniad Carol Hardy yn 
ddiweddar a braf i'w deall i nifer dda 
o blant rhwng 7 a 12 oed ddod 
ynghyd i'r cyfarfod agoriadol. Mae 
lle i rhyw dri neu bedwar arall i 
ymuno os oes yna ddiddordeb. Y 
man cyfarfod yw Festri'r Tabernacl 
ar Nos Fawrth am hanner awr wedi 
chwech o'r gloch. 

Suliau Mis Hydref 
Hydref 5ed Gwasanaeth Cymun o 
dan ofal Y Gweinidog. 
Hydref 12ed Gwasanaeth 
Diolchgarwch 
Hydref 19ed Y Parchedig Eirian 
Rees. 
Hydref 26ain Mr Emlyn Davies 
Pentyrch. 

Parti’r Efail y Parti Cerdd Dant 
buddugol yn Eisteddfod Meifod 

Cymdeithas yr Iaith 
RALI FAWR 

'Dyfodol i'n Cymunedau' 
Neuadd Undeb y Myfyrywr, 

CAERDYDDD 
2pm Dydd Sadwrn Tachwedd 15fed 

Siaradwyr  Alun Ffred Jones 
AC, Leanne Wood AC, Hywel 

Teifi Edwards 
www.cymdeithas.com



gwestiynau a soniodd Mr Quinn 
gyda brwdfrydedd ac afiaith am ei 
waith o ddydd i ddydd. 

DAMWAIN. 
Drwy mis Medi, fe fu Mrs Paula 
Price, ysgrifenyddes yr ysgol, yn 
ymdrechgar a dygn iawn i gyrraedd 
yr ysgol bob dydd ar ei baglau. Fe fu 
Mrs Price yn anffodus i dorri ei 
phigwrn yn ystod gwyliau'r haf. 

YMDDEOLIAD MRS MElRA 
OWEN. 
Ar ddechrau'r flwyddyn ysgol yma, 
teimlwn gryn chwithdod heb Mrs 
Owen yn un o'r gweithlu, a hithau 
wedi bod yn aelod ffyddlon a 
gweithgar iawn o'r staff ers pedair 
blynedd ar ddeg. 

Dymunwn ymddeoliad hapus iawn 
i Meira, a phob dymuniad da i'r 
teulu. Byddwn yn helaethu yn y 
rhifyn nesaf o'r Tafod. 

DIOLCH 
Hoffai Mrs Meira Owen ddatgan ei 
diolch i weithlu Ysgol Garth Olwg, 
y plant a’i rhieni am yr holl gardiau 
ac anrhegion a dderbyniwyd ar 
achlysur ei hymddeoliad yn 
ddiweddar. Diolch o galon i bawb. 

YSGOL GARTH 
OLWG 

CROESAWU'N ÔL 
Ar ddechrau blwyddyn ysgol 
newydd, pleser yw cael estyn croeso 
i'r plant a’r gweithlu yn ôl ar ôl 
gwyliau'r haf; croeso yn arbennig i 
dros ddeugain o blant Meithrin a 
Derbyn wrth iddynt gychwyn ar eu 
gyrfa ysgol. 
Croeso cynnes hefyd i Mrs Karen 
Evans wrth iddi ymuno â’r ysgol fel 
aelod llawn o'r staff addysgu, yn yr 
un modd, croeso cynnes i Mrs Helen 
Jones sydd wedi derbyn cytundeb 
dau ddiwrnod bob wythnos. Mae 
Mrs Meinwen Sayle hefyd wedi 
cynyddu ei horiau gyda ni. 

MARC SAFON. 
Llongyfarchiadau i’r plant a'r holl 
weithlu, ar dderbyn statws Marc 
Safon gan yr Asiantaeth Sgiliau 
Sylfaenol ar ddechrau'r tymor yma. 

PROFIAD GWAITH. 
Pleser fu croesawu dwy gyn- 
ddisgybl, Bethan Eyres a Jade 
Hudson yn ôl atom ar gyfnodau o 
brofiad gwaith yn ystod mis Medi 
cyn parhau a'u cyrsiau coleg. Pleser 
hefyd, fu cael cwmni a chymorth 
Gareth Parsons ar ddechrau Medi, 
cyn iddo gychwyn yn U.W.I.C. 

CYNHWYSIAD 
CYMDElTHASOL. 
Mae criw o fechgyn Blwyddyn 6, yn 
edrych ymlaen yn eiddgar at eu 
hymweliad preswyl â Phentre Ifan 
yn Sir Benfro tuag at ddiwedd Medi; 
Mr Llyr Meredith fydd yn gofalu 
amdanynt eto tymor yma. 

YMWELIAD ADDYSGOL. 
Mae plant Blwyddyn 3 a 4 yn llawn 
cyffro wrth gynllunio eu hymweliad 
â byngalo BAYER ym Mhenybont 
ar ddechrau mis Hydref. Ar yr 
ymweliad, fe fydd cyfle i'r plant 
astudio'r deunyddiau mwyaf addas 
ac effeithiol i'w cynnwys yn 
adeiladau'r dyfodol. 

YMWELYDD. 
Daeth mwynhad a budd i blant 
Blwyddyn 1 pan ddaeth Mr Gavin 
Quinn, tad Connor ym Mlwyddyn 6, 
i'r ysgol i sôn am ei waith fel 
`paramedic'. Roedd gan y plant lu o 
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Croeso i'r plant bach newydd sydd 
wedi ymuno â ni yn y Dosbarth 
Meithrin a chroeso hefyd i Miss 
Hopkins sydd wedi mentro o'r Adran 
Iau i ddysgu'r Dosbarth Derbyn. 

Nol ym mis Gorffennaf, bu'n rhaid 
canslo ymweliad yr Uned dan 5 â'r 
parc oherwydd  tywydd gwael, ond ni 
chafodd y plant eu siomi.  Daeth 
Paddy'r clown i'w diddanu.  Diolch i 
Mrs Hurst am drefnu'r munud olaf, a 
diolch yn fawr iawn i Mrs J Gleave a 
fu wrthi'n ddyfal yn peintio wynebau'r 
plant. 

Diwedd tymor yr Haf bu'n rhaid 
ffarwelio â Hollie Plummer o 
Ddosbarth 1 sydd wedi symud i ysgol 
yng Nghaerdydd.  Pob hwyl iddi. 

Thema'r Uned dan 5 y tymor hwn yw 
'Teganau' ond 'Bwyd' yw thema 
Dosbarthiadau 3 a 4.  Byddan nhw'n 
ymweld â Llancaiach Fawr yn fuan er 

mwyn edrych ar yr hen ddulliau o 
goginio a'r hen offer cegin a 
ddefnyddiwyd yng nghyfnod y 
Tuduriaid a'r Stiwartiaid. 

Mae dau wyneb newydd i'w gweld 
ymysg staff yr Adran Iau hefyd, sef 
Miss Phillips sy'n dysgu Blwyddyn 4 
a Mrs Hulse sy'n dysgu ym Mlwyddyn 
6. 

Nid yr Uned dan 5 yn unig gafodd 
hwyl a sbri ar ddiwedd tymor yr Haf; 
daeth Martyn Geraint a'r grwp Ac Ati 
i ddiddanu'r ysgol gyfan.  Cafwyd 
prynhawn hwyliog yn y gwres 
tanbaid. 

Mae nifer o'n disgyblion wedi profi 
llwyddiant cerddorol yn ddiweddar. 
Llwyddodd Seren Abraham, Bahar 
Roberts, Lauren Ware a Nia Collier i 
basio'u harholiadau telyn a Iestyn 
Jones, Mari Hellewell a Hannah 
Greville eu harholiadau ffidil. 
Llongyfarchiadau iddynt.  Ddechrau 
tymor hefyd clywodd Catherine Hill- 
Tout iddi ennill y wobr gyntaf mewn 
cystadleuaeth a drefnwyd gan y 
cwmni arlwyo "Catering Direct".  Y 
dasg oedd cynllunio gardd fechan, ac 
enillodd Catherine llond sach o 
wobrau. 

Rydym ar hyn o bryd yn derbyn 
ymatebion amrywiol yn dilyn ein ras 
falwnau, a gynhaliwyd ar Fedi'r 
pumed.  Mae nifer o gardiau wedi'n 
cyrraedd o ardal Caerwrangon, ond 
pwy a ðyr i ble y cyrhaeddodd y 
balwn pellaf!  Cewch wybod y mis 
nesaf, gobeithio.  Diolch i'r 
Gymdeithas Rieni am drefnu'r ras 
eleni eto. 

Ysgol Gynradd Gymraeg Llantrisant 

MEISGYN 

Llongyfarchiadau a dymuniadau 
gorau i Siân a Dean Williams, 
Windsor Drive,  Meisgyn ar 
enedigaeth eu merch Hanna 
Elizabeth ar Medi 14 yn Ysbyty 
Brenhinol Morgannwg. Wyres fach i 
Karl a Sheila Williams, Tonyrefail 
ac i Berian a Merhis Davies, Radyr. 

Dymuniadau gorau hefyd i Karl 
sydd yn derbyn triniaeth yn Ysbyty’r 
Waun, Caerdydd.
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PENTYRCH 

Gohebydd Lleol: Bethan Griffith 

I ffwrdd â nhw ! 
Llongyfarchiadau mawr a phob lwc i 
rai o ieuenctid y pentref sydd 
newydd adael Llanhari ac yn mynd i 
astudio ymhellach ar hyd Cymru a 
thu hwnt—Sara Lewis a Ioan Davies 
yn mynd i Aberystwyth, Catrin 
Parry Jones a Cerian Hughes i 
Abertawe,  Nia Morris i Gaerdydd, 
Ifan Glyn i Gaeredin a Rachel 
Perryman i Fanceinion. 

Gobeithio wnewch chi gyd 
fwynhau, a throi am adre o bryd i'w 
gilydd! 

Llongyfarchiadau 
i Alun Thomas, Pen y Waun sydd 
wedi llwyddo i gael swydd dysgu yn 
Llanhari. Pob lwc iddo. 

Cydymdeimlo 
Bach iawn o amser sydd ers i ni 
gydymdeimlo gyda Vi a Gwyn 
Jones, Heol y Parc, wedi i Vi golli ei 
chwaer. Felly, mae'n flin iawn 
gennym orfod cydymdeimlo eto 
gyda Vi a Gwyn wedi i Vi golli ei 
brawd yn ystod yr wythnosau 
d i w e t h a f .  E s t y n n w n  e i n 
cydymdemlad dwysaf â hi yn y 
golled hon eto. 

Merched Y Wawr 
Marian Evans o Radyr oedd y wraig 
wadd yng nghyfarfod cyntaf y tymor 
a bun’s sôn am ei diddordeb mewn 

creu sampleri. Gellir cael rhaglen y 
tymor oeddi wrth Eifona Hewitt 
01443  203809. 

Clwb Y Dwrlyn 
Siriol Wilde oedd yn ein diddanu 
yng nghyfarfod agoriadol 25ed 
blwyddyn Clwb y Dwrlyn yn Ysgol 
Creigiau. Cawsom amrywiaeth o 
ganeuon o’r gwerin i’r cyfoes i jazz 
gan Siriol gyda Mike yn cyfeilio. 

Fandaliaeth 
Mae’r pentref wedi cael ei daro’n 
wael yn ddiweddar gyda distrywio’r 
cysgodfan bysiau ar sgwar y pentref 
a niwed difrifol gan dân a gynnwyd 
yn fwriadol mewn bocs cysylltiadau 
ffôn a effeithiodd ar y gwasanaeth i 
hanner y pentref  am wythnos. 

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

YSGOL 
CASTELLAU 

Croeso. 
C r o e s a w n A my  Wi l l i am s , 
myfyrwraig yn yr athrofa yng 
Nghaerdydd i’r ysgol ym mis 
Hydref.  Myfyrwraig ail flwyddyn 
yw Amy ac mi fydd yn treulio’i 
hamser gyda phlant dosbarth Miss 
Petra Davies. 

Pentre’ Ifan. 
Aeth 5 o blant Blwyddyn 6 gyda 
Miss Davies i Bentre Ifan ar 
ddiwedd mis Medi.  Cafwyd amser 
hwyliog yno. 

Llangrannog. 
Bydd 52 o blant blynyddoedd 5/6 a 5 
o staff yr ysgol yn mynd i 
Langrannog ar benwythnos Hydref 
3-5.  Edrychwn ymlaen yn eiddgar 
at y llu o weithgareddau sydd yno. 

Tþ Hafan. 
Yn ystod mis Hydref bydd Sandy 
Grindlay yn dod i siarad â’r plant am 
‘Tþ Hafan’.  Prif ymgyrch codi arian 
yr ysgol fydd hon a chynhelir canu 
noddedig i’r Babanod a sillafu 
noddedig i’r adran iau. 

Sioe Dyfeisio a Darganfod. 
Bydd Mrs Rhian Carbis yn darparu 
gweithgareddau Gwyddoniaeth a 
Dylunio a Thechnoleg o’r radd 
flaenaf i’r ysgol gyfan ym mis 
Hydref.  Roedd yr ymweliad yn 
llwyddiannus iawn llynedd ac 
edrychwn ymlaen unwaith eto. 

Seland Newydd. 
Pob hwyl i Mrs Siân Lloyd, sydd yn 
dysgu’r feithrin wrth iddi ymweld â 
Seland Newydd dros hanner tymor. 
Bydd Siân yn ymweld ag ysgolion i 
sylwi’n benodol ar y cyfnod sylfaen. 

‘Jambori’ 
Mae plant blynyddoedd 5 a 6 yn 
dysgu caneuon y Jambori a gynhelir 
yn Llantrisant ym mis Hydref. 

Gweithgareddau’r Gymdeithas 
Rieni a Ffrindiau. 
Cynhelir parti Calan Gaeaf i’r 
Babanod a disgo i’r Adran Iau cyn 
yr hanner tymor a noson gwis i rieni 
a ffrindiau’r ysgol ar Dachwedd 20



am arwain y Gwasanaeth ac i’r 
Parchedig John Morgan am 
gyflwyno’r deyrnged.  Diolch i Rob 
Nicholls am wirfoddoli i chwarae’r 
organ ac i wragedd y Capel am roi a 
threfnu’r blodau’n hyfryd yn y 
Capel.  Mae’r teulu eisoes wedi 
derbyn cynhaliaeth lu oddi wrth 
ffrindiau yn ystod y flwyddyn hon 
rhwng llawdriniaeth Howard, 
priodas Gwerfyl a Tomos a 
genedigaeth Hedd Ifan, mab i 
Dafydd a Mandi ac, wrth gwrs, 
brawd i Martha.....dim ond i enwi’r 
prif ddigwyddiadau.  Cydnabyddwn 
yn wylaidd pob cefnogaeth. 

Llongyfarchiadau gwresog iawn i 
Mrs Nina Davies ar ddathlu 
penblwydd arbennig adeg gwyliau’r 
haf.  Hawdd fyddai credu ei bod o 
leiaf ugain mlynedd yn iau gan mor 
barod a ffyddlon ei gwasanaeth yw 
Nina bob amser.  Ers symud o 
Swyddfa’r Post ym Mhenygraig a 
gwneud ei chartref yn Nhonteg mae 
Nina wedi gweithio’n ddiwyd i 
gefnogi nifer helaeth o achosion - yn 
eu mysg oedd Cymdeithas Rhieni ac 
At hr a won  Ysgo l  Gymr aeg 
Gartholwg pan oedd Nicholas, ei 
mab, yn ddisgybl yno.  Erbyn hyn, 
defnyddia Nina ran helaeth o’i hynni 
yn cefnogi’r achos yn Salem lle 
mae’n flaenor gweithgar ers nifer o 
flynyddoedd.  Heb fod yn or- 
hunanol, dymunwn ichi Nina nifer 
dda o flynyddoedd eto i gynnal yr 
achos a hefyd i edrych ar ein hol! 

Mae cyfnod o brysurdeb wedi 
d e c h r a u ’ n  b a r o d  y n g 
ngweithgareddau’r Gymdeithas 
Gymraeg.  I agor y tymor 
mwynhawyd anerchiad gan y 
Parchedig Dafydd Henry Edwards,- 
cyn ddisgybl yn Ysgol Uwchradd 
Tregaron(!), a fu’n disgrifio’i 
arhosiad hir ym Mhatagonia. 
Dymunwn yn dda i Dafydd a’i 
groesawi i’r ofalaeth yng Nghapel 
Einon, Ynyshir.  Cynhelir Noson 
Goffi ar Fedi’r 26ain ac edrychir 
ymlaen at groesawi nifer fawr i’n 
mysg. 

Danfonir cyfarchion a dymunir y 
gorau posibl i Mrs Lynn Cutts a Mrs 
Chris Jones a hwythau’n derbyn 
gwahanol driniaethau yn ystod y 
diwrnodau hyn.  Edrychwn ymlaen 
yn fawr at eich croesawi’n ôl i’n 
mysg. 

Gobeithio gall nifer helaeth ymuno 
ag aelodau Salem ar Hydref 12fed. 

pan fyddant yn dathlu penblwydd y 
Capel yn 150 mlwydd oed. 

Dyma hysbyseb a ddaliodd sylw 
Bill Rogers ar ei ymweliad â’r 
Iwerddon yn ddiweddar,- 

S A L E M 
Ch   Ch. 

What’s  Missing? 
U R. 

R   U? 
Yn yr ysbryd hwn ga i atgoffa mai 
fy nghyfeiriad ar y We ydy 

jemimamorse@hotmail.com 
Yr unig ffordd i glywed llai am y 
Morsiaid ydy trwy basio pob 
newydd sydd gennych i’r cyfeiriad 
hwn!  Diolch ymlaen llaw. 

Swydd Newydd 
Dymuniadau gorau i Anna  Jones 
sydd newydd ymgymryd â’r swydd 
fel athrawes yn Ysgol Gymraeg 
Santes Tudful.  Mae  Rebecca, ei 
chwaer, eisoes wedi treulio rhai 
blynyddoedd fel athrawes yn Ysgol 
Gymraeg Rhyd y Grug.  Rhaid cofio 
datgan ein gwerthfawrogiad i  bobl 
fel  Rebecca ac Anna sy’n 
dychwelyd i wasanaethu yn y 
cyffiniau hyn.  Diolch ichi’ch dwy. 
Mwy na thebyg fod Mam yn profi i 
fod yn ddigon defnyddiol ar 
brydiau! 

Palesteina 
Treuliodd y Parchedig Allan Pickard 
gyfnod yn ystod tymor yr haf ar 
y m w e l i a d  s w y d d o g o l  ( a 
bythgofiadwy) â Phalesteina.  Un o 
dasgau Allan, wedi dychwelyd, ydy 
annerch canolfannau gyda’r 
Annibynwyr yn Ne Cymru ac annog 
pobl i godi £150,000 at achos y 
Palestiniaid.  Mae’r anerchiad yn 
gyfrwng amhrisiadwy i agor ein 
llygaid led y pen i’r annhegwch a’r 
dioddef sydd yn digwydd ym 
Mhalesteina ers  gormod o 
flynyddoedd. 

Capel Salem 
Estynnwn ein cydymdeimlad dwys 

i Mrs. Dianne Jones a’r teulu gan i 
Dianne golli ei chwaer Morita wedi 
cystudd hir.  Bu Dianne a’i chwaer 
Esta yn fawr iawn eu gofal o’i 
chwaer ifancaf dros gyfnod maith ac 
mae’r bwlch wedi cyfnod gofal yn 
amser anodd.  Boed iddynt y  nerth i 
ymdopi yn ystod amser rhyfedd fel 
hwn. 

Dymuna teulu’r Morsiaid ddiolch 
i’r ffrindiau lawer sydd wedi datgan 
eu cydymdeimlad ar achlysur 
marwolaeth Mam Howard wedi 
blynyddoedd o anhwylder.  Mae 
diolch mawr yn ddyledus i’r 
Parchedig Peter Cutts a drefnodd y 
gwasanaeth addas ac urddasol yn 
Salem ar ddydd Llun, Medi’r 22ain, 
hefyd i’r Parchedig Allan Pickard 
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TONTEG A 
PHENTRE’R 

EGLWYS 
Gohebydd Lleol: Meima Morse 

Cymdeithas Rhieni ac 
Athrawon 

YsgolGymraeg Garth Olwg 

TWMPATH 
DAWNS 
gyda 

Jac y Do 
yn Neuadd Dowlais 
ar 28 Tachwedd 2003 

Tocynnau: £5 o’r ysgol 

Eglwysi Annibynnol Cymraeg 
Caerdydd, Casnewydd a 

Phenarth 

Swyddog Ieuenctid 

Mae’r Eglwysi uchod – 4 i gyd - yn 
awyddus i benodi Cristion 

brwdfrydig i weithio gyda phlant a 
phobol ifanc yr Eglwysi. 

Swydd rhan-amser, 
oddeutu 18 awr yr wythnos. 

Cyflog £15000 y flwyddyn pro rata. 

Am ddisgrifiad swydd cysyllter â 
Elinor Patchell 2 Westbourne Cres. 

Caerdydd CF14 2BL. 

Am sgwrs anffurfiol, cysyllter â’r 
Parch Alun Tudur 029 

20490582.Dyddiad cau - Hydref 30. 
Cyfweliadau - canol 

Tachwedd.Swydd i ddechrau 
Ionawr 2004.



golygu nad oedd ganddo gof tymor- 
hir ac nad oedd yn ystyried 
effeithiau’r hyn yr oedd yn ei 
wneud. 

Cafodd Morgan ei garcharu am wyth 
mis. 

DYN AR GOLL YM MRYSTE 
Daeth Heddlu Bryste o hyd i ddyn o 
Ffynnon Taf oedd ar goll ac yn 
diodde o gancr. 

Roedd Eddie Sterling, 43 oed o 
Fryncoch, Ffynnon Taf, wedi 
diflannu o’i gartre ac roedd 
thimoedd chwilio Heddlu’r De, gan 
gynnwys hofrennydd a chðn, yn 
chwilio’r ardal. 

Mae ei wraig, Michelle Sterling, 
darlithydd yng Ngholeg Pontypridd, 
yn amau ei fod wedi cael pwl ar ôl 
llawdriniaeth arloesol yn Sheffield 
ar diwmor ymennydd. 

Cymdogion gododd £12,000 drwy 
werthu calendr oedd yn cynnwys 
llun ohonyn nhw heb eu dillad. 

“Roedd ychydig yn isel ac wedi colli 
ei gof,” meddai Mrs Sterling. 
“Rwy’n falch iawn ei fod yn saff ac 
yn iach.” 

BOM: DYN YN Y LLYS 
Mae dyn o Ffynnon Taf wedi ei 
gyhuddo o wneud galwadau ffug i 
faes awyr. 

Yn Llys Ynadon Weston-super- 
Mare honwyd fod Matthew Kitto, 21 
oed o Ffynnon Taf, wedi ffonio 
Maes Awyr Rhyngwladol Bryste o 
leia ddwsin o weithiau, gan ddweud 
fod bom yno. 

Honwyd fod hyn wedi digwydd 
rhwng Gorffennaf 20 a 21. Cafodd 
Kitto, oedd yn arfer gweithio yn y 
maes awyr, fechniaeth a bydd yn 
ymddangos gerbron y llys ar Hydref 
9. 

£300 O DDIRWY 
Yn Llys Ynadon Pontypridd cafodd 
dyn lleol ddirwy o £300. Cafwyd 
Carl Harris, 35 oed o Heol y Gors, 
Nantgarw, yn euog o yrru heb 
yswiriant na thystysgrif MoT. 
Nodwyd chwe phwynt cosbi ar ei 
drwydded. 

HAUL AR Y FODRWY 
Llongyfarchiadau i’r delynores 
Catrin Finch, 23 oed, briododd 
Hywel Wigley, 27 oed, mab Dafydd 
Wigley, yn Harlech ym Medi. Mae’r 
ddau’n byw yng Ngwaelod-y-Garth 
ac mae Hywel yn recordydd sain. 

Roedden nhw i fod i dreulio mis mêl 
yn yr Eidal ond cafodd ei ohirio 
oherwydd bod Catrin yn perfformio 
yn y gyngerdd Proms in the Park ym 
Mharc Singleton, Abertawe. 

Roedd Catrin o Lanon, Ceredigion, a 
Hywel o Gaernarfon wedi dyweddio 
ers 18 mis. Ers pan oedd yn naw 
oed, tiwtor Catrin oedd Elinor 
Bennett, mam Hywel. 

DIGWYDDIADAU 

C A P E L  B E T H L E H E M , 
Gwaelod-y-Garth ,  10.30am. 
Hydref  5: Y Gweinidog (Cymun); 
Hydref 12: Y Gweinidog; Hydref 
19: Y Gweinidog; Hydref 26: Y 
Parchedig Tom Defis. 

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. 

BEDDAU: DAL I YMCHWILIO 
Mae’r heddlu’n dal i ymchwilio 
wedi i deulu ailgladdu menyw yr 
oedd ei hangladd cynta ym 
Mynwent Tþ Rhiw, Ffynnon Taf, 
ddwy flynedd yn ôl. 

Yn yr angladd cynta dywedodd ei 
merch, Marlene Jones, fod Mrs 
Blackburn yn cael ei chladdu mewn 
bedd arall, wrth ochr dieithryn, ond 
dywedwyd wrthi ei bod yn 
anghywir. 

Bu farw Mrs Blackburn yn 2001 a 
dylai fod wedi cael ei chladdu ger ei 
gðr, David, oedd wedi marw ym 
1959. 

Ar Fedi 3 codwyd corff Mrs 
Blackburn o fedd a’r diwrnod 
canlynol cynhaliwyd yr ail angladd. 

Mae Heddlu De Cymru a Cyngor 
Rhondda Cynon Taf yn ymchwilio i 
nifer o achosion tebyg ym 
mynwentydd eraill yr ardal, yng 
Nghefn y Parc, Tþ Rhiw a Glyn Taf. 

DIANC O’R HEDDLU 
Clywodd llys fod llanc o Ffynnon 
Taf wedi dianc o’r heddlu wedi iddo 
gael ei arestio am ddwyn o ysgol. 

Yn Llys y Goron Merthyr Tudful 
clywodd y rheithgor fod Christopher 
Morgan, 19 oed o North View, Tþ 
Rhiw, wedi dwyn o Ysgol Gynradd 
Evan James, Pontypridd. 

Daethpwyd o hyd i Morgan wedi 
iddo danio larwm yr ysgol yn oriau 
mân y bore, meddai’r erlynydd, 
Nicola Harris. Roedd wedi dwyn 
cyfrifiannell ac eitemau eraill. 

“Aed ag e i Orsaf Heddlu 
Pontypridd ond llwyddodd i ddianc 
o’i gyffion a rhedeg ar draws yr 
heol,” meddai. “Roedd yn cuddio tu 
ôl fan pan gafodd ei ddal.” 

Dywedodd cyfreithiwr Morgan, 
Jeremy Jenkins, fod ei gleient yn 
diodde o Syndrôm Asperger oedd yn 7 

FFYNNON TAF   NANTGARW 
A GWAELOD Y GARTH 

Gohebydd Lleol: Martin Huws



ar lan y gamlas. Asiantaeth yr 
Amgylchfyd oedd yn gyfrifol am 
ddarparu'r pas pysgod hyn a fydd yn 
galluogi pysgod yn debyg i'r eog i 
fynd lan yr afon i silio am y tro 
cyntaf ers 200 mlynedd. Mae'r 
"ysgol" i'w gweld ar bwys y gored 
(weir) yn Nhrefforest. Fe fydd y 
datblygiad yma o fantais i glybiau 
p y s g o t a  y r  a r d a l  a c  i 
dwristiaeth.Ariannwyd y fenter o 
Gronfa Amcan Un ac o Gronfa 
Argae Bae Caerdydd. Mae'r adeilad 
yn cael ei chydnabod fel un 
gofrestredig, Graddfa 2. 

CLWB Y BONT 
Cynhelir y cwis misol nos Sadwrn , 
Hydref 4ydd am 8.00p.m. Croeso i 
bawb. 

Noson Dafydd Iwan 
Gofynnir yn garedig i bawb sy wedi 
prynu tocynnau i ddod yn brydlon i'r 
clwb nos Wener, Hydref 10 fed. 
Mae'r noson yn dechrau am 7.30 
pm.-peidiwch a cholli munud 
ohoni!! 

Graddio 
Llongyfarchiadau i Lowri Jones, Y 
C o m i n ,  a r  r a d d i o  m e w n 
Cerdddoriaeth ym Mhrifysgol 
Manceinion. Mae hi’n dychwelyd i’r 
Brifysgol i wneud astudiaeth bellach 
M.Mus. 

Capel y Rhondda, Trehopcyn 
Ar nos Iau Hydref 16eg bydd capel 
y Rhondda Trehopcyn yn cynnal 
cyngerdd gan 'Nia' fel rhan o'i thaith 
'Y Dwylo Yma' drwy wledydd 
Prydain i hybu gwaith Smiles 
Foundation. 

Elusen Gristnogol yw Smiles 
Foundation sy'n ymwneud â dangos 
cariad Crist mewn ffordd ymarferol i 
bobl mewn angen o gwmpas y byd 
yn enwedig plant. 

Sefydlwyd Smiles Club ym 1997 
fel estyniad o waith cenhadol yr 
artist cenedlaethol, Nia. 

Os hoffech gael tocynnau 
cysylltwch â Phil Rickards ar 01443 
480830. 

Ysgol 
Pont Siôn Norton 

Ffarwelio â’n cynorthwywyr 
athrawon 
Dymunwn yn dda i Amanda Fudge, 
Luned Thomas, Nicola Hatch a 
Debbie Blacker sydd wedi ein 
gadael yn ddiweddar. Diolch yn 
fawr iddynt am eu gwaith 
a m h r i s i a d w y  y n  y s t o d  y 
blynyddoedd a phob lwc iddynt yn 
eu swyddi newydd. 

Dymunwn yn dda i gyn-ddisgyblion 
blwyddyn 6 sydd erbyn hyn wedi 
dechrau yn Ysgol Gyfun Rhydfelen. 
Cyflwynwyd pob un ohonynt â 
Geiriadur Ffrangeg/Cymraeg ar eu 
diwrnod olaf yn yr ysgol. 

Gwellhad Buan 
Dymunwn wellhad buan a llwyr i 
Mrs Carol O’Donnell sydd wedi 
derbyn llawdriniaeth yn yr ysbyty yn 
ddiweddar. Mae pawb yn gweld ei 
heisiau yn yr ysgol. 

Croesawn Mrs Gina Miles yn ôl i’n 
plith am dymor. 

Cronfa McMillan 
Cynhaliwyd bore coffi yn yr ysgol 
Dydd Gwener,  Medi 26 a i n . 
Disgyblion Bwyddyn 6 fu’n gyfrifol 
am drefnu’r bore ac aeth yr elw i 
gyd tuag at Gronfa McMillan. 

Chwaraeon 
Cynhelir clybiau pêl-droed i’r 
mer ched a’r  bechgyn yng 
Nghanolfan Chwaraeon Abercynon 
– bechgyn Nos Fercher a merched 
Nos Iau. Mr Prys Huws sydd wedi 
trefnu’r clybiau yma. 

Clwb Canu 
Bydd y Clwb Canu (Adran) yn ail- 
gy ch wyn yn  fu a n  o  dan 
arweinyddiaeth Miss Lowri Davies a 
Mrs Caryl Williams. Manteisiwn ar 
y cyfle yma i ddiolch o galon i Mrs 
Dorothy Todd am arwain y Clwb 
Canu gyda Mrs Williams am 
flynyddoedd a mawr fu ei 
llwyddiant yn yr eisteddfodau yn 
ystod y blynyddoedd dwetha’. 

Yr Iaith ar Waith 1 
Cafodd gweithwyr Cymdeithas 
Adeiladu a Gwerthwyr Tai yr 
Halifax, Pontypridd alwad ffôn yn 
ddiweddar gan ddarpar brynwr yn 
holi am dþ yn ardal Rhydyfelen." I 
think the house is called "Ar Werth" 
meddai'r galwr!!! 

Yr Iaith ar Waith 2 
Pur anaml fe fydd cyfranwyr i'r 
Tafod yn eich annog i ymweld â thai 
bach cyhoeddus! Ond pe baech yn 
aros am drên ar orsaf Trefforest 
mae'n werth i chi alw mewn yn y ty 
bach unigryw yno. Erbyn hyn mae'r 
holl gyfarwyddiadau i'w clywed yn 
Gymraeg hefyd. Wrth i chi eistedd 
ar yr orsedd hwyrach y byddwch yn 
dyfalu llais pwy sy'n eich helpu i 
adael y tþ bach--- neb llai na Huw 
Thomas Davies , Llanilltud Faerdre - 
un o weithwyr y Fenter Iaith. 
Gwnewch bopeth yn Gymraeg!! 

Hwyl Fawr 
Ffarwel i Geraint, Emma a Mirain 
fach, Graigwen a phob dymuniad da 
iddynt yn eu cartref newydd yn 
Llantrisant. 

Noson Gymdeithasol 
Daeth aelodau UCAC o'r bedair sir 
ynghyd yng Nghlwb y Bont mis 
diwethaf. Roedd cyfle i athrawon 
newydd i gwrdd a "Hen Stagers" yr 
undeb wrth i bawb ymuno mewn 
cwis.Y cwisfeistri oedd Huw Tudur 
a Jayne Rees. Un o'r uchafbwyntiau 
oedd blasu'r cawl cwningen!! - 
roedd cawl mwy traddodiadol ar 
gael hefyd i'r llai mentrus! Enillwyd 
y cwis gan dim unedig o ysgolion 
Bro Allta ,Ystrad Mynach a'r 
Castell, Caerffili . 

Gwireddu Breuddwyd 
Mewn seremoni swyddogol mis 
diwethaf ar lan yr afon Taf yn 
Nhrefforest fe agorwyd "grisiau 
pysgod "gan Colin Gregory, 
Coedpenmaen. Buodd Colin yn byw 
yng Nglyntaf pan yn fachgen ifanc 
ar bwys tafarn y Llanbradach Arms 
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PONTYPRIDD 

Gohebydd Lleol: 
Jayne Rees



Un o’r lluniau o’r gyfrol newydd ‘Yn gymysg oll i gyd’. Cyfrol sydd 
yn cynnwys argraffiadau nifer o drigolion Taf Elái — a chyn- 

ddisgyblion Ysgolion Rhydfelen a Llanhari. Cawn hanes Cwm Llynfi 
gan Ceri Anwen James, magwraeth Mari George ym Mro Ogwr, a 

Daniel Evans yn y Rhondda. Ceir cyfraniadau gan Dyfan Jones o Gwm 
Cynon a Iwan England o Ferthyr. Ac ym mhennod Eiry Miles cawn 

ddarlun o fywyd ym Mhontypridd yn ogystal â hanes Craig Duggan a 
Rhianydd Jones.  Llyfr arbennig o werthfawr. 
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Llynfi, Cwm Afan, Cwm Garw, 
Cwm Ogwr a Chwm Dulais, y 
cymoedd `di-nod' y mae lle mewn 
'hanes' fel petai wedi ei warafun 
iddynt?" Llwyddodd deg teitl cyfres 
feistraidd Hywel Teifi i fwrw golwg 
go iawn ar gymdeithas gymysg y 
cymoedd ac mae'r teitl olaf i'w 
groesawu'n fawr. 

Argraffiadau, profiadau a 
dylanwadau cwm eu magwraeth 
welir yng nghyfraniadau dadlennol 
Daniel Evans, Mari Stevens, Owen 
Martell, Tudur Hallam, Dyfan Jones, 

Y Cymoedd 
Cymysg yn Cyffroi 
Eironi a thristwch mawr yw fod 
cynifer o'r cyfranwyr i gyfrol olaf 
Cyfres y Cymoedd, ‘Yn gymysg oll 
i gyd’, wedi gadael y cymoedd 
erbyn hyn. Dyma'r cymoedd cymysg 
eu hiaith a 'u diwylliant a 
ddylanwadodd gymaint ar eu 
magwraeth a'u ffordd o fyw. Dyma'r 
cymoedd cymysg a aeth ar goll dan 
label hyll 'the Valleys'. Dyma'r 
cymoedd pwysig a chymhleth lle 
gwelir diwylliant Saesneg a 
Chymraeg yn cydgyfarfod, 
g w r t h d a r o ,  c y d - f y w  a 
chroesffrwythloni. Epil diweddar y 
cymoedd sy’n dweud eu dweud yn 
‘Yn gymysg oll i gyd’ a olygwyd 
gan Hywel Teifi Edwards. 

Yn ei ragymadrodd treiddgar 
meddai  M.  Wynn Thomas 
"Sylweddolais nad oedd y rheini a 
soniai'n ewn am 'the Valleys' am 
gydnabod bodolaeth cymdeithas 
ddiwydiannol Gymraeg cymoedd y 
gorllewin. Eithr nid y cymoedd 
hynny yn unig a gafodd eu 
hanwybyddu. Beth am Gwm 
Rhymni, Cwm Ebwy, Cwm Cynon, 
Cwm Dulais, Cwm Sirhowy, Cwm 

Ceri Anwen James, Mari George, 
Jeni Smallwood, Gethin Rhys, Eiry 
Miles a Hannah Jones. Meddai 
Daniel Evans am ei ddyddiau ysgol, 
"Pan oeddwn yn ddisgybl newydd 
yn Ysgol Gyfun Rhydfelen, wrth 
gerdded adre o'r orsaf fysus heibio i 
Ysgol Gyfun Treorci, tynnem ni, 
'griw Cwm-parc, ein teis ysgol yn 
ochelgar fel na chaem ein hadnabod 
gan y disgyblion lleol yn 'Welshies' 
a chael cawod o gerrig am ein 
pennau. Anodd peidio â theimlo'n 
wahanol rywsut." Wrth gyfeirio at ei 
gymdogion yn Nyffryn Aman 
meddai Tudur Hallam, " Mae'r 
rhieni a'r plant yn dal yn medru'r 
Gymraeg, ac yn siarad Cymraeg 
gyda fi. Ond nid gyda'i gilydd." 
Yn yr ysgrifau hyn gan y to iau 
cawn gip ar hanes yn ystod yr 
hanner canrif ddiwethaf. Dyma 
gyfnod o ddirywiad ar un llaw, ond 
o dwf aruthrol o ran addysg 
Gymraeg ac ymwybyddiaeth 
Gymreig ar y llaw arall. Trafodir 
nifer o bwyntiau dadleuol ynghylch 
sefyllfa'r Gymraeg a dwyieithrwydd 
heddiw yn ‘Yn gymysg oll i gyd’, 
llyfr sy'n glo teilwng ar gyfres 
werthfawr i'n diwylliant. 

Cyfres y Cymoedd: Yn gymysg oll i 
gyd gol. Hywel Teifi Edwards 
£14.95 

Rhagor o 
Ysgol Pont Siôn Norton 

Ymgyrch Tocynnau Offer 
Cyfrifiadurol Tesco 
Fe aeth Mr Alun Williams a 
chynrychiolaeth o ddisgyblion 
Blwyddyn 6 i archfarchnad Tesco yn 
ddiweddar i dderbyn cyfrifiaduron 
yn dilyn ymgyrch casglu tocynnau 
cyfrifiadurol Tesco. Casglwyd digon 
o docynnau i’w cyfnewid am dri 
chyfrifiadur newydd i’r ysgol. 
Diolch i rieni, teuluoedd a ffrindiau 
disgyblion yr ysgol am eu 
c e f n o g a e t h  u n w a i t h  e t o . 
Cyflwynwyd y cyfrifiaduron i 
ddisgyblion yr ysgol gan Mrs Jane 
Davidson, Gweinidog Addysg y 
Cynulliad. 

Sêr y Teledu 
Bu cwmni teledu Alfresco yn 
ymweld â’r ysgol yn ddiweddar i 
gynnal cyfweliadau ym Mlwyddyn 6 
er mwyn dewis plant i gymryd rhan 
mewn rhaglen gwis newydd o’r enw 
‘Swot’. 

Cronfa Glyndwr 
Ysgolion Cymraeg 

Cinio 
yng Nghlwb Golff 

Radyr 
Nos Sadwrn, 18 Hydref 

Gwr Gwadd: 
Hywel Teifi Edwards 

Ymgynnull: 6.30 
Cinio am 7.00 pm 

Tocynnau: 
029 2056 6731



Eglwys Llantrisant gan y ficer bryd 
hynny - Mr Davies. 

Dau arall a fu'n dathlu pen blwydd 
priodas hefyd oedd Gareth a Sylvia 
Davies. Pen blwydd priodas arian 
oedd hwn - yn Llandudoch y 
priodwyd nhw eu dau. 

Cl od  ac  anrhydedd  i ' r 
Herbertiaid! 
Dyma i chi deulu prysur - 
llongyfarchiadau i Catrin ar ennill ei 
Gradd 3 ar y corned, Gradd 1 â 
chlod ar y gitar a Gradd 1 efo clod 
eto mewn theori. Sicrhaodd ei brawd 
mawr Geraint ei Radd 4 gydag 
anrhydedd ar y delyn. Da iawn chi a 
daliwch ati!. 

Dau gerddor llwyddiannus arall 
Llongyfarchion i Emyr Honeybun ar 
ennill Gradd 3 gydag anrhydedd ar y 
piano ac i Eleri Middleton a gafodd 
ei Gradd 4 gyda chlod yn ei 
harholiad ffidil yn ddiweddar. Dyfal 
donc ...! 

Cartiwr cyflym ... 
Nid cerddoriaeth yn unig sy'n mynd 
â bryd Emyr Honeybun - efallai mai 
cartio yw ei gariad cyntaf - 
oherwydd enillodd Emyr  gategori'r 
'novice'  ar gylch rasio  Llandow yn 
ddiweddar. Daeth Carly Latcham yn 
ail yn y cyfarfod ym mis Medi ac 
mae hi wedi cael ei dewis i 
gynrychioli Cymru mewn cyfarfod 
rhyng-wladol. Pob lwc i'r ddau! 

Gwellhad buan 
Anfonwn ein cofion at y Parchedig 
Hywel Lewis sy wedi bod yn 
anhwylus yn ddiweddar. Pwyll piau 
hi - ac adferiad buan iawn i chi. 
Adferiad buan i Keryn Treharne yn 
ogystal. Ar hyn o bryd mae Keryn 
yn gwella dan ofal tyner ei rieni. 
Gwellhad llwyr i ti, Keryn. 

Pencampwr ar y llain golff 
Llongyfarchion gwresog i Gethin 
Davies ar gael ei goroni yn 
bencampwr yr ieuenctid yng nghlwb 
golff Creigiau yn ddiweddar. 
Curodd Gethin Daniel Cook yn 
ffeinal tlws Wade Walters. 
Ardderchog! 

Ymddeoliad hir ac anturus! 
Dymuniadau gorau i Margaret 
Wilkinson ar ei hymddeoliad yn 
ddiweddar a phob dymuniad da iddi 
ar ei hanturiaethau cyffrous! Cewch 
wybod mwy yn y dyfodol, efallai! 

Cartref newydd 
Pob dymuniad da i'r Dr David 
Knight ac Alison yn eu cartref 
newydd – wrth lwc, dydyn nhw 
ddim wedi gadael y pentre - ddim 
ond wedi croesi'r ffordd! 

Cydymdeimlad 
Estynnwn ein cydymdeimlad llwyraf 
i Huw Pritchard a'r teulu. Collodd 
Ruth ei brwydr ddewr yn ystod yr 
haf. Ymatebodd yn bositif a chadarn 
i'w thriniaethau a bu ei theulu yn 
gefn mawr iddi yn ystod ei 
gwaeledd. Deuai Ruth yn enedigol o 
Hirael, Bangor. Cofiwn am Huw, ei 
gwr, a Susan a Stephen ei phlant. 

Cofiwn hefyd am deulu y diweddar 
Margaret (Peggy) Davies o'r Teras, 
Creigiau. Cafodd Peggy ei geni ar 
fferm Llwyn Dafydd Ddu, Pentyrch 
- bron i 100 mlynedd yn ôl. Ym 
1929 priododd Trevor Davies fferm 
y Creigiau ac yno y buont fyw hyd 
at farwolarth Trevor ym 1960. Bryd 
hynny y symudodd i'r Teras. Bu 
i d d y n t  b u m p  o  b l a n t . 
Cydymdeimlwn â'i brawd, Mr 
Thomas Llewelyn a'i chwaer, Mrs S. 
Davies - ac efo'i phlant yn ogystal - 
Veronica, Vivian, Neville a Rhys. 
Yn ddiddorol iawn roedd Mrs Peggy 
Davies yn llinach Thomas Williams, 
Bethesda'r Fro. 

Dymunwn cydymdeimlo hefyd â 
Mair Hughes (athrawes yn Ysgol 
Creigiau) ar golli ei mam yn 
ddiweddar 

Plîs, plîs, plîs ... codwch y ffôn os 
am rannu eich newyddion gyda 
gweddill darllenwyr y Tafod. Oni 
bai am y ffyddlon rai, go hesb fyddai 
y golofn hon. Mae fy niolch yn fawr 
i chwi - ffôn-godwyr, chwi wyddoch 
pwy ydych! 

Canlyniadau campus! 
Llongyfarchiadau cynnes iawn i 
lawer o bobol ifainc Creigiau – 
disgyblion Ysgol Plasmawr yn 
benna - a dderbyniodd ganlyniadau 
arbennig o dda yr ha' 'ma fydd yn eu 
galluogi i symud ymlaen at addysg 
uwch ac i ehangu eu gorwelion. 
Dymunwn yn dda iddynt yn eu priod 
feysydd - Dafydd Brooks fydd yn 
dechrau ar gwrs meddygaeth ym 
Mhrifysgol Caerdydd; Alun Chave- 
Cox sy'n mynd i Aberystwyth; 
Simon Evans a Huw ap Rhys - 
Prifysgol Bryste; Arwyn Davies sy'n 
mentro 'mhel l  i  Br i fysgol 
Middlesborough; Sophie Gibbs sy'n 
troi i gyfeiriad Southampton a 
Jonathan Thomas sy am aros yn nes 
adre - yn UWIC - Caerdydd. Bydd 
Robert Abel yn cychwyn ar gwrs 
hyfforddi gyda'r Fyddin. Pob lwc i 
chi i gyd ar ddechrau eich llwybrau 
newydd. 

TGAU teidi hefyd! 
Da iawn chi ddisgyblion blwyddyn 
11 y llynedd yn ogystal - enillodd 
Ffion Canning, Lowri Jones, 
Heulwen Rees, Siwan ap Rhys a 
Rebecca Barratt ganlyniadau 
ardderchog yn eu harholiadau 
TGAU yn ysgol Plasmawr a phob 
lwc iddynt hwythau wrth iddynt 
ddechrau ar eu cyrsiau Lefel 'A' 
amrywiol. 

Rhamant yn fyw! 
Mae'n braf cael llongyfarch tri phar 
ar ddyweddio yn ystod yr haf eleni - 
Bruan Trehar ne a Gemma 
Wilkinson, Trystan MacDonald a 
Chris ac yn ola stori ramantus iawn - 
fe ddyweddiodd Lynfa Thomas a 
Scott Barnett ar ynys ramantus 
Santorini - edrychwn ymlaen at y 
penodau nesa yn eu hanes i gyd. Pob 
hapusrwydd i chi bob un. 

Pen blwydd Priodas 
Llongyfarchiadau i Mike a Jen 
MacDonald ar ddathlu deng 
mlynedd ar hugain o briodas - 
priodas berl, ie? - ddechrau'r haf. 
Cafwyd parti i'w gofio - medden 
nhw! Priodwyd Mike a Jen yn 
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CREIGIAU 

Gohebydd Lleol: Nia Williams



gymaint o hwyl.  Diolch i Mrs Willmott 
am wneud yr holl waith papur ar ran yr 
ysgol ar gyfer enwebu Mrs Morgan. 

Celf 
Enillodd dosbarth Mrs Hurford £250 i’r 
ysgol trwy ddod yn gyntaf yng 
nghystadleuaeth celf Sioe Amaethyddol 
Bro Morgannwg yn ystod mis Awst. 

YSGOL GYNRADD 
CREIGIAU 

Dosbarth 6 
Mae’r Adran Gymraeg wedi tyfu nes 
bod gennym chwech dosbarth erbyn 
hyn!  Dyma’r tro cyntaf erioed i’r ysgol 
gael chwech dosbarth Cymraeg. Braf 
iawn cael croesawu Mrs James i’r 
Adran Gymraeg o Class 4 i Ddosbarth 
3.  Eleni hefyd mae’r Feithrin yn llawn 
am y tro cyntaf! 

Gwibgartiwr o Fri 
Llongyfarchiadau i Carly Latcham cyn 
ddisgybl yn Ysgol Creigiau,  sydd nawr 
ym Mhlasmawr, ar ddod yn ail yn y 
Pe nc a m pwri a e t ha u  Gwi bga r t i o 
Cenedlaethol yn Ne Lloegr. 

Dyma hi yn y llun yn dal dau gwpan – 
un am yr orchest uchod ac un arall am 
ennill gwobr gyntaf unwaith eto fis 
Medi. 

Techniquest 
Aeth Dosbarth 6 ar wibdaith i 
Techniquest .  Cawsom gyflwyniad ar 
Ddefnyddiau oherwydd dyna yw thema 
Dosbarth 6 y tymor hwn a dysgon ni 
lawer o bethau diddorol. Cafodd pawb 
hwyl. 

Cadw’n Heini 
Mae Blwyddyn 6 yr Adran Gymraeg a 
Saesneg yn cael y siawns i gadw’n heini 
bob nos Lun!  Maen nhw’n chwarae 
gemau fel Goleuadau Traffig.  Bydd y 
thema yn newid bob tymor ond thema’r 
tymor hwn yw Ffitrwydd.  Mae pawb yn 
mwynhau! 

Croeso 
Croeso mawr i Katie a Sophie 
McClymont o Ysgol Coed y Gof, Tom 
Burns o Ysgol Mynydd Bychan, Louis 
Horle o Ysgol Pencae a phlant y 
Feithrin i gyd. 

Llongyfarchiadau 
Llongyfachiadau i Megan Dodson o 
Ddosbarth 3.  Mae ei chwaer wedi cael 
babi felly mae Megan wrth ei bodd bod 
yn fodryb! 

Hyfforddwraig Gwirfoddol y 
Flwyddyn 
Llongyfarchiadau i Mrs Caroline 
Morgan ar ennill gwobr Hyfforddwr 
Gwirfoddol y Flwyddyn sy’n cael ei 
drefnu gan Gyngor Sir Caerdydd.  Mae 
hi yn gyn–riant sydd wedi hyfforddi pêl- 
rwyd yn yr ysgol ac yn y pentref am y 
pedair blynedd ar ddeg ddiwethaf!  Mae 
plant Creigiau yn hynod o ffodus i gael 
hyfforddwraig o’r safon hon sy’n fodlon 
rhoi  ei hamser a gwneud y dysgu yn 
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Carly Latcham 
Gwibcartwraig o fri 

Eisteddfod yr Urdd 2005 

Hoffwn dynnu eich sylw at y ffaith y 
bydd Eisteddfod Genedlaethol yr 
Urdd yn cael ei chynnal yng 
Nghanolfan y Mileniwm yn 2005. 
Rydym ar hyn o bryd yn chwilio am 
garedigion i gyfrannu prif wobrau’r 
ðyl. Os oes diddordeb gydag 
unigolyn, deulu neu sefydliad fod yn 
gysylltiedig gydag un o’r prif 
wobrau a fyddech gystal â chysylltu 
â Swyddfa’r Urdd yng Nghaerdydd 
erbyn Hydref 31, 2003 ar 029 20 
803360 neu nicola@urdd.org 

Yn gywir, 

Heulyn Rees 
Trefnydd yr Eisteddfod



C Y N L L U N  C H W A R A E 
YCHWANEGOL YN PENTRE 
Yn sydyn iawn trefnwyd cynllun 
chwarae ychwanegol i dros 80 o blant y 
diwrnod am dridiau dechrau tymor yr 
Hydref oherwydd nad oedd Ysgol 
Gynradd Gymraeg Ynyswen yn barod i 
agor yn sgil y gwaith adeiladu a fu dros 
yr Haf. Diolch yn fawr iawn i’r 12 o 
staff fuodd yn gweithio ar y cynllun ac i 
Gareth Parsons yn arbennig am drefnu 
ac arwain y cynllun.  Rydym yn 
gobeithio y bydd llawer o’r plant hyn yn 
dod i’n cynllun yn Bronllwyn adeg 
hanner tymor. 

CLYBIAU CARCO YN TYFU A 
THYFU 
Wel, mae’n wir nad ydym wedi agor 
mwy o glybiau carco eleni ond y mae 
hyd at 30+ o blant yn mynychu rhai 
clybiau bob dydd. Y maent yn mwynhau 
nosweithiau o nofio, McDonalds, gemau 
cyfrifiadur, partïon, matiau dawns, 
coginio, drama a phob math o 
weithgareddau. 

Wrth feddwl bod gennym 19 clwb ar 
agor bob nos cewch weld faint o waith 
sydd gennym. Mae’r clybiau yn 
Abercynon, Aberdar, Dolau, Castellau, 
Evan James, Llwyncelyn, Heol y Celyn, 
T o n y r e f a i l ,  T o n y s g u b o r i a u , 
T w y n y r o d y n ,  R h y d y g r u g , 
Pontsionorton, Llanharan, Llynyforwyn, 
Bronllwyn, Bodringallt, Ynyswen, 
Penyrenglyn a Garth Olwg. 

Yn aml rydym yn chwilio am staff 
newydd. Os ydych chi’n gweithio yn un 
o’r ysgolion hyn ac a diddordeb mewn 
gweithio bob nos rhwng 3.30 a 6.00pm 
am gyflog uwch nag arfer rhowch 
alwad. Byddem yn falch iawn o glywed 
gennych chi. Oes. Mae rhaid i chi gael 
cyfweliad. Oes. Mae rhaid i chi fynd 
trwy broses y Biwro Cofnodion 
Troseddol. Oes. Mae hyfforddiant ar 
gael. Ydyn rydyn eisiau clywed 
gennych chi. Rhowch alwad ar 01443 
226386. 

BORE COFFI ARALL AR Y 
FFORDD 
Bydd bore coffi arall yn cael ei agor yn 
fuan ym Maerdy i wasanaethau Cymry a 
dysgwyr y Rhondda fach.  Mae bore 
coffi y Stag Treorci pob bore Mercher 
am 11.15am. Mae bore coffi Aberdar 
am 11am bob bore Mawrth yn 
Amgueddfa Cwm Cynon. Mae bore 
coffi Aberpennar am 10.30am bob bore 
Mercher yng Nghanolfan Bowlio 
A b e rpe nn a r .  M a e  b o re  c o f f i 
Penrhiwceiber am 12 o’r gloch bob bore 
Mawrth yng Nghanolfan Gymunedol 
Penrhiwceiber.  Mae bore coffi 
Llantrisant bob bore Gwener am 11am 
yn y Bwstiars Llantrisant. Mae bore 
coffi Pontypridd am 12 o’r gloch bob 
bore dydd Iau yn y Miwni Pontypridd. 
Dewch i’n cyfarfod ni, dewch i siarad 
Cymraeg. Mae boreau coffi eraill ar gael 
hefyd – Ynysybwl, Capel Tonteg a 
Gwesty Coryton ar bwys Caerdydd – 
rwy’n falch o glywed eu bod yn mynd 
yn dda. Mae galw am fore coffi ar fore 
Sadwrn hefyd felly……..os oes rhywun 
a diddordeb mewn treulio awr bob bore 
Sadwrn…….. 

GWASANAETH IEUENCTID CIC 
YN DATBLYGU 
Erbyn hyn y mae clybiau ieuenctid CIC 
yn denu dros 120 o bobl ifanc bob 
wythnos. Rwyf yn arbennig o falch o 
lwyddiant y clybiau XL sy’n tyfu yn 
gyflym mewn cydweithrediad gyda’r 
ysgolion uwchradd Cymraeg – diolch i 
Amy Davies – a’r clybiau Cymraeg yn 
yr ysgolion uwchradd ail iaith – diolch i 
Vicky Pugh. Ar ben hyn wrth gwrs y 
mae’r clybiau dawns, y cyber caff, y 
clwb cinio a’r clwb CIC. 

Cafwyd Fforwm Ieuenctid arbennig o 
dda yn ddiweddar yn Ysgol Uwchradd 
Rhydywaun gyda nifer fawr o 
ddisgyblion ac athrawon yn cymysgu 
gyda swyddogion ieuenctid a phobl 
ifanc i ystyried sut mae eisiau 
datblygu’r gwasanaeth yn fwy. Deallaf 

NEWYDDION DIWEDDARAF 
Y S G O L  R H Y D F E L E N  Y N 
GANOLBWYNT I GYFARFOD 
BLYNYDDOL Y FENTER 

Dyna beth fydd uchafbwynt Cyfarfod 
Cyffredinol Blynyddol y Fenter a 
gynhelir ar nos Lun 03/11/03 ym 
Mhontypridd rhwng 7pm a 9pm gyda 
Mr Peter Griffiths fel prif siaradwr y 
noson. Gawn weld model o’r ysgol, 
f ideo a  chlywed y newyddion 
diweddaraf ynglyn â’r cynlluniau – 
dewch i fwynhau llwyddiant addysg 
Gymraeg yn Rhondda Cynon Taf. 

Bydd gennym adroddiadau byr am 
waith y Fenter, cyflwyniad ffurfiol 
cyfrifon 2002/03 a chyfle i ethol 
pwyllgorwyr newydd i helpu gyda’r 
gwaith. Bydd angen Cadeirydd newydd 
arnom – mae John Llew Thomas yn 
sefyll i lawr ar ôl tair blynedd o 
gadeirio. Diolch yn fawr iawn iddo fe 
am ei waith fel Cadeirydd y Fenter ac 
Ymddiriedolwr. Deallaf y bydd yn aros 
ar y pwyllgor ac y mae hefyd wedi 
dechrau fel Cadeirydd Mentrau Iaith 
Cymru Cyf. Cwmni sy’n cynrychioli 
holl fentrau iaith Cymru. 

CRIW COCH YN ÔL I DDIDDANU 
A DARPARU GWASANAETH 
CYNLLUN CHWARAE ADEG 
HANNER TYMOR 
Bydd cynlluniau chwarae’r Fenter ar 
agor unwaith eto adeg hanner tymor 
gyda chynlluniau yn Llanhari, 
Rhydfelen, Bronllwyn, Llynyforwyn ac 
Abercynon rhwng 8.30am a 5.30pm bob 
dydd. Bydd chwaraeon, nofio, celf a 
chrefft, partïon sglods, gemau, gemau 
cyfrifiadur, matiau dawns a joio joio 
joio ar gael i blant rhwng 4- 11mlwydd 
oed. Os ydych chi eisiau trefnu lle i’ch 
plentyn chi ffoniwch 01443 226386. 
Mae’r pris yr un peth ag oedd yn yr haf 
ac y mae modd talu dros y ffôn wrth 
drefnu lle. 
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MENTER 
IAITH 

ar waith yn 
Rhondda 
Cynon Taf 

01443 226386 

www.menteriaith.org 

Hannah Bevan o Bontyclun Glesni Roberts o Donteg
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y bydd fforymau tebyg yn cael eu 
cynnal yn y Rhondda ac yn Nhaf-Elai 
cyn bo hir. 

C Y N L L U N  C Y M U N E D O L 
RHONDDA CYNON TAF 
Bydd Cynllun Datblygu Cymunedol 
newydd yn cael ei gyhoeddi yn fuan 
iawn i’w gweithredu rhwng 2004 a 
2014. Os hoffech chi ddylanwadu ar 
gynnwys y cynllun bydd rhaid i chi 
gysylltu â’r cyngor yn sydyn iawn. Mae 
ambell i gyfeiriad positif iawn at y 
Gymraeg yn y drafft presennol a byddaf 
yn falch iawn os ydynt yno o hyd pan 
mae’r cynllun yn cael ei gyhoeddi ym 
mis Ionawr. Rwyf wedi gofyn i Mr Alun 
Pugh AC, y Gweinidog â chyfrifoldeb 
dros y Gymraeg, pa gyngor y mae wedi 
rhoi i gynghorau lleol parthed lle’r 
Gymraeg yn y cynlluniau hyn. Rwyf 
wedi gofyn tair gwaith ond nid wyf 
wedi derbyn ateb hyd yma. 

CYMUNEDAU YN GYNTAF YN 
RHOI MUDIAD MEITHRIN YN 
GYNTAF 
Mae cynlluniau ar y gweill i agor nifer o 
gylchoedd meithrin newydd gan 
ddefnyddio arian Cymunedau Yn 
Gyntaf mewn cydweithrediad â 
swyddogion datblygu Mudiad Ysgolion 
Meithrin. Mae arian ar gael i agor 
cynlluniau neu datblygu cynlluniau o 
fewn ardaloedd Cymunedau Yn Gyntaf. 
I gylchoedd y tu allan i’r ardaloedd hyn 
y mae arian ar gael o hyd trwy grantiau 
bach y Loteri ac eraill. Mae Cronfa 
Community a Voluntary Rhondda 
Cynon Taf hefyd yn gallu cefnogi 
cylchoedd meithrin.  Os ydym am weld 
datblygiadau pellach yn y niferoedd o 
siaradwyr Cymraeg y mae rhaid i ni 
gynyddu’r ddarpariaeth meithrin felly 
cysylltwch a ni neu Fudiad Ysgolion 
Meithrin os oes gennych chi ddiddordeb 
mewn helpu. 

CWRS NEWYDD I BOBL SYDD 
EISIAU DECHRAU BUSNES 
Yn dilyn llwyddiant nifer o gyrsiau 
Potentia y mae Guto Bebb yn ôl i arwain 
criw newydd o bobl sydd am ddechrau 
eu busnes eu hunain. Cynhelir y cwrs yn 
Nhrefforest, Pontypridd ym mis 
Tachwedd ac rydym yn chwilio am bobl 
i ymuno â’r cwrs. Ffoniwch Glesni 
Roberts neu Julie Williams ar 01685 
877183. Mae Glesni hefyd yn gweithio 
ar adnewyddu gwybodaeth Gorwelion 
yn Rhondda Cynon Taf. 

CROESO I HANNAH BEVAN 
Mae Hannah Bevan wedi ymuno â ni i 
gynorthwyo gyda’r gwasanaethau plant 
yn ogystal â rhedeg Clwb Carco 
Tonysguboriau. 

Mae gan Fentrau Morgannwg Gwent 
7 set o Offer Cyfieithu ar y Pryd isgoch i’w llogi 
ar gyfer cyfieithu cyfarfodydd cyfrwng Cymraeg 

Mae gwasanaeth cyfieithu Mentrau Morgannwg Gwent 
yn darparu gwasanaeth Cyfieithu ar y Pryd 

a Chyfieithu Ysgrifenedig ar gyfer Grwpiau Gwirfoddol 
lleol, 

Elusennau ac yn fasnachol. 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â 
Gwynallt Bowen, Cyfieithydd Cymunedol, 

Menter Iaith, Menter y Cymoedd, 
Y Gadlys, Aberdar, CF44 8DL. Ffôn (01685) 877183 
ebost:gwynalltbowen@menteriaith.org 

DYMUNIADAU GORAU 
Mae sawl aelod o staff wedi bod i 
ffwrdd o’r gwaith oherwydd rhesymau 
teuluol. Y mae  Helen John, Helen 
Davies a Julie Williams i gyd wedi 
dioddef. Rydym yn gobeithio y byddan 
nhw yn ôl yn fuan a bod tîm y Fenter yn 
gyfan unwaith eto. Mae Huw T Davies 
hefyd wedi cael diwrnod o salwch ac y 
mae pawb yn cydymdeimlo ag ef hefyd 
– os ydych yn ei weld gofynnwch iddo 
am Dþ Bach Cymraeg gorsaf Trefforest. 
Deallaf fod Valley Lines yn gwerthu 
tocynnau arbennig i dwristiaid Cymraeg 
ddod i Drefforest nawr! 

STEFFAN WEBB 
PRIF WEITHREDWR 

MENTER IAITH 

CWLWM BUSNES 
Y CYMOEDD 

Datblygu eich Busnes 
gyda chymorth 

Cwlwm Busnes Cymru 
siaradwr 

Y Doethur Dilwyn Williams 

6yh Nos Fawrth, 7 Hydref 2003 

Canolfan Menter y Cymoedd, 
Parc Navigation, Abercynon 

Croeso i bawb 

Gwybodaeth bellach: 
01685 877183
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PENBLWYDD 
Llongyfarchiadau i Mr Myrddin 
Roberts Bron Awel Cambrian 
Avenue a ddathlodd ei benblwydd 
yn 96 oed ar Medi 4ydd. Mae Mr 
Roberts i'w weld yn mynd am dro 
bron bob dydd. Dymuniadau gorau 
iddo am sawl penblwydd eto. 

SPARTANS 
Cafodd pumdeg un o drigolion 
Montsoreau, pentref ar lannau afon 
Loire yn Ffrainc groeso mawr gan 
eu cyfeillion pan ddaethant ar 
ymweliad â Gilfach dros Gðyl Banc 
Awst . Roeddent yn aros gyda’u 
ffrindiau yn y Gilfach. Amser cinio 
dydd Gwener oedd hi pan 
gyrhaeddon nhw ac roedd bwffe i'w 
croesawi ar lan llyn pysgota Hendre 
Ifan Goch ac yna ar ôl cwrdd a'u 
cyfeillion aethant i'r cartrefi lle 
roeddent yn aros. Yn yr hwyr 
daethant yn ôl i’r fferm lle’r oedd 
disgo a chyfle i gael gair â hen 
gyfeillion. Bore dydd Sadwrn roedd 
taith i'r Pwll Mawr ym Mlaen Afon 
ac yna nôl i gael bwyd gyda'r 
teuluoedd cyn mynd i'r Ganolfan 
Gymunedol yn Nhre Ifan i Noson 
Gymdei thasol  a chyfnewid 
anrhegion. Dydd Sul roedd gêm 
bêl-droed ar gae'r fferm a'r sgôr ar y 
diwedd yn gyfartal, yn yr hwyr i 
Donyrefail a chael hwyl yn Bowlio 
Deg a phryd o fwyd. Daeth bore 
Dydd Llun yn rhy fuan o lawer ac 
amser dweud ffarwel tan y flwyddyn 
nesaf yn Ffrainc pryd y byddwn yn 
dathlu chwarter canrif o gyfnewid a 
chyfeillgarwch. 

LLONGYFARCHIADAU 
Llongyfarchiadau i Toni Leigh Price 
Thomas Street sy' n chwech oed ac 
yn ddisgybl yn Ysgol Gymraeg 
Tonyrefail am ennill Cyfrifiadur am 
fod y plentyn a gasglodd fwyaf 
mewn Taith Gerdded Noddedig i 
godi arian i'r Ysgol. Defnyddiwyd yr 
arian i wella Cyfrifiaduron yr Ysgol 
a rhoddodd Mr Richard Davies 
Rheolwr-gyfarwyddwr Stordy 
Cyfrifiadur Tonyrefail wobr o 

gyfrifiadur i'r plentyn a gasglodd y 
swm mwyaf. Ennillodd Toni Leigh y 
wobr am gasglu £251-00. Da iawn 
wir Toni Leigh. 

BETH SY MLAEN? 
Mae Jul ie Kel ly Swyddog 
Datblygu'r Celfyddydau wedi bod 
wrthi yn trefnu rhaglen ar gyfer y 
misoedd nesaf. 
Dydd Mawrth Hydref 7ed. 
'Caitlin' yn Theatr y Sherman 
Caerdydd. 
Dydd Iau Hydref 9ed 
' H o l y  M o s e s '  B y d d i n  y r 
Iachawdwriaeth Ton Pentre 
Dydd Sadwrn Tachwedd laf 
'Jesus Christ Super Star' Theatr 
Newydd Caerdydd. 
Dydd Gwener Tachwedd 7ed 
Ffair Grefftau Arena Rhyngwladol 
Caerdydd. 
Dydd Mercher Tachwedd l9ed 
Cwmni Hijinks yn cyflwyno 'I shot 
Buffalo Hill' yn Neuadd Adloniant 
Gilfach Goch. 

Trefnir cludiant i Gaerdydd ac i 
Don Pentre. 

Ffoniwch Julie yn y Ganolfan 
Adloniant ar 675004 i roi eich enw i 
lawr. Mae croeso cynnes i bawb. 

GILFACH GOCH 

Gohebydd Lleol: Betsi Griffiths 

TONYREFAIL 

Gohebydd Lleol: D.J. Davies 

E G L WY S  D E WI  S A N T 
TONYREFAIL 
Rwyf wedi crybwyll o’r blaen am 
ddathliadau canmlwyddiant  Eglwys 
Dewi Sant Tonyrefail. Mae’r dathlu 
yn mynd ymlaen yn dda. Yn ystod 
penwythnos cyntaf mis Awst 
cynhaliwyd gðyl flodau  a fu yn 
s i o e  f y t h g o f i a d w y . 
Llongyfarchiadau mawr iddynt am 
ei hymdrech. Ar 25ain o Hydref 
cynhelir cyngerdd gan gôr Treforus 
dan aweiniad Alwyn Humphries a’r 
unawdydd  Beverly Humphries. Fel 
rwyf wedi sôn cafodd y ficer Y 
Parchedig  Stephen Ambani ei 
daro’n sâl gan strôc ym Mis Mai, ac 
nid yw’n gallu cymeryd rhan yn y 
dathliadau. Mae e wedi dod adre o’r 
ysbyty ond nid yw’n gallu ail gydio 
yn  ei  ddy l et swyddau  et o. 
Dymuniadau da iddo a llwyr iachâd 
buan. 

CLWB GARDDIO 
TONYREFAIL 
Ar  ddydd Sadwrn olaf Mis Awst 
cynhaliwyd sioe flynyddol y clwb 
fel arfer yng Nghlwb y Glowyr yn 
Heol y Felin. Bu yn sioe arbennig a 
garddwyr medrus y Ton yn  ymgolli 
yn eu gwaith. 

DIOLCHGARWCH 
Ar y Sul 7fed o Fedi, cynhaliwyd 

cyfarfodydd diolchgarwch Sant 
Alban Cwmlai a’r cynnyrch yn 
werth ei weld. 

Ar yr 21ain o Fedi cafwyd 
c y f a r f o d y d d  d i o l c h g a r w c h 
Bethlehem Cwmlai,  pryd y 
gwasanaethwyd gan Mr Edward 
Britton o Donyrefail. Sioe dda o 
gynnyrch. 

CYDYMDEIMLAD 
Cydymdeimlad dwys â Miss Vida 
Morgan  cyn-brifathrawes  ysgol 
Gynradd Tonyrefail ar golli chwaer 
yng nghyfraith a oedd yn byw yng 
Nghanada. 

Mae Miss Morgan yn un o 
gyn-aelodau Capel Y Ton. 

Wardeiniaid Eglwys Tonyrefail, 
David Tucker a George Thorne 

yn trefnu’r blodau 
(Llun: Pontypridd Observer)
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Atebion i: Croesair Col 
34, Pen Bryn Hendy, Yr Encil, 
Meisgyn, 
Pontyclun. CF72 8QX 
erbyn 23 Hydref 2003 

Dyma gyfle arall i chi 
ennill Tocyn Llyfrau. 
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Ar Draws 
1. Pwyslais ar y sillaf (4) 
6. Nid yn feddw (4) 
8. Cawrfil (7) 
9. Methu dod o hyd i (4) 
10. Amser byr (4) 
11. Yn cael gafael yn yr ystyr 
yn dda (7) 
12. Erw (4) 
14. I lawr (4) 
17. Dolurio (5) 
20. Cilgwthio (5) 
21. Llwfr (5) 
22. Y Bod Cysygredig (5) 
25. I fyny (4) 
28. Lliw tywyll lluosog (4) 
30. Difyrru, diddanu (7) 
31. Tric (4) 
32. Hoffi yn fawr iawn (4) 
33. Wats (7) 
34. Clefyd crynu (4) 
35. Cydio wrth (4) 

M  A  D  F  A  LL  B  4  C  5  C  6 

A  A  N  C  A  N  O  L  O  G 

E  F  E  NG  Y  L  LL  F9  F  R 

N  A  N  10  C  E  I  L  I  O  G 

O  E  R  N  A  D  G  14  A  D 

R  D  Y  F  R  G  I  19  Y  D 

D  Y  N  A  N  W  D  E  N  U 

Y  S  22  P  L  O  R  Y  N  23  W 

17  T  E  L  D  I  G  O  N  I 

G  O  G  L  A  I  S  W  R  E 

23  R  I  24  A  P  L  A  G  U  S 

D  I  F  A  T  E  R  O  A  A 

26  A  D  TH  A  G  E  N  N  U 

YSGOL GYFUN 
LLANHARI 

Cerddorion 
Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi 
llwyddo mewn arholiadau offerynnau 
cerddorol ym mis Gorffennaf - 17 
telynor, 12 ar y chwythbrennau, 2 ffidil, 
1 fiola ac un cello. 

Taith i India 
Aeth 10 o Rangers o ardal Pen-y-Bont 
gan gynnwys Catrin Davies o Ysgol 
Lanhari i’r India i weithio mewn tþ i 
amddifaid. Bu’r merched yn ail-addurno 
muriau’r tþ gyda darluniau fferm, dysgu 
crefftau a rhedeg gwersyll haf i’r plant 
rhwng saith a deuddeg mlwydd oed. 

Yn ystod y gwersyll trefnodd y 
merched chwaraeon, gwersi nofio a 
gweithdy dawns. Cafon nhw eu 
gwahodd i gartrefi pobl leol lle roedd 
croeso ardderchog. Arhosodd y merched 
yn Sangam, canolfan cenedlaethol y 
Guides. Roedd y daith yn llwyddiant 
mawr ac roedd y pobol yn y tþ yn bles 
iawn gyda’u muriau newydd lliwgar. 

I Lawr 
2. Mân—siarad (5) 
3. Ymlusgiad hir (5) 
4. Difater (6) 
5. Baril (6) 
6. Chwedl (5) 
7. Clwyfo (5) 
12. Llifo i mewn (5) 
13. Dechrau tyfu (5) 
15. Rhyfeddu (5) 
16. Swm addas (5) 
17. Problem ddyrys (3) 
18. Rhagenw person cyntaf 
lluosog (3) 
19. Cwch hwylio (3) 
23. Atsain (6) 
24. Pobl o’r un dras neu wlad (6) 
26. Merch i’r un rhieni (5) 
27. Tynnu’n rhydd (5) 
28. Eiddil (5) 
29 Oerfel (5) 

Atebion 
Cornel y Plant 

1. Derwen - mesen. 
2 Afal Sur Bach. 
3 Castanwydden - 
concer. 
4. Ffawydden. 
5. Ywen. 6. Onnen. 
7. Llarwydden.



16 

Rydym  yn  dathlu  20 fed  penblwydd  Clwb  y  Bont 
ym 2003, ac o’r diwedd mae’r aelodau wedi cael 
gwared â’r morgais. 
Gan  fod  y  dyfodol  yn  fwy  diogel  nawr,  mae’r 

Clwb  am  weithio’n  galetach  i  hyrwyddo’r 
diwylliant Cymraeg yn Nhaf Elái. 
Gellwch  helpu mewn  sawl  ffordd:  1.  ymaelodi 

2. gwneud cyfraniad  3. dod draw am ddiod! 

PARAU 
Ydych chi‛n nabod y coed? 

Yn y llun mae saith ffrwyth neu hadau. 
Mae pob un un perthyn i goeden. 

Allwch chi eu paru yn gywir? 
(Atebion ar dudalen 15) 

Lliwich 
y 

llun


