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tafod elái 
Dyddiad i 
gychwyn ar 

stiwdio newydd 

Bydd rhan gyntaf cynllun £300m i 
adeiladu stiwdio ffilm a pharc thema 
yn Nhaf Elái yn cael ei orffen erbyn 
mis Medi. Rhoddwyd caniatad 
cynllunio gan Gyngor Sir Rhondda 
Cynon Taf ar gyfer cynllun sy’n 
cynnwys stiwdio ffilm a theledu ar 
dir 317 erw yn Llanilid ger Pencoed. 
Yn ôl y cwmni sy’n gyfrifol am y 
datblygiad, Cwmni Rhyngwladol 
Dragon,  disgwylir i’r stiwdio teledu 
sy’n addas ar gyfer cynhyrchiadau 
drama cael ei gwblhau ym mis 
Medi. 

Mae’r cynllun i adeiladu stiwdio 
ffilm yn aros am ganiatad cynllunio 
terfynol a bwriedir ei gwblhau erbyn 
Haf y flwyddyn nesaf. Hefyd 
dangoswyd  d i dd or deb  gan 
fuddsoddwyr mewn adeiladu parc 
thema a fydd yn creu hyd at 1,700 o 
swyddi. 

Mae’r cynllun cyfan yn cynnwys 
parc fusnes, gwesty, canolfan 
cynadledda ac ysbyty preifat. 

NEWID FFINIAU 
ETHOLAETH 
PONTYPRIDD 

Oher wydd  y  cynnydd  ym 
mhoblogaeth yr ardal mae’r 
Comisiwn Ffiniau wedi cynnig 
newidiadau sylweddol i Etholaeth 
Pontypridd fydd yn rhoi rhan o’r 
etholaeth i Gwm Cynon a rhan i 
Orllewin Caerdydd. 

I gadw niferoedd yn Etholaeth 
Pontypridd o gwmpas 54,122 
bwriedir i wardiau Cilfynydd a 
Glyncoch fynd yn rhan o Etholaeth 
Cwm Cynon. Ac yn y de y cynnig 
yw i rhoi wardiau Creigiau a 
Phentyrch yn Etholaeth Gorllewin 
Caerdydd. 

Efallai fod trigolion i’r de o’r 
Garth wedi cyfarwyddo â bod yn 
gysylltiedig â’r brif-ddinas ond 
efallai y daw yn ddipyn o sioc i 
drigolion Cilfynydd a Glyncoch i 
gael eu cysylltu â Chwm Cynon. 

Dylid danfon unrhyw sylwadau ar 
y cynigion i’r Comisiwn Ffiniau 
erbyn 6ed Chwefror. 

Nos Fercher, 4 Chwefror 2004 
Potentia 
“Deffro’r Ysbryd Mentrus” 
Ysgol Fusnes, 
Prifysgol Morgannwg 6:00 

Nos Iau, 5 Chwefror 2004 
Potentia 
“Cyfathrebu a Dylanwadu” 
Ysgol Fusnes, 
Prifysgol Morgannwg 6:00 

Nia Wyn Jones, Hannah Jones, Glesni Roberts, Guto Bebb a Nia Jones 

DYSGU AM FUSNES 

Nos Wener, 5 Mawrth 2004 
Noson Fusnesa 
Noson o Adloniant i ddathlu 
Gwyl Ddewi 
Clwb y Bont, Pontypridd 

Am fwy o fanylion, cysylltwch â 
Glesni Roberts: 
( 01685 877183 

* glesniroberts@menteriaith.org 

CWLWM BUSNES Y CYMOEDD 

Cyflwynwyd tystysgrifau i aelodau 
cwrs busnes a drefnwyd gan Menter 
Iaith Rhondda Cynon Taf. Roedd y 
cwrs dan ofal Guto Bebb a 
trafodwyd nifer o agweddau yn 
cynnwys Treth Incwm, VAT, 
Partneriaeth a Chwmniau. 

Trefnir  cyfres  newydd o 
weithgareddau i ddeffro’r ysbryd 
mentrus - mae croeso i bawb 
ymuno.



tafod elái 
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 1 Mawrth 2004 

Erthyglau a straeon 
i gyrraedd erbyn 
18 Chwefror 2004 

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 

Gwyn Griffiths 
yr Awdur yn Llydaw 

8.00pm, Nos Wener 
6 Chwefror 2004 

Ysgol Creigiau 

Gyda chymorth yr  academi 

CYLCH 
CADWGAN 

CLWB Y 
DWRLYN 

Cinio Gðyl 
Ddewi 

Dydd Sul  29 Chwefror 
am 1.00pm 

Clwb Golff Radyr 
Manylion: 029 20890040 

Merched y Wawr 
Cangen y Garth 

Sgwrs gan Gillian Green 

Nos Fercher, 
Chwefror 11eg 
am 8 o'r gloch 

yn Neuadd Pentyrch 

Cymdeithas Gymraeg 
Llantrisant 

Cinio Gðyl Ddewi 

Nos Wener, 
27 Chwefror, 
Ty Bryngarw, 

Parc Gwledig Bryngarw, 
Brynmenyn. 
£21.50. 

Manylion: 01443 218077 

Argraffwyr: 
Gwasg 

Morgannwg 
Uned 27, Ystad 
Ddiwydiannol 

Mynachlog Nedd 
Castell Nedd SA10 7DR 

Ffôn: 01792 815152 

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

www.cwlwm.com 
Gwybodaeth am holl 

weithgareddau Cymraeg yr ardal. 
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MERCHED Y WAWR 

Cynnyrch noson yn Ngwesty’r Arth, 
Llantrisant. 

TONYSGUBORIAU 
Tony oedd neithiwr yn siarad gydag 
uwch benaethiaid o ryfel Irac am 
undod. 

Taniodd Owain nwyd ysgrifenyddes 
sengl gwersyll urdd Babyddol o 
Rufain i arswydus uchelfannau. 

Gan mlynedd ar ôl y diwygiad 
Cafodd Merched y Wawr weddnewidiad 
Yn lle Castell Caerffili 
Ar galendr eleni 
Rhoed cyfle i ddiosg eu dillad. 

Taith y Ffilm 

Dal: Yma/Nawr 
Y Traddodiad barddol yng Nghymru 

27 a 28 Chwefror    Chapter, 
Caerdydd 

13 Ebrill  Coliseum, Aberdar 
14 Ebrill    Coed Duon



LLONGYFARCHIADAU 
Llongyfarchiadau i Jay Scurlock 
Meadow Lane, disgybl yn Ysgol 
Gymraeg Tonyrefail, a gasglodd 
£207 i’r ysgol trwy gael ei noddi i 
nofio dwy filltir. Roedd Jay eisiau 
profi iddi hi ei hun ei bod yn gallu 
nofio dwy filltir, felly penderfynodd 
gael ei noddi. Llwyddodd i nofio 
dwy filltir a chyflwyno £207 i'r 
ysgol. 

Llongyfarchiadau hefyd i Toni 
Leigh Price Thomas Street a fu 
wrthi yn trefnu cystadleuaeth 
`Enwi'r Ddol.' Rhoddodd ei mamgu 
dol i'w henwi ac fe gododd Toni 
Leigh £105 i'r ysgol. 

Y CELFYDDYDAU 
Yn ddiweddar aeth llond bws i 
Gaerdydd i `Arddangosfa Pwythau 
C r e a d i g o l '  y n  y r  A r e n a 
Rhyngwladol. Roedd pawb yn 
rhyfeddu fod cymaint o grefftau i 
gael. Trefnwyd y daith gan Julie 
Kel ly,  Swyddog Datblygu'r 
Celfyddydau. Wythnos yn gynt 
trefnodd i barti fynd i'r Theatr 
Newydd i weld perfformiad o `Jesus 
Christ Superstar' ac roedd pawb 
wedi mwynhau gweld hanes yr Iesu 
mewn dull cyfoes. 

YMWELIAD CWMNI HIJINX 
Ymwelodd Cwmni HIJINX â'r 
Ganolfan Gymunedol i berfformio `I 
Shot Buffalo Bill' gan Paul Conway. 
Bill Cody, `cowboy ` enwog o'r 
Gorllewin Gwyllt oedd yr enwog 
Buffalo Bill y bu cymaint o sôn 
amdano. Ymwelodd â Chaerdydd 
canrif union yn ôl yn 1903 ac mae 
llun o'r orymdaith ar gael yn croesi 
Pont Treganna. Perfformiwyd y 
ddrama gan Emyr John , Nathan 
Sussex, Tom Englishby a Jessica 
Sandry ac roedd eu perfformiad yn 
slic ac yn gofiadwy iawn. Mae'n dda 
cael cyfle i weld perfformiad gan 
Gwmni Teithiol fel HIJINX o bryd 
i'w gilydd a gobeithiwn y down i'n 
gweld rhywbryd eto.  Mae'r 
Gymuned yn ddiolchgar iawn i Julie 
Kelly am drefnu'r noson ac am ei 
gwaith yn noddi'r celfyddydau. 

MICROSOFT 
I DDARPARU 

MEDDALWEDD AR GYFER 
SIARADWYR CYMRAEG 

Fe gyhoeddodd Bwrdd yr Iaith 
Gymraeg bartneriaeth newydd â 
Microsoft a fydd yn cynhyrchu 
rhyngwynebau Cymraeg ar gyfer 
Microsoft Windows XP a Microsoft 
Office System. 

Mae’r Bwrdd wedi bod yn 
gweithio â Microsoft ers mis Medi y 
llynedd gan gynllunio gweithredu 
Windows XP & Office 2003 yn 
Gymraeg, a hynny drwy ddefnyddio 
technoleg Pecyn Rhyngwyneb Iaith 
(LIP) a fydd yn sicrhau bod y 
diweddariadau hyn i gynnyrch 
Microsoft ar gael yn rhad ac am 
ddim i siaradwyr Cymraeg yn ystod 
2004. Mae’r Bwrdd a Microsoft ill 
dau yn awyddus i wneud pethau’n 
haws i siaradwyr Cymraeg fyw, 
gweithio a gwneud busnes yn eu 
dewis iaith. 

Mi cr osof t  sy ’n  c y l l i do ’ r 
cyfieithiad hwn ac mae’n cydweithio 
â’r Bwrdd er mwyn galluogi 
siaradwyr Cymraeg i gael y 
Pecynnau Rhyngwyneb Iaith hyn. 

Meddai Cadeirydd y Bwrdd 
Rhodri Williams: “Rydym wrth ein 
bodd o fedru cydweithio’n agos â 
Microsoft ar brosiect mor gyffrous. 
Dyma gam hynod arwyddocaol 
ymlaen ar gyfer y Gymraeg, ym 
myd addysg, yn y gweithle a’r tu 
hwnt. A thechnoleg gwybodaeth 
bellach yn rhan mor annatod o 
fywyd pawb, mae’r hwb hwn yn 
hanfodol bwysig ar gyfer datblygiad 
y Gymraeg. Rydym yn rhoi croeso 
cynnes i’r symudiad lleol hwn gan 
Microsoft ac edrychwn ymlaen yn 
fawr at gydweithredu â nhw dros y 
blynyddoedd a ddaw er mwyn 
symud pethau ymlaen.” 

N o d o d d  M a t t  L a m b e r t , 
C y f a r w y d d w r  M a t e r i o n 
Llywodraethol Microsoft EMEA: 
“Mae’r prosiect pwysig hwn yn dod 
â’n sefydliadau ynghyd er budd 
siaradwyr Cymraeg. Ein gobaith yw 
y bydd y Pecyn Rhyngwyneb Iaith 
yn hwyluso cyfrifiaduro ar gyfer 
busnesau ac unigolion yng 
Nghymru, ac y bydd yn gymorth i 
hyrwyddo’r Gymraeg.” 
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GILFACH GOCH 
Gohebydd Lleol: Betsi Griffiths 

3 

DATHLU’R NADOLIG 
Bu llawer o ddathlu'r Nadolig yn y 
cwm. Cafwyd Gwasanaeth Carolau 
arbennig ym Moreia pan ymunodd 
aelodau Calfaria ac Eglwys y Plwyf 
yn y mawl. I gyd-fynd a'r carolau 
roedd yr aelodau wedi dewis 
darlleniadau o'r Beibl neu ddarn o 
farddoniaeth neu ryddiaeth addas. 
Roedd y Gwasanaeth dan ofal Miss 
Mair Thomas ac roedd Miss Rae 
Thomas wrth yr organ. Roedd llawer 
o bobl wedi dod ynghyd, yn eu plith 
ymwelwyr a chyn aelodau'r Ysgol 
Sul. 
Noswyl Nadolig roedd Gwasanaeth 
yn Eglwys Sant Barnabas am 5 o'r 
gloch ac yn Calfaria Gwylnos dan 
arweiniad Mr Bil Phillips am 11.30 i 
groesawu'r Nadolig. 

DOSBARTH GWNÏO 
Bu’r Dosbarth Gwnïo wrthi eleni eto 
yn gweu ar gyfer y Nadolig. Aeth y 
merched ati i weu Addurniadau 
Nadolig Siôn Corn a dynion eira a'u 
llanw a losin a'u gwerthu er budd Tþ 
Hafan. Codwyd £671-75. Fe garai'r 
Merched ddiolch i bawb a brynodd 
Siôn Corn a hefyd i Mrs Pam Price y 
Siop Bapur a'i chwsmeriaid a 
brynodd tocyn Raffl tuag at y Siôn 
Corn Mawr. Llawer o ddiolch i 
bawb. 

PANTOMEIM 
Mae disgwyl mawr am y Pantomeim 
'MOTHER GOOSE' fydd yn cael ei 
berfformio yn Neuadd yr Eglwys o 
Nos Fawrth Chwefror l7ed hyd 
Dydd Sadwrn 21ain. Mae Cwmni 
Drama Gilfach gyda pobl ifanc Sant 
Barnabas wedi bod wrthi 'n 
gweithio'n galed iawn dros y 
misoedd diwethaf yn paratoi'r 
pantomeim. 

PENBLWYDD 
Llongyfarchiadau a dymuniadau 
gorau i Gareth Walters a ddathlodd 
ei ben-blwydd yn 2lain yn 
ddiweddar.
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Ysgol Gynradd 
Gymraeg Castellau 
Marc Safon. 
Llwyddodd yr ysgol i dderbyn Marc 
Safon yr Asiantaeth sgiliau 
Sylfaenol ym Mis Tachwedd. 
Diolch i Mr Dafydd Davies am 
lywio’r cais ar ran yr ysgol. 

Llongyfarchiadau. 
Llongyfarchiadau gwresog i un o 
athrawesau’r ysgol ar ei ddyweddïad 
â Lee Bowen ar Ionawr y cyntaf. 
Dymuniadau gorau iddynt a phob 
lwc. 

Pantomeim. 
Bydd disgyblion blynyddoedd 1-6 yr 
ysgol yn ymweld â’r Miwni ym 
Mhontypridd ar Ionawr 20 i 
fwynhau’r pantomeim.  Pob hwyl 
iddynt. 

Rygbi. 
Llongyfarchiadau i dim rygbi’r 
ysgol.  Enillodd y tîm yn erbyn 
Ysgol Coed yr Esgob 27-0 ar 
brynhawn Llun ,Ionawr 19. 

Pêl-rwyd. 
Pob lwc i’r tîm pêl rwyd wrth iddynt 
gystadlu yn nhwrnament pêl-rwyd 
yr Urdd ym Mhenybont ar Ionawr 
22.  Diolch i Miss Thomas a Mrs 
Lloyd am hyfforddi’r tîm. 

Ymweliadau. 
Ar ddiwedd tymor y Nadolig aeth 
Blwyddyn 6 i’r Cynulliad a phlant 
blynyddoedd 5 a 6 i Barc 
Treftadaeth y Rhondda.  Cafwyd 
amser hwyliog a buddiol yno. 

Eisteddfod. 
Cynhelir Eisteddfod Ysgol Castellau 
ar ddydd Gwener Chwefror 13 yn 
neuadd yr ysgol. 

Croeso. 
Derbyniwyd 8 o blant bach newydd 
i’r feithrin – croeso mawr iddynt. 

Eisteddfod Genedlaethol 
2008  Caerdydd: 

Cyfarfod Cyhoeddus 

Annwyl Gyfaill, 
Efallai eich bod wedi clywed bod 
Cyngor Dinas a Sir Caerdydd wedi rhoi 
gwahoddiad i’r Eisteddfod Genedlaethol 
ymweld â’r ddinas yn y flwyddyn 2008, 
ac yn ddiweddar mae Cyngor yr 
Eisteddfod Genedlaethol wedi derbyn y 
gwahoddiad. Eisoes mae staff yr 
Eisteddfod a swyddogion Cyngor 
Caerdydd wedi bod yn trafod manylion 
amrywiol ac yn gosod seiliau, ac ar hyn 
o bryd mae popeth yn datblygu’n dda. 

Fodd bynnag, mae un elfen allweddol 
heb ei gyffwrdd eto, sef barn a 
dymuniad y bobl leol - dim ond gyda 
chefnogaeth y trigolion lleol y gallwn 
ystyried cynnal yr ðyl. 

M a e  dy fo d i a d  y r  E i s t e d dfo d 
Genedlaethol yn golygu llawer o waith 
caled ond hefyd yn sgîl dyfodiad yr ðyl, 
f e  dda w bu dd  c ym de i t h a s o l , 
diwylliannol ac ieithyddol, yn ogystal â 
budd economaidd i’r ardal gyfan. 
Disgwylir cynnydd mewn gweithgaredd 
yn seiliedig ar yr iaith Gymraeg wrth i’r 
Eisteddfod godi ymwybyddiaeth a 
phroffil y Gymraeg fel iaith fyw. Hefyd 
bydd cyfle ehangach i drigolion yr ardal 
i gael mynediad i, a chyfranogiad o 
fewn y celfyddydau a’r diwylliant. 

I’r perwyl hwn, ein bwriad yw cynnal 
Cyfarfod Cyhoeddus er mwyn i 
drigolion cylch Caerdydd ddatgan eu 
cefnogaeth a’u barn parthed dyfodiad yr 
ðyl i’r brifddinas. Os ydych yn fodlon 
ein cynorthwyo er mwyn sicrhau 
llwyddiant Eisteddfod Genedlaethol 
2008, a fuasech cystal â dod i’r cyfarfod 
cyhoeddus a gynhelir nos Fawrth, 23 
Mawrth 2004,  yn Stadiwm y 
Mileniwm, Caerdydd, am 7.30 o'r 
gloch [Ystafell y Mileniwm, mynediad 
gât 7]. Darperir offer cyfieithu a noddir 
y noson gan Glwb Ifor Bach. 

Os na fedrwch fod yn bresennol, ond yn 
awyddus i’n cynorthwyo, cysylltwch â’r 
swyddfa – Swyddfa’r Eisteddfod, 33 
Stryd y Bont, Casnewydd NP20 4BH. 

Edrychaf ymlaen at gydweithio â chwi 
yn y dyfodol. 

Yn gywir 

Elfed Roberts 
Cyfarwyddwr 
de@eisteddfod.org.uk 

TONYREFAIL 
Gohebydd Lleol: D.J. Davies 

CYNGERDD BAND PRES YN 
EGLWYS SANT ALBAN 
Tawel iawn yw hi wedi bod cyn, tros 
ac wedi’r Nadolig a’r flwyddyn 
n e w y d d .  P r i n  i a w n  f u ’ r 
gweithgareddau yn y Ton. Bu 
addurniadau hyfryd ar gartrefi’r 
ardal. 

Ar nos Sul 14eg o Ragfyr cafwyd 
noson odidog yng nghwmni aelodau 
Sant Alban Cwmlai ag Eglwys Dewi 
Sant Tonyrefail pryd y cawsom 
gwmni Band Pres Canol Rhondda 
yn Sant Alban. Mae ymweliad y 
band, gyda’u harweinydd sydd yn 
byw heb fod ymhell o’r eglwys, yn 
flynyddol bellach. Carolau oedd y 
thema a  datganiadau unigol gan 
aelodau o’r band. Ar hanner amser 
cafwyd toriad i gael gwledda gyda 
mins peis a phaned o de neu sheri a 
chael ymgom ag aelodau o’r band a 
heb anghofio’r raffl pryd oedd llu o 
wobrau ar gael. Rhai yn lwcus ag 
eraill heb ddim. Diolch i chwiorydd 
yr eglwys am baratoi ar ein cyfer. 

Rwyf wedi crybwyll o’r blaen am 
ddathliadau canmlwyddiant Eglwys 
Dewi Sant Tonyrefail yn ystod y 
flwyddyn a aeth heibio. Mae wedi 
bod yn amser prysur iawn ar yr 
ae l odau  ac  w edi  bod  yn 
l l wy d di a n nu s  d r os  b e n - 
llongyfarchiadau mawr iddynt. Yn 
anffodus torrodd iechyd y Ficer Y 
Parchedig Stephen Ambani lawr yn 
ystod y flwyddyn ac yn nid yw eto 
wedi gallu ailgydio yn ei waith. Fe 
gymerith dipyn o amser eto cyn iddo 
allu dod yn ôl i’r adwy. Dymunwn 
yn dda iddo. 

DAMWAIN 
Gwellhad buan i Miss Betty Prosser 
ar ôl iddi gwympo yn y tþ a thorri ei 
braich. Mae Betty yn ferch garedig 
ag yn barod ei chymwynas bob 
amser. Dim ond haner gair fydd yn 
barod i’m cynorthwyo gyda 
dosbarthu Tafod Elái yn y Ton. 

PENBLWYDD 
Penblwydd hapus i Miss Jean 
Thomas, Maesyffynnon, Stryd Fawr 

Tonyrefail. Mae wedi cyrraedd 
oedran teg. Pob bendith Jean. (y 
bwtcher) fel ei adnabyddir yn y Ton. 
Roedd Jean wedi bod yn aelod yng 
Nghapel Y Ton nes ei gaewyd dros 
flwyddyn yn ôl.
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Martyn Geraint yn 
cefnogi Apêl Seren 

Fach “Cancer 
Research UK” 

Fe wnaeth cast “Panto Pop” sy’n 
cynnwys Martyn Geraint ac Eddie 
Butler (Iwan John), ddisgleirio 
bywyd un seren fach leol, o Lanbedr 
Pont Steffan ar ddydd Gwener 12 
Rhagfyr 2003. Mae’r cast yn falch o 
gefnogi apêl Seren Fach “Cancer 
Research UK” ar gyfer mis 
ymwybyddiaeth cancr plant. 

Mae Manon Williams sy’n bedair 
blwydd oed yn seren fach wrth iddi 
ddisgleirio trwy ei thriniaeth am 
leukaemia. Mae Manon yn derbyn 
triniaeth ac yn ymweld â’r ysbyty yn 
aml, pob 6 wythnos. 

Mae Aled, tad Manon yn 
dweud:“er ei bod ond yn bedair 
blwydd oed, nid yw Manon yn 
cwyno ac mae hi’n sylweddoli bod y 
driniaeth mae hi’n ei derbyn yn ei 
helpu hi. Wrth gwrs mae ‘na 
ddiwrnodau da a diwrnodau drwg 
ond mae hi’n ymwybodol bod y 
driniaeth yn mynd i wneud hi’n ffit 
ac yn iach.” 

Mae Martyn Geraint, seren y sioe 
yn dweud "Rwy'n falch iawn i 
gefnogi'r ymgyrch yma, a pha ffordd 
well o wneud hynny na mewn Panto 
sydd yn dod a chymaint o 
hapusrwydd i bob plentyn." 

Mae cyfarwyddwraig adran 
gyfathrebu “Cancer Research UK”, 
Susan Osborne, yn dweud: “Rydyn 
ni’n gwobrwyo yn ystod mis 
Rhagfyr, mis ymwybyddiaeth cancr 
plant oherwydd yn ein llygaid ni 
mae pob plentyn sy’n dioddef â 
chancr yn seren fach”. 

“Cancr yw’r achos mwyaf o 
farwolaeth mewn plant rhwng 1 a 14 
oed. Darganfyddir tua 1,450 o blant 
â’r afiechyd bob blwyddyn. Hynny 
yw, 1 ym mhob 600.” 

“Beth bynnag mae yna newyddion 
da. Diolch i ymchwil a datblygiad 
triniaethau, mae’r cyfartaledd o 
oroesiad wedi gwella am pob math o 
gancr plant dros y 20 mlynedd 
diwethaf. Heddiw mae mwy na saith 
allan o ddeg o blant wedi derbyn y 
driniaeth yn llwyddiannus ac mae 
dros 80% o’r plant yn goroesi y 
leukaemia mwyaf cyffredin.” 

Mae Dawn Williams, Swyddog 
Codi Arian yn Ne Cymru, yn dweud, 
“gall y gymuned ddefnyddio nifer o 
ffyrdd gwahanol i godi arian a 
chefnogi ein plant. Gan nad ydyn ni 
yn derbyn bron dim gan y 
llywodraeth mae’r cymorth ariannol 
yn dod trwy gefnogaeth pobl leol ar 
draws Cymru fel y gallwn ni barhau 
i ymchwilio i driniaethau gwell  am 
gancr. 

Os ydych chi’n adnabod Seren 
Fach hyd at 16 oed yr hoffech chi 
iddyn nhw gael cydnabyddiaeth am 
eu dewrder gyda thystysgrif Seren 
Fach neu os hoffech chi helpu codi 
arian yn eich cymuned leol trwy 
werthu bocs o fathodynnau sêr pin 
arian cysylltwch â mi ar 02920 
224386. 

Ysgol  Pont Siôn Norton 
Marc Safon 
Mae’r ysgol wedi ennill Gwobr 
Marc Safon gan yr Asiantaeth 
Sgiliau Sylfaenol i gydnabod y 
gwaith a wneir i hybu’r sgiliau 
angenrheidiol i ddatblygu gwaith 
disgyblion yn y pynciau craidd. 
Gwobrwywyd yr ysgol gan Mr Dewi 
Jones, cyfarwyddwr addysg yr 
awdurdod, yn ystod y gwasanaeth 
boreol ar fore Gwener, Ionawr 23 ain . 

Chwaraeon 
Llongyfarchiadau i dîm pêl-droed 
merched yr ysgol ar gyrraedd y 
rownd derfynol yng nghystadleuaeth 
yr Urdd yn ddiweddar. Enillodd y 
merched bob gêm ar eu ffordd i’r 
rownd derfynol, a dim ond wedi 
colli o un gôl yn y diwedd. Daliwch 
ati ferched! 

Ymweliad Addysgol 
Bu Blwyddyn 5 a  6 yn ymweld â 
Chanolfan Hyder yn ystod mis 
Rhagfyr i astudio’r cylch dðr. 

Genedigaeth 
Llongyfarchiadau i Sara a Tîm Ryall 
ar enedigaeth efeilliaid ar Ddydd 
Nadolig – Ben a Jess. Dyma anrheg 
Nadolig gwerth i’w gael. 

Croeso i Miss Catrin Thomas a Miss 
Bethan Griffiths sydd wedi ymuno 
â’r staff dros gyfnod mamolaeth Mrs 
Sara Ryall a Mrs Amanda Lloyd. 

Cymdeithas Rieni 
Diolch yn fawr i’r Gymdeithas Rieni 
am drefnu’r Ffair Nadolig unwaith 
eto. Codwyd dros £650. Bydd pob 
plentyn yn yr ysgol yn elwa o’r 
adnoddau a brynir o’r coffrau hyn. 
Hefyd, fe godwyd £225 yn raffl Sioe 
Nadolig yr Adran Iau. 

Clwb y Dwrlyn 
Dros y Nadolig bu aelodau’r clwb 
yn crwydro strydoedd Pentyrch. Ar 
yr 22 Rhagfyr bu criw yn canu 
carolau a chodi £145 tuag at Ysgol 
Craig y Parc. 

Yna ar y 9ed o Ionawr Y Fari 
Lwyd fu’n dathlu’r Hen Galan a 
chael croeso yn y Clwb Rygbi, a 
thafarnau’r Kings a’r Lewis. Eleni 
cafwyd cwmni Dafydd Idris a fu’n 
canu rhai o ganeuon traddodiadol yr 
ardal. 

PENTYRCH 
Gohebydd Lleol: Bethan Griffith



PONTYPRIDD 
Gohebydd Lleol: 

Jayne Rees a Delyth Jones 
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Symud Ty. 

Gobeithio nad yw'n rhy hwyr i 
ddymuno pob lwc yn eu cartrefi 
newydd i Elin Llywelyn sy bellach 
yn  byw yn  Pav i a  Cour t , 
Pontypridd a Brett Duggan a'i gariad 
Michelle sy nawr yn byw yn Stryd 
Siôn, Pontypridd. 

Ymweliad Cantores. 
Ble fyddwch chi am 1.00p.m. Dydd 
Sadwrn, Chwefror 14eg? Hwyrach y 
byddwch wedi gorffen agor y 
pentwr o gardiau Sant Ffolant ac yn 
barod i ymlwybro draw i'r farchnad 
ym Mhontypridd. Mae Ann a 
Maldwyn, Siop y Bont yn awyddus 
iawn i'ch croesawu i wrando ar y 
gantores boblogaidd, Meinir 
Gwilym a fydd yn canu o flaen eu 
stondin.Galwch draw! 

Digwyddiadur 
Clwb Y Bont. 

Nos Sadwrn 7fed a'r 21ain 
Chwefror. 
Disgo yn yr ystafell gefn. Mynediad 
am ddim. Cewch ddod a'ch CD's 
eich hun i'w chwarae. 

Sadwrn 14eg Chwefror 
Rygbi ar y sgrîn fawr- Cymru v Yr 
Alban. Wisgi am bunt!! 

Nos Wener 20fed Chwefror 
Drama: 
"Shinani'n Siarad" ( Addasiad o " 
The Vagina Monologues" ) 

Dydd Sul 22ain Chwefror 
Rygbi Iwerddon v Cymru. 
Y Clwb ar agor brynhawn Sul ar 
gyfer y gêm 

Nos Wener 27ain Chwefror 
Parti Gwyl Dewi y Clwb. Eisteddfod 
Dafarn ac adloniant. 

Croeso cynnes i bawb i bob un o'r 
uchod. 

Mae’n siwr fod rhai ohonoch wedi 
bod yn ddigon dewr i fynd ati i 
baratoi a rhedeg “marathon” dros y 
blynyddoedd! Gair arbennig sydd 
gen i heddiw i ddiolch i’n ewythr – 
Mark Morgan – am redeg Marathon 
Caerdydd – ond nid yn unig hynny – 
daeth Mark yn ôl o Irac am ddwy 
noson yn unig yn unswydd er mwyn 
rhedeg y marathon. Mae Mark yn 
filwr, ac fe’i anfonwyd i Irac am 
bedwar mis ym mis Mehefin y 
llynedd – i wres llethol mae’n 
debyg! 

Diolch hefyd i bawb o’r ardal (yn 
enwedig y corau!) a gyfrannodd mor 
hael at waith y Gymdeithas 
Syndrom Down. Aeth dros £600 at 
waith ymchwil yn yr Iwerddon, a 
chyfran arall i sicrhau y gallodd 
Siôn Corn alw yn ein parti Nadolig 
yn yr ysbyty!! 

Rydw i’n lwcus iawn gan fod pump 
o blant bach eraill â Down’s 
Syndrome wedi eu geni yn Ysbyty 
Llantrisant ers y flwyddyn 2000 
(sydd yn anarferol o uchel gan mai 
un plentyn â Down’s Syndrome bob 
rhyw ddeunaw mis s’n arferol i’r 
ardal). Rydyn ni gyd yn cwrdd 
unwaith y mis yng Nghanolfan y 
Plant yn yr Ysbyty er mwyn cael 
hwyl a sbri!! Rydyn ni’n chwarae, 
yn canu, yn chwerthin a chreu helynt 
fel bob plentyn “normal” arall . . . .! 

Diolch Mark! 

gan Iwan West (2 oed). 

YSGOL GYMRAEG 
GARTH OLWG 

Croeso nô1 i bawb a dymuniadau 
gorau wrth i ni gychwyn 2004. Ar 
ddechrau'r tymor newydd, pleser i ni 
yng Ngarth Olwg yw gweld 
gweithwyr yn brysur yn paratoi'r 
safle ar gyfer dechrau adeiladu'r 
Garth Olwg Newydd ym Mis 
Chwefror. Diolch i'r rhieni, i 
ymwelwyr ac i'r gweithlu am fod 
mor amyneddgar wrth geisio 
dygymod â phatrymau parcio 
newydd ac anghyfarwydd. 

Ymwelwyr 
Yn ystod Mis lonawr, cynhaliwyd 

dau wasanaeth boreol arbennig, a 
arweiniwyd gan siaradwyr gw~dd 
penodol: - un yn delio a "Diogelwch 
ar y Ffordd" a'r llall yn delio ag 
"Ail gy l chu".  Cyfeir iwyd y 
gweithgareddau yn bennaf at blant 
Cyfnod Allweddol 2. 

Pêl-rwyd 
Cyfle i ganmol y merched sydd wedi 
ail-afael yn yr ymarferion pêl-rwyd, 
ac wedi chwarae un gêm gystadleuol 
yn barod tymor yma - yn erbyn 
Ysgol Gynradd Llanilltud Faerdre. 

Rygbi 
Yn yr un modd, cyfle i ganmol y 
bechgyn sydd wedi ail-afael yn yr 
ymarferion rygbi, ac wedi chwarae 
un gêm gwpan yn barod - yn erbyn 
Ysgol Gynradd Coedpenmaen. Ar 
ddiwedd gêm galed a chystadleuol, 
colli fu hanes bechgyn Garth Olwg 
12 - 33. 

DIOLCH MARK! 

Iwan West



EFAIL ISAF 
Gohebydd Lleol: Loreen Williams 

PRIODAS 
Llongyfarchiadau i Eilian Jones a 
Toni Jones ar eu priodas yng 
Nghapel Rhydbach, Botwnnog ar 
Ddydd Sadwrn, Rhagfyr 20fed. 
Dylan Hopkins-Williams sydd yn 
athro yn Ysgol Gyfun Rhydywaun 
oedd y gwas priodas a Ffion, Delyth 
a Mari, tair nith i Eilian oedd y 
morynion. Mwynhawyd y wledd 
briodas yn Oriel Plas Glyn y Weddw 
yn Llanbedrog. Treuliodd y pâr 
ifanc eu mis mêl ar Ynysoedd y 
Maldives. 

Brodor o Lanybydder yw Tomi ac 
mae'n beiriannydd gyda Chwmni ym 
Mhenybont-ar-Ogwr ac mae Eilian 
hithau’n hanu o Fotwnnog ac yn 
weithiwr llawrydd ym myd y 
Cyfryngau. Mae'r ddau wedi 
ymgartrefu ar Stad Nant Celyn yn 
Efail Isaf. Dymuniadau gorau i'r 
ddau ohonoch. 

YSBYTY 
Treuliodd Arthur Garnon, Heol y 
Ffynnon gyfnod yn yr ysbyty adeg 
gwyliau'r Nadolig. Dioddefodd 
Sharon Mahoney, Heol Tir Coch 
drawiad ar y galon a bu hithau yn yr 
ysbyty am gyfnod. Dymunwn yn 
dda iddynt gan fod y ddau yn 
disgwyl cael eu galw'n ôl am 
driniaeth yn y dyfodol agos. 

CWTOGI AR Y GWASANAETH 
BWS DRWY’R PENTREF 
Mae newyddion wedi dod i law fod 
y Gwasanaeth Bws (Stagecoach 
Transport Company) sydd yn rhedeg 
o Bentre'r Eglwys drwy bentrefi 
Efail Isaf, Creigiau a Phentyrch i 
Gaerdydd yn dod i ben ar Chwefror 
2ail 2004.. Bydd hyn yn golled 
aruthrol i'r pentrefwyr. 

FFARWELIO Â THEULU O 
NANT CELYN. 
Dymunwn yn dda i Tim a Hillary 
Green, Nant Celyn a'r ddwy ferch 
fach, Laura a Katy sydd wedi symud 
i Barc Castell y Mynach, Creigiau 
yn ddiweddar. 
Pob lwc i chi yn eich cartref 
newydd. 

GENEDIGAETH 
Llongyfarchiadau i Rhodri a Lisa 
Samuel, Heol Lodwig, Pentre'r 
Eglwys ar enedigaeth eu mab bach 
Hari Ellis ar y 30ain o Dachwedd. 
Brawd bach newydd i Emily ac ðyr 
i Gary a Bethan Samuel. 

PARTI'R EFAIL 
Bu cantorion Parti'r Efail yn swyno'r 
pentrefwyr adeg y Nadolig eto drwy 
ganu carolau o amgylch y strydoedd. 
Casglwyd swm o arian teilwng i 
chw yddo  co f f r au  Cr on fa ' r 
Eisteddfod Genedlaethol yng 
Nghasnewydd eleni. 

MERCHED Y GARTH 
Bu Merched y Garth yn diddanu'r 
ymwelwyr yn Sain Ffagan ar y 
Sadwrn cyn y Nadolig gan gyflwyno 
rhaglen o ganeuon Nadolig a 
charolau'r Plygain yng nghanolfan 
Oakdale. Teithiodd yr aelodau i 
Ysbyty Llwynypia ar Nos Iau, 
Rhagfyr 18fed i ganu carolau ac i 
ymweld â Mererid, un o'n haelodau 
sydd yn glaf yn yr ysbyty ers tro. 
Diolch o galon i Glenys am y croeso 
cynnes ym Maes yr Haul i gloi'r 
noson. Mae gwybodaeth am y côr ar 
www.merchedygarth.com. 

Estynnwn ein llongyfarchiadau i 
Gadeirydd y Côr, Petra Davies ar ei 
dyweddïad i Lee Bowen o Bentre'r 
Eglwys ar Ddydd Nadolig. 
Dymuniadau gorau i chi eich dau. 
A sôn am serch a chariad fe 
ddychwelodd aelodau Côr Merched 
y Garth i Sain Ffagan i ganu 
caneuon serch yn nathliadau 
Diwrnod y Santes Dwynwen ar 
brynhawn Sul, Ionawr 25ain. 
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Y TABERNACL 

Dathliadau'r Nadolig. 
Bu l lewyrch eto eleni  ar 
ddathliadau'r Nadolig yn yr eglwys 
gyda phlant yr Ysgol Sul, Y Criw 
Cðl ac aelodau Teulu Twm yn 
cyfrannu eu heitemau'n raenus iawn. 
Braf yw gweld ein gweinidog yn ôl 
wrth y llyw ac ef a lywyddodd 
Wasanaeth afiaethus Noswyl y 
Nadolig. 

Aelodau Newydd. 
Yng Ngwasanaeth Cymun cynta'r 
flwyddyn derbyniwyd Hefin a Lowri 
Gruffydd yn aelodau yn yr eglwys. 
Mae Hefin a Lowri, Trystan ac 
Osian wedi bod yn mynychu'r capel 
yn ffyddlon ers tro byd ac yn 
cyfrannu'n gyson i'r oedfaon. 

Bedydd 
Ar fore Sul Ionawr l8fed 
bedyddiwyd Steffan Dafydd, mab 
Mike a Lyn West. Roedd yn braf 
cael croesawu ffrindiau ac aelodau o 
deuluoedd Mike a Lyn i'r 
Gwasanaeth. 

Trefn yr Oedfaon ar gyfer Mis 
Chwefror 
Chwefror 1af Gwasanaeth Cymun o 
dan ofal Y Gweinidog. 
Chwefror 8fed Y Parchedig Dafydd 
Edwards, Radur. 
Chwefror 15ed Cwrdd Plant 
Chwefror 22ain Y Parchedig Eirian 
Rees. 
Chwefror 29ain Y Parchedig 
Ddoctor Vivian Jones, Yr Hendy. 

Toni  ac Eilian Jones
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DYMUNIADAU GORAU I RHIAN 
JAMES 
Mae Rhian James yn gadael ein swyddfa 
yn Aberdâr, i ddechrau swydd newydd 
gyda Phrifysgol Cymru, ar ôl pedair 
blynedd o waith da a welodd hi’n 
dechrau fel swyddog clerigol, datblygu 
yn rheolwraig swyddfeydd Menter Iaith 
a CIC ac yn swyddog personél. Mae hi 
wedi gwneud cyfraniad mawr at 
ddatblygu gwaith y Fenter yn enwedig 
gyda’i chysylltiadau gyda dysgwyr ac fe 
fydd colled mawr ar ei hol hi. 

D A T H L I A D A U  S A N T E S 
DWYNWEN 
Bu dipyn o sylw i Santes Dwynwen 
eleni wrth fod cardiau Bwrdd yr Iaith 
wedi cael eu dosbarthu yn eang iawn, 
balðns ac arwyddion yn siopau Tesco, 
Twmpath Mawr i’r dysgwyr gyda CYD 
a nifer o bartïon yn ein clybiau carco. 

ANGEN DEDDF IAITH I’R 
SECTOR PREIFAT 
Braf oedd gweld dathliadau Santes 
Dwynwen yn Tesco. Drueni oedd nodi 
bod y dathliadau mawr o dan arwyddion 
lle roedd y Saesneg LOT, LOT yn fwy 
na’r Gymraeg. Mae’n amlwg iawn bod 
angen Deddf Iaith i’r Sector Preifat. 

YR IAITH A’R GYFRAITH 
Yr iaith a’r gyfraith oedd testun sgwrs y 
cyfreithiwr Hywel James wrth iddo 
annerch Cwlwm Busnes y Cymoedd yn 
ddiweddar.  Cafwyd cynulleidfa 
deilwng iawn i wrando ar sgwrs 
ddiddorol yn nodi’r gwelliannau sydd 
wedi bod, yn awgrymu bod statws a 
defnydd yr iaith yn uwch nac erioed, yn 
nodi bod Deddf Iaith 1993 wedi cael 
effaith mawr ond bod tipyn o ffordd i 
fynd.  Roedd rhai wedi cyfaddef bod 
brwydr ieithyddol go ddifrifol ar ein 
dwylo o hyd.  Roedd rhai o’r 
gynulleidfa wedi nodi nad oedd cyrff 
cyhoeddus yn Rhondda Cynon Taf yn 
darparu gwasanaethau dwyieithog o 
gwbl er bod ganddynt gynlluniau iaith a 
bod unigolion a geisiwyd gofyn am 
wasanaethau yn wynebu pwysau i 
beidio a bod yn anodd.  Fel menter 

rydym yn derbyn bod gyda ni dipyn o 
waith i wneud o hyd ac rydym yn ceisio 
gwella’r sefyllfa o ddydd i ddydd. 

N O S W E I T H I A U  B U S N E S 
CYMRAEG 
Mae sawl noson arall wedi eu trefnu yn 
barod. Nos Fercher a Nos Iau 4ydd / 5ed 
Chwefror y mae nosweithiau Potentia 
yn Ysgol Fusnes Prifysgol Morgannwg 
– yn arbennig i bobl sydd weithiau wedi 
meddwl yr hoffent nhw ddechrau eu 
busnes eu hunan. Beth amdano fe? Chi’r 
athrawon sydd yn credu y gallwch chi 
wneud yn ogystal a dweud? Nid yw 
dechrau busnes yn meddwl bod rhaid i 
chi rhoi’r gorau i’r hyn rydych yn 
gwneud ar hyn o bryd – gallwch chi 
ddechrau rhyw fath o brosiect, gyda 
chymorth a chymorth ariannol tra eich 
bod yn parhau yn eich swydd presennol. 

Mae noson arall ar y cyd gyda Menter 
a Busnes yng Nghlwb y Bont ar nos 
Wener 5ed Mawrth i ddathlu ysbryd 
entrepreneuriol Dewi Sant a chyflwyno 
pobl i’r syniad o weithredu gan 
ddechrau eu busnesau eu hunan. 

Mae manylion ar gael gan Glesni 
Roberts ar 01685 977183 

DEFNYDDIO’R IAITH 
Dyna lle dych chi’n dod i mewn fel 
darllenwyr y papur bro a siaradwyr 
Cymraeg. Ydych chi’n gofyn am 
wasanaethau Cymraeg? – Y cwestiwn 
cyntaf wrth ffonio unrhyw gorff 
cyhoeddus neu gwmni preifat ydy 
“Ydych chi’n siarad Cymraeg?” – Fe 
gewch chi sioc faint o bobl sydd yn 
siarad Cymraeg ac yn ateb yn syth – 
Ydw, neu rydw i’n dysgu Cymraeg, neu 
Tipyn bach. 

DYSGWYR 
Mae dysgwyr yn bobl pwysig iawn – 
meddwn i fel dysgwr – ac os ydym am 
weld dyfodol i’n hiaith y mae rhaid i ni 
groesawu dysgwyr i’r byd Cymraeg. 

Mae’r Fenter yn ceisio gwneud hyn 
wrth drefnu cyfres o foreau coffi i 
ddysgwyr a siaradwyr Cymraeg ddod at 
ei gilydd. Ble?  Pryd? - Maerdy 11am 
dydd Llun, Aberdâr 11am dydd Mawrth, 
Penrhiwceibr 11.30 dydd Mawrth, 
Llwynypia 1pm dydd Mawrth, 
Aberpennar 10.30am dydd Mercher, 
Treorci 11.15am dydd Mercher, 
Pontypridd 12 hanner dydd dydd Iau, 
Abercwmboi 11am dydd Gwener, 
Llantrisant 10.30am dydd Gwener. 

Rydym yn delio gyda channoedd o 
ddysgwyr ond ble mae’r Cymry?  Hen 
hanes a hen broblem CYD hefyd ydy 
cael siaradwyr naturiol i ymuno yn y 
gweithgareddau hyn. 

Mae’r Fenter hefyd yn derbyn 
dysgwyr, yn oedolion ac yn ddisgyblion 
ysgol, ar brofiad gwaith neu drefniadau 
gwaith gwirfoddol yn ein swyddfeydd. 

Mae rhai ohonom yn ddigon lwcus i 
gael gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg. 
Os nad ydych wedi gwneud hyn o’r 
blaen trïwch nawr. Mae gweithio trwy’r 
dydd bob dydd trwy gyfrwng y 
Gymraeg yn gwneud byd o wahaniaeth. 
Rydych yn dysgu geiriau newydd. 
Rydych yn dysgu dweud pethau 
gwahanol mewn ffyrdd gwahanol. 
Rydych yn cyfarfod a phobl eraill sy’n 
siarad Cymraeg. Fe all newid eich 
bywyd yn llwyr. 

Mae’r Fenter hefyd yn cyflogi 
dysgwyr i ddarparu gwasanaethau.  Mae 
llawer o ddysgwyr, ac yn wir siaradwyr 
Cymraeg, yn hapus iawn i ddefnyddio’r 
iaith gyda phlant ond nid gydag 
oedolion. Ond mae’n ffordd dda i 
ymarfer yr iaith. 

IAITH GWAITH 
Ffordd arall i bontio rhwng y dysgwyr 
a’r siaradwyr Cymraeg yn ogystal â 
chynnig gwasanaethau Cymraeg o bob 
math ydy manteisio ar gynllun arall 
Bwrdd yr Iaith Gymraeg. Y mae 
bathodynnau Iaith / Gwaith, sticeri, 
arwyddion wal a desg ar gael gan y 
Bwrdd neu o swyddfeydd y Fenter. 
Defnyddiwch nhw er mwyn dweud wrth 
bawb eich bod yn siarad y Gymraeg ac 
yn fodlon siarad y Gymraeg yn 
gyhoeddus.  Y mae gormod ohonom yn 
byw bywydau bach cyfrinachol 
Cymraeg ymhlith criw bach o deulu, 
ffrindiau a chydnabod.  Mae lot o bobl 
yn siarad Cymraeg. Gall fod dros 
35,000 yn Rhondda Cynon Taf. Mae 
miloedd ohonoch yn darllen y geiriau 
hyn yn eich cartrefi chi – dewch allan i 
chwarae a gweithio yn y Gymraeg 
hefyd. 

Hoffech chi wybod mwy? Hoffech chi 
weld y deunyddiau sydd ar gael ? Mae 
Vicki Pugh yn gallu dod â’r deunyddiau 
draw atoch chi neu wneud cyflwyniad i 
ddisgyblion ysgol, coleg neu staff 
busnesau – ffoniwch hi ar 01685 
882299. 

CYNLLUNIAU CHWARAE’R 
GWANWYN 
Oes mae gyda ni gynlluniau chwarae 
gwyliau o hyd. Y gwyliau yma bydd 
gwasanaethau ar agor yn Llanhari, 
Bronllwyn, Abercynon a Rhydfelen 
rhwng 8.30am a 5.30pm.  Bydd 
twmpathau, perfformiad gan y grðp 
Dragonfall, Castell Neidio, Pwll Nofio, 
ymweliad gan Sam Tan yn ogystal a’r 
celf a chrefft a gemau a theledu a fideo 
arferol i’ch plant gael mwynhau.  Mae 
angen trefnu lle ymlaen llaw trwy ffonio 
01443 226386. Defnyddiwch y 
gwasanaeth, dwedwch wrth eich 
ffrindiau am y gwasanaeth, trefnwch 
liffts i’r plant a’u ffrindiau. 

CLYBIAU CARCO 

MENTER 
IAITH 

ar waith yn 
Rhondda 
Cynon Taf 

01443 226386 

www.menteriaith.org
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FFYNNON TAF   NANTGARW 
A GWAELOD Y GARTH 

Gohebydd Lleol: Martin Huws 

O DDE CYMRU I AFFRICA 
Llongyfarchiadau i Edith Perrett sy 
newydd ddathlu ei phenblwydd yn 
100 oed. 

Ar ddiwedd y Rhyfel Mawr 
gadawodd ei chartre yn Ffynnon Taf 
a mynd i Goleg y Brifysgol, 
Caerdydd. Ffrangeg oedd ei phwnc. 
Graddiodd yn 1924 cyn mynd yn 
athrawes gartre yn Dampierre-en- 
Yvelines i’r de-ddwyrain o Baris a 
Chateu d’Eu yn Normandy. 

Yn 1928 daeth yn ôl i Dde Cymru, 
ysgrifennu traethawd MA a dysgu 
Ffrangeg mewn ysgolion uwchradd. 
Treuliodd y rhan fwya o’i hamser yn 
Ysgol Ramadeg Caerffili. 

Wedyn daeth galwad. Yn 1948 
ymunodd â Chenhadaeth Brifysgol 
Canol Affrica a dysgu daearyddiaeth 
m e w n  c o l e g a u  h y f f o r d d i 
Anglicanaidd yn Tanzania. Dysgodd 
Swahili. Gweithiodd yno tan 1965. 

Ar ôl ymddeol daeth yn ôl i 
Gaerdydd, ymuno â’r Samariaid, 
ailddysgu Cymraeg ac annerch 
digwyddiadau elusennol. Weithiau 
roedd yn dysgu gramadeg Ffrangeg 
ac yn encilio i Effingham yn Surrey. 
Erbyn hyn, mae’n byw yng Nghartre 
Nyrsio Baybridge, Bae Caerdydd. 

MARW GRACE MADDERN 
Ar Ionawr 5 bu farw Grace 
Maddern, 90 oed, gwraig y diweddar 
Daniel, mam Bob, Brian, Jean a 
Susan. Roedd y gwasanaeth ar 
Ionawr 13 yng Nghapel Gorffwys y 
Gadlys, Aberdâr, cyn yr angladd ym 
Mynwent Tþ Rhiw, Ffynnon Taf. 
Cydymdeimlwn â’r teulu. 

CARCHAR AM DDAU FIS 
Yn Llys Ynadon Pontypridd cafodd 
dyn lleol ei ddanfon i sefydliad 
troseddwyr ifanc am ddau fis. Roedd 
Christopher Morgan, 19 oed, o Dþ 
Rhiw, Ffynnon Taf, wedi  gwrthod 
ildio i fechniaeth, ymddwyn yn 
fygythiol, mynd â char heb ganiatâd, 
gyrru tra oedd wedi ei wahardd, a 
gyrru heb yswiriant. Cafodd ddirwy 
o £100. 

MARW CORA JONES 
Ar Ionawr 6 bu farw Cora Jones, 
gynt o Abernant, Aberdâr, gwraig 
Jack, mam Lyn, mam-yng- 
nghyfraith Roger, mam-gu Sophie, 
chwaer Rowland a chwaer-yng- 
nghyfraith Hazel. 

Roedd y gwasanaeth ar Ionawr 13 
yn ei chartre yn Ffynnon Taf cyn yr 
angladd yn Amlosgfa Glyntaf, 
Pontypridd. Cydymdeimlwn â’r 
teulu. 

£120 O DDIRWY 
Yn Llys Ynadon Pontypridd cafodd 
dyn lleol ddirwy o £120 a bu raid 
iddo dalu costau o £40. Roedd 
Richard Spencer, 22 oed, Stryd 
Rhydychen, Nantgarw, wedi gyrru’n 
rhy gyflym ar yr A470 a nodwyd tri 
phwynt cosbi ar ei drwydded. 

MARW PETER DAVIES 
Ar Ionawr 7 bu farw Peter Davies o 
Ffynnon Taf, brawd Alan ac ewyrth 
Suzie. Roedd wedi bod yn dost am 
amser hir. Roedd y gwasanaeth a’r 
angladd ar Ionawr 15 yn Amlosgfa 
Glyntaf, Pontypridd. 

DIGWYDDIADAU 
C A P E L  B E T H L E H E M , 
Gwaelod-y-Garth ,  10.30am. 
Chwefror 1: Y Gweinidog (Cymun); 
Chwefror 8: Y Gweinidog; 
Chwefror 15: Y Parchedig Dafydd 
Andrew Jones; Chwefror 22: Y 
Gweinidog; Chwefror 29: Y 
Gweinidog. 

CYLCH MEITHRIN Ffynnon 
Taf, 9.30-12, dydd Llun tan ddydd 
Gwener. Taliadau: £4.75 y sesiwn. 
Ti a Fi, 1.15-2.30 bob dydd Mawrth. 
Taliadau: £1.50 y sesiwn. 

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. 

Mae gwerth rhestri’r clybiau er 
gwybodaeth Aberdâr, Abercynon, 
Bronllwyn, Bodringallt, Castellau, 
Dolau, Evan James, Garth Olwg, Heol y 
Celyn, Llanharan, Llwyncelyn, 
L l y n y f o r w y n ,  P e n y r e n g l y n , 
Pontsionorton, Rhydygrug, Tonyrefail, 
Tonysguboriau, Twynyrodyn, Ynyswen. 
Mae gwasanaeth ar agor rhwng 3.30pm 
a 5.30pm ymhob clwb – rhai ohonynt 
oedd wedi gorffen cofrestru ar agor tan 
5.50pm. 

Mae pob clwb yn ail gofrestru ar hyn 
o bryd gan fod Arolygaeth Safonau 
Gofal Cymru wedi newid eu systemau 
unwaith eto.  Mae gweithgareddau 
megis nosweithiau McDonalds, Partïon 
Dwynwen, Chwaraeon, Drama, Pop 
Idol. Coginio, Celf a chrefft, gemau 
bwrdd,  gemau neuadd,  gemau 
cyfrifiadur, canuoci a phob math o 
weithgareddau eraill ar gael.  Pam dyn 
ni’n gwneud hyn? Mae’r clybiau yn rhoi 
dwy awr o Gymreictod ychwanegol i’r 
plant ac i’r staff a chryn dipyn o hyder a 
hwyl yn y Gymraeg. 

GWEITHGAREDDAU IEUENCTID 
Mae pobl ifanc lwcus yr ardal yn cael 
mynd i EuroDisney ac i Oakwood yn 
ystod hanner tymor gyda staff CIC a’r 
Urdd.  Maen nhw hefyd yn trefnu 
clybiau XL mewn nifer o ysgolion 
Cymraeg a chlybiau Cymraeg mewn 
nifer o ysgolion Saesneg. Mae manylion 
llawn ar gael gan Amy Davies a Vicki 
Pugh  ar 01685 882299. 

CYMUNEDAU YN GYNTAF 
Cyflwynwyd adroddiadau anferthol i 
Gyngor Rhondda Cynon Taf a’r 
Cynulliad ynglþn a’r gwaith sydd wedi 
cael ei wneud o dan y prosiect hwn. 
Mae nifer o gylchoedd meithrin wedi 
agor, mae gwasanaethau CYD i 
ddysgwyr wedi datblygu, mae capeli a 
phapurau bro wedi elwa. Mae wedi 
gwneud cryn dipyn o wahaniaeth i 
Gymreictod Rhondda Cynon Taf.  Oes 
gyda chi fudiad neu weithgaredd y 
hoffech chi gael cymorth ac arian i 
ddatblygu yn eich cymuned?  Ffoniwch 
Lindsay Jones ar 01443 440920 i weld 
os ydy’ch ardal chi yn ardal Cymunedau 
Yn Gyntaf. 

DIOLCHIADAU I BWYLLGORAU’R 
FENTER, I’R STAFF I GYD AC I 
DDARLLENWYR Y PAPUR BRO 
SYDD WEDI DWEUD FAINT Y 
MAENT YN MWYNHAU DARLLEN 
YR ADRODDIADAU HYN.

Steffan Webb 
Menter Iaith



Ysgol newydd 
Mae'r gwaith o adeiladu ysgol 
newydd eisoes wedi dechrau. 
Gobeithio y bydd y drysau'n agor ar 
gyfer y disgyblion a'r staff ymhen 
rhyw flwyddyn. 

Cyngerdd 
Cafodd rhai o'r disgyblion sy'n 
derbyn gwersi cerddorol yn yr ysgol, 
gyfle i berfformio o flaen disgyblion 
Blwyddyn 3 yn ddiweddar.  Y plant 
fu'n arddangos eu doniau oedd Liam 
ar y ffliwt;  Carys, Aaron, Katie, 
Isabella, Guto, Grace a Victoria ar y 
piano.  Da iawn chi, blant. 

Llwyddiant 
Llongyfarchiadau mawr i Ceryn 
Lawless o Ddosbarth 9 ar ennill y 
wobr gyntaf mewn cystadleuaeth 
llunio poster sy'n annog pobl i 
beidio ag yfed a gyrru. Cafodd 
Ceryn ei chyflwyno â gwobr 
arbennig ar Ionawr y 23ain. 

Pêl-rwyd 
Ar Ionawr yr 16eg, fe aeth criw o 
blant i chwarae yn erbyn Ysgol 
Gynradd Dolau.  Y sgôr oedd 6-0 i 
Lantrisant.  Llongyfarchiadau mawr 
i Katie Imperato, Richard Lawrence, 
Anya Malik, Lauren Jones, Georgia 
Spear, Emily Hurst, Megan Wigley 
Jones, Katie Westphal a Bryony 
Wood, ac hefyd i Mrs Williams 
(Dosbarth 3) a Mrs Hulse (Dosbarth 
9) am eu hyfforddi. 

Panto 
Cafodd plant Dosbarthiadau 3-9 
hwyl fawr yn y Miwni ym 
Mhontypridd ar Ddydd Llun y 19eg 
o Ionawr pan aethon nhw i weld y 
pantomeim "Pwy Laddodd Wili 
Gwylliaid?" 

Diolch 
Diolch yn fawr a phob hwyl i 
Bethan John o Goleg Morgannwg 
am ei chymorth yn Nosbarth 1 dros 
y tri mis diwethaf. 

Anifeiliaid 
Thema'r Uned dan 5 y tymor hwn 
yw "Anifeiliaid" ac fel rhan o'u 
hastudiaethau, fe ddaeth Carol a'i 
hanifeiliaid bach ar ymweliad â ni ar 
Ionawr yr 22ain.  Roedd y plant 
wrth eu bodd. 

Diogelwch ar y ffordd 
Daeth Cwmni "Jugglestruck" i 
ddiddori plant yr Adran Iau gyda'u 
sioe ar ddiogelwch ar y ffordd ar 
ddydd Gwener y 23ain o Ionawr.  Er 
gwaetha'r hwyl trosglwyddwyd 
neges bwysig i bawb yn ystod y 
perfformiad. 

Pêl-droed Merched 
Ar y pedwerydd o Ragfyr fe aeth tîm 
o ferched Blynyddoedd 5 a 6 i 
gystadlu yng nghystadleuaeth pêl 
droed pump bob ochr yr Urdd, yng 
Nghanolfan Hamdden Llantrisant. 
Yn y tim roedd Lauren Jones 
(capten), Catherine Hill-Tout, 
Hannah Greville, Ceryn Lawless, 
Anya Malik, Ashleigh Davies, 
Charlotte Hughes, Jodie Rackley, 
Lowri Griffiths a Holly Phillips, 
gyda Mrs Hulse fel hyfforddwr. 
Roedd hi'n ddiwrnod cyffrous a'r 
merched i'w canmol am eu 
brwdfrydedd. Er iddynt ennill y gêm 
gyntaf, ni chafwyd yr un llwyddiant 
a'r gêmau eraill. Ond da iawn chi a 
gwell lwc y tro nesaf. 

Cystadleuaeth Carden Nadolig 
Cyn y Nadolig, bu'r plant yn brysur 
yn cystadlu yng nghystadleuaeth 
llunio cerdyn Nadolig ar gyfer 
Cyngor Rhondda Cynon Taf. 
Llwyddodd Jack Phillips o 
Flwyddyn 6 ennill y wobr gyntaf ar 
gyfer disgyblion Adran Iau, gyda 
cherdyn hyfryd ag arni lun o Sion 
Corn. Yn wobr fe gafodd set o 
bensiliau lliw a chopi o'i gerdyn 
wedi'i fframio. Llongyfarchiadau 
mawr Jack. 
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Ysgol Gynradd Gymraeg Llantrisant  CYNGERDD NADOLIG 

Roedd Capel Tabor, Llantrisant, yn 
orlawn pan ddaeth teulu pawb i weld 
sioe Nadolig yr Adran Iau, Tua 
Bethlehem ar ddydd Iau a dydd 
Gwener Rhagfyr y 11eg a 12fed. 

Bu pawb yn brysur tu hwnt yn 
paratoi ar gyfer y sioe fawr. Pedwar 
deg un o blant oedd yn cymryd rhan 
actio gan fod 2 ddosbarth Blwyddyn 
6 eleni, gyda phlant Blwyddyn 3, 4 a 
5 yn y corws. Nid oedd pob plentyn 
eisiau actio neu lefaru ond gwnaeth 
yr athrawon i gyd yn siwr bod 
rhywbeth addas yn y sioe ar eu cyfer 
nhw. 

Sioe ddiddorol oedd gennym 
unwaith eto eleni wedi'i seilio ar yr 
hen, hen stori ~ Stori'r Geni wrth 
gwrs. Nid yw'r hen stori yn newid o 
flwyddyn i flwyddyn ond roedd 
ambell i beth newydd yn ein sioe ni 
eleni. 

Wrth adael y capel, roedd y 
gynulleidfa wrth eu boddau ac yn 
canmol perfformiadau graenus y 
plant. Hoffem ddiolch i bawb ddaeth 
i weld y sioe ac i Mrs Lowri Phillips 
a Mrs Helena Braithwaite am 
gyfeilio ar y piano a'r delyn, i Ms 
Ros Wilkins am wneud y colur, i'n 
rhieni am helpu gyda'r gwisgoedd, i 
Athrawon yr ysgol am ein hyfforddi 
a gwneud gwisgoedd i ni ac i Mr 
O'Neil am ysgrifennu sgript a 
fyddai'n caniatau i bob plentyn 
gymryd rhan. 

gan: Plant Dosbarth 8 

Ar fore dydd Gwener perfformiodd 
dosbarthiadau tri a phedwar o flaen 
eu rhieni yng nghapel Tabor. 
Enw'r sioe oedd `Cerdyn Nadolig .̀ 
Dafydd Tudor oedd yn actio rhan 
Jac y Post a Cassie Bosanko ac Ellis 
Sexton oedd yn actio fel Mair a 
Joseff. Roedd dosbarth tri yn canu 
yn swynol iawn ac roedd dosbarth 
pedwar yn canu ac yn actio yn wych 
hefyd. Roedd y plant yn ardderchog 
ac roedd pawb wedi mwynhau'r 
sioe. 

Diolch i Gapel Tabor am adael i'r 
plant ymarfer bob dydd, hefyd 
diolch i'r rhieni am baratoi gwisg i'r 
plant, ac am ddod i weld y sioe. Yn 
olaf diolch i'r plant am baratoi'r sioe 
wych hon ar ein cyfer ni. 

Gan Catherine Hill-Tout, 
Dosbarth 9 

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

Taith Sioe Ffasiwn 
Fe aeth 47 o ddisgyblion o 
Flynyddoedd 9, 10 a 12 gyda Mrs 
Hill, Mrs Taylor, Mrs Gwynne a 
Miss Thomas ar daith i'r sioe 
ffasiwn yn yr NEC ym Mirmingham 
ar Ddydd Mercher l0ed o Ragfyr. Fe 
gafodd pawb amser da, gwario 
llawer o arian a chael nifer o 
fargeinion. 

Trampolinio 
Mae Bethryn Brace o Flwyddyn 11 
wedi bod yn cystadlu mewn 
cystadleuaeth "Welsh National 
Championship" ar gyfer trampolinio, 
cafodd ei gynnal yng Ngerddi 
Sophia Caerdydd. Mae Bethryn 
wedi bod yn cystadlu ar hyn dros 
nifer o flynyddoedd a mae hi wedi 
ennill o’r blaen a chynrychioli 

Cymru mewn 
cystadlaethau 
yn Lloegr yr 
A l b a n  a 
thramor. Eleni 
daeth Bethryn 
yn ail. 

Codi arian i "Blant Mewn 
Angen" 
Ar ddydd Gwener Tachwedd 21, 
cafodd holl ddisgyblion yr ysgol 
gyfle i wisgo gwisg anffurfiol am y 
dydd a thalu 50c i elusen Plant 
Mewn Angen. Roedd nifer o 
weithgareddau eraill yn cael eu 
cynnal drwy'r ysgol yn ystod y dydd 
hefyd. Codwyd dros £800 i'r elusen 
ar y diwrnod. 

Parti Henoed 
Cynhaliwyd parti ar gyfer Henoed yr 
ardal ar brynhawn Dydd Iau Rhagfyr 
4ydd. Daeth tua 30 aelod o'r 
gymuned leol yma a chawsant eu 
diddanu gan gôr Blwyddyn 7 ac 8 a 
gyda grwp Roc a Rôl yr ysgol. 
Paratowyd te prynhawn blasus iawn 
ar eu cyfer gan ddisgyblion y grðp 
Arlwyo Blwyddyn 12 sef Aaron 
O'Brien, Kirk Jones, Gareth Davies 
a Kyle Griffiths. Gweinwyd y bwyd 
a'r te gan y disgyblion yma gyda 
cymorth gan ddisgyblion y dosbarth 
Arlwyo o Flwyddyn 10 sef, Gerwyn 
Deren, Jess Elstone, Rhian Phillips, 
Samantha Doughty, a Sarah 
Connolly. Canmolwyd pob un o'r 
disgyblion am eu gwaith caled yn 
diddanu, yn coginio ac yn gweini. 

Sioe Gerdd 
Bu'r Adran Ddrama yn brysur iawn 
yn paratoi ac ymarfer ar gyfer eu 
Sioe Gerdd ddiweddaraf sef ”Yn Ôl 
I Annwn". Mae stori y sioe wedi ei 
selio ar stori Culwch ac Olwen. 
Roedd cyn-ddisgybl,  Lauren 
Phillips, wedi cynorthwyo Mrs 
Cynan a Miss Edwards gyda 
hyfforddi y disgyblion. Roedd 
Lauren wedi cymeryd rhan Olwen 
yn ein cynhyrchiad o "Culwch ac 
Olwen" nifer o flynyddoedd yn ôl. 

Ffair Nadolig yr Ysgol 
Cynhaliwyd hon ar nos Iau 27 
Tachwedd, ac roedd nifer o 
ddisgyblion wedi ymdrechu i gynnal 
stondin a rhai o rheini yn ddiddorol 
iawn. Codwyd £2112 ar gyfer 
cronfa'r ysgol. 

Cynghanedd: Dyrys neu 
‘delicious’? 

Treuliodd aelodau'r dosbarthiadau 
Cymraeg Uwch Gyfrannol ac Uwch 
awr ddifyr iawn yng nghwmni'r 
Prifardd Mererid Hopwood ddydd 
Llun, 24ain Tachwedd. Ar ôl trafod 
gofynion cystadlaethau'r Goron a'r 
G a d a i r  y n  y r  Ei s t e d d fo d 
Genedlaethol a'i llwyddiant yn y 
ddwy brif gystadleuaeth hyn, 
dangosodd y goron hardd a enillodd 
hi yn Eisteddfod Meifod eleni i ni 
gan esbonio arwyddocâd pob un o'r 
delweddau amrywiol sydd arni hi. 
Canolbwyntiodd ar y gynghanedd yn 
ystod ail hanner y wers ac agorodd 
ein llygaid i'r ffaith bod beirdd ac 
asiantaethau hysbysebu byd-eang yn 
defnyddio cynghanedd er mwyn 
swyno clust eu cynulleidfaoedd. 
Ond nod y sesiwn oedd profi bod y 
gynghanedd yn "delicious" a chyn 
diwedd y sesiwn roedd pawb wedi 
llwyddo i lunio llinell o gynghanedd 
yn seiliedig ar eu henw. 

Bu Mererid ei hun yn ddisgybl yn 
Llanhari ugain mlynedd a mwy yn ôl 
a dywedodd ei bod hi'n teimlo'n 
gartrefol iawn yn ôl yn yr ysgol. Er 
yn alluog ac yn dalentog, mae hi 
hefyd yn berson diymhongar iawn 
ac rodden ni'n teimlo'n gartrefol 
iawn yn ei chwmni hi hefyd. 
Oherwydd ei brwdfrydedd aeth yr 
awr heibio'n gyflym iawn ... ac 
anghofion ni dynnu llun o'r goron! 
Digon o reswm i'w gwahodd hi’n ôl 
y flwyddyn nesaf yn ein barn ni. 

"Operation Christmas Child" 
Bob blwyddyn yn ddiweddar mae 
Mrs Winnard a Mrs Severn wedi 
ceisio hybu disgyblion Blwyddyn 8 i 
gasglu at ei gilydd nwyddau ac 
anrhegion ar gyfer eu pacio mewn 
bocsys esgidiau a'u danfon i blant 
tlawd ar draws y byd fel anrhegion 
Nadolig. Eleni fe gasglwyd digon o 
anrhegion ar gyfer 77 bocs a 
ddanfonwyd gyda'r elusen dramor i 
Dde Affrica. Enw'r elusen sydd yn 
trefnu hyn yw "Samaritan's Purse".



CREIGIAU 

Gohebydd Lleol: Nia Williams 

Pencampwyr cerdd 
Llongyfarchiadau gwresog i bawb 
fu'n llwyddiannus yn eu harholiadau 
cerdd yn ddiweddar. Mae mis 
Rhagfyr yn draddodiadol yn fis 
cyhoeddi canlyniadau arholiadau 
piano, os cofia i! Llwyddodd Siwan 
ap Rhys i ennill ei gradd 8 gydag 
anrhydedd, ar y piano. Ardderchog 
Siwan, dal ati - am y llythrennau 'na 
nesa. Yn ennill ei graddau yn 
gyflym iawn hefyd mae Astrid 
Morgan lwyddodd i ennill ei gradd 4 
ar y piano. Da iawn tithau, Astrid. 

Swydd newydd 
Dymuniadau gorau i Lynfa Thomas 
fydd yn cychwyn cyn bo hir fel 
athrawes yn Adran y Babanod, 
Ysgol Creigiau. Golyga hyn bod 
Lynfa yn dychwelyd i'r ysgol lle 
bu'n ddisgybl ei hun - flwyddyn neu 
ddwy yn ôl! Bydd Lynfa yn gadael 
ei swydd bresennol efo Gwasanaeth 
Ymgynghorol, Cyngor Sir Caerdydd 
yn fuan. 

Dilyn Ms Menna Jones y mae 
Lynfa a dymunwn yn dda iawn i 
Menna hithau wrth iddi gychwyn ar 
ei  gwai th efo gwasanaeth 
Ymgynghorol Y Fro. 

Cydymdeimlo 
Estynnwn ein cydymdeimlad i Sara 
ac Elgan a'r plantos. Bu farw mam- 
gu Sara yn ddiweddar, sef Megan 
Owen, gweddw J.T. Owen, cyn brif- 
athro ysgol Gyfun Aberaeron. 

Cartref Newydd 
Dymunwn yn dda i Siân a Ian, 
Bethan  a Dafydd Chapman yn eu 
cartref newydd yn Two-Farthings, 
Heol Pantygored, Creigiau. Ac mae 
Henry wrth ei fodd yna. 
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oedd yn chwarae ar ein cwrt ni. 
Cafodd pawb amser gwych! Diolch i 
bawb a’n helpodd ni. 

E-Wers Bardd Plant Cymru 
Do, bu plant Blwyddyn 5 a 6 yn 
cysylltu â Bardd Plant Cymru trwy 
e-bost! Anfonodd gyfarchion a thasg 
i ni a buom ninnau’n brysur yn 
ceisio cyflawni’r dasg. Roeddem ni 
wedi bod yn paratoi cyn yr e-wers 
fel bod gennym rywfaint o waith i’w 
anfon yn ôl ato yn weddol sydyn. Ar 
ôl derbyn ei sylwadau, aethom ati i 
wella’r gerdd. Bydd yn ymddangos 
ar y Wê cyn bo hir! 

Trip i Sain Ffagan 
Aeth Dosbarth 6 i Amgueddfa 
Werin Cymru yn Sain Ffagan. Aeth 
y plant i ymweld â thai Rhyd-y-Car 
a’u cymharu  â thai heddiw. Cafodd 
Mrs Hughes swydd newydd fel 
“Pupil Teacher” i Ddosbarth 6 yn 
Ysgol Maestir ond roedd y 
brifathrawes, Miss Thomas yn llym 
iawn! Cafodd dau o blant y “Welsh 
Not” a bu bron iawn i un gael y 
chwip! Cafodd pawb hwyl, ac roedd 
rhai yn ofni Miss Thomas! Diolch i 
Mrs Hughes am drefnu’r trip, i Miss 
Roberts am fod yn athrawes arnom 
ni am y dydd ac i’r rhieni a ddaeth 
gyda ni i’n helpu. 

YSGOL CREIGIAU 
Ymgyrch Dystroffi’r Cyhyrau 
Codon ni un fil a phum deg o 
bunnoedd y llynedd drwy nifer fawr 
o wahanol weithgareddau yn ystod y 
tymor. 

Cyngerdd Joshua 
Aeth y côr a’r grwp drama i Neuadd 
Dewi Sant yng Nghaerdydd. Er bod 
pawb yn flinedig erbyn y diwedd, 
roedd pawb wedi mwynhau. 

Canu o gwmpas y goeden 
Aeth yr Adran Iau  Gymraeg i ganu 
o gwmpas y goeden Nadolig ar bwys 
y Feithrin. Casglon ni wythdeg saith 
punt. Diolch yn fawr i bawb a 
ddaeth i’m clywed ac a fu mor barod 
i gyfrannu. 

Diolch 
Diolch i Mrs Jones sydd wedi bod 
yn dysgu yn y Feithrin am bum 
mlynedd. Dymuniadau gorau iddi hi 
yn ei swydd newydd yn y Fro. 

Llongyfarchiadau 
Mae Miss Jones wedi newid ei henw 
i Mrs Evans gan ei bod wedi priodi 
Mr Evans y prifathro dridiau cyn y 
Nadolig. Llongyfarchiadau mawr i’r 
ddau ohonynt. 

Pantomeim 
Fe aeth yr Adran Gymraeg i gyd i 
wel d “Pwy Laddodd  Wi l i 
Gwylliaid” yn theatr y Miwni ym 
Mhontypridd. Roedd e’n ddoniol 
iawn, a mwynhaodd pawb….. hyd 
yn oed yr athrawon! 

Cyngerdd C.A.V.M.S 
Cyn y Nadolig cymrodd lawer o 
blant  ran yng nghyngerdd 
Nadoligaidd C.A.V.M.S yn yr ysgol. 
Cafodd bawb hwyl dda arni yn 
chwarae eu hofferynnau mewn grðp 
neu ar eu pennau’u hunain. 
Clywsom lawer o drefniadau 
gwahanol o garolau gwahanol, ond 
roedd pawb yn gwybod “Jingle 
Bells” erbyn diwedd y noson. 

Pêl-rwyd 
Aeth y tîm pêl rwyd i Brifysgol 
Caerdydd i gymryd rhan yn 
Nhwrnament yr Urdd. Chwaraeon ni 
bedair gêm.  Fe enillon ni ddwy 
gêm, a cholli dwy. Daeth ein tîm ni 
yn drydydd allan o’r pum tîm arall 

Noson Merched y Wawr 
I ddathlu’r Nadolig gwahoddwyd 
Pedwar Gwron a Kate i ddiddanu’r 
gangen a’u ffrinidiau yn Ysgol 
Creigiau ar Rhagfyr y 10ed. Roedd 
yn noson gerddorol amrywiol gyda 
unawdau a chaneuon i’r gynulleidfa 
ymuno. Eric Willis oedd yn 
cyflwyno yn ei ffordd arbennig ei 
hun a’r triawd cerddorol oedd Guto 
Roberts, Ray Pye a Tudor Williams 
gyda’r cyfeilydd Kate Burnett. 
Uchafbwynt  y noson oedd 
ymddangosiad y beic penny 
farthing. 

Yn y cyfarfod nesaf bydd Sgwrs 
gan Gillian Green yn Neuadd 
Pentyrch ar Nos Fercher, 11 
Chwefror am 8 o'r gloch.



Os hoffech chi wybod ychydig bach 
mwy am yr olewydd naws fwyaf 
poblogaidd sydd ar gael yn y siopau, 
darllenwch y gyfres yma gan Danny 
Grehan sydd wedi dechrau gweithio 
fel  aromatherapydd/tyl inydd 
deithiol. Enw ei gwmni yw Iechyd 
Da (am wybodaeth ewch i’w wefan – 
iechydda.com). 

Yr ail olew naws i ni edrych arno fe 
yw Bergamot (Citrus Bergamia). 
Daw’r olew o ffrwyth y goeden 
fythwyrdd a enwyd ar ôl y pentref 
Bergamo, yn yr Eidal lle gwerthwyd 
yr olew gyntaf. 

Mae iddo wynt sitrws blodeuog, 
gyda bach o sbeis ysgafn. Mae’n 
wynt i godi gwên a chodi’r enaid. 
Bergamot sydd yn rhoi y blas 
unigryw i de Earl Grey. 

Mae’n olew pwysig arall i’r bocs 
cymorth cyntaf. Mae’n antiseptig da 
iawn ac o roi ychydig o ddiferion 
mewn dwr yn ddefnyddiol yn erbyn 
heintiau fel Cystitis. O’i losgi mae’n 
ddefnyddiol wrth wella heintiau’r 
system anadlu e.e bronceitis a 
tonsileitis. Mae’n tawelu’r system 
treulio bwyd ac yn ddefnyddiol gyda 
symptomau IBS, ac os ydych yn 
dioddef o wynt gormodol. Mae e, fel 
lafant, yn olew gwych ar gyfer y 
croen, ac yn ddefnyddiol i drin 
toriadau ar y croen, ac o’i gymysgu 
gyda Tea Tree yn dda iawn yn erbyn 
dolur annwyd (cold sore), yr eryr 
(shingles) a brech yr ieir. Mae hi’n 
olew defnyddiol os oes croen 
seimllyd gyda chi. Os mai cysgu 
yw’ch problem chi beth am 
gymysgu ychydig o bergamot gyda 
bach o lafant? 

Mae’n cymysgu’n dda iawn gydag 
olewydd sitrws, a nifer fawr o 
olewon naws eraill. Cysylltwch am 
fwy o wybodaeth am sut i 
ddefnyddio’r olewydd. 

Mis nesaf…camri (camomeil) 
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Gwyliau Bythgofiadwy! 

P A T A G O N I A 
Hydref 2004 

Am fanylion pellach cysylltwch ag 
AnnMarie a Tito Lewis, 87 Talycoed, Yr 
Hendy, Pontarddulais, Abertawe, SA4 0XR. 

01792 – 881155 

ebost: annmarielew25@hotmail.com 

Chwaraeon. 
Cafwyd gêm pêl-rwyd yn erbyn yr 
Ysgol Saesneg yn Nhonyrefail ond 
er i’r merched rhoi o’u gorau 
methiant bu eu hymdrechion. Y 
canlyniad oedd 5-2 i’r Ysgol 
Saesneg. Mae plant yr adran Iau yn 
cael gwersi ychwanegol a’r hyn o 
bryd ym myd pêl-fasged a rygbi. Yn 
wythnosol byddwn yn cael 
ymweliad gan Miss Missy Lender 
o’r Rhondda Rebels a hefyd Mr Lee 
Thomas o’r Celtic Warriors. Mae 
hyn yn hynod o boblogaidd gan y 
plant, ac edrychant ymlaen pob 
wythnos. Llongyfarchiadau hefyd i 
Jack Brooks, Owen Lewis a 
Anthony Lewis sydd yn chwarae i 
dîm rygbi Ysgolion y Rhondda. 

Myfyrwyr yn yr Ysgol. 
Rydym yn croesawu dwy fyfyrwraig 
o UWIC i’r Ysgol sef Miss Kate 
Frawen a Miss Bianca Britton. 
Byddant yn cyd weithio gyda ni am 
ychydig wythnosau yn nosbarth Mrs 
Nadini. Pob dymuniad da iddynt. 

Gwyddoniaeth. 
Cafwyd benthyg offer gwyddonol 
gan Techniquest yn ystod y mis. 
Roedd yn trafod beth oedd cysylltiad 
y planedau a’u gilydd a’r 
gwahan i ae t hau  mawr  sydd 

rhyngddynt. Cafwyd arddangosfa yn 
un o ystafelloedd yr Ysgol a dwy o’r 
mamau sef Mrs L. Daye a Mrs K. 
Thomas yn mynd â grwpiau i lawr 
yn eu tro. Gwelwyd fod hwn yn 
llwyddiant mawr gan ei fod wedi 
magu llawer o ddiddordeb yn y plant 
ym myd y gofod. 

Nadolig. 
Bu cyfnod y Nadolig yn amser 
prysur iawn i’r Ysgol. Yn gyntaf 
cafodd y plant gyfle i gael brecwast 
gyda Siôn Corn. Yn wir roedd y 
neuadd yn orlawn gyda phawb yn 
mwynhau eu bwyd ac yn cadw 
llygad ar yr hen ðr ar yr un pryd. 
Diolchwn i’r gymdeithas rieni am 
drefnu hyn. Hefyd cafwyd y partïon 
arferol gyda phob plentyn yn 
mwynhau ei hunan. Ond uchafbwynt 
y cyfan oedd y tair cyngerdd sef 
"Hen Ðr y Lleuad", "Cardiau y 
Nadolig" a "Nadolig yr Anifeiliaid". 
Cynhaliwyd y cyfan yn yr Eglwys 
Anglicanaidd leol, a oedd yn orlawn 
bob tro. Felly mae ein diolch yn 
fawr i’r athrawon a fu yn gyfrifol am 
hyn. Cafwyd Ffair Nadolig 
lwyddiannus hefyd. Noddwyd hon 
gan Fanc Barclays. Rhoesant bunt 
ychwanegol am bob punt a 
gasglwyd. Felly rydym yn 
ddiolchgar iawn iddynt hwy hefyd. 

Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail Bergamot yn Codi 
Gwên ac Enaid



stori Nadoligaidd o Wlad yr Iâ. 
Mae’r stori’n sôn am fachgen ifanc 
o’r enw Alfgrimur (sef Shaun) sydd 
am ddysgu i ganu fel ei arwr sy’n 
ganwr opera enwog.  Roedd Glyn 
Houston a Matthew Rhys yn y 
ddrama hon hefyd ac fe’i 
ddarledwyd  tri diwrnod ar ôl 
Nadolig. 

Mae disgyblion Ysgol Gyfun 
Rhydfelen wedi bod yn brysur iawn 
ers mis Medi yn codi arian ar gyfer 
gwahanol elusennau. 

Codwyd mwy na £1,700 gan y 
disgyblion ar gyfer Sefydliad y 
Galon (Prydeinig) ar ôl mynd ar 
daith gerdded o gwmpas Parc Bute 
yng Nghaerdydd nôl ym mis Medi. 

Dywedodd Miss Llinos Jones, 
Dirprwy Brifathrawes “Roedd 
ymateb y disgyblion yn anhygoel. 
Er bod y daith gerdded yn rhywbeth 
blynyddol i ni erbyn hyn, dyma’r tro 
cyntaf ryn ni wedi ennill y wobr am 
yr ysgol a gododd y mwyaf o arian.” 

Shaun Phillips 

Madonna, Debbie Harry, Glyn 
Houston, Matthew Rhys, Shaun 
Phillips.  Ryn ni gyd wedi clywed 
am y pedwar cyntaf, ond pwy yw 
Shaun Phillips?  Mae’r disgybl hwn 
sy’n 14 mlwydd oed ac yn mynychu 
Ysgol Gyfun Rhydfelen, wedi 
gweithio ar amryw o brosiectau 
gyda’r uchod. 

Mae’n swnio’n anghredadwy ond 
mae’n wir.  Mae Shaun, sy’n dod o 
Berw Road, Pontypridd, wedi 
gweithio yn y cyfryngau ers amser 
hir.  “Dwi wedi gwneud cwpwl o 
ddramau ar gyfer radio yn y BBC a 
dwi wedi gwneud ychydig o waith 
teledu gan gynnwys ‘Tales from 
Wales’ a ‘Rabscaliwns’”. 

Ychwanegodd, “Mewn gwirionedd, 
amser yn ôl fe es i i weithio ar ffilm 
yn Luxembourg o’r enw ‘Tulse 
Super Suitcase’.  Roedd Madonna a 
Debbie Harry yn y ffilm hefyd”. 
Gofynnwyd iddo os oedd yn nerfus 
tra’n actio gyda nhw, ond 
cyfaddefodd “Wel, i fod yn onest, 
doeddwn i byth ar y set ar yr un pryd 
â nhw ond, mae dal yn swnio’n 
dda!” 

Ei brosiect diweddaraf yw drama 
radio o’r enw ‘The Fish Can Sing’ – 14 

Yn wir, fe gaiff y disgyblion eu 
gwobrwyo trwy gael disgo gan orsaf 
radio Red Dragon rywbryd fis 
Ionawr. 

Mae’r chweched dosbarth hefyd 
wedi bod yn brysur yn codi arian ar 
gyfer ‘Hospis George Thomas’ ac fe 
enillon nhw y brif wobr am godi’r 
mwyaf o arian.  Dywedodd Dirprwy 
y Chweched Dosbarth, Mrs Liz 
West “Cododd y disgyblion £1,100 
i’r Hospis ac fe benderfynon nhw 
rhoi’r wobr o £200 yn ôl i’r elusen”. 

Dangosodd Mr Peter Griffiths, 
Pennaeth yr Ysgol, ei ffydd ym 
mhobl ifainc heddiw trwy ddweud 
“Roedd gweld pobl ifanc yn cymryd 
rhan a chodi arian fel hyn yn ddigon 
i godi calon rhywun.” 

Ysgol Gyfun 
Rhydfelen 

Gwefr y Canu 
Roedd y côr, y gerddorfa a’r 
unawdwyr wedi paratoi’n arbennig 
ar gyfer dau berfformiad o ‘Atgof 
o’r Sêr’ gan Robat Arwyn ym mis 
R h a g f y r .  C y n h a l i w y d  y 
perfformiadau yn Eglwys Sant Luc, 
Rhydfelin o dan arweiniad Patrick 
Stephens. Yr unawdwyr oedd 
Sophie Jones ac Osian Llyr 
Rowlands. Cafwyd amrywiaeth o 
gerddi wedi’u llefaru gan Gavin 
Ashcroft. Y tri yn gyn-ddisgyblion 
o’r ysgol. 

Hefyd yn y gyngerdd cafwyd 
cyflwyniad dramatig o waith Dylan 
Thomas. 

Dwy noswaith arbennig i’w cofio 
gan bawb a gymerodd ran a chan y 
gynulleidfaoedd llawn a ddaeth i 
fwynhau’r wledd. 

Shaun Phillips 

Cefnogi Elusennau 

Clwb Rygbi Cymry 
Caerdydd 
yn cyflwyno 

'Noson Rocio'r Jocks' 
Penwythnos Rygbi'r 6 

Gwlad  Cymru v Yr Alban 

Bryn Fôn a'r Band 
8:00y.h. Nos Wener 
Chwefror 13eg 

Y Clwb Trydan, Pontcanna 
Mynediad £10 

Tocynnau oddi wrth: 
Tafarn y Mochyn Du, Caerdydd 

Menter Caerdydd  
029 20565658 

Jonathan Owen  
jo@bromorgannwg.org.uk



LLANTRISANT 

AR DRAWS 
1. Rhyfedd? Na! Ond newid tipyn i 
ddod â chlod (7) 
7. Disgyn o Nia yn yr hafod (6) 
8. Guto R.S. mae’n gyfrifol am eich 
ewyllys (6) 
9. Yn oer fel ogof oherwydd diffyg 
gwres (8) 
10. Mae Ann yn cael pas i ddod â 
llysiau Gwyddelig (6) 
12. Rhyfedd! Yr eira (2) 
13. Cant a Chant arall yn yr oes o 
flaen yr Iesu (1,1) 
14. Mae cig llo Ed ar grwydr 
rhywsut (7) 
18. Mewn un ffau yn Lloegr gwelir 
asgell aderyn (4) 
20. Cer â phedol i’r gad ac yna 
ymlaen (4) 
21. Rho’r sac i neb o ran atgasedd 
(7) 
23 Mil ac un i’r person cyntaf (2) 
24 Cant ac un i’r anifail anwes (2) 
25. Cymysgu Lloegr gyda phedol - 
mae’n glaear 
26. Y mab call yn dal cwpan yn y 
pyllau tro (8) 
27. Mae Deio a Di yn cael gohiriad 
(6) 
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Atebion i: Croesair Col 
34, Pen Bryn Hendy, Yr Encil, 
Meisgyn, 
Pontyclun. CF72 8QX 
erbyn 16 Chwefror 2004 

Llongyfarchiadau i Julie 
Paschalis, Llandaf, ar ennill 

croesair mis Rhagfyr 
Dyma gyfle arall i chi 
ennill Tocyn Llyfrau. 

1  W  P  4  G  4  A  5  6  T 

D  Y  L  A  N  W  A  D  U  H  Y  LL 

9  M  R  Y  L  10  LL  W 

C  A  N  T  E  L  S  A  Y 

12  N  13  I  A  I  S  DD  E  DD  F 

Y  N  Y  S  U  D 

H  A  L  E  N  S  R  U  B  A  N 

M  A  D  U  N  O  27 

C  L  W  Y  D  I  E  A  M 

O  L  G  G  O  G  L  E  DD 

31  S  I  O  E  R  L 

E  G  R  33  O  N  E  S  T  R  W  Y  FF 

34 I  I  A  U  N 

ATEBION MIS RHAGFYR 

29. Mae’r Eglwys yn Lloegr yn 
cymryd uned a’i wneud yn hir 
flewog (6) 
30. Mae lloches i gant yn dangos 
ffurf lleuad newydd. (7) 

I LAWR 
2. Ond ga i strancio wrth newid? (6) 
3. Strancio enbyd o amgylch y pawl 
poenydio (13) 
4. Mae arian treigl newydd Ewrob 
yn prynu blodau’r haul yng 
Nghymru rhywsut (5) 
5. Wele, dig na all newid aneglur (9) 
6. Oni’r cwmni yn Lloegr sy’n 
anrhydeddu? (6) 
7. Mae’r eog i Harri’n gyndyn (6) 
10. Yng nghanol map o’n cwm 
gwelir bryncyn (4) 
11. Mewn almanac enwog mae dull 
o siarad. (4) 
15. Mae llau’n dal mil i neidio (4) 
16. Pum cant o belodau heb oleuni 
(2) 
17. Dechrau gwirioni, mae’n gywir. 
(4) 
18. Y cerdyn chwarae pwysicaf i’r 
Aelod Seneddol (2) 
19. Mae lle i un math o grys ar 
wahan (6) 
22. Mae’r rhan fwyaf o’r 
beddargraff yn llawn digrifwch (6) 
24. Mae elc Nia wedi trigo. (6) 
25. Mae llu o sïon yn cynyddu (5) 
28. Palu yn Lloegr a chynnal dicter 
(3) 

1 2 3 4 5 5 6 

6 7 

8 9 10 

9 

10 11 12 13 

12 13 14 15 16 17 

14 18 19 20 

21 22 23 23 24 

18 25 

26

21 22 23 27 28 

29

26 30 

Croeso 
Croeso i Geraint ac Emma Thomas 
a’u baban, Mirain Alaw i’w cartref 
newydd, Yr Hen Sgubor, ar Heol 
Caerdydd, Penygawsi. 

Ciniawa 
Yn dilyn noson ardderchog yn 
dathlu’r Nadolig yn Nhþ Nant Ddu 
mae Cymdei t has  G ymr aeg 
Llantrisant yn trefnu cinio Gðyl 
Ddewi yn Nhþ Bryngarw ar 27 
Chwefror. Croeso i aelodau newydd 
ffoniwch 01443 218077. 

Gohebydd Llantrisant 
Gobeithiwn y bydd gohebydd 
newydd ar gyfer Llantrisant 
erbyn y rhifyn nesaf. Yn y 
cyfamser danfonwch unrhyw 
newyddion i’r Golygydd. 

CWMNI MEGA 

PANTO 
gan Gwenlyn Parry 

Nos Sadwrn, 28 Chwefror 
Theatr y Sherman 
029 20646900



Mae  darllen  nofel  newydd  gan  Gareth 
Miles bob amser yn brofiad difyr. Yn un 
peth, mae ganddo reddf storïwr ac erbyn 
hyn mae  ei  brofiad  eang  fel nofelydd  a 
sgriptiwr  yn  golygu  fod  ganddo 
feistrolaeth ar  elfennau  sylfaenol  stori   
ei  hadeiladwaith,  y  modd  y  mae’n 
datblygu  ac  yn  cyrraedd  uchafbwynt. 
Mae’n  gwybod  yn  reddfol  sut  i  hoelio 
sylw  darllenydd  a  sut  i  gynnal  ei 
ddiddordeb. 
At hyn, mae  ei  themâu bob  amser  yn 

gyfoes  a  pherthnasol,  ac  wrth  ddarllen 
Ffatri  Serch  mae  rhywun  yn  teimlo  ei 
fod  yn  cydgerdded  â  chydymaith 
chwareus  a  llawn  hiwmor  sydd  yn 

medru traethu’n graff a difyr  – ond heb 
chwerwder  –  ar  ffolinebau’r  oes.  Bob 
hyn  a  hyn, mae  rhywun  yn  gwybod  yn 
iawn  y  bydd  sylw  pigog  yn  peri 
chwerthin  annisgwyl  wrth  i’r  awdur 
wawdio  rhyw  arfer  neu  ryw  sefydliad 
neu’i  gilydd  –  ac  mae  sawl  sefydliad 
parchus yn ei chael hi ganddo yn Ffatri 
Serch.  Ond  trwy’r  amser  mae’r  stori’n 
mynd yn ei blaen yn ddifyr hamddenol. 
Stori  garu  sydd  yma  –  wel,  ar  yr 

wyneb  o  leiaf.  Gallwch  ymgolli  yn 
hanes  y  wraig  fusnes  Sulwen,  ei 
phartner  ifanc  a  golygus  Gwyndaf,  a’r 
Americanwr  cyfoethog  o  dras Gymreig 
– Llewelyn C. Price IV – y mae ei arian 
a’i  hyder  yn  newid  cwrs  bywydau’r 
cymeriadau  eraill.  Ond  mae  llawer, 
llawer  mwy  na  stori  garu  ddifyr  yn 
Ffatri  Serch.  Mewn  syniadau  –  ac  yn 
enwedig syniadau gwleidyddol – y mae 
gwir  ddiddordeb  Gareth  Miles  fel 
nofelydd. Dyna lle mae’r ffocws. Un o’i 
gryfderau fel nofelydd yw ei allu i weu’r 
syniadau hyn  i  fywydau  ei  gymeriadau. 
Cyfrwng  yw’r  cymeriadau  ar  gyfer 
gweledigaeth  yr  awdur,  a  dyw  llunio 
cymeriadau  crwn  a  chwbl  gredadwy 

ddim yn bwysig iddo yn yr ystyr yna. O 
gan lyn iad,   efa l la i   nad   yw  ei 
gymeriadau’n ein taro fel rhai cofiadwy. 
Ffordd  yr  awdur  o  weld  y  byd,  ac  yn 
enwedig ei ffordd o weld Cymru heddiw 
– dyna sydd yn aros gyda’r darllenydd. 
Stori  garu,  ie.  Ond  fel  yr  awgrymais, 

mae mwy o lawer i Ffatri Serch na hyn. 
Dychanwr  wrth  ei  waith  sydd  yma. 
Meddyliwr  a  dadansoddwr  craff  yw 
Gareth Miles sydd yn medru beirniadu a 
difyrru  ar  yr  un  pryd.  Yn  bersonol, 
byddai’n dda gen i ei weld yn ystwytho 
mymryn ar ei arddull,  a’i moderneiddio 
fel ei bod yn well adlewyrchiad o’r byd 
modern  a  bortreadir  ganddo.  Gellid 
gwneud hyn heb golli’r cyfoeth o eirfa a 
delweddau  a  geir  yn  ei  waith,  ac  yn  y 
pen  draw  efallai  y  byddai  hynny’n  ei 
gwneud  hi’n  haws  i  lawer  mwy  o 
ddarllenwyr yr oes fedru cydgerdded ag 
ef a rhannu ei weledigaeth. 

Dafydd Andrews 
Ffatri Serch gan Gareth Miles 
Gwasg Carreg Gwalch £6.50 
Adolygiad  oddi  ar  www.gwales.com, 
trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru. 
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Lliwiwch y llun oer 

Nofel am Gariad a Byd Masnach gan Awdur o Bontypridd


