
www.tafelai.net 
Mehefin 2004 Rhif   188 Pris 60c 

tafod elái 

Mae deisebwyr o Waelod y Garth a 
Chaerdydd yn pwyso ar Senedd 
Ewrop i sicrhau fod ymchwiliad 
llawn i ymbelydredd tritium yn y 
ddinas. 

Mae’r ddeiseb, a drefnwyd gan 
Achos y Gymuned (Community 
Concer n) ,  yn  p r yder u  am 
ymbelydredd o’r cemegolyn tritium 
yn cael ei ollwng o Ganolfan 
Maynard ffatri Amersham (GE) yn 
yr Eglwys Newydd. Cyflwynwyd y 
ddeiseb ar 27 Ebrill i Bwyllgor o 
Senedd Ewrop mewn gwrandawiad 
ym Mrwsel. 
Rhoddwyd trwydded newydd i’r 

ffatri gan y Cynulliad ym mis 
Mawrth a hynny heb wneud asesiad 
llawn o’r effaith ar yr amgylchedd a 
iechyd. Mae Achos y Gymuned yn 
credu fod yr awdurdodau yng 
Nghymru wedi methu ag ystyried yr 
holl effeithiau. 

Cefnogwyd y deisebwyr gan Eurig 
Wyn, Aelod Senedd Ewrop Plaid 
Cymru, a siaradodd am y gefnogaeth 
sylweddol sydd i achos y deisebwyr. 

Dywedodd Claire Sain-Ley-Berry 
am y perygl i fabanod cyn eu geni 
oherwydd fod tritium yn gallu 
effeithio ar groth y fam. 

Dywedodd Alan Rosser, o Waelod 
y Garth, fod astudiaeth iechyd gan 
Goleg Imperial Llundain yn dangos 
c y n n y d d  y n  y  l e f e l a u  o 
gamffurfiadau genedigol a liwcemia 
mewn dalgylch saith kilomedr o’r 
ffatri. Mae’r coleg yn argymell fod 
ymchwil pellach yn cael ei wneud er 
bod y Cynulliad Cenedlaethol wedi 
penderfynu peidio â gwneud hynny. 

PRYDER AM 
YMBELYDREDD 

YN CAEL EI DDATGAN 
YN EWROP 

Disgwylir i Senedd Ewrop sicrhau 
fod astudiaethau llawn o’r effaith ar 
yr amgylchedd, yr effaith o lefelau 
tritium mewn bwyd ac astudiaethau 
iechyd pellach. 

Alan Rosser, Eurig Wyn ASE, Clare Sain-Ley-Berry 
a Dr Max Wallis ym Mrwsels 

PARTI 
PONTY 
Diwrnod o 

hwyl a dathlu 

3 Gorffennaf 2004 

Parc Ynysangharad, 
Pontypridd 

Harriett John, Ysgol Gymraeg 
Tonyrefail, enillydd Llefaru 

Unigol dan 8 oed. 

HWYL 
YM MÔN 

Llongyfarchiadau i bawb gymerodd 
ran yn Eistedfod yr Urdd Ynys Môn. 
Yn ôl pob sôn roedd pawb wedi 
mwynhau ac wedi cael croeso 
arbennig er fod y daith yn hir. Mae 
canlyniadau’r ardal ar dudalen saith. 

Bydd hi’n llawer haws y flwyddyn 
nesaf gyda’r Eisteddfod yn 
Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd.



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 9 Gorffennaf 2004 
Erthyglau a straeon 
i gyrraedd erbyn 
29 Mehefin 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 

CLWB Y 
DWRLYN 

Helfa Drysor 
Cychwyn o Glwb Rygbi 

Pentyrch am 6pm 

18 Mehefin 2004 

Manylion: 029 20890040 

Cymdeithas Gymraeg 
Llantrisant 

Trip i’r Winllan 

Nos Wener, 
25 Mehefin 

Noson yng Ngwinllan 
Llanerch, Hensol 

Manylion: 01443 209730 

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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Llion Roberts, Rhys Iorwerth a 
Rhys Dafis, Tîm Aberhafren 

Talwrn y Beirdd a recordiwyd yn 
Llandudoch yn ddiweddar 

CWMNI 
THEATR Y SHERMAN 

yn cyflwyno 

PINOCIO 
Dydd Llun 28 Mehefin 

am 1.30pm 
Yn Theatr y Miwni, 

Pontypridd 

Addas i blant 3  5 oed. 

Wythnos 
Bioamrywiaeth 

Cymru 

Oes arnoch chi awydd chwilota trwy 
byllau glan môr, ceisio dod o hyd i 
degeirianau neu fynd ar daith mewn 
cwch i chwilio am ddolffiniaid? 
Wel, dyma rai o’r digwyddiadau 
sy’n cael eu cynnal gan Wythnos 
Bioamrywiaeth Cymru (19-27 
Mehefin 2004) ar gyfer y rhai sy’n 
gwirioni ar fywyd gwyllt.   Hyd yn 
hyn, mae dros 100 o ddigwyddiadau 
wedi eu trefnu trwy Gymru 
benbaladr. 

Mae gwefan newydd wedi ei chreu 
fel y gallwch gael gafael yn syth ar 
yr wybodaeth ddiweddaraf ynghylch 
digwyddiadau bioamrywiaeth – 
www.biodiversitywales.org.uk. 

Mae’r wefan yn cynnwys yr holl 
wybodaeth angenrheidiol ynghylch 
gwarchod bioamrywiaeth ar lefel 
fyd-eang, a hefyd mae’n sôn am yr 
hyn sy’n cael ei wneud yn eich ardal 
chi.   Fe fydd y safle’n cael ei 
ddiweddaru a’i ddatblygu’n gyson.
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Os am 
DIWNIWR 
PIANO 
Cysyllter â 
Hefin Tomos 
16 Llys Teilo Sant, 
Y Rhath 
CAERDYDD 
Ffôn: 029 20484816 

Pêl-droed 
Llongyfarchiadau mawr i dim pêl 
droed Ysgol Gymraeg Castellau a 
fu'n cynrychioli ardal Pontypridd 
yng Nghystadleuaeth 7 bob ochr yr 
Urdd, yn Aberystwyth ym mis 
Ebrill. Cafwyd penwythnos i'w gofio 
gyda'r plant a'r rhieni yn mwynhau'r 
tywydd braf. Chwaraeodd y bechgyn 
dair gêm, gan golli ond un, i 
fuddugwyr y gystadleuaeth. Da iawn 
fechgyn! 

Capten 
Llongyfarchiadau hefyd i Lewis 
Jones, a oedd yn cynrychioli De 
Ddwyrain Cymru ar Barc y Strade, 
Llanelli. Bu Lewis yn gapten ar dîm 
Ysgolion Pontypridd eleni ac mae 
wedi cael tymor i'w gofio. Da iawn 
ti Lewis! 

Cyflwyniad offerynnol. 
Cafwyd cyflwyniad bywiog gan Mr 
John Leech, C.A.V.E.M.S. yn mis 
Mai. Unwaith eto roedd y plant wrth 
eu bodd yn gwrando ar synau'r 
trombôn a'r trwmped. 

Noson Gwis. 
C y n h a l i w y d  n o s o n  g w i s 
llwyddiannus yn yr ysgol ym mis 
Mai. Roedd cwestiynau'r cwis o dan 
ofal Miss Petra Davies a darparwyd 
y bwyd gan aelodau'r Gymdeithas 
Rieni a Ffrindiau'r ysgol. 

Clwb Tenis./Clwb yr Urdd. 
Mae'r clwb tenis ar nos Fercher yn 
mynd o nerth i nerth o dan ofal Miss 
Petra Davies a Mrs Sian Lioyd. 
Hefyd diolch yn fawr i Rhodri sy'v 
dod i gynnal clwb yr Urdd yn yr 
ysgol unwaith bob pythefnos gyda'r 
plant. Braf yw gweld cymaint o 
blant yn mwynhau gweithgareddau 
allgyrsiol yr ysgol. 

Ymweliad. 
Fel rhan o thema'r dosbarth ar 
gyfathrebu aeth Blwyddyn 6 ar 
ymweliad a'r `Western Mail', yng 
Nghaerdydd ym Mis Mai. Diolch i 
Mr Dafydd Davies am drefnu'r daith 
ac i rieni'r dosbarth am ddarparu 
cludiant. Edrychwn ymlaen at weld 
papur newyddion Ysgol Castellau 
cyn diwedd y tymor. 

Sesiwn Ganu. 
Daeth Mr Marcus Hopkins i'r ysgol i 
gynnal  s es i wn ganu  gyda 
blynyddoedd 5 a 6. Mae'n bwriadu 
ffurfio côr plant yng Nghaerdydd 
ym mis Medi ac mae'n llawn 
brwdfrydedd. Mwynhaodd pawb y 
sesiwn hwyliog yma. 

Gwasanaeth Neges Ewyllys Da. 
`Masnach Deg',  oedd pwnc 
gwasanaeth Ewyllys Da dosbarth 
Miss Petra Davies. Cafwyd 
cyflwyniad bywiog a diddorol 
ganddynt fel arfer a derbyniwyd 
nifer o gardiau Ewyllys Da o 
ysgolion cyfagos. 

Cyngerdd Haf. 
Cynhelir cyngerdd haf yn yr ysgol ar 
Fehefin 29 a 30. Bydd cyfle i bawb i 
gymryd rhan yn cynnwys eitemau 
offerynnol sef offerynnau pres, 
chwythbrennau, gitâr a llinynnol. 

Diwedd Tymor. 
Ar ddiwedd y tymor bydd yr Adran 
lau yn ymweld â pharc Heatherton 
yn sir Benfro. Mae'r plant yn edrych 
ymlaen at y daith yn barod ar ôl 
blwyddyn brysur arall. 

YSGOL 
CASTELLAU 

Tîm pêl droed 
Ysgol Gymraeg Castellau 

Lewis Jones, capten tîm 
Ysgolion Pontypridd 

Brwydr 

y Bandiau 

Rownd Rhanbarthol 
Mentrau Morgannwg Gwent 

Nos Sadwrn, Mehefin 19 
5yh 

Ffatri Pop, Porth 

Mynediad yn rhad ac am 
ddim 

01443 226386
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BWTHYN GARDD YR YSGOL 
Mae Class One wedi bod yn brysur 
yn addurno’r bwthyn yng ngardd yr 
ysgol. Gyda help mamau  a thadau y 
plant, maen nhw wedi dod â 
phlanhigion, esgidiau glaw, a llawer, 
llawer mwy. 

CROESO MAWR 
Croeso mawr i fabi bach Miss 
Griffin, Bethan, oedd wedi ymweld 
â’r ysgol. Roedd pawb wedi dwli 
arni. 

POB HWYL 
Mae llawer o blant o’r Adran 
Gymraeg a’r Saesneg wedi rhoi 
cynnig ar gystadleuaeth Anne Frank. 
Mae yna lawer o bethau gwahanol 
mae’r plant wedi gwneud o gelf, 
c e r d d o r i a e t h  i  s t r a e o n  a 
barddoniaeth. Mae Mrs Elliott yn 
edrych ymlaen at gael gwybod pwy 
fydd yn ennill. 

GÊM BÊL-DROED 
Roedd tîm o ferched a bechgyn wedi 
mynd i Ysgol Maes-y-Bryn i 
chwarae gêm bêl-droed. Roedd y 
tywydd yn braf ac roeddem wedi 
ennill 4-2. Roedd y gôl-geidwad, 
Lloyd Davies, wedi arbed gôl 
arbennig. Da iawn i bawb oedd wedi 
chwarae. 

CYSTADLEUAETH 
Mae Mrs Hussey wedi rhoi cynnig 
ar Wobr Treftadaeth Dave Jenkins 
sydd yn  cael ei chynnal gan Gyngor 
Cymuned Pentyrch. Mae plant Class 
Four wedi bod yn brysur yn 
ymchwilio i hanes Creigiau. 

BAE CAERDYDD 
Fe aeth Dosbarth Chwech ar drip i 
Fae Caerdydd ar y 19eg o Fai. Fe 
gafodd pawb hwyl  yn teithio - ar y 
bws, ar eu traed ac ar y trên bach. 
Dysgon ni lawer iawn o wybodaeth, 
fel, bod yna 500 acer o ddðr yn y 
Bae!! Meddyliwch ei bod yn bosib 
gwacáu y Bae mewn dwy awr a 
hanner!!! Diolch yn fawr i Brian am 
ein tywys.  Yn y prynhawn aethom 
ar yr Oleulong a chael gweddi 

fechan  yn ei chapel. 

YMWELIAD 
Cafodd Dosbarth Chwech ymweliad 
gan Mr Llewelyn, o Bentyrch. Cafon 
ni straeon doniol, diddorol ac erchyll 
am bentref Creigiau. Dysgon ni 
ychydig o acen Pentyrch a Creigiau 
wrth wrando ar Mr Llewelyn yn 
siarad. Gadawodd ef luniau gyda 
Mrs Hughes sydd nawr lan yn ein 
Dosbarth yn creu llinell amser. 
Dyma’r dystiolaeth sydd gennym 
fod pobl yn byw yng Nghreigiau a 
Phentyrch dros bum mil o 
flynyddoedd yn ôl! DIOLCH YN 
FAWR MR LLEWELYN 

NÔL MEWN AMSER Â NI! 
Aeth Dosbarth Pump yn ôl mewn 
amser i Oes Fictoria Ysgol Maestir 
yn Sain Ffagan. Cafon nhw hwyl yn 
chwarae rôl fel Dosbarth yn Oes 
Fictoria. Fe gafodd Joel y gansen am 
fod ei ddwylo’n frwnt ac fe gafodd 
Jess y gansen  a’r Welsh Not am 
siarad Cymraeg! 

TRIP ARALL!! 
Hefyd fe aeth Dosbarth Pump i 
Bencadlys yr Heddlu. Gwelson nhw 
wisgoedd heddlu Oes Fictoria. 
Synnon nhw wrth weld y cðn a’r 
ceffylau a Max y ci yn rhedeg ar ôl 
dyn drwg (nid dyn drwg go iawn 
wrth gwrs.) Cafodd Rhys Kelly y 
siawns i wisgo lan fel heddwas Oes 
Fictoria. 

BWTHYN YR YSGOL 
Fe gafodd Dosbarth Pedwar y 
siawns i gynllunio gardd i fwthyn 
gardd  yr Ysgol ac mae’r cynllun ar 
droed. 

TOMATOS? 
Mae Dosbarth Tri a Dosbarth Un  yn 
tyfu tomatos yn yr ardd ond mae 
Mrs Hughes wedi  rhoi gormod o 
ddðr i’r planhigion nes eu bod yn 
hollol llipa!!! Gobeithio  y byddan 
nhw’n adfywio. Druan o’r planhigyn 
tomatos bach. 

DANGOS A DWEUD 
Fe gafodd Dosbarth Tri eu sesiwn 
Dangos a Dweud yn yr ardd. Cafon 
nhw hwyl yn yr awyr iach. 

PINOCIO YN Y SHERMAN? 
Aeth Dosbarth Un, Dau a Thri i 
weld Pinocio yn Theatr y Sherman 
Caerdydd a phan gyrhaeddon nhw 
yn ôl cafon nhw  bicnic yng ngardd 
yr ysgol – dwy wledd arbennig 
mewn un diwrnod! 

PA UN YW’R TALAF? 
Mae Dosbarth Un yn tyfu hadau ffa i 
weld pa rai  fydd yn tyfu dalaf. 

CROESO I JAC 
Ddydd Sadwrn Mai 22ain cafodd 
Mrs Willis fachgen bach. Croeso 
Mawr i Jac. 

Ymddeoliad 
Llyfrgellydd 

Wedi dros ddeugain mlynedd o 
wasanaeth yn Llyfrgell  Ganolog y 
ddinas fe ymddeolodd Brynmor 
Jones ar ddiwedd Mis Mawrth eleni. 
Brodor o Lwyndafydd, Ceredigion 
yw Brynmor ac y mae  dylanwad ei 
fagwraeth mewn ardal mor 
ddiwylliedig yn amlwg i bawb sydd 
yn ei adnabod. Mae’n byw yng 
Nghreigiau ers nifer o flynyddoedd. 

Dechreuodd weithio yn  y ddinas 
yn 1961 ac yn ystod ei amser yng 
Nghaerdydd fe fu’n lyfrgellydd  yr 
Adran Gymraeg; ac ar ddiwedd ei 
yrfa yn Lyfrgellydd yr Adran 
Astudiaethau Lleol. Roedd yn 
weithiwr trylwyr a manwl,  ac mae ei 
wybodaeth eang am lenyddiaeth 
Gymraeg a hanes Caerdydd a’r 
Cylch yn gwneud argraff  ar bawb 
sy’n dod i gysylltiad ag ef. Bydd 
colled mawr ar ôl y gðr diymhongar 
a chymwynasgar a roddodd 
flynyddoedd o wasanaeth i’r Sir, a 
dymunwn ymddeoliad hir a hapus 
iddo.



CREIGIAU 

Gohebydd Lleol: Nia Williams 
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Mae'n swyddogol! 
Creigiau YW Y LLE i fyw! 
Wel - dyna ddywed Tryst Williams 

mewn rhifyn diweddar o'n papur 
cened l ae t ho l - y  Wes t er n 
Mail.Efallai taw Chorleywood West 
yw'r dref hapusaf yn Lloegr ond 
yma yn y Creigiau y cewch hyd i'r 
trigolion mwyaf bodlon eu byd, 
mwyaf hynaws eu cymeriad, mwyaf 
cymwynasgar a chyfeillgar. Yn 
bentref nid nepell o Gaerdydd, mae 
ganddo' r  hol l  gyfl eust er au 
angenrheidiol tra'n dal i goleddu 
priodoleddau gorau cefn gwlad. Ac 
yn ben ar y cyfan - mae Byron yn 
byw yma - a phwy gaech chi sy'n 
fwy hynaws na Byron? 
Mewn erthygl ddiddorol dadlennodd 
Tryst lawer iawn o ffeithiau difyr 
am y Creigiau - wyddech chi fod 
25.21% o'r pentrefwyr yn siarad 
Cymraeg? 

Dyweddïad 
Llongyfarchiadau i Bethan Jones, 
Parc y Coed ar ei ddyweddïad â 
Michael Ritchie o Jersey. Mae 
Bethan yn gyn-ddisgybl o Ysgol 
Creigiau ac Ysgol Gyfun Llanhari ac 
mewn swydd weinyddol ar hyn o 
bryd yn y Coleg Imperial yn 
Llundain. Cyfarfu â Michael pan 
oedd y ddau ohonynt yn dilyn 
cyrsiau gradd ym Mhrifysgol De 
Montford yng Nghaerlyr. Pensaer 
yw Michael ac mae yntau hefyd â 
swydd yn Llundain. Cafodd 
ganmoliaeth uchel yn ddiweddar am 
ei waith yn cynllunio theatr yn 
Lichfield, Swydd Stafford. Pob 
bendith eich dau. 

Llwyddiannau cerddorol 
Mae Geraint a Catrin Herbert yn dal 
i ddisgleirio yn y byd cerddorol - 
Geraint yn ddiweddar wedi ennill 
gradd 5 gydag anrhydedd ar y piano 
ynghyd â gradd 2 gydag anrhydedd 
ar y cello. Catrin hithau wedi sicrhau 
gradd 2 gydag anrhydedd mewn 
theori. Da iawn chi, daliwch ati. 

Cefnogi Cystic Fibrosis 
Llun o Shane yn curo Johnny 
Wilkinson yng ngêm Cwpan y Byd 
yn Awstralia ydy sail gwaith Brian. 
Mae'n gwerthu copiau o'r gwreiddiol 
- sydd lawr yn swyddfeydd 
Cambrensis, yn Stryd y Bute, Bae 
Caerdydd er mwyn codi arian i'r 
elusen Cystic Fibrosis. Os am fwy o 
wybodaeth gellwch gysylltu â Brian 
ar 02920 890 618 neu Arwel ar 
02920 890581. 

Rhoddodd Brian brint o'r llun i'w 
werthu yn ocsiwn fawr Clwb Rygbi 
Pentyrch yn ystod penwythnos y 
dathlu yn ddiweddar a dangoswyd 
cryn ddiddordeb yn y llun. Y 
prynwyr bodlon oedd Bob a Liz 
Parker o Lanilltud Faerdref. Mae 
Bob yn un o hyfforddwyr y tîm dan 
13 - tîm a fu'n llwyddiannus iawn y 
tymor hwn ac a gipiodd gwpan 
Cynghrair Caerdydd trwy guro eu 
gwrthwynebwyr cyson - 'Capitol 
Trucks' - yn y gêm derfynol. 

Cymrawd Aberystwyth 
Llongyfarchiadau i Arwel Elis- 
Owen ar gael ei urddo yn Gymrawd 
Prifysgol Cymru, Aberystwyth ym 
mis Gorffennaf. 

Concwerwyr yr Inca! 
Llongyfarchiadau gwresog Jen a 
Fiona MacDonald! Maent newydd 
ddychwelyd adre ar ôl taith hynod 
anturus ar hyd llwybr yr Inca ym 
Mheriw. Uchafbwynt y daith mae'n 
siwr ydoedd cyrraedd Machu Pichu - 
a gobeithio'n wir y gwnaiff y 
merched rannu ychydig o hanes y 
daith gyda ni yn un o'n rhifynnau 
nesa. 

Dr Ruth 
Dymuniadau gorau i Dr Ruth Elis- 
Owen pan fydd yn cychwyn ar 

swydd newydd yn Ysbyty'r Waun 
ym mis Medi fel arbenigwr yn yr 
adran Radioleg. 

Cydymdeimlo 
Estynnwn ein cydymdeimlad i deulu 
Sue a Selwyn Roberts, Parc y Felin. 
Bu farw tad Selwyn, Mr Gruffydd 
Roberts, brodor o Gaergeiliog, Ynys 
Môn yn ddiweddar wedi gwaeledd 
hir. 

Cofiwn am deulu y diweddar Mr 
Vernon Howells yn ogystal. Bu Mr 
Howells a'r teulu yn byw yn y 
Creigiau am nifer o flynyddoedd - 
ond ers rhai blynyddoedd roedd 
wedi ymgartrefu yng Nghaerffili. 
Cydymdeimlwn â'r teuluoedd yn eu 
colled. 

Arian i Gylch Meithrin 
Mae Cylch Meithryn Creigiau wedi 
llwyddo i gael sied fetal newydd i 
ddal eu holl deganau ac adnoddau. 
Gan fod y cylch meithrin yn rhentu 
adeilad y sgowtiaid mae'n ofynnol 
cael stordy ychwanegol ar gyfer yr 
offer. Mae'r sied bresennol wedi 
dirywio dros y blynyddoedd ac felly, 
o'r diwedd, cafwyd stordy newydd 
sbon. Mae'r diolch am hyn i grant 
Arian i Bawb Cymru gan y Loteri 
Genedlaethol. 

Dywed Teleri Jones, Trysorydd 
Cylch Meithryn Creigiau, " Bydd yr 
arian yma yn gwneud gwahaniaeth 
mawr i’r staff a'r plant. Roedd y 
drefn ymgeisio am y grant yn hawdd 
a chyflym ac rwyf yn argymell y 
rhaglen grantiau Arian i Bawb 
Cymru i unrhyw fudiad arall." 

Am fwy o wybodath am Arian i 
Bawb Cymru neu i dderbyn pecyn 
cais ffoniwch: 01686 611740 neu 
e d r y c h w c h  a r  y  w e f a n : 
www.arianibawb.org.uk 

Shane Williams yn 
llofnodi a 

throsglwyddo llun 
ohono gan 

Brian Davies 
i Arwel Elis-Owen 

o gwmni Cyfathrebu 
Cambrensis.



6 

FFYNNON TAF   NANTGARW 
A GWAELOD Y GARTH 

Gohebydd Lleol: Martin Huws 

DIRWY O £50,000 
Cafodd cwmni ddirwy o £50,000 ar 
ôl i fforman o Waelod-y-Garth gael 
ei anafu yn y gwaith. 

Torrodd Martin Jonathan, 53 oed, 
ei figwrn ar ôl cwympo 10 metr o 
dramwyfa ac oni bai am bentwr o 
lwch byddai ei anafiadau wedi bod 
yn fwy difrifol. 

Yn RMC Aggregates yn Ffynnon 
Taf y digwyddodd y ddamwain. 
Dywedodd yr erlynydd Dale Collins 
yn Llys y Goron Caerdydd fod 
arolygwyr iechyd a diogelwch wedi 
rhybuddio’r perchennog am gyfarpar 
rhydlyd. Ond clywodd y llys nad 
oedd asesiad risg wedi ei wneud cyn 
y ddamwain yn Chwefror 2003. 

“Roedd yn lwcus,” meddai Mr 
Collins.  “Ni chwympodd y 
dramwyfa arno.” Erbyn hyn, mae 
Mr Jonathan, oedd yn absennol am 
chwe mis, yn ôl yn y gwaith. 

Dywedodd Ben Compton, ar ran 
yr amddiffyn, fod y cwmni wedi 
ymddiheuro ac yn “cymryd iechyd a 
diogelwch o ddifri.” 

Cyfaddefodd y cwmni, oedd yn 
gorfod talu £11,000 o gostau, iddo 
dorri rheolau iechyd a diogelwch. 

AR Y BRIG 
Llongyfarchiadau i dîm pêl-droed 
Ffynnon Taf sy wedi cyrraedd 
Adran Gynta’r Cynghrair Cymreig. 
Y nhw oedd yn ail i’r pencampwyr 
Sgiwen. 

Uchafbwynt y flwyddyn oedd y 
noson gyflwyno pan dderbyniodd y 
canlynol eu gwobrau: 
Tîm o dan 17: Chwaraewr y 

Flwyddyn (Dewis Rheolwyr): Sam 
Hartrey; Chwaraewr y Flwyddyn 
(Dewis Chwaraewyr): Sam Hartrey. 
Tîm o dan 19: Chwaraewr y 

Flwyddyn (Dewis Rheolwyr): Dave 
Ornsby; Chwaraewr y Flwyddyn 
(Dewis Chwaraewyr): Mathew 
Harmer. 
Tîm Amatur: Chwaraewr y 

Flwyddyn (Dewis Rheolwyr): Ben 
Dimond; Chwaraewr y Flwyddyn 
(Dewis Chwaraewyr): Ben Dimond. 
Tîm Cynta:  Chwaraewr y 

Flwyddyn (Dewis Rheolwyr): Peter 

Cheeseman; Chwaraewr y Flwyddyn 
(Dewis Chwaraewyr): Craig 
Williams. 

Pob lwc i bawb y tymor nesa. 

CHWA O AWYR IACH 
Chwa o awyr iach, llyfr teithio am 
Gymru gan awdur o Sais. Sais 
goleuedig. 

Mike Parker, y cyn-ddigrifwr, yw 
awdur Coast to Coast ble mae’n 
defnyddio ymadrodd all droi 
golygfa’n fyw ym meddwl y 
darllenydd. Eto dyw e ddim yn glod 
i gyd. Mae rhannau o’n harfordir 
nad yw mor hoff ohonyn nhw. 

Llyfr cynhwysfawr. Deunydd am 
hanes, chwedlau a chymunedau ond 
heb dagu’r darllenydd â gormod o 
ffeithiau. Cywair ysgafn a lluniau 
trawiadol. 

Ambell i sylw am bwnc y mae rhai 
yn y Gymru gyfoes yn pallu ei 
drafod na’i bortreadu. Yr awdur yn 
cyfadde fod gelyniaeth mewnfudwyr 
at yr iaith yn “frawychus” a’r rhai 
gwaetha, mae’n ymddangos, yw’r 
rhai sy wedi “dianc oddi wrth bobol 
ddu ac Asiaidd” dinasoedd Lloegr. 

“Dy’n nhw ddim yn sylweddoli’r 
eironi,” medd yr awdur. “Y nhw 
yw’r mewnfudwyr yma ond yn pallu 
dod yn rhan o’r gymuned leol.” 
Coast to Coast, Gwasg Carreg 
Gwalch, £7.50. 

EDDIE STERLING YN MARW 
Bu farw Eddie Sterling, Moy Road, 
Ffynnon Taf, yn 43 oed. 

Ychydig o fisoedd yn ôl cafodd y 
cyn-werthwr hufen iâ lawdriniaeth 
ar dyfiant ar ei ymennydd yng 
Ngogledd Lloegr a chododd ei 
gymdogion £13,000 drwy werthu 
calendr oedd yn cynnwys lluniau 
ohonyn nhw’n noeth. 

Roedd yr angladd yn Amlosgfa 
Bryndrain, Caerdydd, ar Fai 15. 
Cydymdeimlwn â’i wraig Michelle 
a’r teulu. 

DIRWY O £200 
Yn Llys Ynadon Pontypridd cafodd 
dyn o Nantgarw ddirwy o £200. 
Roedd Daniel Edwards, 23 oed, o 

Ryd yr Helyg, wedi gyrru car heb 
yswiriant a nodwyd chwe phwynt 
cosbi ar ei drwydded. Bu’n rhaid 
iddo dalu £40 o gostau. 

POENI AM YNNAU AWYR 
Mae angen i bobol gymryd gofal 
wrth gerdded ger cae, medd 
swyddogion Clwb Pêl-droed 
Ffynnon Taf. 

“Pobol ifanc sy wed bod yn saethu 
gynnau awyr ar draws y cae pêl- 
droed,” meddai llefarydd ar ran y 
clwb. “Yn ddiweddar, roedd 40 
pelen yn sownd mewn hysbyseb 
fawr ar ymyl yr A470.” 

Dywedodd i lifoleuadau gael eu 
difrodi ddwywaith o’r blaen. “Ry’n 
ni wedi rhoi gwybod i’r heddlu. 
Ry’n ni’n gofyn am fwy o heddlu ac 
yn gofyn i rieni’r saethwyr rybuddio 
eu plant am y peryglon.” 

DIRWY O £250 
Yn Llys Ynadon Pontypridd cafodd 
dyn o Nantgarw ddirwy o £250. 
Cafodd Dean Davies, 20 oed o Graig 
View, ei wahardd rhag gyrru am 
ddau fis. Roedd wedi gyrru car heb 
drwydded, gyrru car heb yswiriant a 
gyrru car heb dystysgrif MOT. Bu’n 
rhaid iddo dalu £40 o gostau. 

DIGWYDDIADAU 
C A P E L  B E T H L E H E M , 
Gwaelod-y-garth ,  10.30am. 
Mehefin 6: Y Gweinidog, Oedfa 
Gymun; Mehefin 13: Y Gweinidog; 
Mehefin 20: Y Gweinidog; Mehefin 
27: Y Parchedig Robin Samuel. 

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.
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Bu yr wythnos olaf cyn hanner 
tymor yn wythnos bwyta yn iach. Ni 
welwyd creision na losin yn agos i’r 
Ysgol. Yn hytrach daeth pawb â 
ffrwythau a sudd ffrwythau i’w 
fwyta ac yfed yn ystod yr egwyl. 
Pwysleisiodd y cwmni arlwyo hefyd 
pwysigrwydd bwyta yn iach. Y 
cymeriad a ddewiswyd i rhoi 
cyhoeddusrwydd i’r ymgyrch oedd 
"Mr Egni". Felly ar 27ain o Fai 
ymwelodd â’n hysgol ni ac aeth o 
gwmpas i annog y plant i fwyta yn 
iach. 

Yn ystod yr wythnos hefyd cafwyd 
diwrnod cadw yn heini. Trefnodd y 
Gymdaethas Rieni ag Athrawon fod 
y plant yn cael eu noddi. Drwy hyn 
codwyd arian sylweddol i goffrau yr 
Ysgol. Yn wir mae’r arian yn dal i 
ddod i fewn. 

Ymwelodd dwy o athrawesau 

Diwrnod Cadw’n Heini 

Egni gyda’r Staff Cegin 

Canlyniadau 
Eisteddfod 
yr Urdd 2004 

Gwaith ar dâp Sain 15 – 25 oed. 1af 
Ysgol Gyfun Rhydfelen 
Mathemateg 10 – 12 oed: 2il Parti 
PSN, Ysgol Pont Siôn Norton 
Gwehyddu / Macrame Bl 2 ac iau: 
2il Betsan Jenkins, Ysgol Gwaelod y 
Garth. 
Print Lliw Bl 2 ac Iau: 2il Elis 
Sexton, Ysgol Gymraeg Llantrisant. 

Cystadlaethau 
Gwaith Cartref 

Print Lliw Elis Sexton 

Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail 

teithiol y Sir, sef Mrs Bethan 
Roberts a Mrs Jenni Doolan, i fagu 
diddordeb y plant yn y delyn. 
Cafwyd hanes yr offeryn o’i dechrau 
syml fel bwa hyd at y presennol. 
Hefyd cafwyd sawl datganiad gan y 
ddwy. Yn wir roedd sawl plentyn 
wedi cael eu gwefreiddio. 

Cafodd Adran y Babanod eu 
diddanu gyda "Theatr Bypedau 
Splot". Thema ei sioe oedd "Fferm 
Ffal Di Ral" a chafodd y plant i gyd 
fwynhad mawr. 

Bu y tîm pêl-droed yn brysur yn 
chwarae yn "Nhwrnament yr Echo". 
Er na ddaeth llwyddiant i’w rhan 
daeth pawb yn ôl wedi mwynhau ac 
yn edrych ymlaen i’r gêm nesaf. 

Pob dymuniad da hefyd i’r plant 
fydd yn cystadlu yn Eisteddfod yr 
Urdd yn Sir Fôn. Harriet John yn y 
canu a’r llefaru o dan wyth, Lewis 
Price, Fflur Elin ac Emily Williams 
yn yr ymgom o dan ddeuddeg. 

Rydym am groesawu dwy 
fyfyrwraig o UWIC, sef Miss Bianca 
Britten a Miss Kate Frawen. 
Gobeithio y byddant yn hapus iawn 
yn Nhonyrefail. 

Llefaru Unigol dan 8 oed 
1af   Harriett John, Ysgol Gymraeg 
Tonyrefail 

Dawns Werin dan 10 oed 
1af Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn 

Llefaru Unigol 8-10 oed (D) 
2il  Lucinda Childs, Ysgol Gynradd 
Heol-y-Celyn 

Ymgom dan 12 oed (D) 
2il Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn 
Dawns Werin dan 12 oed (Ysg.dros 
100/Adr. dros 50) 
2il Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn 
Grwp Llefaru dan 12 oed (D) 
2il Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn 

Unawd Chwythbrennau 12-15 oed 
3ydd Mair Roberts, Ysgol Gyfun 
Llanhari 

Dawns Disgo Unigol 12-15 oed 
2il Paige Lloyd, Ysgol Gyfun 
Rhydfelen 

Y Fedal Ddrama 14-25 oed 
2il Catrin Dafydd, Aelwyd 
Pantycelyn a Gwaelod y Garth 

Grwp Detholiad Llafar 12-15 oed 
2il Ysgol Gyfun Rhydfelen 

Cystadleuaeth y Gadair 14-25 
3ydd Aneirin Karadog, Pontypridd 

Cân Actol dan 15 oed 
1af Ysgol Gyfun Rhydfelen 

Grwp Detholiad Llafar 15-19 oed 
3ydd Ysgol Gyfun Rhydfelen
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EFAIL ISAF 
Gohebydd Lleol: Loreen Williams 

Swydd Newydd 
Llongyfarchiadau i Bethan Eyres, 
Heol Iscoed ar dderbyn swydd yn 
Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm 
Gwyddon, Bydd Bethan yn cychwyn 
ar ei swydd newydd ym mis Medi. 
Pob lwc i ti. 

Dymuniadau gorau Carwyn 
Da gweld fod Carwyn Roberts, Nant 
y Celyn, mab Alun a Bethan Roberts 
wedi gwella ar ôl torri ei fraich yn 
ddiweddar. 

Ysbyty 
Dymunwn wellhad buan i John 
Thomas, Heol Iscoed sydd yn bur 
wael  yn Ysbyty Frenhinol 
Morgannwg. 

Cylch Cadwgan 
Roedd yn braf cael croesawa un o'n 
pobol ein hunain y tro hwn i Gylch 
Cadwgan yn Neuadd y Pentref ar 
Nos Wener y seithfed o Fai. 
Cawsom noson ddifyr iawn yng 
nghwmni Allan James a fu’n sôn am 
y ffynonellau a oedd wrth law iddo 
wrth gasglu hanes Diwylliant 
Gwerin Morgannwg. 

Ffarwelio a'r Cwrt Cosbi 
Bu gan John Hardy slot wythnosol 
o'r enw ‘Y CWRT COSBI' ar raglen 
Hywel a Nia ar y Radio am yn agos i 
saith mlynedd. Erbyn hyn mae John 
wedi penderfynu rhoi'r ffidil yn y to. 
Chwith fydd meddwl am Fore 
Mawrth heb yr hiwmor, yr arabedd, 
y ffraethineb a'r siarad plaen a oedd 
mor nodweddiadol o'r pytiau bach 
yma. 

Mellten yn taro tþ ym 
Mhenywaun 
Cafwyd storm o fellt a tharanau go 
egr ar Ddydd Mawrth Mai 11ed yn 
yr Efail Isaf. Trawodd y fellten dþ 
ym Mhenywaun gan greu twll yn y 
wal, difrodi rhan o'r to a thaflu un o 
ffenestri'r llofft allan i'r lawnt yn 
gyfan gwbl. Yn ffodus roedd y 
perchenogion, Roger a Pam Dinham 
yn y gwaith a’r tþ yn wag gan i 
ddifrod helaeth gael ei greu y tu 
mewn i’r tþ wrth i'r fellten ddilyn a 
llosgi'r gwifrau trydan. Creodd y 

storm anhrefn cyffredinol i bob tþ 
yn y stryd gan effeithio ar y trydan, 
y ffônau, y larymau, y setiau teledu 
a'r cyfrifiaduron. 

Côr Merched y Garth 
Mae'n debyg i deulu o Eidalwyr sy'n 
byw gerllaw'r Capel yn Efail Isaf 
glywed nodau soniarus y Côr yn 
llifo o'r capel noson Cyngerdd y Tri 
Chôr. 0 ganlyniad gwahoddwyd Côr 
Merched y Garth i roi eitemau 
mewn parti 'syrpreis' i aelod o'r teulu 
sy'n byw yng nghyffiniau'r Bontfaen 
ar brynhawn Sul, Mai. 16ed. Roedd 
yn brofiad anarferol a diddorol iawn 
i aelodau'r Côr. 

Bu'r merched yn mwynhau noson 
o giniawa ac ymlacio yn Y Mochyn 
Du yng Nghaerdydd yn ddiweddar 
ond mae'n bryd torchi llewys erbyn 
hyn gan fod y côr wedi penderfynu 
cystadlu yn yr Eisteddfod ym Mis 
Awst. Croeso i aelodau newydd 
ymuno â’r Côr yn enwedig os ydych 
yn canu soprano. 

Pob hwyl i’r ddau gôr arall, Côr 
Godre’r Garth a Pharti’r Efail gyda’r 
paratoadau ar gyfer yr Eisteddfod. 

Y TABERNACL 
Bedydd 
Bedyddiwd Siôn Smyth, mab bach 
Ian ac Anwen Smyth yn y 
Gwasanaeth Cymun ar dechrau’r 
mis. Brodor o Ganada yw Ian ac 
mae Anwen hithau yn hanu o 
Abertawe. Mae’r teulu wedi 
ymgartrefu yn Y Creigiau. 

Priodas 
Llongyfarchiadau gwresog i Elain 
Haf a Prys Davies ar achlysur 
priodas yn Y Tabernacl ar brynhawn 
Gwener hyfryd o braf ganol Mai. 
Mae Elain yn un o aelodau’r eglwys 
ac yn ferch i Geraint Wyn a Sara 
Davies a Prys yn frodor o 
Gwyddgrug, ger Pencader ac yn fab 
i Aneurin a Meinir Davies. 

Y gwas priodas oedd Rhys 
Llywelyn, ac Awen Mai, chwaer 
Elain a Frances Lewis oedd y 
morynion. 

Tra roedd Prys ac Elain yn 
llofnodi’r gofrestr fe gafwyd 
datganiad hudol o gyfres o alawon 
gwerin ar y pibgorn gan Ryland 
Teifi. Yn ogystal fe ganodd gân a 
oedd wedi ei chyfansoddi’n arbennig 
i’r pâr ifanc. Mae Prys ac Elain yn 
gweithio i Gwmni Acen yng 
Nghaerdydd ac mae’r ddau wedi 
ymgartrefu yn nhref Llantrisant. 
Dymuniadau gorau a phob bendith 
i’r ddau. 

Cydymdeimlo 
Estynnwn ein cydymdeimlad 
diffuant â Geraint Wyn a Sara, Elain 
a Prys ac Awen a Rhys ar golli tad 
Geraint yn ddiweddar. Roedd y 
Parchedig E.J. Davies yn ymwelydd 
cyson â’r Tabernacl – yn dod i 
addoli gyda Geraint a Sara a’r teulu 
adeg gwyliau neu i gynnal oedfa yn 
achlysurol. Roedd Mr Davies bob 
amser mor siriol a chynnes ei 
bersonoliaeth a bydd yn gadael 
bwlch mawr ar ei ôl. 

Elain Haf a 
Prys Davies



PONTYPRIDD 
Gohebydd Lleol: Gina Miles 
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Ffarwelio 
Dyma’r ail dro i ni ffarwelio â Mrs 
Gina Miles. Dwy flynedd yn ôl fe 
ddymunon ni’n dda i Gina ar ei 
hymddeoliad ond fe ddaeth yn ôl 
eleni i gyflenwi am ddau dymor yn 
ystod salwch Mrs Carol O’Donnell. 
Dymuna’r staff a’r disgyblion 
ddiolch yn fawr iddi am ei 
hymroddiad i’r ysgol. 

Croeso Nôl 
Braf yw croesawu Mrs Carol 
O’Donnell i’n plith ar ôl cyfnod hir 
o salwch a Mrs Sara Ryall ar ôl 
cyfnod mamolaeth. Croeso nôl i’r 
ddwy. 

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 
Llongyfarchiadau i grðp o blant o 
flynyddoedd 5 a  6 ar ddod yn ail 
yng nghystadleuaeth Cywaith 
Mathemateg yn yr Eisteddfod 
Genedlaethol eleni. Aelodau’r grðp 
oedd Paige, Bethan, Kate, Marnie, 
Stacey, Tennessee, Nicole ac 
Amber. 

Llongyfarchiadau hefyd i’r grwpiau 
a gymerodd ran yng nghystadleuaeth 
Cywaith Gwyddoniaeth, ond ni fuon 
nhw’n llwyddiannus y tro yma. 

Hoffwn hefyd longyfarch Elinor 
Jones ar ei pherfformiad yng 
nghystadleuaeth llefaru unigol 10 i 
12 oed, er na chyrhaeddodd y 
llwyfan eleni. 

Cwrs Beicio 
Bydd disgyblion blwyddyn 6 yn 
cymryd rhan mewn cwrs beicio yn 
ystod mis Mehefin. Diolch yn fawr i 
Mrs Gail Sullivan, un o rieni’r 
ysgol, am eu hyfforddi. 

Rygbi 
Llongyfarchiadau i dîm rygbi’r 
ysgol ar ennill twrnamaint 7 bob 
ochr i ysgolion ardal Pontypridd. 

Swydd Newydd 
Pob dymuniad da i Elin Llywelyn a 
fydd yn dechrau ar ei swydd newydd 
fel athrawes yn Ysgol Gynradd 
Gymraeg Bodringallt, Rhondda ym 
mis Medi. Pob llwyddiant iti yno a 
chydol dy yrfa, Elin. 

Llongyfarchiadau 
Mae dwy athrawes o’r ardal yn 
dathlu pen-blwyddi go arbennig y 
mis hwn, y ddwy ar drothwy 
degawdau newydd! Pen blwydd 
hapus i  Delyth Jones, Cilfynydd a 
Caryl Williams, Graigwen. Parti i 
bawb yn y stryd, Caryl? 

Gwellhad Buan! 
...i Dave Francis, Parc Prospect, 
sydd wedi bod yn anhwylus yn 
ddiweddar. Bydd gwyliau difyr 
dramor yn ystod yr haf yn siwr o’th 
helpu i wella, Dave! 

‘Y Byd 
Papur Dyddiol 
Cymraeg’ 

Dewch i glywed rhagor 
ac i drafod 

yng nghwmni 
Ned Thomas, 
Gareth Miles 

ac Angharad Griffiths 

Dydd Iau, 1af Gorffennaf 
2004, 

7:30 yng Nghlwb y Bont, 
Pontypridd 

Babi Newydd 
Llongyfarchiadau i Iwan a Nia 
Rowlands ar enedigaeth merch fach, 
Hanna. Chwaer fach i Steffan Lloyd. 

Noson Goffi 
Trefnwyd Noson Goffi gan Ros 
Evans yn ei chartref yn Ffordd 
Gwern, Rhydlafar ar nos Fawrth, 
Mai 25ain. Cawsom noson hwylus 
dros ben, y tywydd yn fendigedig ac 
roedd yn bleser pur cael crwydro o 
gwmpas yr ardd hyfryd. Roedd yn 
noson lwyddiannus iawn yn ariannol 
hefyd a chodwyd dros £600 tuag at 
Apêl Salaam a Shalom. 

Trefn yr Oedfaon 
Mehefin 13ed - Y Parchedig Gareth 
Morgan Jones, Pontardawe 
Mehefin 20ed – Y Parchedig Gethin 
Rhys, Rhydfelen. 
Mehefin 27ain – Y Parchedig Glyn 
Tudwal Jones, Caerdydd 
Gorff 4ydd – Oedfa o fawl o dan 
ofal Plant yr Ysgol Sul. 
Gorff 11ed – Sul y Cyfundeb yn 
Ysgol Gyfun Plasmawr am 10.30am. 

Crynoddisg Newydd 
Ar lan y Môr yw enw CD newydd 
Meinir Heulyn ac mae’n cynnwys 
trefniadau gan Meinir o nifer o 
alawon Cymreig adnabyddus. Mae’r 
ddisg hyfryd hon ar werth yn Siop y 
Bont ac yn Llythyrdy Graig Wen yn 
awr! Prynwch hi!! 

Efail Isaf  Parhad 
Pinocio 
Perfformir y sioe Gymraeg hon i 
blant 3 – 7 oed yn y Miwni ddiwedd 
y mis, sef, ddydd Llun, Mehefin 
28ain, am 1.30 p.m. Cyfieithwyd ac 
addaswyd y chwedl draddodiadol 
am yr Hogyn Pren gan Elinor Wyn 
Reynolds ac fe’i llwyfannir gan 
Gwmni Theatr y Sherman, Caerdydd 
a Llwyfan Gogledd Cymru, Bangor 

Meinir Heulyn
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YSGOL GYNRADD 
GYMRAEG 

EVAN JAMES 
www.ysgolevanjames.co.uk 

Croeso ’nol a ffarwel 
Croeso ’nol i Lisa Goodwin ar ôl 
cyfnod mamolaeth, a ffarwel i ddwy 
athrawes ymroddedig – Bethan 
Jones a Clare Kenny.  Diolch yn 
fawr i’r ddwy am eu gwaith a phob 
hwyl iddyn nhw yn eu hysgolion 
newydd. 

Cyngherddau 
’Roedd cyngherddau diwedd tymor 
dosbarthiadau 1, 2, 3 a 4 yn 
llwyddiant mawr eto eleni ar ôl i’r 
plant ddysgu llawer o ganeuon 
newydd. Da iawn chi blantos! Yn 
ystod y cyngherddau gwnaethom 
ffarwelio â dau o blant – Elan a 
Dafydd Duggan, sydd wedi symud i 
Ganolbarth Cymru.  Pob lwc i’r 
ddau yn eu hysgol newydd. 

Eisteddfod Yr Urdd 
Llongyfarchiadau i Joshua Capelin, 
enillodd wobr am Gelf a Chrefft yn 
Eisteddfod Yr Urdd, a phob hwyl i’r 
plant fydd yn cystadlu yn Eisteddfod 
eleni yn Sir Fôn : Mari Geraint Rees 
yn yr unawd dan 10 oed, Bethan 
Parker ac Elina Thomas yn y 
ddeuawd dan 12 oed a’r partïon 
unsain a deusain dan 12 oed.  Diolch 
i Rhodri Sellars ddaeth i helpu gyda 
gweithgareddau Adran Yr Urdd. 

Ymweliadau Bardd ac Awdures 
Daeth y bardd o Awstralia Emma 
Macey i helpu plant dosbarthiadau 
11, 12 ac 13 i ysgrifennu cerddi 
“haiku” ar y thema ‘Ein Tref Ni’ ac 
fe gafodd y plant hwyl yn creu 
cerddi ac yn arbrofi gyda geiriau. 
Bydd y cerddi’n cael eu defnyddio 
mewn arddangosfa glywedol a 
gweledol yng Nghanolfan Y Miwni 
ym Mhontypridd. 

Daeth yr awdures Margaret Isaac i 
hybu sgiliau ysgrifennu creadigol 
dosbarthiadau 14 ac 15.  Dysgodd y 
plant lawer ac fe gawson nhw 
ddalen-nodau (bookmarks) wedi eu 
llofnodi ganddi. 

Teithiau 
Bu sawl ymweliad ag Amgueddfa 
Pontypridd eto y tymor yma. 

Aeth dosbarthiadau 12 ac 13 i’r 
amgueddfa i ddysgu am Yr Ail 
Ryfel Byd.  Cafodd y plant sbort yn 
darllen posteri a gwisgo mygydau 
nwy. 

Aeth dosbarth 11 yno i gymryd 
rhan mewn ‘Her Lego’.  Y dasg 
oedd adeiladau cerbydau o ‘lego’ i 
deithio ar wyneb y blaned Mawrth. 
’Roedd ymdrechion y dosbarth yn 
fwy llwyddiannus na “Beagle 2”!; ac 
aeth dosbarthiadau 5 i 15 i’r 
amgueddfa i ymweld ag arddangosfa 
am fywyd a gwaith y peiriannydd 
Richard Trevithick. 

Aeth dosbarth 13 i faes clwb 
pêl-droed Caerdydd – Parc Ninian – 
ynghlwm â phrosiect ‘Pêl-droed yn 
y Gymdeithas’.  Bu’r plant yn 
ddigon ffodus i gwrdd ag is-reolwr 
Caerdydd Ian Butterworth; ac aeth 
dosbarthiadau 14 ac 15 i Barc 
Y n y s a n g h a r a d  i  f w y n h a u 
gweithgareddau ‘Cymerwch 5’. 

Chwaraeon 
Mae’r plant wedi bod yn ymarfer 
gwella eu sgiliau pêl-droed yn 
wythnosol ac fe dalodd hyn ar ei 
ganfed pan gurodd tîm yr ysgol 
dîm Ysgol Pont Siôn Norton 7-0. 

Bu’r tîm pêl-rwyd yn chwarae 
mewn cystadleuaeth yn Ysgol 
Trehopcyn.  ’Roedd tîmau o’r ysgol 
honno, Ysgol Coedpenmaen ac 
Ysgol Trehafod yno hefyd.  Dyma’r 
gystadleuaeth gyntaf o’i bath ac 
’roedd yn llwyddiant mawr. Hefyd 
chwaraeodd y tîm pêl-rwyd yn erbyn 
tîm Ysgol Pont Siôn Norton ar 
ddiwedd y tymor diwethaf.  ’Roedd 
y merched wrth eu boddau ar ôl i’r 
gêm gael ei gohirio bedair gwaith. 
’Roedd hi’n gêm dda iawn ac 
enillodd Ysgol Pont Siôn Norton 8- 
4. 

Côr yr Ysgol gyda’u hathrawon Miss Sian Elin Jones a Mrs Delyth Kirkman 

Ysgol Feithrin 
Newydd yn 

Pontio'r Gwahanfa 

Agorwyd Meithrin unigryw gan 
chwaraeydd rhyngwladol rygbi 
Cymru i fenywod, Non Evans, yng 
Ngilfach Goch. Bydd y Cylch 
Meithrin yn uno plant o'r ddau 
fwrdeistref Rhondda Cynon Taf a 
Phenybont, sydd yn gwahanu'r 
Gilfach. Dyma'r tro cyntaf i'r pentref 
gael Meithrin ers 2001. 

Cynhel i r y sesiynau yng 
Nghanolfan Gymunedol Evanstown 
a Chanolfan Gymunedol Cambrian. 
Bydd cylch Ti a Fi i blant hyd at 
21/2 oed a bydd y Meithrin ar gyfer 
plant 2 oed hyd at oedran ysgol. 

Mynychwyd yr agoriad gan fwy na 
40 o bobl, a diddanwyd y plant gan 
gymeriad S4C, Sali Mali. Rhoddwyd 
anerchiad gan Non Evans am 
fuddiannau tyfu lan gyda sgiliau 
dwyieithog ac am ei buddiannau 
hithau. 

Nid yw'r Meithrin yn anelu at 
siaradwyr Cymraeg yn unig fodd 
bynnag, gan fod y staff yn awyddus i 
d d e n u  s i a r a d w y r  u n i a i t h 
Saesneg.Mae gan y Meithrin dau 
aelod o staff cymwys a dwy 
wirfoddolydd. Os hoffech chi 
wirfoddoli yn y Meithrin, cysylltwch 
â Jane Brealey, 01656 872399.
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Helpu Addysg 
plant sydd ag 

anghenion arbennig 

Mae safle gwe newydd wedi ei 
sefydlu, aaa-drws.co.uk, i  greu 
ffynhonnell o wybodaeth ar gyfer 
athrawon a rhieni sydd yn gofalu am 
blant ag anghenion addysg arbennig 
yng Nghymru. Mae'r wefan wedi ei 
ddatblygu i roi cymorth i'r rhai sydd 
angen fwy o wybodaeth neu angen 
magu cymorth i ddelio ag amryw o 
wahanol anhwylderau. 

Mae ' r  w ef an  yn  cynnwys 
gwybodaeth am anhwylderau a'i 
effaith ar ddysgu. Ceir dolenni i 
wefannau grwpiau chymorth a 
chyfeiriadur perthnasol yn yr adran 
gefnogaeth. 

Yn yr adran adnoddau, gellir 
dadlwytho nifer o daflenni gwaith 
i'w defnyddio yn y dosbarth neu 
gartre. Nid yw'r taflenni gwaith ar 
gael yn Saesneg. Mae'r taflenni 
wedi'i dylunio i gyfateb â 
Chwricwlwm Cymru a maent wedi 
eu trefnu i adlewyrchu y Rheithlyfr 
Ymarfer AAA. 

Mae'r fforwm wedi'i gynllunio i 
helpu athrawon a rhieni drafod 
materion cyfoes ac i gwrdd â phobl 
sydd yn yr un sefyllfa â nhw. Mae'r 
fforwm yn un saff sydd yn cael ei 
arolygu. 

CLWB Y 
DWRLYN 

yn Dathlu 
25 Mlynedd 

Bu Clwb y Dwrlyn yn dathlu pen- 
blwydd arbennig ym Mhentyrch ym 
mis Mai. Mae’n 25 mlynedd ers 
sefydlu’r clwb sy’n gymdeithas 
Gymraeg i ardal Creigiau, Pentyrch 
a Gwaelod y Garth. 

Dros y blynyddoedd mae’r clwb 
wedi  cynnal  pob math o 
weithgareddau a gwahoddwyd 
Danwswyr Nantgarw i ymuno yn y 
dathlu mewn twmpath dawns. 

Torrwyd y gacen dathlu gan 
Gadeirydd cyntaf y clwb, Arwel Elis 
Owen a bu cyn-gadeiryddion y clwb 
yn dangos eu doniau dawnsio 
gwerin. 

Datblygu 
Cynnyrch 
Cymraeg 

Ma e Adr an  G w as an aet hau 
Diwylliannol y Cyngor Sir yn 
awyddus iawn i ddatblygu cynnyrch 
Cymraeg yn theatrau Rhondda 
Cynon Taf, sef Y Miwni, Y 
Coliseum a’r Parc a Dâr. Mae nhw’n 
sefydlu rhestr bostio o bobl sydd â 
d i d d o r d e b  m e w n  g w e l d 
cynyrchiadau Cymraeg. Gellwch 
ymuno â’r rhestr drwy ddanfon eich 
enw a chyfeiriad i Jo Bray, Rheolwr 
M a r c h n a t a ,  C e l f y d d y d a u ’ r 
Cymoedd, Freepost CF3795, 
Aberdâr. CF44 8BR. 

Grðp Llefaru 
Ysgol Gyfun Rhydfelen 
yn Eisteddfod yr Urdd 

Cyn-gadeiryddion yn dangos eu doniau 

Arwel Elis Owen a Rhodri Jones



GILFACH GOCH 
Gohebydd Lleol: Betsi Griffiths 
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TONYREFAIL 
Gohebydd Lleol: D.J. Davies 

NOSON ARBENNIG 
Roedd Nos Fawrth Mai l8ed yn 
Noson Arbennig i ferched y 
Dosbarth Gwnïo gan y gwahoddwyd 
Mrs Sandie Grindlay o Dþ Hafan i 
ddod i'r dosbarth i dderbyn siec am 
£1,175.00. Fe gododd y merched yr 
arian wrth weu yn brysur o'r haf tan 
y Nadolig. Buont wrthi yn gweu 
cannoedd o Siôn Corn a'u llenwi a 
losin a'u gwerthu adeg y Nadolig, 
cynhaliwyd raffl hefyd a gwerthwyd 
cardiau cyfarch wedi eu gwneud yn 
arbennig. 

Mae'r merched am ddiolch yn fawr 
i'w ffrindiau a fu mor barod i brynu, 
ac i' r bobl fu' n gwerthu drostynt . 

Cyflwynwyd y siec gan Mrs 
Lorraine Bryant, a chyflwynwyd 
basged o flodau gan Mrs Minnie 
Evans yr aelod hynaf sy'n 9l oed. 
Wedi iddi dderbyn y siec siaradodd 
Mrs Grindlay am y gwaith sy'n cael 
ei wneud yn Nhy Hafan. Mae Ty 
Hafan yn ceisio gofalu am yr holl 
deulu nid yn unig y plentyn sâl. 
Mae'r rhieni a'r plant eraill yn cael 
dod i Dy Hafan am seibiant a gall y 
teulu gael cyfle i ymlacio tra fod 
rhywun arall yn gofalu am y plentyn 
sâl. Maent hefyd yn ceisio cynnal y 
teulu cyn ac ar ôl marwolaeth y 
plentyn sâl. Roedd pawb yn 
gwrando' n astud ar Mrs Grindlay ac 
yn falch iawn o fod wedi gallu 
gwneud cyfraniad tuag at y ddwy 
filiwn sydd ei angen i gynnal T 
Hafan bob blwyddyn. 

Gan fod dwy o' r aelodau wedi 
ymddeol dechrau Mai, aeth y 
merched yr wythnos wedyn i Fferm 
Bysgod Hendre Ifan Goch am bryd o 
fwyd. Cafwyd pryd blasus iawn a'r 
olygfa yn fendigedig wrth edrych 
l an ar  Gi l fach.  Dymunwn 
ymddeoliad hapus i Mrs Elaine 
Moore sy'n ymddeol o gwmni 
Yswiriant Zurich a Mrs Margaret 
Coles o fod yn Bostfeistres 'Garden 
Village'. Dymuniadau Gorau i'r 
ddwy. Diolch i Mrs Eira Edwards 
am baratoi ' r bwyd, ac roedd yn braf 
hefyd i weld Mrs Jackie Edwards 
wedi gwella ar ôl ei salwch. 

YN 90 OED 

Llongyfarchiadau i Mr Dewi 
Bonner,un o blant Gilfach sy nawr 
yn byw yn Llantrisant, ar ddathlu ei 
ben-blwydd yn 90 oed ar Mai 9ed. 
Bu Mr Bonner yn dysgu yn ysgol 
Hendreforgan cyn ei benodi'n 
brifathro hen ysgol Castellau ac yna 
Llwyncrwn. Bu Mr Bonner yn 
Lywydd Cenedlaethol yr N.U.T.ac 
yn un o rieni cyntaf Ysgol Gymraeg 
Tonyrefail. Dymuniadau gorau iddo 
am lawer pen-blwydd eto. 

ER COF AM BETTY PROSSER. 
Tristwch mawr oedd clywed am 
farwolaeth Miss Betty Prosser 68 
Heol Prichard Tonyrefail ar 27ain o 
Fis Ebrill yn 81 oed, ond ychydig o 
amser ar ôl ei phen-blwydd a 
dyddiau wedi i mi ysgrifennu 
gohebiaeth mis Mai. Ychydig 
feddyliais y byddai’r diwedd mor 
fuan. Bu’r gwasanaeth angladdol ar 
y 5ed o Fai. Gwasanaeth ar yr 
aelwyd yn 68 Heol Prichard ag yna i 
Amlosgfa Llangrallo. Roedd y 
gwasanaeth yng ngofal Y Parchedig 
David Yeoman ficer Coity Penybont 
ar Ogwr. (Ers hyn mae wedi ei 
ddyrchafu yn ddirprwy Esgob 
Llandaf.) 

Roedd Betty yn un o dri o blant. 
Bu farw y chwaer hynaf Mary yn 
9oed. Mae David, ei brawd, sydd yn 
briod â Mary sydd yn hanu o 
Dalacharn Shir Gar a chanddynt 
ddau o blant Helen a Michael. Mae 
Helen yn  briod â Danny Grehan a 
chanddynt ddau o blant Fflur a 
Gwynfor a oedd yn fyw i lygaid 
boppa Betty. Bu Betty yn aelod 
ffyddlon Yng nghapel Y Ton cyn i’r 
achos ddirwyn i ben bron i ddwy 
flynedd yn ôl. 

Rhoddodd fl ynyddoedd o 
wasanaeth i bwyllgor lleol Ymchwil 
Cancr. Bu’n gweithio yn galed i’r 
achos fel eraill o’r aelodau fel rwyf 
wedi crybwyll o’r blaen yn y Tafod, 
Rwy’n siwr y gwelir ei heisiau. 

Rwy’n siwr nad oes neb wedi 
cerdded  y filltir sgwâr o’r Ton fel 
gwnaeth Betty. Roedd wrth ei bodd 
yn cerdded ac yn cadw yn heini. Fel 
gohebydd lleol Tafod Elái rwyf wedi 
colli un a oedd yn barod bob amser i 
gynorthwyo yn y dosbarthu. Rwyf 
wedi gwerthfawrogi hyn yn fawr 
iawn. Coffa da amdani. 

BETHLEHEM CWMLAI. 
Bydd cyfarfodydd sefydlu y 
Parchedig  Phillip Lewis yn 
weinidog ar Eglwys Fedyddiedig 
Saesneg Cwmlai ar brynhawn 
Sadwrn 12fed o Fehefin. 

Croeso cynnes i bawb. 

CERDDWYR CERDDWYR CERDDWYR 
CWM CLYDACH CWM CLYDACH CWM CLYDACH 

YSTRADFELLTE 
Byddwn yn gadael y Sgwâr, 

Ynysybwl mewn bws am 9.30 y 
bore, Dydd Sadwrn, 12 fed o 

Fehefin, 2004.  Yn cerdded o 
Ystradfellte ar hyd llwybr Sarn 

Helen i gyfeiriad Penwllt. 

Lluniaeth mewn tafarn cyfleus 
cyn dychwelyd i'r pentref erbyn 

yn hwyr y prynhawn. 

℡01443 790903 

Fflur gyda Betty Prosser
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Ar ddydd Sadwrn 15fed o Fai, 
cynhaliwyd twrnament rygbi 
cynradd 10-bob-ochr yr Urdd i lawr 
ar gae’r Strade, Llanelli a daeth 
Ysgol Gynradd Pontyclun i’r brig 
wrth guro’r bencampwriaeth ar y 
rheol cais euraidd yn yr amser 
ychwanegol. Llongyfarchiadau 
mawr iddyn nhw a gobeithio y 
cewch fwy o lwyddiant yn y 
dyfodol. 

Llongyfarchiadau hefyd i Ysgolion 
Cynradd Trelales, Heol y Celyn a 
Rhyd-y-Grug a oedd hefyd yn 
cynrychioli Morgannwg Ganol yn y 
bencampwriaeth. 

Twrnament Rygbi 
10bobochr 

Tîm Ysgol Gynradd Pontyclun 

YSGOL 
HEOL Y CELYN 

Mae nifer o fechgyn yr ysgol yn 
dathlu llwyddiant wrth chwarae 
rygbi. Roedd Levi Knowles, 
bachgen ym mlwyddyn 3 wedi 
ennill tarian am chwaraewr y 
flwyddyn o dan 15 oed i dîm 
Rhydyfelin. Levi ydy'r bachgen 
ifancaf i ennill y darian hon. 
Enillodd Darryl Jones darian am y 
chwaraewr a wellodd fwyaf yn ystod 
y tymor hefyd i dîm Rhydyfelin. 
Hefyd enillodd Joshua Baker darian 
am chwaraewr y flwyddyn i 
Bontypridd o dan 11 oed. 

Cymerdd Joshua a Kyle Redwood 
ran mewn twrnament yn Coventry 
fel rhan o dîm Pontypridd ac 
enillodd y tîm y twrnament. 
Chwaraeodd Ieuan Parsons i dîm 
Dwyrain Cymru ym mharc y Strade 
ble y bu i’r tîm ennill 24-7: Da iawn 
chi fechgyn! Rydych yn gweithio’n 
galed a haeddu eich llwyddiant. 

Ond nid bechgyn yn unig sy'n 
chwarae rygbi yn Heol-y-Celyn 
mae’r merched hefyd! Cafodd Katie 
J o n e s  d a r i a n  a m  e n n i l l 
chwaraewraig y flwyddyn i dîm 
rygbi Rhydyfelin o dan 8 oed. Da 
iawn ti Katie dal ati. 

Mae mwy o blant yr ysgol wedi 
cael llwyddiant mewn gwahanol 

feysydd hefyd. Cafodd Siôn Talot 
gyntaf mewn cysta.dleuaeth beic 
modur yn Blackwood. Da iawn ti 
Siôn. Daeth Leigh Beere yn gyntaf 
mewn cystadleuaeth arlunio'r Urdd a 
daeth Amber Whiles yn drydydd. Da 
iawn chi ferched. 

Mae bachgen newydd wedi ymuno 
â dosbarth 8E sef Daniel Hares, 
croeso mawr i'r ysgol. 

Mae'r ysgol yn dal yn gweithio'n 
galed yn paratoi i fynd i'r Eisteddfod 
yn Sir Fôn ymhen ychydig o 
wyt hnosau .  Dymunwn bob 
llwyddiant iddynt ar ôl eu holl waith 
caled. 

Bu i un o staff yr ysgol ymddeol 
yn ddiweddar sef Mrs Scannel, 
glanheuwraig yn yr ysgol ers ugain 
mlynedd. Gobeithio y bydd hi'n 
mwynhau ei hymddeoliad ac mae'r 
ysgol yn gwerthfawrogi ei holl waith 
caled dros y blynyddoedd. 

I orffen mis yma rhaid llongyfarch 
Miss Claire Griffith ar ei phriodas, a 
nawr rhaid i ni ddod yn gyfarwydd 
a' i  galw yn Mrs Char les. 
Llongyfarchiadau mawr iddi hi a 
dymuniadau gorau i'r dyfodol.
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Methu Aros! 
Yng Nghymru mae oddeutu 150,000 
o bobl yn dioddef o broblemau’n 
ymwneud â’r bledren neu’r 
coluddion.  I’r dioddefwr, mae 
‘methu dal’ yn achosi gofid, poen 
meddwl, gwarth a chywilydd ar ben 
symptomau corfforol y cyflwr. 

Yn anffodus rydym yn gwybod 
bod llawer mwy o bobl yn dioddef 
yn dawel, yn teimlo gormod o gas a 
chywilydd i siarad â’u Meddyg 
Teulu heb sôn am eu teulu a’u 
ffrindiau.  Mae’r cyflwr yn gallu 
cyfyngu ar ffordd o fyw’r 
dioddefwyr i’r fath raddau nes eu 
bod yn gaeth i’w cartrefi. 

Mae problemau’n ymwneud â’r 
bledren a’r coluddion yn gyffredin 
iawn.  Yn aml mae modd gwella rhai 
problemau’n llwyr, ac ym mhob 
achos mae triniaeth, cynhyrchion, 
gwybodaeth neu gefnogaeth ar gael 
er mwyn galluogi’r unigolyn i reoli’r 
cyflwr a gwella ansawdd ei fywyd. 

“Rwyf wedi cael problemau â 
phledren sy’n gollwng ers i’m 
plentyn cyntaf gael ei eni dros 30 o 
flynyddoedd yn ôl” eglura Llinos, 
“Darllenais am Incontact Cymru yn 
y papur lleol a phenderfynais roi 
caniad iddynt.  Roedd y ferch yn 
help mawr, ac fe’m cyfeiriodd at y 
Cynghorydd Anymatal lleol. Nid 
wyf wedi edrych yn ôl ers hynny.” 

Elusen gofrestredig yw Incontact 
Cymru sy’n cynnig cefnogaeth a 
gwybodaeth i bobl â phroblemau’n 
ymwneud â’r bledren neu’r 
coluddion.  “Mae ein llyfrynnau 
gwybodaeth yn eglur a hawdd eu 
deall. Mae gennym ystod eang 
ohonynt sy’n edrych ar broblemau 
cyffredin yn ymwneud â’r bledren 
yn ogystal ag un o’r enw Coluddion 
Iach” meddai Anwen, Rheolwr 
Prosiect yr elusen.  “Mae ein gwefan 
www.incontact.org hefyd yn llawn 
gwybodaeth a dolenni cyswllt 
defnyddiol sy’n eich cyfeirio at 
sefydliadau eraill. Mae’r bobl sy’n 
byw â’r problemau hyn yn gallu 
teimlo’n unig iawn ac mae’r 
ystafelloedd sgwrsio a’r bwrdd 
negeseuon ar y safle yn cynnig 
cefnogaeth werthfawr iddynt.  Mae 
grwpiau lleol hefyd yn cael eu 
sefydlu ar draws y wlad.  Mae’r 
grwpiau hyn yn rhoi cyfle i bobl 
ddod at ei gilydd er mwyn rhannu 
profiadau a gwybodaeth ymarferol.” 

Yn ddiweddar lansiodd Incontact y 
DU y cerdyn ‘Methu Aros’.  Mae 

Incontact a RADAR yn cydweithio â 
chwmnïau’r stryd fawr i gynnig 
cymorth arbennig i bobl y mae’n 
rhaid iddynt gyrraedd y tþ bach ar 
frys.

Os oes unrhyw un yn dymuno 
cysylltu ag Incontact Cymru i gael 
mwy o wybodaeth neu gefnogaeth, 
manylion y grðp Incontact agosaf 
neu gerdyn ‘Methu Aros’ cysylltwch 
ag: Anwen Knowles 
Incontact Cymru, BLWCH POST 31 
Llanbedr Pont Steffan. SA48 8YE 
0870 770 32 47 
wales@incontact.org 

HANES CERDDORION EFAIL ISAF 

Erbyn hyn mae 24 rhifyn o’r ‘Garth 
Domain’ wedi eu cyhoeddi ac mae 
pob un wedi bod yn ddiddorol ac yn 
llawn o wybodaeth am hanes ardal y 
Garth. Mae rhan helaeth o’r  rhifyn 
diweddaraf am gerddorion Efail Isaf. 

Roedd y Golygydd,  Don 
Llewellyn, wedi derbyn lluniau a 
gwybodaeth oddi wrth Dr Colin 
Davies am deulu Bryant fu’n cadw’r 
Carpenter’s Arms yn Efail Isaf. 

Ganwyd John Bryant yn 1832 a 
symudodd y teulu o’r Castellau i’r 
Carpenter’s, Efail Isaf pan oedd yn 
dair mlwydd oed. Cafodd gyfle i 
ddysgu canu’r delyn gyda Llywelyn 
Williams yng Nghaerffili. Bu’n 
llwyddiannus yn Eisteddfodau’r 
cylch a bu’n canu’r delyn yn gyson i 
fuddugion yr ardal. Gyda’r 
Parchedig Watcyn Wyn a’r canwr 
penillion, Eos Dâr, roedd yn un o 
driawd a fu’n teithio’r wlad yn rhoi 
darlithiau ’Noswaith gyda’r Delyn’. 
Yn ðr sengl, bu farw yn 93 mlwydd 
oed. 

Tom Bryant 

Efallai mai’r person a gafodd ei 
ddylanwadu fwyaf gan John Bryant 
oedd ei nai, Tom Bryant, a anwyd 
yn 1882. Fe’i fagwyd yn y 
Car pent ers  ac eni l l odd ei 
gystadleuaeth telyn cyntaf mewn 
eisteddfod yn naw mlwydd oed. 
Datblygodd ei dalentau a daeth yn 
aelod o’r Academi Cerddoriaeth 
Brenhinol.  Ef oedd y telynor 
swyddogol yn ystod dathliadau 
sefydlu Caerdydd yn ddinas yn 1906 
ac fe’i apwyntiwyd yn Delynor 
Brenhinol. 

Bu’n teithio’r wlad yn gyson gyda 
Watkin Hezekiah Williams yn 
darlithio ar ganu gwerin a Robert 
Rees yn canu i gyfeiliant telyn Tom 
Bryant. 

Roedd yn un o deulu tafarn y 
Carpenter’s a oedd hefyd yn aelod 
selog yn nghapel Tabernacl yr 
Annibynnwyr yn Efail Isaf. Mae’r 
golygydd yn tybio fod y teulu 
unigryw hwn yn wythien o dalent a 
lwyddodd i osgoi cyfyngiadau ddi- 
hwyl anghydffurfiaeth Cymru. 
Tybed a oeddynt yn adlais o’r hen 
amserau pan oedd bywyd gwerin 
yng Nghymru yn fywiog ac yn llawn 
hwyl ac asbri? 

Cewch ddarllen y cyfan am deulu 
Bryant a Chapel Taihirion yn y 
rhifyn diweddara o Garth Domain 
sydd ar gael oddi wrth Don 
Llewellyn 029 20890535 am £2.
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C 
C R O E S A  I  R 

L 

Atebion i: Croesair Col 
34, Pen Bryn Hendy, Yr Encil, 
Meisgyn, 
Pontyclun. CF72 8QX 
erbyn 25 Mehefin 2004 

Dyma gyfle arall i chi 
ennill Tocyn Llyfrau. 

1  2  3  4  5  6  7 

7  8 

9 

10  11 

12 

13  14  16 

15 

16  20  17  18 

19 

20 

22  21 

AR DRAWS 
1. Yn fyr o eiriau bach ac yn wir, yn 
hollol fud (3,2,2,2,2) 
9. O’r fro agos ac yn lletchwith (7) 
10. Mae plant am gerdded ar y pafin 
(7) 
11. Dymuno drwg mewn anrheg i 
Siân (4) 
13. Mewn mis o ddryswch cael 
methiant i fodloni (4) 
14. Yn barod ac yn hael ond yn 
fregus hefyd (4) 
16. Daw mil i chwi yn gyflym (4) 
17. Mae gwrcath yn Lloegr ar ei 
stumog yn tynnu raffl o hwn (7) 
20. Meth si o’r llinell tymerydd (7) 
21. Mae’r diacon a’r eos yn colli 
dim wrth fod yn gellweirwyr (11) 

I LAWR 
2. Gorffwys yn yr Eglwys heb 
ddiwedd (5) 
3. Ronald M.O. yn gosod safon (8) 
4. Yn y tþ a’r cab  mae lle i fagu 
cwrw (6) 
5. Mewn erthygl gwelir cryfder (4) 
6. Nesu at y bws yn Lloegr i 
ymyrryd (7) 
7. Nid o’r dde y daw’r cymorth a 
roir yn anfoddog (4,3,4) 

ATEBION MIS MAI 
A  D  E  N  I  4  LL  Y  N  C  U  7 

C  Y  O  T  S  Y  M 
Y  G  L  A  S  Y  R  I  N  D  I  A 
F  E  W  B  G  G  T 
N  O  D  W  Y  DD  E  S  B  A  L  E 
E  L  D  C  N  R 
W  I  N  C  I  O  C  Y  T  U  N  O 
I  E  O  D  F  L 
D  A  I  L  C  Y  F  E  I  R  G  I 
I  LL  T  N  N  A  A 
A  N  T  U  R  I  O  C  A  D  L  E 
D  U  W  L  Y  I  TH 
22  C  O  L  Y  N  23  A  D  N  O  D 

8. Cwmni bwciod a chreu digalondid 
ynglyn â bwriad neu gynllun trwy 
sôn am bob math o anawsterau (4,7) 
12. Mae meirch Col yn codi hen 
gofadeiliau Megalithig rhywsut (8) 

13. Siâp rhwng 6 ac 8 ongl (7) 
15. Af â Tom i godi gorsaf bwer (6) 
18. Daw Deio G. ag offerynaau i 
lyfnu cae wedi ei droi (5) 
19. Tyred yn y de (4) 

Mae Celfyddydau Anabledd Cymru 
a Parthian Books yn dathlu cyhoeddi 
Gwir a Grymus: Ysgrifennu gan 
Bobl Anabl yng Nghymru. 
Golygwyd gan Allan Sutherland ac 
Elin ap Hywel. 

Mae'r llyfr yn galluogi lleisiau pobl 
anabl yng Nghymru gael eu clywed 
drwy eu gwaith ysgrifenedig. Mae 
lawnsiadau wedi cael eu trefnu i 
ddathlu cyhoeddi Gwir a Grymus 
dros Gymru gyfan. Roedd yr un 
cyntaf yn cael ei gynnal yng Ngðyl 
Lenyddol y Gelli ar ddydd Iau 3ydd 
o Fehefin. 

Mae'r llyfr yn rhan o brosiect 
llenyddiaeth Celfyddydau Anabledd 
Cymru, Geiriau Gwir, a noddwyd 
gan Flwyddyn Ewropeaidd Pobl 
Anabl 2003. 

Yn ystod mis Mehefin 2003, 
sefydlwyd deg gweithdy ysgrifennu 
Geiriau Gwir ar gyfer awduron 
anabl yng Nghymru. Roedd y 
gweithdai yn hynod o boblogaidd, 
gyda chyfanswm o 86 person yn 
cymeryd rhan. Mae'r gwaith hyn yn 
awr wedi cael ei gasglu i greu un 
llyfr - y cyntaf o'i fath yng 
Nghymru. 

Am fwy o wybodaeth ynglyn â'r 
prosiect cyffrous hwn, cysylltwch â: 
Gwennan Ruddock, Celfyddydau 
Anabledd Cymru, Sbectrwm, Heol 
Bwlch, Y Tyllgoed, Caerdydd CF5 
3EF Ffon a Minicom: 029 2055 
1 0 4 0 .  S a f l e  a r  y  w e : 
www.artsdisabilitywales.com 

Ysgrifennu gan Pobl Anabl
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Cefnogi’r Gymraeg 
ym 

Mhatagonia 

Fel y gwyddoch, efallai, fel rhan o 
Brosiect yr Iaith Gymraeg yn 
Chubut, bydd chwech o fyfyrwyr yn 
dod draw o Ariannin i Lanbedr Pont 
Steffan yn yr haf am gwrs dwys 
wyth wythnos. 

Oherwydd sefyllfa economaidd 
bresennol yr Ariannin mae’n anodd 
i’r myfyrwyr gael hyd i gost tocyn i 
hedfan o Dde America i Gymru ac 
i’r perwyl hwn byddwn fel 
Cymdeithas unwaith eto yn noddi 
llety i’r chwech yn Llambed, ac yn 
noddi tri thocyn i’r myfyrwyr hedfan 
draw. 

Penderfynodd y Pwyllgor Gwaith 
yn ein cyfarfod diwethaf ein bod yn 
agor cronfa i dalu am y tri thocyn 
arall, ac i’r perwyl hwnnw, yn 
gwneud apêl i’n haelodau a 
charedigion am gyfraniadau. 

Os teimla rhywun ohonoch yr 
hoffai gyfrannu wnewch chi yrru 
siec cyn gynted ag y bo modd, os 
gwelwch yn dda, i Drysorydd y 
Gymdeithas - Meirion Wynne, 
Clogwyn Haul, Betws y Coed, 
Conwy, LL24 OBL gan farcio yr 
amlen ‘Cronfa Myfyrwyr Llambed.’ 
Gwerthfawrogir pob cyfraniad. 

Unwaith eto eleni bydd Cymdeithas 
yr Iaith yn cynnal eu gigs yng 
nghanolfannau gorau ardal yr 
Eisteddfod. Mewn cydweithrediad â 
thr igol ion yr  ardal ,  mae 'r 
Gymdeithas yn cynnig dau leoliad 
arbennig, gyda arlwy gerddorol 
gynhyrfus o'r safon uchaf fel arfer. 
Yn ogystal, er mwyn cynnig y 
fargen orau i bob Eisteddfodwr, 
mae'r Gymdeithas yn gobeithio na 
fydd pris mynediad unrhyw noson 
yn codi yn uwch na £5. 

Y cyntaf o'r canolfannau hyn yw 
Clwb Pont Ebw, sef y ganolfan 
agosaf i'r maes ieuenctid ac sydd o 
fewn pellter cerdded i holl 
ddigwyddiadau'r Eisteddfod. Ymysg 
yr artistiaid fydd yn perfformio yno 
fydd rhai o fandiau amlycaf Cymru, 
yn cynnwys Texas Radio Band, Pep 
le Pew, Kentucky AFC ac 
Anweledig. 

Yr ail ganolfan fydd y Clwb 
Gwyddelig yng Nghasnewydd sydd 
yn lleoliad hynod o boblogaidd o 
fewn y ddinas. Bydd rhai o hoelion 
wyth cerddoriaeth Gymraeg yn 
perfformio yn y ganolfan yma, yn 
cynnwys Meic Stevens, Dom, Bob 
Delyn a'r Ebillion a Geraint 
Lovgreen. 

GIGS Y GYMDEITHAS YN 
EISTEDDFOD CASNEWYDD 2004 

GERAINT JARMAN 
AC 

ASHOKAN 

Yn y Clwb Trydan, 
Pontcanna, Caerdydd 

Nos Wener, 
Gorffennaf 16 
Mynediad £10 

Myfyrwyr a 6ed dosbarth £6 

Elw i 
YSGOL PLASMAWR 

CAERDYDD 
Tocynnau: 

Sylvia Davies: 029 20891559 
neu o’r ysgol 

Chwiliwch am y deg gwahaniaeth 
rhwng y ddau lun a lliwich nhw 

Bydd Cymdeithas yr Iaith unwaith 
eto yn hybu talent newydd Cymru 
trwy gynnal cystadleuaeth Brwydr y 
Bandiau arbennig ble bydd cyfle i'r 
enillwyr berfformio ar nos Sadwrn 
olaf yr Eisteddfod.


