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Only Boys Aloud 

 
Yn lansiad Only Boys Aloud ym mis 

Ebrill 2010 yng nghlwb rygbi Merthyr 

Tudful mae‟n siŵr bod llawer yn ansicr 

a fyddai Tim Rhys-Evans yn llwyddo 

gyda‟r syniad newydd yma. Y nod oedd 

dod â 200 o fechgyn rhwng 14 ac 19 oed 

o‟r Cymoedd at ei gilydd a‟u paratoi ar 

gyfer cyngerdd agoriadol yr Eisteddfod 

Genedlaethol yng Nglyn Ebwy ym mis 

Gorffennaf. 'Roedd y dasg yn edrych fel 

un anodd o‟r dechrau o feddwl bod yr 

ymarferion yn mynd i ddechrau ym mis 

Mai gyda dim ond 9 wythnos tan y 

cyngerdd. Wrth ychwanegu‟r ffaith bod 

dros hanner y bechgyn yma heb gael 

profiad o ganu o‟r blaen 'roedd yn 

ymddangos bron yn amhosibl. 

   Ond nos Wener y 30ain o Orffennaf 

diflannodd unrhyw amheuon a oedd gan 

aelodau cynulleidfa‟r  cyngerdd 

agoriadol wrth i Only Boys Aloud 

dderbyn cymeradwyaeth sefyll yn dilyn 

eu perfformiad. 'Roedd y cyngerdd yn 

llwyddiant ysgubol. 'Roeddem i gyd 

wrth ein boddau yn dod oddi ar y 

llwyfan ar ôl cael y fath ymateb a hyd 

yn oed yn fwy hapus wrth glywed Tim 

yn dweud wrthym ni ei fod yn teimlo fel 

“tad balch” ar ôl ein perfformiad. 

   Mae’n bleser i mi gael dweud fy mod i 

wedi gallu bod yn rhan o‟r profiad 

anhygoel yma. 'Roeddwn i a fy ffrind 

Osian Williams o Graigwen yn 

mynychu ymarferion yng nghlwb rygbi 

Pontypridd yn wythnosol gyda thua 10 o 

fechgyn eraill lleol. Ein harweinwyr yn 

yr ymarferion yma oedd Dan Phillips a 

Niall Allen sy‟n aelodau o gôr Only 

Men Aloud.  

Parhad ar dudalen 3 

Coron Llantrisant 

Teimlwyd ton enfawr o falchder ar 

draws yr ardal wrth i Glenys Roberts 

godi ar alwad y Corn Gwlad yn 

Seremoni Coroni Eisteddfod Glyn 

Ebwy.  

   Doedd dim amheuaeth fod Glenys 

wedi cyflawni camp arbennig wrth ddod 

yn gyntaf ymhlith 34 o gystadleuwyr 

eleni am y goron hardd.  

  Yn ôl un o'r Beirniaid, Mererid 

Hopwood, "Dyma fardd y byd real sy'n 

gallu ein gweld ni i gyd â'i lygad barcud, 

ac sy'n gwybod mai ein gobaith mawr ni 

yw cariad."   

   Ac mae'n siwr fydd y dathlu yn parhau 

am fisoedd wrth i gymdeithasau'r ardal 

groesawu Glenys i gael rhannu gwefr 

arbennig y diwrnod hwnnw. 

   Roedd yr ardal wedi cymryd rhan 

blaenllaw yng ngweithgareddau'r 

brifwyl gyda Bethan Menai yn 

Delynores yr Orsedd a Pharti'r Efail yn 

ennill cystadleuaeth y Parti Cerdd Dant. 

Er na chyrhaeddodd y corau eraill i'r 

brig cafwyd perfformiadau clodwiw 

iawn gan Gôr Rhydfelen, Côr Godre'r 

Garth a  Chôr Merched y Garth.  Ac 

mae llawer o aelodau côr buddugol Côr 

y Mochyn Du a Pharti Llefaru y 

Mochyn Du yn drigolion yr ardal. 

Roedd dawns Adran Bro Taf yn 

disgleirio yn Seremoni y Fedal 

Ryddiaeth.  

Medal Arall i'r Fro 

Dros y blynyddoedd mae'r ardal wedi 

bod yn llwyddiannus yn ennill medalau'r 

Eisteddfod Genedlaethol. Yn 1985 

cyflwynwyd Medal Aur Clogau i Wil 

Morus Jones, arweinydd Côr Godre'r 

Garth. Yn 1986 cyflwynwyd ail Fedal 

Aur Clogau i Alwena Roberts, 

arweinydd Côr Merched y Garth. Yn 

1 987  cyf l wyn wyd  Med a l  Aur 

Gwynfynydd  i  E i r lys  Br i t ton, 

hyfforddwraig Dawnswyr Nantgarw. Yn 

2009 cyflwynwyd Medal Goffa i Eilir 

Owen-Griffiths, arweinydd Côr Godre'r 

Garth. Eleni cyflwynwyd Medal er Cof 

am Huw Rowlands, Ysgol Glanaethwy, 

i Gwynfor Dafydd, Tonyrefail, am ei 

b e r f fo r miad  a rd d e rcho g  yn  y 

gystadleuaeth Monolog i rai 12 - 16 oed.  

Huw Blainey, Dan Phillips, Niall Allen ac Osian Williams  
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Argraffwyr:   

Gwasg  
Morgannwg 

Castell Nedd SA10 7DR 
Ffôn: 01792 815152 

 tafod elái 

Gwasanaeth addurno, 
peintio a phapuro 

 

Andrew Reeves 
 

Gwasanaeth lleol  
ar gyfer eich cartref 

neu fusnes 
 

Ffoniwch  
 

Andrew Reeves 
01443 407442  

neu  
07956 024930 

 
I gael pris am unrhyw 

waith addurno  
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GOLYGYDD 
Penri Williams  
 029 20890040 

 
HYSBYSEBION 

David Knight 029 20891353 
 

CYHOEDDUSRWYDD 
Colin Williams  
029 20890979 

CLWB Y 
DWRLYN 

 

Rasio Ceffylau  
yn Ffoslas 

Dydd Rasio Coffa Ray Gravell 
 

Dydd Llun, 27 Medi 2010 
 

Tocyn mynediad £17 - yn 
cynnwys bws am ddim 

 
Ras Cyntaf: 2.20yp    

Ras Olaf 5.20yp 
 

Am wybodaeth 
Ffoniwch 029 20890040 

 
 

 

Cangen y Garth 
 

 

Sêr Lleol 
 

8yh Nos Fercher  

 15 Medi 

yn Festri Bethlehem, 

Gwaelod y Garth 
Am ragor o fanylion,  

ffoniwch:  029 20892830 

CYLCH 

CADWGAN 

 

 

 

 

 

Y PRIFARDD JOHN 
GWILYM JONES 
yn siarad ar y testun:  

‘Llenyddiaeth mewn emyn’ 
 

Nos Wener  
Medi 17 am 8.00yh 

yn Y Ganolfan,  
Tabernacl, Efail Isaf 

Trefnwyr: Cymdeithas 
Gymraeg Llantrisant 

Digwyddiadau’r 
Hydref  

Yng Nghanolfan 
Garth Olwg 

 

Hydref 2  - Y Glerorfa  
 

Hydref 22ain.  
Huw Chiswell a Fflur Dafydd   

 
Tachwedd 24  

Drama i blant ‘Plentyn yr Eira’ 
 

Tachwedd 25   
Cwmni Theatr Bara Caws 

 
01443 219589 

www.campwsgartholwg.org 

TABERNACL 
EFAIL ISAF 

 

AGOR Y GANOLFAN 
                        
SUL, MEDI 5

ed
 

OEDFA DDATHLU am 10.45yb 
gyda’r Parchg. D. Eirian Rees 

 
Agoriad swyddogol y Ganolfan gan 
Dr Geraint Stanley Jones C.B.E. 
CINIO YN NEUADD Y PENTREF 

          
ARDDANGOSFA TRWY’R 

WYTHNOS 
2.30 p.m. - 8.00 p.m.  

 
NOSWEITHIAU FIDEO 

Nos Fawrth (7
fed

) a Nos Iau (9
fed

) 
Cyhoeddir llyfryn yn adrodd hanes y 
capel dan y teitl  “Gwres yr Efail”  i 

gyd-fynd â’r arddangosfa. 
  

SUL, MEDI 12
fed

 
CYMANFA GANU  

am 3.00 p.m. 
Arweinydd: Eilir Owen-Griffiths 

Gyda Côr Godre’r Garth 
Côr Merched y Garth  Parti’r Efail  

  

 

CROESO I BAWB I BOB 
DIGWYDDIAD 

 
www.tabernacl.org 



PONTYPRIDD 
 

Gohebydd Lleol: Jayne Rees  
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TONTEG  

Capel Salem 

 
Penblwydd Hapus 

Dymuniadau gorau oddi wrth bawb yn 

Salem i Mima Morse fydd yn dathlu pen

-blwydd arbennig ar 23 Medi  

 

Gweithio Dros Elusen 

Cyflwynwyd anrheg arbenng i Gwyneth 

Hughes am ei gwaith dros 48 o 

flynyddoedd i Ymchwil Cancr gyda‟r 

WI yn Llanilltud Faerdref. 

 

Llongyfarchiadau a Diolch 

Dymuna aelodau Salem ddiolch i‟r 

Parchedig Peter Cutts a‟i wraig Lynne 

am roi deng mlynedd o wasanaeth fel 

gweinidog y Capel. 

 

Gwellhad Buan 

Dymunwn wellhad buan i Howard 

Morse fu am gyfnod byr yn yr ysbyty ar 

ddiwedd mis Gorffennaf. 

 

Dosbarth Cymraeg 

Bydd y dosbarth Cymraeg yn ail-

ddechrau ym mis Medi. Croeso i 

aelodau newydd. 

Hwyl Fawr 

Ymddeoliad hapus iawn i Mostyn 

Davies, Graigwen. Bu Mostyn yn 

gweithio am nifer o flynyddoedd yn y 

Cyd Bwyllgor Addysg yng Nghaerdydd 

fel dylunydd. 

 

Croeso! 

Llongyfarchiadau i Merril a Chris Allan, 

Lan Close, Graigwen ar enedigaeth eu 

plentyn cynta. Roedd Noa yn awyddus 

iawn i ddod i‟r byd yn gynnar ym mis 

Gorffennaf. Mae e gartre bellach ac yn 

tyfu o ddydd i ddydd. 

 

Darllenwyr Brwd 

Bydd y Clwb llyfre yn cwrdd ar ol hoe 

dros yr haf yng Nghlwb y Bont nos 

Fawrth, Medi‟r14eg am 8.00p.m. Y llyfr 

dan sylw fydd “Caersaint” gan 

Angharad Price. 

   Nofel gan awdures o Bontpridd yw 

llyfr mis Hydref sef “Beggars and 

Choosers” gan Catrin Collier. Ym mis 

Tachwedd cawn gip ar gyfrol fuddugol 

Gwobr Daniel Owen Eisteddfod Glyn 

Ebwy 

 

Merched y Wawr 

Bydd y tymor newydd yn ail-gychwyn 

nos Iau, Medi‟r 9fed  yn y YMCA am 

7.30 p.m. pan fydd Marian Ifans, Radyr 

yn siarad am “Frodwaith”. Croeso mawr 

i aelodau hen a newydd. 

 

Swydd Newydd 

Dymuniadau gorau i Craig Duggan ar ei 

benodiad fel gohebydd y canolbarth i 

BBC Cymru. Symudodd Craig a‟r teulu 

o Bontypridd ychydig o flynyddoedd yn 

ôl i fyw ym Mhont Dolgadfan ger 

Llanbrynmair. Ar ôl gweithio fel 

swyddog iaith i Gyngor Powys mae 

Craig yn ail ymuno â staff y BBC. 

 

Croeso 

Ganwyd Gethin John yn 9pwys 9owns, 

mab i Michelle a Brett Duggan, Y 

Trallwn, ar Awst 4ydd. Llongyfachiadau 

a dymuniadau gorau i‟r teulu. 

 

Cyfrol Newydd 

Pob llwyddiant i nofel ddiweddara 

G a r e t h  M i l e s ,  G r a i g w e n  s e f 

“Teleduwiol”. Buodd Gareth yn rhoi 

ychydig o hanes ysgrifennu‟r llyfr gyda 

Nia Roberts ar Radio Cymru ar ddiwedd 

Gorffennaf. 

Dysgwyr 
Morgannwg  

 
Mae blwyddyn lwyddiannus arall wedi 

dod i ben ac ar hyn o bryd mae‟r 

dysgwyr i gyd yn mwynhau gwyliau hir 

ddisgwyliedig a rhai edrych ymlaen at 

dderbyn canlyniadau arholiadau o fewn 

yr wythnosau nesaf. 

   Roedd y swperau haf i gyd yn 

llwyddiannus iawn. Daeth tua chant o 

ddysgwyr at ei gilydd ar draws y 

rhanbarth i fwynhau pryd, cael clonc ac 

i wrando ar wahanol siaradwyr gwadd - 

Arfon Haines Davies, Roy Noble, Nia 

Caron a Mari Grug. Mae‟r prydau bwyd 

yma wedi dod yn rhan o galendr 

Morgannwg erbyn hyn ac mae‟r 

dysgwyr yn barod yn edrych ymlaen at 

ddathliadau‟r Nadolig. 

   Roedd y Gymanfa yng Nghapel y 

Tabernacl, Porthcawl yn hynod o 

lwyddiannus. Mae‟r digwyddiad yma yn 

mynd o nerth i nerth a braf oedd gweld 

cymaint o ddysgwyr, aelodau‟r Capel a 

Chymry Cymraeg yr ardal wedi dod 

ynghyd am awr o ganu ar brynhawn Sul 

braf yn yr haf. Dyma‟r dysgwyr 

gymrodd ran trwy ddarllen pennill 

cyntaf yr emynau a ganwyd: Karen 

Edwards, Richard Gammon, Clare 

Kombos, Mary Leader, Peter Mantle, 

Barbara Richie a Christine Trevett. 

Cafwyd eitemau cerddorol hefyd gan 

bobl ifanc y Clwb Ffynci a Chlychwyr 

Porthcawl. Ar ôl y Gymanfa cafwyd te 

hufen bendigedig wedi cael ei baratoi 

gan rieni‟r capel a‟i weini‟n ardderchog 

gan aelodau‟r Clwb Ffynci. Codwyd 

dros £200 at elusennau lleol. 

   Ddydd Sadwrn, 10 Gorffennaf, aeth 

Peter Hatherley, dysgwr o Ben-y-bont, â 

ni am daith gerdded ola‟r flwyddyn. 

Dechreuon ni o bentref Penllin ym mro 

Morgannwg ac ar y daith cawson ni 

dipyn o hanes yr ardal yn ogystal â 

chyfle i ymweld â dwy eglwys hynafol 

Llyswyrny a Llansantffraid. 

   Dros yr haf bydd cyfle i ddysgwyr 

gwrdd fel arfer yn y canlynol: 

Caffi Just Because, Pont-y-clun am 1 o‟r 

gloch ar y dydd Mawrth cyntaf yn y 

mis;  Fagins, Heol yr Eglwys, Tonpentre  

12.30 y dydd Gwener olaf ym mhob 

mis, Amgueddfa ac Oriel Gelf Cwm 

Cynon, Aberdâr 2.30 y dydd Gwener 

cyntaf ym mhob mis 

   Bydd ein dosbarthiadau yn ail 

ddechrau  ddydd Llun 27 o Fedi.  

   Dymuniadau gorau i Shan Morgan 

sy'n gorffen fel Swyddog Dysgu 

Anffurfiol Canolfan Cymraeg i 

Oedolion Morgannwg. Diolch am ei 

chyfraniadau i Tafod Elái. 

Only Boys ALoud 
(O dudalen 1) 

 

 

'Roedd yn wych i allu dysgu cymaint o’r 

ymarferion yma gyda‟r ddau „gapten‟ 

ardderchog yma oedd gennym ni! Serch 

hynny 'roedd y wefr fwyaf yn dod o‟r 

ymarferion llawn gyda Tim Rhys-Evans 

yn ein harwain. Dyma pryd 'roedd pawb 

yn gallu gweld pa fath o botensial oedd 

gan y côr ac ar ôl llawer o waith caled 

gyda'n corau lleol daeth y 10 côr at ei 

gilydd a chyflwyno‟r canlyniad yn yr 

Eisteddfod o flaen miloedd o fewn y 

Pafiliwn yn ogystal â gwylwyr S4C a 

gwrandawyr Radio Cymru. 

   'Rydym ni i gyd yn edrych ymlaen at 

ddod yn ôl at ein gilydd ym mis Medi 

pan fyddwn yn gweithio ar gyfer 

cyngherddau newydd ac mae‟n siŵr y 

bydd y côr yn cynyddu mewn nifer ac 

mewn hyder... 

Gan Huw Blainey 
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Lyndon Hallett, Cadeirydd 

Cymdeithas Motor Neurone 

Caerdydd a’r Fro, yn derbyn siec 

Bethlehem Gwaelod-y-Garth, gan Y 

Parchedig Ddr R. Alun Evans  

 Yn ddiweddar fe enillodd Sion Dafydd 

ac Alwyn Thomas o gwmni dylunio 

g r a f f e g  K u t c h i b o k  w o b r 

ryngwladol arall (Sion o Bentyrch yn 

wreiddiol ond nawr yn byw ym 

Mhentre'r Eglwys, ac Alwyn o 

Bontypridd). Gwobr cystadleuaeth Brigl 

a Bergmeister - Y Label Aur 2010 yw 

hon, am label a ddyluniodd Kutchibok 

ar gyfer y cwrw 'Celt'. Bu'n rhaid i Sion 

ac Alwyn fynd i Vienna i dderbyn y 

wobr mewn gwesty moethus, lle buont 

yn mwynhau cwrdd â dylunwyr labeli 

enwog fe l  Moët  e t  Chandon, 

Hoegaarden a Peroni. Kutchibok oedd 

yr unig gwmni o Brydain i gyrraedd y 

rhestr fer.                                  

Dathlu yn Vienna 

Côr Merched y Gaiman  fu'n canu gyda Merched y Garth yn Salem, Treganna 

Taith Gerdded cyn agor Ffordd Osgoi Tonteg  

Bethan Menai, Efail Isaf, Telynores 

yr Orsedd yn yr Eisteddfod 

Genedlaethol 

Eurgain Haf a'i llyfr 

newydd yn y gyfres  

Siencyn a dan Draed. 

(Stori ar dudalen 12) 
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EFAIL ISAF 
 

Gohebydd Lleol:  
Loreen Williams 

Cydymdeimlo 

Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf i 

Marilyn ac Arthur Garnon, Heol y 

Ffynnon, a‟r teulu yn dilyn marwolaeth 

mam Marilyn, Mrs Dailwe White, 

Pentre‟r Eglwys ar Fehefin 22ain. 

 

Priodas 

Llongyfarchiadau i Richard John a 

Jenny Copnall ar achlysur eu priodas yn 

North Marston, Swydd Buckingham 

ddydd Sadwrn, Gorffennaf 31ain. Ail 

fab Huw a Carol John, Heol Iscoed yw 

Richard, ac yn gyn-ddisgybl yn Ysgol 

Gymraeg Garth Olwg ac Ysgol Gyfun 

Llanhari. Cyfarfu‟r ddau drwy eu 

diddordeb ym myd beicio. Bu Richard 

yn bencampwr beicio Mynydd Cymru 

yn 2004 a Jenny hithau wedi bod yn 

Bencampwraig Prydain tua‟r un adeg. 

Erbyn hyn mae h'in hyfforddwraig 

beicio broffesiynol a Richard yn 

gweithio i‟r cwmni  beiciau Trek. 

Dymunwn briodas dda i‟r ddau. 

 

Aduniad y Corau 

Mae rhyw bum mlynedd ers i aelodau 

Côr Merched y Garth deithio i 

Batagonia. Yn ddiweddar daeth cyfle i 

ae lo d au ‟ r  Cô r  ad ne wyd d u  e u 

cyfeillgarwch â rhai o‟n cydwladwyr o‟r 

Wladfa. Gwahoddwyd Côr Merched y 

Garth a Chôr CF1 i gyfrannu eitem neu 

ddwy mewn cyngerdd a roddwyd gan 

Gôr Merched y Gaiman yng Nghapel 

Salem, Caerdydd. Fe gawsom wledd o 

ganu a chyfle i gymdeithasu ar ddiwedd 

y noson a chael “social bach” fel maent 

yn dweud yn y Wladfa. Roedd Côr y 

Gaiman ar daith yng Nghymru gan 

gystadlu yn Eisteddfod Ryngwladol 

Llangollen a chynnal cyngherddau 

ledled Cymru am ryw bythefnos yn 

ystod mis Gorffennaf. 

 

Y TABERNACL 

Agor y Ganolfan Newydd 

Bydd Canolfan newydd Y Tabernacl yn 

cael ei hagor ar ei newydd wedd ddydd 

Sul, Medi 5ed. Cynhelir oedfa arbennig 

yn y capel a bydd y Dr Geraint Stanley 

Jones yn agor y Ganolfan yn 

swyddogol. Croeso i bawb ddod i weld 

yr Arddangosfa o hanes yr eglwys a‟r 

pentref yn ystod yr wythnos ganlynol. 

Cynhelir Cymanfa Ganu brynhawn Sul, 

Medi 12fed am 3 o‟r gloch. Yr 

Arweinydd Gwadd fydd Eilir Owen 

Griffiths. Croeso cynnes i bawb. 

Gwellhad Buan 

Dymunwn yn dda i ddwy o‟n haelodau 

sydd wedi derbyn triniaeth yn yr ysbyty 

yn ddiweddar. Dymunwn wellhad llwyr 

a buan i Jenny Thomas, Creigiau ac i 

Carol Hardy, Pentre‟r Eglwys. 

 

Bedydd Connor 

Yn yr Oedfa fore Sul, Gorffennaf 11eg 

cafodd Connor Dunne o‟r Creigiau ei 

fedyddio. Roedd yn braf cael croesawu 

ffrindiau ac aelodau ei deulu i‟r Oedfa. 

Mae Connor yn aelod ffyddlon o‟r 

Ysgol Sul a thrannoeth yr Oedfa roedd 

yn dathlu ei ben-blwydd yn chwech oed. 

 

Gwibdaith yr Ysgol Sul 

Bydd gwibdaith yr Ysgol Sul yn mynd i 

'Cantref' ger Aberhonddu ar Fedi 18fed. 

Os ydych am ymuno â‟r daith 

cysylltwch â Catrin Rees ar 01443 

208624. Pris y daith fydd £10 y pen a 

phlant dan 3 oed yn rhad. 

 

Clwb Hwyl y Tabernacl 

Mae rhieni a phlant ifanc yr Ysgol Sul 

wedi bod yn mwynhau tripiau bach yn 

ystod y gwyliau. Ymwelwyd â Pharc 

Morgan Jones yng Nghaerffili, Parc 

Garwnant yn ardal y Bannau a thrip  i 

lan y môr. 

 

Trefn yr Oedfaon  

ar gyfer Mis Medi 

Medi 5ed. Oedfa arbennig i agor y 

Ganolfan o dan ofal ein Gweinidog. 

Medi 12fed. Y Parchedig Aled Edwards 

Medi 19eg. Oedfa Deuluol 

Medi 26ain. Sul gwahodd ffrindiau o 

dan ofal ein Gweinidog. 

Yn ystod Noson Swper Haf Capel 

Bethlehem, Gwaelod-y-Garth, nos Sul 

yr 11eg o Orffennaf, daeth criw da 

ynghyd i gymdeithasu ac i gyflwyno 

siec o £3000 i'r elusen leol am eleni. 

Hwn oedd penllanw blwyddyn o godi 

arian at Gronfa Leol Motor Neurone. 

Braint hefyd oedd cael cwmni Sian, 

merch y diweddar Idris a Luned 

Hughes, tra roedd y gweinidog, Y 

Parchedig Ddr R. Alun Evans, yn 

cyflwyno‟r cyfanswm anrhydeddus o 

£3,000 i ddwylo Lyndon Hallett, 

cadeirydd cangen leol yr elusen. Roedd 

Idris  Hughes, un o aelodau ffyddlonaf 

Bethlehem, wedi dioddef o'r afiechyd.  

   Cafwyd orig ddifyr o eitemau 

amrywiol ,  megis pedwarawdau, 

unawdau ac un ddeuawd o jôcs gan 

Cwmni Da...... 
Cwrw Da…… 
Rygbi ar Sgrîn  
Deledu Enfawr! 

 
Stafell Gefn ar gael i’w llogi 

(am ddim i aelodau).   
Perffaith ar gyfer partïon 

penblwydd, nosweithiau codi 
arian Cymdeithas Rhieni ac 

Athrawon  
ac ati….. 

 
Am ragor o wybodaeth 

cysylltwch â Rob ar 

01443 491424 

 
Clwb y Bont, 85a Stryd 

Tâf, Pontypridd 

ddau o ddoniolwyr ifanc yr eglwys.  

   Yr elusen leol sydd wedi ei dewis ym 

Methlehem am y 12 mis nesaf ydy 'Yr 

Ystafell Fyw' sef y ganolfan i 

ddioddefwyr alcohol a chyffuriau eraill 

fydd yn agor yn Ebrill 2011. Wrth 

groesawu'r newydd hwnnw, meddai 

Wynford Ellis Owen,  "Diolch i bawb 

am bleidleisio dros gefnogi Yr Ystafell 

Fyw, Caerdydd. Mae cael cefnogaeth 

aelodau fy eglwys fy hun yn golygu 

cymaint i mi." 

Llongyfarchiadau i Grŵp Karen 

Edwards, Pentre'r Eglwys, ar ennill y 

gystadleuaeth paratoi tudalen ar gyfer 

papur bro yn Eisteddfod Genedlaethol 

Glyn Ebwy.   

Gohebwyr y 
Dyfodol 

£3000 at Gronfa  
Motor Neurone 
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TONYREFAIL 
 

Gohebydd Lleol:  
Helen Prosser 

671577 

PENTYRCH 
 

Gohebydd Lleol:  
Marian Wynne 

Priodas Rhuddem 

Llongyfarchiadau i Peter a Gill 

Griffiths, ar ddathlu eu priodas rhuddem 

ym mis Awst. 

 

Merched y Wawr yn yr Eisteddfod 

Roedd Cangen y Garth wedi chwarae 

rhan blaenllaw yng ngweithgareddau 

Glyn Ebwy drwy fod yn rhan o'r 

cyflwyniad a welwyd ar y llwyfan 

prynhawn dydd Mercher ac wrth baratoi 

y stondin arbennig a enillod y wobr am 

y Babell Elusennol Orau ar y Maes.  

 

Prif Wobr Cysylltiadau Cyhoeddus 

Mae tri chwmni o Gaerdydd o dan 

arweiniad Mari Elin Waddington (o 

Bentyrch gynt, nawr yn byw ym 

Mhontcanna) wedi ennill prif wobr y 

diwidiant cyfathrebu a chysylltiadau 

c y h o e d d u s  y n g  N g w o b r w y a u 

Rhagoriaeth y CIPR, Sefydliad 

Diolch am bob cydymdeimlad 

Hoffai Danny Grehan a‟r teulu ddiolch 

am bob arwydd o gydymdeimlad a 

chefnogaeth adeg colli tad Danny. Bu 

farw David Grehan yn Ysbyty 

Brenhinol Morgannwg ddydd Llun, 12 

Gorffennaf a chynhaliwyd yr angladd yn 

amlosfa Llangrallo ddydd Gwener, 23 

Gorffennaf. 

 

Llongyfarchiadau 

Llongyfarchiadau i Janet Richards, neu 

“Anti Jan” i bawb sy wedi bod yn 

gysylltiedig â Chylch Meithrin 

Tonyrefail dros y blynyddoedd.  Mae 

Jan newydd ennill cymhwyster Geiriau 

Bach gan Brifysgol y Drindod Dewi 

Sant. Y mae hwn yn gymhwyster 

newydd sydd wedi‟i deilwra‟n arbennig 

ar gyfer pobl sy‟n gweithio gyda phlant 

bach.  Da iawn Jan! 

ADFERIAD BUAN 

Dymunwn yn dda i Vi Jones wedi iddi 

gael llawdriniaeth  yn yr ysbyty yn 

ddiweddar. 

 

LLONGYFARCHIADAU 

Llongyfarchiadau gwresog i Eirlys a 

Cerith Davies ar ddod yn hen fam-gu a 

hen dad-cu unwaith eto  ar enedigaeth 

eu  gor-ŵyr, Beau Constantine, i‟w 

hwyres Sophie a Mark yn Llundain. 

Dyna gefnder bach i Harry Elis. 

 

TAITH GERDDED CLWB Y 

DWRLYN 

Abergwaun oedd cyrchfan dros 40 o 

aelodau Clwb y Dwrlyn eleni ar gyfer 

eu taith gerdded. Trefnodd Ann 

Dwynwen lety cysurus  yng ngwesty 

Pont Cleddau tra „roedd Gill a Peter 

Griffiths wedi  trefnu‟r daith gerdded o 

gwmpas Ystâd Ysgatbwll sy‟n gorwedd 

o fewn Parc Cenedlaethol Arfordir Sir 

Benfro. „Redd y tywydd yn braf ac felly 

gwelwyd yr ardal ar ei gorau, i‟r 

clogwyni sy‟n gartref i „r adar môr, a 

thraethau hardd  Aberllydan a 

Barafundle i lynnoedd Bosherston, eu  

bywyd gwyllt cyfoethog a‟r lili dŵr 

prydferth. 

   “Wastad ar y gwastad” oedd 

arwyddair Peter ar gyfer y daith ac i 

gadarnhau hynny cyfansoddodd Ifan 

Roberts gân fach yn deyrnged iddo fe a 

Gill. 

       Yn wastad gyda Pete 

      A Gill, wrth fynd am dro 

     Heb graig na thyle, ar ein taith - 

     Ces “trades description” sbo! 

   Bu‟n benwythnos lwyddiannus iawn. 

Diolch i Ann, Gill a Peter am eu gwaith 

caled yn trefnu‟r cyfan. 

   Mae‟r  pwyl lgor  newydd dan 

gadeiryddiaeth Huw  Llywelyn Davies 

wrthi yn paratoi rhaglen ddiddorol ar 

gyfer y tymor newydd. Dewch i ymuno 

yn yr hwyl. 

Perfformio ar ddiwedd y daith gerdded 

Siartredig Cysylltiadau Cyhoeddus -  am 

ymgyrch i dynnu sylw gwylwyr S4C at 

y newid i ddigidol. Y tri chwmni - 

Working Word PR, Cazbah Marketing 

and Events a JM Creative oedd yr unig 

gwmniau o Gymru i gyrraedd y rhestr 

fer gan ennill y wobr aur yn y categori 

'Ymgyrchoedd Integredig' am greu a 

chynhyrchu'r ymgyrch newid i ddigidol 

- Ymlaen a'r Sioe ar gyfer S4C. 

Mari Elin Waddington yn y canol gyda'r wobr 

Ysgol Gynradd 
Gymraeg 
Tonyrefail 

 

Adeiladau’r Ysgol 

Erbyn mis Medi bydd gan yr ysgol ddwy 

ystafell dosbarth dros dro ychwanengol a 

bydd to‟r prif adeilad yn cael ei drwsio.  

Dyma arwydd pellach bod addysg 

Gymraeg ar gynnydd yn Nhonyrefail ac 

yn ardal Taf Elai yn gyffredinol. 

 

Traws Gwlad yr Urdd 

Cafwyd canlyniadau ardderchog eleni: 

Elliot Jenkins 1af (ras bechgyn 

blwyddyn 4). Kate Maidment-Davis 

3ydd (ras merched blwyddyn 5). Kai 

Harris 2ail (ras bechgyn blwyddyn 6). 

Jesse Bailey 3ydd (ras bechgyn 

blwyddyn 6) 

Tîm bechgyn blwyddyn 4 -  2ail (Jack 

Jeffreys, Elliot Jenkins a Joe Legge) 

Tîm merched blwyddyn 5 -  1af (Kate 

Maidment-Davis, Aisha Rosser ac Olivia 

Andrews) 

   Da iawn bawb a gymerodd ran achos 

mae‟r cwrs yn un anodd iawn. 

 

Cyngor yr Ysgol 

Yn ddiweddar gofynnodd Cyngor yr 

Ysgol am gael peintio‟r tai bach.  

Gwahoddwyd pob plentyn i fwrw 

pleidlais dros eu dewis liw ar gyfer y tai 

bach.  Y canlyniad:  tai bach y merched 

– pinc a phorffor; tai bach y bechgyn – 

coch a gwyrdd.   

   Diolch yn fawr iawn i’r rhieni a 

wirfoddolodd i beintio – mae‟r tai bach 

yn edrych yn wych!  
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Cylch Meithrin 
Llanhari 

 

Mae Cylch Meithrin Llanhari yn agor 4 

bore o fis Medi yn adeilad yr eglwys ar 

y brif ffordd. Bydd ar agor rhwng 9,30-

11.30am. Am wybodaeth neu i gofrestru 

eich plentyn cysylltwch â Sian Price ar 

07894 651543 

  

Teleri Jones 

Swyddog Datblygu Rhondda Taf   

Mudiad Ysgolion Meithrin 

07800 540316 
teleri.jones@mym.co.uk 

Addysg Gymunedol i Oedolion 
Trwy Gyfrwng y Gymraeg 

 

Canolfan Addysg Aman, Godreaman, Aberdar  
  Sbaeneg i Ddechreuwyr - Dydd Mawrth 7yh - 9yh.  
  Dechrau 21 Medi 2010 am 10 wythnos Cost Gradd A. 
 
Neuadd Hafod, Trehafod 
  Almaeneg i Ddechreuwyr - Dydd Llun 1yp - 3yp  
  Dechrau 20 Medi am 10 wythnos. Cost Gradd A  
 
  Camau Cyntaf i Dechnoleg Gwybodaeth - Dydd Iau   
  6yp - 8yp. Dechrau 23 Medi am 15 wythnos. Cost Gradd B. 
 
Llyfrgell Pontypridd, Heol y Llyfrgell, Pontypridd 
  Diwylliant Cymreig - Dydd Mawrth 1yp - 3yp.  
  Dechrau 21 Medi am 10 wythnos. Cost Gradd A. 
 
Canolfan Addysg Treorci    
  Ffrangeg i Ddechreuwyr - Dydd Iau 7yh - 9yh.  
  Dechrau 23 Medi am 10 Wythnos. Cost Gradd A 
 
Canolfan Dysgu Gydol Oes Garth Olwg 
  Cyfrifiaduron - Dydd Llun 11yb - 1 yp.  
  Dechrau 4 Hydref am 8 wythnos. 
  Paratoi ar gyfer 'Dolig - Dydd Mercher 7yh - 9yh.  
  Dechrau 3 Tachwedd am 5 wythnos. 
 

C
y
rs

ia
u

 C
y
fr

w
n

g
 C

y
m

ra
e
g

 

Canllaw i gyrsiau  

sydd ar gael drwy  
gyfrwng y Gymraeg 

 
Ieithoedd 

Dim gwybodaeth flaenorol neu ryw 
grap arni. Medrau iaith sylfaenol i 
ddod i ben â sgwrs syml. Pwyslais 
ar fedrau gwrando a Siarad. 
 
Cyfrifiaduron i Ddechreuwyr 

Dyma gwrs ar gyfer rhywun sy'n 

hollol newydd i'r maes. Byddwch 
chi'n magu hyder a chael hwyl wrth 
ddysgu sut mae'ch cyfrifiadur chi'n 
gweithio a beth mae modd i chi'i 
wneud gyda'ch medrau newydd. 
 

Diwylliant a Thraddodiadau 
Cymreig 
Nod y cwrs yma ydy rhoi cipolwg 
sydyn ar rao o draddodiadau mwyaf 
cyffredin Cymru. Mae'r cwrs yn 
cynnwys ymweld â thirnod lleol. 
Dewch i ddysgu ystyron enwau 

lleoedd Cymreig a dylanwadau 

cyemriadau lleol. Dewch i ddysgu 
rhagor am y wlad fach ardderchog 
yma a chael hwyl yr un pryd. 

Dilynwch Gwrs yn Rhondda Cynon Taf 2010/11             01443 744175 

NEWYDDION 
CYNGOR 

RHONDDA  
CYNON TAF 

 

Mae dwy newydd wedi dechrau yn nhîm 

Uned Gwasanaethau Cymraeg, Rhondda 

Cynon Taf. Mae Vanessa Powell wedi 

dechrau fel Swyddog Iaith yn rhannu‟r 

swydd gyda Caroline Mortimer. Mae 

swydd Leah Hall wedi‟i chyllido o dan 

gronfa Future Jobs ac yn parhau am 

chwe mis. 

   Mae Vanessa yn ymuno â‟r tîm ar ôl 

gadael Cyngor Sir Caerdydd ble oedd 

hi‟n gweithio am ddwy flynedd fel 

Ymgynghorydd Cymraeg i‟r adran 

Cyfnod Sylfaen. Mae wedi bod yn 

gweithio ym maes datblygu‟r Gymraeg 

am sawl blwyddyn. Buodd yn gweithio i 

Fudiad Ysgolion Meithrin fel Swyddog 

Datblygu Caerdydd am bum mlynedd. 

   Yn wreiddiol o Donyrefail mae 

Vanessa nawr wedi ymgartrefu yng 

Nghreigiau, Caerdydd gyda‟i gŵr a‟u 

plant. Mae‟n edrych ymlaen at y sialens 

newydd yma. Dywedodd yn ei 

hwythnos gyntaf “Mae yna waith 

rhagorol wedi‟u gyflawni gan yr adran 

yma er mwyn sicrhau fod y Cyngor yn 

darparu gwasanaethau dwyieithog. 

Rydw i‟n edrych ymlaen at gydweithio 

gyda Caroline a‟r tîm er mwyn sicrhau 

bod y gwaith da yma yn parhau a bod 

digon o gyfleoedd i staff y Cyngor a‟r 

cyhoedd i ddefnyddio a datblygu eu 

Cymraeg.” 

   Mae Leah yn dod o Aberpennar ac 

wedi ei haddysgu yn Ysgol Gyfun 

Rhydywaun. Ar ôl iddi adael yr ysgol 

aeth i weithio yn McDonalds cyn iddi 

gael y cyfle i ymuno gyda‟r tîm 

Gwasanaethau Cymraeg yng Nghyngor 

RhCT. 

   Mae rôl newydd Leah yn cynnwys 

casglu data o ran siaradwyr Cymraeg y 

Cyngor ac mae newydd ddechrau 

diweddaru‟r sustem gyfrifiadurol 

adnoddau dynol. 

   Mae Leah yn hapus iawn yn ei swydd 

newydd. Dywedodd  “Dwi‟n edrych 

ymlaen at ddefnyddio fy Nghymraeg yn 

y gwaith ac wedi mwynhau fy 

wythnosau cyntaf yn fawr iawn. Rydw i 

wedi ymweld â bron pob llyfrgell yn y 

Sir yn monitro defnydd o arwyddion 

dwyieithog ac asesu sgiliau iaith y 

staff.” 

  Pob lwc i‟r ddwy ohonynt yn eu 

swyddi newydd. 

   I gysylltu â Vanessa: 

Vanessa.powell@rctcbc.gov.uk 

Ysgol 
Gymraeg 
Castellau 

Hwyl fawr Mrs Williams, byddwn ni yn 

dy golli di yn fawr iawn. Oddi wrth 

plant dosbarth hynaf yr ysgol. Dosbarth 

blwyddyn 5 a 6 o Ysgol Castellau. 

Diolch am ddysgu ni. 

mailto:teleri.jones@mym.co.uk
mailto:Vanessa.powell@rctcbc.gov.uk
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Llinellau ffôn Cymraeg 
 

Mae llawer o wasanaethau 
yn darparu llinellau ffôn 

Cymraeg. Ewch i 
 

www.cymorth.com  
i gael y rhifau ffôn. 

Menter Iaith Rhondda Cynon Taf 
Llawr Cyntaf, 9 Y Stryd Fawr,  

Pontypridd. CF37 1QJ 

01443 407570 
www.menteriaith.org 

Y Gymraeg bob tro 
  
Ydych chi eisiau i’r cyngor gyfathrebu 
â chi fel unigolyn, naill ai drwy lythyr 
neu dros y ffôn, trwy gyfrwng y 
Gymraeg? 
  
Os felly, mae angen i’ch enw chi fod ar 
gronfa ddata gofal cwsmer y cyngor. 
  
Ffoniwch, anfonwch lythyr neu neges 
ebost yn nodi’ch manylion  (enw, 
cyfeiriad a rhif ffôn) ar gyfer sylw staff 
Uned Gwasanaethau Cymraeg y 
cyngor a nodi’ch dewis. 
   

Uned Gwasanaethau Cymraeg  
Tŷ Trevithick   Abercynon   Aberpennar 

CF45 4UQ 
 

Caroline.m.mortimer@ 
rhondda-cynon-taf.gov.uk 

01443  744033 / 744069 

Dewch i Chwarae a Sgwrsio 
Rhywbeth newydd yn dechrau o 17 

Medi. Dewch i ganolfan chwarae 

MERLIN'S CASTLE, (Enw newydd 

cyn bo' hir - Jolly Jesters) Station 

terrace, Pontyclun, bob bore dydd 

Gwener 11yb - 1yp am gyfle i gwrdd a 

ffrindiau newydd, cael paned a sgwrs yn 

y Gymraeg tra bod eich plant yn 

chwarae. Croeso i bawb! (Dysgwyr 

hefyd). 

  Y Parti Cerdd Dant 
 
Nid hoffter swyn cynghanedd, 
na melys atsain tant, 
sy’n denu parti dynion 
i ganu ar gerdd dant, 
ond llu’r partïon merched del 
a fydd gefn llwyfan yn ymhel. 
 

Y wefr i’n harweinyddes 
yw gosod ‘mhell i’r nos, 
gan briodi rhin y geirie  
â swyn yr alaw dlos; 
ond mae’i holl waith yn ofer, wa’th 
mi ganwn bopeth yr un fath. 
 

Rhoi’n bryd ar gynnal brawddeg 
wa’th faint mor hir a wnawn 
heb saib er mwyn trosglwyddo 
ei hystyr coeth yn iawn 
nes bod ein hanadl yn rhedeg mas 
a lliw’n wynebe yn troi’n las. 
 

Mae’n bwysig gwneud wynebe 
sy’n gweddu i’r geirie i gyd, 
boed angerdd, neu lawenydd, 
neu hiraeth trist o hyd; 
y geirie gore gennym ni 
yw’r rhai am serch a ‘wyddoch chi...’ 
 

Dim ots os bydd y delyn 
yn araf, neu o’n bla’n; 
dim ots os gwnawn ni fethu 
’dod mewn ’run lle yn lân; 
tu fewn i ni mae pleser plant 
pan rown ddatganiad ar gerdd dant. 

 
Rhys Dafis 

Cyrsiau i oedolion drwy gyfrwng y 

Gymraeg 

 
Mae'r cyrsiau yma yn cychwyn fis Medi 

mewn canolfannau dros y Sir. Gan ein 

bod fel Cymry Cymraeg wedi bod yn 

galw am gyrsiau o'r fath, mae'n 

ddyletswydd arnom ni i'w cefnogi nawr 

eu bod yn cael eu darparu. 

  

Llyfrgell Pontypridd 
Cwrs mewn Diwyllant Cymreig.  

Bob Dydd Mawrth rhwng 13.00 a 15.00 

Dechrau : 21/09/10 10 sesiwn am £38/

£10 (gostyngiadau)  

 

Neuadd Hafod, Trehafod 
Almaeneg i ddechreuwyr  

Bob Nos Lun rhwng 13.00 -15.00 Yn 

dechrau 20/09/10 ac yn rhedeg am 10 

wythnos £38/£10 (gostyngiadau)  

 

Cyflwyniad i Dechnoleg Gwybodaeth  

Bob Dydd Iau 18.00 - 20.00 Dechrau 

23/9/10 ac yn rhedeg am 15 wythnos 

£52/10 (gostyngiadau) 

  

I gadw lle ar unrhyw un o'r cyrsiau 

uchod, ffoniwch 01443 744 175 neu e-

bostiwch Adulteducation@rhondda-

cynon-taff.gov.uk  

Cynllun Gofal Haf Garth Olwg 

Mae'r cynllun yng Ngarth Olwg wedi 

bod yn llwyddiant a llawer o blant wedi 

cael hwyl yn ystod y gwyliau. 

Hwyl ar Gynllun Haf Garth Olwg 

Hwyl ar Gerdd 
Dant 

 
Llongyfarchiadau i Rhys Dafis, 

Creigiau, am ei gyfraniadau hynod 

ddoniol a difyr i lawer o gystadlaethau 

Eisteddfod Genedlaethol Glyn Ebwy. 

   Roedd ei gerdd doniol a gyflwynwyd 

gan Barti'r Efail yn binacl i'r  

gystadleuaeth Parti Cerdd Dant. 

   Am wybodaeth bellach ffoniwch  

Swyddfa Menter Iaith Rhondda Cynon 

Taf: 01443 407570  

Mae’n bwysig gwneud wynebe 



     Tafod Elái       Medi 2010 9 

COFEBAU 'SAFE-FIX' 

MEMORIALS 
Cofeb Yw'r Ffordd Orau O Ddathlu 

Bywyd Un Annwyl A Hunodd 
 

Mae cryn amrywiaeth pris rhwng Trefnwyr 

Angladdau a Seiri Maen ar gyfer cofebau 

 

O GOFEBAU NEWYDD,  
I YCHWANEGU ARYSGRIFEN 

GLANHAU AC ADNEWYDDU 

DIOGELU COFEB SIMSAN 

DEWIS EANG O GYNLLUNIAU AR GAEL 
 

Saer Maen Lleol 
Gwasanaeth Ymweliad Cartref 

 

Am fanylion pellach  
cysylltwch ag Elliott 

 

Ffôn Symudol: 07817618377 

 
AWDURDODEDIG GAN B.R.A.M.M. 

SAER MAEN CYDNABYDDIEDIG Y CYNGOR 

Cyheoddwyd nofel newydd gan Gareth 

Miles, Pontypridd,  gan Gwasg Carreg 

Gwalch.  

   Yn y nofel grafog hon am deulu o 

gyfryng-gwn Cymraeg sy'n elwa drwy 

gynhyrchu rhaglenni crefyddol, mae'r 

dychan yn ddoniol ac anterliwtaidd ar 

brydiau. Mae stori gref yn tynnu'r 

cymeriadau at ei gilydd drwy gyfres o 

ddigwyddiadau dychmygol, sydd ar yr 

un pryd yn dal drych at y byd sydd 

ohoni. 

Gwasg Carreg Gwalch. £7.50  

Cadwraeth ym 
Mhontypridd 

Nofel am  
fyd y Cyfryngau 

Ffurfiwyd cymdeithas newydd i achub y 

rhan o Gamlas Morgannwg sydd ar ôl 

ym Mhontypridd. Mae'r gamlas dan 

fygythiad oherwydd diffyg gofal a hefyd 

y bwriad i adeiladu archfarchnad ar hen 

safle Brown Lennox.  

   Dim ond dau ran o Gamlas 

Morgannwg sydd â dŵr ynddynt - Fferm 

Forest, Eglwysnewydd a Phontypridd. 

Mae tua 0.5 km o'r gamlas ym 

Mhontypridd wedi goroesi ac mae 

ganddo nifer o nodweddion pwysig - yr 

unig loc camlas dwbwl, yr unig bont 

cerrig sydd dal yn cael ei ddefnyddio ac 

mae pobl yn parhau i fyw yn yr hen 

fythynnod ochr y gamlas. 

   Oherwydd pwysigrwydd hanesyddol y 

gamlas mae peth gwaith adnewyddu 

wedi cael ei wneud yn y gorffennol ond 

mae'r grŵp cadwraeth yn credu bod 

cyfle arbennig i adfer y gamlas gyda 

dyfodiad datblygiadau newydd yn yr 

ardal.   

   Byddai atgyfodi'r gamlas yn creu safle 

hanesyddol o bwys ac yn le i ymlacio 

ynghanol bwrlwm y dref. 

   Ceir  rhagor  o  wybodaeth ar 

www.pontypriddcanalconservation.com. 

   Mae pryder hefyd am ddyfodol Theatr 

y Dref yng nghanol Marchnad 

Pontypridd. Adeiladwyd y Theatr sydd 

yn dal tua 1700 o bobl yn 1885 gan 

Gwmni Marchnad a Neuadd y Dref 

Pontypridd uwchben y farchnad 

ffrwythau a llysiau. Bu mewn defnydd 

cyson hyd ganol y 1980'au ond mae ar 

safle sydd wedi ei gyfyngu gan lonydd 

cul a heb fynediad na blaen amlwg.  

Erbyn hyn mae tu fewn y theatr yn 

dywyll a'r addurniadau Fictorianaidd 

wedi eu cuddio. Mae'r adeilad yn safle 

Cadwraeth Gradd 2 ac mae nifer o 

drigolion y dref am weld y theatr yn cael 

ei adfer unwaith eto. 

   Mae'r Theatres' Trust yn ddiweddar 

wedi rhestru'r theatr fel un sydd o dan 

fygythiad ac mae hyn wedi tynnu sylw'r 

cyhoedd i un o'r perlau sy'n cuddio yng 

nghanol y dref.   

Buddsoddi ym 
Mhontypridd 

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru 

wedi cyhoeddi y bydd arian ar gael ar 

gyfer cynllun sydd werth £10.5 miliwn i 

adfywio canol tref Pontypridd er mwyn 

creu canol fan ddeniadol  sy‟n 

llewyrchu‟n economaidd ar gyfer 

ymwelwyr a chymunedau'r ardal. 

   Fel rhan o‟r cynllun o dan arweiniad 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda 

Cynon Taf, bydd Stryd Taf a‟r Stryd 

Fawr yn cael eu trawsnewid. Bydd y 

mannau cyhoeddus yn cael eu 

gweddnewid drwy osod palmantau 

newydd a chelfi stryd. Bydd gwell 

mynediad i‟r cyhoedd a mesurau rheoli 

traffig yn ei gwneud hi‟n haws i fynd o 

amgylch y dref a chynyddu nifer yr 

ymwelwyr â‟r ardal. 

   Yn ogystal, bydd Stryd y Farchnad, 

Heol yr Eglwys a Stryd y Felin hefyd yn 

elwa ar y gwelliannau a bydd cymorth 

ariannol gwerth hyd at £100,000 ar gael 

ar gyfer busnesau o dan Gynllun 

Gwella‟r Treflun i dalu am hyd at 70% 

o‟r gost o wneud gwelliannau i eiddo 

masnachol a blaen siopau. 
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COR
NEL

 

y 

Pla
nt 

Cynlluniwch 

Git Pêl-droed 

newydd  

i'ch ysgol 

LLANTRISANT 
GROESFAEN 

MEISGYN 
Gohebydd y Mis: Allan James 

gan Iolo Morganwg : 

Pan welir Pen Morgeilau 

Yn gwisgo‟i glog y borau 

Odid fawr cyn canol dydd 

Bydd ar ei rudd y deigrau. 

   (Mynydd ar waelod Cwm Llynfi oedd 

„Morgeilau‟) 

Er mai am „clog‟ neu fantell y sonnir 

yma, ceir nifer o amrywiadau pellach 

sy‟n cyfeirio at y syniad o „wisgo cap‟ : 
Pan welir pen Moel Caera 

Yn gwisgo cap y bora‟, 

Odid fawr cyn haner dydd  

Fydd ar ei grudd hi ddagra.  

(„Caera(u)‟ ym mhen uchaf Cwm Llynfi : 

Cofnodwyd gan Cadrawd) 

   Dylid ychwanegu fod y math hwn o 

ymadrodd sy‟n sail i gynifer o 

amrywiadau yn werinol ddi-ffin. Hynny 

yw, byddai penillion yn crwydro mewn 

cyfnod o drosglwyddo llafar yn 

absenoldeb unrhyw fersiwn „safonol‟ neu 

„gydnabyddedig‟. Mewn erthygl i‟r 

Cardiff Times mae Cadrawd, er 

enghraifft, yn cofnodi cwpledi cytras a 

gysylltir â Swydd Efrog megis : 

When Oliver‟s Mount puts on his hat, 

Scarbro‟ town will pay for that.   

  Yr elfen gyffredin i‟r holl benillion yw‟r 

syniad fod mynydd a orchuddir gan niwl 

megis yn „gwisgo cap‟ neu „wisgo clog‟. 

Ar yr un pryd, yr hyn sy‟n hynod ddifyr 

yw‟r defnydd cyffredinol o‟r ymadrodd a 

natur gosmopolitan a di-ffin yr 

amrywiadau. Mae‟r Garth, o ganlyniad, 

mewn cwmni parchus a Miles yn perthyn 

i‟r llinach arbennig honno o werinwyr a 

fyddai‟n diogelu cyfoeth o benillion ar 
lafar gwlad. 

 

Llongyfarchiadau 

I Rhian ac Arwel Davies ar enedigaeth ail 

fab, Rhys, yn frawd i Harri. Yr un pryd, 

ŵyr newydd i Glenys a Roy ac i Jan a 

Glyn (Llanhari). 

 

Ymddeoliad 

Wele gyfle i lu o rieni gydnabod eu dyled 

a‟u diolch i Siân Davies (Morris gynt) am 

flynyddoedd lawer o wasanaeth i Ysgol 

Gymraeg Llantrisant. Bu‟n athrawes 

hollol ymroddedig a galluog a bu‟n un o‟r 

garfan honno a oedd yn barod i gefnogi 

amrywiaeth o weithgareddau atodol pan 

oedd hynt a helynt yr ysgol feithrin yn 

allweddol i ffyniant yr ysgol. Dymunwn 

yn dda iddi.   

Y Garth ‘yn gwisgo’i chlog’ 

Yn ddiweddar bu Emlyn Davies, wrth 

ymchwilio i hanes Capel y Tabernacl yn 

Efail Isaf, yn cyfweld â Miles Richards er 

mwyn elwa ar ei wybodaeth am hen 

gymeriadau‟r ardal. Mae Miles yn un o‟r 

trigolion prin hynny sydd wedi‟i drwytho 

yn nhafodiaith yr ardal ac yn gallu galw i 

gof hen hanesion am wahanol arferion a 

sefydliadau. Yn ystod y sgwrs, 
cyfeiriwyd at hen bennill a oedd yn 

cyfeirio at fynydd Y Garth „yn gwisgo‟i 

chlog yn fora‟. Mae‟n perthyn i ddosbarth 

o benillion a fyddai‟n darogan y tywydd 

oherwydd dan yr amodau a nodir y tebyg 

yw y byddai glaw yn dilyn :  

„Mi dalaf bunt cyn hanner dydd 

Bydd ar ei grudd hi ddagra.‟ 

    Ymddengys fod yma olion o hen 

driban a phatrwm a ddilynir, er 

enghraifft, mewn pennill a gofnodwyd 
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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 15 Medi 2010 

Ar Draws 

1. Diferyn (4) 

8.  Dychryn (10) 

9.   Os na (4) 

10. Rhoi gwobr (8) 

12. Pydew o ddŵr (5) 

13. Llef (3)  

16. Cymryd meddiant (6) 

17. Uswriaeth (6) 

18. Cwch (3) 

20. Cynnau (5) 

21. Ailosod (8) 

24. Hydd (4) 

25.  Difeddwl (10)  

26.  Llunio odlau (4) 

 

I Lawr 

2. Cyfrdroad (10) 

3. Gwniadwraig (8) 

4. Plaen (6)  

5.  Ymyl olwyn (4) 

6.  Math o gwch (4) 

7.  Ysgolfeistr (4)  

11. Radio-egnïol (10)  

13. Ciwb (3) 

14. Mymryn (3)   

15. Rhoi ar gof a chadw (8) 

19. Ansicr (6) 

21. Yn hytrach na (4) 

22. Hyweddi (4) 

23. Ôd (4) 

1 2  3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 

8   8          

9     9        

10     10      11  

12          11  12 

13     13  14  15    

16       17      

16     18 19  17     

       18 20     

21  22  23         

         24    

25             

         26    

Atebion Gorffennaf 

Dyma gyfle arall i chi 
ennill Tocyn Llyfrau 

 
 

CYLCH MEITHRIN EFAIL ISAF 
Bob bore 

Mawrth, Mercher,  a Gwener 
9.30  -  1.00 

Bore Iau 9.30  - 12.30pm 
TI A FI EFAIL ISAF 

Dydd Iau 12.45pm  -  3.00pm 
Yn Neuadd y Pentref, Efail Isaf 

Manylion: 01443 208806 

  
TI A FI  BEDDAU 

Bob bore Mercher  10.00 - 
11.30a.m. 

yn Festri Capel Castellau, Beddau 

  
TI A FI TONTEG 

Bob dydd Mawrth  10  - 11.30 
yn Festri Capel Salem, Tonteg 

  
CYLCH MEITHRIN CREIGIAU 

Mercher a Iau 
9.30 - 12 

TI A FI CREIGIAU 
Bore Gwener 9.30 - 11.30 

Neuadd y Sgowtiaid 
Y Terrace, Creigiau 

Manylion: 07866 087042 

  
TI A FI PENTRE’R EGLWYS 

1.15-2.45p.m. Neuadd Y Plwyf 
Bob dydd Iau 

  
CYLCH MEITHRIN CILFYNYDD 

Bore Llun, Mercher a Iau 

9.30-11.30 

TI A FI CILFYNYDD 

Dydd Gwener  9.30-11.30 

Neuadd Y Gymuned, 
Stryd Howell,Cilfynydd. 

Manylion: Ann 07811 791597 

  

CYLCH MEITHRIN BRYNNA 

Dydd Llun - Gwener 9.30 - 12.30 

01443 229723 

  

CYLCH MEITHRIN PONTYCLUN 

Dydd Llun - Gwener 9 - 12 

07912 101506 

Ti a Fi Pontyclun 

Prynhawn Llun 1.15 - 2.45 
  

CYLCH MEITHRIN THOMASTOWN 

Dydd Llun - Iau 9.15 - 11.45 

Ti a Fi bore Gwener 9.30 - 11.30 

07757 633249 

  

CYLCH MEITHRIN LLANHARI 
Mawrth a Mercher 

1 - 3pm 

Neuadd Gymunedol Llanhari 
 

Teleri Jones 
Swyddog Datblygu Rhondda Taf  

Mudiad Ysgolion Meithrin 
07800 540316 

teleri.jones@mym.co.uk 

E  A 2 D I R N A D A E TH 

C A M P  L  O  O  B  

S  R   D I S B E R O D 

E F A LL A I  W  TH  L  

I  N   O  A   C  M 

S A T A N  D I E N Y DD U 

M  U   B W TH 19  F  R 

O F N A D W Y  C L A I S 

N  O   H  C   N  E 

18 H  I 19 W  A N N W F N 

M A C S I M W M   E  D 

21 L  E  A  F  T R I O 

C A N L Y N I A D  TH  D 
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Ysgol Gynradd 
Dolau  

Taith i Spar 

Thema Mathemateg blwyddyn 2 oedd 

arian - rhoi newid. Aethon ni i gyd i‟r 

Spar lleol gyda 50 c i wario. Roedden ni 

yn edrych ymlaen yn fawr iawn at y 

daith. Cafon ni i gyd gyfle i brynu 

losin , ond roedd yn rhaid i ni weithio 

allan faint o newid oedd yn rhaid i ni 

gael. Hoffen ni ddweud diolch i Spar am 

fod yn gyfeillgar iawn a helpu ni i wario 

ein harian, dwi‟n siŵr fyddwn ni nôl cyn 

hir! Diolch 

 

Tocynnau Tesco 

Diolch yn fawr i rieni a ffrindiau am yr 

holl docynnau Tesco cawsom. Eleni 

gwnaethon gasglu 43,000 o docynnau. 

Edrychwn ymlaen nawr i‟r offer rydym 

wedi archebu - offerynnau cerddorol ac 

offer chwaraeon. 

 

Twrnament Criced Asda 

Cyrhaeddodd tîm criced yr ysgol rownd 

cyn derfynol, a cholli‟r gêm gan 1 

rhediad i ysgol Hafod. Cafodd y tîm 

hwyl draw ym Mhontypridd - da iawn 

chi! 

 

Adar Ifanc Sigl-i-Gwt 

Am yr ail flwyddyn mae gennym y 

pleser o wylio adar ifanc sigl-i-gwt yn 

cael eu magu o fewn yr ysgol. Mr Evans 

wnaeth weld y nyth gyntaf ar ddechrau 

Gorffennaf ac ers hynny rydym wedi 

cadw golwg ar yr adar ers iddyn nhw 

ddodwy. Mae‟n dda dweud bod y 5 cyw 

bach wedi tyfu a gadael y nyth yn 

ddiogel iawn.  

     

Ymweliad â Tesco 

Aeth Class 6 ar ymweliad i Tesco, 

Talbot Green lle cawson nhw daith o 

amgylch y siop a dysgu am fwydydd a 

nwyddau  iachus. Cafodd y plant amser 

gwych, yn enwedig pan gawson nhw 

doesen a diod cyn gadael. 

 

Gardd Lysiau 

Blwyddyn gyntaf lwyddiannus iawn i‟n 

gardd llysiau! Mae‟r plant wedi bod yn 

brysur iawn yn y clwb garddio - llenwi 

teiars a photiau gyda phridd ac yna 

plannu blodau a llysiau. Maent wedi 

tyfu letys, pys, betys, ffa, radis a 

winwns yn llwyddiannus iawn. Cafodd 

plant yr ysgol y letys amser cinio hefyd! 

 

Twrnament Pêl-rwyd Litchard 

Aeth tîm yr ysgol i gystadlu yn 

nhwrnament Litchard. Chwaraeon 

nhw'n wych, gan ennill sawl gêm a 

llwyddo cyrraedd rownd y plât. Yn 

anffodus, enillon nhw ddim ond da iawn 

ferched am ddangos gwaith tîm a 

chwarae‟n dda. 

 

Mabolgampau Olympaidd y Babanod    

Cafodd y plant hwyl a sbri ar eu 

diwrnod mabolgampau - ein Gemau 

Olympaidd. Cymerodd pob plentyn rhan 

mewn 6 gweithgaredd, yn cystadlu dros 

9 gwlad. Roedd hwyl a mwynhad ar y 

diwrnod - pawb yn cystadlu fel tîm ac 

yn cefnogi ei gilydd yn wych. Diolch 

am gefnogaeth y rhieni. 

 

Traws-gwlad 

Aeth 28 o blant draw i ysgol Heol y 

Celyn i gystadlu yng nghystadleuaeth 

traws-gwlad yr Urdd. Gwnaeth pob un 

redeg yn wych. Llongyfarchiadau 

arbennig i Lewis Roberts a ddaeth yn 

gyntaf yn ei ras blwyddyn 5 ac i Connor 

Dando am ddod yn ail yn ei ras 

blwyddyn 6. Da iawn hefyd i fechgyn 

blwyddyn 5 am ennill gwobr tîm - 

Lewis Roberts, Dewi Cross, Ryan 

Waters a Jordan Griffiths. 

 

Cynhyrchiad Joseff 

Cafodd yr adran iau amser bendigedig 

yn perfformio ei sioe haf - Joseff a‟i Got 

Amryliw. Perfformiodd y plant dros 

ddwy noson i dros 500 o gynulleidfa. 

Roedd yr actorion a chorws wrth eu 

boddau gydag ymateb eu teuluoedd a 

ffrindiau ar ddiwedd dau berfformiad 

rhagorol. Finnbar Murphy chwaraeodd 

rôl Joseff gyda Rhys Rubery fel Pharo 

ac Iwan Kreiger yn chwarae Potiphar - 

s ê r  y  d y f o d o l  m a e ‟ n  s i w r . 

Llongyfarchiadau i bawb - pob actor, 

dawnsiwr a chanwr, ac wrth gwrs i‟r 

band hefyd. Bydd y sioe yn ein cof am 

amser hir i ddod. 

Cyhoeddi’r bedwaredd stori  
yng nghyfres  

Siencyn a Dan Draed 
 
Hen gloc teuluol a ysbrydolodd nofel 

ddiweddaraf yr awdures Eurgain Haf i 

blant. Siencyn a‟r Clociwr Cas yw‟r 

bedwaredd stori, a‟r olaf, yng nghyfres 

boblogaidd Siencyn a Dan Draed a 

gyhoeddir gan Wasg y Dref Wen ac 

sydd wedi eu hanelu at blant rhwng 7 a 

9 oed. 

   Mae’r gyfres - sy’n cynnwys y llyfrau 

Siencyn a Dan Draed, Dan Draed Dan 

Glo, Siencyn a‟r Sipsiwn a Siencyn a‟r 

Clociwr Cas - yn dilyn hynt a helynt 

trempyn hoffus a‟i gi bach teircoes wrth 

iddyn nhw grwydro‟r wlad gan gwrdd â 

phob math o gymeriadau lliwgar. Does 

gan Siencyn ddim cartref, dim pres, a 

chan ei fod wedi colli ei gof does 

ganddo ddim gorffennol chwaith. Mae‟n 

chwilio‟n ddyfal am gliwiau a fydd yn 

datgelu pwy ydi o ac o le mae‟n dod. 

   Yn y stori ddiweddaraf, Siencyn a’r 

Clociwr Cas, mae‟r awdures yn mynd â 

ni ar daith i‟r Goedwig Ddu yn Yr 

Almaen. Dyma gartref y clociau ac mae 

amser yn thema amlwg iawn yn y stori. 

   “Erbyn y stori hon ro’n i’n meddwl 

fod yr amser wedi dod i ddatgelu'r holl 

ddirgelwch ynghylch gorffennol 

Siencyn ond doeddwn i ddim yn siŵr 

sut i ddod a holl ddarnau jig-so ei fywyd 

at ei gilydd i gwblhau‟r darlun,” eglura 

Eurgain, sy‟n wreiddiol o Benisarwaun 

yng Ngwynedd ond sydd bellach wedi 

ymgartrefu ym Mhontypridd.  

   “Fe ddaeth yr ysbrydoliaeth pan 

gawson ni hen gloc mawr teuluol yn 

anrheg, ond a oedd byth yn canu'r nifer 

iawn o weithiau! Roeddwn i am i 

orffennol Siencyn gael rhywbeth i 

wneud â chlociau ac fe es i ar wyliau i‟r 

Goedwig Ddu i ddarganfod mwy am eu 

hanes. Yno mae‟r stori yn mynd a 

Siencyn a Dan Draed hefyd ble y daw ar 

draws clociwr cas sy‟n corddi pob math 

o deimladau cymysg.” 

    Nod yr awdures wrth ddechrau 

ysgrifennu'r gyfres oedd cyfrannu at 

addysg gymdeithasol a moesol plant 

sydd erbyn hyn yn rhan bwysig o‟r 

Cwricwlwm Cenedlaethol. 

    “Yn ogystal ag adlonni, dw i’n 

gobeithio y bydd y straeon yma hefyd 

yn ysgogi trafodaethau ymhlith plant a‟u 

hathrawon ar sut rydym yn edrych ar y 

rhai sydd yn ddigartref neu yn byw 

bywyd mewn ffordd sydd ychydig yn 

wahanol. Mae gan bawb eu hanes a‟u 

gorffennol a‟r hawl i gael eu trin â 

pharch a charedigrwydd, pwy bynnag 

ydyn nhw.” 

    Mae Eurgain hefyd yn gweithio i 

Achub y Plant a gwaith yr elusen gyda 

phlant  s ips iwn a  the ithwyr  a 

ysbrydolodd un o‟r straeon yn y gyfres, 

Siencyn a‟r Sipsiwn. 

    “Yn aml mae’r grŵp yma o blant yn 

cael eu gwahaniaethu ac yn cael eu 

bwlio yn yr ysgol. Maen nhw, fel 

Siencyn, yn byw bywyd crwydrol ac yn 

aml yn wynebu rhagfarn cymdeithas 

oherwydd bod eu ffordd o fyw a‟u 

diwylliant yn wahanol. Ro‟n i am 

ysgogi plant i fod eisiau dysgu mwy am 

hanes difyr y sipsi.” 

    Yn ogystal â chyfres Siencyn a Dan 

Draed mae Eurgain Haf hefyd wedi 

cyhoeddi dwy nofel arall gyda Gwasg y 

Dref Wen sef Fferm Ffion a Stablau 

Seren.  

Hen gloc yn ysbrydoli stori 
(Lluniau tudalen 4) 
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Ysgol Dolau 

Joseph a'i gôt amryliw 

Rhys Rubery yn chwarae rhan Pharoh 

Y Brodyr a'r Corws 

Ysgol Pont Siôn 
Norton 

Gwenno Day,  

Y Grŵp Llefaru  

a'r Grŵp Dawnsio Disgo  

yn Eisteddfod yr Urdd  

Tîm Cwis Llyfrau 
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CREIGIAU 
 

Gohebydd Lleol:  
Nia Williams 
029 20890979  

Merched y Wawr 
Daeth blwyddyn lwyddiannus arall i ben 

yn ein hanes - ac fe nodwyd y pen-

tymor gan daith ddifyr iawn a hynod 

ddiddorol dan arweiniad Jen MacDonald 

i'r gorllewin. Arferai y digwyddiad gael 

ei adnabod fel 'Taith Gerdded Jen' yn 

ein calendrau - ond wedi dringo'r holl 

fynyddoedd a'r bryniau lleol dros y 

blynyddoedd (!!) - bellach cawn ein 

cludo ar fws i fan cychwyn dymunol lle 

y gallwn gerdded yn ól ein dymuniad a 

than ein pwysau. Castell Dinefwr a Thŷ 

Newton oedd ein cyrchfan gyntaf. 

Cawsom ein tywys o gwmpas y tŷ - 

sydd wedi ei adnewyddu yn gelfydd - ac 

ar agor i'r cyhoedd ei fwynhau ers bron i 

ddeng mlynedd. Ymlwybrodd llawer 

un i'r Castell a mwynhau golygfa odidog 

o'r wlad o gwmpas.  Caed coffi hyfryd a 

sgonsen cyn cychwyn ar ran nesa'r daith 

i gyfeiriad Gerddi Aberglasney. Yn 

anffodus dim ond cip sydyn trwy ffenest 

y bws gafwyd ar siopau arobryn 

Llandeilo! Gwell i'r boced o'r hanner! 

Cyrraedd Aberglasney - ac yn syth i 

giniawa! Wedi gloddesta - awr neu 

ddwy i werthfawrogi'r gerddi. Roedden 

nhw yn eu gogoniant a'r tegeiriannau yn 

wledd i'r llygad. Diwrnod hyfryd iawn, 

cwmni gwych a thywydd godidog! 

Diolch yn fawr i Jen am drefnu - a 

diolch i bawb a gefnogodd. O! A diolch 

arbennig i'r gyrrwr bws hynaws o 

gwmni Edwards! Caiff e ddod eto! 

   Cofiwch y bydd y Gangen yn ail-

ymgynnull nos Fercher, Medi'r 15fed yn 

Bethlehem, Gwaelod y Garth - am wyth 

o'r gloch yng nghwmni rhai o'n sér lleol. 

Dewch i fwynhau'r gwmniaeth ac 

ychydig luniaeth ysgafn! 

 

Ymddeoliad 
Dymuniadau gorau i'r Dr Dafydd Knight 

ar  ei  ymddeoliad o Brifysgol 

Morgannwg yr haf yma. Rhoddodd 

Dafydd flynyddoedd o wasanaeth i 

Adran Fathemateg y Brifysgol ac mae'n 

siwr y gwelir ei golli. Ni fydd yn segur 

serch hynny - oherwydd cyn pen dim 

fe'i gwnaed yn Ddat-cu gan Eleri a 

Geraint! Ganed Gruffydd ar y 23ain o 

Fehefin, i Eleri (Knight gynt) a 

Geraint  Rees. Llongyfarchiadau deulu 

bach a chroeso i un Cymro bach arall i'r 

Teras! Wele ar dudalen 16 lun o 

Gruffydd cwta wythnos oed!  

  

Croeso hefyd i ... 
... Mabli Haf! Trysor bach Anna ac 

Aled. Cafodd Mabli Haf Rogers ei geni 

reit ar ddiwedd mis Gorffennaf - cyfleus 

iawn gan fod Aled jest wedi cychwyn ei 

wyliau haf hir!! Llongyfarchiadau eich 

dau a phob bendith yn eich cartref 

newydd yn Ffynnon Taf. 

   

Llongyfarchiadau ... 
... i Steffan Jones ar ennill gradd 

dosbarth cyntaf mewn Darlledu o Goleg 

Ravensbourne, Prifysgol  Sussex. 

A r d d e r c h o g  S t e f f a n !  D r o s  y 

blynyddoedd mae Steffan wedi bod yn 

brysur yn gweithio yn ystod cyfnodau 

gwyliau i'r Eisteddfod Genedlaethol ac 

Eisteddfod yr Urdd - ond bellach mae 

yn gweithio i enwau mawr fel Vivienne 

Westwood a Peter Andre! Da iawn ti, 

Steffan.  

  

Llongyfarchiadau ... 
...  Thomas Rees, Pencampwr Clwb 

Golff Creigiau am y flwyddyn 2010! 

Wedi blwyddyn o astudio yn America 

daeth Thomas adre i gipio prif 

gystadleuaeth y Clwb Golff lleol. 

Saethodd Thomas sgór o 71 a 70 dros 

ddeuddydd i ennill, gyda ei ffrind Mark 

Baird yn ail iddo. Da iawn chi fechgyn 

ifainc! 

  

Llwyddiant yr Herbertiaid yn 

Eisteddfod Genedlaethol Glyn Ebwy 

Daeth Geraint yn ail ar yr unawd  piano 

16-19 oed. Daeth Catrin yn ail  ar y 

ddeialog i rai dan 25 oed gyda Gruffydd 

Evans ac yn drydydd ar yr Unawd Alaw 

Werin 16-21 oed. Ac wrth gwrs roedd 

Huw yn aelod o Gor Meibion Taf 

ynghyd a nifer arall o‟r ardal! (1af Cor 

meibion dros 45 mewn nifer) 

 

Llongyfarchiadau mawr ... 
... i Thomas Sutton, Pentyrch, ar ennill 

ei radd o Brifysgol Abertawe mewn 

'Automotive Design'. Pob dymuniad da i 

ti Thomas wrth i ti fynd ymlaen gyda'r 

cam nesa yn dy yrfa. 

 

Gwellhad buan 

Anfonwn ein dymuniadau gorau oll am 

wellhad buan at Carol Hardy, Y Paréd, 

Pentre 'r  Eglwys. Cafodd Carol 

lawdriniaeth fawr ym mis Gorffennaf - 

dwy glun newydd sbon! Brwydrodd yn 

ddewr a bellach gyda lwc mae hi'n 

barod i ail-afael yn y pentyrrau llyfrau 

trymion sy'n rhan annatod o ddysgu 

dosbarthiadau nos!  

   

Sêr Teledu 

Bu Teleri J. ac Ann Angel yn serennu ar 

ein sgrín fach yn ystod yr Ŵyl. Ann yn 

hyfforddi plantos bach Cymru i 

ddawnsio gwerin ym mhabell MyM! 

Gwellhad llwyr a buan ... 
... Mair Tudno! Siwr gen i y bydd Mair 

'nôl a'i baton yn ei llaw erbyn darllen y 

cyfarchiad yma! Ond - anfonwn ein 

dymuniadau gorau at Mair dderbyniodd 

lawdriniaeth go hegar yn Ysbyty 

Brenhino l  Llant r i sant  ym mis 

Gorffennaf. Os nad oedd Mair yn bionic 

cynt - wel, bellach mae ganddi glun 

newydd - felly lwc owt Cantorion 

Creigiau! 

  

Drymiwr 

Llongyfarchiadau mawr i Daniel Calan 

Jones ar basio arholiad gradd 3 drwms 

Rockschool gyda chlod, a diolch yn 

fawr i Daniel Rochford, gynt o 

Bentyrch,  am yr hyfforddiant. 

   Nid drymiau yn unig yw forte Daniel - 

mae hefyd wedi llwyddo cael 

chwaraewr y flwyddyn gan dîm 'gwyn' 

pêl-droed Pentyrch Rangers (dan 9 

oed) ac hefyd wedi rhannu tarian 'most 

improved player' gyda Cai Cox, (Maes y 

Coed) gan dîm rygbi Pentyrch (dan 9 

oed) !  
Da iawn - dal ati 
 

Llongyfarchiadau mawr ... 
...i Mali Tudno O'Donnell ar enedigaeth 

Magdalen Fritha Tudno O'Donnell 

ddechrau'r haf. Pob dymuniad da i chi 

fel teulu a chroeso Magdalen! (Llun 

tudalen 16) 

Llongyfarchiadau ... 
... Gwenfil a Lyn Thomas ar ddathlu eu 

priodas ruddem ar Orffennaf y 29ain. 

Priodwyd Gwen a Lyn yng Nghapel 

Ebeneser, Abergwili gan y Parch 

Moelwyn Daniel.  

   Gyda llaw - penblwydd hapus iawn, 

Lyn!  
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Gweithgareddau  
yr Urdd 

Eisteddfod y  
Cymoedd 

 
Nos Wener. Hydref 15fed 

2010 
Am 5 o’r gloch 

 
Ysgol Lewis i Ferched, 

Ystrad Mynach 
 

Rhestr Testunau 
 

www.mentercaerffili.org/eisteddfod 

Mae ' r  Urd d  yn  t r e fn u  l lu  o 

weithgareddau ar gyfer pobl ifanc. Yn 

eu plith mae Taith Mr Urdd sy'n 

cychwyn ar 27 Medi, teithiau i Glan-

Llyn a Llangrannog a Cystadleuaeth 

Gymnasteg ar 12 Hydref. Cewch rhagor 

o fanylion gan Eleri Siân Evans yn 

Ysgol Gyfun Garth Olwg neu 

facebook.com/urddmg neu urdd.org. 

Taith ‘Beicio Mynydd’ i Gwrtycadno 

Yn ddiweddar  b u p ymtheg o 

ddisgyblion Blynyddoedd 9 a 10 yn 

beicio mynydd yng Nghanolfan 

Cwrtycadno yng ngorllewin Cymru 

gyda Mr Rhodri Thomas a Mr Robyn 

Davies.  Dechreuwyd y daith yn gynnar 

ar fore Sadwrn.  Y syniad oedd beicio 

dros Fynydd Mallaen ger y ganolfan i 

lwybr beicio Cwm Rhaeadr yng 

Nghilycwm.  Cafodd llwybr beicio 

Cwm Rhaeadr ei gynllunio gan y 

beiciwr mynydd profiadol Rowan 

Sorrell ac mae wedi ei raddoli yn lliw 

coch - sef anodd !  

   Cafwyd golygfeydd bendigedig o‟r 

rhaeadr wrth iddo ddisgyn dros ysgafell 

greigiog lle mae‟n arllwys oddi ar 

Fynydd Mallaen.  Yn y pellter gellir 

gweld Bannau Brycheiniog a Dyffryn 

Tywi. 

   Ar ôl taith hir ar draws Mynydd 

Mallaen. Braf oedd cael gweld 

wynebau'r disgyblion yn mwynhau‟r 

l l wyb r  yn  d i s g yn  l a wr  t r wy 

goedwigoedd Cwm Rhaeadr.  Ar ôl 

cyrraedd nôl yn y ganolfan cafwyd 

barbeciw a thân agored i‟r disgyblion 

blinedig i orffen y dydd.  Diolch yn fawr 

iawn i Mr Rogers am ei gymorth yn 

ystod y penwythnos. 

 

Miri Mathemateg 

Ar ddiwedd mis Mehefin cafodd 

Blwyddyn 8 ddiwrnod o hwyl gyda‟r 

Adran Fathemateg.  Roedd digon o sbri 

yn y bore wrth geisio datrys nifer o 

bosau gwahanol ac yna cyfle i weithio 

fel timau yn y prynhawn i adeiladu‟r tŵr 

gorau.  Cafwyd nifer o dyrau diddorol 

iawn! 

 

Y Mabolgampau  

Cynhaliwyd mabolgampau‟r ysgol eleni 

yn Stadiwm Rhyngwladol Caerdydd.  

Roedd yn hyfryd gweld y disgyblion yn 

Ffarwelio 

Dymuniadau gorau i Miss Jessica Beth 

Davies, un o‟n cynorthwywyr yn y 

Feithrin, sydd wedi ein gadael ar 

ddiwedd tymor yr Haf. Diolch iddi am 

ei chyfraniad i‟r ysgol a phob lwc i‟r 

dyfodol. 

 

Ysgol Iach 

Mae‟r ysgol wedi ennill gwobr gyntaf 

„Ysgolion Iach‟. Diolch yn fawr i Miss 

Sian Jones am ei holl waith caled yn 

arwain y prosiect yma. 

 

Wythnos Gelf 

Cynhaliwyd wythnos gelf yn yr ysgol yn 

ystod mis Mehefin. Eleni fe astudiwyd 

gwaith Laura Ashley a William Morris. 

Roedd pob plentyn yn yr ysgol wedi 

cael cyfle i ddylunio ac argraffu patrwm 

ar grys-T oedd yn adlewyrchu 

pat rymau‟r  cyn l lunwyr  uchod . 

Cynhaliwyd dwy sioe ffasiwn er mwyn 

i‟r rhieni weld eu plant yn modelu eu 

crysau-T unigryw. Diolch yn fawr i Mrs 

M i c h e l l e  B a r r y  a m  d r e f n u 

gweithgareddau‟r wythnos hon. 

 

Cwis Llyfrau 

Cafodd y tîm cwis llyfrau ddiwrnod 

wrth eu bodd yn Aberystwyth yn ystod 

mis Mehefin. Da iawn chi am gystadlu 

mor dda. Diolch arbennig i Mrs Heledd 

Day a Mrs Luned Thomas am eu 

hyfforddi. 

 

Cyngerdd Haf 

Cynhaliwyd ein cyngerdd haf blynyddol 

yn y Miwni ar ddechrau mis Gorffennaf. 

Cafodd y rhieni wledd yn gwylio 

e i temau a  chyf l wyniadau gan 

ddisgyblion yr ysgol. Yn sicr, roedd yna 

rywbeth i blesio pawb. 

 

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 

Llongyfarchiadau i‟r grŵp dawnsio 

disgo, grŵp llefaru a Gwenno Day am 

gystadlu mor dda yn Eisteddfod 

genedlaethol yr Urdd yn Aberaeron. 

Daliwch ati! 

 

Ffarwelio â Blwyddyn 6 

Aeth plant Blwyddyn 6 i ymweld ag 

Ysgol Gyfun Garth Olwg cyn diwedd y 

tymor. Dymunwn yn dda iddynt yn eu 

hysgol newydd. Peidiwch ag anghofio 

Pont Siôn Norton! 

cael cyfle i gystadlu ar drac o safon 

genedlaethol.  Cafwyd diwrnod hyfryd a 

l l w y d d i a n n u s  g y d a  c h y s t a d l u 

brwdfrydig ac egnïol.  Gwelwyd ambell 

berfformiad arbennig a thorrwyd tair 

record yn ystod y dydd.   

   Diolch i‟r staff i gyd am eu cymorth 

parod yn ystod y dydd ac i‟r disgyblion 

am eu brwdfrydedd a‟u hegni wrth 

gystadlu a chefnogi. Byddai‟n wych 

gweld un o‟r disgyblion yn cystadlu yn 

Llundain yn 2012! 
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Taith Beicio Mynydd i Gwrtycadno 

Enillwyr y tŵr buddugol: 

Jessica Burridge, Amy Outing, Deri Morgan a Trystan Gruffydd 

Blwyddyn 8 yn mwynhau’r Miri Mathemateg. 

Rhai o enillwyr y Mabolgampau - Eli Carvil, Taylor Jo Edwards, 

Ffion Kidner, Sydney Price a Charlotte Halliday. 

Jay Worley a Jess Stacey - Capteiniaid Llys 

Buddugol y dydd: Llys Owain 

Magdalen Fritha Tudno O'Donnell 

Gruffydd Rees 

Babanod Creigiau  
(Tudalen 14) 

Adran Bro Taf yng nghyflwyniad Alawon Gwerin y Cymoedd  


