
w w w . t a f e l a i . c o m   

 

MEHEFIN 
 2011 

 
Rhif 258 

 
 

Pris 80c 
tafod etafod e lláiái   

Dros wyliau'r Pasg bu Dawnswyr Nantgarw a Dawnswyr Bro 

Taf ar daith i Ŵyl Ddawnsio Gwerin y Byd yn Palma, 

Mallorca. Yn dilyn eu llwyddiant yn yr Ŵyl yn 2009 roedd 

disgwyliadau mawr am lwyddiant unwaith eto.  

   Unwaith eto llwyddodd Dawnswyr Bro Taf i ennill y wobr 

gyntaf yn y Gystadleuaeth Rhyngwladol i Blant a'r ail wobr am 

y Gwisgoedd Gorau mewn cystadleuaeth yn erbyn 34 o 

wledydd. 

   Daeth Dawnswyr Nantgarw yn ail yn y brif gystadleuaeth 

gan dderbyn clod arbennig gan y beirniaid am ddiddanu'r 

cynulleidfaoedd ar draws yr ynys.  

   Llongyfachiadau i'r ddau grŵp am ddangos y gorau o Gymru 

i'r byd ac yn arbennig i'r hyfforddwyr Eirlys Jones-Britton, 

Cliff Jones, Nerys Griffiths, a Gavin Ashcroft.   

   Llongyfarchiadau hefyd i Adran Bro Taf ar eu llwyddiant 

mewn nifer o gystadleuthau yn Eisteddfod yr Urdd, Abertawe.  

Newid Ysgol Gyfun Llanhari 
 

Mae adroddiad gan Gyfarwyddwr Addysg Rhondda Cynon Taf 

yn argymell agor ysgol gynraddd Gymraeg fel rhan o Ysgol 

Gyfun Llanhari. Bydd yr ysgol gynradd newydd yn ateb y galw 

cynyddol am addysg Gymraeg yn yr ardal ac yn datrys y 

broblem o brinder llefydd yn nalgylch presennol ysgol 

Gymraeg Llantrisant. Mae'n fwriad i gychwyn ar y broses 

statudol o ymgynghori yn syth gan obeithio ei gwblhau erbyn 

mis Medi. Yna bydd angen gwneud newidiadau i gampws 

presennol Ysgol Gyfun Llanhari i alluogi'r ysgol gynradd 

newydd i agor yn 2012. 

   Ar hyn o bryd mae 7,659 o ddisgyblion yn derbyn eu 

haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg yn Rhondda Cynon Taf sef 

20% o'r disgyblion 3 - 18 oed ac mae'r galw yn cynyddu yn 

sylweddol yn ardal Llantrisant. 

   Yn dilyn agor Ysgol Gyfun Llangynwyd yn sir Pen-y-bont 

mae'r niferoedd o ddisgyblion yn Ysgol Gyfun Llanhari yn 

gostwng o dros 900 i llai na 400 dros y pum mlynedd nesaf ond 

disgwylir i'r niferoedd godi i 900 erbyn 2012 gyda'r 

datblygiadau tai newydd yn yr ardal.   

Ensemble buddugol Ysgol Gyfun Garth Olwg 

Ensemble Lleisiol buddugol Ysgol Gymraeg Llantrisant 

Eisteddfod yr Urdd, Abertawe 

Dawnsio yn Mallorca 

Daeth Parti‟r Efail â dwy wobr yn ôl o‟r Ŵyl Ban Geltaidd yn 

nhre Dingle yn Iwerddon. Fe enillon nhw‟r wobr gyntaf i‟r 

corau meibion, a dod yn ail yn y gystadleuaeth am ganu gwerin 

unsain traddodiadol.  

   Ar ôl taith bws a fferi faith fe gyrhaeddodd y criw mewn 

pryd i ganu mewn cyngerdd o gantorion y gwledydd Celtaidd a 

Noson Lawen y Cymry ar y nos Wener ac yna cystadlu 

ddwywaith ar y dydd Sadwrn. Roedd hi‟n fore bach ddydd 

Llun Banc Mis Mai arnyn nhw‟n cyrraedd yn ôl i‟r ardal.  

Menna Thomas, 

arweinyddes Parti‟r 

Efail, yn derbyn y 

tlws a‟r wobr 

gyntaf i‟r corau 

meibion yn Dingle, 

gan gyn-lywydd yr 

Ŵyl, Emyr Wyn 

Thomas, Y Tymbl.  

Llwyddiant Parti'r Efail  
yn yr Ŵyl Ban-Geltaidd 



Cyhoeddir y rhifyn nesaf  
ar 1 Gorffennaf 2011 
Erthyglau a straeon 

i gyrraedd erbyn 
23 Mehefin 2011 

 

Y Golygydd  
Hendre 4 Pantbach 

Pentyrch 
CF15 9TG 

Ffôn: 029 20890040 

e-bost  
pentyrch@tafelai.net  

 

Tafod Elái ar y wê 

http://www.tafelai.net  

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 

Helfa Drysor 
 

Nos Wener 
24 Mehefin 

6yh  
o Glwb Rygbi Pentyrch 

 
Am wybodaeth 

Ffoniwch 029 20890040 
 

 

    Cangen y Garth 
 

'Taith i'r Gorllewin' 

Dydd Mercher 

 23 Mehefin    

 
Am ragor o fanylion,  

ffoniwch:  029 20892830 

Cymdeithas Gymraeg 
Llantrisant 

 
Dydd Sadwrn, Gorffennaf 9  

 
Taith bws i Barc Gwledig ac 

Amgueddfa Aberdar yn y 
bore a Rhondda Fach yn y 

prynhawn.  
Am rhagor o fanylion:  

Gwilym Treharne 01443 205937   
neu John Llew  a Judith Thomas 

01443 218077. 

Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau  

1af, Ysgol Gyfun Garth Olwg 

   

Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 

oed  

2il Siwan Henderson, Ysgol Gyfun Llanhari 

   

Dawns Werin Bl 7, 8 a 9  

3ydd, Adran Bro Taf 

   

Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau  

2il Siwan Evans, Adran Bro Taf 

    

Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau  

1af Trystan Gruffydd, Adran Bro Taf,  

3ydd Osian Gruffydd, Adran Bro Taf,  

  

Cân Actol Bl. 7, 8 a 9  

3ydd, Ysgol Gyfun Garth Olwg,  

 

Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed  

2il Ifan Jenkin, Ysgol Gyfun Llanhari 

 

Ymgom Bl 10 a dan 19 oed  

1af, Ysgol Gyfun Llanhari 

 

Barddoniaeth Bl. 8     

3ydd Gwynfor Dafydd, Ysgol Gyfun Llanhari 

 

Pyped Bl. 3 a 4    

1af Myfanwy Evans, Ysgol Gymraeg 

Llantrisant 

 

Print Du a Gwyn Bl. 3 a 4 

2il Ellie Morgan-Gould, Ysgol Gymraeg 

Llantrisant 

 

Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau 

3ydd Lowri Jones, Ysgol Gynradd Gymraeg 

Tonyrefail 

 

Printiau Du a Gwyn Bl. 5 a 6 

3ydd Ffion Hâf Jones, Ysgol Gynradd 

Gymraeg Tonyrefail 

 

Dawns Stepio Bl7 a dan 25 oed 

3ydd Adran Bro Taf 

Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau  

1af, Ysgol Gymraeg Llantrisant,  

  

Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau  

1af, Adran Bro Taf 

 

Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau  

3ydd Beca Ellis, Ysgol Gymraeg Llantrisant,   

  

Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau  

3ydd Mali Widgery, Ysgol Gymraeg Garth 

Olwg,   

  

Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)  

 3ydd, Ysgol Gynradd Creigiau 

  

Cyflwyniad Dramatig Bl 6 ac iau 

2il, Adran Bro Taf,  

 

Unawd Telyn Bl 7- 9      

3ydd Gwynfor Dafydd, Ysgol Gyfun Llanhari 

  

Parti Cerdd Dant (Adran) Bl 6 ac iau   

1af, Adran Bro Taf 

 

Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100/

Adran hyd 50)  

2il, Adran Bro Taf 

 

Grŵp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau  

3ydd, Adran Bro Taf    

Canlyniadau Eisteddfod yr Urdd, Abertawe 
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PONTYPRIDD 
 

Gohebydd Lleol:  
Jayne Rees  

CAPEL SALEM, 
TONTEG  

Ysgol Gynradd 
Gymraeg 

Pont Siôn Norton  
 

1951 - 2011  
 

Ym mis Hydref eleni fe fydd Ysgol Gynradd Gymraeg 
Pont Siôn Norton yn dathlu ei phen-blwydd yn 60 

oed! 
 

Fe fydd yr ysgol yn cynnal nifer helaeth o ddathliadau a 
phartïon – ar gyfer y disgyblion, y staff a’r llywodraethwyr 

– rhai cyfredol a’r rhai a fu yn gysylltiedig â’r ysgol 
eisoes. 

 
Rydym yn awyddus iawn i gysylltu â chyn-ddisgyblion a 
chyn aelodau o staff, Cymdeithas Rhieni ac Athrawon a 

llywodraethwyr er mwyn cynnwys cymaint o bobl â 
phosib yn ein dathliadau. 

 
Am ragor o fanylion cysylltwch â’r ysgol: 

 01443 486838      PontSionNorton60@gmail.com 

Merched Y Wawr 

Bydd y gangen yn cwrdd nos Iau, Mehefin 9fed yng Nghlwb y 

Bont am 7.30 pan fydd Eurgain Haf o „Achub y Plant‟ yn 

siarad am ei gwaith. 

   Ym mis Gorffennaf, ar nos Iau y seithfed, byddwn yn mynd 

ar daith gerdded. Croeso cynnes i bawb. Am fwy o fanylion 

cysylltwch â Margaret - 492838 

 

Clwb Llyfrau 

Y gyfrol dan sylw ym mis Mehefin yw „Hen Blant Bach‟ gan 

Gwen Parrott. Byddwn yn cwrdd yng Nghlwb y Bont am 8.00 

nos Fawrth 14eg Mehefin. 

   „Hiwmor y Cymoedd‟ gan Cennard Davies yw llyfr  mis 

Gorffennaf. Cawn flas ar y gyfrol ym mwyty‟r Trattoria, 

Pontypridd nos Fawrth, Gorff, 12fed. 

   Cysylltwch â Jayne am fwy o fanylion( 405837) 

Gwellhad Buan 

Pum niwrnod wedi derbyn aren newydd yn Ysbyty'r Waun 

cyrhaeddodd Margaret Pugh yn ôl yn ei chartref ym 

Mhreswylfa.  Cofir iddi dreulio tua thair wythnos yn yr ysbyty 

pan dderbyniodd ei haren gyntaf dros bum mlynedd ar hugain 

yn ôl.  Sioc aruthrol oedd ffonio John am hanes y datblygiadau 

a chlywed Margaret yn ateb y ffon.  Mae'ch ffrindiau a'ch cyd 

aelodau yn estyn eu cariad a'u dymuniadau gorau i chi 

Margaret. 

 

Symud i'r Gorllewin 

Syfrdanwyd y gynulleidfa ar ail Sul mis Mai pan gyhoeddodd 

ein Gweinidog, y Parchedig Peter Cutts, ei fod wedi derbyn y 

gwahoddiad i gymryd drosodd y gofal o Fedi ymlaen am dri 

Chapel yng Nghaerfyrddin a'r Cylch - Tabernacl, Caerfyrddin, 

Noddfa, Foelcwan a Bethania, Talog. Eglurodd ei fod ef a 

Lynn wedi dwys fyfyrio cyn gwneud y penderfyniad. Gedy nid 

twll ond ceunant ar ei ôl yn Salem ac yn yr ardal gyfan wedi 

tymor llawn prysurdeb dros un mlynedd ar ddeg yn ein plith. 

   Gwerthfawrogir yn enfawr ei ymroddiad tra yn Salem,- fel 

bugail, ffrind ac arweinydd. Cynhaliodd gwahanol gyfarfodydd 

wythnosol - Astudiaethau Beiblaidd, Cyfarfodydd Gweddi, y 

Clwb Cymraeg, Clwb Ieuenctid heblaw son am feithrin a 

chymryd rhan yng Ngherddorfa'r Capel. Gwyddai pob aelod ac 

eraill y gallent droi a phwyso arno pan mewn unrhyw angen.  

Gellid rhestru cyfrolau ac fe ddangosodd trwy ei esiampl 

bersonol ef ei hun sut i gerdded yr ail filltir. Estynnir 

dymuniadau gorau pob aelod i Peter a Lynn yn eu cartref 

newydd. O leiaf maent yn symud i'r cyfeiriad cywir!! 

Llinellau ffôn Cymraeg 

Mae llawer o wasanaethau yn darparu 
llinellau ffôn Cymraeg. Ewch i 

 

www.cymorth.com  
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Côr Godre'r Garth yn dathlu ennill Tlws Côr yr Ŵyl yng 

Ngŵyl Cheltenham 

Geraint Roberts o Glwb Rygbi 

Pentyrch yn derbyn siec gan 

Gadeirydd Creigiau 23, Steve Link 

Yn ystod y misoedd diwethaf mae 

Creigiau 23 wedi parhau â‟u cefnogaeth 

i wahanol gyfundrefnau lleol gan rhoi 

cyfraniadau  o  dros £1300. 

   Mae rhain yn cynnwys 

  £350 i Glwb Garddio Dynevor

(cymdeithas Rhandir Creigiau), ar gyfer 

torrwr gwair newydd 

  £310 i'r Cylch Meithrin ar gyfer 

adnoddau crefft 

  £300 i Ysgol Gynradd Creigiau  tuag at 

cost argraffu cyhoeddiad newydd gan y 

plant. 

  £350 i adran ieuenctid clwb rygbi 

Pentyrch ar gyfer mynd i dwrnament yn 

Rodez, Ffrainc. 

   Gyda‟r Carnifal yn agoshau rydym yn 

brysur iawn â‟r holl baratoadau ar gyfer 

y diwrnod mawr. Cofiwch ddod i 

gefnogi. 

 

   Am fwy o wybodaeth ewch i‟r wefan 

www.creigiau23.org.uk 

Cyfaraniadau diweddara  
Creigiau 23 

Kevin Davies, Prif Weithredwr Menter Iaith, ar Wedi 7 yn 

sôn am ddathliadau 150 yr Eisteddfod yn Aberdâr  

Adran Bro Taf  

Pyped Myfanwy Evans Ysgol 

Llantrisant 

Arglwydd Faer Caerdydd, y Cynghorydd Delme Bowen, yn un o'i 

ddyletswyddau cyntaf yn agor Llwybr Taith Gerdded yng Nghreigiau   

Trystan Gruffydd 

Alys Mai Levine, babi newydd Bethan 

a Ben Levine, Parc y Felin, Creigiau 

ac wyres i Carole ac Eric Willis, 

Groesfaen 

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

Pontypridd. CF37 1QJ 

01443 407570 
www.menteriaith.org 

WEDI 7 

Ymddangosodd prif weithredwr y 

Fenter ar raglen Wedi 7 Nos  Iau, Mai 

19eg i sôn am waith y Fenter, dathliadau 

150 o flynyddoedd steddfod Aberdâr a 

rhoi rhag hysbys i‟r diwrnod blasu 

cyrsiau Cymraeg yn Garth Olwg. 

 

Miri Mai 

Dydd Sadwrn Mai  14eg cynhaliwyd 

diwrnod i ddathlu Cymreictod Aberdâr a 

chanmlwyddiant a hanner yr Eisteddfod 

Genedlaethol.  Dadorchuddiwyd plac 

glas yn lleoliad yr Eisteddfod gyntaf sef 

neuadd y farchnad ac wedyn symudodd 

y dathlu ymlaen i amgueddfa Aberdâr 

lle cafwyd agoriad swyddogol gan Roy 

Noble a cherddoriaeth gan fand 

Llwydcoed.  Hefyd „roedd llu o 

stondinau amrywiol yn cynrychioli 

mudiadau oedd yn gweithredu dros y 

Gymraeg yn yr ardal, a hefyd stondinau 

crefft a bwyd.  Cafwyd diwrnod buddiol 

a llewyrchus dros ben ac edrychwn 

ymlaen yn awr at y digwyddiad nesaf, 

sef twmpath dawns gyda Jac y Do yng 

nghlwb rygbi Abercwmboi ar Orffennaf 

8fed.  Tocynnau ar gael nawr am £5 

(cynnwys lluniaeth ysgafn)  Ffoniwch 

Mairwen Hancock ar 01685 871447. 

 

Llwyddiant Pêl-droed !! 

Mae disgyblion ysgol gyfun Llanhari 

blwyddyn 10 newydd ennill Cwpan Pêl-

droed dan 15 Rhondda Cynon Taf. Ar y 

cyd gyda Swyddog Ieuenctid Menter 

Iaith Craig Howells a 5 x 60 yr ysgol, 

Gethin Smart. Curodd YGG Llanhari, 

Bryncelynog, Hawthorn, Tonyrefail ar y 

f f o r d d  i ‟ r  r o w n d  d e r f y n o l .  

Cafodd y rownd derfynol ei chwarae yn 

erbyn Ysgol Y Pant,. Enillodd Llanhari 

4 - 1 i ddod ar wobr Pêl-droed gyntaf yn 

hanes yr ysgol yn ôl i Lanhari. 

Llongyfarchiadau i bawb !! 

 

Dewch i weld Geraint “Snakeman” 

Hopkins yn Nhrehafod 
Bydd Geraint Hopkins yn dod â 

nadroedd a llond lle o anifeiliaid gwyllt 

eraill i Barc Treftadaeth y Rhondda 

ddydd Sul, Gorffennaf 17eg am 11.30.  

Yn ogystal â‟r sioe bydd paentio 

wynebau a bwrdd crefftau ar gael hefyd.  

Mynediad am ddim, dewch yn llu !! 

 

Picnic y Tedis !! 

Unwaith eto eleni bydd pabell Gymraeg 

yn Picnic y Tedis ym mharc Ynys 

Angharad Pontypridd ar Orffennaf 

1af.  Bydd Heini a sêr Holi Hana yn 

ymddangos ar y llwyfan Gymraeg 

y m y s g  e r a i l l ,  a  b yd d  l l u  o 

weithgareddau amrywiol a stondinau ar 

gael hefyd yn cychwyn am 10.00y.b 

 

Amser Cylch : Menter Iaith RhCT 

mewn cydweithrediad â TWF 

Cyfle newydd i rieni a phlant fwynhau 

gyda‟i gilydd trwy gyfrwng y Gymraeg.  

Daeth grŵp o rieni a phlant Aberdâr at 

ei gilydd i lyfrgell Aberdâr ddydd Iau'r 

19eg o Fai i fwynhau „Amser Cylch‟ 

yng nghwmni Nia Morgan, swyddog 

TWF yr ardal a Catrin Reynolds, 

swyddog gweithgareddau Teuluol 

Menter Iaith Rhondda Cynon Taf. 

   Bu pawb yn mwynhau clywed stori 

Cymraeg a chanu caneuon poblogaidd. 

Wedi hyn, chafodd pawb hwyl yn 

gwneud ychydig o gelf a chrefft.  

Cyfres o sesiynau arbennig i rieni a 

phlant ifanc ydy „Amser Cylch‟ ac mae 

Nia a Catrin yn bwriadu teithio o 

gwmpas llyfrgelloedd Rhondda Cynon 

Taf yn ystod y flwyddyn yn cynnal y 

rhain.  

   Mae‟n gyfle arbennig i rieni ymarfer 

neu ddysgu ychydig o Gymraeg ar y cyd 

gyda‟r plant. Ar ddiwedd y sesiwn o awr 

mae‟r grŵp yn derbyn adnoddau 

Cymraeg am ddim oddi wrth TWF yn 

cynnwys llyfr Cymraeg i blant ac yn 

cael y cyfle i glywed am holl 

weithgareddau diweddar Menter Iaith 

Rhondda Cynon Taf.  

   Er mwyn dangos diddordeb ac am fwy 

o fanylion cysylltwch â Nia a Catrin ar 

07500878 289/07779329342 

 

Rydym angen eich help!  

Rydym wrthi yn casglu cysylltiadau er 

mwyn creu bas data Cymraeg i‟r ardal. 

Y bwriad yw casglu enwau busnesau ac 

unigolion ardal RhCT sydd yn gallu 

darparu gwasanaeth Cymraeg .  

   Yn ogystal â hyn, byddwn yn 

gwerthfawrogi cymorth wrth unrhyw un 

sydd yn fodlon gwirfoddoli i‟r Fenter. 

Os ydych chi wedi ymddeol, neu angen 

cyfle i ymarfer eich Cymraeg rhowch 

alwad i‟r swyddfa ar unrhyw bryd! Os 

ydych chi‟n arbenigwr/arbenigwraig e.e. 

yn peintio, yn dawnsio, yn garddio…

Rhowch wybod i ni!!  

   Os oes diddordeb gennych mewn cael 

eich cynnwys ar ein bas data Cymraeg 

neu mewn gwirfoddoli ffoniwch Menter 

Iaith RhCT ar 01443 407570. 

Newyddion  
Bangla Cymru 

 
Daeth Ebrill â chyfle arall i dîm meddygol 

BanglaCymru newid bywydau. Y tro hwn 

aeth y criw i ardal fechan o‟r enw Tangail 

sy‟n perthyn i ranbarth Dhaka yng 

nghanol Bangladesh. Ardal o‟r un maint 

ag Ynys Môn yw‟r ardal hon, ond yn lle 

bod ganddi boblogaeth o ddeg a thrigain 

mil fel sydd gan ein hynys ni mae gan 

Tangail boblogaeth Cymru gyfan, sef 3.4 

miliwn! Mae yma gyfundrefn o afonydd 

sy‟n wythïen o lesâd i‟r ardal, ond yn 

ystod y tymor glawogydd yn troi‟n 

felltith. Amaethyddiaeth yw prif 

ddiwydiant yr ardal a physgota a 

gwehyddu hefyd yn gyffredin. Yn 

gyffelyb i weddill y wlad dim ond 29% o 

boblogaeth yr ardal sy‟n llythrennog. 

   Llogwyd theatr lawdriniaethau‟r ysbyty 

lleol; ysbyty nodedig o dlawd, ac felly 

rhaid oedd cludo lliaws o gyfarpar 

meddygol hanfodol i hwyluso‟r gwaith. 

Daeth tua chant a hanner o gleifion i gael 

eu gweld ond dim ond 56 ohonynt oedd 

yn gleifion hollt, sef priod genhadaeth y 

tîm meddygol. Ond, yn ôl yr arfer, 

cyfeiriwyd y rhai a siomwyd at 

sefydliadau ac elusennau eraill fyddai‟n 

gallu cynnig cymorth, ac er i 13 o gleifion 

hollt hefyd gael eu siomi am amrywiol 

resymau rhoddwyd cyfarwyddiadau 

iddynt hwy a‟u rhieni i deithio i 

ganolfannau eraill i gael eu trin yn nes 

ymlaen. Felly, dewiswyd y rhai oedd yn 

ddigon iach a chryf i gael y lawdriniaeth 

fyddai‟n  newid eu bywydau. 

   Un ohonynt oedd Fahima . Merch 

bymtheg oed oedd yn dioddef o wefus a 

thaflod hollt oedd hon. Ei mam a 

fynegodd ei phrif bryder sef bod gobaith 

iddi briodi‟n fuan dim ond iddi gael y 

ddwy lawdriniaeth. Dyma oedd un o 

amodau‟r darpar ŵr. Eglurwyd iddi ei bod 

yn anarferol i geisio cyweirio‟r daflod i 

un o‟i hoedran hi oherwydd y perygl o 

fethu â rheoli‟r gwaedu, a hefyd, y byddai 

cyweirio‟r wefus yr un pryd â‟r daflod yn 

gallu bod yn risg. Fodd bynnag, crefodd y 

fam ar i Dr Salek a‟r criw gyflawni‟r 

cyfan gan ddweud y byddai‟r risg 

honno‟n llai na‟r risg o fethu â phriodi a 

byw bywyd aflwyddiannus ac 

anhapusrwydd. Bu'r cyfuniad anarferol o 

driniaethau'n llwyddiant ac aeth y ddwy 

adre i ddechrau trefnu'r briodas! 

   Llwyddiant mawr oedd y „gwersyll 

hollt‟ hwn eto, a diolch i garedigrwydd 

cefnogwyr BanglaCymru fe roddwyd 

llawdriniaeth lwyddiannus i 43 o „gleifion 

hollt‟ ardal Tangail. Mae‟r cyfanswm ers 

Hydref 2008 erbyn hyn yn 359, a gwn 

bod diolch y cleifion a‟r tîm meddygol i‟r 

Cymry am eu helusengarwch yn un gwir 

ddidwyll.   

http://www.banglacymru.org.uk/  

 Diolch o waelod calon, Wil 

http://www.banglacymru.org.uk/
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EFAIL ISAF 
 

Gohebydd Lleol:  
Loreen Williams 

Dyweddïo 

Llongyfarchiadau i Angharad Pritchard 

Copley a Michael Gray ar eu dyweddïad. 

Merch hynaf John a Margaret Pritchard 

Copley yw Angharad ac mae Michael yn 

hanu o ardal Llundain. Athro yn 

Rhydychen yw Michael ac Angharad 

hithau yn feddyg yn Ysbyty Brenhinol 

Morgannwg yn Llantrisant. 

 

Genedigaeth 

Llongyfarchiadau i Huw a Carol John, 

Heol Iscoed sydd newydd ddod yn dad-cu 

a mam-gu am y tro cyntaf. Cafodd 

Lucinda, ei hwyres, ei geni ar Fai 13eg yn 

ferch fach i Jenny a Richard. 

 

Cydymdeimlo 

Estynnwn ein cydymdeimlad llwyraf i 

Diane a Caroline a‟u teuluoedd ar 

farwolaeth eu mam Mrs Doreen Hughes, 

Penywaun. Fe roddodd Doreen ei ffydd 

mewn addysg Gymraeg ddechrau 

chwedegau‟r ganrif ddiwethaf er nad oedd 

hi na‟r diweddar ŵr yn siarad Cymraeg. 

Roedd Diane, eu merch hynaf, yn un o‟r 

disgyblion cyntaf yn Ysgol Gymraeg 

Garth Olwg a buan y dilynodd Caroline ar 

yr un llwybr. 

   Cynhaliwyd angladd Doreen yn y 

Tabernacl ddydd Mercher y deunawfed o 

Fai. Gweinyddwyd yr angladd gan Y 

Parchedig D. Eirian Rees a thalwyd 

teyrnged iddi ar ran y cymdogion gan 

Colin Jenkins. Darllenodd ei hŵyr James 

Hughes-Woods ddarn o farddoniaeth er 

caf am ei fam-gu. Claddwyd ei 

gweddillion yn Eglwys Llansteffan ger 

Aberhonddu ar Fai'r 20fed. 

 

Llwyddiant y Corau 

Llongyfarchiadau i gorau‟r pentref ar eu 

llwyddiant yn ddiweddar. Fe enillodd 

Parti‟r Efail wobrau yn yr Ŵyl Ban 

Geltaidd yn Iwerddon. 

   Daeth buddugoliaeth ysgubol i Gôr 

Godre‟r Garth hefyd ddydd Sadwrn, Mai 

14eg, gan ennill dwy wobr gyntaf ac yna 

mynd ymlaen i gipio Cwpan Aur yr Ŵyl 

yng Ngŵyl Cheltenham. 

 

Swyddi Newydd 

Llongyfarchiadau i Geraint Rees, 

Penywaun ar gael ei benodi‟n Bennaeth 

Ffederasiwn Ysgolion uwchradd Trelái. Fe 

fydd yn dechrau ar ei swydd newydd yn 

swyddogol ar y cyntaf o Fedi. 

Dymuniadau gorau iti gyda‟r dasg anferth 

sydd yn dy wynebu. 

   Llongyfarchiadau hefyd i Dewi Rees, 

mab Geraint a Caroline, sydd wedi ei 

benodi‟n athro yn Ysgol Coed y Gof, 

Caerdydd.   

 

Y TABERNACL 

Cymorth Cristnogol 

Yn ystod y mis gwelwyd byddin o 

wirfoddolwyr a‟u bagiau coch llachar yn 

crwydro strydoedd y pentre‟ yn casglu at 

Gymorth Cristnogol. Diolch i bawb am eu 

cyfraniadau a‟u cefnogaeth, ac i‟r 

casglwyr dyfal am eu gwaith diflino.  

 

Merched y Capel 

Ar yr ail ar bymtheg o Fai fe aeth criw o 

Ferched y Capel i‟r Fenni am y dydd gan 

ddal y trên o Orsaf Caerdydd. Bu sgwrsio 

brwd dros ginio ac rwy‟n siŵr i mi 

ymweld â rhan fwyaf o siopau‟r dref a 

stondinau‟r farchnad. 

   Ein cyfarfod nesaf fydd Te Mefus yng 

Ngardd Ros, 3 Ffordd Gwern, Rhydlafar 

ddydd Mawrth, Mehefin 7fed am hanner 

awr wedi pump y prynhawn. Bydd cyfle i 

brynu planhigion a theisennau yn ogystal â 

chael te mefus blasus. Dewch yn llu i‟n 

cefnogi. Bydd elw‟r prynhawn yn cael ei 

rannu rhwng elusennau lleol a phlant 

amddifad yn Lesotho. 

   Trefnir gwibdaith i Drefeca ddydd 

Mawrth, Mehefin 28ain. Cysylltwch ag 

Ann Rees neu Eifiona Hewitt  os ydych 

am ymuno â‟r daith. 

 

Cydymdeimlo 

Estynnwn ein cydymdeimlad didwyll i 

Bethan Guilfoyle a‟r teulu ar golli ei mam, 

Mrs Edna Jones, Llanddarog, yn ystod y 

mis. 

 

Trefn y Suliau ar gyfer Mis Mehefin 

Mehefin 5ed. Gwasanaeth Cymun o dan 

ofal ein Gweinidog 

Mehefin 12fed. Y Parchedig Aled 

Edwards 

Mehefin 19eg. Oedfa Deuluol 

Mehefin 26ain. Keith Rowlands 

YSGOL CREIGIAU 
 
Dydd Mawrth 10fed o Fai, aeth Elin 

Preest o Ddosbartth 5, i  Ganolfan 

Gwasanaeth Gwaed Cymru i gael ei 

gwobrwyo am ennill cystadleuaeth lliwio 

llun. Cyn gwyliau‟r Pasg roedd pob un 

plentyn yn yr ysgol wedi cael cyfle i liwio 

llun. Casglwyd y lluniau ynghyd ac ymhen 

rhyw bythefnos daeth e-bost i ddweud mai 

llun Elin Preest fyddai yn cynrychioli‟r 

ysgol. Mrs Kirkman aeth gydag Elin i‟r 

ganolfan a chafodd y ddwy amser gwych! 

Derbyniodd Elin dystysgrif hyfryd gyda 

photel ddŵr a phecyn o bensiliau lliw. 

Derbyniodd pawb yn yr ysgol fag ymarfer 

corff gyda logo Cymdeithas Gwaed 

Cymru arno. Da iawn ti Elin! 

 

Aeth pedwar o fechgyn Blwyddyn 4, 

Gethin Rosser, Daniel Macdonald, Rhodri 

Ellis a Richard Evans i Aberystwyth yn 

ddiweddar i gynrychioli Sir Caerdydd yn 

ras Traws Gwlad yr Urdd. Roedd nifer 

helaeth o blant yn cystadlu. Rhedodd y 

pedwar yn arbennig o dda a daethant yn 

drydydd fel tim. Diolch i Mr.Balbini am 

eu hyfforddi a‟u cefnogi! Ardderchog 

fechgyn! 

 

Ddydd Gwener Mai 13eg aeth  wyth o 

blant Blwyddyn 4 ac wyth o blant 

Blwyddyn 6 i Ganolfan Howardian yng 

Nghaerdydd ar gyfer ail rownd Y Cwis 

Llyfrau. Roedd tîm Blwyddyn 4 yn 

cyflwyno‟r llyfr cerddi „Dan Deimlad, 

Dan Chwerthin‟ ac roedd tîm Blwyddyn 6 

yn cyflwyno‟r nofel dditectif “Green 

Skinned Gravy”. Cafwyd perfformiad o 

safon uchel ganddynt ac roedd Mrs Evans 

a Mrs Kirkman yn falch iawn ohonynt. Yn 

anffodus doedden nhw ddim yn fuddugol 

y tro yma! Daliwch ati blantos! 

 

Cafwyd gwasanaeth arbennig ar yr 20fed 

o Fai i ddathlu Dydd Ewyllys Da. 

Dosbarth 5 oedd yn gyfrifol am 

drosglwyddo‟r neges bwysig a phwerus – 

„Rhyfel a Heddwch yn Afghanistan.‟ 

Cafwyd perfformiad gwych gan bob un 

plentyn a chreuwyd awyrgylch hyfryd yn 

y neuadd y bore hwnnw. Roedd clywed yr 

ysgol gyfan yn canu „Hedd, Perffaith 

Hedd‟ yn deimladwy a gwefreiddiol.  

 

Rhai wythnosau‟n ôl, gwahoddwyd Côr yr 

Ysgol i ganu yn y maes awyr i groesawu 

awyren gyntaf cwmni Helvetic o‟r Swistir 

i Gaerdydd. Mae‟n amlwg iddynt greu 

argraff arbennig oherwydd estynwyd 

gwahoddiad i‟r Côr i hedfan allan am 

ddwy noson i‟r Swistir ym mis 

Gorffennaf. Yn ystod eu hymweliad, fe 

fyddant yn perfformio ac yn ymweld â‟r 

ysgol sydd wedi ei gefeillio ag Ysgol 

Creigiau. Mae‟r plant a‟r athrawon yn 

gyffrous iawn! 

 

“Y Fro” oedd thema cystadleuaeth Celf a 

Chrefft yr Urdd eleni. Llongyfarchiadau i 

bawb a fu‟n cystadlu ac arddangos eu 

sgiliau drwy amrywiol gyfryngau. 

Llongyfarchiadau arbennig fodd bynnag 

i‟r canlynol am ddod yn fuddugol yn y Sir: 

Casi a Nel Thomas, Heath Barber a Dyfan 

Lloyd Owen.  

 

Mae„r cyn chwaraewr pêl-droed, Chris 

Pike a fu‟n chwarae i Chelsea, Fulham a 

Chaerdydd, wedi bod yn gweithio gyda 

phlant Blynyddoedd 4 a 6 yn ddiweddar. 

Nid gweithio ar eu sgiliau pêl droed yr 

oedd y tro hwn fodd bynnag, ond eu 

sgiliau criced! Mae‟r plant wedi bod wrth 

eu boddau ac yn edrych ymlaen yn awr at 

gystadlu yng nghystadleuaeth criced Asda 

a‟r Urdd yn hwyrach yn y tymor. 

 

Pob dymuniad da i Gwyn Robins, Millie 

Gallo a holl aelodau‟r Grwp Llefaru Ail 

Iaith a fydd yn cystadlu yn Eisteddfod 

Genedlaethol yr Urdd yn Abertawe dros yr 

hanner tymor. Diolch i bawb a fu‟n eu 

hyfforddi. 
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TONYREFAIL 
 

Gohebydd Lleol:  
Helen Prosser 

671577 

PENTYRCH 
 

Gohebydd Lleol:  
Marian Wynne 

CLWB Y DWRLYN - NABOD Y 

FRO 

Brynhawn Sul, Mai 15, ymgasglodd 

aelodau‟r Clwb  ar gyfer y daith gerdded 

flynyddol o gwmpas yr ardal dan 

arweiniad Don Llewellyn. Y tro  yma 

anelwyd am yr ysgol gan groesi‟r caeau 

tuag at Heol Pantygored, yna draw at 

Lynnoedd Canada, drwy‟r goedwig i 

Lôn y  Seren cyn troi‟n ôl am Bentyrch. 

Fel arfer „roedd gan Don stôr o straeon a 

sylwadau gydol y daith,  gan gynnwys 

hanes Trog, ci oedd yn hoff o grwydro 

(ar un achlysur llwyddodd i gyrraedd y 

Fenni!). Â rasus „point to point‟ 

Pentyrch yn cael eu cynnal yn y caeau 

islaw‟r ysgol „roedd y dyrfa yn aros yn 

ddisgwylgar i‟r ceffylau ymddangos o 

gysgod y coed ar ddarn terfynol y cwrs. 

Fodd bynnag, pwy ymddangosodd ar 

flaen y pac ond Trog! Achosodd gryn 

gynnwrf a dweud y lleiaf a bu sawl 

ymgais i‟w ddal, nes i Don, a oedd yn 

gyfarwydd â‟r ci, gael gafael arno. 

Dyma lun ohono gyda Don (ifanc!) 

   Diolch yn fawr i  Don am brynhawn 

dymunol tra‟n ystwytho‟r cyhyrau a 

chael cyfle  arall i fanteisio ar gyfoeth ei 

wybodaeth am yr ardal. 

   Bydd rhaglen ddiddorol am Don yn 

cael ei darlledu  ar S4C yn yr Hydref 

gan fod Dai Jones wedi bod  yma yn  ei 

ffilmio o gwmpas y pentref. 

 

PRIODAS AUR 

Llongyfarchiadau gwresog i Gwyn a Vi 

Jones, Heol y Parc wrth iddynt ddathlu 

hanner can mlynedd o fywyd priodasol 

ddiwedd mis Mai.  Mae‟n siwr iddynt 

fwynhau y fordaith ar fôr y Canoldir. 

 

GENEDIGAETH 

Llongyfarchiadau i Cat a Gareth 

Thomas, Rhydlafar, ar enedigaeth 

Deiniol Rhys ar Fawrth 30. Mae Caitlin 

wedi rhoi croeso mawr i‟w brawd bach 

newydd. Pob dymuniad da iddynt fel 

teulu. 

 

PRIODAS 

Llongyfarchiadau a phob dymuniad da i 

Rhys a Karen Evans, yn dilyn eu priodas 

yn Nant Gwrtheyrn. Mae Rhys a Karen 

newydd symud i fyw i Field Terrace. 

 

GOR-WYRES NEWYDD 

Llongyfarchiadau i Eirlys a Cerith 

Davies ar enedigaeth eu gor-wyres fach 

newydd, Millie, yng Nghaerdydd  ar y 

cyntaf o Ebrill. Dymunwn yn dda i‟w 

rhieni, Kate ac Andy, a Harry, brawd 

mawr Millie. 

 

CLWB RYGBI PENTYRCH 

 Dros ddau benwythnos ym mis Mai , 

dathlwyd y tymor ar bob oedran yng 

Nghlwb Rygbi Pentyrch. Y mini a'r 

ifanc oedd gynta‟, â'r clwb yn ymfalchio 

yn y ffaith bod yr adran hon gyda'r 

fwyaf yng Nghymru. Mae dros 200 o 

aelodau o 6 i 16 oed , a'r tymor yn 

dangos eto fod yr adran iau yn cael 

llwyddiant mawr ac yn mynd o nerth i 

nerth . 

   Yna cafwyd noson wobrwyo y 

timoedd hŷn . Braf oedd cael adrodd fod 

y tîm ieuenctid a'r ail dîm wedi gorffen 

yn ail yn eu cynghrair , a'r tîm cynta‟ , o 

dan amgylchiadau anodd iawn, wedi 

llwyddo i gadw ei statws yn nhrydedd 

adran De Ddwyrain Undeb Rygbi 

Cymru . Gyda'r ieuenctid , Aled Rees 

oedd Chwaraewr y Flwyddyn ei gyd 

chwaraewyr.  Adam Scanlon oedd 

Chwaraewr y Flwyddyn . Steve Parish 

oedd Chwaraewr y chwaraewyr yr ail 

dîm a Nick Jones oedd Chwaraewr y 

Flwyddyn.  

    I'r tîm cyntaf - Morgan Williams 

ddangosodd y cynnydd mwya‟.  James 

Cashin, y capten, oedd Chwaraewr y 

chwaraewyr , ond aeth Hywel Chatham 

â dwy wobr  - dewis y cefnogwyr a 

Chwaraewr y Flwyddyn . Rhoddwyd 

dwy wobr am wasanaeth arbennig i'r 

clwb  i Berian Davies a Geoff Williams, 

rheolwr y tîm cyntaf.  Llongyfarchiadau 

iddyn nhw i gyd. 

 

Derek Y Tywydd 

Mae'r cwmniau teledu wedi bod yn 

brysur iawn yn yr ardal yn ddiweddar. 

Yn dynn ar sodlau Dai Jones yn ffilmio 

rhifyn o "Cefn Gwlad" gyda Don 

Llywelyn, wele Derek (Y Tywydd) 

Brockway yn cyd-gerdded gyda mintai i 

ben Y Garth. Roedd hi'n bygwth niwl a 

glaw wrth iddyn nhw gychwyn drwy 

Cydymdeimladau dwys 

Bu farw George Gwiliam ar 28 Ebrill.  

Brodor o Aberpennar oedd George ond 

bu‟n byw ar hyd ei fywyd priodasol yn 

Nhonyrefail ac yn y blynyddoedd 

diwethaf yn y Gilfach Goch.  Bu‟n aelod 

ffyddlon o‟r egwlys Gatholig a 

threuliodd gyfnod hefyd yn dysgu‟r 

Gymraeg.  Bydd yn cael ei gofio gan 

bawb fel gwir fonheddwr addfwyn.  

Mae ei ferch, Clair, wedi dysgu‟r 

Gymraeg yn rhugl ac wedi bod ar y staff 

yn Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail.  

Cydymdeimlir â‟r teulu cyfan yn eu 

colled. 

 

Llongyfarchiadau 

Llongyfarchiadau i Richard Jones ar 

ennill gwobr Rotari Ysgol Gyfun 

Llanhari.  Dyfernir y wobr ar gyfer 

disgybl sy'n gosod esiampl i ddisgyblion 

eraill.  Da iawn Richard! 

Don Llewellyn gyda Trog 

Gefn Bychan - ond roedd hi wedi gwella 

tipyn o ran tywydd erbyn iddyn nhw 

nesau i 'r  br ig.  Bydd y daith 

yn destun rhifyn o "Weatherman 

Walking" cyn hir.  

Problem 'da’r 
diod? 

Mae 'na ateb. 
Ffoniwch AA:  
0845 769 7555 

 

Mae cyfarfodydd 
Cymraeg 

yn eich ardal chi. 
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CREIGIAU 
 

Gohebydd Lleol:  
Nia Williams 
029 20890979  

Clod i Aled! 

Llongyfarchiadau mawr i Aled Herbert ar 

basio gradd 7 trwmped gyda chlod. Da 

iawn ti, Aled - mae'r ymarfer yn talu ar ei 

ganfed.  

 

Catrin Herbert 

Enw cyfarwydd iawn i wrandawyr Radio 

Cymru bellach. Mae hi'n amlwg yn ffefryn 

gyda Caryl Parry-Jones, Magi Dodd, Lisa 

Gwilym ... i enwi ond ychydig. Disgybl 

chweched dosbarth yw Catrin yn Ysgol 

Plasmawr - ond mae hi'n brysur hefyd 

gyda'i cherddoriaeth. 

   Mae hi’n ysgrifennu a pherfformio ei 

chaneuon ei hun ac yn recordio o dan label 

Kissan gyda Hywel Wigley ym 

M h e n t y r c h .  C a f o d d  g yn g e r d d 

llwyddiannus yno ym Mis Ebrill gyda 

Brigyn. 

   Mae ganddi un gân ar  i Tunes – 

“Disgyn Amdanat Ti”  - a bu honno‟n 

drac yr wythnos gyda Dafydd a Caryl ar 

Radio Cymru. Mae hi hefyd wedi recordio 

sesiwn C2 ac mae‟r caneuon hynny sef 

“Ar y Llyn”,  “Ar goll yng Nghaerdydd” 

ac “Er Dy Fwyn” ar gael ar wefan Radio 

Cymru/ sesiynau C2. 

   Mae hi’n brysur yn gweithio ar ei 

halbwm cyntaf fydd ar gael erbyn yr 

Eisteddfod Genedlaethol.  Mae hi wedi 

canu ar raglenni teledu Wedi 7 ac Ar 

Gamera yn ddiweddar ac yn recordio ar 

gyfer Noson Lawen cyn hir. 

   Mae ganddi sawl gig yn y misoedd nesaf 

yng Nghlwb Ifor Bach, y Fuwch Goch, 

Gwyl Bedroc, llwyfannau perfformio 

Eisteddfod yr Urdd a‟r Genedlaethol ac 

ym Maes B. Mae ganddi dudalen 

Facebook ac mae gwefan ar y ffordd! 

   

Eich gohebydd! 

Apél! Plís! Mae eich gohebydd yn mynd 

yn heeeen! Rhy hen o lawer i fedru cadw 

mewn cysylltiad â'r to sy'n codi. Tybed a 

garech chi fod yn ohebydd Creigiau? 

Tybed a garech rannu'r swydd? Beth am 

greu tîm fel Llantrisant - sy'n gweithio'n 

ardderchog. Neu o leiaf - beth am ystyried 

bod yn gysylltydd - ac anfon eich storiau 

ataf fi. Sheila Dafis - 'dw i'n gweld dy 

golli'n arw! 

  

Cydymdeimlo 

 Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf á Dr 

Iwan ac Esme Griffiths a'r plantos ar 

iddynt golli Mam a Mam-gu ddiwedd mis 

Mai. Bu farw Mrs. Jennie Griffiths yn 

dawel yn Ysbyty Aberteifi. Bydd colled 

fawr ar ei hól ar yr aelwyd yma yn 

Creigiau gan y byddai 'Mam-gu' yn 

ymwelydd cyson ac yn ffrind da i Caryl, 

Owain, Dafydd a Seth.  

LLANTRISANT 
GROESFAEN 

MEISGYN 
Gohebydd y Mis: 

Geraint ac Enid Hughes 

Hyfforddi i fynd yn athrawes 

Llongyfarchiadau i Jayne Collier ar 

lwyddo i ennill lle ar gwrs hyfforddi 

athrawon ym Mhrifysgol Abertawe ym 

mis Medi. Ar ôl ennill gradd yn y 

Gymraeg yn Aberystwyth mae Jayne 

wedi bod yn gweithio fel cynorthwy-

ydd dosbarth yn Ysgol Cynwyd Sant 

Maesteg. 

   Mae Jayne o dras go arbennig. Ei hen, 

hen daid, Hugh Evans oedd sylfaenydd 

Gwasg y Brython yn Lerpwl, gwasg a 

gyfrannodd yn helaeth i fyd cyhoeddi 

llyfrau Cymraeg.  Rhwng 1897 a 1937 

cyhoeddwyd dros 300 o lyfrau a 

chylchgronau Cymraeg ganddi. Yn eu 

mysg y chwarterolyn llenyddol 

dylanwadol - Y Beirniad  dan 

olygyddiaeth Syr John Morris Jones.     

Roedd Hugh Evans hefyd yn awdur o fri 

ac mae ei gyfrol  Cwm Eithin  yn gofnod 

manwl o fywyd gwledig ac arferion 

Cymru ar ddechrau‟r bedwaredd ganrif 

ar bymtheg. 

   Mae Gwenda, gor-wyres Hugh Evans 

a‟i gŵr Tim yn hynod falch o‟u tras 

Sgowsaidd, ond bellach maen nhw wedi 

ymgartrefu yn Llantrisant  ers dros 

chwarter canrif. Nyrs gymunedol yw 

Gwenda ac mae Tim yn ddarlithydd 

f fo to gra f f iae th  ym Mhr i fysgo l 

Morgannwg. Bu‟n gweithio am 

flwyddyn ar fferm ar stad Rhiwlas ger y 

Bala a chyhoeddodd lyfr yn portreadu 

bywyd ffermwyr defaid yn yr ardal 

honno. Yn ddiweddar mae wedi 

canolbwyntio ar dynnu lluniau bywyd 

gwyllt a thirluniau.  Os ydych am gip ar 

e i  wa i th  e wc h  i ‟w we fa n  – 

www.timcollierphotography.com – mae 

yno stôr o luniau gwir drawiadol. 

   Mae Hugh eu mab yn ddylunydd 

gwefannau ac yn gweithio ar ei liwt eu 

hun. Nia yw‟r ferch ieuengaf  ac mae 

hi‟n dilyn ôl troed ei thad. Mae hi‟n cael 

ei hystyried yn un o fyfyrwyr disgleiraif 

Prifysgol Falmouth - un o brifysgolion 

amlycaf gwledydd Prydain ym myd 

ffotograffiaeth. 

   Ac enw‟r tŷ maen nhw‟n byw ynddo 

yn Greenlands Road?  Cwm Eithin – 

wrth gwrs! 

 

Siom i chwaraewr rygbi ifanc 

Da clywed bod Rhys, mab Ceri a Mark 

Morgan, Meisgyn wedi gwella ar ôl 

derbyn triniaeth yn yr ysbyty ganol mis 

Mai. Digwyddodd hyn ar yr union adeg 

roedd Rhys i fod i chwarae mewn 

cystadleuaeth rygbi rhwng ysgolion 

cynradd yr ardal. Ond mae‟n siwr y daw 

cyfle eto iddo ddangos ei ddoniau ar y 

cae yn y dyfodol! 

 

Taith go anarferol 

Mae‟r rhan fwya o glybiau rygbi‟n 

dathlu eu diwedd tymor gyda thaith – fel 

arfer i chwarae yn erbyn dau neu dri o 

glybiau yn yr ynysoedd yma. Yn aml 

bydd rhai‟n mentro i gyfandir Ewrop 

ond peth go anarferol yw gweld taith yn 

cael ei threfnu i‟r Dwyrain Pell. 

   D yn a ‟n  u n i o n  s y‟ n  wy n e b u 

chwaraewyr a chefnogwyr Clwb Rygbi 

Llantrisant pan fyddan nhw‟n ymweld â 

Hong Kong a Beijing ddiwedd Mai. Ar 

ôl chwarae yn Hong Kong bydd y 

criw‟n picio draw i Beijing ar drên – 

taith fydd yn cymryd pedair awr ar 

hugain iddyn nhw! Digon o amser felly i 

ymlacio a pharatoi ar gyfer brwydr arall 

yn erbyn tîm o brifddinas China. 

   Mae‟n siwr y byddai Tafod Elái yn 

fwy na pharod i gynnwys adroddiad o‟r 

daith yn ei rifyn nesa. Ond go brin. Fel 

mae‟r hen ddywediad yn ei awgrymu – 

mae‟r hyn sy‟n mynd ar daith yn aros ar 

daith! 

 

Cymdeithas Gymraeg Llantrisant 

Trefnir taith o gwmpas ardal Rhondda 

Fach ac Aberdâr ddydd Sadwrn 

Gorffennaf 9fed.  Bydd bws yn gadael 

am 9.30 y bore. Os oes gennych 

ddiddordeb cysylltwch â John Thomas 

01443  2118077 

Newyddion mis nesaf at Awen Mai os 

gwelwch yn dda  01443 228204 

http://www.timcollierphotography.com
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GILFACH 
GOCH 

 
Gohebydd Lleol: Betsi Griffiths 

’STAFELL FYW 
CAERDYDD  

YN DOD YN REALITI 
 
Gyda chwta 4 mis i fynd cyn y bydd 'Stafell 

Fyw Caerdydd, y ganolfan adfer newydd yn 

58 Richmond Road yn agor, dyma gyfle i 

egluro ychydig am y ddarpariaeth fydd ar 

gael a'r athroniaeth sy'n gyrru'r fenter 

wahanol a chyffrous hon. 

  Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae 

arbenigwyr wedi cydnabod bod angen 

newid y modd y gellir helpu pobl i oresgyn 

problemau'r defnydd o sylweddau, boed 

alcohol, gyffuriau, neu ymddygiadau 

niweidiol eraill fel gamblo, dibyniaeth ar 

ryw neu'r camddefnydd o fwyd, a.y.b.  Mae 

gwellhad wedi dod yn egwyddor arweiniol 

ac mae cymdeithas yn dechrau dysgu oddi 

wrth y nifer o bobl sydd wedi gwella o 

ddibyniaeth.  Mae trawsnewid systemau 

gofal ar y gweill, gan symud i ffwrdd oddi 

wrth systemau ar sail patholeg at rai sy'n 

hybu iechyd da ac adferiad. 

   Diffiniwyd adferiad personol o broblemau 

alcohol a chyffuriau fel proses o newid lle 

mae unigolyn yn sicrhau ymataliad, gwell 

iechyd, iechyd da, ac ansawdd bywyd.  

Mae'r model adfer yn wahanol i'r model 

meddygol lle mae llawer o'r driniaeth ar 

gyfer dibyniaeth wedi'i seilio ar hyn o bryd 

gan ei fod yn pwysleisio rhoi grym i'r 

person, pwysigrwydd cefnogaeth cyfoedion 

a chyfranogiad aelodau'r teulu i helpu'r 

person i gael hyd i adferiad. Mae'n 

canolbwyntio ar gryfderau ac asedau 

person, nid ei wendidau a'i ddiffygion ac 

mae'n mynd y tu hwnt i reoli symptomau.   

   Yn 'Stafell Fyw Caerdydd fyddwn ni byth 

yn gofyn, “Beth sy'n bod arnoch chi?” ond 

yn hytrach “Beth ddigwyddodd i chi?”  

Byddwn yn cefnogi'r PIRs (Pobl mewn 

Gwellhad) wrth iddynt wneud y 

cysylltiadau rhwng eu camddefnydd o 

alcohol/ cyffuriau/ neu ymddygiad 

niweidiol a'r colledion a gawsant.  Byddwn 

yn bartner iddynt wrth iddynt ymchwilio i'r 

effaith a gafodd y colledion hynny ar eu 

bywydau.  

   Ond cyn hynny, wrth gwrs, mae llawer o 

waith i‟w wneud. Wythnos nesaf (26ain o 

Fehefin) bydd y gwaith adeiladu yn 

dechrau. Ond mae‟r grwpiau a‟r gwaith 

cynghori un-i-un wedi bod yn mynd ymlaen 

ers peth amser ochr yn ochr â‟r gwaith o 

greu ymwybyddiaeth o‟r ganolfan newydd. 

   Eisoes, er enghraifft, recordiwyd Cân y 

„Stafell Fyw, ac mae ar gael i‟w lawr 

lwytho o www.sainwales.com ac ar iTunes.   

   Diolch i Bryn Fôn, Elin Fflur, Ynyr ac 

Eurig Roberts o Brigyn, aelodau côr hŷn 

Glanaethwy a chôr Eifionydd  am roi o‟u 

talentau am ddim i gefnogi‟r fenter. Bu eu 

rhoi nhw'r math o roi nad oes pris arno: y 

rhoi o‟r hunan i helpu rhywun arall. 

  Diolch arbennig i Alun “Sbardun” Huws 

am gyfansoddi‟r gan. Yn fwy, diolch iddo 

am roi wyneb a llais i wellhad yn ei fynych 

gyfweliadau wrth ei hyrwyddo. Drwy fod 

yn agored am ei broblemau mae o, ac eraill 

fel Carol Hardy a Heulwen Thomas, wedi 

cyfrannu llawer at ddileu'r mynydd o 

ragfarn, camwahaniaethu a stigmateiddio 

sylweddol sy'n parhau yn ein cymdeithas yn 

erbyn pobl â phroblemau llwyrddibyniaeth 

ac afiechyd meddwl. 

  Yn ogystal, mae criw bychan ohonom 

wedi bod yn gweithio ar hysbyseb i‟r 

„Stafell Fyw - fydd, gobeithio, yn 

ymddangos ar y teledu ac yn y sinemâu 

gyda hyn. Rhys Powys, y cyfarwyddwr 

ffilm a theledu sydd wedi bod yn arwain ar 

y fenter hon, gyda Betty Evans, Delyth 

Jones, Alun “Sbardun” Huws, a Ray Orton 

yn gefn iddo. Yn y ffilm fer dangosir cyfres 

o ddrysau y bydd dioddefwr yn mynd 

drwyddynt ar ei daith i‟r  gwaelodion, cyn 

cynnig ei fod yn “agor y drws i fywyd 

gwell” drwy fynychu‟r „Stafell Fyw. 

Dangosir yr hysbyseb yn gyhoeddus am y 

tro cyntaf yn ystod achlysur ein Darlith 

Flynyddol yn adeilad Pier Head, Bae 

Caerdydd ar nos Fawrth 21ain o Fehefin. 

Phil Valentine, Cyfarwyddwr Gweithredol 

Cymuned Adfer o Gaethiwed Connecticut 

(CCAR) fydd yn traddodi‟r ddarlith ar y 

testun, “Sut daeth adferiad yn gwbl 

allweddol eto”. Cynhelir y digwyddiad ar 

wahoddiad Alun Ffred Jones AC., a 

chadeirir y noson gan Angharad Mair. 

Phillip Valentine, gyda llaw, oedd un o‟r 

bobl groesawodd fi i‟r Unol Daleithiau pan 

oeddwn yno fel rhan o Gymrodoriaeth 

Winston Churchill y llynedd. Os oes 

diddordeb gennych i fynychu‟r ddarlith - 

fydd yn son am yr union driniaeth fydd ar 

gynnig yn „Stafell Fyw Caerdydd - yna 

cys yl l twch  â  n i  drwy e -bos t 

(gwybodaeth@cyngorcymru.org.uk neu 

drwy ffonio (029) 20 49 3895. 

   Gwerthfawrogaf hefyd gefnogaeth 

aelodau eglwysi Bethlehem, Gwaelod-y-

garth a Minny Street, Caerdydd. 

Cynhaliwyd cyngherddau llwyddiannus gan 

Gantorion Ardwyn nos Sul y 15fed o Fai yn 

Minny Street; a chan Gôr y Mochyn Du ym 

Methlehem, Gwaelod-y-Garth nos Wener, 

20fed o Fai. 

   Mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn i bawb 

ohonom sy‟n ymwneud â sefydlu‟r ganolfan 

newydd – Alun Daniel, Enid Smith, Lucia 

Homolova, Shaun Pinney ac eraill - gyda 

phopeth yn dod i fwcl yn 58 Richmond 

Road erbyn Medi‟r 8fed pan fydd y 

ganolfan arloesol hon ar agor yn 

swyddogol. 

   Ac i ddathlu‟r digwyddiad pwysig hwnnw 

yn ein hanes bydd cyngerdd mawreddog yn 

dilyn Taith Gerdded Adfer Cymru'r DU ar 

10 Medi, 2011. Disgwylir oddeutu 1,500 i 

gerdded drwy strydoedd canol Dinas 

Caerdydd i ddathlu‟r ffaith bod pobl yn 

gallu ac yn gwella o broblemau salwch 

meddwl a chamddefnyddio sylweddau. 

 

Wynford Ellis Owen 

Prif Weithredwr. Cyngor Cymru ar Alcohol 

a Chyffuriau Eraill 

MARWOLAETH 

Roedd pawb yn flin i glywed am 

farwolaeth Mr  Edward  Pr iday 

(Teddy)  Heol Coronation yn 85 

mlwydd oed. Nid oedd mewn iechyd da 

ers  sawl  b lwydd yn.  Roedd  y 

Gwasanaeth Angladddol  yn Amlosgfa 

Llangrallo. Cydymdeimlwn a Millie ei 

b r i o d  a  L y n e t t e  a  R h i d i a n 

a'u teuluoedd  yn eu colled. 

  

Trannoeth bu  farw Mr George 

Gwilliam tad Paul a Clair a thadcu Mali 

Twm a Branwen. Symudodd George  a'i 

ddiweddar wraig  Eirwen o Donyrefail i 

Swn yr Afon lle buont yn hapus iawn yn 

ymuno a'r holl wethgareddau yno. Bu 

farw Eirwen a gadawyd George ar ei 

ben ei hun, ond daliodd i fwynhau 

bywyd Swn yr Afon .. Cynhaliwyd 

Gwasanaeth yn Swn yr Afon, ac yn 

yr Eglwys Gatholig ym Meisgyn  ac yna 

y n  A m l o s g f a  L l a n g r a l l o . 

Cydymdeimlwn â Paul a Clair ac 

Andrew a'r plant  Mali Twm a Branwen 

yn eu colled. 

  

LLONGYFARCHIADAU 

Llongyfarchiadau i Mrs Lorraine Bryant 

Swn yr Afon a ddathlodd ei phenblwydd 

yn 96 oed ar Fai 5ed. Cafodd barti gan y 

Dosbarth Gwnio ar nos Fawrth ac un 

arall gan y Dosbarth Cwiltio ar 

brynhawn Dydd Iau ac aeth  allan am 

bryd o  fwyd gyda'i theulu ar y nos 

Wener.  

  

TYMOR LLWYDDDIANUS I'N 

CLWB RYGBI 

Dyma'r tymor cyntaf i'r chwaraewyr yng 

Nghyngrair 1af y Dwyrain ac un digon 

llwyddianus hefyd. Gorffennwyd y 

tymor  caled hir yn y 6ed safle gyda 

buddugoliaethau bythgofiadwy dros 

sawl tim yn y Gynghrair. 

   B u ' r  c l wb  he fyd  yn  d a t h l u 

25mlynedd  yr uned iau eleni gyda 

thimoedd o bob oedran 8-16. 

   Daeth y tymor i ben Nos Iau Mai 26 ar 

gae Penygraig gyda Gilfach yn colli i 

Merthyr yng ngêm derfynol y 

cwpan  'Mid District'  gyda'r sgor 21- 

15. Siom i'r chwaraewyr a'r dorf o 

gefnogwyr ar ôl i Gilfach chwarae mor 

dda.  Cyn cyrraedd y rownd derfynol bu 

Gilfach yn fuddugol dros Bargoed yn yr 

8 ola  ac Aberpennar yn y rownd gyn-

derfynol. Cynhaliwyd Noson Wobrwyo 

Nos Sadwrn Mai 28 gyda Craig 

Quinnell  yn siaradwr gwadd.      



COR
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Ysgol Gynradd 
Gymraeg  

Garth Olwg 
 

Pob Lwc 

Dymunwn bob lwc i‟r disgyblion hynny 

s y ‟ n  c y s t a d l u  y n  E i s t e d d fo d 

Genedlaethol yr Urdd dros Hanner 

Tymor. Bydd 36 o blant yn teithio i 

Abertawe i gystadlu yn y cystadleuthau 

canlynol; Llefaru dan 8 (Efa Grug), 

Llefaru dan 10 (Steffan West), Llefaru 

dan 12 (Osian Gruffydd), Unawd Telyn 

(Bethan Putterill), Unawd Dawnsio 

Disgo (Mali Widgery), Grŵp Dawnsio 

Disgo a‟r côr.  

 

Croeso Nôl 

Edrychwn ymlaen at groesawu Miss 

MacDonald yn ôl atom wrth iddi orffen 

cyfnod mamolaeth. Diolch yn fawr i 

Mrs. Jones am ei holl waith caled dros y 

flwyddyn diwethaf. 

 

Rygbi’r Urdd 

Llongyfarchiadau i dîm rygbi‟r ysgol a 

ddaeth yn 3ydd yng nghystadleuaeth 

rygbi‟r Urdd. Diolch enfawr hefyd i Mr 

Dean Evans o Korbuild am noddi kit 

newydd sbon i‟r ysgol. 

 

Ymweliad yr Indiaid 

Buom yn croesawu athrawon o‟n 

ysgolion partner yn India fel rhan o‟n 

gwaith fel ysgol rhyngwladol. Cafodd yr 

athrawon gyfle i arsylwi ar wersi drwy‟r 

ysgol ac i gymryd rhan mewn sesiwn 

holi ac ateb gyda‟r plant, ac aeth 

aelodau o Flynyddoedd 5 a 6 i 

berfformio mewn cyngerdd gyda 

ysgolion eraill y clwstwr i‟w ffarwelio. 

 

Cwrs Achub Bywyd 

Mae Dosbarth Mr. Meredith wedi 

mwynhau dysgu sgiliau achub bywyd 

yn ystod y misoedd diwethaf, a 

llongyfarchwn y disgyblion hynny am 

gwblhau‟r cwrs. Diolch i Mrs. Langdon 

am drefnu a hyfforddi‟r plant. Bydd 

Mrs. Langdon nawr yn arwain dosbarth 

Miss Rees drwy‟r cwrs. 

Cysylltiadau Lleol 

Mae‟r ysgol wedi bod yn datblygu 

cysylltiadau gyda Ysgol Llanilltud 

Faerdref yn ddiweddar. Dechreuwyd 

prosiect darllen rhwng disgyblion 

Blwyddyn 4, ysgrifenwyd stori ar y cyd 

ac mae‟r Pwyllgor Eco a Chyngor Ysgol 

wedi bod yn cwrdd yn ddiweddar er 

mwyn cynnig syniadau i wella‟r 

gymuned. 

Newid Llythyren 

Gwefannau  
Cymraeg 

 
www.cymorth.com 
www.gwefan.org 
www.tafelai.com 
www.caerdydd.biz 
www.tabernacl.org 
www.menteriaith.org 
www.gwe-bethlehem.org 
www.urdd.org 
www.mentercaerdydd.org 
www.bwrdd-yr-iaith.org 
www.banglacymru.org.uk 
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Atebion i: Croesair Col 

34, Pen Bryn Hendy, Yr Encil, 

Meisgyn, Pontyclun. CF72 8QX 

erbyn 22 Mehefin 2011 

Ar Draws 

1.  N 'ad fi'n angof - blodau 

 bach (4,1,4) 

6.  Tir isel (3) 

8.  Digrifwch (5) 

9.  Eiddil (5) 

10. Botwm Bol (5) 

11. Math o ffwrn (4) 

13.  Pennau (5) 

15. Ystafell i orweddian ynddi 

 (5)  

17. Gwrthodiad (5) 

19. Segura (5) 

21. Cyfannu (4) 

23. Math o ffrwyth (5) 

26. Trawiad (5) 

27. Offeiriad (5) 

28. Ugain cwir o bapur (3) 

29. Lluoedd o filwyr i warchod 

 caer  (9) 

 

 

I Lawr 

1. Gwyddwalch - aderyn (5) 

2. Synnwyr clywed gwynt (8) 

3. Gwasanaeth eglwys (6)  

4.  Gohirio (4) 

5.   Sothach (5) 

6.   Twpsyn (6)  

7. Cân o fawl (4)  

12. Yn y lle hwn (3) 

14. Un person (8)   

1  1  2  3  4  5  7 

6            7 

  8      9     

 10  11      12    

10       11 14 11  12  

    13    14     

15 16       17    18 

    19  20       

21  22      23  24   

   19 25         

26      27       

   23       28   

32  29           

Atebion Mai 

Dyma gyfle arall i chi 
ennill Tocyn Llyfrau 

Enillydd croesair y mis diwethaf 

Mrs L. Williams, Efail Isaf 

16. Amser (3) 

18. Di-siâp (6) 

20. Heb os nac  . . . , . . . (3, 3) 

21. Pren llawryf (4) 

22. Cig ffres (5) 

24. Gwneud yn anonest (5) 

25. Ednod (4) 

 

P L I S G E N 4 C A C E N 

R  M  A  A  R  L  E 

A M P E R  W  A  E  I 

N 10 I 11 A N N W N 12 B  S 

C R O E N   11 C O R G I 

 A    P U R O  A  E 

E S G O B  D  D A N A D 

N  O  A M O D    E 16 

Y S G O L    C A B L U 

N  L 19 E I LL I O  R  N 

I R A I D  O  G W A E D 

A  I 23 O  S  O  I  O 

D Y S G L  G W R A CH O D 

Hiwmor 
Unigryw y 
Cymoedd 

Rhwng Dau 
Glawr 

 

Yn y dyddiau caled a 

pheryglus pan oedd 

pyllau glo yn eu bri, 

roedd hiwmor yn arf a ddefnyddiai‟r glowyr yn 

eu brwydr i oroesi a daeth eu ffraethineb yn 

ddihareb. Yn y gyfrol Hiwmor y Cymoedd a 

gyhoeddir yr wythnos hon mae Cennard Davies 

yn cynnig cipolwg ar hiwmor unigryw'r 

cymoedd gan ganolbwyntio ar y cwm mae‟n ei 

adnabod orau sef cwm Rhondda. Ceir straeon a 

jôcs am rai o gymeriadau difyr, doniol a 

gwreiddiol yr ardal ddoe a heddiw. Mae yna 

bennod ar lysenwau gyda‟r awdur yn esbonio 

hanes bathu enwau dyfeisgar fel Dai Deugain 

Siwt, Dai Glo Mên, Sioni Sgrech a Dai 

Pavarotti a cheir blas ar dafodiaith y cwm. 

Dywedodd Cennard Davies am fywyd yn y 

cymoedd, 

“Glo oedd yn rheoli bywydau pawb a bu‟n 

feistr caled eithriadol. Damweiniau, 

ffrwydradau, afiechydon, diweithdra, tlodi - 

fe‟u profwyd i gyd gan y glöwr. Yn ein stryd ni 

roedd hen wraig a gâi ei hadnabod fel Mrs 

Rees Laugh and Cry. Un funud fe fyddai hi‟n 

rholio chwerthin a‟r funud nesaf yn llefain fel y 

glaw, a rhywbeth felly, dybia i, oedd bywyd y 

glöwr.” 

   Mae‟r awdur yn tynnu ar ei brofiad helaeth o 

fywyd ysgol a bywyd gwleidyddol lliwgar yr 

ardal gan gyfeirio at gymeriadau fel y cyn 

gomiwnydd Bill Bowen a‟r diweddar Glyn 

James. Ceir cyfuniad o straeon cyfoes a rhai o‟r 

cyfnod pan oedd y Rhondda ar ei hanterth. Mae 

yna rai am sefyllfaoedd doniol gododd wrth i 

Gymry prin eu Saesneg ddod wyneb yn wyneb 

â mewnfudwyr o Loegr ac am yr elyniaeth 

rhwng capeli niferus y cwm. Mae yna hefyd 

straeon am rhai o fasnachwyr y cwm a‟r 

cymeriadau brith oedd yn mynychu‟r tafarndai. 

   Mae Cennard Davies yn un o frodorion balch 

Cwm Rhondda ac mae‟n byw yn Nhreorci gan 

gynrychioli‟r dref ar y cyngor ar ran Plaid 

Cymru. Mae‟n 

enw amlwg ym 

myd Cymraeg i 

ddysgwyr ac yn 

awdur nifer o 

g y f r o l a u  a 

c h y r s i a u 

blaenllaw.           

H i w m o r  y 

Cymoedd rhan o 

gyfres Ti‟n 

Jocan Y Lolfa 

£4.95.  
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Hysbys 
 

Bore Coffi i’r dysgwyr yn y 
Sgubor, Mwyndy, Llantrisant,  

bob bore Gwener o 11 hyd hanner 
dydd. Croeso cynnes i chi  

ymuno â’r criw. 

www.mentercaerdydd.org 
029 20 689888 

Cynlluniau Gofal Gwyliau’r Haf 
Ysgol Melin Gruffydd/ Gorffennaf 

25 – Medi 2 (6wythnos) 
Ysgol Treganna/ Gorffennaf 25 – 

Awst 26 (5 wythnos)  
8.30am – 5.30pm 

£15 y diwrnod 
Croeso i ddisgyblion o ddosbarth 

derbyn, i flwyddyn 6. 
Tripiau, gweithdai, ymweliadau, 

gweithgareddau crefft a choginio, 
chwaraeon ayyb 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â 
meleri@mentercaerdydd.org 

 

Tafwyl 2011 

Fe fydd Gŵyl Tafwyl yn dechrau Ddydd 

Llun, Mehefin 13 gyda‟r Ŵyl Feithrin 

yn Sain Ffagan. Mae copi o daflen yr 

Ŵyl ar gael o swyddfa'r Fenter neu 

ewch i wefan y Fenter am fwy o 

wybodaeth am y gweithgareddau. 

 

Bwrlwm - Chwarae Rhydd i Blant yn 

Gymraeg 

Mae plant Caerdydd wedi mwynhau 

chwarae rhydd trwy gyfrwg y Gymraeg 

yn ystod gwyliau‟r Pasg. Cynhaliwyd 

pedwar sesiwn chwarae rhydd Cymraeg 

newydd, wedi eu trefnu gan y Fenter, yn 

Splot, Caerau, Y Tyllgoed a Llanederyn. 

Bu dros 150 o blant rhwng pump a 15 

oed yn mwynhau gweithgareddau 

C h wa r a e  R h y d d  y n  c y n n w y s 

chwaraeon, celf a chrefft, coginio, 

paentio wynebau, barbiciw, ac ystod 

eang o weithgareddau eraill.  

   Fel yr esbonia Siân Lewis, Prif 

Swyddog Menter Caerdydd:  “Mae‟r 

Cyngor wedi ymateb i ofynion cynyddol 

gan blant a rhieni ar gyfer darparu 

chwarae rhydd trwy gyfrwng y 

Gymraeg  a diolch i gefnogaeth Cyngor 

Caerdydd rydym wedi gallu datblygu‟r 

gwasanaeth pwysig hwn.” 

Ti a Fi Ysgol Dolau  
 

Dewch i fwynhau awyrgylch hwylus, 

canu caneuon a chymdeithasu gyda'ch 

plentyn. Os ydych chi neu unrhywun 

chi'n adnabod yn awyddus i ddysgu'r 

iaith, yna dewch i gael gwybodaeth am 

ein gwersi Cymraeg RHAD AC AM 

DDIM sydd wedi'u cynllunio ar gyfer 

teuluoedd ifanc.  

   Mae'r cylch yn cyfarfod yn ysgol 

Dolau, Llanharan rhwng 1:45 a 3:15 pob 

dydd Mercher. 

Ysgol Gynradd 
Gymunedol 

Gymraeg 
Llantrisant 

Gair o groeso! 

Llongyfarchiadau mawr i‟r ddwy fam 

newydd yn ein hysgol.  Ganwyd mab 

bach o‟r enw Wil, i Mrs Lisa Morrish 

a ‟ i  g ŵr  D a n .   W y t h n o s  y n 

ddiweddarach, ganwyd mab bach o‟r 

enw Caden, i Miss Tessa Ryan a‟i 

phartner Chris.  Braf gweld y ddwy 

ohonynt yn edrych yn falch iawn o‟u 

meibion. 

 

Eisteddfod 

Llongyfarchiadau mawr i bob un o‟r 

disgyblion a fu‟n cystadlu yn Eisteddfod 

y Sir ym Mhorthcawl eleni.  Roedd pob 

un wedi canu a dawnsio yn wych!  

Dyma‟r cystadlaethau a fydd yn mynd 

trwyddo i‟r Eisteddfod Genedlaethol yn 

Abertawe yn ystod wythnos Sulgwyn. 

  Beca Ellis ~ Alaw Werin i blant o 

flynyddoedd 5 a 6 

  Alys Thomas ~ Unawd i blant o 

flwyddyn 2 ac iau 

  Steffan Veck ~ Unawd i blant o 

flynyddoedd 4 a 5 

  Ensemble Lleisiol ~ Lewis James, 

Bethan Davies, Beca Harry, Elan Booth,   

Celyn Lewis, Erin Pritchard, Beca Ellis 

a Steffan Veck. 

   Dymunwn yn dda i bob un  ~ rydym 

yn croesi ein bysedd!  Diolch i‟r holl 

blant am eu gwaith caled ac i‟r aelodau 

o staff am eu hyfforddi.  Hoffwn ddiolch 

hefyd i‟r rhieni am eu cefnogaeth bob 

tro. 

 

Gwaith Celf 

Llongyfarchiadau i Myfanwy Evans a 

ddaeth yn fuddugol yng nghystadleuaeth 

Celf a Chrefft yr Urdd. Creodd Myfi 

byped y Fari Lwyd  (llun tudalen 4).  

   Llongyfarchiadau hefyd i Ellie 

Morgan Gould a ddaeth yn ail yn y 

gystadlaeuaeth ffotograffiaeth. 

   Bydd gwaith y ddwy yn cael eu 

harddangos yn yr Eisteddfod yn 

Abertawe os ydych am gip olwg.  

 

Chwaraeon 

Cynhaliwyd Gŵyl Tag y Gleision ym 

Mharc yr Arfau yng Nghaerdydd i blant 

o flynyddoedd 4, 5 a 6.  Roedd pob un 

disgybl wedi mwynhau‟r cyfle o 

chwarae yn y stadiwm gyda‟r 

chwaraewyr proffesiynnol.  Bu tîm 

blwyddyn 6 yn llwyddiannus dros ben, 

yn ennill pob gêm. 

 

Trip i Ynys Angharad, Pontypridd. 

Mynychodd disgyblion o flwyddyn 5 

ddiwrnod amgylcheddol ym Mharc 

Ynysangharad ym Mhontypridd ar Fai 

27ain.  Dysgodd y plant am yr 

amgylchedd, codi sbwriel ac ailgylchu 

fel rhan o ymgyrch Cyngor Rhondda 

Cynon Taf „Carwch eich amgylchedd‟.  

Roedd y plant wedi mwynhau, yn 

enwedig gweld y „Dalek‟ o raglen Dr 

Who a oedd wedi ei greu allan o ganiau 

a ailgylchwyd. 

 

Banglacymru. 

Croesawyd Mr Wil Morus Jones a Dr 

Jishu i‟r ysgol fore ddydd Mercher, Mai 

25ain.  Mae‟r ddau ohonynt wedi bod yn 

g we i t h i o ‟ n  f r wd  d r o s  e l u s e n 

Banglacymru.  Braf oedd eu croesawu 

yn ôl i‟r ysgol i esbonio sut  roeddent 

wedi gwario‟r arian a gasglwyd gan y 

plant fel rhan o‟r „Welly Walk‟.   

Galwad i bobl sy'n dysgu 
Cymraeg yn yr ardal  

 
Os dych chi wedi bod yn dysgu 

Cymraeg ac efallai eich bod chi'n 

edrych am rywle i ymarfer yr iaith gyda 

dysgwyr arall, darllenwch ymlaen. 

   Mae grŵp o ddysgwyr yn cwrdd yng 

'Nghlwb y Bont, Pontypridd bob nos 

Lun  o 7.00 tan 9.00 o‟r gloch. 

Maen nhw'n galw eu hunain Y Grŵp 

Siarad' achos maen nhw'n siarad am 

bopeth. Does Dim gwers a strwythur fel 

mewn  dosbarth, dim ond siarad dros 

ddisgled o de, coffi  neu rywbeth 

cryfach! Does dim ots, does neb yn 

cywiro na marcio!! 

   Mae pobl yn y grŵp yn dod o lefelau 

gwahanol, rhai  yn cael eu dysgu mewn 

dosbarthiadau nos yn y gymuned; rhai  

yng Nghanolfan Garth Olwg - lle 

bendigedig i ddysgu  gyda thiwtoriaid 

hyfryd!! Mae rhai eraill yn dilyn cwrs ar 

lein (SSIW) 'Say Something in Welsh' . 

Os dych chi'n moyn siarad yn rhugl mae 

rhaid i chi drio defnyddio‟r iaith bob 

dydd. 

   Felly, ymunwch â ni ar nos Wener a 

dechreuwch ddefnyddio‟ch Cymraeg 

gyda ni. 

Bill Wheeler – aelod o‟r Grŵp Siarad. 

mailto:meleri@mentercaerdydd.org
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Diwrnod amgylcheddol Ysgol Llantrisant ym Mharc Ynys Angharad  

Cafwyd diwrnod gwych a gwlyb yn 

Oakwood yn ystod gwyliau’r Pasg 

Côr Y Mochyn Du a Phlant Ysgol Gynradd Gwaelod-y-garth 

oedd yr artistiaid yng nghyngerdd blynyddol elusennol eglwys 

Bethlehem eleni. Daeth cynulleidfa niferus ynghyd nos Wener, 

Mai 20, i glywed côr buddugol Prifwyl Glyn Ebwy yn eu 

cyngerdd llawn cyntaf. Y tro hwn, Marian Ifans, Radur, oedd 

yn eu harwain, yn absenoldeb Sioned James - a chafodd gryn 

hwyl arni. Bu disgyblion ysgol y pentref, hwythau, yn 

cyflwyno eitemau fel côr hŷn, llefarwyr a chantorion unigol, y 

parti llefaru, a'r côr llawn - i gyd wedi cystadlu yn yr Urdd 

eleni.  Tania Wilson Price oedd yn eu harwain a Phennaeth yr 

Ysgol, Iwan Ellis, yn cyfeilio. Llywiwr medrus y noson oedd y 

Parch R Alun Evans, gweinidog Bethelehem. 

   Roedd yr elw eleni'n mynd at "Yr Ystafell Fyw" a chafwyd 

gair o ddiolch gan arweinydd y fenter honno, Wynford Ellis 

Owen, Creigiau.  

Bethlehem Gwaelod-y-garth 

Plant yn mwynhau chwarae rhydd 

trwy gyfrwg y Gymraeg yn ystod y 

gwyliau 

Menter Caerdydd 

Wynford Ellis Owen, Enid Smith a 

Lucia Homolova yn lansio'r Taith 

Gerdded Ystafell Fyw (Tudalen 9)  

Llongyfarchiadau i Daniel  a Iestyn 

Jones, Tryfan, Creigiau, ar fod yn rhan o 

dîm Bro Taf a ddaeth yn fuddugol yng 

nghystadleuaeth Dawnsio Gwerin y Byd 

ym Mallorca ddiwedd Ebrill. Morus y 

brawd bach oedd yn eu cefnogi bob 

cam!!!! 

   Dyma'r ail dro i Fro Taf ennill y 

gystadleuaeth yma a chawsant hefyd 

yr ail wobr am eu gwisgoedd 

traddodiadol. Pob clod i Eirlys Britton, 

Cliff Jones, Gavin Ashcroft a Nerys 

Griffiths am eu gwaith trylwyr wrth eu 

hyfforddi. 
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Wedi diddannu cynulleidfa o 10,000 o 

blant a phobl ifanc yn 2006 mae‟r sioe 

liwgar „Penbobi Hapus‟ gan Gwmni 

Theatr Arad Goch yn dychwelyd i theatrau 

a chanolfannau ar hyd a lled Cymru 

unwaith eto yr haf hwn. 

   Sioe yn seiliedig ar gymeriadau cyfres 

deledu‟r Bobinogi ar CYW a CBeebies yw 

„Penbobi Hapus‟ / „Happy Bobiday‟. Prif 

gymeriadau‟r sioe yw‟r tri ffrind Ogi, 

Bobin a Nib sy‟n byw ym mhentref 

delfrydol Abernog.  

   Yn ystod y sioe awr o hyd cewch 

wahoddiad i ymuno ym myd y Bobinogi 

ar ddiwrnod pwysig iawn, diwrnod pen 

blwydd Nib! Ond Ust! Peidiwch a dweud 

wrth neb oherwydd mae Ogi a Bobin wedi 

penderfynu trefnu parti pen blwydd 

syrpries iddi! 

   Gyda het barti yn llawn antur, canu, 

cawlio a llond troll o sbri, bydd y sioe hon 

yn siwr o gipio dychymyg y gynulleidfa 

ifanc – A fydd Ogi a Bobin yn llwyddo yn 

eu menter i drefnu‟r parti? Coginio cacen? 

Canfod anrheg?A chadw‟r cyfan yn 

dawel?! – Bydd yn rhaid sicrhau eich sedd 

i ddarganfod yr ateb! 

  Bydd Bobinogi yng Nghanolfan y 

Mileniwm 24 a 25 Mehefin, 11yb   a 1yp 

Tocynnau: 029 20636464.  

Prosiect Llwybrau I’r 
Brig Yr Urdd  
 
Cwrs Dyfarnu Rygbi 

Yn ddiweddar mi fuodd criw o fechgyn yr 

ysgol ar gwrs dyfarnu rygbi Lefel 1 URC 

a drefnwyd gan brosiect Llwybrau i‟r Brig 

yr Urdd.  Cynhaliwyd y cwrs yn Ysgol 

Gyfun Llanhari gyda disgyblion yr ysgol 

yn mynychu hefyd.  Tiwtor y cwrs am y 

diwrnod oedd y dyfarnwr rygbi 

rhyngwladol Nigel Owens, a wnaeth 

lwyddo i fod yn bresennol rhwng ei holl 

waith dyfarnu yn ystod Pencampwriaeth 

Rygbi 6 Gwlad. Llongyfarchiadau i Ethan 

Coombes, Gwilym Edwards, Levi 

YSGOL GYFUN 
GARTH OLWG 

Lluniau tudalen 16 

Knowles, Dillon Lewis, Tom Owen, Ryan 

Williams, Dylan Morris, James Cumpston 

a Gareth Pardoe am basio Lefel 1. 

 

Cwrs Babanod Realiti 

Mi fynychodd criw o‟r ysgol gwrs 

Babanod Realiti yn ddiweddar.  Mi roedd 

criw o ddisgyblion Blwyddyn 10 sy‟n 

dilyn y cwrs Datblygiad Plentyn yn cael y 

cyfle i brofi fod yn rhiant am dridiau wrth 

iddynt edrych ar ôl babi realiti am gyfnod 

ac aros dros nos yng Ngwersyll yr Urdd, 

Bae Caerdydd. 

 

Cynllun E3 a 5/60 

Mae‟r cynllun yn rhedeg yn llwyddiannus 

iawn o fewn yr ysgol, a'r tymor yma mae 

disgyblion yn cael cynnig amrywiaeth 

eang o weithgareddau.  Mae‟r disgyblion 

yn cael blasu canŵio, drymio, dringo, 

tenis, tenis bwrdd a syrffio.  Mi fydd 

gweithgareddau yn cael eu cynnig yn 

ystod gwyliau‟r haf hefyd. 

 

Cwrs Lefel 2 Gwaith Ieuenctid 

Mae criw o ddisgyblion o Flwyddyn 13 

wedi bod yn dilyn Cwrs Gwaith Ieuenctid 

Lefel 2 yn ddiweddar.  Mi fuodd y criw yn 

aros dros nos yng Ngwersyll yr Urdd, Bae 

Caerdydd am benwythnos ynghyd a 

mynychu nifer o sesiynau ar ôl ysgol fel 

rhan o‟r cwrs.  Mae‟r cwrs yn cynnwys 

elfennau o ddeall sgiliau a gwybodaeth.  

Gwaith Ieuenctid, Diogelu Pobl Ifanc 

mewn Cyd-destun Gwaith Ieuenctid a 

Sgiliau a Gwybodaeth Gwaith Ieuenctid a 

Sgiliau yn y Lleoliad Arfer.  Mae‟r 

disgyblion canlynol nawr yn paratoi i 

gyflwyno eu gwaith ar gyfer cael eu 

harsylwi.  Jarrad Sainsburry, Bethan 

Walking, Elinor Rhys, Elina Thomas a 

Jessica Stacey. 

Gŵyl Gartholwg 

Mi fynychodd yr Urdd, Gŵyl Gartholwg 

yn ddiweddar, gydag amrywiaeth o 

weithgareddau yn cael eu cynnig. Sgiliau 

Syrcas, Paentio Wynebau, Tenis, Pêl-

fasged, Criced ag addurno crysau-t.  

Diolch i wirfoddolwyr blwyddyn 12 a 13 

am redeg y sesiynau. Jessica Stacey. 

Bethan Walkling, Aled Humphries, Lowri 

Hill, Carwyn Rees, Cai Morgan. Rebecca 

Cumpston, Jarrad Sainsburry, Aaron 

Cooper a Sara Prosser. 

Criw Blwyddyn 9 ar gwrs Canŵio fel 

rhan o weithgareddau e3+ 

Hylc o Helynt 
 
Ydych chi wedi sylwi bod y geiriau 

„wedi‟i efeillio â...‟ ar nifer o arwyddion 

trefi a phentrefi?  Efeilliwyd un pentref 

dychmygol yn y gorllewin â lle rhyfedd 

iawn yn nofel ddiweddaraf Gwen Redvers 

Jones. Mae Lle-od-yng-Nghornwy yng 

Nghymru wedi ei efeillio â Strach O‟Lé yn 

y Swistir ac wrth gysylltu‟r ddau le hynod 

gyda‟i gilydd fe allwch ddyfalu mae‟n 

siwr taw nofel ysgafn, ffantasïol i blant yw 

Hylc o Helynt. Dyma deitl diweddara 

Cyfres Strach i blant 9-11 oed a gyhoeddir 

gan Wasg Gomer. 

   Mae yna enwau rhyfedd i’r cymeriadau 

hefyd yn y nofel hon fel Sue Na-mue, 

Andy Ben Dodd, Brenda Mwnwgl a Paula 

Piniwn. Meddai‟r awdures o Gaerfyrddin 

„Daeth yr enwau o gam ynganu fy 

wyresau – “Nain, fi wedi cwmpo‟n Brenda 

Mwnwgl” a “Mae Dadi wedi gwneud 

Tony Pail yn „y ngwallt i”.  Daeth 

hynafiaid plant y stori o wahanol wledydd 

i weithio i‟r cwm a dyna esboniad dros yr 

holl enwau rhyfedd.  

   Gan fod y pentref wedi ei efeillio â 

Strach O‟Lé, mae peth o‟r trwbwl yn 

dechrau wrth i lorri fawr Eddie Stobbart 

gyrraedd  y  pentref  gyda  chlychau  geifr  

yn  anrheg  i‟r  trigolion. Fel prosiect 

ysgol dros yr haf mae‟r plant yn 

penderfynu mynd ati i ganfod pwy sy‟n 

gyfrifol am yr holl ddrygioni  yn  y  

pentref  a dyna  ble mae‟r  Hylc yn  

ymddangos.  Hynafgwr  y  pentref  yw  

Wil  Copîdia  sy‟n  gwybod  popeth  ac  

mae‟n  helpu‟r  plant  i  ddatrys  dirgelwch  

yr  Hylc. 

 

Hylc o Helynt 

Cyfres Strach 

Gwen Redvers Jones 

Gwasg Gomer    £4.99         

SIOE OGI, BOBIN A NIB 
O GYFRES DELEDU’R 

BOBINOGI  
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YSGOL GYFUN 
GARTH OLWG 

Lluniau tudalen 16 

TENIS BWRDD 
Llongyfarchiadau mawr unwaith eto i 

Jac Jenkins o Flwyddyn 7!  Y tro hwn 

a m  e n n i l l  c y s t a d l e u a e t h 

Pencampwriaeth Cymru o dan 13 oed 

ddiwedd mis diwethaf.  Da iawn ti Jac!  

Canlyniad ardderchog, dal ati. 

 

S E R E M O N I  D A T H L U 

CYRHAEDDIAD BLWYDDYN 11 

Prynhawn Mercher 11 Mai cafwyd 

cyfle i ddathlu cyrhaeddiad a ffarwelio 

gyda Blwyddyn 11 cyn iddynt 

ddechrau ar eu harholiadau TGAU ar 

yr 16eg.   

   Cyn y seremoni roedd hi‟n braf iawn 

cael cyfle i ddod at ein gilydd am 

sgwrs anffurfiol dros baned a chacen. 

  Ar ddechrau‟r seremoni croesawyd 

ein gwesteion Mr Emlyn Penny Jones, 

Is-gadeirydd y Llywodraethwyr, a Mrs 

Cara Saunders o‟r Bartneriaeth Addysg 

Busnes gan Ms T. Anne Morris, Y 

Pennaeth.  Roedd hi‟n braf hefyd 

croesawu Jack Morgan 11D atom ar 

gyfer y prynhawn a gweld ei fod yn 

gwella‟n dda ar ôl ei ddamwain.  

Mwynhaodd pawb yr eitemau 

adloniant gan ddisgyblion yr ensemble 

lleisiol a grŵp pop Indigo Modem. 

   Cyflwynwyd Cwpan Compact gan 

Mrs Cara Saunders i Luke Perrott am 

ei gyfraniad ardderchog a derbyniodd 

Evie Griffiths dystysgrif arbennig am 

bresenoldeb 100% bob blwyddyn ers 

Blwyddyn 7. 

    Uchafbwynt y seremoni i nifer o‟r 

disgyblion oedd y tystysgrifau doniol 

gyflwynwyd i rai disgyblion a 

thiwtoriaid y flwyddyn gan aelodau‟r 

Cyngor! 

   Cyflwynwyd y Ffeiliau Cyflawniad 

i‟r disgyblion gan Mr Emlyn Penny 

Jones a daeth prynhawn hyfryd i ben 

gyda Ms Morris yn dymuno‟n dda i‟r 

disgyblion yn eu harholiadau.  Pob lwc 

i chi i gyd! 

 

ELUSENNAU 

P O N T 

Clywsoch eisoes am orchest Connor 

Quinn yn dringo un o fynyddoedd 

uchaf De America!  Dyma fe, adre o‟r 

diwedd ac wedi ymlacio a dad-flino 

ychydig ac yn derbyn siec o £200 ar 

ran yr Ysgol gan Ms T. Anne Morris,  

Pennaeth Ysgol Gyfun Garth Olwg.  

Bydd Connor yn cyflwyno‟r siec i 

PONT (Partnerships Overseas 

Networking Trust).   

   Roedd hanes Connor yn rhifyn 

diwethaf Tafod Elái, yn disgrifio sut yr 

ymunodd a thîm o 5 o barafeddygon 

o‟r Ambiwlans Cymraeg i ddringo‟r 

6ed mynydd uchaf yn y byd, sef 

mynydd Aconcagua ar y ffin rhwng yr 

Ariannin a Chile. 

   Mae P O N T yn elusen sydd wedi ei 

sefydlu gan y Gwasanaeth Ambiwlans 

Cymraeg i  greu  Gwasanaeth 

Ambiwlans ym Mbale, Uganda. 

 

APÊL ARCH NOA 

Rhoi’n hael i Helpu Plant Cymru 

Ar Fai 17 daeth Emma Lionel o Apêl 

Arch Noa i ddiolch i ddisgyblion yr 

Ysgol am eu cefnogaeth arbennig i‟r 

apêl.  Bu‟n siarad â Blwyddyn 7 am 

brosiect newydd sydd yn cael ei 

lansio‟n fuan, sef  adeiladu pwll 

hydrotherapi i gleifion ifanc yr ysbyty.  

Byddai‟r pwll yma yn gymorth i 

gannoedd o blant a phobl ifanc gan roi 

cyfle iddynt wella‟n gyflymach ac i 

dderbyn  t r in iae th  heb  boen .  

Cyfrannodd yr ysgol £600 tuag at yr 

achos – a chyhoeddodd Emma mai 

disyblion Ysgol Gyfun Garth Olwg 

oedd y cyfrannwyr cyntaf i‟r Apêl 

newydd !!  Casglwyd yr arian drwy 

wahanol weithgareddau a gynhaliwyd 

dros y tymor. Yn y llun gwelwn ddau o 

ddisgyblion Blwyddyn 7, Paige Natt a 

Gruffydd Lloyd o 7 Hywel gyda Ms 

Morris y Pennaeth, yn cyflwyno siec i 

Emma. 

 

Peirianwyr yn Cystadlu i wella 

Pontypridd 

Cychwynnodd y daith i‟r “Celtic 

Manor” ym mis Hydref 2010, gyda 12 

pererin brwdfrydig.  Cyflwyniad i‟r 

gystadleuaeth flynyddol a gynhaliwyd 

gan y Cynllun Addysg Peirianneg 

Cymru (www.eesw.org.uk) oedd 

pwrpas y fenter.  Bwriad y cynllun yw 

denu mwy o fyfyrwyr disglair i astudio 

Peirianneg fel pwnc yn y brifysgol 

drwy gydweithio ar brosiect gyda 

chwmni peirianneg lleol a defnyddio 

adnoddau prifysgol. 

   Ar ôl diwrnod o weld pellter y daith 

a‟r gorchwylion ar y ffordd dim ond 

chwech aeth ymlaen i‟r gweithdy 

tridiau ym Mhrifysgol Morgannwg ym 

mis Rhagfyr, 4 o Ysgol Gyfun Garth 

Olwg a 2 o Lanhari.  Gallwch weld 

llun o‟r criw o flaen yr awyren 

hyfforddi peirianwyr. 

   Yn cydgerdded gyda ni roedd ein 

partner Christopher Prosser o gwmni 

Capita Symonds.  Ein gorchwyl oedd i 

ail gynllunio gwedd ganol Pontypridd 

gan ddilyn y deddfau cynllunio a 

chydraddoldeb perthnasol. Roedd 

angen i‟r 4 pererin gwydn rannu‟r 

gwaith a brwydo ymlaen hyd fis 

Mawrth i greu dogfen broffesiynol i 

gyflwyno i‟r panel beirniadu. 

   O’r  d i wed d ,  p en  y  d a i t h !  

Ystafelloedd cynadledda'r Celtic 

Manor, a‟r cyflwyniad llafar i‟r panel 

beirniaid (gweler y llun).  Trafododd y 

tîm eu cynlluniau gyda‟r panel am dros 

hanner awr ac ateb cwestiynau lu.  

Llongyfarchiadau i Aled Humphreys, 

Ben James, Tomos Laban a Shaun 

Sullivan ar ennill Tystysgrifau Aur 

CREST fel cydnabyddiaeth o‟u gwaith.  

Bydd y rhain o fantais fawr wrth geisio 

am le Prifysgol. 

   Roedd cyfle arbennig ar y diwrnod i 

ymweld â stondinau Prifysgolion a 

chwmnïau, i holi am yrfaoedd a 

nawdd.  Roedd cyflwyniad gwych gan 

Andy Greene (www.thrustssc.com) am 

record buanedd tir y byd a‟r prosiect 

nesaf, Bloodhound ssc, i godi proffil 

cwmnïau peirianneg arloesol ond 

anadnabyddus Prydain, trwy ddatrys y 

broblem o greu car i deithio‟n gynt na 

1000 milltir yr awr (ond nid ar yr 

A473!) 

   Hoffai’r ysgol a’r disgyblion ddiolch 

yn fawr i Christopher am ei waith caled 

ac i‟r EESW am drefnu‟r cwbl ers dros 

20 mlynedd bellach. 

   Pob lwc i dîm 2012! 

Cymdeithas Alawon Gwerin 

Cymru 

Cynhadledd Breswyl 2011  
yng Ngwesty Fron Olau, 

Dolgellau 

 
Sadwrn, 24 Medi 

Robin Huw Bowen:  
‘Alawon i’r delyn deires’ 

Sioned Webb:  
‘Trefnu alawon gwerin: sathru ar 

garnau’r fuwch sanctaidd?’ 
 

Sul, 25 Medi 
Dr Diarmuid Johnson:  

‘Alawon Gwerin Iwerddon’ 
Gwawr Jones:  

‘Y ferch a’r faled yn y 19g.’ 
 

Manylion pellach: Dr Rhiannon 
Ifans, Rhandir, Penrhyn-coch, 

Aberystwyth SY23 3EQ (01970) 
828719 

  Costau’r Gynhadledd: Preswyl £70; 
Dibreswyl £10 tâl cofrestru ynghyd â 

chost unrhyw brydau bwyd.  

http://www.eesw.org.uk/
http://www.thrustssc.com/
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Ysgol Gyfun Garth Olwg 

Jac Jenkins, Blwyddyn 7.  

Pencampwr Tenis Bwrdd  

Cymru o dan 13  

Connor Quinn, Blwyddyn 13 yn 

derbyn y siec gan Ms. T. Anne Morris 

y Pennaeth ar gyfer yr elusen P O N T 

Ms. T. Anne Morris, Pennaeth, Gruffydd Lloyd, Emma 

Lionel, Apêl Arch Noa a Paige Natt 

Stephen, Alex, Shaun, Ben, Aled a Tomos 

Aled, Ben, Shaun, Tomos a 

Christopher Prosser 

Cynllun Addysg  

Peirianneg Cymru  

Criw Cwrs Dyfarnu  

gyda’r Dyfarnwr Rhyngwladol Nigel Owens 

Gwirfoddolwyr yn cynorthwyo gyda gweithgareddau'r Urdd 

yng Ngŵyl Gartholwg 

Nos Fercher, 11eg Mai aeth criw o‟r gangen i ymweld ag un 

o‟r 100 Lle y sonnir amdano yng nghyfrol odidog yr Athro 

John Davies a‟r ffotograffydd Marian Delyth. Un o drysorau 

cudd y fro yw Castell Bewpyr (Beaupré) ger y Bontfaen. Er 

taw adfeilion sydd yno bellach, mae hanes hynod o ddiddorol 

i‟r safle sydd erbyn hyn o dan ofal CADW. Ar ôl crwydro 

ychydig a mwynhau‟r golygfeydd o furiau‟r castell, cawsom 

swper hyfryd gyda‟n gilydd yn nhafarn y Bush yn St Hilary. 

Diolch i Nia am drefnu‟r noson a‟r tywydd! 

Merched y Wawr, Cangen y Garth. 


