
Llais y Dyfodol 
 

Yn Eisteddfod Ryngwladol 

Llangollen enillodd Menna 

C a z e l  D a v i e s ,  T o n t e g , 

gystadleuaeth Llais y Dyfodol 

gydag Ysgoloriaeth sylweddol i 

hybu ei hastudiaethau yn 

Leipzig, yr Almaen.  

   Dyma’r tro cyntaf i’r 

gystadleuaeth gael ei gynnal ac 

roedd yn agored i gantorion o dan 35 oed. Bwriad y wobr ariannol 

o £2,000 yw hybu gyrfa unawdydd ifanc. 

w w w . t a f e l a i . c o m - d a r l l e n w c h  y  d i w e d d a r a f  a r  y  w e  

Prynwch eich copi o  

Tafod Elái 
£8 am y flwyddyn  

Oddi wrth eich dosbarthwyr lleol neu  
029 20890040 

 

MEDI 
2013 

 
Rhif 280 

 
 

Pris 80c 
tafod etafod e lláiái   

Tafod Elái 
Ar gael drwy e-bost 
£8 am y flwyddyn  

Cysylltwch â  
gol@tafelai.net  

Llongyfarchiadau i Huw Blainey, Graigwen, Pontypridd am 

ennill Ysgoloriaeth Gethin Rhys ym Mis Gorffennaf. 

Cafodd Huw wobr o £1000 er cof am Gethin oedd yn aelod 

o Ysgol Berfformio Glanaethwy ac yn un o gast ‘Rownd a 

Rownd. Bu farw yn 2002 yn 18 oed mewn damwain drasig 

ar ynys Majorca. Susan Waters, uwch gynhyrchydd gyda 

chwmni Rondo a Rhian Roberts, un o sylfaenwyr 

Glanaethwy oedd ar y panel dewis. Bydd Huw yn 

dychwelyd i Goleg Rose Bruford, Llundain yn yr Hydref ar 

gyfer ei flwyddyn olaf. 

   Daeth Huw yn ail yn yr Unawd Sioe Gerdd dros 19 oed 

yn Eisteddfod Genedlaethol Dinbych. 

Canlyniadau syfrdanol yn dilyn Bŵt Camp 

Menter Caerdydd  

Ysgoloriaeth Eisteddfodau Llangollen a Dinbych 

Yn Eisteddfod Ryngwladol 

Llangol len ym mis 

G o r f f e n n a f  e n i l lo d d 

Dawnswyr Nantgarw'r brif 

wobr Pencampwriaeth 

Dawnsio gwerin. Clod 

haeddiannol i waith Eirlys 

Britton a Cliff Jones a 

dderbyniodd y Tlws.  

  Roedd y Dawnswyr yn 

brysur yn Eisteddfod 

Genedlaethol Dinbych 

hefyd ac enillodd Daniel 

Calan Jones y Ddawns 

Stepio Unigol i Fechgyn 

gyda Gwynfor Dafydd yn 

ail ac Osian Gruffydd yn 

drydydd. Ar y dydd 

M e r c h e r  r o e d d  y 

Dawnswyr yn cymryd rhan 

flaenllaw yn nefod y Fedal 

Lenyddiaeth. Ddydd Iau 

enillodd Trystan, Gwynfor 

ac Osian y Ddeuawd, 

Triawd neu Bedwarawd 

Stepio.  

  Yna aeth Dawnswyr 

Nantgarw ar daith i 

Romania. 



Cyhoeddir y rhifyn nesaf  
ar 4 Hydref 2013 

Erthyglau a straeon 
i gyrraedd erbyn 

26 Medi 2013 
 

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  

 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 

 

Dyddiadur Kate  
John Ogwen  

a Maureen Rhys 
 

8yh, Nos Iau 
3 Hydref  

    

Clwb Rygbi Pentyrch 
 

Aelodaeth: £8 

 

Noson Agoriadol yng 

nghwmni’r  

Clocswyr  
 

8.00yh  Nos Fercher 

 18fed Medi 
Y Ganolfan, Efail Isaf  

  

Am ragor o fanylion,  

ffoniwch:  029 20890040 

 

Cangen y Garth 

Argraffwyr:   
Gwasg Morgannwg 

Castell Nedd SA10 7DR 

Ffôn: 01792 815152 

Bore Coffi i’r dysgwyr  
 

yng Nghaffi Leekes, Tonysguboriau,  
bob bore Gwener  

o 11 hyd hanner dydd.  
Croeso cynnes i chi  

ymuno â’r criw. 
Ariennir yn rhannol gan 

Lywodraeth Cymru 

CAPEL SALEM 
TONTEG 

  
Gwasanaeth Cymraeg am 9.30 yb 
bob dydd Sul. Cynhelir Ysgol Sul 
trwy gyfrwng y Gymraeg yn ystod y 
gwasnaeth, gyda storiau o’r Beibl, 
gemau, trafodaeth, gweddiau a 
llawer o hwyl.  Mae croeso i bob 
plentyn rhwng 2 ac 14 oed.  Ar gyfer 
plant o dan 5 oed dyn ni’n gofyn bod 
rhiant/oedolyn yn aros hefyd. 
 
Gwasanaeth Dysgwyr arbennig 
dydd Sul 13ed Hydref.  
Brecwast am 9 yb yn y capel, gyda 
chyfle i drafod geiriau’r emynau. 
Gwasanaeth am 9.30. Bydd y 
pregeth ar gael yn Saesneg ac yn 
Gymraeg, a bydd llawer o siawns i 
ofyn cwestiynau yn ystod yr oedfa. 
Croeso cynnes i bawb. 
 
Nos Iau: Dosbarth Cymraeg yn y 
capel am 7 o’r gloch 
Nos Wener: Clwb Cymraeg yn y 
capel am 7 o’r gloch 
Pob bendith 
Parch. Rosa Hunt 
Capel Salem, Tonteg 
07807893373 

Nosweithiau i’r Dyddiadur 

 

Hydref 4 – Noson Gomedi – Canolfan 

Gartholwg -8pm 

Hydref 18 – Cwmni theatr 3D trwy 

gefnogaeth Canolfan Mileniwm 

Cymru yn cyflwyno drama – Wyneb 

Dros Dro- Theatr Gartholwg 

Tachwedd 15 – Noson Twrw Taf – 

Lleoliad i’w gadarnhau 

Tachwedd 29 – Cwmni Theatr Bara 

Caws yn cyflwyno ‘Llanast’ – 

Canolfan Gartholwg 

Chwefror 28 – Noson fawr Twrw Taf 

i ddathlu Gwyl Ddewi  

Dysgu Cymraeg? 
Ydych chi’n dysgu Cymraeg? Mae 

Menter Caerdydd yn cynnal 2 

ddigwyddiad wythnosol i Ddysgwyr yn y 

ddinas – Clonc yn Cwtsh yn Chapter bob 

Nos Lun rhwng 6pm a 8pm a Bore Coffi 

Dysgwyr yn y Mochyn Du bob bore 

Mawrth rhwng 11am a 12pm. Croeso i 

Ddysgwyr o bob safon! 

Danteithion Gareth Richards y Cogydd 

(tudalen 9) 
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PONTYPRIDD 
 

Gohebydd Lleol:  
Jayne Rees 

Tripiau Clwb Hwyl Efail Isaf 
 

Beth sy’n gyffredin rhwng Canolfan Garwnant a Sain Ffagan? 

Rhain oedd lleoliadau teithiau Clwb Hwyl Efail Isaf dros yr haf 

wrth gwrs. Cafwyd llawer o hwyl yn chwilio am greaduriaid 

amrywiol yn Garwnant gyda hufen iâ blasus i’r enillwyr a 

chafwyd picnic hyfryd yn Sain Ffagan. Mae’r clwb bellach yn 

ei ail flwyddyn ac yn cyfarfod bob nos Wener yn y Ganolfan 

yn Efail Isaf. Y nod cychwynnol oedd galluogi plant y pentref i 

ddod i adnabod ei gilydd gan eu bod yn mynychu ysgolion 

gwahanol. Cyd-ddigwyddiad yw bod holl blant y clwb yn 

mynychu ysgolion Cymraeg ac o ganlyniad mae’r clwb wedi 

rhedeg yn Gymraeg o’r cychwyn. Bydd y clwb yn ail ddechrau 

ar Fedi’r 13eg. Croeso i bawb. 

Priodas 

Llongyfarchiadau i Sion Ifan a Sian Elin a briodwyd ar 20fed o 

Orffennaf yng Nghapel Bethel Newydd, Garnant. Mae Sion yn 

fab i Delyth a Graham Davies, Cilfynydd. Merch Lyn a Jayne 

Davies yw Sian. Bu’r wledd yng Ngwesty’r Plough, ger 

Llandeilo. Y morynion oedd Elin Davies, Rhian Lewis, 

Rebbecca Hambleton a Meleri Hazell. Gwas Sion oedd Craig 

Harvey a’r tywyswyr oedd ei frodyr, Iestyn a Twm. Cafwyd 

diwedd noson penigamp yng nghwmni Jac y Do. Mae Sion a 

Sian wedi ymgartrefu yng Nghaerdydd. 

 

Merched y Wawr 

Cyfarfod cynta’r tymor newydd nos Iau, Medi’r 12fed yn Festri 

Capel Sardis am 7.30p.m. Dyma gyfle i groesawu aelodau 

newydd neu i ail ymuno. Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag 

ysgrifenyddes newydd y Gangen, Dilys Davies-409585 

 

Clwb Llyfrau  

Byddwn yn cwrdd yng Nghlwb y Bont nos Fawrth, Medi 17eg 

am 8.00p.m. i drafod cyfrolau’r tymor. Dewch a ‘ch syniadau. 

 

Dyrchafiad 

Llongyfarchiadau i Matthew Webb, Bryn Helyg, Y Comin ar ei 

benodiad yn Bennaeth cynorthwyol yn Ysgol Gyfun Cwm 

Rhymni. 

 

Gwellhad buan 

Brysia nol i Ysgol Bronllwyn, Sarah Davies, Parc Prospect. 

Mae Sarah, sy’n gynorthwy-ydd yn yr ysgol, wedi derbyn 

llawdriniaeth yn ddiweddar. 

 

Newyddion Penigamp 

Llongyfarchiadau i’r holl fyfyrwyr o’r ardal hon sy wedi 

derbyn graddau ardderchog o’u prifysgolion yn ddiweddar. Pob 

lwc i chi yn eich gyrfaoedd neu graddfeydd pellach. 
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Llawr Cyntaf, 9 Y Stryd Fawr,  
Pontypridd. CF37 1QJ 

01443 407570 
 

www.menteriaith.org 

Gwyl Gartholwg 2013 

Diolch yn fawr i bawb ddaeth i ymweld â stondin y 

Fenter yng ngŵyl Gartholwg ar Ddydd Sadwrn. Da 

iawn chi blant am addurno hetiau haul mor 

arbennig. Cofiwch i wisgo rhain tra bo’r tywydd 

mor boeth tu allan!  Roedd yn ddiwrnod hyfryd 

llawn gweithgareddau a pherfformiadau gwych. 

Diolch i gymorth ariannol Cronfa Glyndŵr  

Martha Alys 

(newyddion Pentyrch) 

Catrin Herbert 

 

 

 

Côr yr Einion 

 

yng Ngŵyl 

Gartholwg 

Picnic y Tedis 2013 

Roedd yn ddiwrnod braf ym mharc Ynysangharad, 

Pontypridd ddydd Gwener y 5ed o Orffennaf, a hwn 

yn dywydd perffaith i Bicnic y Tedis 2013. Thema’r 

digwyddiad eleni oedd ‘Dathlu 100 mlynedd o 

animeiddio Cymreig, cyfle gwych felly i’r Fenter 

ddenu sylw at un o gymeriadau mwya’ poblogaidd 

Cymru ‘Sali Mali’. Bu pawb wrth eu bodd trwy’r 

dydd yn ymweld â’r babell Gymraeg. Bu rhai plant 

yn mwynhau addurno cacennau yng nghaffi Sali 

Mali, tra bod eraill yn hapus i greu hosan wynt ar 

gyfer yr ardd. Jac y Jwc oedd yn gwmni i holl 

gerddwyr brwd Rhondda Cynon Taf wrth y twba 

garddio. Eto eleni, cafodd y plant gyfle i ddawnsio a 

chanu gyda Heini a phawb yn joio mas draw! Roedd 

yn ddiwrnod llwyddiannus dros ben! Hoffwn ddiolch 

i Fudiad Meithrin a’r Ganolfan Cymraeg i Oedolion 

am eu cydweithrediad ac am ychwanegu at lwyddiant 

y diwrnod. Diolch yn fawr iawn i bawb! 
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PENTYRCH 
 

Gohebydd Lleol:  
Marian Wynne 

Newid Swydd 

Mae Hywel Roberts, Tŷ Cnau gynt, newydd gychwyn 

secondiad swydd o fewn Urdd Gobaith Cymru. Bydd yn 

gweithredu fel Swyddog Hyrwyddo'r Gwersylloedd gan 

ganolbwyntio ar ddenu gwersyllwyr newydd o ardal Gwent i 

aros yn Llangrannog, Bae Caerdydd a Glanllyn. Dymunwn yn 

dda iddo yn ei swydd newydd. 

 

Adferiad Buan 

Dymunwn yn dda i Vi Jones, Heol y Parc, wedi iddi dderbyn 

triniaeth ar ei chlun yn yr ysbyty yn ddiweddar. Brysiwch 

wella Vi. 

 

Genedigaeth 

Llongyfarchiadau i Lisa ac Ian Weighell a chroeso mawr i 

Martha Alys, chwaer fach i Tomos ac Owain ac wyres i Nerys 

a James Snowball. Mae’r ddau frawd mawr wrth eu boddau â’u 

chwaer fach newydd. 

 

Priodas Rhuddem 

Llongyfarchiadau i Shan a Mike Pickard wedi iddynt ddathlu 

eu Priodas Ruddem ddiwedd mis Gorffennaf. 

 

Cerddwn Ymlaen 

Llongyfarchiadau i Gill Griffiths ar ei champ yn cerdded yn y 

gwres tanbaid o Abertawe i Benclacwydd i gefnogi ymgyrch 

Rhys Meirion i godi arian ar gyfer Ambiwlans Awyr Cymru. 

Fel Llywydd Cenedlaethol Merched y Wawr, dewisodd Gill y 

themau Drama, Dysgwyr a Daioni i’w dilyn dros ddwy flynedd 

ei llywyddiaeth. Mae’n annog yr aelodau i gerdded er mwyn 

gwneud daioni i’w hiechyd ac yn sicr fe fydd elusen 

Ambiwlans Awyr Cymru yn elwa o ymdrech Gill. 

 

Dyweddiad 

Llongyfarchiadau i Tom Taylor, mab Jennifer a John, Fox 

Hollow ar ei ddyweddiad gyda Sian Coleman. Mae Sian yn 

weithwraig gymdeithasol gyda Chyngor Sir Caerdydd a Tom 

yn gweithio fel Gwas Sifil yn y Cynulliad. Mae’r ddau wedi 

gweld tipyn o’r byd. Daw Sian o Radur er iddi gael ei geni yn 

Awstralia. Bu’n byw yn Japan am flwyddyn fel rhan o’i chwrs 

gradd yma yng Nghaerdydd, ac fel rhan o’i gynllun datblygu 

yn y Cynulliad bu Tom yn gweithio yn Zambia am gyfnod. Pob 

dymuniad da i’r ddau. 

 

Yr Eglwys Newydd 

Caerdydd 

Awst 2013 

Annwyl Gyd-eisteddfodwyr, 

 

Eleni byddwn yn cynnal Eisteddfod y Cymoedd am y seithfed 

flwyddyn yn olynol. 

   Cynhelir yr eisteddfod yn Ysgol Lewis i Ferched, Ystrad 

Mynach eleni eto. A’r dyddiad yw nos Wener, 18fed o Hydref 

gan ddechrau am 5.00 o’r gloch.  

   Y beirniaid eleni yw Euros Rhys Evans a Gareth Rhys 

Davies (Cerdd), Margaret ac Ifan Roberts  (Llefaru a 

Llenyddiaeth Agored), Sian Rhiannon Williams (Llenyddiaeth 

Ieuenctid)  Alwena Bowen (Dawns) a Mike West (Crefft a 

Ffotograffiaeth).  Y cyfeilydd fydd Lowri Guy. 

  Byddai  Ysgrifenyddion yr Eisteddfod, yn barod iawn i anfon 

atoch fwy o fanylion. 

   Cysylltwch â Sian Griffiths  ar 02920 889295 neu  

Sianpg@btinternet.com ; 

Linda White ar 02920 882107 neu  

lindacharnellwhite@gmail.com 

   Mae  croeso mawr yn eich disgwyl chi yn Ystrad Mynach 

nos Wener, 18fed o Hydref. 
 
Yn gywir, 

R. Alun Evans 

Cadeirydd Eisteddfod y Cymoedd  

mailto:Sianpg@btinternet.com
mailto:lindacharnellwhite@gmail.com
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LLANTRISANT 
GROESFAEN 

MEISGYN 
Gohebydd y Mis: 

Eurof James 

Llongyfarchaidau 

Llongyfarchiadau arbennig i Carys 

Fowler o Feisgyn sydd wedi ennill 

gwobr Dorothy Atkinson am y marciau 

uchaf yn ardal Caerdydd yn yr arholiad 

piano gradd 7 ABRSM.  Mae hyn yn 

dipyn o gamp ! 

 

Llongyfarchiadau i holl bobl ifanc yr 

ardal sydd wedi graddio yn eu gwahnol 

bynciau mewn prifysgolion a cholegau 

ar hyd a lled y wlad, yn ystod y mis 

diwethaf. Mae’n anodd son am bob un 

o nd  mae ’ r  l l o n g yfa r c h io n  yn 

dwymgalon iawn. Da iawn bawb a’n 

dymuniadau gorau i chi i gyd ar gyfer y 

dyfodol. 

 

Priodas 

Llongyfarchiadau i Robert Lamb, mab 

Eirlys a Steve Lamb o Lantrisant, ar ei 

briodas â Simela, sydd o dras 

Groegaidd, yng Nghapel Cymraeg 

Llundain, ddydd Sadwrn Gorffennaf 27.  

Mae’r  ddau yn gweithio yn Dubai ar 

hyn o bryd. Edrychwn ymlaen at gael yr 

hanes  a gweld lluniau yn y rhifyn nesaf. 

Teithiodd Parti’r Efail lan i Lundain i 

ganu yn y briodas. 

   Llongyfarchiadau a phob dymuniad da 

i chi’ch dau. 

 

Dathlu penblwydd 

Mae’n debyg bod Marilyn Davies o 

Feisgyn wedi dathlu penblwydd 

arbennig yn ddiweddar.  Fe ddathlwyd 

yr achlysur gan Marilyn a’i gwr, Keith, 

yn Awstralia, yng nghwmni eu mab 

Owen sy’n byw yno gyda’i deulu. 

Roedd Marilyn a Keith wedi teithio i 

Awstralia i weld y Llewod yn chwarae 

rygbi. Am ddathliad! 

 

Gwellhad buan 

Dymunwn wellhad buan iawn i Steve 

White o Donysguboriau ar ôl iddo 

dderbyn llawdriniaeth yn yr ysbyty yn 

ddiweddar. ‘Dyw Margaret, ei wraig 

ddim wedi bod yn dda chwaith, felly 

digon o hamddena ac awyr iach Sir Fôn 

sydd angen i wella’r ddau ohonoch. 

 

Newyddion mis nesaf at Glenys Roberts 

os gwelwch yn dda 

Ffôn  01443 223282 

e -bost   groberts@btinternet.com 

Damwain 
Ddinistriol 

Senghennydd 
  
Gan mlynedd yn ôl, ym mis Hydref 

1913, fe ysgydwyd Cwm yr Aber gan 

ffrwydrad anferth yng nglofa’r 

Universal a laddodd 440 o bobl, y 

ddamwain ddiwydiannol waethaf yn 

hanes gwledydd Prydain. 

   Eleni, i nodi can mlynedd ers y danchwa 

a’r drychineb enbyd mae Gwasg Carreg 

Gwalch, Llanrwst yn cyhoeddi’r gyfrol 

arbennig, Senghennydd. 

   Mae ambell enw lle sy’n creu tawelwch 

dim ond wrth ei ynganu – un o’r rheiny 

yw Senghennydd ger Caerffili. Pan 

gollwyd cyfanswm o 440 o fywydau yn 

dilyn effeithiau’r danchwa, fyddai’r cwm 

byth yr un fath, gyda phob yn ail dŷ yn 

rhai o’r terasau wedi colli anwyliaid. 

   Ar ddechrau’r ugeinfed ganrif, gydag 

echelydd y ddaear yn troi ar ynni glo stêm, 

roedd galw mawr am yr ‘Aur Du’ oedd 

i’w gael mewn miliynau o dunelli yng 

nghymoedd de-ddwyrain Cymru. 

   Yn sgil y Chwyldro Diwydiannol, roedd 

damweiniau yn anochel yn y trachwant 

hwnnw am bŵer a chynnyrch ac elw ond 

er gwaetha’r amodau peryglus, roedd y 

glowyr yn fodlon mentro’u bywydau, 

gyda chyflogau deniadol yn eu denu yno o 

bob cwr o’r wlad. Ac yn sicr roedd y 

perchnogion a’r swyddogion yn fwy na 

pharod i fentro – mentro eu harian a 

mentro plygu’r rheolau diogelwch. Roedd 

yr amodau’n beryclach nag unlle arall ym 

mhwll yr Universal, Senghennydd a’r 

risgiau a gymerid yn uwch, ac o ganlyniad 

bu’r colledion yno’n llawer iawn gwaeth. 

   Yn y gyfrol hon, sydd wedi’i golygu gan 

Myrddin ap Dafydd, cawn hanes y ddwy 

danchwa enbyd ym 1901 a 1913 drwy 

gyfrwng toriadau o’r wasg Gymraeg ar y 

pryd a hefyd rhai trysorau ac atgofion a 

gadwyd mewn cartrefi hyd a lled Cymru. 

    Dywed Myrddin: “Yr hyn a ysgogodd y 

gyfrol oedd cael fy nghyflwyno gan John 

Roberts, Abertridwr i neges ar gerdyn post 

a bostiwyd o Senghennydd drannoeth y 

drychineb. Cerdyn post adref i 

Drawsfynydd oedd o, yn sicrhau ei fod yn 

ddiogel ac yn enwi cryn hanner dwsin o 

ddynion eraill o Drawsfynydd oedd yn y 

lofa.” 

   Yn wir, nid colled un cwm oedd 

meirwon y ddamwain hon. O Fôn, o 

chwareli Arfon a Meirion, o dyddynnod a 

mwynfeydd Ceredigion ac o gymoedd y 

gorllewin, roedd cannoedd wedi heidio i’r 

cwm diwydiannol i geisio cyflogaeth dda. 

Bu galar a chwerwedd ym mhob cwr o 

Gymru a chan mlynedd yn ddiweddarach, 

mae teuluoedd wedi cadw’r cof yn fyw am 

y glowyr drwy gyfrwng hen lythyrau, hen 

luniau, penillion, atgofion a mân 

drugareddau. 

   Ychwanega Myrddin: “Roedd hon yn 

ergyd i Gymru gyfan – ac mae lluniau, 

straeon, rhigymau a chofnodion o bob 

math wedi’u cadw a’u trysori mewn 

teuluoedd ac yn gweld golau dydd am y 

tro cyntaf yn y gyfrol hon. 

   “Roeddwn yn synnu bod cymaint o 

ddeunydd ar gael yn y Gymraeg ym 

mhapurau newydd a chyfnodolion y 

cyfnod – ond wrth gwrs, digwyddodd y 

danchwa ar ddiwedd oes aur y byd print 

Cymraeg. Roedd yn hynod o gyffrous dod 

ar draws adroddiadau gan lygad-dystion 

i’r digwyddiadau yn dilyn y drychineb.” 

   Fe dynhawyd y rheolau diogelwch yn 

sgil y ddamwain ond bu’r achos llys yn 

erbyn y perchnogion yn ffars ac yn ergyd 

arall i’r holl deuluoedd yn eu galar a’u 

colled. Fel y disgwylir, roedd erthyglau 

pwerus i’w cael mewn papurau newydd 

adain chwith fel Tarian y Gweithiwr, ond 

yr hyn sy’n fwy arwyddocaol yw bod rhai 

o bapurau newydd mwyaf ceidwadol 

Cymru hefyd yn codi cwestiynau caled ac 

yn gandryll gyda’r ddirwy bitw gafodd 

perchnogion y lofa fel cosb. 

   Felly wrth i ni gofio canrif ers y 

drychineb, lle mae tanchwa Senghennydd 

yn ffitio o fewn ein hanes ni fel Cymry? 

   Dywed Myrddin: “Mae Senghennydd yn 

rhan o’n hanes ni i gyd; mae’n rhan o stori 

Cymru. Fel gyda Chilmeri, Tryweryn a 

Brad y Llyfrau Gleision, rhaid inni wybod 

stori Senghennydd er mwyn sylweddoli 

cymaint rydan ni wedi’i oroesi er mwyn 

wynebu’r dyfodol yn hyderus. Yn ogystal 

â’r colledion, mae’n rhaid cofio am y nifer 

a gafodd eu hachub. Roedd dewrder y 

timau achub yn eithriadol – glowyr o 

byllau cyfagos yn rhoi oriau ac oriau ar 

ben eu shifftiau. Mi achubwyd 18 o lowyr 

o’r Universal ar ôl iddyn nhw fod o dan 

ddaear am 22 awr. Mae’r gwrhydri hwnnw 

yn rhywbeth y gallwn i gyd fod yn falch 

iawn ohono.” 

 Llyfrau Llafar Gwlad: 83. 

Senghennydd.  Gwasg Carreg Gwalch 

£7.50, ISBN 9781845274290 

Ar gael o’ch siop lyfrau leol 

neu www.gwales.com 

http://www.gwales.com
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www.mentercaerdydd.org 
029 20 689888 

Elusen BanglaCymru  
yn agor Canolfan 

 

Mae Elusen BanglaCymru sy’n cynnig 

llawdriniaethau i gleifion hollt a llosg yn 

Bangladesh wedi agor canolfan meddygol 

yn Chittagong ac mae dros 200 o gleifion 

wedi ymweld â’r ganolfan yn y tri mis 

cyntaf. Cynhaliwyd sawl ‘gwersyll hollt’ 

yn ystod y flwyddyn diwethaf mewn 

gwahanol rannau o Fangladesh yn 

cynnwys Chittagong, Sylhet, Noakhali a 

Cox’s Bazar a dau ohonynt dros y ffîn yn 

Uttar Pradesh mewn ardal hynod o dlawd. 

Cyflawnwyd 239 o lawdrinaethau yn y 

flwyddyn, dyma’r nifer mwyaf erioed ac 

mae’n dod â’r cyfanswm ers dechrau’r 

elusen i 711.  

   Mae’r elusen yn ddibynnol ar 

gyfraniadau llu o gefnogwyr yng 

Nghymru. Yn yr Adroddiad Blynyddol 

mae Wil Morus Jones, Cadeirydd yr 

Elusen yn diolch i bawb fu mor frwd yn 

codi ymwybyddiaeth, yn casglu arian ac 

yn hyrwyddo BanglaCymru mewn 

amrywiol ffyrdd, ac wrth gwrs yn 

cyfrannu. Am wybodaeth am yr elusen 

ac am ffyrdd i gyfrannu ewch i 

www.banglacymru.org.uk. 

Haf 2013 

Aeth haf arall heibio – a haf prysur arall i’r 

Fenter. Cynhaliwyd sesiynau chwarae 

Bwrlwm am 3 wythnos mewn 4 lleoliad, a 

daeth dros 1500 o blant i’r sesiynau. Yn 

ogystal â chyfleoedd chwarae, gweithdai a 

chymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg, 

aeth y plant ar deithiau i’r traeth, Parc 

Margam a’r Bae.  

  Cynhaliwyd 5 wythnos o Gynlluniau 

Gofal ar draws 3 safle – Ysgol Pencae, 

Ysgol Glantaf ac Ysgol y Wern,  gyda 

nifer fawr o’r dyddiau’n llawn. Bu’r plant 

yn coginio, cynnal mabolgampau, dysgu 

ieithoedd tramor, cymryd rhan mewn 

gweithdai cartwn a gwyddoniaeth yn 

ogystal â mynd ar deithiau i Sŵ Noahs 

Ark, y traeth, Parc Margam a chael ambell 

i frwydr dŵr. Yn sicr, cafwyd llawer iawn 

o hwyl! Bydd Cynlluniau Gofal nesaf y 

Fenter fis Hydref. 

   Cynhaliwyd Hwyl Haf am y tro cyntaf 

eleni yng Nghanolfan Hamdden y 

Tyllgoed – wythnos o weithgareddau 

amrywiol i blant cynradd. Yn ystod yr 

wythnos trefnwyd sesiynau nofio, athletau, 

dawnsio stryd, crefft a llawer mwy! 

Cynhaliwyd Hwyl Haf mewn partneriaeth 

ag Adran Chwaraeon yr Urdd yng 

Nghaerdydd. 

 

Clybiau Plant  

Mae Menter Caerdydd ar y cyd ag Adran 

Chwaraeon yr Urdd yng Nghaerdydd wedi 

trefnu amserlen brysur a chyffrous i blant 

cynradd y tymor hwn. Bydd 14 o glybiau 

plant yn dechrau ym mis Medi -  Clwb Pêl-

Rwyd, Dawnsio Stryd, Rygbi, Clybiau 

Nofio, Clybiau Gymnasteg, Clybiau 

Drama Cymunedol (ar ôl ysgol), Sierbets 

Sherman, Clwb Gwnio, a Menter 

Mathamateg a Chôr Plant Caerdydd.  I 

gof res t ru  e wch  i ’ r  wefa n  – 

mentercaerdydd.org a chliciwch ar 

‘Clybiau’ ar y dudalen flaen. Os hoffech 

fwy o wybodaeth, cysylltwch â Leanne yn 

y swyddfa – leanne@mentercaerdydd.org/ 

029 2068 9888. 

 

Gŵyl Fwyd y Fenni 

Bydd bws yn gadael o Gaerdydd ar gyfer 

Gŵyl Fwyd y Fenni, ddydd Sadwrn, Medi 

21. Bydd yn gadael o Erddi Soffia, tu allan 

i’r Mochyn Du am 10am ac yn dychwelyd 

o’r Fenni am 6pm. £9 yw cost tocyn bws i 

Oedolion a £5 i blant. Mae nifer o 

stondinau bwyd ar hyd strydoedd y Fenni, 

ond er mwyn cael mynediad i nifer o’r 

lleoliadau gan gynnwys y Farchnad a’r 

Bragdy, bydd angen i bawb brynu tocyn 

‘stroller’. Nid yw mynediad i’r Ŵyl yn 

gynwysiedig ym mhris y tocyn bws. Mae 

manylion l lawn am brisiau a 

digwyddiadau’r Ŵyl ar eu gwefan – 

abergavennyfoodfestival.com. I archebu lle 

ar y bws, ewch i wefan Menter Caerdydd – 

mentercaerdydd.org, neu cystylltwch ag  

angharad@mentercaerdydd.org  

 

Cwis 

Cynhelir cwis nesaf y Fenter yn y Mochyn 

Du, Gerddi Soffia, nos Sul Medi 29 am 8 

o’r gloch. Croeso cynnes i bawb. £1 yr un i 

gymryd rhan. 

 

Cyrsiau Oedolion. 

Mae Menter Caerdydd mewn partneriaeth 

â Chyngor Caerdydd wedi trefnu amserlen 

o ddosbarthiadau i oedolion ar gyfer 

Tymor yr Hydref fydd yn cychwyn yn 

ystod mis Medi. Bydd y rhaglen o 

gyrsiau’n cynnwys Sbaeneg, Eidaleg, 

Pilates, Cynganeddu i Ddechreuwyr, 

Cynganeddu - Ymarfer y Grefft, Pobi, 

Cwiltio, Clytwaith, Gwnio a Gwau, 

Cadw’n heini 55+. Bydd Cerameg a Pilates 

Ffitrwydd yn gyrsiau newydd yn cael eu 

cynnal am y tro cyntaf! Am fwy o fanylion 

a rhestr lawr o’r cyrsiau Oedolion fydd ar 

gael ewch i mentercaerdydd.org a 

chliciwch ar ‘Oedolion’ neu cysylltwch â 

Sara Jones 029 2068 9888 

 sarajones@mentercaerdydd.org  

 

Theatr Ieuenctid Caerdydd 

Bydd Theatr Ieuenctid Caerdydd yn 

dechrau tymor newydd Nos Wener, Medi 

27. Bydd y tymor 10 wythnos yn cael ei 

gynnal eto mewn partneriaeth â Sherman 

Cymru a byddwn yn cwrdd yno’n 

wythnosol rhwng 5.30pm a 7pm. Mae’r 

grŵp yn addas ar gyfer disgbylion 

blwyddyn 7, 8, 9 a 10. Trwy weithio mewn 

partneriaeth â’r  Sherman, bydd y 

sesiynau, dan arweiniad tiwtoriaid 

proffesiynol, yn cynnig cyfleoedd 

perfformio, gweithdai creadigol ac 

ymarferol ,  ymweliadau i  weld 

cynhyrchiadau proffesiynol a pherfformiad 

diwedd blwyddyn yn nhymor yr Haf 2014. 

£60 bydd y ffi cofrestru ar gyfer tymor yr 

Hydref. I gofrestru, neu am fwy o fanylion, 

ewch i mentercaerdydd.org a chliciwch ar 

‘ C l yb i a u ’  n e u  c ys yl l t w c h  a g 

angharad@mentercaerdydd.org 

 

Facebook a Twitter 

Cofiwch bod gennym gyfrif Facebook a 

Twitter, felly beth am ein dilyn ni, neu 

ychwanegu ni fel ffrind er mwyn sicrhau 

eich bod chi’n derbyn y newyddion 

diweddaraf! 

mailto:leanne@mentercaerdydd.org/
mailto:angharad@mentercaerdydd.org
mailto:sarajones@mentercaerdydd.org
mailto:angharad@mentercaerdydd.org
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Ysgol Dolau 

Penwythnos Red Ridge  

Bu disgyblion blwyddyn 5 a 6 ar daith 

yng Nghanolfan Awyr Agored Red 

Ridge am eu taith diwedd blwyddyn. 

Cawsant lawer o hwyl yn dringo 

clogwyni a chrwydro trwy ogofau go 

iawn ymysg nifer o weithgareddau 

eraill! 

  

Dyfal Donc a fflach 

Cawsom ddathliad hyfryd ddydd 

Mercher, Gorffennaf 10fed i longyfarch 

ein sêr Dyfal Donc, Catch Up Darllen  a 

Rhifedd. Daeth ychydig o rieni a 

pherthnasau i ymuno yn y dathliad. 

Cynnydd arbennig blant. Da iawn chi! 

  

Spelling Bee 

Llongyfarchiadau i Dyfan Krieger ar 

ennill y gystadleuaeth ‘Spelling Bee’ 

Roedd e wedi goroesi dros y 

pencampwyr eraill ar brynhawn poeth 

iawn. Y pencampwyr oedd Macy 

Meredith Bl 3, Dyfan Bl. 4, Elliot 

Harding Bl. 5 a Jade Conway Bl. 6. 

Roedd yr 16 a oedd wedi cystadlu yn 

wych a llongyfarchiadau enfawr i bob 

un.  

  

Tripiau Haf 

Mae disgyblion  y Cyfnod Sylfaen wedi 

mwynhau hwyl ‘Fferm Wiggley a 

Jump! Ffordd hyfryd i orffen y 

flwyddyn. Aeth Blynyddoedd 3 a 4 i 

Fferm y Folly ar ddiwrnod braf iawn a 

mwynhau pob munud.  

 

Traws Gwlad 

Diweddglo anhygoel i’r tymor! 

Cystadlodd dros 100 o blant CA2 mewn 

ras o amgylch y cae a’r goedwig. 

Llongyfarchiadau i enillwyr pob 

blwyddyn Hywel Leyshon  ac Olivia 

Webb Bl 3, Amelie Donovan Davies a 

Louis Sayer Bl. 4,  Isobelle Hawkshaw  

a Cory Sibley Bl. 5, a Caitlin Rees a 

Jack Teisar Bl. 6.  

Taith feicio  
Hedd Wyn 

 

Ym Mis Medi eleni trefnir taith feicio o 

Gymru i Fflandrys, i fynwent Artillery 

Wood, Pilkem, ger Langemark at fedd y 

bardd a'r milwr, Hedd Wyn - pellter tua 

600 milltir. Bydd yr holl arian a gesglir 

yn mynd tuag at sicrhau Cofeb Cymru 

yn Fflandrys erbyn 2014 - i goffâu'r 

Cymry a syrthiodd yno yn ystod y 

Rhyfel Byd Cyntaf. 

   Trefnir y daith  gan griw o aelodau a 

chyfeillion Côr Gogledd Cymru sydd â 

chysylltiad agos ag ardal Langemark yn 

Fflandrys.  

   Bydd Pens (Emlyn Penny Jones o 

Donteg) sydd â ffrind agos agos iddo'n 

seiclo'r holl daith yn ymuno â'r daith 

yng Ngorllewin Cymru ac yn seiclo'r 

holl ffordd i Fflandrys. 

   Mae cofeb eisoes wedi ei gosod ym 

Mametz yn Ffrainc i gofio'r aberth a 

wnaed yn y wlad honno gan filwyr 

Cymru yn y Rhyfel Mawr.  Ond mae 

nifer o bobl yng Nghymru ac yn 

Fflandrys yn teimlo bod angen Cofeb i'r 

Cymry yn Fflandrys hefyd ac mae 

ymgyrch ar droed ers dwy flynedd i 

lunio, gosod a dadorchuddio cofeb 

erbyn adeg nodi canmlwyddiant 

dechrau'r Rhyfel Mawr y flwyddyn 

nesaf. 

   Pobl o ardal Langemark yn Fflandrys 

yw'r rhai sy'n arwain yr ymgyrch yno.  

Ardal ger Ieper (Ypres) yw hon, sy'n 

cynnwys cefnen Pilkem lle syrthiodd y 

bardd a'r milwr o Gymro, Hedd Wyn, a'r 

fynwent gerllaw lle cafodd ei gladdu, 

sef mynwent Artillery Wood.  Mae'r 

trigolion lleol eisoes wedi gosod cofeb 

iddo a chreu amgueddfa i goffau'r 

frwydr a'r cysylltiad â Chymru.  Maent 

yn awr wedi sicrhau safle addas ar gyfer 

y gofeb newydd ac wedi cydweithio 

gyda'r ymgyrchwyr yng Nghymru i 

gynllunio'r gofeb - draig wedi ei gosod 

ar ben cromlech. 

 

Pam taith Hedd Wyn? 

I ni'r Cymry, mae stori'r bardd Hedd 

Wyn, sef Ellis Humphrey Evans (1887-

1917) yn stori gyfarwydd ac yntau'n 

symbol, trwy ei farddoniaeth, ei farw, a'i 

"gadair ddu" o erchylltra'r rhyfel. 

 "A gwaedd y bechgyn lond y gwynt, 

a'u gwaed yn gymysg efo'r glaw"  -  

Hedd Wyn 

   Addas, felly, ein bod yn dilyn llwybr 

sy'n mynd â ni o'i gynefin i'r man lle 

collodd ei fywyd. 

   Bydd y daith gyfan yn cychwyn o 

Fangor, o gartref Côr Gogledd Cymru 

ym Mangor i gartref Hedd Wyn yn 

Nhrawsfynydd.  Oddi yno fe eir ymlaen 

trwy Aberystwyth, Llanelli a Chaerdydd 

ac yna trwy Loegr - Bryste, Reading a 

Llundain, cyn cyrraedd Dover a chroesi 

i dir Fflandrys yn Dunquerque.  Ar y 

diwrnod olaf bydd criw lleol yn cyd-

feicio gyda ni tuag at a thrwy Ieper a 

Langemark ac at fedd Hedd Wyn.  

Mae'n daith o tua 600 milltir ac fe 

gymer y daith gyfan  9 diwrnod i'w 

chwblhau 

   Os hoffech noddi Pens a chyfrannu at 

yr ymgyrch gallwch wneud hyn ar Just 

Giving - Taith Feicio Hedd Wyn neu 

drwy gysylltu'n uniongyrchol â Pens ar 

07881501137,  

neu pens@tonteg37.fsnet.co.uk.  

Twitter   @beicioheddwyn 

Angen siarad yn gyfrinachol? 

SAMARIAID 

 
Llinell Gymraeg 
0300 123 3011 

PENTRE’R 
EGLWYS 

 
Gohebydd Lleol:  
Emma Thompson 

Pen-blwydd Arbennig 

Hoffwn ddymuno pen-blwydd hapus i 

fy nhad, Ceri Thompson, o Bentre’r 

Eglwys, sydd yn troi yn 60 ym mis 

Awst. Mwynha’r dathlu oddi wrth y 

teulu i gyd. 

  

Rheoli Traffig 

Ym mis Mai fe wnaethom gynnwys 

stori ynglŷn â rheolaeth y traffig ar hyd 

y brif heol (B4595). Ers hyn mae 

Cyngor Cymuned Llanilltud Faerdref 

wedi gofyn am gyfarfod gyda 

swyddogion Cyngor Sir Rhondda Cynon 

Taf i drafod y ffordd yn enwedig 

cyflymder ceir. O ganlyniad i’r  

cyfarfod mae'r Cyngor Sir, oherwydd 

cyfyngiadau cyllid, wedi gofyn i'r 

Cyngor Cymuned os allen nhw gyfrannu 

tuag at y gost o gael arolwg llawn ar hyd 

y B4595. Y gobaith yw cael cynllun yn 

ei le ar gyfer gwneud cais am gyllid ym 

2014/15. Mae'r Cyngor Cymuned wedi 

cytuno gyda hyn mewn egwyddor, o dan 

Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, rhan 

144, sydd yn rhoi'r pŵer i gyfrannu yn 

ariannol tuag at Mesur Gostegu Traffig. 

 

Noson Gomedi 

Cynhaliwyd noson gomedi gyda Ceri 

Dupree i godi arian i Academi Ieuenctud 

Clwb Rygbi Llanilltud Faerdref ym mis 

Awst. 

mailto:pens@tonteg37.fsnet.co.uk
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EFAIL ISAF 
 

Gohebydd Lleol:  
Loreen Williams 

Gwellhad Buan 

Dymunwn wellhad buan i Beti 

Treharne, Nant y Felin sydd heb fod yn 

rhy dda ei hiechyd yn ddiweddar. Roedd 

wedi bod yn canu gyda Chôr yr Einion 

yng Ngŵyl Haf, Garth Olwg yn y bore 

ac ymhen rhyw awr wedi cyrraedd adre, 

roedd ar ei ffordd i’r ysbyty. Da deall 

fod Beti lawer yn well. 

 

Côr yr Einion 

Bydd Côr yr Einion yn ail-ddechrau 

ymarfer Nos Iau, Medi 5ed ar ôl yr 

egwyl yn ystod mis Awst. Byddwn yn 

ymarfer am chwarter wedi saith yr hwyr 

yng Nghanolfan y Tabernacl. Croeso i 

aelodau newydd. 

 

Eisteddfod Ryngwladol Llangollen 

Llongyfarchiadau i Osian Gruffydd, 

Nantcelyn ar ennill y wobr gyntaf yn y 

gystadleuaeth ddawns werin dan 16 oed 

yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen. 

Llongyfarchion hefyd i Ddawnswyr 

Nantgarw ar ddod yn gyntaf yn y 

G ys t a d l e u a e t h  D d a wn s  W er i n 

Draddodiadol i oedolion. Dawnswyr 

N a n t g a r w  e n i l l o d d  y  B r i f 

Bencampwriaeth ddawns ar y Nos 

Sadwrn hefyd gan guro’r Grŵp Dawns o 

Lydaw. Mae amryw o bentrefwyr Efail 

Isaf yn dawnsio gyda Dawnswyr 

Nantgarw a rhaid edmygu eu dawnsio 

egniol yng ngwres llethol Llangollen. 

Llongyfarchiadau i Eirlys, Cliff a Gavin 

yr hyfforddwyr ar eu llwyddiant 

ysgubol. 

 

Newid Aelwyd 

Dymunwn yn dda i Ffion Rees, 

Penywaun sydd yn gadael cartref ac yn 

mynd i fyw i Gaerdydd. Mae Ffion yn 

gweithio gyda Menter Iaith Caerffili. 

Pob hapusrwydd iti, a Twts y ci, yn eich 

cartref newydd. 

 

Y TABERNACL 
Trip yr Ysgol Sul 

Fe fydd trip yr Ysgol Sul yn mynd i 

Fferm Antur Cantref ddydd Sadwrn, 

Medi 14eg. Cysylltwch â Catrin Rees 

erbyn Medi’r wythfed os ydych am 

ymuno yn yr hwyl. 

 

Ffarwelio ag Arweinyddion Teulu 

Twm 

A r  ô l  c y f n o d  h i r  o  d r e f n u 

gweithgareddau i aelodau Teulu Twm, 

mae Carwyn Hedd a Ffion Rees wedi 

penderfynu rhoi’r gorau i’r gwaith. 

Talwyd teyrnged i waith y ddau gan 

Lowri Roberts yn Oedfa Fore Sul, 

Gorffennaf 14eg ac mi dderbyniodd y 

ddau anrheg fach bob un i werthfawrogi 

eu gwaith diflino. 

 

Merched y Tabernacl 

Teithiodd rhyw ugain o wragedd y capel 

i Lanbedr Pont Steffan, fore Iau, 

Gorffennaf 18fed. Roedd yn fore hyfryd 

ac yn ddiwrnod delfrydol i ddathlu 

“Hyfrydwch a Harddwch yr Haf” yng 

nghwmni Gareth Richards, y cogydd 

enwog o Fferm y Goedwig, Llanbed. 

Cawsom ein croesawu’n gynnes gyda 

phaned a bisgedi cartref. Cawsom ein 

tywys i’r gegin wedyn a Gareth yn ein 

diddanu â’i hiwmor ffraeth wrth 

baratoi’r gwahanol seigiau. Ar ôl cael 

blasu’r amrywiol seigiau yma i ginio 

cawsom ein harwain yn ôl i wylio 

Gareth yn trefnu blodau. Doedd dim pall 

ar ei ddoniau a’i frwdfrydedd a’i 

hiwmor. Roedd hefyd yn cyfrannu’n 

helaeth i’w gymuned gan gyfarwyddo a 

helpu aelodau Ffermwyr Ifanc yr ardal i 

baratoi ar gyfer adrannau coginio a 

gosod blodau yn y Sioe Amaethyddol yn 

Llanelwedd. Roedd yn gwneud a 

gwerthu cyffaith a phicl cartref (“jam a 

chutney” i chi a fi) a chordial blodau’r 

ysgaw. (Lluniau tudalen 2). 

   Cyn teithio am adre’ cawsom de 

blasus a chyfle i flasu’r pate caws, y 

pancos a’r deisen ffrwyth a sbeis. 

Roedden ni wedi treulio diwrnod i’w 

gofio yng nghwmni Gareth a phawb 

wedi synnu a rhyfeddu at yr holl waith a 

gyflawnai mewn wythnos. Diolch o 

galon i Gwenfil am drefnu’r daith. 

 

Trefn yr Oedfaon ar gyfer Mis Medi 

Medi 1af Oedfa Gymun o dan ofal ein 

Gweinidog 

Medi 8fed Y Parchedig Aled Edwards 

Medi 15fed Mr Geraint Rees 

Medi 22ain Mrs Elenid Jones 

Medi 29ain Mr Emlyn Davies 

Bethlehem, 
Gwaelod-y-garth 

Trefn yr Oedfaon (ar y Sul am 10:30 

a.m. oni nodir yn wahanol) : 

 

Mis Medi 2013: 

1af        Emlyn Davies, Pentyrch. 

8fed   Oedfa Gymun - Parchedig  R. 

Alun Evans (Gweinidog) 

15eg      Parchedig Allan Pickard 

22ain Parchedig R. Alun Evans 

(Gweinidog) 

29ain    Parchedig John Gwilym Jones 

Mis Hydref 2013: 

6ed       Parchedig Ieuan Davies 

13eg  Oedfa Gymun - Parchedig  R. 

Alun Evans (Gweinidog) 

20fed    Oedfa Ardal 

27ain Parchedig R. Alun Evans 

(Gweinidog) 

 

Gawsoch chi haf wrth eich bodd? 

Gawsoch chi wyliau? 

Gawsoch chi hwyl yn Steddfota? 

Gawsoch chi brofiadau cymysg? 

Oedd ‘na ddathlu neu oedd ‘na 

siomedigaethau? 

   Peth fel yna ydi bywyd ynte, un 

cymysgwch o’r melys a’r chwerw, a 

‘run ohonom ni’n gwybod pryd y daw y 

naill na’r llall i’n rhan. 

   Ond os am holi cwestiynau, a hwyrach 

gael ambell i eglurhad (yn hytrach nag 

ateb), yna efallai fod gan Bethlehem, 

Gwaelod-y-garth, (a llawer o lefydd 

tebyg iddo) gysur a chyfeiriad i’w 

gynnig i chwi. 

   Peidiwch â bod ofn mentro dod i 

mewn trwy’r drws, mae ‘na siawns y 

byddwch yn adnabod ambell i wyneb yn 

y gynulleidfa. Ac os ydi’r seti’n rhai 

caled, bydd sgwrs hefo hwn a’r llall yn 

siwr o fod yn eli ac yn falm i’r enaid (os 

nad i’r pen-ôl!). Beth amdani ar 

ddechrau mis Medi fel hyn? 

   I rai dyma gyfnod o ail-afael wedi 

ysbaid, i eraill cyfnod i ddechrau o’r 

newydd, cyfnod i gynnig gwasanaeth, 

cyfnod i goleddu pethau gorau bywyd er 

bod ambell i liw yn dal i edrych yn go 

llwydaidd siwr o fod. 

   Dyna braf fyddai gweld waliau 

Bethlehem yn “bochio” unwaith yn 

rhagor, a “stretch mark”, fel y byddai 

Dafydd Huws yn dweud, yn lle craciau 

yn y muriau. 

   Fyddwch chi ddim yn gwybod yn 

wahanol os na rowch dro arni yn na 

fyddwch! 

   Croeso atom. 

 

Cofiwch  y cynhelir Ysgol Sul i’r plant 

bob Sul heblaw am wyliau Ysgol a 

hynny i gyd fynd ac amser yr oedfa am 

10:30 a.m. 

   Cofiwch hefyd am wefan Bethlehem 

sydd i’w chanfod ar  www.gwe-

bethlehem.org  Ymwelwch yn gyson a’r 

safle i chwi gael y newyddion 

diweddaraf am hynt a helynt yr eglwys 

a’i phobl. 

   Hefyd mae gan Bethlehem gyfri trydar 

( t w i t t e r ) .  D i l y n w c h  n i  a r 

@gwebethlehem. 

http://www.gwe-bethlehem.org/
http://www.gwe-bethlehem.org/
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CORNEL  

Y  P LANT 

Cyfleoedd newydd ar 
gyfer 2013-2014 ym 
Morgannwg Ganol! 

 

Mae’r Urdd yn ardal Morgannwg Ganol 

wedi bod yn ffyniannus iawn eleni, gyda 

mwy o blant a phobl ifanc wedi 

ymaelodi nag erioed o’r blaen. Gwelsom 

gynnydd o 13% yn aelodaeth y 

rhanbarth rhwng Medi 2012 a 

Gorf fenna f  2013 .  Ynghyd  â ’r 

gweithgareddau traddodiadol mae’r 

Urdd yn ei gynnig yn gyson, megis 

chwaraeon, Eisteddfodau, clybiau a’r 

g w e r s y l l o e d d  p r e s w y l ,  m a e 

gweithgareddau newydd yn dod i’r ardal 

ar gyfer 2013-2014: 

 

Côr yr Urdd 

Ydy eich plentyn yn mwynhau canu? Os 

felly, mae croeso iddynt yng Nghôr yr 

Urdd! Nid côr cystadleuol, diflas bydd 

hwn, ond côr bydd yn canu er mwyn 

mwynhau, gydag ambell  gyngerdd i 

ddangos eu doniau. Cyfle gwych i 

ddefnyddio’r Gymraeg tu allan i’r ysgol, 

ynghyd â dysgu caneuon Cymraeg a 

chwrdd â ffrindiau newydd. Rydym 

hefyd yn chwilio am gyfeilyddion ac 

arweinwyr cynorthwyol ar gyfer y 

prosiect yma. Cysylltwch â ni am sgwrs! 

Bob nos Fawrth, 5:30 – 7:00 yn Ysgol 

Gynradd Llangrallo, sydd dwy funud o 

gyffordd 35 yr M4. Bydd y cyfarfod 

cyntaf Nos Fawrth 24ain Medi 2013. 

 

Adran Porthcawl 

Mae Adran yr Urdd Porthcawl yn cwrdd 

bob prynhawn Mercher yn Neuadd y 

Tabernacl, Fenton Place, Porthcawl, 

CF36 3DW trwy gydol y tymor o 5.30 

tan 6.30. Mae croeso cynnes i holl blant 

yr ardal (rhwng 6 ac 11 oed) sy’n 

aelodau o’r Urdd i ddod i’r Adran. Prif 

fwriad yr Adran yw rhoi’r cyfle i blant 

gymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg y 

tu allan i’r ysgol.  

 

Clwb Ieuenctid Pen-y-Bont 

Os ydych yn chwilio am rhywle i’ch 

plentyn gymdeithasu tu allan i’r ysgol 

ym Mhen-Y-Bont, yna dyma’r clwb i 

chi. Byddwn yn gwneud ystod eang o 

weithgareddau, megis gemau, celf a 

chrefft, chwaraeon a phrosiectau i gyd 

drwy gyfrwng y Gymraeg. 

   Edrychwch allan am fwy o wybodaeth 

yn y flwyddyn ysgol newydd! 

 

Gwirfoddoli 

M a e ’ r  U r d d  y n  c h w i l i o  a m 

wirfoddolwyr o bob oedran i helpu sut 

bynnag y maent yn gallu dros 2013-

2014. Os ydych dal yn yr ysgol ac yn 

edrych i gyflawni eich oriau gwirfoddol, 

neu os ydych ychydig yn hŷn ac yn 

chwilio am brofiadau newydd, yna 

cysylltwch gyda ni! Rydym o hyd yn 

cynnal gweithgareddau sydd angen help 

gwirfoddolwyr, o gystadlaethau traws 

gwlad i eisteddfodau lleol, o adrannau 

megis Porthcawl a Phen-y-Bont i 

deithiau tramor. 

 

Dilynwch ni! 

Am y wybodaeth ddiweddaraf o’r hyn 

mae’r Urdd yn ei wneud yn dy ardal di, 

dilynwch ni yn 2013-2014: 

 

Twitter: @urddmg 

Facebook.com/urddmg 
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Gwefannau  
Cymraeg 

 
www.cymorth.com 
www.gwefan.org 
www.tafelai.com 
www.tabernacl.org 
www.menteriaith.org 
www.gwe-bethlehem.org 
www.urdd.org 
www.mentercaerdydd.org 
www.banglacymru.org.uk 

 

Atebion i: Croesair Col 

34, Pen Bryn Hendy, Yr Encil, 

Meisgyn, Pontyclun. CF72 8QX 

erbyn 16 Medi 2013 

Ar Draws 

1.  Mynd ar daith i le cysegredig 

  (8) 

6.  Eiddgar (4) 

8.  Hwyl (4) 

9.   Dicter (8) 

10.  Gallu diderfyn (13) 

11.  Bwrw (4) 

13.  Fan ‘na  (4) 

17.  Yn dioddef oddi wrth y 

 clefyd ysgymon (13) 

20.  Disgleirdeb (8) 

21.  Dihoeni (4) 

22.  Canmol (4) 

23.  Cyffro (8) 

  

1 2  3  4  5 4 6  7  

7             

8     9        

9    10         

10             

11             

14  11   12  13  14  15  

15 15 16    17 17    16  

17   18    19      

19             

20         21    

22             

22     23        

Atebion Gorffennaf 

Dyma gyfle arall i chi 
ennill Tocyn Llyfrau 

I Lawr 

2. Ffelwm (6) 

3. Teimlo’n flin am rywbeth (7) 

4. Gwella (5)  

5.  Dynion diog (7) 

6.   Iawn (5) 

7.   Ehediad (6)  

12. Arswydus (7)  

14. Cwafer (7) 

15. Cadw llygaid ar (6)   

16. Lle i olchi (6) 

18. Bywhau (5) 

19. Cloch i rybuddio (5) 

  C      

C R O E S A I R 

  L    
 

 

1 B 1 LL 2 C 3 Y 4 C 5 C 6 

D I D W R W  D E R W Y DD 

8 D  Y  R  Y 9 E  W  

P O E R 10 T O S T U R I O 

10 G  12  E    L 12 R  

B A N E R I  A M O D   

14 N  FF  S E R  N 16 B  

15 16 P E R I 17 D E I L E N 

18 M 19 I 20   Y    D  

P E R TH Y N A S  C W Y N 

23 L  I  A 24 T  O  DD  

D I B O E N  I A S B I S 

22 N  L  T  O  I  O  

Owen Griffith Jones 
Dip RSL 
Hyfforddiant Piano 
 
Athro piano profiadol, 
proffesiynol gydag agwedd 
bositif a chreadigol. 
Arholiadau ABRSM (Perfformiad 
a Theori) neu am bleser yn unig 
– croeso i bob oedran. 
Cysylltwch a mi i drafod eich 
anghenion. 
 
3 Graig Cottages 
Miskin, Pontyclun 
CF72 8JR 
Prif Ffon : 01443 229479 

Ffon Symudol : 07902 845329 

Cymdeithas 
Wyddonol Cylch 

Caerdydd 

  
Daeth ein blwyddyn i ben nos Lun Mai 

20ain gyda chyfarfod o ddwy ran. Yn 

gyntaf, Neville a Rhys yn rhannu 

sylwadau ac, yn ail, ein Cyfarfod 

Blynyddol. 

   Roedd gan Neville amryw o 'bigion', yn 

cynnwys, (a) sylw llym ar etholiad y 

Tywysog Andrew yn Gymrawd y 

Gymdeithas Frenhinol (F.R.S.), yn 

seiliedig ar drefn ethol amheus iawn a (b) 

nodi ateb Cyfarwyddwr Cyffredinol 

CERN mewn cynhadledd i'r wasg ym mis 

Gorffennaf y llynedd am y Boson Higgs 

i'r cwestiwn, 'Yes, but what IS the Higgs 

Boson?'. A'r ateb? 'There is no metaphor'. 

   Soniodd Rhys am y digwyddiad 

brawychus yn Rwsia yn ddiweddar pan 

laniodd awyrfaen (meteorite) gan beri 

llawer o ddifrod. Cyfeiriodd hefyd at 

ddigwyddiadau tebyg yng Nghymru. 

   Y n  y  C yf a r f o d  B l yn yd d o l 

penderfynwyd ein bod yn mentro ar drefn 

cyfarfodydd ychydig yn wahanol, sef, 

cychwyn ein rhaglen ym mis Medi a dileu 

cyfarfod mis Rhagfyr. Mae Rhys a Cerian 

(er ei bod wedi torri ei choes yn 

ddiweddar) wedi dechrau llunio rhaglen 

newydd. Un cyfarfod fydd yn torri tir 

newydd i ni fydd cael awdur yn dod i 

siarad am ei lyfr. Hyn ym mis Tachwedd 

pan fydd Ieuan Davies (gweinidog Minny 

Street gynt) yn rhannu ei brofiad o 

baratoi'i gyfrol am fywyd a gwaith Syr 

John Meurig Thomas. 

   Dewch yn llu.    
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CREIGIAU 
 

Gohebydd Lleol:  
Nia Williams 
029 20890979  

Dathlu Priodas Ruddem  
Llongyfarchidau mawr Jenny a Mike 

MacDonald, Pen y bryn, ar ddathlu 

penblwydd eich priodas ruddem ganol 

mis Gorffennaf! Wir - mi roedd 1973 yn 

flwyddyn arbennig iawn i gyplau 

Creigiau a Phentyrch! Gwahoddodd 

Jenny a Mike eu teulu estynedig a'u 

ffrindiau o bob cwr o'r wlad, ac o bob 

diddordeb - i ddathlu'r achlysur yn 
Neuadd y Pentre, Pentyrch ar noson 

hynod o braf ym mis Gorffennaf. Roedd 

y Neuadd dan ei sang - cychwynnwyd y 

noson gyda thwmpath afieithus! Pawb o 

bob oedran yn mwynhau! Yna grwp 

hynod boblogaidd Mike a'u gyfeillion - Y 

Treacles - cystal ag erioed! Wedyn - y 

bytholwyrdd Eric Willis a'i deyrnged 

unigryw i'r Stones - gwych! Gwledda 

wedyn - bwyd bendigedig! Lot o 

gymdeithasu - a rhannu atgofion - cwrdd 

ag aelodau ieuengaf y teulu - ac yna joio'r 

band! Mae'r rhain wir yn wych! Holly, 

Malcolm a Ralph - neu RHM fel y'u 

hadnabyddir - rocars go iawn - mae eu 

cyfars hwy yn well na'r gwreiddiol! 

Noson i'w chofio - noson hapus llawn 

hwyl!  

   Diolch i Mike a Jenny am gael rhannu 

yn y dathlu - a diolch hefyd iddynt am eu 
cefnogaeth di-flino i Ysbyty Felindre. Yn 

hytrach nag anrhegion - gofynnodd Mike 

a Jenny am gyfraniadau - pe dymunwyd - 

i gronfa ymchwil cancr Ysbyty Felindre - 

ac fe drosglwyddir y swm anhygoel o 

£1200 at yr achos da yma cyn hir. 

Penblwydd priodas hapus Jenny a Mike - 

a llawer mwy o flynyddoedd o 

hapusrwydd i chi gyda'ch gilydd. 

 

Priodas haf! 

Llongyfarchiadau mawr i Rhodri Samuel 

a Natalie ar eu priodas yng Nghapel 

Beulah, Rhiwbeina ddydd Sul, Awst y 

pedwerydd! Fe'u priodwyd gan y 

gweinidog y Parch. Peter Crutchley 

Jones, mewn seremoni llawn awyrgylch 

gynnes, glos. Hari Samuel oedd y gwas 

priodas - ac ef oedd á gofal y modrwyau. 

Emily Samuel oedd y forwyn briodas 
hardd a Grace Samuel a Lily Hampson 

oedd y morynion bach! Diwrnod 

arbennig o hapus yn ól y lluniau gyda 

Gary a Bethan wrth eu boddau o brofi'r 

fath lawenydd. Wedi'r gwasanaeth aed ati 

i ddathlu'r uniad yn y Park Plaza - clo ar 

ddiwrnod hyfryd! Dymuniadau gorau 

Rhod a Nat a phob hapusrwydd i'r 

dyfodol!  

 

Gerddi Agored Creigiau  

Fel rhan o gynllun yr RHS agorodd 

pedair o erddi hyfrytaf Creigiau eu 

'gatiau' megis i'r cyhoedd bnawn Sul, 

Gorffennaf yr unfed ar hugain. Gwenodd 

yr haul yn garedig ac roedd yn bleser 

mynd o un i'r llall er mwyn gweld yr hyn 

a ellid ei wneud i ardd gyda llawer o 

ddychymyg, gwaith caled, creadigrwydd, 

amynedd a chariad! Ie - y cyfan oll - a 

dogn go lew o fysedd gwyrdd! Eleni eto 

roedd gerddi Ann Osborne, John a 
Richard, Les a Frances yn bictiwr ac yn 

wers i ni gyd. Aeth criw mwy na'r arfer o 

gwmpas eleni i werthfawrogi harddwch a 

lliw, dyfeisgarwch a gofal y garddwyr 

medrus. Diolch i bawb am y croeso 

cynnes, am y danteithion blasus ac am 

rannu llawer iawn o gyngor gyda ni'r 

ymwelwyr!  

 

Alex Terrell - gohebydd SunSport 

Online  
Be' ddwedodd Walt Disney 'slawer dydd 

- 'if you can dream it, you can do it!'. 

Dyna oedd gan Alex Terrell yng nghefn 

ei feddwl bid siwr yn fachgen bach yn 

tyfu lan yn Llys Gwynno. Ac yntau ond 

yn ei ugeiniau canol nawr mae wedi 

cyflawni llawer iawn. Yn fab i'r diweddar 

Frank Terrell - weithiodd mor ddi-flino 

dros achos pêl-droed, athletau a chriced 
yn yr ardal hon, does ryfedd i Alex 

wirioni'n bost ar chwaraeon ers yn 

fachgen ifanc. Cynrychiolodd Gymru yn 

ei ieuenctid, gan ennill pencampwriaeth 

Cymru dan 20 - 100medr a 200 medr yn 

yr un flwyddyn - 2004 fel aelod o AAC 

Caerdydd. Wedi hynny dilynodd gwrs 

gradd ym Mhrifysgol Shippensburg, 

Pennsylvania - lle y cyfunodd ei dalent 

ym myd athletau gyda ei gariad at 

lenyddiaeth. Enillodd radd M.A. mewn 

newyddiaduraeth aml-gyfrwng o 

Brifysgol Bournemouth ac oddi yno 

cafodd brofiad gwaith gydag adran 

chwaraeon y BBC, Real Radio a chyfle i 

ohebu ar Gwpan Ryder 2010 o'r Celtic 

Manor.  

   Yna cafodd gynnig swydd yn News 

International yn 2010 - gwaith paratoi 

gwefan i hyrwyddo campau'r 1,200 o 
athletwyr Prydeinig fyddai'n cystadlu yn 

Ngemau Olympaidd Llundain 2012. 

Daeth i adnabod llawer ohonynyt yn dda 

wrth eu cyfweld a'u dilyn wrth iddynt 

hyfforddi - er dywed Alex taw'r athletwyr 

mwyaf anhygoel oedd y Paralympiaid - 

pob un â'i stori o ymroi a dyfal-barhau 

yng ngwyneb adfyd. Fis Ebrill eleni 

cafodd gynnig gwaith ar ddesg SunSport 

Online - gwireddu breuddwyd i Alex! Ei 

gomisiynau cyntaf oedd y Tour de 

France, yna Pencampwriaethau Athletau'r 

Byd - ac yna gemau'r Lludw! Yn y 

dyfodol ei obaith yw gweithio ar Gemau'r 

Gymanwlad yn Glasgow y flwyddyn nesa 

- a chyda lwc - Gemau Olympaidd Rio yn 

2016! Llongyfarchiadau mawr iddo ar 

ei lwyddiant - braint cael ei adnabod - 

bachgen hynod ddymunol a chlod i'w 

rieni Cathy a'r diweddar Frank. Dilynwn 
ei lwyddiant gyda diddordeb mawr.  

DIWRNOD  
SHWMAE SU’MAE? 

Rho gynnig arni!  
 
Hydref 15, 2013 fydd y tro cyntaf inni 

bobl Cymru ddathlu Diwrnod Shwmae 

Su’mae? gan ddechrau pob sgwrs gyda 

shwmae, su’mae neu shwdi!  

   Nod y diwrnod yw dangos fod y 

Gymraeg yn perthyn i bawb ac y gallwn 

ni i gyd ddefnyddio’r Gymraeg sydd 

gennym drwy’r flwyddyn – yn y siop, yn 

y ganolfan hamdden, yn y gwaith, wrth 

geisio gwasanaeth Cymraeg yn ein 

cymuned, gyda ffrindiau – ymhob man! 

Dyma gyfle i wneud y Gymraeg yn llawer 

mwy amlwg a chyhoeddus – a lle well i 

ddechrau na gyda’r ffordd ry’n ni’n 

cyfarch ein gilydd! 

   Bydd Diwrnod Shwmae Su’mae? yn 

gyfle euraidd inni atgyfnerthu’r 

gefnogaeth eang sydd yng Nghymru i'r 

Gymraeg a dathlu’r amrywiaeth o ffyrdd 

y byddwn ni’n cyfarch ein gilydd yn 

Gymraeg yn ein cymunedau. Bydd hefyd 

yn gyfle i gefnogi ac annog ymdrechion 

pawb sydd wrthi yn dysgu Cymraeg 

ledled Cymru heddiw.  

   Dim ond dechrau’r daith yw Diwrnod 

Shwmae Su’mae?; y bwriad yw y bydd yn 

arwain at ein gweld ni gyd yn defnyddio 

mwy o’r Gymraeg yn ein bywydau bob 

dydd. Cyn pen dim bydd un shwmae neu 

su’mae yn troi’n gannoedd ac yn filoedd o 

gyfarchion a hynny drwy gydol y 

flwyddyn. Gennym ni, bobl Cymru, mae’r 

pwer i gadw’r Gymraeg yn fyw a gallwn 

fod yn rhan o’r daith o’r eiliad y byddwn 

yn dweud shwmae neu su’mae ar 

ddechrau sgwrs.  

   Beth am drefnu rhywbeth yn eich 

cymuned, ysgol, clwb? Mae'r dyfodol yn 

eich dwylo chi. Ewch ati a rhowch wybod 

inni beth fyddwch chi yn ei wneud ar 

ddiwrnod Shwmae Su'mae? 

 

Dyma rai syniadau -  

Yr Awr Fawr – beth am annog dysgwyr 

yn y gweithle, eich cymuned neu'ch ysgol 

a chynnal awr o sgwrsio yn y Gymraeg 

amser cinio neu dros baned mewn caffi 

lleol? 

Bore coffi a chacennan, neu te a theisen. 

Creu gwaith celf drwy nifer o 

gyfryngau, baneri,  bathodynnau, 

addurno hen grysau-T, murlun/graffiti - 

addurnwch hen wal yn yr ysgol, cylch 

meithrin, aelwyd neu canolfan. 

Fflachmobio – beth am greu fideo? 

Am wybodaeth neu syniadau dilynwch 

ni ar: 

facebook.com/mudiadau 

Trydar - @Dathlu_Cymraeg_Cymraeg 

http://www.dathlu.org/  

http://www.dathlu.org/
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Ysgol  
Pont Siôn Norton 

Ymddeoliad Hapus! 

Pob dymuniad da i Mrs Delyth Jones wrth 

iddi ymddeol ar ol nifer FAWR o 

flynyddoedd yn dysgu ym Mhont-Sion-

Norton! Rydym ni i gyd yn ddiolchgar iddi 

hi am ei gwaith caled a'i chyfeillgarwch. 

Amser i ymlacio yn awr...... 

  

Hwyl fawr am nawr 

Dymunwn yn dda i Ms Heledd Stephens 

wrth iddi fynd ati gyda'r rol Pennaeth 

Ysgol Bodringallt am dymor.  

  

Pob Lwc! 

Pob lwc i Gwenno Jones, Nia Sheppeard a 

Paige Phillips wrth iddyn nhw ddechrau yn 

y coleg ym Mis Medi. Mae'r dair yn mynd 

i ddilyn cyrsiau i fod yn athrawon. Efallai 

y gwelwn ni'r dair yn ôl yn dysgu ym 

Mhont-sion-Norton yn y dyfodol! 

  

Croeso 

Croeso i Mr Tom Jones a fydd yn dysgu 

blwyddyn 2, Mrs Alexis Barnard ym 

mlwyddyn 1 a Miss Kate Morgan yn y 

dosbarth derbyn. 

  

Cystadleuaeth Panasonic 

Llongyfarchiadau i Erin Howells a Carwyn 

Salmon a ddaeth yn gydradd drydydd trwy 

Brydain yn y gystadleuaeth Dyddiadur 

Eco. Llongyfarchiadau hefyd i Daniel 

Bowen am gael cymeradwyaeth uchel. 

  

Pêl-rwyd y Clwstwr 

Llongyfarchiadau i dîm pîl-rwyd yr ysgol 

am ddod yn gyntaf yng nghystadleuaeth 

pel-rwyd y clwstwr. Pob lwc i'r 12 a fydd 

yn mynd i Ysgol Gyfun Garth Olwg ym 

mis Medi. Cofiwch gario ymlaen i 

chwarae! 

  

Cwis Llyfrau 

Llongyfarchiadau i dim blwyddyn 5 a 6 

am gyrraedd y rownd derfynol yn 

Aberystwyth ym mis Mehefin. Diolch i Ms 

Heledd Stephens a Mrs Estelle Cotter am 

eu hyfforddi. 

  

Gŵyl Garth Olwg 

Diolch i'r canlynol am berfformio: 

Rhianne Williams, Lucy Ratray a Lowri 

Griffiths (Recorders), Megan Taylor 

(Alaw Werin), Nye Codd-Davy 

(adrodd) a thîm y cwis llyfrau 

yn perfformio 'Coed Du'. 

  

Mabolgampau 

C a f w y d  m a b o l g a m p a u 

llwyddiannus eleni yng nghanol 

y tywydd braf iawn ym Mharc 

Ynys Angharad. Diolch i Mr 

Gwion Jones am drefnu. 

Cyngerdd Haf 

Diolch i'r holl blant am berfformio yn y 

gyngerdd haf yn y Muni eleni. Diolch 

hefyd i'r staff am yr holl ymarfer! 

  

Academi Pêl-droed Caerdydd 

Llongyfarchiadau i Cian Bath, Luke 

Hamer a Cole Morgan am gael eu dewis i 

fod yn rhan o garfan yr Academi. 

  

Gala Nofio 

Daeth Pont-Sion-Norton yn ail allan o 13 

o ysgolion yn y gala nofio. Da iawn i 

bawb am gymryd rhan. 

  

Mabolgampau'r Clwstwr 

Daeth tîm yr ysgol yn drydydd eleni. 

Diolch i bawb am eu gwaith caled.  

Alex Terrell  

Rhodri a Natalie  

Gerddi Creigiau 

Ymddeoliad Delyth Jones  

Erin Howells a Carwyn Salmon  

Tîm pêl-rwyd  
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Ysgol Llanhari 

Criw Normandi Bl.8 y tu allan i'r acwariwm yn San Malo.  

Diolch i Madame Evans, Miss Rowlands a Mr Greene am 

drefnu’r daith. 

Bu criw o flwyddyn 8 yn gweithio'n ddyfal ar furlun mosaic 

yng nghwmni Mr Edwards ers sawl wythnos gan roi oriau 

lawer o'u hamser eu hunain i weithio ar y cynllun. Edrychwn 

ymlaen yn fawr i weld y cynllun gorffenedig ar furiau'r 

cyntedd erbyn y tymor nesaf.  

Jamie a Lloyd yn mwynhau taith diwedd blwyddyn 8 a 10 i 

Boulders! Roedd y ddau yn aelodau o ddosbarth 8F a enillodd 

y teitl Pencampwyr 5C Bl.8 2012-2013. 

Ymwelwyr arbennig yn Ffair Haf Ysgol Llanhari  fis 

Gorffennaf.  Diolch yn fawr i Ffrindiau Llanhari am drefnu 

diwrnod bendigedig. 

Newyddion Llanhari 

Llongyfarchiadau i Carys Fowler Bl 12 am ennill Gwobr Grace 

Atkinson a rhodd ariannol am y marciau uchaf yn ei haroliad 

piano Gradd 7 yn ddiweddar. 

 

Llongyfarchiadau i Llewelyn Davies am fynd drwodd i rownd 

derfynol cystadleuaeth Music for Youth fel aelod o Fand Pres 

Rhondda Cynon Taf. Bu'r perfformiad yn Neuadd Symffonig 

Birmingham yn ddiweddar. 

Yn y gystadleuaeth ‘Brogarwyr Tra Mad 2013’, derbyniodd Ysgol 

Llanhari gymeradwyaeth uchel yn y categorïau : 

Prosiect Amgylcheddol Mwyaf Arloesol 

Hyrwyddwr Amgylcheddol (Athro) 

Ers dechrau cystadlu pedair mlynedd ’nôl, mae Ysgol Llanhari 

wedi ennill nifer o wobrau yn y gystadleuaeth hon.  Yn wir, yn y 

category ‘Prosiect Amgylcheddol Mwyaf Arloesol’ mae’r Ysgol 

naill ai wedi ennill neu wedi derbyn cymeradwyaeth uchel bob 

blwyddyn.  Mae Mr Alun Evans wedi derbyn cymeradwyaeth 

uchel yn y seremoni wobrwyo yn yr adran ‘Hyrwyddwr 

Amgylcheddol (Athro) am dair allan o’r bedair mlynedd diwethaf. 

   Ers degawd mae Ysgol Llanhari wedi gweithio mewn 

partneriaeth â’r elusen ‘School-Aid’, sy'n anfon adnoddau dysgu i 

Affrica.  Un o'r adnoddau mwyaf gwerthfawr yn Affrica yw papur 

ac mae Eco-Bwyllgor Ysgol Llanhari wedi gosod blwch casglu 

papur blanc un ochr, ym mhob ystafell ddysgu.  Mae'r blychau 

llawn yn cael eu casglu’n rheolaidd a’u selio gan aelodau’r Eco-

Bwyllgor, sydd wedyn yn eu llwytho i gar ar gyfer eu cludo gan 

'School-Aid' i borthladd Southampton.  Wedi cyrraedd De Affrica, 

gyda chydweithrediad caredig Sefydliad Nelson Mandela, bydd 

cwmni lorïau’n cludo’r adnoddau o Cape Town i wahanol fannau 

dosbarthu, sy'n gorffen y daith ar gyfer Cynllun 'Papur i Affrica’. 

Cystadleuaeth Brogarwyr tra Mad 

Connor, Kai, Ieuan, Llinos ac Erin  

ar eu ffordd i’r Seremoni Wobrwyo. 
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Erin Heymann a Rhiannon Griffiths (Bl. 

9), enillwyr cwis a gynhaliwyd yn ystod 

ymweliad gan y Coleg Cymraeg 

Cenedlaethol yn ddiweddar. 

Bu Blwyddyn 5 ysgolion Tonyrefail, Llantrisant a Dolau yn Ysgol Llanhari fis Gorffennaf 

am Ddiwrnod Carwsel Hwyl.  Disgyblion Ysgol Dolau yn cael gwersi golff. 

Ymweliad Chwaraeon a Hamdden 

Blwyddyn 6 i Lanhari fis Gorffennaf.  

Edrychwn ymlaen at eu croesawu i 

Flwyddyn 7 ym mis Medi – heb wn 

laser bryd hynny gobeithio Joseff!. 
Pencampwyr Bechgyn 

Bl7  Leon Burton ennill y clwydi, naid hir, naid uchel 

Bl8  Liam Bradford ennill clwydi, 100m Record Newydd 200m Record Newydd  

Bl9  Kai Harries ennill 300m, 800m, 1500m, clwydi, naid hir 

Bl10 Owain Ellis ennill disgen, pwysau, naid hir, naid uchel,800m, clwydi 

Pencampwyr Merched 

Bl7  Emily Thomas ennill 200m, clwydi Record Newydd , 2il  300m 

Bl8  Beca Ellis ennill naid uchel,clwydi, 1500m, 800m, 300m. 

Bl9  Poppy Sayer ennill100m, Record Newydd yn y 200M , Record Newydd yn y  

  300M, ennill y naid hir, ennill y naid uchel. 

Bl10 Megan Thomas ennill naid hir, 100m, 200m 

 

Torrwyd sawl record arall ac roedd yn ddiwrnod da iawn o gystadlu. 

Braf oedd gweld pob disgybl ynghlwm a rhyw weithgaredd. Diolch i bawb oedd wedi 

cyfrannu i wneud y dydd mor llwyddiannus.  

Seremoni Graddio 

Cynhaliwyd seremoni graddio cyntaf adran gynradd Ysgol Llanhari fis yma.  Roedd y neuadd yn llawn rhieni a pherthnasau balch wrth 

iddynt weld eu plant yn cyrraedd y llwyfan i dderbyn eu tystysgrif yn eu llongyfarch ar flwyddyn academaidd lwyddiannus iawn.  

Cyrhaeddodd ymwelydd arbennig ar ddiwedd y seremoni hefyd ….. Superted!  Roedd y plant wrth eu boddau bod ein hoff gymeriad wedi 

teithio yr holl ffordd o’r gofod i’n gweld! Roedd hi’n brynhawn bythgofiadwy i bawb! 

Blwyddyn 10 Sgiliau Byd Gwaith yn 

ogofeuo. 

PENCAMPWYR MABOLGAMPAU Ysgol Llanhari 2013 

Stadiwm Parc Jenner, Y Barri 
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Rygbi saith bob ochr Pontypridd 
 
Mae'r gêm rygbi saith bob ochr yn tyfu mewn poblogrwydd, ac yn cael ei 

chlustnodi i fod yn rhan o'r gemau Olympaidd nesaf yn Rio de Janeiro, Brasil 

yn 2016.   Mae'r gem, sydd yn fersiwn chwim a chyffrous o'r rygbi pymtheg 

bob ochr traddodiadol, hefyd yn datblygu i fod yn rhan bwysig o strwythur 

Clwb Pontypridd. 

   Mae carfan rygbi saith bob ochr Cymru yn cystadlu mewn cyfres o 

dwrnameintiau byd eang bob blwyddyn, sy'n cael eu trefnu gan y Bwrdd 

Rygbi Rhyngwladol (IRB). Hyfforddwr cenedlaethol Cymru yw Paul John 

sydd hefyd yn hyfforddwr cynorthwyol i Glwb Pontypridd. Mae cefnwr 

Ponty, Adam Thomas, yn gapten ar dîm saith bob ochr Cymru, a dros y 

misoedd diwethaf bu'r asgellwr Alex Webber a'r blaen-asgellwr Rhys Shellard 

hefyd yn ymddangos yn gyson yng nghrys coch eu gwlad, y ddau yn 

chwaraewyr i Bontypridd. 

   Dros y flwyddyn neu ddwy flaenorol bu aelodau eraill o garfan Ponty, yr 

asgellwyr Owen Jenkins ac Owen Williams a'r canolwr Gavin Dacey hefyd yn 

ennill capiau rhyngwladol yn y gamp saith bob ochr. 

   Mae teithio'r byd, ei led a'i hyd, yn rhan o ddyletswyddau'r chwaraewr saith 

bob ochr. Ers troad y flwyddyn bu carfan Cymru yn cystadlu gornestau yn 

Wellington, Las Vegas, Hong Kong, Glasgow a Llundain, ac hefyd yn 

ddiweddaraf cwpan y byd yn Moscow. 

   Bydd cyfle i chwaraewyr Ponty gynrychioli eu clwb yn ogystal a'u gwlad yn 

y gamp, gan fod Undeb Rygbi Cymru yn cynnal menter newydd - Gornest 

Saith Genedlaethol - ddydd Sul 25ain o Awst. Bydd y gystadleuaeth yn cael ei 

chynnal ar Barc yr Arfau Caerdydd (ar y maes plastig newydd) ac yn herio am 

y tlws fydd clybiau'r Uwch Gynghrair, clybiau gorau'r Bencampwriaeth, 

Myfyrwyr Cymru a charfan Gogledd Cymru. 

   Dylai'r Ornest Saith yma fod yn wledd o rygbi creadigol a chyffrous. Bydd 

Ponty yn herio Castell Nedd yn y gêm gyntaf toc wedi deg o'r gloch y bore. 

   Am fwy o wybodaeth am holl weithgareddau Clwb Rygbi Pontypridd, 

galwch mewn i'r wefan - www.ponty.net  

Adam Wales 

Alex Webber 

Gwerthu Allan yn cyflwyno 
 

Noson 

Gomedi 
 

Noson o standup yng nghwmni 

rhai o gomediwyr gorau’r  

syrcit Gymraeg 

 

Nos Wener 

Hydref 4, 2013 

8pm 

Am wybodaeth bellach  

Canolfan Gartholwg  - 01443 219589 
www.campwsgartholwg.org.uk   

 llcreception@campwsgartholwg.org.uk 


