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Ysgol Gyfun 

Garth Olwg 

Ysgol Llanhari 

Clwb y Bont 
 

Cynhaliwyd dau gyfarfod yn ddiweddar i drafod dyfodol y 

clwb. Hysbyswyd aelodau a selogion ar ‘Facebook’ nad oes 

digon o bobl yn ymweld â’r clwb yn reolaidd ac o’r herwydd 

bod y dyledion yn cynyddu yn fisol. Cafodd y sefyllfa 

gyhoeddusrwydd ar eitem Newyddion S4C. Fel y gŵyr 

darllenwyr Tafod Elái nid dyma’r tro cyntaf i’r clwb wynebu 

argyfwng fel hyn. 

   Mewn cyfarfod brys i’r aelodau yn y clwb nos Wener 

24ain o Fehefin cafwyd adroddiadau cynhwysfawr gan 

aelodau o’r pwyllgor presennol. Maent wedi gweithio yn 

ddiflino i gadw’r clwb ar agor. Yn anffodus erbyn hyn nid 

yw’r clwb ar agor nosweithiau Sul, Llun a Mawrth. Y cynnig 

gerbron oedd cau’r Clwb y diwrnod canlynol. Trechwyd y 

cynnig gan yr aelodau oedd yno gan eu bod yn awyddus i 

weld parhad y clwb. 

   Awgrymwyd y dylid ffurfio gweithgor i ymchwilio i ffyrdd 

o ddenu mwy o aelodau a threfnu gweithgareddau. Casglwyd 

enwau yn syth a  byddant yn dod i benderfyniadau o fewn y 

6 wythnos o noson y cyfarfod. Fe wnaeth nifer oedd yn 

bresennol gyfrannu yn ariannol er mwyn helpu lleihau'r 

dyledion. 

   Fedrwch chi helpu i gadw drysau'r unig glwb Cymraeg yn 

Rhondda Cynon Taf ar agor? 

   Beth am ymaelodi neu ail-ymaelodi? Gallwch chi drefnu 

digwyddiad yn y Clwb? Ydych chi mewn sefyllfa i roi 

rhodd ariannol? 

Dosbarth Cyril Jones yn Nant Gwrtheyrn (Tudalen 6) 

Mae llwyddiant tîm pêl-droed Cymru wedi bod yn hwb i'r galon mewn 

cyfnod cythryblus yn ein hanes. Roedd Colin Williams, Creigiau, a'i 

gyfeillion Paddy Daley a Dewi Owen wedi seiclo'r holl fordd o 

Gaerdydd i Bordeaux ac yna ymlaen i Toulouse a chael tocynnau i weld 

y ddau gêm a Super Furry Animals yn canu'n Gymraeg. Roedd 

cynrychiolwyr o deulu y Reesiaid o'r Efail Isaf yn amlwg yn nifer o'r 

gemau.      

Dilyn Tîm Cymru  

Llun: Heno 

Yma yng Nghymru roedd 

brwdfrydedd amlwg yn yr 

ysgolion a phawb wedi 

gwisgo lan ar gyfer yr 

achlysur. 

Eirian a Geraint Rees yn 

Toulouse 
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Ysgol Pont-Sion-Norton Ysgol Creigiau 

GWAITH CELF A CHREFFT YR URDD  

Llongyfarchiadau i Casi, Nel, Ceian ac Osian 

am ddod yn fuddugol yng nghystadlaethau 

Sirol Celf a Chrefft yr Urdd. Aethant i 

dderbyn eu gwobrau mewn seremoni 

wobrwyo yn Ysgol Gyfun Bro Morgannwg. 

Yn dilyn hyn, fe aeth gwaith celf Casi a Nel 

ymlaen i ddod yn fuddugol dros Gymru 

gyfan. Tipyn o gamp! 
 

Tîm Rygbi Cymru 

Roedd cyffro mawr yn yr ysgol yn ddiweddar 

pan ddaeth 2 aelod o Dîm Rygbi Cymru dan 
20 ynghyd â Phennaeth Perfformiad y tîm 

dan 20, Mr Gethin Watts, i’r ysgol. Mae 

Harry Millard a Dillon Lewis yn aelodau o 

dîm dan 20 Cymru a enillodd y Gamp Lawn 
yn ddiweddar. Cynhaliodd disgyblion 

Blwyddyn 2 i Flwyddyn 6 sesiwn holi ac ateb 

llwyddiannus iawn gyda'r chwaraewyr. 

Tynnwyd lluniau’r disgyblion gyda’r 

chwaraewyr a gyda chwpan y Gamp Lawn. 
Ar hyn o bryd mae tîm Cymru yn paratoi ar 

gyfer Pencampwriaethau Rygbi'r Byd dan 20 

a gynhelir ym Manceinion ym mis Mehefin. 

Diolch o galon i Harry, Dillon a Mr Watts am 
ymweld â ni a rhoi’r profiad bythgofiadwy 

yma i’n disgyblion.  

 
TWRNAMAINT RYGBI TAG I 

FERCHED  

Dydd Sul, Mai 8fed, cystadlodd Tîm Rygbi 

Tag Merched Blwyddyn 5 a 6 yr ysgol yng 
nghystadleuaeth rygbi’r Urdd yn 

Aberystwyth. Roedd y naw merch wedi 

disgleirio gyda’u sgiliau trin pêl a’u 

brwdfrydedd. Cyrhaeddon nhw’r rownd 

gogynderfynol. Llongyfarchiadau! Anhygoel 

ferched!  

 
EISTEDDFOD GENEDLAETHOL YR 

URDD 

Yn ystod hanner tymor, aeth disgyblion yr 

ysgol i gystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol 
yr Urdd yn Sir y Fflint. Perfformiodd y Grŵp 

Recorder, Iestyn Ellis (Unawd Pres) a Ruby 

Terry (Llefaru i ddysgwyr Blwyddyn 5 a 6) i 

gyd yn wych. Daeth y Grŵp Llefaru i 

Ddysgwyr yn gyntaf a Ffion Lewis (Llefaru i 
ddysgwyr Blwyddyn 3 a 4) yn ail. Enillodd 

Casi a Nel y wobr gyntaf am greu gwaith celf 

3D gwych ar y thema 'Perthyn'. 

Llongyfarchiadau enfawr i bob un. 
 
GERDDI AGORED CREIGIAU  

Dydd Sul, Mehefin 19eg, agorwyd Gardd 

Eco’r Ysgol i’r gymuned leol fel rhan o 
ddigwyddiad Gerddi Agored Creigiau.  Er y 

tywydd gwael, fe ddaeth nifer a chael eu 

syfrdanu wrth weld y gwaith gwych mae’r 

disgyblion wedi gwneud yn yr ardd.  

PELDROEDIWR O FRI 

Llongyfarchiadau enfawr i Daniel Watts am 

gael ei wobrwyo gan Academi pêl droed 

Abertawe fel y chwaraewr gorau o dan 10 

oed. Ers dwy flynedd bellach, mae Daniel yn 

teithio draw i Abertawe yn wythnosol i 
dderbyn hyfforddiant arbenigol gan yn yr 

Academi. A’i dyma’r Gareth Bale nesaf?!! 

 
TRAWS GWLAD YR URDD 

Dydd Sadwrn, Mai y 7fed, aeth 50 o’n 

disgyblion Cyfnod Allweddol 2 i gystadlu 

yng nghystadleuaeth traws gwlad yr Urdd yn 

Aberystwyth. Llongyfarchiadau i bob un a 
gymrodd ran. Roedd pawb yn amlwg wedi 

mwynhau mas draw. 

Dyma’r canlyniadau: Sophie - 2il yn y ras i 

ferched Bl 5,  Erin - 3ydd yn y ras i ferched 

Bl 5  
May - 4ydd yn y ras i ferched Bl 5, Tîm 

Merched Bl 3 - 2ail, Tîm Merched Bl 5 - 1af  

Tîm Bechgyn Bl 5 - 2ail,  Tîm Merched Bl 6 

- 2ail  
 
YMWELIAD GAN GANTORION 

OPERA CENEDLAETHOL CYMRU 

Fel rhan o ddathliadau Gwyl Llais Canolfan 

Mileniwm Cymru, daeth pedwar o gantorion 

o Opera Cenedlaethol Cymru i ymweld â ni i 

berfformio i ddisgyblion Cyfnod Allweddol 
2. Bwriad yr ymweliad oedd i gyflwyno 

opera i amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd. 

Roedd yn sypreis enfawr i’r holl ddisgyblion 

wrth i’r cantorion ymddangos yn sydyn gan 
dorri ar draws gwasanaeth gwych Mrs 

Kirkman! Fe ganon nhw ystod o ganeuon 

amrywiol a chyferbyniol a hynny drwy 

gyfrwng yr iaith Eidaleg. Almaeneg a 

Chymraeg.  

Gerddi Agored Creigiau – Gardd Eco 

Ysgol Gynradd Creigiau 

Pedwar aelod o Gwmni Opera 

Cenedlaethol Cymru  

yn diddanu’r plant 

Cymru!!  

I ddathlu llwyddiant tim pêl-droed Cymru 

yng ngemau’r EURO, bu’r plant yn gwisgo 

coch am ddiwrnod ac roedd cyfle iddynt 

wylio’r gêm yn erbyn Lloegr. Er gwaethaf 

colli’r gêm, mae Cymru wedi gwneud yn 

wych hyd yn hyn!! Croesi bysedd nawr! 

Llangrannog 

Aeth blynyddoedd 4 a 5 i Langrannog 

ganol mis Mehefin. Cafwyd llawer o 

hwyl gyda’r holl weithgareddau a 

chymdeithasu gyda disgyblion eraill yn y 

clwstwr. Diolch i staff Llangrannog a 

diolch i staff yr ysgol am roi lan eu 

penwythnos i edrych are eu holau. 
 
Cwis llyfrau Saesneg 

Llongyfarchiadau i Karly, Ffion, Eve, 

Catrin, Scarlett, Mabli, Logan a Caitlyn a 

ddaeth yn 3ydd yn y gystadeuaeth 

Genedlaethol yn Aberhonddu, ar ôl dod yn 

gyntaf gyda’r cyflwyniad ‘Top Dog’ ac yn 

drydydd am y trafod ‘The Keeper’s 

Secret’. Diolch i Ms Stephens am eu 

paratoi. 

 
Tripiau 

Cafwyd amrywiaeth o dripiau hwyl eleni. 

Aeth blynyddoedd 1 a 2 i Garwnant, 

blynyddoedd 3 a 4 i Fferm Ffolly a 

blynyddoedd 5 a 6 i Drayton Manor. Dyna 

ffordd i orffen y flwyddyn! 

 

Parhad ar dudalen 3 

Presenoldeb  

Daeth y ‘Super Attender’ i’r ysgol i 

wobrwyo presenoldeb da. 

Llongyfarchiadau i’r plant 100%. Daliwch 

ati y flwyddyn nesaf! 
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TONYREFAIL 
 

Gohebydd Lleol:  
Helen Prosser 

671577/prosserh@btinternet.com 

Menter Iaith RhCT 
Gig Parti Ponty  

Jess, Clustiau Cŵn a 
chefnogaeth  

Clwb y Bont, Pontypridd  
Dydd Sadwrn 16/07/2016  

Am: 19:30 tan hwyr / 
Tocynnau:  

£8.50 - o flaen llaw  
£10 - Ar y drws  

Ffoniwch 01443 407570 

CREIGIAU 
 

Gohebydd Lleol:  
 

Priodi yn Woodstock! 
Llongyfarchiadau mawr i Emyr Honeybun 
a Hannah Hardy briodwyd yn Eglwys St. 
Mary Magdalen, yn Woodstock ger 
Rhydychen ddiwedd mis Mai eleni. 
Aethon nhw i arfordir hardd Amalfi ar eu 
mis mêl ac ym mis Awst byddan nhw'n 
dechrau bywyd newydd yn Vancouver, 
Canada yn dysgu. Llinos, chwaer Emyr 
oedd un o'r morynion priodas. Pob bendith 
eich dau wrth i chi gychwyn ar bennod 
newydd yn eich bywydau - a diolch am y 
llun bendigedig!  
 
Ymgyrch Elina dros Epilepsy 
Nid dyma'r tro 
cyntaf i Elina 
ymgyrchu i godi 
arian at ymchwil 
i'r cyflwr 
epilepsy ers iddi 
ganfod fod y 
cyflwr arni. 
Mae'r disgybl yn 
Ysgol Plasmawr 
yn frwd i dynnu 
sylw at y cyflwr 
ac i addysgu ei 
chyd-
ddisgyblion am 
natur y salwch. 
Chwarae teg i Elina a'i Mam - Emma 
Thomas-Jones - rhyngddynt fe godon nhw 
£630 i'r elusen Epilepsy Action. Ar 
ddiwrnod arbennig yn Ysgol Plasmawr yn 
ddiweddar - diwrnod gwisgo eich dewis 
chi o ddillad - aeth Elina ati i werthu 
tocynnau raffl er mwyn codi arian ac 
ymwybyddiaeth, ac fe redodd Mam - sef 
Emma - Hanner Marathon y Byd, 
Caerdydd! Da iawn chi ferched! A phob 
lwc gyda'r ymgyrchu yn y dyfodol! 
 
Anrhydedd i Arwel 
Llongyfarchiadau gwresog i Arwel Ellis 
Owen ar dderbyn yr anrhydedd o OBE yn 
ddiweddar am ei wasanaeth i wasanaethau 
cymdeithasol yng Nghymru. 
 

Pen-blwydd Hapus! 

Pen-blwydd hapus iawn yn 90 oed i Beryl 

Davies, un o’n darllenwyr selog yn 

Nhonyrefail.  Mae gwybodaeth Beryl am 

hanes yr ardal yn rhyfeddol ac mae hi wedi 

bod o gymorth mawr i griw o ddramodwyr 

yn ddiweddar.  Yn ystod penwythnos 8-10 

Gorffennaf cynhelir gŵyl gelfyddydol 

‘Festyrefail’ ac fel rhan o’r ŵyl bydd 

cyfres o ddramâu byrion yn seiliedig ar 

hanesion yr ardal.  Diolch yn fawr i Beryl 

am ddarparu nifer o’r hanesion hyn.   

Cymanfa Ganu Ddwyieithog 

Bydd Cymanfa Ganu yn rhan o Festyrefail 

ar nos Sul, 10 Gorffennaf am 6pm yn 

Eglwys Dewi Sant.  Y Cynghorydd Geraint 

Hopkins fydd yn arwain.  Dewch i gefnogi! 
 

Pwyllgor Apêl Eisteddfod yr Urdd 2017 

Y ddau ddigwyddiad nesaf fydd: 
Noson gomedi – Fel rhan o Festyrefail 

bydd noson gomedi yng nghwmni llu o 

gomediwyr yng Nghlwb y Gweithwyr, 

Tonyrefail ar nos Wener, 8 Gorffennaf am 

7pm.  Noson Saesneg fydd hi ond bydd yr 

elw i gyd yn mynd i Eisteddfod yr Urdd.   

Taith gerdded – Dydd Sul, 18 Medi bydd 

taith gerdded yn ardal y Dimbath yng 

nghwmni Wyn Roberts, wedi’i dilyn gan 

bryd o fwyd.  Cadwch y dyddiad a bydd 

manylion llawn yn rhifyn nesaf Tafod Elái. 

   Dilynwch ni ar facebook - https://

www.facebook.com/pwyllgortonagilfach/. 

Band Melingriffith 

Cynhaliwyd Noson Gala band pres 

Caerdydd Melingriffith nos Sadwrn 

Mehefin 18fed yn y Coleg Cerdd a Drama. 

   Enillydd y wobr am y person wnaeth y 

cynnydd mwyaf eleni oedd Daniel Calan 

Jones. (Oes rhywbeth na all yr hogyn bach 

yma wneud?) 

   Mae Daniel wedi bod yn chwarae'r 

drymiau ym mand Melingriffith 2 a 

Melingriffith 3 ers bron i ddwy flynedd.  

   Yn Nhongwynlais mae'r band yn 

ymarfer ac mae'n cynnig cyfleoedd gwych 

i bobl o bob oed. Bu'r band yn 

llwyddiannus iawn eleni yn y gyfres Band 

Cymru. Daliwch ati bois! (Wel - a'r 

merched!) 

Côr 

Bu’r côr yn brysur iawn yn ystod y tymor, 

wrth berfformio yng Nghapel Sardis, 

Cyngerdd Gerddoriaeth Rhondda-Cynon-

Taf a Pharti Ponty. Diolch i Mrs Foster a 

Mrs Lloyd am eu holl waith yn eu paratoi. 

 
Eisteddfod  

Llongyfarchiadau i blant yr ymgom a’r 

Cogurdd am eu hymdrechion a’u gwaith 

caled yn yr Eisteddfod yn Sir y Fflint. 

Diolch i’r rhieni am gefnogi a’r 

athrawon am hyfforddi. 

Ysgol Pont-Sion-Norton (parhad o dudalen 2) 

Yr Ymgom 

mailto:671577/prosserh@btinternet.com
https://www.facebook.com/pwyllgortonagilfach/
https://www.facebook.com/pwyllgortonagilfach/
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Mabolgampau 
Cafodd plant y Cyfnod Sylfaen brynhawn 
hwyliog iawn ar gyfer eu mabolgampau. 
Roedd yr haul yn gwenu a chafodd y plant 
gyfle i ddangos eu holl sgiliau corfforol. 
Diolch i blant Flwyddyn 6 am helpu trefnu’r 
achlysur. 

Llangrannog 
Eto eleni, bu plant blynyddoedd 5 a 6 am 
benwythnos llawn hwyl yn Llangrannog. 
Cawsant gyfle i wneud amryw o 
weithgareddau megis marchoga, nofio, sgïo a 
mynd am dro i’r traeth. Diolch i’r staff a 
ddaeth i helpu,   
 
Tripiau'r Adran Iau 
Dewisodd plant yr adran Iau eu tripiau 
diwedd flwyddyn eleni. Cawsant ddewis 
rhwng ‘Paintballing’, ‘Infinity’ ac 
‘Oakwood’. Mwynheuodd bawb yn fawr 
iawn. Diolch i bawb am eu holl drefnu.    
 
Menter Iaith 
Diolch i Bethan Nia o Menter Iaith am 
weithio gyda phlant Blwyddyn 3 yn 
cyfansoddi can ar gyfer Parti Ponty ym mis 
Gorffennaf. Edrychwn ymlaen at glywed eu 
gwaith! 
 
Cyngerdd Offerynnol 
Pob lwc i blant yr Adran Iau sy’n perfformio 
yn y gyngerdd offerynnol ddiwedd y mis.  

Ysgol Gynradd Gymraeg 
Garth Olwg 

 
Eisteddfod 
Llongyfarchiadau mawr i bawb a fu’n 
cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd, Fflint dros 
hanner tymor. Cawsant brofiad 
bythgofiadwy. Llongyfarchiadau mawr i 
Beca Roberts a ddaeth yn 3ydd clocsio 
unigol dan 15. 
 
Bore Agored 
Braf oedd cael agor drysau’r ysgol i rieni’r 
plant yn ddiweddar. Cawsant gyfle i wylio’u 
plant wrth eu gwaith ac edrych ar eu gwaith 
ac arddangosfeydd y dosbarth. Roedd y plant 
yn gyffrous iawn i’w croesawu. 
 
Gwasanaeth Dan 5 

Diolch i bawb a ddaeth i gefnogi eu plant yng 

ngwasanaeth Dan 5 yn y theatr. Mwynheuodd 

y plant berfformio yn fawr. 
 

Gêm Cymru yn erbyn Lloegr 

Gwisgodd plant yr Adran Iau grysau coch ar 

Fehefin 13eg er mwyn dangos eu cefnogaeth 

i dîm Cymru yn erbyn Lloegr yn yr ‘Euro’s. 

Cawsant frecwast Ffrengig fel rhan o’r 
dathliad. 

Priodas Rosanna Stenner ac Ifan Glyn  

Merched y 

Tabernacl yng 

Nghefn Ydfa 

Efail Isaf (Tudalen 6) 

Cychwyn taith 

gerdded Clwb y 

Dwrlyn i 

Aberteifi 

(Tudalen 5)  

Cinio Gala yr 

Urdd (Tudalen 

10) 
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PENTYRCH 
 

Gohebydd Lleol:  
 

Henry Cadwgan Jones 
Diolch i Don Llewellyn am yr adroddiad 

yma sydd yn grynodeb o’i deyrnged i 
Henry Cadwgan Jones. 
 

Daeth dros ddau gant o bobl i Eglwys 
Catwg Sant ddydd Mawrth 7fed Mehefin i 

ddweud ffarwel wrth Henry Cadwgan 
Jones – cyn gigydd y pentre:  perthnasau, 

ffrindiau a chydbentrefwyr – pob un 
ohonynt gydag atgofion cryf am ddyn 

eithriadol o boblogaidd.  Arweinwyd y 
gwasanaeth gan y Ficer, y Parch Michael 

John ynghyd â John Binny cyn offeiriad y 
plwyf.  
   Yn ei deyrnged soniodd yr hanesydd 

lleol Don Llewellyn am fywyd Henry 
Cadwgan o’r crud i’w orffwysfan 

derfynol.  Tyfodd Henry i fyny o dan 
ddylanwad ei ddau dad-cu:  David Jones, 

ffermwr Penllwyn a William Edwards, 
ciper Ystâd Wingfield.  Felly roedd cefn 

gwlad  yn gefndir naturiol iddo. Cafodd 
Henry ei addysg gynnar yn ysgol y pentre 

ac wedyn yn Ysgol Ramadeg yr Eglwys 
Newydd – hefyd Coleg Masnachol Bloggs 

yng Nghaerdydd  (lle dysgodd sgiliau 
mewn cyfrifyddiaeth).  Ymunodd Henry 
â’i dad William Cadwgan yn y busnes 

cigyddiaeth teuluol pan oedd yn 16 oed  a 
daeth y bartneriaeth honno i fod yn 

adnabyddus dros lawer o flynyddoedd am 
safon eu cynnyrch ac am  eu perthynas 

hapus gyda’r cwsmeriaid. 
   Rhwng 1950 a 1953 roedd Henry bant o 

gartref yn gwneud ei wasanaeth 
cenedlaethol yn y fyddin.  Gydag adran 

o’r South Wales Borderers fe aeth i Eritrea 
yn nwyrain Affrica i helpu tawelu 
terfysgoedd banditiaid  ‘Y Shiffta’. 

   Yn 1955 priododd Henry anwylyd ei 

blentyndod, Eira Bassett o Dongwynlais.  

Roedd Eira wedi bod yn enwog yn yr 
ardal fel brenhines garnival.  Roedden 

nhw’n hapus dros ben pan cafodd eu mab 
Vaughan ei eni yn 1961 – ond daeth 

newyddion drwg yn 1963: dioddefodd 
Cadwgan drawiad ar y galon.  Ar ôl hynny 

dim ond gweithio  rhan amser oedd 
Cadwgan yn y siop.  Roedd angen i 
gyflogi cymorth  a dros y blynyddoedd 

nesaf fe ddaeth hyn. Dau enw sydd yn 
sefyll allan:  Simon Mansfield o 

Groesfaen ac Alan Lock  o Waelodygarth.   
Pan ymunodd Vaughan â’r busnes teulu 

yn 1977 roedd ei dad Henry a’i dad-cu 

Cadwgan wrth eu boddau yn gweld y dair 

cenhedlaeth yn gweithio gyda’i  gilydd . 
   Yn ei ieuenctid roedd Henry yn 

weithgar ym myd y ceffylau – yn rasio yn 
y ‘point-to-point’ ac hefyd yn cystadlu 

mewn merlogampau lleol.   Yn ystod yr 

ugain mlynedd diwethaf roedd yn aelod 
brwd o’r  Clwb Ceir Clasurol ac 

ymwelodd â llawer o sioeau hyd a lled y 

wlad.  Hefyd roedd ganddo  ddiddordeb 

dwfn mewn rheilffyrdd ager. 
   Daeth afiechydon ac anwhylder i fod yn 

her i Henry ac Eira ill dau yn ystod y 
blynyddoedd diweddar felly daeth yn 

angenrheidiol i werthu’r busnes.   Roedd 
Henry, Eira a  Vaughan yn hapus iawn fod 

Paul a Richard Hopkins wedi cymryd eu 
busnes drosodd ac yn cadw y cwsmeriaid 
yr un   mor hapus ac y buont erioed.   

   Does dim amheuaeth, roedd y siop yn 
ymddangos weithiau mwy fel canolfan 

wybodaeth na rhywle i brynu cig a selsig.  
Roedd Henry a Vaughan – fel Cadwgan 

o’u blaen, yn barod iawn i anfon 
pecynnau a negeseuon ymlaen ar ran eu 

cwsmeriaid!    
Mae pawb yn ymwybodol ac yn 

ddiolchgar am yr holl gymorth gafodd 
Henry ac Eira pan oedd yr angen fwyaf: y 

gofalwyr proffesiynol wrth gwrs – ond 
hefyd eu mab Vaughan (yn angel – os bu 
un erioed!) 

Wrth edrych am feddargraff addas i Henry 
Cadwgan Jones mae penderfyniad y teulu 

yn glir:  ‘Dyn da ydoedd ef.’ 
 
Taith i'r Gorllewin  (Llun tudalen 4) 

Bob blwyddyn mae criw y Dwrlyn yn hel 

eu pac am y Gorllewin i gael dôs o awyr y 

môr, chydig o ymarfer corff a hel clecs! 
Eleni mentrwyd i ardal Aberteifi gan 

ddefnyddio gwesty’r Cliff yn Gwbert fel 
ein cartref dros dro.  

   Mae lleoliad y gwesty yn fendigedig yn 
wynebu’r môr ac mae newydd gael ei 
adnewyddu yn chwaethus gan 

berchnogion lleol. Does yna ddim 
dwywaith nad ydyn nhw wedi gwneud y 

gorau o’r olygfa o Fae Aberteifi drwy 
osod gwydr o’r llawr i’r nenfwd ar y llawr 

isaf yn nhu blaen yr adeilad.  
   Oedd, roedd pawb ar ben eu digon 

gyda’r olygfa, y bwyd a safon cyffredinol 

y llety. Ond yn goron ar y cyfan fe 

gafwyd hîn braf hefyd er gwaethaf 
darogan gwae y proffwydi tywydd. 
Canlyniad hynny oedd i ni gael teithiau 

cerdded hamddenol ond hyfryd. Fuodd y 
golffwyr druain ddim cweit mor lwcus 

gan i rai ohonyn nhw gael trochfa at eu 
crwyn yn ôl y sôn. Mae yna wers fach yn 

fan’na i’r rhai sydd â chlustiau i wrando 
debyg! 

   Fore Sadwrn mentrwyd cerdded ar hyd 
yr arfordir o Gwbert i dref Aberteifi, taith 

o dair milltir. Roedd golygfeydd hudolus 
i’w gweld o draeth Poppit, aber yr afon 

Teifi ac yn arbennig bentref hynafol 

Llandudoch.  
   Ar ôl cyrraedd tref Aberteifi, taith o 

amgylch y castell oedd yn ein disgwyl. 
Mae’r hen gastell yn adnabyddus wrth 

gwrs fel man geni’r Eisteddfod 
Genedlaethol. Ond mae mwy o lawer iddo 

na hynny fel yr eglurodd ein tywysydd 

Non yn dra meistrolgar. Mae £12 miliwn 
wedi ei wario ar adfer y castell ac mae’n 

gaffaeliad mawr fel adnodd twristaidd i’r 
dre bellach.  

   Aeth y criw mwyaf egniol draw i 
bentref Llandudoch yn y pnawn. Roedd 

dwy o aelodau’r Dwrlyn oedd yn hanu o’r 
pentref, Joy Glyn a Sylvia Davies, wedi 

trefnu taith o’i gwmpas oedd yn cynnwys 
atgofion personol yn ogystal â chefndir 

hanesyddol y lle.  
   I gau pen y mwdwl, daeth criw at ei 
gilydd fore Sul i gerdded o gwmpas 

gwarchodfa natur corsydd Teifi. Mae’n 
debyg y cafodd ambell un amyneddgar 

wledd wrth weld glas y dorlan o un o’r 
cuddfannau. Gwledd wahanol er hynny 

gafodd y rhan fwya, gweld blodau gwyllt, 
buail dŵr (‘water bison’), ac ymdeimlo 

â’r tawelwch cyn troi am baned yng 
nghanolfan wydrog ysblennydd yr 

ymddiriedolaeth natur ar gwr Cilgerran. 
   Do, fe fu’n benwythnos llwyddiannus ac 

fe ddychwelodd pawb adref wedi eu 
hadnewyddu gorff ac enaid ac yn llawn 
atgofion am arhosiad cofiadwy arall yn y 

Gorllewin gwych.  (Eifion Glyn) 

Macmillan yn adfer Taith 
Gerdded Llantrisant 

 
Ar Dydd Sul 4ydd o Fedi am 10a.m. bydd 
Derek, ein ‘Dyn Tywydd’, yng 
Nghanolfan Hamdden LLantrisan i 
chwifio hwyl fawr i’r cerddwyr ar 
gychwyn eu taith 8 milltir i godi arian ar 
gyfer Macmillan. Fe fydd y daith gerdded 
yn un ar gyfer y teulu i gyd gyda llwybrau 
sy’n gyfeillar ar gyfer byggis, plant a 
defnyddwyr cadair olwyn. 
   Mae’n gyfle i fwynhau golygfeydd 
gwledig godidog wrth gerdded a sgwrsio 
gyda ffrindiau tra’n codi arian ar gyfer 
Cymorth Canser Macmillan. Bydd llawer 
yn manteisio ar y cyfle i gerdded dros 
rywun arbennig a chael arian nawdd yn eu 
henw.  
   Ar ôl dychwelyd a chasglu eich medal, 
gallwch fwynhau bwffe am ddim, 
cerddoriaeth ac adloniant (gyda chastell 
bownsio) yn y Ganolfan Hamdden. 
   Mae'r daith gerdded yn cael ei gynnal 
gan Grŵp Codi Arian Macmillan 
Pontyclun a’r Ardal. MPS Healthcare Ltd 
yw prif noddwr y digwyddiad eleni. 
   Y ffi cofrestru yw £10 ac mae hyn yn 
cynnwys crys-t, bag anrhegion a medal 
cofarwydd. Nid oes rhaid i blant dan 12 
oed dalu y ffi. 
   I gofrestru ar lein ewch i we-fan 
www.macmillan.org.uk/LLantrisantWalk 
 Neu am fwy o fanylion edrychwch ar 
www.macpontyclun.co.uk 

http://www.macmillan.org.uk/LLantrisantWalk
http://www.macpontyclun.co.uk
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EFAIL ISAF 
 

Gohebydd Lleol:  
Loreen Williams 

TONTEG  

Llongyfarchiadau i Betsan ac Alex 
D'Souza ar enedigaeth merch fach, Gwen 
Alys ar ddydd Gwener, Mehefin 10 fed. 
Mae Betsan yn gyn ddisgybl o Ysgol 
Gyfun Rhydfelen ac yn byw yn Y Philog, 
Caerdydd erbyn hyn. Mae Mamgu, Mrs. 
Meinir Pearce, Oakfield Crescent , Tonteg 
wrth ei bodd gyda'i hwyres fach gyntaf. 

Dymuniadau Gorau 

Dymunwn yn dda i Caroline Rees, 

Penywaun sydd wedi derbyn triniaeth yn yr 

ysbyty yn ystod mis Mehefin. Da deall ei 
bod adref erbyn hyn ac yn gwella’n raddol.  

   Dymunwn wellhad buan a llwyr i Trystan 

Gruffydd, Parc Nant Celyn ar ôl iddo 
ddioddef damwain gas yn Birmingham gan 

niweidio ei goes yn wael. 
 
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 

Mae’n braf medru llongyfarch pobl ifanc y 
pentref ar eu llwyddiant yn Eisteddfod 

Genedlaethol yr Urdd yn y Fflint. 
Llongyfarchiadau i Beca Roberts ar ennill y 

drydedd wobr yn y gystadleuaeth Dawns 

Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau, ac i 
Osian Gruffydd a ddaeth yn ail yn y 

gystadleuaeth Dawns Werin Unigol i 

Fechgyn dan 25 oed. Bu amryw o ieuenctid 
y pentref yn llwyddiannus gydag Adran Bro 

Taf yn y cystadlaethau dawnsio, stepio, cân 

actol a llefaru. Llongyfarchiadau i chi gyd. 
 
Margaret yn cael eu hanrhydeddu 

Llongyfarchiadau i Margaret Pritchard 

Copley, Heol Iscoed ar gael ei hanrhydeddu 

â’r MBE am ei gwaith fel Prif Weithredwr 
Hospis Gofal George Thomas sydd yn 

cynnig gofal lliniarol i gleifion. 

 
Eisteddfod Y Fenni 

Dymuniadau gorau i Gôr Godre’r Garth, 
Parti’r Efail ac aelodau Dawnswyr 

Nantgarw sydd yn byw yn y pentre yn 

Eisteddfod Genedlaethol y Fenni ym mis 
Awst. Pob lwc i chi gyd. 

 
Priodas 

Llongyfarchiadau i Ifan Glyn a Rosanna 

Stenner ar eu priodas yng Nghapel y 
Tabernacl ddydd Sadwrn, Mehefin 25ain. 

Mae Ifan a Rosanna wedi ymgartrefu 

bellach yn Waunhir yn y pentref. Dymunwn 
bob hapusrwydd i chi eich dau. 

 
Swydd Newydd 

Llongyfarchiadau i Matthew Rees, Dyffryn 

Bach Terrace ar ei benodiad yn Uwch-
Swyddog Gweinyddol yn Ysgol Gymraeg 

Sant Baruc, Y Barri. Dymuniadau gorau iti 

yn dy swydd newydd. 
 
Taith i Nant Gwrtheyrn 

Treuliodd nifer o’r pentrefwyr sydd yn 

aelodau o ddosbarth “Mwynhau 

Llenyddiaeth” Y Prifardd Cyril Jones 
benwythnos diddorol a phleserus iawn yng 

Ngogledd Cymru. Mi wnaeth rhyw ddeg ar 

hugain aelod ymgynnull ym Mhlas Tan y 
Bwlch brynhawn Gwener, Mehefin 24ain. 

Gan ei bod yn amhosibl ymweld â’r 

Ysgwrn, cartref Hedd Wyn ar hyn o bryd 
daeth cyfarwyddwr y prosiect datblygu i’n 

cyfarfod gan ddangos ffilm am fywyd y 

bardd a sgwrsio’n hynod ddiddorol am y 

gwaith sy’n digwydd yn Yr Ysgwrn ar hyn 
o bryd. Arddangoswyd gwaith o offer cegin 

Yr Ysgwrn gan blant ysgolion lleol y cylch. 

   Ymlaen â ni wedyn i’r Nant a chael ein 
cyfareddu’n llwyr gan y golygfeydd o’r 

pentref. Fore Sadwrn daeth bws lleol i’n 

casglu i fynd â ni ar ein taith lenyddol, gan 
ddechrau yn y Lôn Goed a phawb yn cyd-

adrodd cerdd R. Williams Parry. Teithio i 
Borthmadog wedyn a chael blas o waith 

Eifion Wyn o’r gyfrol  “Telynegion y 

Misoedd” cyn cael coffi bach yng Nghaffi 
Portmeirion. O ydy, mae Cyril yn gwybod 

yn iawn sut i blesio’i deithwyr! Ymlaen  â 

ni trwy Feddgelert gan gyfeirio at y stori am 
gi Llywelyn, cyn cyrraedd Rhyd-ddu, man 

geni T.H.Parry-Williams yn Nhŷ’r Ysgol, 

lle'r oedd ei dad yn Brifathro. Enillodd 
ysgoloriaeth i fynd i’r Ysgol uwchradd ym 

Mhorthmadog ac mi fyddai’n lletya yn y 

dref drwy’r tymor gan greu ynddo hiraeth a 
theimlad o ddieithrwch pan fyddai’n 

dychwelyd i Ryd-ddu adeg gwyliau. Ceir 
cyfeiriadau at y teimladau yma yn ei 

ysgrifau. 

   Cawsom gyfle i ymlacio yn nhref 
Caernarfon a chael paned a thamaid i’w 

fwyta. Ein cyrchfan nesaf oedd Rhostryfan 

ac ymwelsom â Chae’r Gors, cartref y 
Doctor Kate Roberts. Aethon ni i’r 

Ganolfan Ymwelwyr yn gyntaf i wylio ffilm 

am hanes bywyd Doctor Kate - “brenhines 
ein Llên”. Cawsom grwydro wedyn i’r 

cartref a gweld yr hen ddodrefn a’r creiriau 

a byseddu teipiadur yr awdures. Teithio 
ymlaen wedyn i Dalysarn a gorffen ein taith 

fel y dechreuwyd gyda barddoniaeth 
R.Williams Parry. 

   Cawsom ddiweddglo cyffrous i’n dydd yn 

Nhafarn y Fic yn Llithfaen yn gwylio tîm 
pêl droed Cymru yn camu cam yn nes at 

gipio’r gwpan drwy guro tîm Gogledd 

Iwerddon - a hynny yng nghwmni’r Prifardd 
Myrddin ap Dafydd. 

   Penwythnos penigamp! Diolch o galon 

Cyril am ein tywys, a diolch i John 
Llewelyn Thomas a John Edmunds am 

drefnu’r daith. 

 
Y TABERNACL 

Llongyfarchion 

Hoffai aelodau’r Tabernacl longyfarch 

Gwynfor Dafydd, un o ieuenctid yr eglwys 
ar ei gamp orchestol yn ennill Cadair 

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Y Fflint. 

Rydym fel aelodau’n ymfalchïo yn dy gamp 
ac yn falch iawn ohonot. Llongyfarchiadau i 

rai o blant yr Ysgol Sul a Theulu Twm ar eu 
llwyddiant hwythau. Roedd yn bleser 

gwylio’r teledu a gweld cymaint o bobl 

ifanc y capel yn serennu yn yr Eisteddfod. 
 
Banc Bwyd Pontyclun 

Bu nifer dda o aelodau brwd y Tabernacl yn 

helpu gyda chasgliad Tesco ar gyfer y Banc 

Bwyd ym Mhontyclun. Mae’n codi calon i 
weld pa mor hael yw’r rhan fwyaf o’r 

cwsmeriaid yn y siop. Diolch i Ann 

Dwynwen Davies am drefnu’r rota ar gyfer 
y fenter. 
 

Merched y Tabernacl 

Teithiodd nifer dda o aelodau Merched y 

Tabernacl i Langynwyd ddydd Mercher, 

Mehefin 22ain. Fe ymgasglon ni yn Eglwys 
Sant Cynwyd gan gyfarfod ag Allan James, 

ein cyd-aelod o’r Tabernacl, sydd yn hanu o 

Faesteg ac yn awdurdod ar hanes a llên 
gwerin ardal Llangynwyd. Cafodd Eglwys 

hynafol Sant Cynwyd, a godwyd yn y 
bedwaredd ganrif ar ddeg ei newid yn 

sylweddol pan atgyweiriwyd yr adeilad yn y 

bedwaredd ganrif ar bymtheg. Gwelsom 
garreg fedd yr enwog Ann Thomas, Y ferch 

o gefn Ydfa, y tu mewn i’r eglwys a bedd 

Wil Hopcyn ei chariad honedig yn y 
fynwent. Rwy’n defnyddio’r gair honedig 

gan nad oes fawr o sail i gredu’r stori 

ramantus am garwriaeth Ann a Wil Hopcyn 
a’r torcalon a achoswyd pan orfodwyd Ann 

i briodi Anthony Maddox. Tynnodd Allan 

ein sylw at gofeb T.C. Evans yn yr eglwys. 
Adnabyddwyd ef fel Cadrawd a soniodd 

Allan am yr amrywiaeth ryfeddol o 
ddeunydd o bob math o bynciau a 

gyhoeddwyd ganddo. Casglodd gyfrol o 

dribannau a enillodd gwobr iddo yn yr 
Eisteddfod Genedlaethol. 

   Ar ôl cinio blasus yn y Dafarn leol fe 

gawsom ein tywys gan Allan i glos fferm 
Cefn Ydfa i fwynhau’r golygfeydd 

rhyfeddol ac i ail-fyw stori’r garwriaeth pun 

a’i gwir ai peidio. Diolch yn fawr Allan am 
ddiwrnod pleserus iawn. 

   Bydd ein cyfarfod nesaf ddydd Llun, 

Gorffennaf 4ydd yng nghartref Eifiona 
Hewitt yn 35 Penywaun, Efail Isaf am 

10.30am. Bydd casgliad tuag at elusen 
Clefyd y Siwgr. 

 
Trefn yr Oedfaon  

Gorffennaf 3ydd Oedfa Gymun o dan ofal 

Y parch Gethin Rhys a Gwerfyl Morse     

Gorffennaf 10fed Sul y Cyfundeb ym 
Mhenarth 

Gorffennaf 17eg Oedfa Deuluol 
Gorffennaf 24ain Y parchedig Dyfrig Rees 

Gorffennaf 31ain Cyd-addoli gydag 

Aelodau Bethlehem, Gwaelod y Garth ym 
Methlehem am 10.30 

Awst 7fed Y Parch Eirian Rees 

Awst 14eg  Cyd-addoli ym Methlehem, 
Gwaelod y Garth 

Awst 21ain  Allan James 

Awst 28ain Cyd-addoli ym Methlehem, 
Gwaelod y garth 
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LLANTRISANT 
GROESFAEN 

MEISGYN 

Cymdeithas Wyddonol 
Cylch Caerdydd 

 
Dechreuodd fy niddordeb mewn 

barddoniaeth gwyddoniaeth amser maith 

yn ôl pan ddarllenais am Erasmus Darwin 

(1731-1802), tadcu yr enwog Charles. 

Erasmus yn ddi-os oedd athrylith y teulu, 

yn feddyg, yn ddyfeisiwr, yn fardd a hyn 

oll yn ychwanegol at ei arbenigedd ar 

blanhigion. Bu’n enwog yn ei ddydd am 

greu cannoedd o gwpledi odlog yn 

cyflwyno nodweddion planhigion; ceir y 

rhain yn ei lyfr gorchestol,The Botanic 

Garden. Ar gefn ei ddychymyg byw 

mentrodd ddarogan dyfodol technoleg,  
 

Soon shall thy arm, Unconquered Steam, afar 

Drag the slow barge or drive the rapid car, 

Or on wide-waving wings expanded bear 

The flying-chariot through the fields of air! 
 

   Y cwestiwn arhosol mewn perthynas â 

barddoniaeth gwyddoniaeth yw a oes rhaid 

i fardd fod yn ffeithiol ddibynadwy a 

chywir? Go brin y gellir cydnabod 

barddoniaeth sy’n amlwg groes i 

wyddoniaeth gydnabyddedig. Ar y llaw 

arall onid swyddogaeth barddoniaeth yw 

procio’r dychymyg trwy ddefnyddio 

geiriau sy’n amwys o un safbwynt a bod yn 

awgrymog ar draul cywirdeb? 

   Daeth yr ystyriaethau hyn yn ôl ataf wrth 

ddarllen Englynion y Genedlaethol 1900-

1999, trysor gan Dafydd Islwyn. Yn 

Eisteddfod Wrecsam a’r Cylch yn 1977 

testun yr englyn oedd Taid/Nain. Enillydd 

y gystadleuaeth oedd Alan Llwyd gyda 

hwn, 

    Er i’r tes impio’r fesen – a’i noddi 

    Yn nyddiau ei heulwen, 

    Rhyw fin hwyr, a’i hafau’n hen 

    Roedd eira ar y dderwen. 

   Yn Barddas (Medi 1977), wrth fwrw 

golwg dros gynnyrch y Genedlaethol, 

ysgrifennodd Moses Glyn Jones, ‘…ni 

hoffaf y sôn am fesen yn impio…Egino y 

mae mesen ac nid impio fel pob hedyn 

arall sy’n cychwyn tyfu. Blagur sy’n 

impio…..Rydym yn euog o lacrwydd ag 

ystyron geiriau. Mae’n wyddonol ac yn 

farddonol anghywir i ddweud bod had yn 

impio’. Roedd Moses Glyn Jones yn 

fiolegydd ac yn brifardd. 

   Felly, gan ddilyn hen arfer, âf eleni i’r 

Fenni i ysgwyd fy mhen i. 

Gohebyddd y mis: Elain Haf 
 
Rhyddfreinwyr o Bedwar Ban Byd 
Eleni cofrestrwyd 38 o ryddfreinwyr 
newydd yn nhref Llantrisant. Daeth 
ceisiadau mor bell i ffwrdd â Chanada ac 
Awstralia, ac fe gafwyd seremoni 
arbennig i gofnodi’r achlysur yn Neuadd 
y Plwyf. Yn gyfan gwbl mae o gwmpas 
250 ohonynt yn Llantrisant i gyd. 
   Mae gan ryddfreinwyr Llantrisant 
hawliau arbennig i bori anifeiliaid ar dir y 
comin yn Llantrisant yn ogystal â 
breintiau eraill, ac mae’r traddodiad 
unigryw hwn yn dyddio’n ôl  
i’r Siarter a gyflwynwyd i bobl tref 
Llantrisant  yn 1346. 
 
Canolfan Ymwelwyr a Threftadaeth 
Llantrisant 
Mae’r gwaith o drawsnewid  Neuadd y 
Dref ar droed.  Prosiect newydd cyffrous 
yw hwn i drawsnewid hen Neuadd y 
Gorfforaeth yn Llantrisant i fod yn 
ganolfan ymwelwyr a threftadaeth 
newydd. Ar ôl chwe blynedd o waith 
diflino gan Ymddiriedolaeth Tref 
Llantrisant  sicrhawyd arian i ddechrau ar 
y gwaith o greu’r ganolfan newydd.  
Bydd tref Llantrisant yn sicr o elwa, a’r 
ganolfan orffenedig yn debyg o ddenu 
llawer mwy o ymwelwyr i’r dref.  
   Mae’r adeilad wedi ei leoli wrth 
ochrau’r lawnt o flaen Castell Llantrisant 
ac fe’i codwyd yn 1773 ar seiliau Canol 
Oesol sy’n dyddio’n ôl i’r 14eg ganrif. 
Dros y blynyddoedd bu’n neuadd 
farchnad, yn lleoliad i gelloedd, yn llys 
barn ac hyd yn oed yn ysgol ar un adeg.  
   Ar ôl iddo gael ei gwblhau bydd yr 
adeilad yn gartref i henebion lleol. Un 
crair fydd yn cael ei arddangos yno yw 
byrllysg arian prin o 1633, yn ogystal â 
gwisgoedd oedd yn perthyn i  
Dr William Price a dogfennau a lluniau a 
fydd yn dathlu hanes hen dre Llantrisant.  
   Bydd arddangosfeydd rhyngweithiol 
hefyd ar gyfer pob oedran.   
Yn ogystal, bwriedir neilltuo gofod 
arbennig ar gyfer astudiaethau achyddol.  
Ynghyd â'r arddangosfa barhaol, bwriedir 
cynnal amrywiol weithdai a 
digwyddiadau fydd yn denu llawer mwy 
o ymwelwyr i'r ardal ac a fydd hefyd, 
wrth gwrs, yn cynnig adnodd newydd 
ardderchog i'r gymuned leol. 
 
Profiad y Royal Mint 
Mae Canolfan Ymwelwyr y Royal Mint 
wedi agor ei ddrysau. O hyn ymlaen bydd 
cyfle gwych i ymwelwyr ddysgu mwy am 
y bobl sy’n gyfrifol am y broses o fathu 
arian a darganfod ffeithiau diddorol am yr 
arian mân yn eu pocedi.  Bydd cyfle i 
glywed hanes un o fathdai allforio mwyaf 
blaenllaw’r byd. Mae’n bosib trefnu taith 

dywys o amgylch y ganolfan i weld y 
technegau modern sy’n creu darnau arian 
a medalau ar gyfer dros 60 o wledydd. 
Mae gweithdai rhyngweithiol  yn cynnig 
cyfle i ymwelwyr iau ymuno yn y 
sesiynau hwyl ac mewn gweithgareddau 
megis dylunio darnau arian eu hunain. 
 
Sicrhau Ffiniau Llantrisant 
Blwyddyn arall sydd i fynd! Mae 
Ymddiriedolaeth tref Llantrisant wedi 
cyhoeddi y bydd y digwyddiad nesaf yn 
cael ei gynnal ar Fehefin y 17eg 2017. 
Dim ond bob saith mlynedd cynhelir y 
seremoni arbennig hon ac mae’n denu 
miloedd o ymwelwyr i’r dref. 
   Mae seremoni Cerdded y Ffiniau yn 
deillio o siarter a gyflwynwyd i bobl tref 
Llantrisant yn 1346. Bob saith mlynedd 
mae Rhyddfreinwyr y dref yn cerdded 
ffiniau hen Fwrdeistref Llantrisant i 
ddathlu eu hawliau. Ar hyd y ffordd mae 
cerrig yn dynodi’r ffin wedi eu gosod yma 
ac acw, ac mae’r traddodiad yn parhau i 
“fympio” bechgyn ifainc sy’n feibion i 
Ryddfreinwyr ar eu pen-olau i’w hatgoffa 
am yr hawliau arbennig maen nhw wedi 
eu hetifeddu. Mae’r cyntaf o’r cerrig 
hynny ar y ffin yng ngardd Bumping 
Stone Cottage yn Cross Inn. 
 
Taith gerdded hanesyddol 
A oes gennych chi ddiddordeb mewn 
hanes lleol? Mae’n bosib i chi drefnu taith 
gerdded i’ch tywys chi a’ch ffrindiau o 
gwmpas tref Llantrisant gyda’r hanesydd 
Dean Powell. Mae hi’n awr o daith ac fe 
gewch gyfle i wrando ar straeon difyr ac 
olrhain hanes canrifoedd yr hen dref. Am 
fwy o fanylion e-bostiwch 
dean@llantrisant.net 
 
Tim Pel-droed Pontyclun dan 12 
Fe glywoch chi fis diwethaf am dim pel-
droed dan 12 Pontyclun yn ennill y 
cwpan.  
   Erbyn hyn, nhw yw pencampwyr 
Cynghrair TERV hefyd. Cawsant noson o 
ddathlu yn eu noson wobrwyo ar Fehefin 
yr 17eg, llongyfarchiadau mawr iddyn 
nhw. 
 
Annerch y Cenhedloedd Unedig 
Ym mis Mai, bu Doctor Richard Caddell, 
brodor o Lantrisant yn wreiddiol, yn 
siarad yng Nghanolfan Y Cenhedloedd 
Unedig (UN) yn Efrog Newydd.  Roedd 
Richard yn cyflwyno papur yng 
nghyfarfod y “Fish Stocks Agreement”.  
Dyma’r prif gytundeb rhyngwladol sy’n 
trefnu  rheolaeth pysgodfeydd  ar draws y 
byd.  Caiff datblygiad y cytundeb ei reoli, 
ei adolygu a’i addasu yn y Deyrnas 
Unedig bob 5-6 blynedd. Roedd Richard 
yn cyflwyno’r rheolau diweddaraf ar 
bysgota’r môr i’r cynadleddwyr ac yn son 
am amddiffyn hawliau creaduriaid y môr. 
   Ar hyn o bryd, mae Richard yn gweithio 
fel ymchwilydd yn adran Cyfraith Y Môr 
ym Mhrifysgol Utrecht yn Yr Iseldiroedd, 
y prif sefydliad ar Reolaeth Morol.  Ei brif 
ymchwil ydy sut y dylai pysgota gael ei 
reoli oherwydd newid hinsawdd byd-eang 
yn ogystal â sut  i amddiffyn yr 

amgylchfyd morol ar draws y byd. 
   Ers 2003, mae Richard wedi bod yn 
darlithio yn y Gyfraith ym Mhrifysgolion 
Tallinn Estonia, Bangor ac Abertawe.  Yn 
ogystal â’i waith ymchwil yn Utrecht, mae 
e hefyd yn darlithio’n  
rhan amser ym Mhrifysgol Caerdydd ers 
mis Hydref . 
 
Gohebwyr fis nesa: Nia Donnelly a 
Dilwen Davies 

mailto:dean@llantrisant.net
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Bethlehem 
Gwaelod-y-garth 

Cylch Caerdydd 

Llofruddiaeth yn y 
Llyfrgell 

 

 Tra bod adeilad y Llyfrgell Genedlaethol 

yn Aberystwyth yn adnabyddus i’r 

mwyafrif o Gymry mae ei enwogrwydd 

am gynyddu’n sylweddol dros y misoedd 

nesaf wrth iddo gael y statws o fod yn 

seren ffilm. Mae Y Llyfrgell wedi ei seilio 

ar nofel boblogaidd Fflur Dafydd o’r un 

enw a hon yw ffilm fawr gyntaf y 

cyfarwyddwr nodedig, Euros Lyn. 

   Wedi ei disgrifio fel “offbeat thriller”, 

a’i lleoli yn y Llyfrgell Genedlaethol, 

mae’r ffilm yn cyflwyno rhai o’r 

cyfrinachau a’r celwyddau sydd wrth 

galon stori dda, gan ofyn pwy mewn 

gwirionedd sydd â’r hawl i ddweud yr 

hanes. Caiff y ffilm ei gweld gyntaf yng 

Nghymru mewn dangosiad arbennig yn 

ystod wythnos Eisteddfod Genedlaethol 

Sir Fynwy a’r Cyffiniau yn y Fenni.  

   Tra bod enw Euros Lyn yn ddigon 

cyfarwydd yn dilyn llwyddiannau fel 

Doctor Who a Broadchurch mae enillydd 

gwobr arbennig Bafta Cymru yn cyfaddef 

fod ‘na ychydig o nerfusrwydd wrth i’r 

dyddiad agosau,   

“Pleser pur oedd cael gweithio ar y ffilm 

hon – roedd cymaint amdani’n apelio. 

Rwy’n ffan mawr o’r genre hwn, ac ro’n 

i’n hynod gyffrous o gael creu ‘thriller’ yn 

y Gymraeg.”  

    Wedi i’r awdures enwog, Elena Wdig 

(Sharon Morgan), ladd ei hunan, mae ei 

dwy ferch, Nan ac Ana, y ddwy yn 

efeilliaid (gaiff eu portreadu gan Catrin 

Stewart), ac yn llyfrgellwyr, yn naturiol yn 

teimlo ar goll hebddi. Mae geiriau olaf 

Elena’n awgrymu mai ei chofiannydd, 

Eben (Ryland Teifi) a’i lladdodd. Felly, yn 

ystod un shifft waith gyda’r nos, mae’r 

efeilliaid yn cychwyn ar ymchwiliad i’r 

llofruddiaeth yn Llyfrgell Genedlaethol 

Cymru er mwyn dial am farwolaeth eu 

mam. 

   Caiff y ffilm ei seilio ar nofel Fflur 

Dafydd, Y Llyfrgell, a dderbyniodd Wobr 

Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod 

Genedlaethol y Bala yn 2009, 

“Fel ffilm y dychmygais y stori hon yn 

wreiddiol, felly mae gweld hynny yn cael 

ei wireddu yn brofiad gwych. Mae’r ffaith 

mai yn yr Eisteddfod Genedlaethol y caiff 

ei dangos yn gyntaf yng Nghymru, eto yn 

hyfryd i fi, gan mai dyma lle gwelodd y 

nofel olau dydd am y tro cyntaf saith 

mlynedd yn ôl.”  

   Caiff y ffilm ei dangos yn sinema’r 

Fenni nos Lun, 1 Awst, ac mae tocynnau 

ar werth o ddydd Llun, 13 Mehefin drwy 

swyddfa docynnau’r Eisteddfod 

Genedlaethol. Yn dilyn yr Eisteddfod caiff 

y ffilm ei dangos yng Nghanolfan 

Celfyddydau Aberystwyth a Chanolfan 

Chapter, Caerdydd (5-11 Awst).   

   Hon yw’r drydedd ffilm i gael ei gwneud 
gan Cinematic, cynllun talent newydd 
Ffilm Cymru Wales.  

Trefn yr Oedfaon (ar  y Sul am 10:30 
a.m. oni nodir yn wahanol) : 

 
Mis Gorffennaf 2016: 

3 – Oedfa dan arweiniad Delwyn Sion 

10 – Sul y Cyfundeb ym Mhenarth 
17 – Oedfa a Chwrdd Eglwys 

24 – Oedfa gymun dan ofal y Parchedig 
Dafydd Owen 

31 – Oedfa (ar y cyd gyda’r Tabernacl, 
Efail Isaf) dan ofal Dr Ian Hughes 

 
Mis Awst 2016: 

7 – Cyd-addoli (cymundeb) yn y 

Tabernacl, Efail Isaf (10:45 a.m.) 
14 – Oedfa ar y cyd dan ofal yr Aelodau 

21 -  Cyd-addoli yn y Tabernacl, Efail Isaf 
(10:45 a.m.) 
28 – Oedfa ar y cyd dan ofal yr Aelodau 

—————— 
Roedd canlyniad y refferendwm yn 

wybyddus i mi cyn i mi ddechrau ar hyn o 
druth, a geiriau o gysur o gyfeiriadau 

gwahanol, gan gynnwys cymuned Iona, i 
gyd yn awgrymu dos helaeth o bwyll, 

ynghyd a’r deisyfiad i roi heibio’r casineb 
a’r gwenwyn a fu’n gymaint rhan o’r 

ymgyrch. 

   “’Rydym yn gweddio dros ddinasyddion 

y Gymuned Ewropeaidd, ac eraill o bob 
rhan o’r byd, sydd yn byw ac yn gweithio 

ym Mhrydain, sydd wedi eu dolurio 
oherwydd i’w cyfraniad i’n cymdeithas 

gael ei ddiystyru, a’r undod Ewropeaidd 
gael ei danseilio.”  

   Bydd y dyddiau a’r wythnosau nesaf 
yma yn dyngedfennol i Gymru a Phrydain 

wrth i ni geisio dygymod a phennod ansicr 
iawn yn ein hanes. 

   Ychydig ddyddiau ynghynt roeddwn yn 
Llundain yn rhoi pen y mwdwl ar faterion 

gwaith oedd yn rhyw fud losgi o hyd serch 
fy ymddeoliad. Gan fod amser yn 

caniatau, tra’n disgwyl am y tren i ddod a 

mi yn ôl adref, cymerais dro cyflym ar 
fws a glanio yn Notting Hill, ardal oludog 

iawn o’r brifddinas. Yma y cynhelir y 
lliwgar a’r cynhyrfus “Garnifal” yn 

flynyddol ar ddiwedd Awst. 
  Fe ddychwelais i Paddington i ddal y 
trên mewn da bryd, a phigo rhifyn y dydd 
o’r “Times” i’w ddarllen ar y ffordd adref. 
   Yng ngholofn y marwolaethau gwelais 
hanes gŵr o’r enw Sam Beaver King a fu 
farw yn 90 oed rhyw dridau ynghynt. Nid 
oeddwn wedi clywed son amdano cynt, 
ond cefais fy hudo i ddarllen yr erthygl o’i 
dechrau i’w diwedd, a synnu a rhyfeddu at 
ei hanes. Gŵr o Jamaica oedd o, un o 492 
a gyrrhaeddodd Ddociau Tilbury yn 1948 
ar long yr Empire Windrush, ac a fu’n 
ysbrydoliaeth i 250 000 arall o’i 
gydwladwyr a’i dilynodd ar draws yr 
Iwerydd. “Yr oll fydd angen i chwi wneud 
wedi cyrraedd fydd galw i weld Sam 

King.” 
   Roedd yn ŵr tal a golygus, yn gwisgo 
crys a thei pan fyddai’n mynd am dro, a 
bob amser yn cyfarch y merched fel 
“ma’am”. Bu ym Mhrydain cyn 1948, 
oherwydd ‘roedd wedi ymuno a’r RAF ac 
fe siarsiodd ei fam ef yn 1944 i fynd yno 
“a helpu ei famwlad”. Ar ddiwedd y 
rhyfel fe’i triniwyd yn dra gwahanol gan y 
boblogaeth – yn ei iwnifform ‘roedd yn 
cael parch, ond gofyn iddo pryd oedd o’n 
mynd yn ôl adref a wnaent wedi hynny, a 
dychwelodd i Jamaica yn 1947 yn wr 
siomedig iawn. Ond yn ôl y daeth, ac ail 
ymuno â’r RAF, ond siom eto oedd yn ei 
ddisgwyl – chwilio am lety a chael ei 
gyfarch ac arwydd yn dweud ”Room to 
let. No Irish, No Coloureds, No Dogs” 
   Daliodd ati yn ddygn nes iddo allu 
fforddio prynu ei dŷ ei hun – yr ail yn 
unig o India’r Gorllewin i lwyddo i wneud 
hynny yn Llundain, a hynny wedi i reolwr 
y banc lleol wrthod rhoi benthyciad iddo 
er fod ganddo waith a chyflog a blaendal 
digonol. ‘Roedd llythyr y rheolwr banc yn 
haerllug a brwnt - “cer yn ôl i’r 
trefedigaethau (colonies)”  Ond fe gafodd 
fenthyciad gan yr RAF, a thalu’r cyfan yn 
ôl wedi pum mlynedd yn hytrach na’r 
telerau deg mlynedd. 
   Gadawodd yr RAF gyda’r bwriad o fynd 
yn blismon, ond, serch ei fod wedi 
cyrraedd y safonau angenrheidiol, fe’i 
gwrthodwyd gan y panel dewis, gan 
awgrymu mai ei unig fwriad oedd gwneud 
“easy money”. Wedi hynny ymunodd â’r 
Swyddfa Bost fel postman a bu yn y 
swydd am 34 o flynyddoedd. Trwy’r 
blynyddoedd fe gadwai gyswllt â gweddill 
y teithwyr ar y Windrush gan anfon 
cardiau post atynt. Daeth yn drysorydd y 
Caribbean Carnival, a esblygodd wedyn 
yn Garnifal Notting Hill, hyn er hwyluso 
cymod rhwng y cymunedau yn dilyn 
terfysg hiliol yno yn 1958. 
   Yn 1983 fe’i etholwyd yn faer du ei 
groen cyntaf Cyngor Southwark, ac fe 
fygythwyd ei fywyd gan aelodau’r 
National Front. Mae Ledley King, cyn-
chwarewr pêl-droed Spurs a Lloegr, yn 
nai iddo. 
   Mae’n siwr fod storiau tebyg i un Sam 
King yn bodoli mewn sawl cymuned ar 
draws ac ar led Prydain – rhaid gochel na 
wnaiff y bleidlais ar y 23ain o Fehefin 
2016 hwyluso  llwybr y rhai hynny sydd 
a’u bryd ar ein tywys yn ôl i ddyddiau a 
meddylfryd blin a thywyll ôl-ryfel y ganrif 
ddiwethaf. 

 ———— 
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 ar  
www.gwe-bethlehem.org. Hefyd mae gan 
Bethlehem gyfri trydar (twitter). 
Dilynwch ni ar @gwebethlehem. 

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


Ar Draws  

7.   Bach iawn (4) 

8.   Codi (8) 

9.   Math o aderyn (8) 

10. Aderyn bach (4) 

11. Rhanbarth (5) 

13. Cymryd arno (7)  

15. Drwgweithredu (4) 

17. Lle i lanhau gwlân (5) 

20. Brathu (4) 

21. Yn syth (8) 

23. Ffyliaid (8) 

24. Hwtio (4) 
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Atebion i: Croesair Col, 

34, Pen Bryn Hendy, Yr Encil, 

Meisgyn, Pontyclun. CF72 8QX 

erbyn 25 Gorffennaf 2016 

Atebion Mehefin 

I Lawr  

1. Rhedeg fel afon (4) 

2. Tynnu chwyn (6) 

3. Gofalu (5)  

4.   Cesair (7) 

5.   Planhigion (6) 

6.   Trem (8)  

12.  Peiriant diwydiannol (8) 

14.  Ystum, siâp (7) 

16.  Frydiau cref o ddŵr (6) 

18.  Anghywir (6)  

19.  Angau (5) 

22.  Amser byr (5)   

  C      

C R O E S A I R 

  L    
 

 

1 1  2  3  4  5 5 6 6 

7     8        

7             

9         10    

9             

11 12     13       

14     14    16    

15   16     17 18    

18       19    19  

20    20 21      22  

22  23           

23         24    

25             

 

1 C  U  C  H  5 C W C 

G W Y N D O D E G  O  I 

7 P  W  R  S  C L O C 

T A E R I N E B  Y  N  

9 N    B    F Y N Y 

   D I O G E L U  E  

M O L I  E  H  N Y N I 

 R  G O R E U R O 18   

A G E R  19  D    T  

 A  I 20 G A R A N F Y S 

A N A F  W  W  A  C  

I  E  C Y D Y M G A I S 

L O L 22  LL  DD  E  O  

PONTYPRIDD 
 

Gohebydd Lleol:  
 

Llongyfarchiadau 

Dymuniadau gorau am ben blwydd hapus i Dafydd 

Idris Edwards, Y Comin wrth iddo gyrraedd oed yr 

addewid y mis yma. 

 
Babis 

Croeso mawr i Osian Samuel, mab i Hedd a Jessica, 

Hillside view, Graigwen. 

Mae Llew Todd wrth ei fodd gyda’i frawd bach 

newydd. Llongyfarchiadau i Geraint a Sera, Caerdydd a 

enedigaeth eu hail mab. Roedd mam-gu a tad-cu sef 

Dorothy a Barry yn falch eu bod ar dir sych pan ddaeth 

y newyddion y tro yma. 
 

Clwb llyfrau 

Gan obeithio cawn gwrdd fel arfer yng Nghlwb y Bont 

nos Iau Gorff, 21ain am 8.00p.m. pan fyddwn yn trafod 

nofelau diweddar yn y Gymraeg. Byddwn yn cwrdd ym 

mis  Medi i drafod arlwy'r tymor dros bryd o fwyd- 

lleoliad a dyddiad i’w drefnu. 

 
Merched y Wawr 

Taith gerdded yw digwyddiad olaf y gangen y tymor 

yma. Byddwn yn cwrdd nos Iau, Gorffennaf 14eg ac fel 

arfer yn gorffen y noson gyda phryd o fwyd ar ddiwedd 

y daith. Cysylltwch â Dil am fwy o fanylion. 

   Dewch i’r stondin ym Mharc Ynysangharad yn ystod 

Parti Ponty pan fydd aelodau’r gangen yn darparu 

disgled a chacen. Byddant hefyd yn helpu ar stondin 

Merched y Wawr yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Y 

Fenni mis nesa. 

   Ail gwrdd ym Mis Medi nos Iau 8fed am 7.30 yn 

festri Capel Sardis. 

 
Gwellhad buan 

Mae Margaret Francis, Parc Prospect wedi bod yn yr 

ysbyty yn ddiweddar yn cael clun newydd. Brysia wella 

Margaret! 

Lleisiau’r tonfeddi 

Un o westeion Beti ar ei rhaglen radio oedd Rhuanedd Richards. Braf oedd ei 

chlywed hi’n siarad am ei magwraeth yng Nghwm Cynon ac am ei gyrfa 

diddorol. Ar ôl cyfnod yn gweithio i Blaid Cymru  mae Rhuanedd bellach yn 

gweithio gyda chwmni ymgynghorol gwleidyddol Deryn. 

 
Pob dymuniad da 

Yn ystod yr un wythnos roedd Dewi Llwyd, tra draw yn Ffrainc yn dilyn y pêl 

droed, yn ymweld â Derec a Christina Stockley yn Llydaw. Clywsom sgwrs 

ddiddorol am eu bywyd yn hen gartref teuluol Christina. 

 
Pwyllgor Apêl yr Urdd 

Ar noson hanesyddol y Refferendwm fe ddaeth nifer o garedigion yr Urdd i 

gefnogi cyngerdd yng Nghapel Sardis. Llawer o ddiolch i r artistiaid- Merched 

Canna a phlant ysgolion Evan James, Heol y Celyn a Phont Siôn Norton am 

noson o adloniant amrywiol. Hefyd diolch i Gavin Ashcroft am arwain mor 

hwyliog. 

   Dewch i stondin y pwyllgor ym Mharti Ponti lle cewch gyfle i chwarae gemau! 

Mae paratoadau ar droed i gynnal cwis arall yn yr Hydref. 
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Erthyglau a straeon  

ar gyfer rhifyn mis Medi 

i gyrraedd erbyn 

27 Gorffennaf 2016 
 

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  
 

GOLYGYDD 
Penri Williams  
 029 20890040 

 
HYSBYSEBION 

David Knight 029 20891353 
 

CYHOEDDUSRWYDD 
Colin Williams  
029 20890979 

Argraffwyr:   
Gwasg Morgannwg 

Castell Nedd SA10 7DR 

Ffôn: 01792 815152 

Ariennir yn 
rhannol gan 

Lywodraeth 
Cymru 

Bore Coffi i’r dysgwyr  
yng Nghaffi Leekes, Tonysguboriau,  

bob dydd Gwener am 11 y bore. 
Croeso cynnes i chi ymuno â’r criw. 

CLWB Y 
DWRLYN 

Noson o Hwyl 
Yng  

Nghlwb Rygbi Pentyrch 

8yh nos Fawrth  

12 Gorffennaf 

Manylion:  029 20890040 

Cymdeithas Gymraeg 
Llantrisant 

 
Taith Gerdded gydag  

Alun Wyn Bevan  
o Frynaman i Lanaman 

Dydd Sadwrn Gorffennaf 9  
 

Diwrnod Golff 
 i godi arian i Eisteddfod yr Urdd 
Pencoed 2017 Hydref 2 2016, 

Cwrs Golff Creigiau.  
 
Gwybodaeth bellach:  
Gwilym Treharne. 
Rhif ffôn: 01443 205937  
sym: 07950400457  
ebost: gwilymtreharne@btinternet.com 

Tîm Diogelwch y Ffordd 
Llongyfarchiadau i dîm diogelwch y 
ffordd yr ysgol am ennill ail safle yn y 
rownd derfynol ysgolion De Cymru. 
Cystadleuaeth agos iawn gyda Dolau yn 
dod yn ail, un pwynt tu ôl yr enillwyr. 
Diolch i bawb am drefnu’r gystadleuaeth 
bwysig yma. Da iawn i’r disgyblion am 
eu holl waith caled i adolygu a chystadlu! 
 
Traws-gwlad 
Diwedd gwych i flwyddyn brysur yn y 
cystadlaethau traws-gwlad ysgolion Pen-y
-bont. Diolch i bob aelod o staff, 
disgyblion a theuluoedd am eu cefnogaeth 
ac ymrwymiad trwy’r flwyddyn. Roedd y 
seremoni gwobrwyo yn cadarnhau 
ymdrech a llwyddiant y plant dros y 
flwyddyn. Yn y ras olaf daeth Kian 
Wilson a Cameron Coburn yn gyntaf i 
ennill medal aur, gyda William Kerry 
trydydd i ennill y fedal efydd. Dros y 
flwyddyn, enillodd Hywel Leyshon ail 
gyda Cameron Coburn yn drydydd. 
Cafodd y timoedd canlyniad gwych hefyd 
- bechgyn blwyddyn 3 a 4 yn ennill ail a’r 
bechgyn blwyddyn 5 a 6 yn ennill cyntaf. 
Llongyfarchiadau i bawb! 
 
Presenoldeb ‘Super’ 
Daeth Super-Fynychwr i’r ysgol i 
longyfarch y disgyblion gafodd 
presenoldeb o 98%, 99% a 100%. Cafodd 
pawb hwyl wrth ddawnsio i gan Super 
Fynychwr ac yna derbyn tystysgrifau i 
ddweud da iawn! Cafodd pawb eu 
hatgoffa o bwysigrwydd mynychu'r ysgol 
pob dydd! 
 
Enillydd yr Eisteddfod 
Llongyfarchiadau i Charlotte Kwok am 
ennill yr unawd piano unwaith eto yn 
Eisteddfod yr Urdd. Teithiodd teulu, 
ffrindiau a staff i Fflint i gefnogi 
Charlotte unwaith eto. Llwyddiant i 
Charlotte am y trydydd tro mewn pedair 
blynedd!! Talent anhygoel! 
  Llongyfarchiadau Charlotte! 

Ysgol Dolau (Lluniau tudalen 16) Cinio Gala yr Urdd – 
Noson i’w chofio! 

(Llun tudalen 4) 

Ar nos Wener yr 17ego Fehefin  roedd 

Gwesty’r Fro dan ei sang gydag aelodau 

Pwyllgorau Apêl Pen-y-bont, Taf ac Elái, 

busnesau ac athrawon yr ardal wedi dod 

ynghyd i ddathlu  ac i lansio’r 11 mis 

nesaf o waith caled a mwynhad sydd o’n 

Blaenau wrth i ni agosáu at Fai 2017.  

   Cafwyd croeso cynnes iawn gan Mr 

Urdd a’i ffrindiau coch, gwyn a gwyrdd, 

glased o siampên wedi’i noddi gan Fine 

Wines a cherddoriaeth a chlocsio hudol 

gan Fand Nantgarw. 

   Wedi gair o groeso a diolchiadau gan 

Tegwen Ellis, Cadeirydd y Pwyllgor 

Gwaith, arweiniwyd y noson 

ddwyieithog yn hwyliog gan Chris Jones 

(Tywydd S4C) a chafwyd pryd o fwyd 

arbennig gan y gwesty. Ocsiwn 

cystadleuol oedd dilyn a gwobrau 

amhrisiadwy megis diwrnod o hyfforddi 

gyda thîm rygbi Cymru a geiriau  ‘Hei 

Mr Urdd geiriau ‘Rhedeg i Paris’ wedi’u 

hysgrifennu allan gan yr awduron - 

amserol iawn!  

   Gyda boliau llawn a phocedi  gwag, 

daeth band Footlose i’n diddanu gyda’i 

repertoire 80au ffantastig. Wrth i’r noson 

ddirwyn i ben yn oriau man y bore, 

cafwyd sawl cais am noson arall reit 

debyg cyn Mai 2017! 

   Diwedd y gân wrth gwrs yw’r geiniog 

a braf dweud ein bod wedi llwyddo i 

godi £6,7000 tuag at darged y pwyllgor 

gwaith a chronfa Eisteddfod yr Urdd 

2017! Felly diolch o galon i bawb wnaeth 

gefnogi’r noson mewn unrhyw fodd. Ac 

ymlaen â ni at y digwyddiad nesaf…. 
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01443 407570 

www.menteriaith.cymru 

TRYCHINEBAU a METHIANNAU 
 
Adroddiad sy’n datgelu’r methiannau 
mwyaf aml wrth goginio oedd cefndir fy 
sgwrs gyda Shân Cothi ar ei rhaglen radio 
yn ddiweddar. Gall y rhan fwyaf ohonom 
gydymdeimlo gyda’r gwrandawyr a 
rannodd eu trychinebau gyda ni yn ystod y 
rhaglen.  Mae pob un ohonom wedi cael 
‘y profiad Ria’ !(efallai fod rhai ohonoch 
yn cofio Ria, cymeriad Carla Lane yn ei 
rhaglen gomedi ‘Butterflies’, fyddai’n 
llwyddo i goginio bwyd anfwytadwy i’r 
teulu ar gyfer pob pryd). 
   Yn ôl yr adroddiad, roedd 21% o'r 2,000 
a holwyd yn cyfaddef fod methiant wedi 
arwain at ‘Toddler Tantrums’ neu pwl o 
grio. O ganlyniad mae 6 allan o 10 
oedolyn ofn gwneud camgymeriadau wrth 
geisio coginio unrhywbeth allan o’r 
arferol gyda’r teulu cyffredin yn debygol 
o fwyta dim ond 6 math o brydiau mewn 
cylchdro. Mae’r rheswm arall am beidio 
gwyro o’r arferol yn gyfarwydd i'r rhan 
fwyaf ohonom - diffyg amser. 
Ansicrwydd am sut i ddefnyddio/reoli’r 
stôf a’r popty ping, gwrthdyniadau (plant, 
y ci, gwylio’r teledu), aml-dasgio, rhuthro 
a gwneud camgymeriad gwirion, dim yn 
canolbwyntio, ac hyd yn oed cynhyrfu 
wrth goginio yw’r rhesymau mwyaf 
tebygol o arwain at fethiannau. Mae’r 
methiannau mwyaf cyffredin yn rhai eitha 
sylfaenol - gor goginio pasta, reis neu 
lysiau, defnyddio gormod o halen,siwgr 
neu sbeis a llosgi bwyd neu gweini bwyd 
sydd wedi llosgi ar y tu allan ond yn 
amrwd yn y canol.  
   Ond yr wy sy’n creu’r mwyafrif o 
broblemau! Mae ei ferwi, potshio, 
scramblo, a’i wneud yn omled yn her i 
lawer ac mae pwdinau swydd Efrog, 

spwng Fictoria, swfflés yn cwympo’n fwy 
dramatig na farchnad Wall Street; gyda 
crempog, meringues a Crème Brulees di ri 
yn glanio yn y bin sbwriel yn lle ar y plât.  
Dyma rhai ‘tips’: 

Defnyddiwch wyau ffres (heblaw pan 
ydych eisiau eu berwi’n galed a’u 
pilio ar gyfer salad neu kedgeree) yn 
enwedig os angen gwahanu’r gwyn 
a’r melyn  

Cadwch nhw allan o’r oergell os bosib 
neu ddim yn agos i fwydydd a blas / 
arogl cryf (mae’r plisgyn yn 
fandyllog) 

Defnyddiwch y badell/ tun pobi/sosban 
maint cywir 

Defnyddiwch y gwres cywir – yn 
enwedig wrth wneud wy wedi 
scramblo neu omled 

Denfyddiwch fowlen fawr lân iawn 
(dim blastig) i chwisgio gwyn wy ar 
gyfer gwneud meringues a peidiwch 
gor chwisgio; ychwanegwch y siwgr 
ychydig ar y tro gan guro dim ond 
am 3-4 eiliad bob tro. Dyma ryseit 
Angela Nislon:  

Ar gyfer 4 gwyn wy ychwanegwch 
115g siwgr man pob llond llwy 

bwdin yn gyntaf. Yna ychwanegwch 
115g siwgr eisin chwarter ohono ar y 
tro gan ei blygu i mewn gyda llwy 
fetel neu spatula rwber. Coginiwch y 
meringues mewn ffwrn sydd 
ar100◦C/ Nwy ¼ am tua 1¼-1½awr) 

Cofiwch olchi eich dwylo ar ôl trafod y 
plisgyn! 

   Os am fod yn arbrofol gyda’ch coginio 
dewisiwch rysáit newydd/diddorol i’w 
baratoi pan mae amser gennych i 
ganolbwyntio, gan gychwyn gyda rysáit 
eitha syml. Mae llyfrau coginio sy’n 
cyflwyno ryseitiau wedi’u gosod allan yn 
drefnus gyda lluniau o rai o’r prosesau yn 
help e.e. Jamie’s Minstry of Food (ond 
…..RHYBYDD, o brofiad  – peidiwch 
dewis Jamie’s 30 Minute Meals !) 
Torrwch allan eich hoff ryseitiau neu eu 
scanio a’u rhoi mewn pocedi plastig clir 
(i’w cadw’n lân pan yn coginio), mae 
‘sgrifennu sylwadau/ awgrymiadau wrth 
ochr rysáit yn gallu eich atgoffa am beth 
sy’n dda amdano neu angen ei newid/
addasu. Dw’i wedi cychwyn defnyddio fy 
llechen (I-pad) i gadw fy hoff ryseitiau– 
mae ‘app’ My Recipe Book yn hawdd i'w 
ddefnyddio, gallwch lawr lwytho ryseitiau 
o wefannau neu ychwanegu rhai â llaw.  
   Beth am roi cynnig ar y ryseitiau 
canlynol, maent yn rhwydd ac yn gyflym. 
Gallaf warantu y byddant yn troi allan yn 
dda!  
 
Eog Gyda Ffa, Pancetta a Seidr  (llun 
tudalen 16) 
Ar gyfer 2 
2 ffiled neu stêc eog  
1 winwnsyn bach 
30g menyn 
100g pancetta neu cig moch brith  
100g seidr melys 
200g ffa ifan o’r ardd (neu gallwch 
ddefnyddio rhai wedi’u rhewi) 
Halen a phupur 
1. Torri’r winionsyn a’r pancetta. 
2. Toddi’r menyn mewn padell ffrio a 
ffrio’r ddau nes bod y winwns yn dryloyw 
a’r braster yn dod allan o'r cig moch. 
3. Ychwanegu’r seidr a’r eog yna rhowch 
gaead neu ffoil ar y badell a choginio’r 
eog am tua 10 munud (bydd y ffiled yn 
coginio’n gyflymach na’r stêc). 
4. Yn y cyfamser, coginio’r ffa mewn dwr 
berwedig (os ydy’r ffa yn hŷn gallwch 
dynnu’r croen i ffwrdd ar ôl eu berwi). 
5. Tynnu’r eog allan o’r badell ac 
ychwanegu’r ffa i’r seidr gyda halen a 
pupur a’i gynhesu trwodd cyn gweini 
gyda’r eog. 
 Mae’n dda gyda tatws newydd wedi’u 
berwi. 
 
Pwdin Mafaon Cochion ‘Lysh’  
Tua 500g o fafon cochion wedi’u rhewi 
150ml iogwrt blas fanila 
200ml hufen dwbwl 
3-4 llwyaid o siwgr brown bras 
(Demerara) 
 
1. Rhoi’r mafon cochion mewn dysgyl 
wydyr fansi 
2. Chwipio’r hufen hyd nes mae’n dal ei 

Colofn Blasus ac Iachus   

siap. 
3. Cymysgu’r iogwrt i mewn i’r hufen yn 
ysgafn 
4. Rhoi’r cymysgedd hufen dros y mafan 
cochion 
5. Taenu’r siwgr dros ben y cyfan 
6. Gorchuddio’r ddysgl  gyda haenen 
lynnu (cling film) 
7. Rhoi yn yr oergell dros nos neu o leiaf 
am 4 awr. 

Ymchwil ieithyddol 
Mae Proffil Iaith y Sir a’r Rhanbarth wedi 
ei gwblhau a’i lansio. Daeth 
cynrhychiolaeth dda o RhCT i’r lansiad 
gan gynnwys Chris Bradshaw (Prif 
Weithredwr) ac Esther Thomas 
(Cyfarwyddwraig Addysg). Ers y lansiad 
rydw i wedi bod mewn cyfarfod gyda’r 
Gyfarwyddwraig Addysg a’r Prif 
Weithredwr ac mae yna awydd mawr o’u 
rhan nhw i gyd weithio’n agosach gyda ni 
ar hybu a hwylusio’r defnydd o’r Gymraeg. 
Bydd cyfarfodydd pellach yn cael eu trefnu 
i drafod cytundeb posib. 
   Mae ymchwil i raglenni trechu tlodi’r Sir 
wedi ei gwblhau ac mae trafodaethau 
pellach yn cael eu trefnu yn dilyn yr 
ymchwil hwnnw. Mae’n rhaid dweud bod 
darganfyddiadau’r ymchwil yn ddifyr tu 
hwnt, yn enwedig wrth fapio siaradwyr 
Cymraeg yr ardaloedd hynny. Mae 
Dechrau’n Deg yn datblygu grwp gorchwyl 
fel ymateb i’r ymchwil ac mae 
Cymunedau’n Gyntaf wedi penodi uwch 
swyddog a chyfrifoldeb dros y Gymraeg, 
rydym wedi rhoi cyflwyniad i holl staff 
CG, mae swyddogion gweinyddol newydd 
ganddynt sy’n siarad Cymraeg ac mae 
rhaglen hyfforddi yn cael ei llunio a’i 
chefnogi. Maent yn cefnogi Parti Ponty 
trwy fod yn bresennol a rhoi nawdd 
 
Llyfryn Budd Dwyieithrwydd 
Mae’r llyfryn wedi ei ddosbarthu’n eang 
(10,000 o gopiau) ac wedi derbyn ymateb 
cadarnhaol dros ben. Mae’r Uned Gymraeg 
yn y Cyngor wedi cytuno i argraffu o leiaf 
5,000 ychwanegol. 
 
Gwasanaethau Plant 
Mae’r Gwasanaethau yn datblygu a thyfu 
ac mae ein cydlynydd newydd wedi mynd 
i’r afael â’r dasg yn arbennig. Mae safon 
gweithgarwch y Clybiau wedi codi ac mae 
hyn yn cael ei adlewyrchu yn y niferoedd. 
Rydym yn trafod agor Clwb newydd ym 
MhontSionNorton ym mis Medi. 

Einir Siôn 
Prif-weithredwraig 
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Ysgol Gynradd Gymraeg 
Llantrisant 

Ysgol Evan James  

Hawliau i 
ddefnyddio'r 
Gymraeg 
Eich cyngor sir, Llywodraeth Cymru a'r 

Parciau Cenedlaethol ydi'r sefydliadau 

cyntaf i weithredu safonau'r Gymraeg. 

Mae'r safonau'n rhoi hawliau cyfreithiol 

i bobl ddefnyddio'r Gymraeg yn eu 

bywydau bod dydd 

 wyneb yn wyneb 

 ar y ffôn 

 ar-lein 

 mewn gohebiaeth 

Os nad ydych wedi gallu derbyn 

gwasanaeth Cymraeg boddhaol, 

gallwch gwyno wrth Meri Huws, 

Comisiynydd y Gymraeg. 

 

Ewch i wefan 

 comisiynyddygymraeg.cymru 

Y gêm enfawr Cymru v Lloegr  

Roedd yr ysgol yn fôr o goch i gefnogi 

Cymru. Mae nifer o ddosbarthiadau yn 

dathlu’r Euros mewn gwahanol ffyrdd.  

Mae plant Blwyddyn 1 yn Nosbarth Tom 

Jones wedi blasu bwydydd Ffrengig.  

Mae plant Blwyddyn 2 Dosbarth Elin 

Fflur a phlant blwyddyn 6 Dosbarth 

Pwyll a Rhiannon wedi mwynhau 

brecwast Ffrengig gan gynnwys 

croissants a pain au chocolat.  Mae 

Dosbarth Cerys Matthews (Bl.1/2) a 

Dosbarth Blodeuwedd (Bl. 5/6) wedi 

cynnal cystadleuaeth Euros - cawn weld 

pwy fydd yn ennill! 

 
Fel rhan o’r thema ‘Gourmet Byd-eang’ 
aeth Dosbarthiadau Bendigeidfran, 
Branwen a Culhwch ac Olwen i Trattoria 
yn y dref i gael pryd o fwyd Eidaleg. 
   ‘Bellissimo’ meddai’r disgyblion.  
Diolch yn fawr i bawb yn Trattoria sydd 
wedi gweithio mor galed i wneud yr 
achlysur mor llwyddiannus.   
 
Mae’r tîm criced wedi cystadlu yn 
arbennig o dda ac wedi mwynhau 
twrnament ym Mharc Ynys Angharad. 
 
Blwyddyn 6  
Mae’r plant yn gyffrous am ‘Ras y Car 
Cyflym’ a’r gyrwyr yn ymarfer eu 
sgiliau gyrru yn ein car ‘Fflamau’r 
Ddraig’!   Diolch i dad Aled a Hannah 
Evans a thad Aaron Barnes am ein helpu 
i adeiladu’r car.  Da iawn i Aled, Hannah 
ac Aaron Thomas am ddod i’r ysgol ar 
ddydd Sadwrn i’w adeiladu!   
 
Presenoldeb 
Roedd gwasanaeth arbennig yn yr ysgol 
yr wythnos hon i ddathlu presenoldeb 
gwych 64 o blant yn yr ysgol, sydd wedi 
llwyddo i fod yn yr ysgol 98% o’r amser 
neu’n well.  Maent wedi derbyn 
tystysgrif a bathodyn. Daeth 
Superattender i’r gwasanaeth hefyd i 
longyfarch y disgyblion arbennig yma. 
   Daeth yr awdur lleol Mark Dorey (tad 
Seren Dorey o ddosbarth Branwen) i’r 
ysgol i siarad gyda’r Adran Iau am ei lyfr 
newydd, The Mystery of the Un-Snowy 
Mountain and the Deep Sleep 
Miscalculation.  Mwynheuodd y plant 
darlleniad o’r llyfr a hefyd roedd cyfle i 
ofyn cwestiynau am broses ysgrifennu 
llyfr ffuglen.   

Llangrannog 

Cafodd 46 o ddisgyblion blynyddoedd 4 

a 5 benwythnos i’w gofio yn 

Llangrannog. Cyfle i wneud ffrindiau 

newydd gyda phlant ysgolion y clwstwr 

cyn mynd i’r ysgol gyfun. Tywydd 

hyfryd a chwmni benedigedig. Diolch yn 

fawr i Miss Mearns am drefnu popeth ac 

i’r staff am roi o’u hamser fel bo’r plant 

yn cael y cyfle. 

 
Wythnos Aml-Ddiwylliannol 

Diolch yn fawr i Miss Goodwin am 

drefnu Wythnos Aml-Ddiwylliannol 

lwyddiannus iawn. Ar ôl gadael ‘maes 

awyr Castellau’ bore Llun cafodd pob 

dosbarth gyfle i ddysgu am wledydd a 

diwylliannau gwahanol. Braf oedd gweld 

y plant yn dawnsio i rhythm y drwm yng 

ngweithdy drymiau o Orllewin Affrica 

gyda Boyd @KayaFest2016. 

Uchafbwynt yr wythnos oedd gweld yr 

ysgol gyfan yn gwneud fersiwn 

Castellau o’r Haka! Ewch i 

@yggcastellau i weld y fideo’n llawn. 

Diolch hefyd i’r Gymdeithas Rieni ac 

Athrawon am drefnu buffet o fwydydd 

o’r gwledydd i ddod a’r wythnos i ben. 

 
Y Sŵ 

Roedd disgyblion o ddosbarthiadau 

Dewi Sant a’r Taf wrth eu bodd ac wedi 

gweld rhyfeddodau yn Sŵ Arch Noah.  

 
Lloches Newydd 

Mae’n Arweinwyr Chwarae wedi bod yn 

gweithio gyda Mrs Alan i ddod â 

syniadau newydd i ddiddori’r plant 

amser chwarae. Roedd adeiladu 

llochesi’n dipyn o hwyl ac yn lwyddiant 

mawr! 

Cymru v Lloegr 
Ar ddiwrnod gêm bêl-droed Cymru yn 
erbyn Lloegr, fe ddaeth y disgyblion i’r 
ysgol wedi’u gwisgo mewn coch.  
Cafodd y disgyblion i gyd gyfle i wylio’r 
gêm ac fe godwyd £270 tuag at Ganolfan 
Cancr Felindre.  Diolch i bawb am fod 
mor hael, er gwaetha’r sgôr! 
 
Presenoldeb 
Ddydd Gwener yr 17eg o Fehefin, fe 
gynhaliwyd gwasanaeth arbennig yng 
nghwmni’r Super Attender.  Fe 
dderbyniodd yr holl ddisgyblion gafodd 
bresenoldeb o 98%, 99% a 100% 
dystysgrif arbennig yn ogystal â’r 
disgyblion lwyddodd i gynyddu eu 
presenoldeb y tymor hwn. 
 
Cyngherddau Haf 
Ar yr 22ain a’r 23ain o Fehefin cafodd 
disgyblion y dosbarthiadau Meithrin 
gyfle i berfformio casgliad o’r caneuon y 
maent wedi’u dysgu eleni, mewn 
cyngerdd i’w rhieni.  Roeddynt yn werth 
eu gweld! 
 
Croeso 
Croeso cynnes i Miss Paige Phillips fydd 
yn dysgu Dosbarth 5 am weddill y 
tymor, tra bod Mrs Morrish ar gyfnod 
mamolaeth.  Gobeithio y bydd Miss 
Phillips yn hapus yn ein plith. 
 
Y Ffordd i Rio 
Mae disgyblion blynyddoedd 5 a 6 wedi 
bod wrthi’n brysur yn gweithio ar 
brosiect “Road to Rio” yn ddiweddar.  
Fel rhan o’r gwaith, roedd gofyn iddynt 
baratoi bwletin newyddion yn 
gysylltiedig â’r Gemau Olympaidd a’i 
berfformio gan ddefnyddio sgrin werdd 
yn gefndir.  Roedd y disgyblion wrth eu 
boddau ac mi fyddwn yn cadw llygad 
allan am ambell un ar newyddion S4C yn 
y dyfodol!  Fel rhan o’r cynllun hefyd, fe 
ddaeth Mrs Carol Roberts â medalau ei 
mab, y nofiwr David Roberts, i’w dangos 
i’r disgyblion. 
 
Ymweliadau ag Ysgol Gyfun Llanhari 
Ar yr ugeinfed o Fehefin, bu Blwyddyn 6 
ar ymweliad ag Ysgol Gyfun Llanhari er 
mwyn cymryd rhan mewn diwrnod 
Mathemateg a Gwyddoniaeth.  Ar y 
pedwerydd o Orffennaf, tro Blwyddyn 5 
fydd hi – byddan nhw’n cael ymweld â 
Llanhari er mwyn profi diwrnod o hwyl 
a chwaraeon. 
 
Ffair Haf 
Ar y 23ain fe gynhaliwyd ein Ffair Haf 
flynyddol. Roedd y tywydd yn braf ac 
roedd amrywiaeth o weithgareddau i 
ddiddori’r rhieni a’r disgyblion.  Diolch i 
bawb am eu cefnogaeth. 

Y Faner Werdd 
Mae’r Cyngor Ysgol a’r Pwyllgor Eco 
wedi bod wrthi’n brysur yn paratoi ar 
gyfer adnewyddu’r faner werdd.  
Gwelwyd criw o ddisgyblion yn mynd o 
gwmpas yr ardal yn peintio pysgod 
mewlyn yn agos i ddraeniau, er mwyn 
tynnu sylw at beryglon gollwng cemegau 
i mewn i ddraeniau. 

Ysgol Castellau 
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Ysgol Gynradd Gymraeg Llantrisant  

Ysgol Castellau Ysgol Evan James   

Mark Dorey yn siarad am ei lyfr newydd 

Ras y Car Cyflym 

Bwyd Eidaleg yn Trattoria  

Wythnos Aml-ddiwylliannol 

Llangrannog 

Lloches Newydd Y Sŵ 

Paratoi am Gemau Rio 

Y Ffair Haf 
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YSGOL 
LLANHARI 

Priodas Llanhari! 

Uchafbwynt y tymor yn yr adran gynradd heb 

nos nac oni bai oedd y briodas a gynhaliwyd 

yn eglwys y plwyf Llanhari ar ddechrau mis 

Mehefin. Bu’r disgyblion yn astudio’r thema 

ac yn cynllunio yn ofalus tuag at y diwrnod 
mawr. Hyfryd oedd cael cwmni’r offeiriad 

lleol a “weinyddodd” y seremoni ar y cyd ag 

Oliver Jones! Cyfrannodd yr holl disgyblion 

at naill ai y seremoni ei hun neu at y 

trefniadau ymlaen llaw. Roedd rôl gan bawb 
– boed yn berson addurno’r eglwys, i’r dyn 

camera gyda’r ipad neu’r gwas priodas. 

Gwahoddwyd rhieni’r holl ddisgyblion yn y 

ddau ddosbarth i’r gwasanaeth ac ar ôl y 
seremoni, cafodd y plant gyfle i fwynhau 

gwledd briodas nôl yn yr ysgol! Profiad 

cwricwlaidd bythgofiadwy i’r disgyblion! 

 
Noson Agored 

Cynhaliwyd noson agored llwyddiannus iawn 

ar y 23ain o Fehefin. Gwahoddwyd 

disgyblion a rhieni blwyddyn 5 tair ysgol y 
clwstwr i glywed anerchiad gan Mrs Phillips, 

y Pennaeth ac i gael blas ar fywyd yn 

Llanhari. Roedd cryn fwrlwm o gwmpas y 

coridorau a’r dosbarthiadau wrth i bawb 

ymweld â llu o weithgareddau a drefnwyd 
gan yr adrannau.  

Neges Ewyllys Da yr Urdd 

Yn ôl ein harfer, rhannwyd neges Ewyllys Da 

yr Urdd yn amlieithog eleni gyda disgyblion 

yn cyflwyno yn Gymraeg, Saesneg, Ffrangeg, 

Almaeneg a Sbaeneg. Profiad hyfryd eleni 

oedd rhannu y neges gyda disgyblion yr adran 

gynradd am y tro cyntaf hefyd. 

Llysgenhadon Iaith 

Mae’r llysgenhadon iaith o flwyddyn 9 yn 

parhau yn brysur! I ddathlu’r ffaith fod 

Cymru yn cystadlu ym Mhencampwriaethau 

Ewrop, bu’r llysgenhadon yn gwerthu 

danteithion Ffrengig ar fore’r gêm rhwng 
Cymru a Lloegr, gan godi ymwybyddiaeth o 

ddiwylliant Ffrainc i’r disgyblion iau. Braf 

oed gweld môr o goch yn y Neuadd yn ystod 

y prynhawn, gyda phawb yn cefnogi Cymru 

ac yn codi arian i elusen cancr Felindre. 

Athletau 

Mae’r tymor athletau ar ei 
anterth ar hyn o bryd. 
Perfformiodd disgyblion 
blynyddoedd 8 a 9 yn 
ardderchog yn y 
pencampwriaethau sirol yn 
ddiweddar yn Aberhonddu a 
bu’r holl ystod o ddisgyblion 
yn cystadlu yn frwd yng 
nghystadleuaeth athletau’r 
Urdd ar ddechrau mis 
Gorffennaf. 

Ymgyrch Mission CPR 

Bu disgyblion blynyddoedd 7&8 yn rhan o’r 

ymgyrch Mission CPR o dan arweinaid Mr 

Colin Pari yn ddiweddar. Braf iawn oedd 

gweld y neuadd yn orlawn wrth i’r disgyblion 

fynd i’r afael â’r doliau “Annie” wrth 
ddysgu’r sgiliau newydd. 
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Ysgol Gyfun Garth Olwg 

Gwobr EESW 

Yn dilyn ei lwyddiant yn Abertawe mae’r tîm 

enillodd wobr am “ddefnydd mwyaf 

effeithiol o Dechnoleg Gwybodaeth” wedi ei 

ddewis i gynrychioli Cymru yn ffair “Big 

Bang” yn yr NEC, Birmingham ym mis 
Mawrth 2017. 

   Yn ogystal â hyn rydym newydd gael 

gwybod bod 13 disgybl o dîm 1 a thîm 2 wedi 

ennill gwobr AUR CREST am eu cyfraniad 

at y prosiect. 
   Dyma’r disgyblion sydd wedi ennill gwobr 

AUR CREST : Iwan Cavil, Harriet Hooper, 

Robbie Mears, Morgan Riella, Daniel 

Thomas, Tirion Welsby, Adam Evans, Elliot 
Jones, Ioan Payne, Evan Rayner, Olivia 

Sieniawski, Tom Swayne, Matthew Villis. 

 
Athletau 

Llongyfarchiadau i ferched blwyddyn 8 a 9 

bu’n cystadlu’n ddiweddar yng 

Nghystadleuaeth y Sir yn Aberhonddu 

 
 

Rhes gefn Freya Williams (3ydd yn y 

waywffon), Ffion (1500m), Rhian Lewis (1af 

yn y naid hir), Lily Wheeler Sexton, (3ydd yn 
y clwydi a'r naid uchel), Erin Murray (5ed 

100m) Rhes ffrynt Awel Pike (300m), Elinor 

Williams, Nia Osborne. Ar goll Holly James 

800m. 
 
Taith bl. 10 i weld Breuddwyd Gŵyl Nos 

Ifan 

Ar ddiwedd mis Mai aeth dosbarth blwyddyn 

10 ar daith i’r Theatr Newydd i weld 

perfformiad yr RSC o “Breuddwyd gŵyl Nos 

Ifan”. Mae gweld theatr fyw yn brofiad 
gwerthfawr ac roeddem yn edrych mlaen at 

weld y set, y gwisgoedd a’r actio. Er bod 

Shakespeare yn gallu bod yn anodd roedd 

hi’n hawdd dilyn y cyfan er gwaetha’r 
cymhlethdodau sydd yng ngwead y stori. 

Mwynheuon ni’r profiad ond tro nesaf 

byddai’n braf gweld drama gomedi pur a byr! 

 
Arddangosfa TGAU Celf 

Dyma gip olwg o waith TGAU Celf Ysgol 

Gyfun Garth Olwg. Dechreuwyd trwy astudio 

uned ar blanhigion a phethau byw, trwy 
arlunio bywyd gwahanol wrthrychau. 

Gofynnwyd iddynt ymateb i waith yr artist 

Karl Blossfeldt, sy’n ffotograffydd enwog o 

fewn y maes Celf. Hefyd fel rhan o’r gwaith 

aethant ar daith i Fryste i ymweld â gwaith 
Banksy, lle cawsant eu hysbrydoli i greu 

gwaith graffiti ac argraffu. Llwyddodd sawl 

un i gynllunio a chreu darn o waith yn 

seiliedig ar Fryste. Llwyddodd rhai i 

gynhyrchu darnau tecstilau, rhai darnau 

ffotograffiaeth a rhai wedi peintio ar gynfas. 
Hefyd fel rhan o’r gwaith cwrs bu pawb ar 

daith i Lundain, gan ymweld â’r TATE 

Modern. Cafodd sawl disgybl eu hysbrydoli 

wrth weld Celf gyfoes a syniadau hollol 
wreiddiol. 

 
 

Ewro 2016 

Cafwyd diwrnod gwych yn 

cefnogi Cymru yn chwarae pêl-
droed ar yr 16eg o Fehefin. Bu 

gweithgareddau hwyl drwy gydol 

y dydd gan orffen drwy wylio’r 

gêm fawr.  Trueni am y sgôr! 

Scientific Sue 

Roedd hi’n ddydd Llun ac roedden ni’n barod 

i fynd i’r wers gyntaf sef Cymraeg pan 

floeddiodd Mr George “Rydyn ni am fynd i’r 

theatr i weld ‘Scientific Sue’”. Aethom i’r 

theatr ac eisteddom ar seddi llawer mwy 
cyffyrddus na rhai’r adran Gymraeg ac 

roeddwn yn medru gweld llawer o bethau 

diddorol ar y bwrdd.  Yn gyntaf cyflwynodd 

Sue ei hunain ac yna gwnaeth gyflwyno 

draig! Yn y gweithgaredd gyntaf, roedd yna 

ddraig oedd yn hedfan a hula hoop.  

Rhoddodd hi heliwm i mewn i’r ddraig trwy 

ddefnyddio sychwr gwallt a balwn fel ei fod 

yn hedfan. Roedd yn wych! Gwnaeth hi 

hefyd lawer o arbrofion yn cynnwys iâ sych a 
thân.  Roedd hi’n brofiad da iawn a gwnaeth 

pawb o flwyddyn 7 fwynhau.  

 Georgia Maisey bl.7. 
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Siom i Ponty ar ddiwedd tymor 
cystadleuol 

 

Mae maes Heol Sardis, sydd wedi bod yn gartref eiconig i Glwb 

Rygbi Pontypridd ers dros ddeugain mlynedd, yn mynd i gael 

gwedd-newidiad sylweddol dros yr haf. 

   "Yn y baw a'r llaca" - fe chwaraewyd nifer o gemau dan amodau 

echrydus dros y blynyddoedd, a nifer o gemau hefyd wedi eu 

gohirio oherwydd cyflwr gwael y maes mewn tywydd gwlyb. 

   Ffugenw poblogaidd a roddwyd i'r cae oedd 'Dan's Muckhole', 

oedd yn wreiddiol yn disgrifio pwll glo oedd yn sefyll ar yr un 

lleoliad, ond a ddaeth wedi hynny i ddisgrifio'r llain chwarae 

lleidiog. 

   Mae Clwb Pontypridd yn awr wedi ymgymryd a menter newydd, 

ynghyd â phartneriaid blaengar eraill fel Cyngor Rhondda Cynon 

Taf, Coleg y Cymoedd, Sport Wales/Chwaraeon Cymru ac Undeb 

Rygbi Cymru, i osod arwyneb newydd sbon ar faes Heol Sardis. 

   Bydd y cae 3G newydd wedi ei greu o blastig a rwber, yn 

cydymffurfio â safonau uchaf y Bwrdd Rygbi Rhyngwladol, ac yn 

galluogi ei ddefnyddio yn gyson drwy'r flwyddyn, mewn glaw, eira 

neu hindda. 

   Fel canlyniad, bydd y fenter newydd gyffrous at wasanaeth nid yn 

unig y Clwb Rygbi ond y gymuned leol yn gyfan, gyda'r cyfle i 

ddefnyddio'r maes ar gyfer nifer o chwaraeon. Mae'r gwaith o 

adnewyddu'r maes wedi cychwyn, ac yn disgwyl cael ei gwblhau 

erbyn mis Hydref, neu ynghynt os yw'r amodau yn ffafriol. Wedi 

misoedd o drafodaethau cymhleth i wireddu breuddwyd y maes 

newydd, roedd Cyfarwyddwr Cyllid Clwb Pontypridd Peter 

Howells wrth ei fodd. 

"Mae hanes hir a balch i'r clwb" meddai Howells, "gan gynnwys 

buddugoliaethau enwog, ennill tlysau a chwpanau, a magu 

chwaraewyr ifanc o'r safon uchaf i chwarae dros Gymru. 

   "Yn fy marn i mae'r datblygiad diweddaraf hwn i osod arwyneb 

newydd ar Heol Sardis yn coroni'r cyfan, ac yn sicrhau dyfodol ein 

clwb am genhedlaethau i ddod." 

Colofn Blasus ac Iachus  (Tudalen 11) 

  Yn ol un o hyfforddwyr Ponty, Darren Bool, bydd y maes newydd 

wrth fodd y chwaraewyr. 

   "Bydd ein paratoadau ar gyfer y tymor newydd yn canolbwyntio 

ar ffitrwydd i raddau helaeth, yn ogystal a sgiliau rygbi" meddai 

Bool. 

   "Yr amcan nawr fydd chwarae gem gyflym, ddeinamig, fydd yn 

gweddu i'r maes newydd." 

  Tymor newydd - maes newydd - a chyfnod cyffrous yn hanes 

Clwb Rygbi Pontypridd ar fin cychwyn: www.ponty.net 

Eog Gyda Ffa, 
Pancetta a 
Seidr  

Pwdin Mafaon 
Cochion ‘Lysh’  

Ysgol Dolau  (tudalen 10) 

Tîm Diogelwch y Ffordd Super-Fynychwr  
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