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tafod elái 

Mae disgybl o Ysgol Gyfun Garth Olwg 
ymhlith y nifer fawr o ymgeiswyr cyntaf 
i sefyll etholiad ar gyfer Senedd 
Ieuenctid Cymru yn etholaeth 
Pontypridd.  Mae Efan Fairclough yn 
bymtheg oed ac yn byw ger y Comin yn 
y dref.  Mae gan Efan dipyn o brofiad 
eisoes wrth gynrychioli ei gyd-
ddisgyblion a phobl ifanc yr ardal – mae 
e wedi bod yn aelod o’i gyngor ysgol ers 
yr oedd yn 11 ac mae e’n aelod o 
Fforwm Ieuenctid Rhondda Cynon Taf. 
   Mae gan Efan ddiddordeb mawr mewn 
gwleidyddiaeth.  Yn gynharach eleni, fe 
gafodd y cyfle i holi ymgeisydd y 
Democratiaid ar gyfer etholiad 
Arlywyddol America, Hillary Clinton. 
Mae e wedi cymryd rhan mewn sawl 
fforwm drafod gyda Llywydd y 
Cynulliad a gwleidyddion eraill, ac mae 
Efan hefyd wedi ysgrifennu nifer o 
erthyglau gwleidyddol ar wefan Wicid 
TV – y wefan i bobl ifanc Rhondda 
Cynon Taf.   
   Pe fyddai’n cael ei ethol, 
blaenoriaethau Efan fyddai gwella’r 
cyfleusterau hamdden a chadw’n heini 
yn ardal Pontypridd, creu Cymru ddi-
blastig a sicrhau mwy o gyfleoedd i 
ardaloedd difreintiedig Cymru.  Mae e 
hefyd am wella adnoddau dysgu i 
ddisgyblion mewn ysgolion cyfrwng 
Cymraeg.    
   Mae Efan yn falch iawn o’i fro ac mae 
e’n cymryd rhan mewn nifer o 
weithgareddau lleol.  Mae e wedi bod yn 
aelod o Adran Bro Taf ac yn actor a 
pherfformiwr brwdfrydig. Roedd e’n 
arfer chwarae rygbi dros dimau ieuenctid 
Aberpennar a Phontypridd, ac mae ei 
ddiddordebau yn cynnwys chwarae’r 
piano a gwylio pêl-droed. 

Nos Lun 22ain Hydref cynhaliwyd 
cyfarfod cyffredinol ein papur bro. 
Amlinellodd y golygydd sut yr 
esblygodd y papur dros dri degawd a 331 
rhifyn -  clawr lliw, yna pedair tudalen 
mewn lliw ac yna eleni, deuddeg tudalen 
mewn lliw. Dywedodd nad oes byth 
brinder deunydd  a mynegodd cymaint 
yw ei ddyled i’r 35 gohebydd lleol a’r 32 
o ddosbarthwyr fydd yn cyflawni eu 
gorchwylion yn effeithiol a diffwdan bob 
mis. Darparwyd mantolen i ddangos 
sefyllfa ariannol iach gyda chymhorthdal 
blynyddol oddi wrth Lywodraeth Cymru. 
Gwrthodwyd y demtasiwn i godi’r 
tanysgrifiad blynyddol o £8 i £10. Serch 
hynny  nodwyd fod nifer yn cyfrannu 
£10, i wneud pethe’n haws i’r 
dosbarthwyr ei gasglu a sicrhau seiliau 
cadarn. 
   Awgrymodd un oedd yn bresennol y 
dylid cefnogi  diwydrwydd y golygydd 
drwy gael ymgyrch i hyrwyddo 
gwerthiant yn ein hysgolion (drwy’r 

Ymgeisydd i 
Senedd Ieuenctid Cymru 

   Mae Efan yn ystyried fod sefyll yn 
etholiadau cyntaf y Senedd Ieuenctid yn 
fraint mawr. Bydd yr etholiadau yn cael 
eu cynnal ym mis Tachwedd a bydd 
cyfarfod cyntaf y Senedd newydd yn y 
flwyddyn newydd. Mae pobl ifanc rhwng 
11 a 18 oed yn medru pleidleisio os 
ydynt yn cofrestru ar-lein cyn 16 
Tachwedd.  

llywodraethwyr a’r cymdeithasau 
rhieni), yn ein corau, capeli a’n 
cymdeithasau Cymraeg ac ati. Y teimlad 
cyffredinol oedd ein bod yn colli cyfle 
gyda’r genhedlaeth iau a’r plant sydd 
wedi bod mor barod i gyfrannu eu 
gwaith i’r rhifynnau dros y blynyddoedd. 
Felly galwyd am apêl ar i’r sefydliadau 
uchod enwebu Cynrychiolydd 

Hyrwyddo Tafod Elái. Tybed a wnaiff y 

sawl sy â chlustie ..……… gysylltu â’r 
golygydd i’r perwyl hwn. 
   I sicrhau fod y papur bro yn parhau yn 
llwyddiannus mae gwir angen help i 
gasglu newyddion, hel hysbysebion, 
gosod y papur a’i ddosbarthu. 
Mynegwyd yr awydd i sefydlu 
gweithgor er mwyn rhannu rhai o’r 
gorchwylion. Gwirfoddolodd un oedd 
yno i ymuno â’r tîm  casglu a dosbarthu. 
Tybed a oes rhywrai o blith y darllenwyr 
yn barod i ddod i’r adwy i sicrhau 
degawd arall a chan rhifyn pellach o 
Tafod Elái? 

Tyfu yw nod Tafod Elái 

Pontypridd yn Newid 
Wrth i ffurf y ganolfan 

swyddfeydd a siopau newydd 

yn Stryd Taf Pontypridd 

ddod yn fwy amlwg mae 

Cyngor Rhondda Cynon Taf 

wedi rhoi caniatad ar gyfer 

pont  gerdded newydd £2m. 

Bydd y bont yn cysylltu’r 

ganolfan gyda Pharc 

Ynysangharad ac yn gwella 

mynediad i’r Lido.    

Cyflwyno Hanes Ei Fro 
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Ysgol Gynradd  
Gymraeg Llantrisant 

Llangrannog 

Ar yr unfed ar hugain o Fedi, fe aeth criw o 

bron i gant o ddisgyblion i Wersyll yr Urdd 

Llangrannog am benwythnos o fwynhau a 

chymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg.  

Cafodd pawb amser gwych a diolch i’r staff a 
roddodd o’u hamser i ofalu am y plant. 

 
Diwrnod T Llew Jones 

Ar Hydref yr unfed ar ddeg, yn ôl yr arfer, mi 

fuom yn dathlu Diwrnod Cenedlaethol T 

Llew Jones.  Fe ddaeth y disgyblion i’r ysgol 

wedi’u gwisgo fel rhai o gymeriadau T Llew 

ac fe gynhaliwyd amrywiaeth o 

weithgareddau’n seiliedig ar waith yr awdur 
ym mhob dosbarth. 

 
Y Siwper Attender 

Cynhaliwyd 

gwasanaeth arbennig 

yn ddiweddar yng 

nghwmni’r Siwper 

Attender.  Pwrpas yr 
ymweliad oedd i 

bwysleisio pa mor 

hanfodol yw 

presenoldeb uchel  i 
bob disgybl.  Roedd 

pawb wrth eu boddau yn ymuno yn yr hwyl 

a’r dawnsio. 

 
Adran yr Urdd 

Diolch i Mr Price ein gofalwr am gynnal 

Adran yr Urdd yng ngardd yr ysgol yn 

ddiweddar.  Mi fu’r disgyblion wrthi’n brysur 
yn chwynnu ac yn codi llwyth o datws 

blasus! 

Gweithdy Codio 

Fe ddaeth cwmni XL atom ganol mis Hydref, 
er mwyn cynnal gweithdai codio gyda 

disgyblion Cyfnod Allweddol Dau.  O fewn 

munudau, roedd y disgyblion wrthi’n hyderus 

yn llunio cyfarwyddiadau i reoli crwydryn 

arbennig. 

 
Blwyddyn 6 

Ar ddydd  Gwener y pedwerydd ar bymtheg 
o Hydref, fe aeth disgyblion Blwyddyn 6 ar 

eu hymweliad cyntaf eleni, ag Ysgol Gyfun 

Llanhari.  Wrth ddychwelyd i’r ysgol, roedd 

y disgyblion yn llawn brwdfrydedd wrth 

sgwrsio am y gwersi celf, cerdd, sgiliau 
meddwl a drama roeddynt wedi’u mwynhau 

yn ystod y dydd. 

 

Gweithgareddau yng 
Nghanolfan Garth Olwg 

 
Mae nifer o bethau cyffrous ar y gweill 
yn y ganolfan yn ogystal â chyrsiau trwy 
gyfrwng y Gymraeg. 

 

 Drama Sieiloc-Nos Iau y15fed o 
Dachwedd am 7.30, tocynnau ar werth 
am £12 neu £14.  

 

 Ffair fwyd a chrefftau Nadolig  - 
Dydd Sadwrn 25ain o Dachwedd 10 -
2. Dewch yn llu i bori’r stondinau a 
mwynhau’r awyrgylch Nadoligaidd. 

 

 Grŵp Ukulele-Pob Nos Lun 7-9, 
croeso i aelodau newydd ymuno â’r 
grŵp. 

 

 Cwrs Golwg ar Gymru - Bydd y cwrs 
yma'n dechrau ar y 6ed o Dachwedd 
(9.30-11.30) ac yn rhedeg am 5 
wythnos. 

 

 Gŵyl Ddrama Garth Olwg - Rydym 
yn ystyried adfywio ‘Gŵyl Ddrama 
Taf Elai’ yn y Ganolfan. Mae’n siŵr 
eich bod ag atgofion melys o’r ŵyl 
pan oedd yn ei hanterth. Rydym yn 
gobeithio cynnal yr ŵyl yn ystod 
tymor yr Haf 2019 os oes digon o 
ddiddordeb.  

 Bydd yr ŵyl yn gyfle i gwmnïau 
drama a grwpiau lleol yr ardal 
gystadlu a bydd sawl categori 
gwahanol. Mae’n dibynnu ar y nifer 
sy’n mynegi diddordeb ond rydyn ni’n 
gobeithio cynnal yr ŵyl dros sawl 
noson. Nid ydym wedi penderfynu ar 
ddyddiad eto achos rydyn yn awyddus 
i gael eich barn chi ynglŷn â dyddiad 
addas yn ystod tymor yr Haf neu 
dymor yr Hydref hyd yn oed. 

 Os oes diddordeb gennych chi a’ch 
grŵp mewn cymryd rhan a chystadlu 
yna cysylltwch â ni!!  

 Rydym hefyd eisiau clywed eich barn 
chi am y fath o gatgoriau hoffech 
weld. Er enghraifft, monolog, comedi, 
cyflwyniad dramatig, detholiad sioe 
gerdd, cystadleuaeth dan 19 ac yn y 
blaen. 

 Rydym yn awyddus i bennu dyddiad 
yn fuan felly os gwnewch chi ymateb 
gydag awgrymiadau bydd hyn yn 
ddefnyddiol. 

 

Mae croeso i chi gysylltu â Jayne ein 
Cydlynydd Digwyddiadau drwy e-bost 
(jaynerogers@garth-olwg.cymru) neu os 
ydych am sgwrs bellach codwch y ffôn. 

mailto:jaynerogers@garth-olwg.cymru
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Ysgol Pont-Siôn-Norton 

LLANILLTUD 
FAERDREF  

Gohebydd Lleol:  
 

Disgo 
Diolch i Ffrindiau PSN am drefnu’r 
disgo Calan Gaeaf blynyddol lle cafwyd 
hwyl gan bawb! 
 
Robotiaid  
Cafodd 3 dosbarth 
o’r adran iau gyfle i 
gymryd rhan mewn 
gweithdy robotiaid. 
Dysgwyd llawer ac 
ysbrydolwyd y 
plant i barhau i 
godio. 
 
Ailgylchu  
Diolch i bawb a ddaeth â hen wisg Ysgol 
i mewn i’w pwyso a’u hailgylchu ar 
gyfer cystadleuaeth y Sir - croeswn ein 
bysedd unwaith eto!! 
 

Fferyllydd  
Diolch i Daniel, fferyllydd 
@Ashgrovesurgery am ddod i siarad 
gyda blwyddyn 1 a 2. 

Coginio  
Bu’r Ysgol gyfan yn brysur yn coginio 
yn ddiweddar wrth benderfynu a dilyn 
rysait a ddewisiwyd gan y plant ar gyfer 
llyfryn ryseitiau yr Ysgol. Cafwyd 
diodydd, dips, cacennau, saladau a llawer 
mwy! Edrychwn ymlaen at y llyfryn gan 
ffrindiau PSN. 

Seremoni Graddio yn y Bae 

Llongyfarchiadau i Aled Humphreys o’r 
‘Paddocks’ Pentre’r Eglwys ar ei radd 
ffiseg o’r Brifysgol Agored. Cynhaliwyd 
y seremoni yng Nghanolfan y Mileniwm 
ym Mae Caerdydd. 

Aled gyda’i  Famgu - Jean Humphreys 
(chwith) a’i Nain - Gwenda Richards 
(dde) . 
 
Cadeirydd newydd Cymdeithas yr 
Iaith - ‘mae yna groeso i bawb’ 
Mae Osian Rhys o Bentre’r Eglwys 
wedi’i ethol fel Cadeirydd Cenedlaethol 
newydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.  
   Cafodd Osian ei fagu ym Mhentre’r 
Eglwys ger Pontypridd. Derbyniodd ei 
addysg yn Ysgol Gynradd Garth Olwg ac 
Ysgol Gyfun Llanhari, cyn mynd ymlaen 
i Brifysgol Aberystwyth i wneud gradd 
yn y Gymraeg.  
   Mae'r Gymdeithas wedi bod yn 
ymgyrchu dros y Gymraeg ers dros 
hanner can mlynedd bellach – mewn 
meysydd fel darlledu, hawliau, cynllunio 
ac addysg.  
   Wrth siarad am gael ei ethol fel 
Cadeirydd y mudiad ymgyrchu, meddai 
Osian Rhys:  
“Mae’n fraint cael bod yn rhan o dîm 
arbennig o wirfoddolwyr a staff sy’n 
gweithio dros ddyfodol gwell i'r 
Gymraeg. Un peth rydw i am ei 
bwysleisio ydy bod lle i bawb sy’n 
cefnogi’r Gymraeg i chwarae rhan yn y 
Gymdeithas. Mae rhai o’n cefnogwyr yn 
barod i godi llais mewn protest neu hyd 
yn oed i dorri’r gyfraith dros eu daliadau. 
Ond mae’r rhan fwyaf o waith y 
Gymdeithas yn digwydd yn dawel bach – 
ysgrifennu llythyrau, mynd i 
gyfarfodydd, pwyso am newid lle 
bynnag gallwn ni.“  
   “Gwirfoddolwyr sy’n gwneud y rhan 
fwyaf o’r gwaith yma, felly os gallwch 
chi gyfrannu mewn unrhyw ffordd, 

cysylltwch â ni. Mae yna groeso i bawb 
– yn wir, fe fydden ni’n ddiolchgar am 
bob cefnogaeth. A dyma rywbeth y gall 
pawb ei wneud: ymaelodi drwy ein 
gwefan er mwyn helpu i ariannu 
ymgyrchoedd y Gymdeithas. Mae pob 
cyfraniad yn help.”  
   Wrth sôn am ymgyrchoedd y mudiad, 
meddai Osian Rhys:  
“Dw i'n credu bod pawb yn cydnabod y 
cyfraniad mae’r Gymdeithas wedi’i 
wneud yn y gorffennol pell, o ymgyrch 
yr arwyddion ffyrdd i'r ymgyrch dros 
sianel deledu Gymraeg, drwy aberth ac 
ymdrech miloedd o bobl. Mae pethau 
wedi newid ers hynny, a falle bod y 
gwaith yn llai amlwg heddiw, ond mae 
yna enillion hollbwysig wedi bod yn 
ystod y blynyddoedd diwethaf hefyd, o 
sicrhau Coleg Cymraeg i gynnig addysg 
prifysgol drwy’r Gymraeg, i gael 
Comisiynydd a statws swyddogol i'r 
iaith.  
   “Erbyn hyn, mae’r Llywodraeth wedi 
ymrwymo i greu miliwn o siaradwyr 
Cymraeg erbyn 2050. Dyma gam mawr 
ymlaen, ond er mwyn cyrraedd y targed, 
mae’n rhaid i bopeth newid eto. Er 
mwyn sicrhau bod y targed yn cael ei 
gyrraedd, mae angen sicrhau dros amser 
bod pob plentyn yn cael addysg drwy 
gyfrwng y Gymraeg. Dyna pam rydyn 
ni’n galw am Ddeddf Addysg Gymraeg 
newydd. Mae’n hollol annerbyniol ac 
annheg bod bron i 80% o’n pobl ifanc yn 
gadael yr ysgol heb allu siarad Cymraeg 
yn rhugl.  
   “Un arall o brif ymgyrchoedd y 
Gymdeithas ydy datganoli pwerau 
darlledu i Gymru fel bod ganddon ni 
gyfryngau sy’n addas i Gymru lle mae’r 
Gymraeg yn llawer mwy amlwg, o’r 
teledu i YouTube i radio lleol. Ac fe 
fyddwn ni’n dal i alw am amddiffyn a 
chryfhau hawliau iaith, yn enwedig tra 
bod bygythiad i hynny wrth i'r 
Llywodraeth sôn am basio Deddf Iaith 
newydd fyddai’n troi’r cloc yn ôl ac yn 
gwanhau ein hawliau iaith.”  
   Os gallwch chi helpu gyda gwaith y 
Gymdeithas mewn unrhyw ffordd, 
cysylltwch ag Osian drwy 
osian@cymdeithas.cymru. 

mailto:osian@cymdeithas.cymru
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PENTYRCH 
 

Gohebydd Lleol:  
 

Wel - am seren - Margarette Hughes! 
Efallai y bydd rhai ohonoch yn 
gyfarwydd â'i gweld/chlywed yn 
traethu'n hynod ddifyr ar 'Prynhawn da' - 
a'i debyg - ond cawson ni y fraint o'i 
chwmni nos Fercher, y 10fed o Hydref 
pan ddaeth atom i'r Tabernacl i siarad 
am . . . 'Goed'! Am orig ddiddorol. 
Teithiodd Margarette yr holl ffordd o'r 
gorllewin pell i ddod atom a hynny 
oherwydd ei chariad at bentre a phobol 
Efail Isaf! Bu'n byw yn yr ardal rai 
blynyddoedd yn ôl ac yn dysgu yn Garth 
Olwg. Nid y Garth Olwg rym ni'n ei 
nabod heddi! Bois bach - ma' pethe wedi 
newid! A fyddai athrawon ifanc heddiw 
yn medru dygymod â'r amgylchiadau fel 

Meinciau newydd yng 
Nghreigiau 

 
Diolch i Gyngor Cymuned Pentyrch mae 
yna feinciau newydd hardd wedi 
ymddangos ym mhentrefi Creigiau a 
Phentyrch yn ddiweddar. Meinciau 
chwaethus iawn i goffau diwedd y 
Rhyfel Byd Cyntaf ydynt - wedi eu 
gosod mewn mannau cyfleus iawn ger yr 
arosfannau bws. Biti na chafwyd 
arysgrif ddwyieithog arnynt. Cyfle wedi 
ei golli.  

ag yr oedden nhw bryd hynny? Sgersli 
bilif! Cafwyd hanesion ddigon i gwrlo 
gwallt eich pen! Ei hanturiaethau hi tra'n 
yr ysgol, yn y brifysgol ac wedi hynny! 
A'r cyfan wedi eu huno yn gelfydd gan 
goed arwyddocaol yn ei bywyd. O'r 
gastanwydden gynt i'r goeden tamarind 
egsotig sy' ganddi yn ei gardd bresennol. 
Ledi a hanner! Diolch yn fawr am ddod 
atom i adrodd yr holl hanesion 
difyr! Diolch i Loreen am lywyddu mor 
gelfydd a graslon.  

Clwb y Dwrlyn 

Noson Standyp yng nghwmni y 

comedïwyr Steff Evans ac Aled Richards 

oedd hi yng nghyfarfod mis Tachwedd 

Clwb y Dwrlyn. Awgrymwyd mai “West 

is best, ”  ac wrth wneud hwyl am ben 

trigolion “soffistigedig ” Caerdydd a’r 

cylch croesholodd Steff rhai o’r 

gynulleidfa i brofi’r pwynt.  Wedyn, pwy 

f’ase’n meddwl y byddai Aled yn 

llwyddo i greu chwerthin o’i brofiad o 

gael trawiad ar ei galon? 

   Bu digon o chwerthin drwy gydol y 

noson a’r gynulleidfa yn amlwg yn 

mwynhau’r doniolwch gydag ambell 

sylw neu stori gochach na’i gilydd yn 

plesio’n fawr! Braf oedd gweld nifer o 

wynebau newydd yno a hynny yn lleihau 

cyfartaledd oedran y rhai a oedd yn 

bresennol! Mae’n siwr mai nid dyma’r 

tro olaf y bydd y Clwb yn gwahodd 

comedïwyr i’n diddanu. 

 
Gwellhad Buan 

Dymunwn yn dda i Morfydd Huws wedi 

iddi dreulio rhai dyddiau yn yr ysbyty yn 

ddiweddar. Brysia wella a chryfhau 

Morfydd. 

Merched y Wawr  
Cangen y Garth  
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CREIGIAU 
 

Gohebydd Lleol:  

 

Llwyddiant cerddorol! 
Llongyfarchiadau mawr i Efa Fflur Evans 
am basio ei gradd 1 piano gyda chlod 
(merit). Da iawn ti, Efa Fflur - dal di ati! 

Clwb Criced Merched Creigiau! Stori o 

lwyddiant! 

Nôl ym mis Mawrth eleni, sefydlodd Clwb 

Criced Creigiau garfan newydd o 

gricedwyr benywaidd i gymryd rhan 

mewn cyfres o wyliau criced. Menter 

newydd gan Griced Cymru oedd y 

gwyliau pêl feddal er mwyn ennyn 

diddordeb ymysg merched o bob oed. 

Roedd y cyfan yn un arbrawf mawr i 

ddechrau – doedd dim syniad gan Mel 

Broad a Jane Drinkwater-Evans faint o 

ferched (os unrhyw rai o gwbl) fyddai â 

diddordeb. At ei gilydd roedd bron i 30 

wedi troi allan a’r rhan fwyaf wedi dal 

ati’n frwd am y 6 mis canlynol. Cawson ni 

sesiynau hyfforddi dan do yn Neuadd 

Chwaraeon Garth Olwg nes bod y 

nosweithiau’n ddigon golau i ni fentro 

allan, ac o fis Ebrill ymlaen draw ar y Rec 

y buon ni’n hyfforddi bob nos Fercher. 

Roedden ni’n ffodus dros ben i gael 

hyfforddiant ac anogaeth heb eu hail gan 

Callum Bassett-Jones a Ben Taylor, y 

ddau yn gricedwyr mawr yn y pentref ac 

yn gyrru datblygiad y clwb yn ei flaen. 

   Erbyn mis Mai, cynhaliwyd yr ŵyl 

griced gyntaf ar gyfer de ddwyrain Cymru 

yma yng Nghreigiau ac un o dri thîm 

merched Creigiau gododd y cwpan! Dyna 

osod cynsail i’r merched a gydiodd go 

iawn yn ysbryd y gêm o hynny ymlaen a 

sbardunwyd pob un i fynd amdani am 

weddill y tymor. Buon ni’n fuddugol 

eilwaith yn fuan yng ngŵyl Radur a dod 

benben yn ystod y tymor â sawl tîm digon 

talog a thalentog. Cawson ni gyfle i 

fynychu gwyliau ar ddiwrnodau crasboeth 

yn (ymysg eraill) Ynystawe, y Bont-faen, 

Sain Ffagan, Malpas, y Coed Duon a’r 

uchafbwynt oedd cael mynd ‘ar daith’ i sir 

Benfro ym mis Awst; yn anffodus dewison 

ni’r penwythnos mwyaf glawiog ers 

misoedd ac ni lwyddwyd i chwarae’r un 

gêm ond cawson ni amser ffantastig yn 

magu ‘sgiliau tîm’ a dod i adnabod ein 

gilydd yn well!! 

   Terfynwyd y tymor ddydd Sul 16 Medi 

gan ŵyl fawreddog yn stadiwm Swalec a 

ddenodd 18 o dimau (bron i 170 o 

ferched!) o bob rhan o Gymru ac er 

gwaetha’r tywydd garw gwlyb, aeth 

Creigiau â dau dîm brwdfrydig i roi eu 

sgiliau newydd ar waith am un tro ola’. 

Buon ni’n ffodus iawn i allu dal ein tir yn 

erbyn sawl ochr gadarn a phrofiadol ac er 

mai cael a chael oedd y sgôr yn y rownd 

gynderfynol (yn erbyn Sudbrook) a’r 

rownd derfynol (yn erbyn Trecelyn), codi’r 

cwpan wnaethon ni a chael diweddglo 

haeddiannol a llwyddiannus i’n tymor 

cynta’. Byddwn ni’n ailgydio yn yr 

hyfforddiant ar ôl Nadolig ac edrychwn 

ymlaen yn fawr at dymor 2019. Diolch yn 

fawr i’n hyfforddwyr a’n teuluoedd am eu 

cefnogaeth a’u hamynedd! 

Nerys Hurford 
 
Gruff - y pencampwr! 
Llongyfarchiadau 
mowr i Gruffydd 
Evans, Maes 
Cadwgan, sy'n 
chwarae i dîm pêl-
droed dan 8 Dinas 
Caerdydd gafodd 
hydref arbennig o 
lwyddiannus.  Bu 
Gruff a'i dîm yn 
chwarae mewn 
twrnament pêl-droed 
yn erbyn mawrion 
megis Southampton, 
Birmingham a 
Fulham, a thîm dan 8 
Caerdydd enillodd y 
twrnament! Da iawn 
chi, bois! Enwau i'r dyfodol - dal di ati!  

Croeso i'r byd Alba!  
Ar yr ail o Hydref cafodd Astrid 
(Morgan gynt) a Nathan Price ferch fach 
yn ysbyty'r Waun, Caerdydd - ac mae 
hi'n gariad bach! Llongyfarchiadau bawb 
ar enedigaeth Alba Violet a da deall eich 
bod adre yn eich cartref clyd yn Nyffryn 
y Coed. Pob bendith!  

 
Cydymdeimlo 
Estynnwn ein cydymdeimlad llwyraf â 
Sarah ac Eurof a'r plant - Hanna a Rhys - 
hwythau wedi wynebu'r sioc o golli Tad 
a thad-cu annwyl iawn yn sobor o sydyn 
yn ddiweddar. Bu farw Gareth Jerman yn 
ei gartref yn Aberteifi ar Hydref y 9fed. 
Cafodd angladd teilwng iawn yng 
Nghapel Mair, Aberteifi, ddydd Sadwrn, 
Hydref 20fed pan ddaeth cynulleidfa gref 
i dalu'r deyrnged olaf. Yn meddwl 
amdanoch.  

Llongyfarchiadau mawr . . . 
. . . Rob Light ar ei 
ddyrchafu yn 
Gyfarwyddwr 
Creadigol/Rhaglenni 
Teledu cwmni 
Orchard Media yng 
Nghaerdydd. Mae 
Rob wedi bod yn 
rhan o'r cwmni ers 
tair blynedd ar ddeg, 
lle cychwynnodd fel 
ymchwilydd. Bellach 
mae'n arwain tîm 
talentog o 16 sy'n 
gyfrifol am 
gynhyrchu dros ugain o raglenni radio a 
theledu dros y flwyddyn neu ddwy 
ddiwetha. Yn ddiweddar gwnaeth 
Orchard Media brynu Cwmni PR Mela - 
cwmni llwyddiannus iawn ym myd 
cysylltiadau cyhoeddus, dwy-ieithog, 
sefydlwyd gan Ashok Ahir a’i wraig 
Manon Edwards Ahir. Mae Ashok a 
Manon wedi symud mlân i weithio ym 
myd cyhoeddiadau gwleidyddol yn 
Whitehall a'r Senedd.  
   Yn enedigol o gwm Rhymni, cyn-aelod 
o'r grŵp pop Radio Feynman, mae Rob 
yn briod â Meleri ac yn dad i Noa. Ryn 
ni'n falch iawn o'th lwyddiant Rob. Pob 
lwc hefo'r cyfrifoldebau newydd!  
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LLANTRISANT 
GROESFAEN 

MEISGYN 

Gohebydd y Mis: Ceri Morgan 

 
Bore Coffi Mawr a newyddion Grŵp 

Codi Arian Macmillan Pontyclun 

Cynhaliwyd Bore Coffi Mawr 

Macmillan yng Nghlwb Athletig 

Pontyclun eto eleni. Gyda chyfraniadau 

gan unigolion a grwpiau eraill oedd 

hefyd wedi cynnal bore/noson goffi, 

codwyd dros £2850.  Mae Grŵp Codi 

Arian Macmillan Pontyclun a’r ardal yn 

ddiolchgar iawn am y gefnogaeth leol a 

gafwyd eto eleni 

   

Braf hefyd yw gallu cyhoeddi bod 

£9,300 wedi cael ei dderbyn hyd yn hyn 

o ganlyniad i Daith Gerdded Llantrisant 

ym mis Medi.  

   Ar Ragfyr 1af fe fydd y grŵp yn 

gyfrifol am y stondinau fydd yn y Clwb 

Athletig fel rhan o Ŵyl Nadolig 

Pontyclun.  Fe fydd amrywiaeth o 

gynnyrch ar werth gan y stodinwyr felly 

cyfle da i brynu anrhegion Nadolig.  

Bydd paned, pice a mins peis ar gael 

hefyd. 

   Prynhawn Sadwrn 8fed o Ragfyr fe 

fydd aelodau o Gôr Godre’r Garth 

yn cefnogi’r elusen eto eleni trwy 

ganu carolau yng Nghanolfan 

Dewi Sant, Caerdydd. 

 
Cymdeithas Gymraeg 
 Llantrisant 
Ar Fedi’r 28ain aeth 15 o aelodau 
Cymdeithas Gymraeg Llantrisant 
a’r cylch ar daith i Roses yn y 
Costa Brava. Y bwriad oedd 
teithio ar drenau bach o bob math 

a gweld golygfeydd anhygoel ym 
mynyddoedd y Pyrenees. Cafwyd 
teithiau arbennig ar 4 gwahanol drên.  
Roedd pawb yn gytûn mai tref hynafol 
Villefranche-de-Conflent oedd un o’r 
trefi hyfrytaf yn Ffrainc.  Gwyliau 
bendigedig!  Diolch i John Thomas a 
Judith am drefnu.  
   Cofiwch - Cinio Nadolig Cymdeithas 
Gymraeg Llantrisant yn De Courceys -
Rhagfyr 7fed 
 
Marathon i Mike 
Llwyddodd Mike Donnelly, o Feisgyn, i 
gwblhau hanner marathon Caerdydd 
mewn amser gwych ganol Hydref. Ar y 
27ain o Hydref, fe fydd Mike yn rhedeg 
marathon am y tro cyntaf pan fydd yn 
cystadlu yn Marathon Eryri. Os hoffech 
ei noddi, mae’n codi arian i’r elusen 2 
Wish Upon a Star.  Pob hwyl i ti Mike.   
 
Brysia wella Sion 

Dymunwn wellhad buan i Sion Pari, 
Llanhari wedi iddo dreulio cyfnod yn yr 
ysbyty ar ôl cwympo oddi ar ei feic.  
Mae’n siŵr y byddi ar gefn dy feic 
unwaith eto ymhen dim.  
 
Merched y Wawr, Tonysguboriau 

‘Shw’mae’ neu ‘Sumae’? Dyna oedd y 

cwestiwn ofynnodd Helen Prosser i ni ar 

ddechrau’r cyfarfod y mis hwn. Gan fod 

‘gogs’ a ‘hwntws’ yn ein plith roedd y 

ddau yn yr ymatebion a gafodd! Cawsom 

noson ddifyr iawn a hyfryd oedd 

croesawu y Parchedig Rosa Hunt atom 

gyda Helen. Enillodd Rosa'r gadair a'r 

tlws rhyddiaith i ddysgwyr yn Eisteddfod 

Genedlaethol Caerdydd eleni gyda 

chanmoliaeth uchel gan y beiriniaid am 

ei gwaith. Darllenodd Rosa ddarnau o'r 

gwaith buddugol oedd yn dangos yn glir 

ei meistrolaeth o'r Gymraeg a'i dawn i 

ysgrifennu barddoniaeth a rhyddiaith. Hi 

enillodd y tlws rhyddiaith yn Eisteddfod 

Genedlaethol 2017 hefyd. Gorffennwyd 

y noson gyda chwis hwyliog oedd yn 

brawf o'n gwybodaeth daearyddol a'n 

sgiliau dyfalu dywediadau o'r cliwiau 

darluniadol. 

   Y mis nesaf fe fyddwn yn cael cinio 
hydref yng nghlwb golff Radur ar y 14eg 
o Dachwedd (nodwch fod y dyddiad 
wedi newid) 

Eluned 

Un a’i wreiddiau yn Yr Efail Isaf oedd 

gwestai Beti George, fore Sul, Medi 

23ain. David John yw awdur y gyfrol 

“Star of the North” sydd wedi ei 

chyfieithu i un ar bymtheg o ieithoedd 

ac wedi codi i frig y rhestr sy’n gwerthu 

orau yn Efrog Newydd. 

   Mae ei rieni’n dal i fyw yn y pentref 

ac er mai Saesneg oedd iaith yr aelwyd 

cafodd David ei addysg yn Ysgol 

Gynradd Gymraeg Garth Olwg ac Ysgol 

Gyfun Llanhari. Er mai troi i fyd y 

gyfraith, gan ddilyn ei dad wnaeth 

David i ddechrau, buan y sylweddolodd 

nad dyma’r llwybr yr oedd am ddilyn. 

Cafodd waith gyda Gwasg yn Llundain 

yn golygu llyfrau plant, ond roedd yr 

ysfa i ysgrifennu’n greadigol yn 

cyniwair ynddo. Cyhoeddodd ei 

drydedd nofel “Star of the North” 

ddechrau’r flwyddyn ac mae wedi 

derbyn adolygiadau gwych. Mae’n 

ymweld â Rwsia cyn hir i ymchwilio ar 

gyfer ei nofel nesaf. Pob hwyl iti, 

David. 

Beti a’i Phobol 
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EFAIL ISAF 
 

Gohebydd Lleol:  
Loreen Williams 

Croeso i’r pentref 

Mae’n braf cael croesawu dau deulu arall 
o Gymry i’r pentref. Mae Lindsay a 

Karen Harvey wedi symud i fyw i 
Nantyfelin. Mae Lindsay yn 

Gyfarwyddwr Addysg ym Mhenybont ar 
Ogwr a Karen yn gweithio i Dîm 
Cyhoeddi Llywodraeth Cymru. Brodor o 

Faesteg yw Lindsay a Karen yn hanu o 
Donteg a’r ddau wedi dysgu’r Gymraeg 

ac yn siarad yr iaith yn rhugl erbyn hyn. 

   Yr un yw ein croeso i Llŷr a Sarah Lane 
a’r plant, Wil Iago a Mali Fflur sydd wedi 

symud i’r tŷ newydd wrth fynedfa stad 
Parc Nant Celyn. Brodor o Felinfoel yw 

Llŷr ac yn syrfeiwr wrth ei waith a 
Sarah’n enedigol o Donteg ac yn rhedeg 

salon trin gwallt yn Talbot Green. 
Adroddodd Llŷr stori ddiddorol iawn am 
eu dewis o enw i’r cartref newydd, sef ”Y 

Bedol”. Mae’n debyg i’r gweithwyr ddod 
o hyd i gannoedd o hen bedolau wrth 

gloddio seiliau’r tŷ. Tybed ai dyma 
leoliad yr efail yn y pentref? 
 
Dyweddïo 

Llongyfarchiadau gwresog i Ffion ac 
Owain Llŷr ar eu dyweddïad. Merch 

hynaf Geraint a Caroline Rees, Penywaun 
yw Ffion ac mae Osian Llŷr yn hanu o 
Gricieth. 

 
Cydymdeimlo 

Yn rhifyn mis Hydref o Tafod Elái 

roeddwn yn llongyfarch Mrs Eirilys 
Davies, Heol y Ffynnon a fyddai wedi 

dathlu ei chanfed pen-blwydd ar Hydref 
4ydd. Yn anffodus bu farw ddiwrnod cyn 
ei phen-blwydd arbennig. Yn enedigol o 

Fangor, daeth Eirilys i’r De a bu’n 
athrawes Ymarfer Corff mewn amryw o 

ysgolion gan orffen ei gyrfa yn Ysgol 
Uwchradd Ferndale yn Y Rhondda. 
Roedd wedi bod yn gwylio pob math o 

chwaraeon ar y teledu a pha ryfedd a 
hithau wedi bod yn gapten ar dîm hoci 

Cymru. Y Parchedig Eiri Jones 
arweiniodd y gwasanaeth angladdol yn 
Amlosgfa Glyntaf ddydd Gwener, Hydref 

19eg. Estynnwn ein cydymdeimlad 
didwyll i Jane, ei hunig ferch. 

 
Dawnsio yn y cefndir 

Cawsom gip fer o un o drigolion y pentre 
ar Raglen Cystadleuaeth Ysgoloriaeth 

Bryn Terfel, Urdd Gobaith Cymru ar nos 
Sul, Hydref 14eg. Elwyn Siôn Williams 

oedd yn cystadlu gan glocsio, dawnsio a 
chanu a dyma gael cip bach ar Gruffydd 

Roberts, Heol y Mynydd yn dawnsio yn y 
cefndir yn ystod un perfformiad. 

Cylch Cadwgan 

Y bardd Emyr Davies oedd gwestai Cylch 
Cadwgan nos Wener, Hydref 5ed. Testun 

ei sgwrs oedd “Trosi Cerddoriaeth 
Gorawl”. Roedd yn gosod rhyw chwech 

neu saith o gamau a rheolau iddo ei hun 
wrth ymgymryd â’r gwaith o drosi neu 
addasu geiriau’r gân. Cafwyd noson 

hynod o hwylus yn ei gwmni. 
Llywyddwyd y noson gydag arddeliad 

gan Colin Williams a chydnabyddir 
cefnogaeth Llenyddiaeth Cymru i’r 
noson. 

 
Y TABERNACL 

Gwellhad Buan 

Dymunwn wellhad buan i Morfydd Huws 

sydd wedi treulio rhai dyddiau yn yr 

ysbyty yn ddiweddar. 

 
Merched y Tabernacl 

Aled Pickard oedd gwestai Cylch 
Merched y Tabernacl, fore Iau, Hydref 

18fed. Fe gyflwynodd Ann Rees, Aled 
gan ddweud fod ganddo gysylltiad cryf 

â’r Tabernacl gan iddo fod yn aelod selog 
o Deulu Twm am flynyddoedd. Testun 
Aled oedd Nwyddau Masnach Deg ac 

roedd wedi gwneud ymchwil manwl i’w 
cyflwyno i ni. Mae’n syndod sut fedrwn 

ni helpu teuluoedd tlawd wrth yfed un 
cwpanaid o goffi Masnach Deg yn 
ddyddiol. Roedd y ffeithiau a gyflwynodd 

i ni yn ddiddorol dros ben ac yn gwneud i 
ni sylweddoli pa mor freintiedig ryn ni o 

gymharu â thrigolion gwledydd tlotaf y 
byd. Mae’r cyflogau pitw yn gorfod talu 
am ofal iechyd, addysg a phob dim ryn ni 

yn eu cymryd yn ganiataol. Ar ôl y sgwrs 
cawsom gyfle i brynu ystod eang o 

nwyddau Masnach deg a chael paned o 
goffi a chlonc. 

   Ein cyfarfod nesaf fydd taith i Lanbedr 
Pont Steffan ddydd Gwener, Tachwedd 
9fed i weld yr Arddangosfa Cwiltiau 

Cymreig. 
 

Cyfarfod Diolchgarwch 

Fore Sul, Hydref 21ain cafwyd Cyfarfod 
Diolchgarwch yn y Tabernacl. Plant yr 
Ysgol Sul ac Aelodau Teulu Twm fu’n 

cyflwyno’r Gwasanaeth. Casglwyd llwyth 
o fwydydd tun ar gyfer y Banc Bwyd lleol 

yn ystod yr Oedfa ond prif thema’r 
cyfarfod oedd Apêl Undeb yr 
Annibynwyr i godi arian i helpu cefnogi 

prosiectau ym Madagascar, un o wledydd 
tlotaf y byd. Bydd yr arian a godir yn cael 

ei ddefnyddio i gefnogi amodau iechyd 
gwell i’r bobl anghenus, lloches i ferched 

bregus, cartref i blant amddifad a 
chynllun i ddysgu’r bobl sut i dyfu 
cnydau er mwyn lliniaru problemau 

diffyg maeth. 
   Ar ôl yr oedfa fe aeth y gynulleidfa i 

Neuadd y Pentref i fwynhau cinio o gawl. 
Bydd elw’r bore yn cael ei gyflwyno i 
Apêl Madagascar. Diolch o galon i 

athrawon a rhieni'r Ysgol Sul ac 
arweinyddion Teulu Twm am drefnu’r 

Gwasanaeth a’r Cinio. 
 
Trefn yr Oedfaon ar gyfer mis 

Tachwedd 

Tachwedd 4ydd Ann ac Emlyn Davies 
Tachwedd 11eg Sul Heddwch, gydag 
aelodau’r gynulleidfa a’r Prifardd Aled 

gwyn 
Tachwedd 18fed Cwrdd Teuluol gydag 

Iwan Rowlands 
Tachwedd 25ain Y Parchedig Gethin 
Rhys 

O’r Geiriadur: sboncen 
 
Swyddogaeth Geiriadur Prifysgol Cymru 
yw cofnodi a disgrifio datblygiad geiriau 
dros amser. Nid ydym byth yn bathu 
geiriau newydd – mae yna sefydliadau 
eraill yn gyfrifol am hynny, megis 
Canolfan Bedwyr.  Sut mae mynd ati i 
fathu term neu air newydd? Mae rhai 
geiriau yn amlwg yn fenthyciadau o’r 
Saesneg e.e. abacws, datwm, ac eraill yn 
gyfuniadau o elfennau sy’n bodoli eisoes 
e.e. gliniadur, cad-drefniad, ond mae ’na 
ambell un sy’n fwy creadigol! 
   Mae llawer o bobl yn cadw’n iach drwy 
chwarae sboncen, sef, yn ôl y Geiriadur,  
Gêm i ddau neu bedwar o chwaraewyr a 
chwaraeir â racedi a phêl rwber fechan a 
fwrir yn erbyn waliau cwrt caeedig. 
‘Squash’ yw’r enw Saesneg ar y gêm, ac 
mae’r gyfrol Termau Chwaraeon 1965 yn 
cynnig cadw at hynny, a Geiriadur 
Termau 1973 yn cynnig sgwas. O ble felly 
daeth yr enw sboncen?  Yn ôl Dr. M. P. 
Bryant-Quinn, gofynnwyd i’r Athro 
Stephen J. Williams gymreigio’r enw gan 
banel cyfieithu termau y Bwrdd 
Gwybodau Celtaidd.    Yr oedd yn 
ysgolhaig o fri a ddyfeisiodd gannoedd o 
dermau Cymraeg, yn enwedig ym maes 
chwaraeon. Bu farw ym 1992, ac mae 
coffadwriaeth iddo gan D. Ben Rees yn 
sôn am ŵr bywiog, cyfeillgar a 
chymdeithasgar. Mae’n debyg ei fod 
hefyd yn un arbennig o dda am ddweud 
stori, a dyma’r hanes adroddwyd ganddo 
am fathu’r enw sboncen. 
   Wedi derbyn y gwahoddiad i 
gymreigio’r enw, fe aeth yr Athro 
Williams i’r gampfa i wylio pobl yn 
chwarae’r gêm. Wrth iddo syllu o'r oriel a 
gwrando ar y belen yn taro yn erbyn wal y 
cwrt ac yn rhybedian, daeth y gair sbonc, 
yn yr ystyr adlam, i'w feddwl, gyda sŵn y 
gair Cymraeg yn cyfateb yn union i'r hyn 
yr oedd yn ei glywed wrth i'r gêm fynd 
rhagddi. Atodi'r terfyniad -en wedyn, a 
dyna greu’r gair! 
   Esiampl dda o enw yn dynwared y 
weithred mae’n cyfeirio ati, a chipolwg 
ddifyr ar y broses o fathu enwau. Gyda’r 
gaeaf ar y trothwy, a’r nosweithiau’n 
medru bod yn hir, cymerwch y cyfle i bori 
yn GPC Ar Lein gan gofio am yr hanesyn 
bach hwn a chwilio am enghreifftiau 
tebyg: http://gpc.cymru 

http://gpc.cymru
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GILFACH 
GOCH  

Gohebydd Lleol:  
 

PONTYPRIDD  

 
Gohebydd Lleol:  

 

Clwb y Bont 

Mae tîm pŵl y Clwb (sy’n cwrdd yn 
rheolaidd bob nos Iau) wedi codi £200 
dros y flwyddyn ddiwetha’ i elusen 
cancr plant Latch. Hoffai’r tîm ddiolch i 
Jen Hughes, Y Graig am ei chefnogaeth 
wrth ddarparu bwyd i’r tîm bob nos Iau. 
Pob dymuniad da i gyn-gadeirydd y 
Clwb, Anthony Evans, Yr Eglwys 
Newydd, sy’n dathlu cyrraedd oed yr 
addewid mis yma. 
   Llongyfarchiadau i Jane Aaron, 
Aberystwyth enillydd diweddara Clwb 
200. Mae hi’n derbyn £100. 
   Rydym yn gobeithio ail lawsio Clwb 
200 yn y dyfodol agos er mwyn i 
aelodau a ffrindiau  gefnogi’r Clwb yn 
fisol. 
   Mae’r Clwb yn cynnal eu Parti 
Nadolig i aelodau a ffrindiau nos Wener 
Rhagfyr 14eg am 7.30pm.bwffe ac 
adloniant. 
 
Merched y Wawr 

Hoffai ‘r Gangen ddiolch o galon i blant 
a staff Ysgol Evan James am eu croeso i 
ymuno a nhw am de prynhawn ac i 
rannu yn eu dathliadau diwrnod 
‘Shwmae, Sumae?’ 
   Byddwn yn croesawu Dorian Morgan i 
gyfarfod nos Iau, Tachwedd 8fed yn 
Festri Capel Sardis. ‘Teithiau i 
Brifddinasoedd Ewrop’ yw ei 
gyflwyniad. 
   Pob lwc i dîm o’r gangen fydd yn 
cystadlu yn y Cwis Hwyl Cenedlaethol 
yng Ngartholwg nos Wener Tachwedd 
9fed. 
   ‘Noson Nadoligaidd yr aelodau’ sy ‘n 
digwydd nos Iau, Rhagfyr 13eg. 
 
Antur Asia 

Edrychwn ymlaen at glywed hanesion Y 
Real Marigolds Cymreig wrth iddynt 
dreulio tair wythnos yn Indo China. Mae 
S4C wedi colli cyfle euraidd i ddilyn 
hynt y teithwyr! Fe fydd gan Anna, 
Dafydd Idris, Dil, Griff, Gwenllian, Roy 
a Wil straeon diddorol am eu profiadau 
yn Asia. 
 
Clwb Llyfre’ 

Nofel Saesneg sy dan sylw mis yma sef 
‘I am, I am, I am’ gan Maggie O’Farrell. 
Byddwn yn trafod y gyfrol hon nos 
Fawrth, Tachwedd 13eg am 8 o’r gloch 
yng Nghlwb y Bont. 
 
Ffrindiau Coedlan Graigwen 

Mae nifer o ddigwyddiadau i godi arian 

ac ymwybyddiaeth i achub a diogelu’ r 
tir uwchben Graigwen. Maent wedi 
trefnu dawns a chinio Nadolig yng 
Ngwesty’r Parc Treftadaeth Rhagfyr 
22ain. 
   Hefyd mae na gystadleuaeth i blant i 
ddylunio logo i’r grŵp cymunedol. Mae 
dau gategori - plant 3-11/ plant 12-
16.Oni fyddai’n dda pe bai’r logo yn 
ddwyieithog gan ystyried nifer o Gymry 
Cymraeg sy’n byw yn yr ardal? 
 
Colled 

Estynwn ein cydymdeimlad â Branwen, 
Alun a Siriol, Y Porth. Bu farw mam 
Branwen, Mrs. Nonna Evans ym mis 
Medi ar ôl gwaeledd byr. Roedd wedi 
symud o Aberystwyth yn ystod y 
blynyddoedd diweddar i fyw yn agosach 
at y teulu. 

Stori arwrol Eleri ac 
achub y Rhino Gwyn  

 
Mae’r Northern White Rhino bellach 
wedi darfod a bod yn y gwyllt, 
oherwydd drygioni dyn yn potsian eu 
cyrn yn arbennig yn y ‘70au a’r ‘80au ac 
hefyd rhyfeloedd brwnt yn y Democratic 
Republic Congo - ‘90au a’r 2000 cynnar. 
Bu farw’r gwryw ola, Sudan,  yng 
Nghadwraeth Ol Pejeta, Kenya ym mis 
Mawrth 2018, yn 45 mlwydd oed.  Dim 
ond dwy fenyw o’r rhywogaeth sydd ar 
ôl ar y blaned mwyach, sef mam a’i 
merch, Najin a Fatu, yn cael eu 
gwarchod yn Ol Pejeta. Ond maen 
nhw’n rhy hen i feichiogi’n naturiol 
bellach. Yr unig obaith i achub y 
rhywogaeth yma rhag difodiant  yw 
drwy ddefnyddio technegau IVF  - 
hynny yw, cymryd wyau oddi wrth 
Najin a Fatu, sberm a rewyd o wryw 
sydd bellach wedi marw, a defnyddio 
‘surrogate’ o rywogaeth agos sef y 
‘Southern White’ i gynnal y 
beichiogrwydd. 
      Mae’r Athro Thomas Hildebrandt o’r 
‘Leibniz Institute for Zoo & Wildlife 
Research, Berlin’ yn arwain yr ymchwil 
yn Ewrop ac yn cydweithio gyda 
grwpiau o’r Eidal ac America. 
   Wedi graddio derbyniodd Eleri Curran 
(Middleton gynt o Creigiau) 
hyfforddiant  fel  Embryolegydd 
Clinigol yng Nghaerlŷr, lle cafodd 
siawns i gwblhau cyfnod  ‘elective’, a 
phenderfynu dysgu mwy am ddefnydd 
IVF mewn anifeiliaid. 
   Cysylltodd â’r Athro Thomas 
Hildebrandt, a chafodd wahoddiad i 
ymuno ag  ef a’i dîm ymchwil wrth 
iddyn nhw fynd ati i berffeithio’r 
dechneg o gasglu wyau o ddwy rhino yn 
Sŵ Salzburg, ar ddau achlysur yn 2016 a 
2017. 
   Wedi dychwelyd i weithio yng 
Nghaerdydd daeth y trydydd 
gwahoddiad i Eleri weithio yn y tîm, y 
tro yma yn Longleat ym mis Gorffennaf  
eleni. 
   Yn gynharach eleni cyhoeddwyd 
canlyniadau’r ymchwil hyd yn hyn; 
llwyddwyd i greu mwy nag un embryo 
drwy IVF. Y bwriad yw, unwaith fydd y 
technegau o gasglu wyau, a chreu a 
rhewi embryonau wedi’u perffeithio, mi 
fyddant yn cael eu defnyddio i gasglu 
wyau o’r ddwy Northern White Rhino 
sydd ar ôl, ac yna i ddefnyddio 
‘surrogate’ i gynnal y beichiogrwydd. 
   Yn naturiol mae Eleri yn hynod 
ddiolchgar am y fraint o fod yng 
nghlwm â phroject mor bwysig, ac i 
wneud cyfraniad bach i geisio achub 
rhywogaeth mor arbennig. Mae hi’n dal 
mewn cysylltiad â’r tîm, ac yn barod 
iawn i helpu eto, os bydd gofynion ei 
swydd rheolaidd yn caniatáu! 
   Diolch Eleri am rannu profiad mor 
unigryw, mor arbennig gyda ni’r 
darllenwyr! Falle cawn glywed mwy pan 
fydd yna ddatblygiadau pellach!  

Ddydd Sadwrn 29 Medi cynhaliwyd 
Gorymdaith ac Achlysur Coffa i gofio 
Arwr y Rhyfel Byd Cyntaf, George 
Henry Prowse, Prif Is-swyddog, 
derbynnydd Croes Fictoria.  Ganwyd 
George Henry Prowse  ar 28 Awst 1886 
yn Nheras Brynseion Gilfach 
Goch.  Ymunodd â’r llynges Frenhinol 
wrth Gefn a bu’n gwasanaethu ym 
Mataliwn Drake yn Adran y Llynges 
Frenhinol ac yn ddiweddarach ar faes y 
gad yn Ffrainc a Fflandrys. 
   Ym 1915 daeth yn rhan o Ymgyrch 
Galipoli cyn symud i Marseilles y 
flwyddyn ganlynol, lle cafodd ei saethu 
ar ddiwrnod cyntaf Brwydr Ancre.  Ar ôl 
iddo ddychwelyd i wasanaeth 
gweithredol arweiniodd y Prif Is-
swyddog Prowse gwmni bach o ddynion 
a gipiodd safle’r gelyn gan gymryd 23 o 
garcharorion a phum gwn peiriant.  Aeth 
ymlaen i ddangos dewrder aruthrol 
mewn sefyllfaoedd anodd a pheryglus ar 
dri achlysur pellach ac enillodd Groes 
Fictoria - yr anrhydedd milwrol uchaf am 
ddewrder. 
   Yn anffodus, lladdwyd George Prowse 
ar ddyletswydd ar 27 Medi 1918 yn 32 
oed, dim ond dau fis cyn diwedd y 
Rhyfel Byd Cyntaf.  Cafodd ei gorff 
mo’i ddarganfod erioed. 
   Cyflwynwyd ei Groes Fictoria i’w 
weddw, Sarah, ar 17 Gorffennaf 1919 
ym Mhalas Buckingham gan y Brenin 
Siôr V.  Mae ei fedalau yn cael eu 
harddangos yn Oriel Ashcroft yn Yr 
Amgueddfa Ryfel Ymerodrol yn 
Llundain 
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Cymdeithas Wyddonol 
Cylch Caerdydd 

Bethlehem 
Gwaelod-y-garth 

Nos Lun 15fed o Hydref cawsom 
gyflwyniad ddiddorol iawn gan Cai 
Ladd, darlithydd mewn Daearyddiaeth 
Ffisegol o Brifysgol Abertawe ar y testun 
'Morfeydd Heli'. Fel sy'n arferol 
rhoddodd Cai ychydig o'i hanes i ni. 
Symudodd ei deulu o'r Almaen i Gymru 
pan oedd Cai yn bedwar, a cafodd 
addysg trwy gyfrwng y Gymraeg yn 
Llandysul. Gwnaeth ei ddoethuriaeth ym 
Mangor cyn symud i Abertawe. 
   Efallai bod morfeydd heli, 'salt 
marshes' yn fwyaf enwog am gynhyrchu 
cig oen â blas arbennig arno, ac mae tua 
7000 hectar ohonynt o amgylch arfordir 
Cymru gyda rhai mawr yn aberoedd yr 
Hafren a'r Dyfrdwy. Maent yn ardaloedd 
rhwng tir a môr sy'n cael eu boddi yn 
aml gan ddŵr môr. O ganlyniad, 
planhigion gwydn, sy'n gallu ffynnu 
mewn dŵr hallt sy'n tyfu yno. 
   Mae yn gymharol hawdd troi morfa 
heli mewn i dir pori trwy adeiladu mur 
o'i amgylch i atal dŵr y môr rhag dod i 
mewn. Mae hyn wedi bod yn digwydd 
yn aml, ond nawr mae ffermwyr yn cael 
eu hannog i adael y morfeydd heli yn 
llonydd. Mae ganddyn rôl bwysig iawn 
mewn atal llifogydd gan eu bod yn 
amsugno egni o donnau'r môr yn ogystal 
a chwarae rhan bwysig yn ecoleg yr 
arfordir. Soniodd Cai am Cwm Ivy ym 
Mro Gwyr lle mae y twll wedi datblygu 
yn y mur ac mae y tir yn troi yn ôl i fod 
yn forfa heli. Mae y newidiadau mawr yn 
y mathau o anifeiliaid a phlanhigion sy'n 
byw yn Cwm Ivy yn destun ymchwil ar 
hyn o bryd. 
   I gloi, soniodd Cai am fel roedd yn 
bosib gweld newidiadau yn y morfeydd 
heli trwy ddefnyddio hen fapiau ac am 
ymchwil i geisio deall effaith newid 
hinsawdd ar yr ardaloedd hyn. Soniodd 
fel mae cynnydd a lleihad yn y morfeydd 
heli yn gallu dangos fel bod tir Cymru yn 
codi a suddo. Cafwyd trafodaeth fywiog 
ar ddiwedd y cyfarfod ar effeithiau 
newid hinsawdd ar y miliynau o bobl 
sy'n byw mewn aberoedd afonydd mawr 
dros y byd. Prawf sicr ein bod wedi 
mwynhau a dysgu llawer o gyflwyniad 
Cai. 

Gan Rhys Morris 

Trefn yr Oedfaon (ar y Sul am 10:30 
a.m. oni nodir yn wahanol) : 
  
Mis Tachwedd 2018: 
4 – Oedfa gymun dan ofal y Parchedig R 

Alun Evans 
11 – Oedfa dan ofal Marc John Williams 
18 – Oedfa dan ofal Delwyn Sion 
25 – Oedfa dan ofal y Parchedig Dafydd 

Owen  
Mis Rhagfyr 2018: 
2 – Oedfa Gymun dan ofal Delwyn Sion 
9 - Ymweld â Chartref yr Henoed 
16 - 9 Llith a Charol yng nghwmni Côr 

CF1 (am 5:00 p.m.) 
23 – Pasiant Nadolig yr Ysgol Sul 
25 – Oedfa Bore’r Nadolig (am 10:00 

a.m.) 
30 - Oedfa dan ofal Ian Hughes 
 

ooooOOOOoooo 
  
Cefais y profiad amheuthun yn ddiweddar 
o fodloni dau o’m hoff bethau, a hynny ar 
yr un siwrna. 
   Ymweliad ag ardal Bologna yn 
rhanbarth Emilia-Romagna yng ngogledd 
yr Eidal ddaeth â'r boddhad hwnnw, a 
blasu’r golygfeydd a’r bwydydd oedd y 
wefr. 
   Pensaernïaeth glasurol a thrawiadol yn 
bodloni un chwant, gyda rhes ar ôl rhes o 
arcêds ym mhobman - rhai wedi eu 
haddurno’n gain ryfeddol. 
   A chrud y Parma Ham, y finegr 
Balsamic a chaws Parmigiano Reggiano 
yn fwy na phlesio’r llall. 
   Bologna oedd canolfan ein harhosiad, 
ond, a ninnau mewn gwesty gyferbyn â’r 
orsaf  ‘roedd teithio ar y trên i ddinasoedd 
cyfagos Modena, Ferrara a Ravenna yn 
gyfleus. 
   Ewch iddynt i gyd os cewch y cyfle, ond 
maddeuwch i mi os yr arhosaf yn Ravenna 
[poblogaeth tua 160,000] am hyn o lith. 
   Mae’r ddinas wedi ei lleoli ar gyrion y 
môr Adriatig, gyda chamlas Candiano, 11 
km o hyd, yn ei chysylltu a’r mor hwnnw. 
    Hon, yn dilyn disodli Milan o’r 
cyfrifoldeb, dan orchymyn yr Ymerawdwr 
Honorius, oedd prif ddinas Ymerodraeth 
Gorllewin Rhufain o’r flwyddyn 402 hyd 
at 476 (pryd y daeth yr Ymerodraeth 
Rufeinig i ben i bob pwrpas). 
   Magodd Cristnogaeth ei afael ar y 
ddinas yn ystod y cyfnod yma, ac yn 
ddiweddarach 
cydnabyddid Archesgob Ravenna, o ran ei 
statws yn yr Eidal, yn ail i’r Pab.  
   Gallwch fentro felly bod yma waddol o 
adeiladau hynod o’r cyfnod hwnnw wedi 
goroesi hyd heddiw, a bod UNESCO o’r 
herwydd yn dynodi wyth Safle 
Treftadaeth Byd yma. 
    A fyddai’n ddim syndod i neb i ddarllen 
fod nifer o’r adeiladau yma â chyswllt 
uniongyrchol â chrefydd! Er mai digon 
diaddurn ydynt o’r tu allan yn aml iawn, 

mae’r godidowgrwydd o’u mewn yn 
syndod ac yn syfrdan. 
   Nid heb reswm y gelwir Ravenna yn 
“ddinas y mosaigau (mosaics)”, ac fe 
gewch weld a chyffwrdd a rhyfeddu at 
gampweithiau yn deillio o’r 5ed a’r 6ed 
ganrif. 
   Dau o’r wyth rhyfeddod yw’r Basilica di 
San Vitale <http://www.turismo.ra.it/eng/
Discover-the-area/Art-and-culture/Unesco
-world-heritage/Basilica-of-San-Vitale> 
a’r Mausoleo di Galla Placida <http://
www.artcityemiliaromagna.com/places/
ravenna/mausoleum-of-galla-placidia> 
(hi’n chwaer i’r Ymerawdwr Honorius), 
ac yno mae’r mosaigau yn orchudd dros 
furiau a nenfwd. Yn y Mausoleo bychan ei 
faint, cewch eich swyno gan yr awyrgylch 
nosluniol (nocturnal) a grëir gan y nifer 
dirifedi o sêr sy’n wincio arnoch o gromen 
yr adeilad (gan adlewyrchu’r golau aur 
sy’n ffrydio i mewn trwy’r ffenestri 
alabaster) - dywedir mai dyma’r 
ysbrydoliaeth i Cole Porter gyfansoddi ei 
gan adnabyddus “Night and Day” yn dilyn 
ymweliad ar adeilad yn ystod ei fis mel ar 
ddiwedd ugeiniau’r ganrif ddiwethaf! 
   Mae’r Basilica wyth ochrog, a 
gysegrwyd gan yr Archesgob Maximian 
yn 548,yn cael ei hystyried yn un o 
gofebau celf Cristnogaeth Gynnar 
bwysicaf yr Eidal, a’r mosaigau yn cael eu 
cydnabod fel rhai o’r prydferthaf sy’n 
bodoli yn y byd Cristnogol.    
   Yn Ravenna y claddwyd y bardd Dante 
Alighieri yn 1321, wedi iddo ei alltudio o 
Florence yn 1318. Ef yw awdur y “Divina 
Commedia” [Inferno, Purgatorio a 
Paradiso], gwaith digyffelyb yn 
llenyddiaeth yr Eidal a fu’n  gymorth i 
sefydlu’r iaith Tuscan fel iaith swyddogol 
y wlad wedi hynny (cymharer William 
Morgan a’r Gymraeg). 
   Ychydig i’r de o Ravenna hefyd y llifa’r 
Afon Rubicone, ar ei ffordd i’r môr 
Adriatig o fynyddoedd yr Appennine 
rhyw 80km i ffwrdd. Dyma’r afon - ffin 
ogleddol yr Eidal bryd hynny - a dyma’r 
fan, yn ôl yr haneswyr, lle y croesodd Iwl 
Cesar gyda’i fyddin (y 13eg Lleng) yn 
49CC, yn groes i orchymyn y Senedd 
Rufeinig, gan achosi’r Rhyfel Cartref a 
arweiniodd at ei ddyrchafu yn unben am 
oes. Gwrthryfel a therfysg, 
teyrnfradwriaeth a datganiad o ryfel ar y 
Senedd oedd hyn yn ôl llywodraeth y 
dydd. 
   Ie yma y bu i Cesar “groesi’r Rubicon” 
a chymeryd y “cam di-droi-‘nôl” (gan yn 
ôl y sôn yngan “alea iacta est <https://
en.wikipedia.org/wiki/
Alea_iacta_est>”(‘does dim troi ‘nôl) 
wrth groesi). 
   Nid oes gennyf gof fy mod wedi bod yn 
Ravenna o’r blaen, ond hwyrach fy mod i 
wedi bod yn agos at “groesi’r Rubicon” 
fwy nag unwaith yn ystod fy oes. 
   Tybed a fuoch chithau yno rhywbryd – 
‘mond gofyn?  

 ooooOOOOoooo 

 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.bethlehem.cymru 
   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 
(twitter). Dilynwch ni ar @gwebethlehem. 
 

http://www.bethlehem.cymru
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Erthyglau a straeon  

ar gyfer rhifyn mis Rhagfyr 

i gyrraedd erbyn 

29 Tachwedd 2018 
 

Y Golygydd  

Hendre 4 Pantbach 

Pentyrch 

CF15 9TG 

Ffôn: 029 20890040 

e-bost  
pentyrch@tafelai.com  

 

Tafod Elái ar y wê 
http://www.tafelai.com  

 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 

Ariennir yn 
rhannol gan 

Lywodraeth 
Cymru 

Cangen y Garth 

CLWB Y 
DWRLYN 

Don Llewellyn,  
Mab y Garth  

yn cael ei holi gan Huw 
Llywelyn Davies  

 

8yh Nos Iau,  
22 Tachwedd 

Clwb Rygbi Pentyrch 
 

Manylion:  029 20890040 

Pontypridd 

 

‘Teithiau i 
Brifddinasoedd Ewrop’ 

gyda Dorian Morgan 
 

Nos Iau, Tachwedd 8fed  
yn Festri Capel Sardis.  

 

Rhagor o fanylion:   

01443 485272                            

CYLCH 

CADWGAN 

Nos Wener, 9 Tachwedd  
am 8.00.yh 

Yr Athro Dylan Foster 
Evans 

Yn siarad ar y testun 
‘Hanes y Gymraeg ym mro 

Cylch Cadwgan’ 
Yn Y Ganolfan, Tabernacl, 

Efail Isaf 
Cydnabyddir cefnogaeth 

Llenyddiaeth Cymru 

Tonysguboriau 

Tachwedd 14eg  
 

Cinio diolchgarwch  
Yng Nghlwb Golff Radyr 

 

Rhagor o fanylion:   

01443 223828                            

Argraffwyr:   

Copyprint Wales 
Trefforest 

www.copyprintwales.co.uk 

‘Hwyl wrth ddysgu’ 
Helen Prosser 

 
Nos Fercher,  Tachwedd 14eg. 

2018 
7.30yh Y Ganolfan, Efail Isaf. 

 
Croeso cynnes  

i aelodau newydd. 
Gwybodaeth bellach: 02920890979 

Cylch Llyfryddol 
Caerdydd 

 
Gwener, 16 Tachwedd 2018 

 
Darlith gan E. Gwynn Matthews 
ar y testun ‘Humphrey Lhuyd 

(1527–68): Hanesydd Cymru’, i 
nodi 450 mlwyddiant marw un 
o gymwynaswyr mawr Cymru 

a’i diwylliant. 
 

   7.00yh yn Ystafell 0.31, Adeilad John 
Percival, Safle Rhodfa Colum, Prifysgol 
Caerdydd, CF10 3EU. 

 Cyngerdd  
a Chanu Carolau 

Gyda Phencampwyr 
lleol yr Eisteddfod 

 
7:30yh, Nos Wener  

14 Rhagfyr  
Yn Egwys Sant Pedr, Ffordd 

Richmond, Caerdydd  
 

Tuag at Ystafell Fyw 

Cymdeithas Gymraeg 
Llantrisant 

 
Noson gyda Rhisiart Arwel 

ar y cyd gyda Canolfan 
Gartholwg 

Lansiad ei CD newydd 
 

Nos Iau 29 Tachwedd  
am 7.30.yh 

Yn Y Ganolfan Gartholwg 
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Ysgol Uwchradd 
Pontypridd 

Ysgol Dolau  

Mae blwyddyn 7 and 8 yn Ysgol 

Uwchradd Pontypridd wedi bod yn 

ffodus iawn i gymryd rhan mewn 

wythnos o weithgareddau a phrosiectau i 

ddathlu wythnos STEM. O greu gychod 

o ffoil tin i greu tyrau o sbagetti a losin. 

Mae’r disgyblion wedi mwynhau mas 

draw. Yn enwedig blwyddyn 7 sydd 

wedi bod yn rhan o gystadleuaeth 

rhyngwladol i gynllunio ddyfais arbed 

egni i ddefnyddio yn 2050! Diolch i’r 

adran dechnoleg, fathemateg a 

gwyddoniaeth am drefnu wythnos 

arbennig!  

Roedd y gyfadran ieithoedd wedi cynnal 

cyfres o weithgareddau i ddathlu 

Diwrnod Ieithoedd Ewropeaidd. Roedd y 

gystadleuaeth pobathon yn boblogaidd 

iawn hefyd. iBuenos tiempos! 

Braf oedd clywed pawb yn yr ysgol yn 
‘rhoi cynnig’ ar siarad Cymraeg gyda’i 
gilydd ar gyfer Diwrnod Shwmae! Da 

iawn pawb! 

Cyngor Ysgol 

Ar ddydd Llun, 9fed o Hydref, mynychodd 

pedwar aelod newydd sbon o’r Cyngor 

Ysgol gyfarfod Arch Llysgenhadon yng 

Nghanolfan Mileniwm Cymru. 

Comisiynydd Plant Cymru – Sally Holland 

– oedd yn cynnal y cyfarfod. Gweithiodd 

ein disgyblion gyda Sally a phlant o 

ysgolion eraill mewn gweithdai yn dysgu 

am y gwaith mae hi’n gwneud a’r ffordd 

gallant ei chefnogi hi. Dysgon nhw lawer 

am hawliau plant. 

 
Bore Coffi Macmillan 

Ddydd Gwener yr 28ain o Fedi cynhaliwyd 

Ysgol Dolau bore coffi i’r plant i godi 

arian i’r elusen Macmillan. Mae'r elusen yn 

codi arian i gefnogi unigolion a'u teuluoedd 

sy'n byw gyda chanser. Roedd y staff wedi 

gweithio’n galed i baratoi ar gyfer yr 

achlysur. Codwyd £256 ar y diwrnod ac 

roedd pawb wedi mwynhau sgwrs a 

chacen! Diolch i’r plant am gefnogi’r bore 

coffi. 

 
Llangrannog 

Yn ystod penwythnos olaf mis Medi, bu 

disgyblion blynyddoedd 5 a 6 yn ddigon 

ffodus i fynd ar daith i Langrannog. Roedd 

y daith yn gyfle gwych iddynt gymysgu 

gyda phlant eraill yr ardal ac i herio’i 

hunain i wneud pethau cyfarwydd â 
phethau ychydig yn llai cyfarwydd. 

Roeddynt wedi mwynhau sgïo, 

marchogaeth, cwrs rhaffau uchel yn 

ogystal â nifer o weithgareddau hwylus 

arall. Cafodd y disgyblion benwythnos a 

hanner, ond roedd rhai llygaid blinedig yn 

yr ysgol ar fore dydd Llun…yn enwedig yr 

athrawon! 

 

Mae disgyblion blynyddoedd 1 a 2 wedi 

bod yn dysgu am ble maen nhw’n byw. 

Roedden nhw’n ddigon ffodus i fynd ar 
daith bws mini o gwmpas pentref 

Llanharan. Gwelon nhw’r eglwys, siopau, 

clwb rygbi, meithrinfa, tai, gorsaf drên a 
thafarndai. 

Roedd Andy 

yn llawn 

gwybodaeth a 
dysgodd y 

plant hyd yn 

oed ble oedd yr 
hen sinema. 

Cyfranu tuag at 
Common Voice 

Cymraeg? 
 

Project Common Voice yw’r ymgais i greu 

data rhydd ar gyfer adnabod lleferydd, fel 

bod peiriannau yn gallu cofnodi'r hyn 

rydych yn ei ddweud wrthyn nhw, ei 

ddeall ac ymateb iddo. 

   Mae hyn yn galluogi darparu rhaglenni a 

pheiriannau ar gyfer y deillion a'r anabl, 

cynorthwywyr personol, llywio mewn ceir, 

ac ati. Mae’r rhain eisoes yn bodoli yn 

Saesneg, yr her nawr yw eu cael yn 

Gymraeg. 

   Rydym yn chwilio am bobl sy’n siarad 

Cymraeg o bob rhan o Gymru, a'r byd i 

gyfrannu. Gorau po fwyaf o amrywiaeth 

mae’r peiriant yn ei gael, y gorau y bydd 

yn gallu eu dehongli. 

   Gan fod offer Common Voice ar wefan 

ac ap mae modd cyfrannu yn unrhyw le ac 

ar unrhyw bryd. Mae modd cyfrannu drwy 

ddarllen brawddegau a phytiau a thrwy 

ddilysu lleisiau pobl eraill. Mae’r ddwy 

elfen yn bwysig. 

   Mae modd defnyddio eich cyfrifiadur 

eich hun os oes ganddo feicroffon a 

chlustffonau/uchelseinydd neu yn gallu 

cysylltu rhai iddo. Mae modd hefyd 

defnyddio'r ap ar gyfer iPad neu iPhone 

diweddar. 

   Mae Common Voice Cymraeg yn 

bartneriaeth rhwng Mozilla Foundation, 

gwneuthurwr y porwr Firefox, Uned 

Technolegau Iaith, Prifysgol Bangor a 

Meddal.com. Mae modd cyfrannu at 

Common Voice Cymraeg yn:  

 voice.mozilla.org/cy/new 

a’r ap iPhone neu iPad o’r App Store yn:   

Common Voice by Mozilla 

   Mae rhagor o wybodaeth a 

chyfarwyddyd i'w gael ar wefan 

Meddal.com 

http://voice.mozilla.org/cy/new
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Ysgol Gyfun  
Garth Olwg  

Teulu’r Addams 
Ym mis Hydref eleni, llwyfannwyd y 
cynhyrchiad Cymraeg cyntaf erioed o’r sioe 
gerdd ‘Teulu’r Addams’ -ac Ysgol Gyfun 
Garth Olwg oedd yn gyfrifol! 
   Cawsom ein tywys i fyd anghyffredin y 
teulu Addams a’u gwesteion, y Beinekes, 
wrth iddynt gwrdd yn sgil carwriaeth 
newydd eu plant. Fe’n cyflwynwyd i 
gymeriadau hollol loerig - y bwtler di-
eiriau, y fam-gu anweddus a pherson sy’n 
argyhoeddedig ei fod mewn cariad â’r lloer! 
   Gosodwyd safon anhygoel o uchel gan 
aelodau ein prif gast, ac ar ffurf 
cyndeidiau'r Addams ac roedd corws iasol 
yn llenwi’r llwyfan. Arswydwyd Theatr y 
Miwni ganddynt oll! Braf oedd croesawu 
cyn-ddisgyblion a cherddorion proffesiynol 
at yr adran gerddoriaeth i ffurfio band o’r 
radd flaenaf! 
   Gwelwyd gwaith caled a diflino ein 
hadrannau dylunio a thechnoleg hefyd, wrth 
iddynt gynllunio a gwireddu set arallfydol! 
Yn wir, ‘roedd brwdfrydedd ac ymrwymiad 
y disgyblion (a staff!) i’w weld ym mhob 
agwedd o’r cynhyrchiad ac o’r herwydd, fe 
arswydwyd Theatr y Miwni’n llwyr! 
   Os wyt ti’n Addams…..! 

Prif Swyddogion 
Llongyfarchiadau i Aneurin James ac 
Ella Jones-Iles ar gael eu hethol yn Brif 
Swyddogion! Llongyfarchiadau hefyd i 
Bethan Horscroft-Preest a Morgan Evans 
sydd yn Ddirprwy Brif Swyddogion. 
 
Ymweliad yr Adran Ddaearyddiaeth â 
Llundain 
Cafwyd amser arbennig o dda gan 
ddaearyddwyr Blwyddyn 12 yn Llundain. 
Rhyfeddwyd y disgyblion ag 
arddangosfeydd byd enwog y Natural 
History Museum. Treuliwyd y prynhawn yn 
y Royal Geographical Society yn trafod 
materion megis ymfudwyr wedi’u 
dadleoli’n fewnol. Uchafbwynt y daith 
oedd gwrando ar Dr Amy Donovan, 
Prifysgol Caergrawnt, yn darlithio ar ‘Rôl 
daearyddwyr mewn rheoli peryglon a 
thrychinebau’.   

Cyngor Ysgol 
Mae’r cyngor ysgol wedi cael dechreuad 
cyffrous i’r flwyddyn wrth iddyn nhw 
lansio yn Senedd Caerdydd. Cynhaliwyd y 
cyfarfod cyntaf yn Siambr Tŷ Hywel a 
dysgodd y cyngor am rôl y Cynulliad a beth 
sy’n gwneud aelod cyngor ysgol da. 
Cafwyd hefyd y cyfarfod cyntaf rhwng 
cyngor Ysgol Gynradd Garth Olwg a’r 

ysgol uwchradd i drafod y datblygiadau 
cyhoeddus ac roedd yn gyfarfod buddiol 
iawn.  
 
Pontio 
Cafwyd noson lwyddiannus iawn yn 
croesawu Blynyddoedd 5 a 6 i Ysgol Gyfun 
Garth Olwg.  Roedd y theatr dan ei sang 
gyda phlant brwdfrydig a rhieni yn aros i 
weld yr arlwy oedd o’u blaenau. Cafodd y 
rhieni a’r plant gyfle i weld sioe oedd yn 
rhan o brosiect Celfyddydau’r Garth a oedd 
wedi ei pherfformio gan ddisgyblion 
Blwyddyn 7.  Roedd yr adran Wyddoniaeth 

yn brysur yn diddanu’r gynulleidfa gyda’i 
harbrofion diddorol ac roedd gwledd yn y 
Neuadd Chwaraeon wrth i’r adrannau eraill 
ddysgu disgyblion yr ysgolion cynradd 
mewn modd creadigol.  Rydym yn edrych 
ymlaen atynt yn ymuno gyda ni ym mis 
Medi ac i weld parhad yn nhwf yr iaith 
Gymraeg yn ein hardal. 

 
Siarad Cyhoeddus 
Llongyfarchiadau i’r tîm siarad 
cyhoeddus ar gyrraedd y rownd derfynol 
a fydd yn cael ei gynnal ym mis 
Tachwedd yn adeiladau’r Cynulliad. 



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

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

 
Mae Canolfan Shalom ar agor 

yng Nghapel Salem Tonteg 
bob bore Sadwrn rhwng 11 a 
1. Croeso cynnes i bawb sydd 

eisiau lle tawel am baned a 
sgwrs. Cysylltwch â'r Parch. 
Rosa Hunt ar 07807893373 
neu revdrosa@gmail.com 

Ysgol Garth Olwg 
 
Côr 
Ddydd Iau 1af o Dachwedd 2018 bu  côr 
yr ysgol yn perfformio ar y rhaglen 
Noson Lawen yng Nghanolfan Gydol 
Oes Garth Olwg. 
 
Swyn y Gân 
Bydd yr Adran Iau yn perfformio “ Swyn 
Y Gân” (The Sound of Music) yn y 
Miwni ar Ragfyr yr 5ed ar 6ed. Mae’r 
tocynnau ar werth nawr am £6 wrth 
ddilyn y ddolen  -  
 www.choicetickets.co.uk.  
 
Pigo dy drwyn 

Mae blwyddyn 6 wedi bod ar raglen 
“Pigo dy drwyn” ar S4C yn ddiweddar.  

Gwasanaeth dosbarth Mrs Leyshon. 
Cynhaliodd dosbarth Mrs Leyshon 
wasanaeth dosbarth am Neil Amstrong, y 
person cyntaf ar y lleuad. Diolch am 
drefnu cwis ar ein cyfer ni! 
   Bu dosbarth Mrs Rogers yn gwneud 
gwasanaeth cynhaeaf yn Salem cyn 
diwedd y tymor. Diolch i Rosa am y 
croeso cynnes! 

Chwaraeon  
Rygbi 
Cafodd Ioan Leyshon  a Harrison 
Thomas eu dewis i chwarae dros garfan 
rygbi ysgolion Pontypridd.  
 
Gymnasteg 
Bu Mali-Fflur Lane yn cynrychioli 
Cymru mewn cystadleuaeth gymnasteg 
ym Mhortiwgal. 

Traws gwlad 
Ddydd Iau 25 Hydref bu plant yr ysgol 
yn cystadlu yng nghystadleuaeth traws 
gwlad yr Urdd. 
 
Pêl-rwyd 

Llongyfarchiadau mawr i Isabel Davies a 
Freya Scofield am gael eu dewis i fod 
yng ngharfan HWB RhCT o dan 11.  
 

Gan Begw Williams, Mari Roberts, 
Elliw Porter, Mali Lloyd-Jones, Mai 
Pearce, Ellia Galozzi-Hibbert, Chloe 

McKay 

J’adore les langues! 

Ar y 26ain o Hydref, dathlom Ddiwrnod 
Ieithoedd Ewropeaidd. Roedd nifer o 
weithgareddau’n digwydd ar draws yr 
ysgol megis bwyd Ewropeaidd yn y 
ffreutur a thasgau ieithoedd Ewropeaidd 
yn ystod gwersi. Heb os, digwyddiad 
mwya’r diwrnod oedd y wisg ffansi. Braf 
oedd gweld disgyblion yr ysgol wedi 
gwisgo mewn gwisgoedd oedd yn 
cynrychioli gwledydd, pobl a hyd yn oed 
bwydydd Ewropeaidd. Roedd y staff 
hefyd wedi ymuno yn yr hwyl gan 
gynnwys Miss Mair a Miss Higgins fel 

Mario a Luigi a Mr. Price fel sleisen o 
bitsa peperoni. Edrychwn ymlaen yn 
fawr at Ddiwrnod Ieithoedd Ewropeaidd 
2019. 
 
Taith yr Adran Gelf 

Fel rhan o’r cwrs TGAU Celf a 
Ffotograffiaeth eleni, aeth yr Adran Gelf 
a disgyblion Blwyddyn 11 i Rydychen i 
ymweld â’r Amgueddfa Pitt Rivers.  
Agorodd yr amgueddfa 
yn 1884 pan roddodd 
Augustus Pitt Rivers ei 
drysorau i Amgueddfa 
Rhydychen fel rhodd. 
Mae’r amgueddfa yn 
llawn arteffactau 
anthropolegol o 
bedwar ban o’r byd, 
mae hyd at 500,000 o drysorau yna erbyn 
heddiw. Gwelir eitemau fel tariannau, 
gemwaith, mygydau, offerynnau a 
gwisgoedd gan gofio'r ‘shrunken heads’ 
hefyd. Gwnaeth criw ffilmio ‘Harry 
Potter’ benthyg y ‘shrunken heads’ ar 
gyfer un o ffilmiau Harry Potter!  Roedd 
y disgyblion wedi gorlethu ar faint o 
bethau oedd yna. Mae ganddyn nhw'r 
cyfle nawr i ddewis thema ar gyfer eu 
prosiectau personol. Cafodd y disgyblion 
hefyd y cyfle i fynd ar daith gerdded i 
ymweld â sawl adeilad arbennig yn y 
ddinas. Un o’r adeiladau mwyaf 
cofiadwy oedd yr adeilad ‘Radcliffe 

Ysgol Gyfun  
Garth Olwg (parhad)  

Camera’. Cafodd 
yr adeilad yma ei 
adeiladau yn 1737-
49. Pensaer yr 
adeilad oedd 
James Gibbs. 
Mae’r adeilad 
heddiw yn cael ei 
ddefnyddio fel 
llyfrgell wyddonol 
ar gyfer y 
brifysgol. 

mailto:revdrosa@gmail.com
http://www.choicetickets.co.uk/
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Ysgol Evan James   

Aeth dosbarth Pwyll a Rhiannon, 
Blodeuwedd a Culhwch ac Olwen ar 
wibdaith i’r Big Pit i ddysgu am 
fywydau’r plant oedd yn gweithio yn y 
pyllau glo. 

 
Mwynheuodd disgyblion blwyddyn 6 eu 
diwrnod yn barddoni gyda Bardd Plant 
Cymru, Casia Wiliam ar Ddiwrnod 
Cenedlaethol Barddoniaeth. 

 
Llongyfarchiadau i dîm rhedeg staff 
Evan James am redeg yn hanner 
marathon Caerdydd! 
 
Daeth y Gwasanaeth Tân i hyfforddi’r 
plant am ddiogelwch tân yn yr ystafell 
wely.  Cafodd un o ddisgyblion 
blwyddyn 4 syndod mawr pan gyfarfu ag 
aelod o’r gwasanaeth tan a’i achubodd 
o’r afon ychydig wythnosau yn 
ôl.  Tipyn o arwr! 
 

Mae wedi bod yn fis hynod o brysur yn 
nosbarth Ysbaddaden.  Mae’r disgyblion 
wrth eu boddau gyda’r thema y Celtiaid 
ac wedi ymddiddori’n fawr yn hanes y 
cyfnod.  Dyma hoff ffaith dosbarth 
Ysbaddaden!  “Roedd rhai rhyfelwyr yn 
mynd i’r gad hen unrhyw ddillad!”   
 
Mae’r arweinyr digidol yn brysur yn creu 
llyfr eDiogelwch ar gyfer pob dosbarth i 
sicrhau bod pob plentyn yn ddiogel wrth 
weithio ar lein. 
 

Pen-blwydd Hapus 
Prynhawn Da yn 20 

 
Mae 20 mlynedd yn amser hir ym myd 
teledu - a dim ond y rhaglenni mwyaf 
llwyddiannus sydd yn goroesi. Felly 
mae’r ffaith bod Prynhawn Da yn dathlu 
ei phen-blwydd yn 20 yn siarad cyfrolau 
am boblogrwydd y rhaglen hon. 
   Bydd wythnos o ddathliadau o ddydd 
Llun, 12 Tachwedd hyd ddyddiad y pen-
blwydd ar ddydd Gwener, 16 Tachwedd 
gyda sawl wyneb cyfarwydd yn 
dychwelyd i’r soffa eiconig - gan 
gynnwys y cyflwynwyr gwreiddiol 
Elinor Jones a Lyn Ebenezer. 
   Dywedodd Lyn Ebenezer y bu’n 
syndod mawr iddo gael cynnig y swydd 
fel cyflwynydd ar y sioe newydd yn 
1998. 
   “O’n i’n tynnu at yn 60 ar y pryd - yr 
amser pan mae rhan fwyaf o bobl yn 
meddwl ymddeol. Ond pan glywais i mai 
Elinor Jones oedd y cyflwynydd arall 
wnes i ddim meddwl dwywaith am y 
peth. Roedd gen i lot o edmygedd tuag at 
Elinor ac o’n i wedi ei nabod hi ers 
blynyddoedd.” 
   Dyw Lyn ddim yn gyrru, felly fe 
deithiodd ef i lawr bob wythnos ar y bws 
o’i gartref yn Aberystwyth, cwrdd ag 
Elinor yn Cross Hands a chael lifft gyda 
hi i’r stiwdio yn Llanelli. 
   Bu Lyn yn gyflwynydd ar P’nawn Da 
am tua pum mlynedd a nawr mae’n 
edrych ymlaen at ddychwelyd i soffa 
Prynhawn Da. “Wi wedi bod nôl sawl 
gwaith dros y blynyddoedd - ond rwy’n 
edrych ymlaen at weld Elinor eto a 
siarad am yr hen ddyddie.” 
   Dechreuodd Prynhawn Da fel P’nawn 
Da nôl ym 1998 - cafodd y rhaglen ei ail-
frandio i Wedi 3 yn 2005 ac wedyn i’r 
rhaglen mae’r gwylwyr yn nabod heddiw 
yn 2012.  
   Angharad Mair o gwmni Tinopolis yw 
Golygydd Prynhawn Da ac mae hi wedi 
bod gyda’r rhaglen ers y dechrau. 
“Roedd P’nawn Da yn arloesi yn 
nyddiau cynnar y cyfnod darlledu digidol 
newydd cyffrous ac yn un o’r rhaglenni 
prynhawn cyntaf. Ac er bod yr enw a’r 
setiau a’r cyflwynwyr wedi newid dros y 
blynyddoedd, dydy’r hyn sydd wrth  
galon y sioe, sef rhaglen gylchgrawn 
ddifyr, heb newid o gwbl. Mae 
Prynhawn Da yn fwy na rhaglen deledu 
yn unig. Mae’n wasanaeth erbyn hyn.” 

Cafodd yr arweinwyr chwarae prynhawn 
prysur wrth dderbyn hyfforddiant gan 
Rachel o’r Urdd.  Derbyniodd pawb 
dystysgrif ‘Arweinwyr Ifanc’. 
 
Wythnos Cymreictod 
Diolch i griw Merched y Wawr, 
Pontypridd am ddod i gadw cwmni i’r 
Criw Cymreig a chael cacen a 
chlonc.  Mwynheuodd y plant a Merched 
y Wawr y prynhawn yn fawr iawn, 
Dewch yn ol yn fuan. 
   Un o uchafbwyntiau’r wythnos oedd 
ymweliad Mr Phormula, y rapiwr a’r bit 
bocsiwr.  Yn ystod y gweithdai, cafodd y 
disgyblion gyfle i gyfansoddi ac arbrofi 
wrth greu synau anhygoel. Roedd yn 
brofiad bythgofiadwy.  
   Astudiodd dosbarth Ysbaddaden 
gwaith artist o Gymru, sef Rhys Padarn 
Jones. Cawsom hwyl a sbri wrth 
efelychu ei waith. 

Yr Orsedd yn y Bathdy 

Diwedd mis Medi y Bathdy Brenhinol yn 

Llantrisant oedd canolbwynt Cyfarfod 

Cymdeithasol yr Orsedd. 

   Yn gyntaf cafwyd lluniaeth a chyfle i 

gymdeithasu yn y ‘Miskin Arms’ ym 

Meisgyn. Troi wedyn am y Bathdy ac 

fe’u harweiniwyd gan dywysyddion 

Cymraeg o amgylch ffatri’r Bathdy ac 

yna i’r arddangosfa. 
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Ysgol Llanhari Clwb Gwyddoniaeth 

Mae’r Clwb Gwyddoniaeth i flwyddyn 7 yn 

ffynnu gyda’r aelodaeth yn dyblu yn 

wythnosol. Ceir cyfleon i ddysgu am faterion 

STEM mewn ffordd hwyliog bob amser cinio 

Dydd Mercher yn Labordy Mrs Bevan. Mae’r 
arbrofion yn rhai lliwgar ac weithiau’n 

swnllyd! 

 

 

 

  

Byw’n Iach yn y Cyfnod Sylfaen! 

Mwynhaodd disgyblion y Cyfnod Sylfaen 

ystod o weithgareddau amrywiol wrth 

astudio’r thema Byw’n iach yn ystod yr 
hanner tymor hwn. Trefnwyd diwrnod 

cadw’n heini lle cafwyd cyfle i brofi amryw o 

chwaraeon ac un o’r uchafbwyntiau oedd 

mynd i gegin y bloc Technoleg yn yr adran 

uwchradd er mwyn coginio cawl iachus.  

Chwaraeon 

Bu’n ddechrau prysur i’r flwyddyn gyda nifer 
o’r clybiau yn ail-sefydlu. Mae’r timau pêl-
droed, rygbi a phêl-rwyd wedi chwarae nifer 
o gemau yn barod ac ar ddiwedd yr hanner 
tymor fe gymerodd y disgyblion ran yng 
nghystadleuaeth pêl-droed yr Urdd ar gaeau 
Llanrhymni. Mae hefyd yn dymor traws 
gwlad a braf gweld cynifer o ddisgyblion yn 
cynrychioli’r ysgol ym mhencampwriaethau’r 
Sir gyda nifer ohonynt yn ennill eu lle yn y 
gystadleuaeth i ddisgyblion de Cymru. 

disgyblion TGAU Ffrangeg i Normandi am 

bedwar diwrnod prysur iawn, er mwyn 

ymarfer eu Ffrangeg a dysgu am hanes a 
diwylliant Ffrainc. Ymwelwyd â Bayeux, 

Arromanches, Mont St Michel, Courseilles 

sur Mer a’r Fynwent Americanaidd ac fe 

fwynhaodd pawb y profiad yn fawr iawn. 
Mae bob amser yn bleser mynd â disgyblion 

Llanhari ar daith gan fod eu hagwedd a’u 

hymddygiad yn gyson gadarnhaol. Diolch i’r 

holl aelodau o staff sydd wedi rhoi o’u 

hamser a chyfrannu i bob un o’r 
gweithgareddau hyn. 

 

Yr Ysgol Roc 

Mae’r ymarferion a'r paratoadau yn mynd o 

nerth i nerth ac mae pawb yn gyffrous yn 

barod! Perfformir y sioe ar ddiwedd 

Tachwedd ac mae modd prynu tocynnau yn 
yr ysgol. 

Diwrnod hanesyddol! 

Cynhaliwyd diwrnod trosglwyddo cyntaf 

eleni ar y 19eg o Hydref. Bu’n hyfryd estyn 

croeso i ddisgyblion blwyddyn 6 y clwstwr 

ond am y tro cyntaf, roedd yn gyfle i 

ddisgyblion blwyddyn 6 Llanhari ymuno â’u 
cyfoedion o Lantrisant, Tonyrefail a Dolau. 

Bydd pum disgybl yn trosglwyddo o’r adran 

gynradd i’r uwchradd mis Medi nesaf ac 

wedyn 28 ohonynt y flwyddyn ganlynol. 

Mae’n gyfnod cyffrous! 
 

Argyfwng 999 

Mae’r adran iau wedi bod yn astudio’r thema 

Argyfwng 999 yn ystod yr hanner tymor hwn 

ac wedi cael gwledd o brofiadau yn ystod y 

ddeufis diwethaf. Cynhaliwyd bore 
Argyfwng 999 yng Nghyfnod Allweddol 

Dau, lle gwahoddwyd ymwelwyr o 

Ambiwlans Awyr Cymru a Bwrdd Iechyd 

Caerdydd a’r Fro i rannu gair o’u profiad. 

Penllanw'r gwaith oedd taith i Borthcawl cyn 
hanner tymor lle ymwelwyd â sefydliad yr 

RNLI ac fe ddysgwyd am hanes 

llongddrylliad y Samtampa yn yr amgueddfa 

leol. 

 

 

 

 

 

 

Llangrannog… Caerdydd … Normandi… 

Bu pythefnos olaf mis Medi yn hynod brysur 

gyda’r disgyblion yn mynychu dau gwrs 

preswyl ac un daith dramor i Normandi. I 
Orllewin Cymru ac i wersyll yr Urdd yr aeth 

dosbarth Barcud am benwythnos, tra mai 

disgyblion blwyddyn 7 fu’n mwynhau tridiau 

yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd, gan 

gymryd rhan mewn llu o weithgareddau yn y 
Bae ac yng Nghaerdydd ei hun. Teithiodd 
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Llongyfarchiadau 
mawr i Megan 
Neale a Darcey 
Lewis am eu 
llwyddiannau 
dawnsio lu ym mis 
Hydref. Da iawn 
chi. 
 
 
 
Llongyfarchiadau 
Gabriel Lima, 
Blwyddyn 9, sydd wedi 
cael ei ddewis i 
gynrychioli carfan pêl-
fasged Cymru dan 14. 
 
 
 
 
 
Llongyfarchiadau enfawr 
i Megan Bowen, 
ymosodwr Clwb Pêl-
droed Llanilltud Faerdref 
a sgoriodd ei chanfed gôl 
dros y tîm ar ddechrau 
Hydref. Mae wedi 
llwyddo gwneud hyn 
mewn 48 gêm yn unig. 
Tipyn o gamp!  
 

Llongyfarchiadau i dîm pêl-droed 
Blwyddyn 10 am guro Bryn Celynnog 5-3 
yng Nghwpan Cymru ac yna am guro’r 
Ddraenen Wen 4-0 i gyrraedd rownd nesa’r 
gwpan. 
 
Am y flwyddyn ddiwethaf mae Ethan 
Vaughan, Blwyddyn 11 wedi bod yn rhan o 
garfan pêl-droed Cymru o dan 16.  Yn 
ddiweddar bu Ethan ym Moldova i chwarae 
gêm gyfeillgar gyda’r tîm. Cawsant 
fuddugoliaeth yn erbyn Moldova o 2 gôl i 
1. Ar y 12fed o Dachwedd bydd Ethan yn 
chwarae eto gyda’r tîm yng 
nghystadleuaeth y Victory Shield a byddant 
yn chwarae Gogledd Iwerddon, 
Gweriniaeth Iwerddon a’r Alban. Pob hwyl 
iddo ef a 
Chymru. 

Acapela, Pentyrch 
 
Nos Sul, 11 Tachwedd bydd Elinor 
Bennett yn dychwelyd i Acapela yn 
dilyn ei chyngerdd llwyddiannis iawn 
yn 2017. Bydd Elinor yn cyflwyno 
detholiad o gerddoriaeth clasurol  
gyda  chaneuon traddodiadol o Gymru. 
 Tocynnau — www.acapela.co.uk 

Llwyddiannau 
Chwaraeon Ysgol Gyfun 

Garth Olwg 

 

NOS SADWRN TACHWEDD 17EG 

7:00YH CLWB GOLFF CREIGIAU 

CINIO 3 CHWRS 

BAND BYW 

£35 

TOCYNNAU ODDI WRTH: 
CREIGIAU BLACKTIEBALL@GMAIL.COM 

 

CYLCH MEITHRIN CREIGIAU  

RHIF ELUSEN: 1056157 

Clwb Rygbi Pontypridd 
Mae Guto Davies wedi gorffen bod yn 

Swyddog y Wasg y clwb rygbi ac mae ei 

gyfraniadau cyson i Tafod Elái wedi dod 

i ben. Diolch yn fawr Guto am rannu dy 

gefnogaeth brwd. 


