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tafod elái 

Dechreuwch bob sgwrs yn 
GYmraeg 

Ffarwel i’r 
Brifysgol? 

Mae trafodaethau ar y gweill i uno 
Prifysgol Morgannwg ac Athrofa 
Pr i fysgol Cymru, Caerdydd 
(UWIC). Mae’r llywodraethwyr o’r 
f a r n  y  b y d d a i  s e f y d l u 
‘Archbrifysgol’ newydd yn creu 
llawer o fanteision i’r sefydliadau eu 
hunain ac i addysg uwch yng 
Nghymru. 

Mae nifer y myfyrwyr sy’n 
mynychu’r ddwy brifysgol wedi 
cynyddu’n sylweddol yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf, ac mae gan y 
ddwy hanes llwyddiannus dros ben o 
gefnogi uchelgais Llywodraeth 
Cynulliad Cymru ar gyfer adfywio 
economaidd, cymdeithasol a 
diwylliannol. 

Y perygl yw y bydd y Brifysgol 
newydd yn cael ei ganoli yng 
Nghaerdydd gyda’r Cymoedd yn 
colli allan unwaith eto. 

Mae tair ward yn Nhaf Elái ymhlith 
y tri deg ward etholaethol yng 
Nghymru gyda’r gyfran fwyaf o 
bobl dros 75 oed yn byw ar fudd- 
daliadau sy’n gysylltiedig ag incwm. 
Yn  ôl   ymchwi l  newydd 
gynhwysfawr sy’n tynnu sylw at yr 
ardaloedd yng Nghymru lle mae 
pobl hþn o dan anfantais fwyaf  y 
tair ward yw Canol Rydfelen/Ilan, 
Tyn-y-nant a Gilfach Goch. 
Lansiwyd yr ymchwil `Mae pobl 
hþn yn cyfrif - Indecs Incwm Help 
the Aged i bobl hþn yn Lloegr a 
Chymru 2003' fel rhan o'i ymgyrch 
`Dileu Tlodi Pensiynwyr Nawr'. 

Mae'r Elusen yn galw ar y 
Cynulliad newydd i brofi ei 
ymrwymiad i fynd i'r afael a thlodi 
ac allgau cymdeithasol ymhlith pobl 
hþn a gwella cyflwr byw 
pensiynwyr tlotaf Cymru. Er nad yw 
Diogelwch Cymdeithasol wedi ei 
ddatganoli, mae'n ddyletswydd ar 
Gynulliad Cenedlaethol Cymru i roi 
pwysau ar Lywodraeth y DU i godi 

Cân Actol llwyddiannus Ysgol Rhydfelen yn Eisteddfod yr Urdd 

pensiwn ymddeol y wlad i lefel a 
fydd yn atal tlodi ymhlith 
pensiynwyr yng Nghymru ac yn eu 
harbed rhag cael prawf moddion. 
Dylai'r Cynulliad weithredu rhaglen 
genedlaethol gynhwysfawr i 
gynyddu'r nifer o bobl hþn sy'n 
gwneud cais am fudd-daliadau. 

Crafu byw, allan o'r golwg



Argraffwyr: 
Gwasg 

Morgannwg 
Uned 27, Ystad 
Ddiwydiannol 

Mynachlog Nedd 
Castell Nedd SA10 7DR 
Ffôn: 01792 815152 

tafod elái 
GOLYGYDD 
Penri Williams 
029 20890040 

LLUNIAU 
D. J. Davies 
01443 671327 
HYSBYSEBION 

David Knight 029 20891353 
DOSBARTHU 

John James 01443 205196 
TRYSORYDD 

Elgan Lloyd 029 20842115 
CYHOEDDUSRWYDD 

Colin Williams 
029 20890979 

Cyhoeddir y rhifyn nesaf 
ar 4 Gorffennaf 2003 
Erthyglau a straeon 
i gyrraedd erbyn 
25 Mehefin 2003 

Y Golygydd 
Hendre 4 Pantbach 

Pentyrch 
CF15 9TG 

Ffôn: 029 20890040 

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

e-bost 
pentyrch@tafelai.net 

www.mentrau-iaith.com www.bwrdd-yr-iaith.org.uk 

DEFNYDDIA DY 
GYMRAEG YN 2003 
Biliau Trydan, Nwy, Dër, Ffôn, 
Cyngor Lleol, Swyddfa'r Post, 
Banciau, Chwilio am Waith 

Hawlio Budddâl, Treth Incwm 
Wrth ddefnyddio'r gwasanaethau 
hyn gallwch ddefnyddio'r iaith 

Gymraeg. 
Cymerwch fantais  o bob cyfle. 
Gwybodaeth: 0845 6076070 

Merched y Wawr 
Cangen y Garth 

Taith Gerdded yn ardal 
Llanbedr Gwynllwg 

Nos Fercher, Mehefin 11 eg 

Ymgynnull ym Maes Parcio, 
Neuadd Pentyrch am 7 o’r gloch 

Ar ôl y daith bydd cyfle i gael 
pryd o fwyd yn 

Nhafarn y Church House, 
St Brides 

Manylion – 01443 204391. 

www.cwlwm.com 
Gwybodaeth am holl 

weithgareddau Cymraeg yr ardal. 
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Os am 
DIWNIWR 
PIANO 
Cysyllter â 
Hefin Tomos 
16 Llys Teilo Sant, 
Y Rhath 
CAERDYDD 
Ffôn: 029 20484816 

Cymdeithas Gymraeg 
Llantrisant 

Taith Bws i Windsor 

Dydd Sadwrn 21 Mehefin 
Manylion: 01443 203809 

Clwb Cymraeg 
Prifysgol Morgannwg 
a CYD Pontypridd 

Parti Diwedd Blwyddyn 
Clwb y Bont, Pontypridd 

Nos Sadwrn 
7fed o Fehefin 

8.00yh 

£2 
Disgo Myrddin a Raffl 

Bwffe—Dewch â’ch Bwyd Eich 
Hunain! 

Gwybodaeth pellach 
029 20 73 10 61 

Helfa Drysor 
Hughes a Jones 

o Faes Parcio 
Clwb Rygbi Pentyrch 

6.00—6.45 pm 
Nos Wener 

Mehefin 20 ed 

Archebion bwyd i Dewi 
029 20891753 

erbyn 9 ed Mehefin 

Clwb y 
Dwrlyn 

Taith Gerdded Leol 
yng nghwmni 
Don Llewellyn 

Dydd Sul 
Mehefin 15 ed 

Cwrdd am 2.00 pm ym 
Maes Parcio 

Neuadd y Pentref, 
Pentyrch



Cystadlaethau Llwyfan 

Llefaru i  Ddysgwyr. 8 – 10 oed 2il Craig Cox, Ysgol 
Gynradd Heol y Celyn 
Ymgom dan 12 oed. 1af Ysgol Heol y Celyn. 
Cân actol dan 12 oed Dysgwyr, 3ydd Ysgol Heol y Celyn 
Grwp llefaru  i ddysgwyr o dan 12 oed, 1af Ysgol Heol y 
Celyn 
Côr Adran dan 12 oed, 3ydd Adran Pont Siôn Norton, 
Pontypridd 
Cân Actol dan 12 oed: 2il Ysgol Gymraeg Pont Siôn 
Norton. 

Medal Lenyddiaeth. 3ydd Catrin Elin Dafydd, Gwaelod y 
Garth 
Cystadleuaeth y gadair, 2il Catrin Elin Dafydd, Gwaelod y 
Garth 

Cyflwyniad Llafar 12 – 15 oed, 2il Ysgol Gyfun Llanhari 
Cân Actol dan 15 oed, 1af Ysgol Gyfun Rhydfelen 
Cyflwyniad Llafar oed 15 – 19, 3ydd Ysgol Gyfun Llanhari 
Dawns Unigol i Fechgyn 15 – 25 oed, 3ydd Eifion 
Weinzweig, Ysgol Gyfun Llanhari. 
Llefaru Unigol 19—25 oed, 1af Catrin Heledd Jones, 
Pentyrch 
Cyflwyniad Dramatig Unigol. 2il Catrin Dafydd, Gwaelod y 
Garth. 3ydd Hywel Roberts, Pentyrch. 

Canlyniadau Celf, Dylunio a Thechnoleg Cenedlaethol 
2003 
Gwaith Creadigol 3D Oedran Blwyddyn 2 ac iau 
2il Rhianydd Thomas, Ysgol Gymraeg Garth Olwg, 
Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol 
Gwaith Creadigol 3D Cywaith Oedran Blwyddyn 2 ac iau 
2il Dosbarth dau, Ysgol Gynradd Y Creigiau, Rhanbarth 
Caerdydd a'r Fro 
Ffotograffeg a Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blwyddyn 6 ac 
iau 1af Megan Haf Powell Williams, Ysgol Gynradd Y 
Creigiau, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro 
Creu Gwefan dan 12 oed. 2il Geraint Herbert, Ysgol 
Gynradd Y Creigiau, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro 
Gwaith Creadigol 2D (Tecstilau) Oedran Blwyddyn 9 
1af Caitlin Williams, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro 
Morgannwg Ganol 
Gwaith Creadigol 3D (Tecstilau) Oedran Blynyddoedd 3 a 4 
2il Alex Warman, Ysgol Gymraeg Garth Olwg, Rhanbarth 
Bro Morgannwg Ganol 
Print Du a Gwyn Oedran Blynyddoedd 3,4,5 a 6, 1af Robert 
Morgan, Ysgol Gynradd Y Creigiau, Rhanbarth Caerdydd 
a'r Fro 

Canlyniadau Gwaith Cartref 
Barddoniaeth dan 25 oed (210), 1af Aneirin Karadog, Aelod 
Unigol Pontypridd, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol 
Barddoniaeth dan 25 oed  (211), 2il Aneirin Karadog, Aelod 
Unigol.Pontypridd, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol 
Gwaith ar dâp sain 15-25 oed, 1af Curiad Calon FM, Ysgol 
Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Cenedlaethol 3 

CANLYNIADAU EISTEDDFOD YR URDD 
TAWE, NEDD AC AFAN 2003 

Ymgom dan 12 oed Ysgol Heol y Celyn 

Cân Actol Ysgol Pont Siôn Norton 

Pobol Taf Elái ar y maes 

Catrin Dafydd Catrin Heledd Jones



yn 88oed. Mwynhaodd pawb y 
noson yn fawr iawn. 

Cyn y Nadolig bu'r merched 
wrthi'n brysur yn crosio elyrch, 
nodau llyfr a Chardiau cyfarch 
croesbwyth a'u gwerthu er budd Tþ 
Hafan. Codwyd £525 yn yr 
ymdrech. Rhwng y Nadolig a'r Pasg 
buont wrthi eto yn gweu cwningod y 
tro hwn ac yn rhoi ðy siocled yn eu 
boliau a'u gwerthu er budd Ysbyty 
Felindre. Cododd yr ymdrech hon 
£400. Llongyfarchiadau am eich 
ymdrechion yn codi cymaint o arian 
at achosion teilwng. 

GWELLHAD BUAN 
Roedd pawb yn flin iawn i glywed i 
Mrs Annie Herbert sy' n hoff iawn o 
gerdded, syrthio a thorri ei migwrn 
wrth ddangos harddwch mynydd y 
Bwlch i'w ðyr Dafydd oedd wedi 
dod i'w gweld o Ganada. Dymunwn 
wellhad buan i Mrs Herbert sydd ar 
hyn o bryd yn Ysbyty Llwyn-y-pia. 

Dymuniadau gorau am wellhad 
buan i Gareth Walters y chwaraewr 
Badminton sydd wedi derbyn 
llawdriniaeth yn ddiweddar. 

Yn gyntaf y tymor yma rhaid ffarwelio â 
Mr Gareth Owen sydd wedi symud i 
fyw yn ôl i'r gogledd i'w gynefin yn Sir 
Fôn i ddechrau ei swydd newydd fei 
Dirprwy Brifathro yn Ysgol Rhos 
Colyn. Pob lwc iddo yn y dyfodol. Felly 
yn ei le rhaid croesawu Miss Annabelle 
Evans i'r ysgol, rwy'n siwr y gwneith 
fwynhau ei hamser yn yr ysgol. 

Mae nifer o bobl wedi bod yn ymweld 
â’r ysgol i'n diddanu yn ystod tymor yr 
haf. Daeth y frigâd dan i ymweld â’r 
plant yn nosbar'thiadau lE ac 1C. Bu'r 
plant yn trafod diogelwch tân a 
chawsant y profiad i fynd i mewn i’r 
frigâd dan ac o bob sôn bu'r ymweliad 
yn llwyddiant mawr gyda'r plant a'r 
athrawon! ! Daeth cwmni drama i actio 
drama fer o'r enw `Bully's Paradise' 
hefyd, ble bu'r actorion yn trafod y 
pwnc o `fwlio' gyda phlant yr ysgol ac 
effaith bwlio ar unigolion. 

Bu Blwyddyn 6 yn ymweld â `Crucial 
Crew' hefyd cyn gwyliau'r Pasg i 
ddysgu am ddiogelwch o fewn 
gwahanol agweddau. Bu'r deintydd yn 
ymweld â nifer o'r plant yn y Babanod 
ac yn yr Adran Iau i drafod 
pwysigrwydd glanhau ein dannedd, ac i 
helpu'r plant gadw eu dannedd yn iach. 
Cafodd pob un frwsh a past dannedd i 

TAITH I'W CHOFIO 
Mae Jennifer Rosser,  Heol 
Gelliarael newydd ddychwelyd o 
ddinas coll yr Inca. Aeth Jennifer, 
sydd am weld cymaint o'r byd a 
phosib, i Machu Picchu dinas coll yr 
Inca ar daith noddedig gyda'r elusen 
'Synnwyr Rhyngwladol' sydd a'i nod 
o godi arian i helpu plant dall a 
byddar y trydydd byd. Noddodd 
ffrindiau Jennifer hi i fynd ar y daith 
o 46km oedd yn golygu cerdded a 
dringo uchder o 4,600m. Hedfanodd 
Jennifer o Heathrow i Madrid ac 
oddi yno i Lima ac yna ar daith awyr 
mewnol i Cuzco wrth droed yr 
Andes. 

Roedd y daith wedi ei threfnu yn 
drylwyr iawn ac roeddent yn 
cerdded a dringo o wersyll i wersyll. 
Yn y diwedd dyma gyrraedd Machu 
Picchu y ddinas goll a gweld yr holl 
ryfeddodau. Yn y Deml i'r haul 
roedd cwmpawd yr Inca sy'r un mor 
gywir â’r offer soffistigedig a geir 
heddiw: Roedd gan yr Inca system i 
ddod â dwr i'r tai ac i ddyfrhau'r 
terasau o gwmpas y ddinas lle 
roedden nhw'n tyfu cnydau. Roedd 
Arena o gerrig yng nghanol y ddinas 
lle byddai'r bobl yn ymgynnull. 

Syfrdanwyd Jennifer a'i chyd- 
deithwyr gan harddwch y ddinas a'r 
golygfeydd o gwmpas. Roedden 
nhw wedi dringo o'r Jyngl poeth 
islaw hyd linell yr eira. Bydd 
Jennifer yn cofio'r daith am byth 
meddai. Bydd yr arian a gasglwyd 
gan y grðp yn mynd tuag at waith yr 
elusen ym Mheriw gan mai ym 
Mheriw roedden nhw'n dringo. Pan 
fydd Jennifer wedi gweld ei 
ffrindiau i gyd bydd hi wedi casglu 
ymhell dros £900. Llongyfarchiadau 
mawr Jennifer. 

DOSBARTH GWNÏO 
Nid siarad a rhoi'r byd yn ei le yn 
unig mae'r merched sy'n cyfarfod ar 
Nos Fawrth yn y Dosbarth Gwnïo a 
Chrefftau.  Cynhaliwyd parti 
arbennig yn ddiweddar i ddathlu 
penblwydd tair o'r aelodau hynaf sef 
Mrs Mini Evans yn 90oed, Mrs 
Rainee Bryant a Mrs Annie Herbert 
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GILFACH GOCH 

Gohebydd Lleol: Betsi Griffiths fynd adref gyda hwy. 
Bu adran y Babanod ar drip hefyd ar 

`Drên stêm Bari', ble bu i bob plentyn 
fod yn lwcus iawn o dderbyn ðy pasg i 
ddychwelyd adref gyda hwy. 

Cawsom wasanaeth Dydd Ewyllys Da 
yn yr ysgol ar ddydd Llun y pedwerydd 
ar bymtheg o Fai i ddathlu Dydd 
Ewyllys Da dros y byd. Bu nifer o'r 
athrawon yn darllen neges ewyllys da 
mewn ieithoedd gwahanol. Darllenwyd 
y neges yn Gymraeg, Saesneg, 
Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg. Yn 
ogystal bu i adran y Babanod ganu cân 
am fod yn ffrindiau o amgylch y byd. 

Mae’r wythnosau diwethaf yma yn 
rhai prysur iawn hefyd gan fod nifer y 
plant a'r athrawon yn paratoi at yr 
Eisteddfod sydd yn ystod yr hanner 
tymor. Pob lwc i bawb. Rwy'n siwr y 
bydd pawb yn ceisio eu gorau. 

Ysgol Heol y Celyn 

HWYL YR HAF YNG 
NGHYMRU! ! 

Disgwylir y bydd miloedd o bobl h6n o 
bob rhan o Gymru yn cymryd rhan yn 
Camu Allan, rhaglen weithgaredd 
cenedlaethol fis o hyd Partneriaeth Nwy 
Prydain Help the Aged ar gyfer pobl 
hþn, sy'n rhedeg rhwng 1-30 Mehefin 
2003. Mae hwn yn gyfle gwych i bobl 
hþn ymweld â lleoedd newydd, ceisio 
gweithgareddau newydd a chwrdd â 
ffrindiau yn ystod yr haf. 

Drwy gydol mis Mehefin gall pobl 
hþn arbed arian gydag amrywiaeth o 
gynigion; yn cynnwys disgownt ar 
deithio ar reilffyrdd a ffyrdd, yn ogystal 
â ffioedd mynediad rhatach i dai a 
gerddi, cestyll, amgueddfeydd, gwestai, 
theatrau ac atyniadau twristiaeth lleol 
yng Nghymru a ledled Prydain Fawr. 

Mae manylion y llu o gynigion sydd 
ar gael i'w gweld yn llyfryn Camu Allan 
sydd ar gael yn awr. I gael copi di-dal 
o'r llyfryn cysyllter â llinell ffôn 
arbennig Camu Allan ar 01227 866 895. 
Gall unrhyw un archebu llyfryn Camu 
Allan, yn cynnwys aelodau o'r gymuned 
ar ran cyfeillion hþn, cymdogion a 
pherthnasau (hyd at 5 fesul person). 

Y prif atyniadau Camu Allan yng 
Nghymru yr haf hwn yw Parc 
Treftadaeth y Rhondda, Castell a Pharc 
Gwledig Cilycoed, Profiad Home Front 
yn Llandudno a Chanolfan Sgio ac Eira- 
f y r d d i o  L l a n d u d n o .  M a e ' r 
Ymddiriedolaeth Genedlaethol hefyd yn 
cymryd rhan eto i roi amrediad o 
ddisgowntiau i sioeau ac atyniadau 
eraill.



Roedd Margaet Cadwgan yn ferch 
hynod o brydferth, ac yn llawn o 
foneddigrwydd naturiol, a chyn ei 
phr i od as  â  m ab  i eu eng af 
Gar t hgr aban  yr  oedd  dan 
argraffiadau crefyddol dwfn, ond nid 
oedd y naill na’r llall wedi ymaelodi 
yn flaenorol i’w  priodas. Eithr ni 
fuont yn hir ar ôl hynny cyn 
gwneuthur proffes gyhoeddus o 
grefydd.  Aeth y ddau i’r  Capel yr 
un pryd, ac mae yn sicr y 
derbyniwyd hwy yn aelodau gyda’u 
gilydd, cymrodd hynny le rywbryd 
yn y flwyddyn 1814. 

Ar ôl priodi aeth William Evans 
a’i  wraig ieuanc i fyw gyda’i mam 
hi, yn y Gelligron am tua blwyddyn. 
Symudasant oddi yno i’r Collena lle 
buont yn preswylio am dair blynedd. 
Roedd ei  dad David Evans 
Garthgraban, yn dal rhan o’r tir 
perthynol, dan Mrs Prichard. 
Gwnaeth y tad yn awr roddi fyny y 
daliad hwn i’w fab ieuangaf, a bu’r 
ddau yn byw yn rhan o dþ Collena. 
Tra yno ganwyd eu cyntaf-anedig 
David. Y lle nesaf yr aethant oedd 
Tylch-Fach i’r deau o Donyrefail. 
Buont yno am naw mlynedd. Wedi 
hynny bu yn dal fferm y Tran am 
saith mlynedd, ac oddi yno i 
Caercurlas Uchaf. Saif Caercurlais 
mewn man hyfryd ar olygfa hyfryd 
tua’r de i lawr cwm yr afon Lai, ag i 
gyfeiriad Gwlad yr Haf dros gulfor 
Bryste.Yr oedd yn fan dymunol i 
fyw ac yn agos i’r capel. 

Ganwyd wyth o blant i’r deuddyn 
ifanc yn y drefn ganlynol:-David 
29ain o Ebrill 1816. Margaret 
Ionawr 6ed 1820, William Mehefin 
9fed 1822, Bess Ebrill 30ain 1824, 
Mary Medi 25ain 1826, Friswith 

Mehefin 5ed 1830,Howell Mai 
23ain 1832 a Thomas Medi 24ain 
1837. 

Bu Bess farw Ebrill 26ain 1844 a 
Mary Chwefror yr ail 1845. Bu farw 
y mab ieuengaf Rhagfyr 13eg 1847 
bu hyn yn golled aruthrol yn eu 
bywydau ag yn anodd dygymod â 
marwolaeth Thomas bach fel y 
gelwyd ef, yn blentyn hynod o 
fywiog, a chyflym,ac yn dra serchog 
lawn ac enillgar. Pan fu farw 
Thomas roedd Howell ei frawd 
mewn ysgol yng Nghaerfaddon, 
mae’n siwr byddai Thomas bach 
wedi cael addysg dda am fod 
rhagolygon da yn perthyn iddo. Bu 
farw Mrs Evans Hydref 30ain 1861 
yn 63 oed ar ôl cystudd byr, roedd 
wedi bod o bob cymorth a chysur 
i’w hannwyl briod am yr ysbaid 
maith o saith mlynedd a deugain a 
haner. 

Cawn hanes ei yrfa fel gweinidog 
a phregethwr mis nesaf. 

Yr oedd y flwyddyn 1814 yn bwysig 
iawn yn hanes y Parch. William 
Evans, fel yn ei eiriau ei hun  y 
flwyddyn y cafodd grefydd a 
phriodi. Roedd wedi trwytho ei hun 
tuag at ei greawdwr ers amser 
bellach ond mae un noswaith 
arbennig iawn yn ei hanes pan roedd 
mewn oedfa yng nghapel Llantrisant 
yn gwrando ar Parch Evan  Jones o 
Ferthyr a Chasnewydd a Lewes yn 
swydd Sussex ar ôl hynny. 

Mae wedi sôn am y noswaith 
fythgofiadwy  honno flynyddoedd 
yn ddiweddarach pan yn gweinyddu 
cymun yng nghapel Llantrisant pryd 
aeth ei feddwl dan argyhoeddiad 
dwys pan yn mynd â’r gwpan o 
amgylch, a phan ddaeth at ryw fan 
neilltuol yn y capel safodd a 
dywedodd “yn y man hwn, eithr nid 
yn y capel presennol, ond yn yr hen 
gapel, yr ydych yn deall; yn y man 
hwn, lle rwyf yn awr yn   sefyll, bu i 
mi dderbyn fy mhrynwr”. Ac fe 
draddododd yn foliannus am sawl 
munud cyn gofyn lle roedd, ac 
atebodd un o’r brodyr ef “yn y man 
hyn yn rhoi y cwpan Mr Evans.” 

Dyddiad ei briodas oedd Ebrill 
9fed 1814. Yn eglwys Llantrisant y 
priodwyd William Evans a Margaret 
Cadwgan, merch i Howell a 
Margaret Cadwgan o’r Brynchwyth, 
ym mhlwyf Llandyfodwg, ryw dair 
milltir i’r gorllewin o Donyrefail. 

Ganesid iddynt  bedwar o blant 
Margaret, Ffriswith, Edward a Mary. 
Margaret oedd yr hynaf o’r plant, ac 
nid oedd ond ynghylch pum mlwydd 
oed pan fu farw ei thad. 

Ar ôl marwolaeth ei phriod 
symudodd Mrs Cadwgan o’r 
Brynchwyth i Gelligron tyddyn 
bychan yn ymyl Tonyrefail, daeth yn 
naturiol ir teulu fynychu Capel y 
Methodistiaid. Claddwyd Howell 
Cadwgan  yng Nghapel y Cymer 
yn1803 yn 36 oed a’i briod yn 1843 
yn 79 oed. 
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TONYREFAIL 

Gohebydd Lleol: D.J. Davies 

PRIODAS 
Y PARCH 

WILLIAM EVANS 
‘CLOCH ARIAN 
TONYREFAIL’ 
1795  1891 

Fferm Caercurlas 

DAMWEINIAU 
Mae Miss Betty Prosser wedi cael 
codwm yn ddiweddar, yn ffodus ni 
chafodd niwed drwg. Gwellhad buan 
iddi, a diolch iddi am ei help gyda 
dosbarthu’r Tafod bob mis. 

Hefyd mae Mrs Jean Jones 
Tylchawen  wedi cael codwm ar ei 
gwyliau yn Ibetha yn ddiweddar ac 
wedi brifo’i choesau. Gwellhad buan 
iddi hithau hefyd.



GWELLHAD BUAN 
Dymuniadau gorau am wellhad buan 
i Audrey Jones, Nant y Felin sydd 
wedi treulio rhai dyddiau yn Ysbyty 
Brenhinol Llantrisant. 

SWYDD NEWYDD 
Llongyfarchiadau i Karen Evans 
Nantcelyn ar gael ei phenodi'n 
athrawes Feithrin/ Derbyn yn Ysgol 
Gymraeg Garth Olwg. Bydd Karen 
yn dechrau ar ei swydd newydd ym 
Mis Medi. 

GENEDIGAETH 
Llongyfarchiadau i Howard a Tina 
Phillips, Meisgyn ar enedigaeth mab 
bach ddechrau Mehefin. Cyfle i Tad- 
cu Brian Phillips, Penywaun i siglo'r 
crud ac i warchod ei ðyr bach 
newydd. 

HEOL FFRWD PHILIP AR GAU 
Bydd Heol Ffrwd Philip, sef ffordd 
y mynydd sy'n cysylltu Efail Isaf a 
Phentyrch ar gau am gyfnod 
ddechrau Mehefin er mwyn hwyluso 
gwai th cynnal a chadw a 
charthffosiaeth. Bydd yr hewl ar gau 
rhwng 9 o'r gloch bob bore tan 4 o'r 
gloch y prynhawn o'r 9fed o Fehefin 
am rhyw bythefnos o amser neu tan 
y cwblheir y gwaith. 

Y TABERNACL. 
Cymorth Cristnogol. 
Bu rhai o aelodau'r Tabernacl yn 
prysuro o gwmpas y pentre'n 
ddiweddar yn casglu at Gymorth 
Cristnogol. Cafwyd ymateb da a 
chasglwyd swm o arian teilwng at 
waith Cymorth Cristnogol yng 
ngwledydd y trydydd byd. 

TAITH GERDDED 
Apêl ARCH NOA. 
Mae'r Gweithgor elusennau wedi 
trefnu taith gerdded i ben Mynydd y 
Garth ar Ddydd Sul. Mehefin 8 fed. 
Ar ôl gwasanaeth byr yn y capel 
bydd cyfle i bawb ddod ynghyd i 
Neuadd y Pentref i gael cinio (pawb 
i ddod â bwyd i'w deulu). Bydd y 
cerddwyr yn gadael y Neuadd am 
hanner awr wedi un gan wynebu'r 
her o gerdded rhyw dair milltir a 
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EFAIL ISAF 
Gohebydd Lleol: 
Loreen Williams 

Clwb y Bont. 
Eleni mae'r clwb yn dathlu ei ben 
blwydd yn ugain oed. I ddathlu'r 
achlysur fe fydd dau ddigwyddiad 
pwysig yn cael eu cynnal. 

Nos Wener, Mehefin 20 fed 
Barbiciw ac Eisteddfod Dafarn. 
Bydd dau dîm yn cael eu ffurfio ar y 
noson a bydd rhestr o destunau 
cystadlu ar gael hefyd. Does dim 
angen unrhyw dalent arbennig i 
gymryd rhan! 

Hefyd Nos Sadwrn 21ain Mehefin 
fe fydd noson o hwyl gyda 
cherdddoriaeth fyw. 

Nos Wener 10 fed Hydref fe fydd 
noson yng nghwmni Dafydd Iwan. 
80 o docynnau yn unig fydd ar werth 
am £18 yr un. Byddant ar gael am y 
tro cyntaf yn ystod y noson o hwyl 
ar nos Sadwrn, Mehefin 21ain.Bydd 
aelodau'r clwb yn cael yr hawl i 
brynu un tocyn yr un, ar sail y cyntaf 
i'r felin. Mae Dafydd Iwan wedi 
ymddeol o chwarae gigs arferol felly 
dyma gyfle gwych i'w weld ym 
Mhontypridd!! 

Mae'r pwyllgor yn awyddus i 
glywed gan y rhai a oedd yn gyfrifol 
am sefydlu Clwb y Bont. Y bwriad 
y w  c r e u  a r d d a n g o s f a  o 
luniau,erthyglau papur newydd a 
storiau difyr am hanes y clwb. 
Ydych chi'n nabod hen aelodau 
fyddai'n fodlon dod i'r clwb i 
ddweud gair ar un o'r nosweithiau 
uchod? 

Ydych chi'n dathlu yn ystod y 
misoedd nesa'? 

Cofiwch bod modd llogi ystafell 
gefn Clwb y Bont ar gyfer unrhyw 
achlysur. Ffoniwch 01443 491424 
am fwy o wybodaeth. 

PONTYPRIDD 
Gohebydd Lleol: 

Jayne Rees 

hanner i gopa'r Garth. Bydd help 
bws mini ar gael os bydd rhywun yn 
diffygio ar y ffordd. 

Cofiwch ofyn am ffurflen nawdd 
wrth Ann Rees neu un o aelodau'r 
Gweithgor Elusennau er mwyn i ni 
fel eglwys fedru codi swm 
anrhydeddus i goffrau Arch Noa. 
Croeso i unrhyw gerddwyr ymuno 
yn y daith. 

SUL Y CYFUNDEB 
Dydd Sul, Mehefin 29ain yw Sul y 
Cyfundeb pan fydd eglwysi'r cylch 
yn dod ynghyd i Ysgol Gyfun 
Llanhari am ddeg o'r gloch y bore i 
gydaddoli, cymdeithasu a thrafod. 
Bydd Darpariaeth helaeth ar gyfer y 
plant a'r bobl ifanc. 

SULIAU MIS MEHEFIN 
Mehefin 1af Cymundeb o dan ofal Y 
Gweinidog 
Mehefin 8fed Y Parchedig Eirian 
Rees 
Mehefin 15ed Geraint Rees Efail 
Isaf 
Mehefin 22ain Eiry Rochford 
Pentyrch. 
Mehefin 29ain Sul y Cyfundeb yn 
Ysgol Llanhari



Hi ydi’r flondan fyrlymus sy’n 
tynnu’r peintiau yn y Deri Arms yn 
Pobol y Cwm. Hi hefyd ydi’r wraig 
gweinidog anghonfensiynol sy’n 
rhoi cur pen i’w gðr wrth floeddio 
‘my giddy aunt’ a ‘Rachmaninoff’! 

O gomedi i drasiedi, o deledu i 
theatr a radio, mae Nia Caron yn 
adnabyddus am greu cymeriadau 
cryf. Un o’r mwyaf cofiadwy yw, 
Dilys, gwraig y Parchedig Donald 
Parry, yng nghyfres S4C, Porc Peis 
Bach. 

"Mae Dilys yn rhan ohono i erbyn 
hyn.  Beth wy’n licio amdani yw ei 
bod yn rhoi cyfle i fi chwarae 
cymeriad hollol dros y top, ac eto 
mae hi’n gredadwy," meddai Nia 
wrth sôn am ei chymeriad yn y 
gyfres ddrama sydd i’w gweld ar 
S4C bob nos Fawrth. 

Un o’r pethau cofiadwy am 
gymeriad Dilys yw ei dillad 
ffantastig.  Er ei bod yn cwyno i 
bawb ym mhentref Llanllewyn bod 
ei theulu’n gorfod byw ar gyflog isel 
gweinidog, mae ganddi gasgliad 
gogoneddus o hetiau, bagiau a 
menyg! 

“Mae Dilys yn fenyw steilus iawn 
sydd yn cymryd gofal o’i hunan,” 
meddai Nia.  “Mae ei gwallt o hyd 
wedi’i setio a’i cholur yn berffaith. 
Mae’n anodd bod fel ’na drwy’r 
adeg, yn enwedig gyda phlant! 

Wrth gwrs, dwi’n mwynhau gwisgo 
i fyny i achlysuron arbennig neu am 
noson allan, ond fel actores dwi 
mewn a mas o wahanol wisgoedd a 
cholur drwy’r adeg felly weithiau 
ma’ fe’n neis tynnu’r cwbl i ffwrdd 
a jyst bod yn fi fy hun!” 

O ddydd i ddydd, mae’n well gan 
Nia steil mwy hamddenol i’w 
chymeriad yn Porc Peis Bach. 
“Mae’r gyfres wedi ei gosod yn y 
1960au, felly mae’r gwisgoedd yn 
adlewyrchu’r cyfnod.  Mae hyd yn 
oed dillad bob dydd Dilys yn llawer 
mwy smart na dim byd ’swn i’n ei 
wisgo,” chwardda Nia.    “Mae Dilys 
yn cael cyfle i wisgo trwsus am y tro 
cynta’ yn y gyfres hon – mae 
hynny’n chwyldroadol!” 

Enillodd Carolyn Buchanan, 
cynllunydd gwisgoedd y gyfres, 
wobr BAFTA am ei gwaith ar gyfres 
ddiwethaf Porc Peis Bach.  “Roedd 
ennill y BAFTA yn brofiad 
arbennig,” meddai Carolyn. 
“Chwaraeodd Nia ran bwysig, 
oherwydd gyda Dilys dwi’n medru 
mynd ati go iawn gyda’r gwisgoedd, 
gan ei bod yn gymeriad mor 
glamorous a boneddigaidd.  Dwi’n 
meddwl y byddai Dilys wedi bod 
wrth ei bodd ar y llwyfan gyda fi, yn 
derbyn y wobr ac yn mwynhau’r 
holl sylw!” 
Porc Peis Bach, bob nos Fawrth, 
8.25pm, S4C, 
Cynhyrchiad Cambrensis. 

Ysgol 
Gyfun 
Llanhari 

Pennaeth Newydd 
Croeso i’n pennaeth newydd Ms T 
Annes Morris. Mae Ms Morris yn 
hanu o Gwm Tawe ac mae’n dal i 
fyw yna ar hyn o bryd. Graddiodd hi 
ym Mhrifysgol Aberystwyth lle yr 
astudiodd hi am ei MA hefyd. Cyn 
dod i Lanhari roedd Ms Morris yn 
ddirprwy bennaeth yn Ysgol Gyfun 
Gwyr, Abertawe. 

Eisteddfod yr Urdd 
Mae nifer fawr o’n disgyblion yn 
cystadlu yn yr Eisteddfod eleni. 
Rydym yn ymgeisio ar 16 o wahanol 
gystadlaethau. Pob lwc i bawb sy’n 
cymeryd rhan. 

Chwaraeon 
Cafwyd tymor gwych o gemau da 
ymhob camp eleni eto. 

Rygbi 
Roedd tîmau Bl. 8 a 10 a’r tîm 
cyntaf yn cystadlu yn Nhwrnament 
yr Urdd yn Llanelli. Roedd nifer o 
ddisgyblion yn cymeryd rhan ac yn 
mwynhau eu hunain yn y Strade er 
ei bod hi’n glawio. 

Pêl-rwyd 
Daeth tîm pêl-rwyd Bl. 7 yn 
bedwerydd yng Nghystadleuaeth 
pêl-rwyd ysgolion Cymraeg y De 
Ddwyrain. Roedd deg ysgol yn 
cymeryd rhan yng Nghwm Rhymni. 

Hoci 
Daeth tîm bl 7 ac 8 yn ail yn y 
gystadleuaeth hoci ysgolion 
Cymraeg y de ddwyrain. Roedd eto 
deg ysgol yn cymeryd rhan. 

Athletau’r Sir 
Bu’r disgyblion oedran canol a hyn 
yn cystadlu yn frwd a nifer o 
ddisgyblion yn cyrraedd rasus 
terfynol. 

Daeth Geraint Baldwin yn gyntaf 
ar y pwysau a gwaywffon. Roedd 
Kristina Morris yn y ras derfynol 
300m a’r clwydi. 

Siwan Hill. 
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pob un annwyl yn ei adael ar ei ôl. 
Danfonwn gofion cynnes a phob 

dymuniad da i Mrs Mair Harries 
sydd wedi methu ymuno hyd yn hyn 
eleni yng ngweithgareddau'r ardal a'r 
Capel. Mae ei lle hi, a hefyd un Mrs 
Betty Tilling, wedi bod yn wag yn y 
Capel ond edrychir ymlaen yn fawr 
at eu gweld yn ein plith unwaith eto 
yn ystod misoedd yr haf. Mae'n 
hyfryd sylwi bod Mrs. Gwenllian 
Gill, a gafodd ei tharo'n dost tra ar 
wyliau allan ym Malta, llawer yn 
well. Golygfa sy'n fel i'r llygaid yw 
gweld Mr Norman Rowlands yn 
cerdded tipyn yn fwy ysgafn ei gam 
yn ôl ac ymlaen i'r Capel - camp a 
fu'n boenus iawn iddo am fisoedd 
lawer cyn ei lawdriniaeth. Cariwch 
`mlaen â'r un arddeliad Norman. 

Newid Gyrfa 
Dymuniadau gorau i Dwynwen 
Jones sydd wedi newid trywydd ei 
gyrfa ac sydd bellach yn paratoi ei 
hun i nyrsio plant. Cofiwn am 
gyflwyniad byw Dwynwen yn y 
Gymdeithas am ei phrofiad fel 
athrawes yn China. Dyma atgoffa'r 
darllenwyr o'r ffaith bod y 
Gymdeithas yn ddigon cysurus a 
mentrus i deithio hefyd ymhell o fro 
ei mebyd! 

Howard 
Mae’n hyfryd medru rhannu'r 
newyddion â darllenwyr y Tafod fod 
Howard Morse llawer iawn yn well 
ac mae'r teulu cyfan am fynegi ei 
ddiolch dwys a didwyll i bawb am 
eu cefnogaeth trwy air, carden neu 
ymweliad. Mae'r cyfnod wedi 
darllen fel nofel yn hanes y teulu ac 
mae pob cysylltiad â ffrindiau wedi 
bod yn foddion buddiol a fydd yn 
cael ei werthfawrogi hyd derfyn oes. 

Priodas 
Roedd yn rhyddhad i ddeall y byddai 
Howard yn medru bod yn bresennol 
ym mhriodas Tomos a Gwerfyl ar 
Fai’r 4ydd yng Nghapel Salem 
Treganna. Cafwyd tywydd heulog 
braf i ddathlu'r achlysur gyda'r 
Parchedig Evan Morgan yng ngofal 
y Gwasanaeth a Mr Rob Nichols yn 
organydd. Ni chafwyd hanes am 
unrhyw un yn colli ei ffordd o'r 
Capel i'r wledd briodas yn y Tþ 
Newydd gan i'r pâr ifanc drefnu bod 
pob un o'r gwesteion a balðn i'w 
chwifio allan o ffenestri eu ceir. Y 
morynion priodas oedd Mared 
Roberts (chwaer Gwerfyl) a Non 
Gwilym(ffrind) a'r forwyn flodau 
oedd Martha Grug (nith Tomos). 
Dafydd Morse oedd y gwas priodas 
a rhoddwyd y fendith cyn y wledd 
gan y Parchedig Peter Cutts. Mae 
Tomos a Gwerfyl adre bellach o’u 
mis mêl, a dreuliwyd yn Llanrhystud 
a Gwlad Groeg. Dymunir y gorau 
iddynt trwy gydol eu hoes. 

Y Clwb Cymraeg 
Mae'r Clwb wedi cael ei arwain i 
leoedd a chyfnodau diddorol dros 
ben yn ystod y flwyddyn hon ac 
mae'r ddyled yn fawr iawn i Mrs 
Chris Jones am gymryd arni'r 
cyfrifoldeb o drefnu'r cyfan. 

Ym mis Ionawr cawsom ein tywys 
i Langrannog trwy ddisgrifiadau 
byw gan Bill Rees o fro ei febyd. 
Cawsom ein hatgoffa fel byddai 
cymuned o ffermwyr yn helpu ei 
gilydd adeg y cynaeafau a phob 
teulu yn fyw ac ymwybodol ac yn 
barod i ymateb i anghenion ei 
gilydd. 

Ym mis Chwefror aethon i ran 
mwy diwydiannol o Gymru, sef Tþ 
Croes yng nghwmni'r Parchedig 

Salem Tonteg 
Estynnir llongyfarchiadau cynnes i'r 
Parchedig Peter Cutts ar gael ei 
ethol yn Llywydd Cymanfa 
Bedyddwyr Dwyrain Morgannwg. 
Mae'n ddiddorol i nodi rhai o'r 
capeli eraill sy'n aelodau o'r 
Gymdeithas hon,Salem Cwmparc, 
Tonyfelin Caerffili, Tabernacl 
Caerdydd, Seion Porth, capeli 
Dowlais, Aberdar, Cwmaman a 
Godre'r Aman. Y diweddar 
Barchedig Arfon Jones fu'n 
weinidog ar Gapel Gwawr Godre'r 
Aman a'i weddw, Mrs Enyd Jones, 
Efail Isaf sydd â gofal y capel hwn 
yn awr. Mrs Betsi Davies o Seion 
Cwmaman oedd y Llywydd am y 
flwyddyn a aeth heibio ac, yn y 
C y f a r fo d y dd  B l yn y dd o l  a 
gynhaliwyd yn Salem Tonteg ddydd 
Mercher ac Iau'r l4eg a'r l5fed o Fai, 
t rosglwyddodd Mrs Davies 
gyfrifoldebau swydd y Llywydd i'n 
gweinidog. 

Pwyllgora prysur oedd hanes y 
ddau brynhawn a hefyd cafwyd 
Astudiaeth Feiblaidd gan y 
Parchedig Milton Jenkins. Nos 
Fercher roedd gwasanaeth yr hwyr 
yng ngofal ein gweinidog ac ar y nos 
Iau Llywydd yr Undeb, - ac mae'r 
Undeb yn cynrychioli Cymru 
gyfan,- sef Mrs Mary Wyn Jones o 
Ddolgellau oedd â gofal yr oedfa. 
Bu bwrlwm o drafod a hwyl rhwng 
oedfaon y prynhawn a'r hwyr yn 
ystod y ddwy wledd, yn ôl eu harfer, 
a oedd wedi eu paratoi gan wragedd 
Salem. Mae'r Parchedig Peter Cutts 
yn brysur dros ben o fewn sawl 
maes yn y gymdeithas a bob amser 
yn barod ei gefnogaeth ac, felly, mae 
nifer eang o bobl am ddymuno'n dda 
iddo yn ystod ei dymor fel Llywydd 
Cymanfa Bedyddwyr Dwyrain, 
Morgannwg. 

Danfonir cydymdeimlad at John, 
Margaret a Lowri Pugh a'r teulu 
cyfan gan i John golli ei frawd 
Vernon yn ddiweddar. Dioddefodd 
Vernon gyfnod hir o gystudd ac 
mae'r ardal yn cofio at John a'r teulu 
wrth iddynt addasu i'r bwlch mae 
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EGLWYS 
Gohebydd Lleol: Mima Morse
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Eirian Rees a chael cipolwg fywiog 
o'i fagwraeth ef a thrwy hynny cael 
y fraint a'r cyfle i ddod i'w adnabod 
yn well. Dyma ddau berson sydd 
wedi cyfrannu'n anhygoel i'r ardal 
hon, eu hardal fabwysiedig, - ac 
mae'n ddibendraw o ddiddorol i gael 
cipolwg ar yr hyn a'u sbardunodd i 
g y f r a n nu  m or  dd i f l i n o  â 
llwyddiannus mewn meysydd 
niferus wedi iddynt adael "bro eu 
mebyd". 

Wedi'r dathlu arferol trwy swper 
ac adloniant adeg Gðyl Ddewi 
aethpwyd yn ôl dros gyfnod o gant o 
flynyddoedd ddiwedd Mawrth yng 
nghwmni Mr Alan James. Cawson 
hanes ei famgu, - trwy gymorth tâp 
a'i chlywed hi ei hun yn rhoi ei 
hanes, - a ddathlodd ei chant oed ym 
1988. Roedd mamgu Alan yn cofio 
am ei mamgu hi yn mynd i farchnad 
Castell Nedd i gael cocos ac yn eu 
prynu oddi wrth ferched mewn 
gwisgoedd Cymreig. Roedd y canu 
arbennig yng ngwasanaeth Evan 
Roberts, y diwygiwr, wedi sefyll yn 
ei chof a hefyd y gantores a fyddai'n 
mynd i lesmair pan fyddai'n canu'n 
ystod y gwasanaeth. Athrawes 
gynorthwyol fu mamgu Alan a does 
dim angen tynnu sylw at gymaint yn 
llai oedd ei chyflog na'r hyn a geir 
heddiw. 

Ym mis Mai cawsom ein tywys 
ymlaen at heddiw yn ein hardal ni a 
hynny o dan arweiniad prifathro 
newydd Ysgol Gyfun Rhydfelen, 
Mr. Peter Griffiths. Mae'n bwysig 
iawn bod trigolion lleol yn cael 
gwybod am ddatblygiadau`r 
presennol yn ein hardal a hynny o 
lygad y ffynnon. Bydd pob unigolyn 
a glywodd Mr Peter Griffiths yn 
disgrifio’n hollol ba fath o 
wasanaet h bydd yr  Ysgol 
G y m u n e d o l  n e w y d d  y n g 
Ngartholwg yn ei gynnig yn medru 
uniaethu â'r fenter ac yn teimlo'n 
rhan ohono. Roedd yn noson a fu'n 
gam diamheuol bwysig tuag at 
dynnu'r gymuned yn agosach at ei 
gilydd ac mae dymuniadau da'r 
aelodau yn ddiffuant y tu ôl i bawb 
sy'n ymroi i gyflawni'r dasg. 

Edrychwn ymlaen at groesawu 
Mrs Llinos Swain a Chôr Merched y 
Garth i'n plith ar y 27ain o Fehefin 
ac mae croeso twymgalon i unrhyw 
un sydd eisiau ymuno'n yr hwyl â ni. 

Tîm Cwis Llyfrau dan 10 oed 

Tîm Cwis Llyfrau dan 12 oed 

YSGOL GARTH OLWG 

Cwis Llyfrau 

Ar Ddydd Llun, Mai 19eg bu dau 
grwp o’r ysgol yn cystadlu yn yr ail 
rownd o’r Cwis Llyfrau yn Ysgol 
bro Ogwr. Y tîm dan 10 oed oedd 
Rebecca Cumpston, Lowri Hill, 
Stephanie Jenkins ac Owain Siôn a 
Rebecca Thomas yn eilydd. Tra 
roedd Rhodri Rees ac Alex Warman 
yn cymryd rhan yn y cyflwyniad. 

Roedd Jessica Davies, Lowri 
Hughes, Ffion Rees ac Andrew Ross 
yn perthyn i’r tîm dan 12 oed. Yn 
ogystal roedd Rhys Bowen Jones a 
Daniel Rees yn rhan o’r cyflwyniad 
llafar. Yn eilyddion selog oedd 
Sarah Evans a Marissa Jones. 

Bu’r cystadlu’n frwd a bydd y tîm 
dan 12 oed yn cynrychioli’r Sir yn 
Aberystwyth yn y rownd derfynol 
mis nesaf. O drwch blewyn collodd 
y tîm dan 10 oed i Ysgol Llantrisant 
er iddynt fod yn fuddugol yn y 
cyflwyniad llafar. 

Diolch i Mrs Tomlinson, Mrs 
Davies a Mrs Widgery am eu 
hyfforddi. 

TONTEG A PHENTRE’R EGLWYS 

LLONGYFARCHIADAU’R 
MIS I LORENZAS! 

Y mae mwy a mwy o fusnesau croeso 
yn defnyddio’r Gymraeg i greu 
bwydlenni mwy diddorol ac i dargedu 
cwsmeriaid dwyieithog.  Er mwyn 
annog hyn y mae Bwrdd yr Iaith 
Gymraeg wedi lansio cystadleuaeth 
‘Bwydlen Ddwyieithog y Mis’. 

Un busnes yn arbennig sydd wedi 
ymdrechu’n galed i gymreigio’u 
gweithle yw Bwyty Eidalaidd Lorenzas 
yng Nghaerdydd ac i gydnabod yr 
ymdrechion hyn, bore Gwener, 23 fed o 
Fai cyflwynwyd tystysgrif arbennig i’r 
bwyty am eu bwydlenni dwyieithog 
gwych.  Cyflwynwyd y dystysgrif i 
berchennog Lorenzas, Carmine Mormile 
gan Nia Parry, un o aelodau diweddaraf 
Bwrdd yr Iaith Gymraeg. 

Mae cynhyrchu arwyddion dwyieithog 
yn well ac yn fwy cost – effeithiol.  Mae 
deunydd dwyieithog yn creu mwy o 
argraff ac mae dewis iaith pawb ar gael 
ar unwaith. 

Ydych chi’n gaffi, tafarn neu’n fwyty 
ac yn awyddus i gael bwydlenni 
dwyieithog wedi ei gyfieithu am ddim 
neu’n awyddus enni ll bwydlen 
ddwyieithog y mis, cysylltwch â Leah 
Rhydderch, Swyddog Datblygu Busnes 
Menter Caerdydd,  drwy ffonio 
0292056655.



Hwyl fawr a llongyfarchiadau i Miss 
Eira Barton sydd wedi gadael yn 
ddiweddar i fynd nôl i Ynys Môn i 
fyw a phriodi!   Mae Miss Barton wedi 
priodi Mr Gareth Owen sydd hefyd 
wedi gadael Ysgol Evan James yn 
ddiweddar i ddechrau swydd newydd 
yn y gogledd.  Pob lwc i'r ddau 
ohonynt. 

Croeso i Mrs Siân  Lloyd a Mrs Mair 
Hulse sydd wedi ymuno â ni yn 
ddiweddar i ddysgu Blwyddyn 3 a 5 
yn lle Miss Barton  a Mrs Lisa Veck. 
Mae Mrs Veck ar gyfnod absenoldeb 
mamolaeth ar hyn o bryd ar ôl cael 
brawd bach newydd i Steffan.  Croeso 
cynnes i Dafydd Veck!  Mae Dafydd a 
Mrs Veck yn gwneud yn dda ac 
edrychwn ymlaen at groesawu Mrs 
Veck nôl i'r ysgol cyn gwyliau'r haf. 

Llongyfarchiadau mawr i Miss Catrin 
Richards, sy'n dysgu plant bach y 
Dosbarth Derbyn.  Mae Miss Richards 
wedi cael swydd newydd i ddechrau 
ym mis Medi yn y Barri.  Dymuniadau 
gorau a phob lwc iddi yn y swydd 
newydd. 

Buodd dau dîm o blant yn Ysgol Bro 
Ogwr wythnos diwethaf i gystadlu yn 
ail rownd y Cwis Llyfrau.  Aeth 13 o 
blant i gyd gyda Mrs Mair Williams a 
Mr O'Neil i gystadlu yn erbyn yr 
ysgolion eraill i symud ymlaen i'r 
rownd nesaf yn Aberystwyth.  Roedd 
rhaid trafod llyfrau newydd a 
chyflwyno drama fer yn seiliedig ar un 
o'r llyfrau.  Dewisodd y tîm dan 10, 
Kira Edwards, Katie Westphal, 
Morgan Bosanko, Bryony Wood, Tom 
Green, Isabella Jones, Lewis Edwards 
a Sam McCarthy, "Y Dyn a Wisgai ei 
Holl Dillad" gan Allan Ahlberg a 
"Blits" gan Vince Cross oedd sail 
cyflwyniad y tîm dan 12, Rachel 
Evans, Seren Abraham, Joshua 
Nadimi, Nia Collier, Nathan Furriol- 
Wilde a Carys Tudor. 

Mae'r tîm dan 10 yn symud ymlaen i'r 
rownd nesaf yn Aberystwyth diwedd 
mis Mehefin.  Da iawn wir i'r ddau 
dîm am eu holl waith caled a hefyd i 
Mrs Mair Williams, Mrs Preece, Miss 
Ruth Lloyd, Mr O'Neil a Mrs Hicks 
am hyfforddi'r plant a pharatoi 'props' 
ar gyfer y cyflwyniadau. 

Ar ôl gweithio mor galed ar gyfer yr 
hen brofion TASau, aeth plant 
blwyddyn 6 ar ymweliad â'r ganolfan 

ENNILL EFYDD 

Hoffwn longyfarch Antoni a Tammi 
Edwards, Llantrisant - maent wedi 
bod yn mynychu gwersi Tang Soo 
Do (math o Karate) ddwywaith yr 
wythnos yn Neuadd Gymunedol 
Penygawsi ers tua blwyddyn ac 
m e w n  c y s t a d l e u a e t h  y n g 
Nghaerdydd yn ddiweddar enillodd 
Antoni, sy’n 14 mlwydd oed, 2 fedal 
efydd ac enillodd ei chwaer, Tammi, 
sy’n 12 oed, 3 o fedalau efydd.  Da 
iawn chi! 

LLONGYFARCHIADAU 
hefyd i bawb o’r ardal fu’n cystadlu 
yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, 
Tawe, Nedd ac Afan ym Mharc 
Margam.  Gwelwyd rhai o ieuenctid 
ardal Llantrisant sy’n mynd i Ysgol 
Gyfun Llanhari yn perfformio 
eitemau ar gyfer yr Eisteddfod 
mewn cyngerdd arbennig yn yr 
ysgol ar 22 Mai ac roedd popeth o 
safon uchel iawn. 

CERDDED Y FFIN 

Bydd Llantrisant yn le prysur ar 
ddydd Sadwrn, 7fed o Fehefin, 
oherwydd seremoni hanesyddol 
Cerdded y Ffin (‘Beating the 
Bounds’).  Fel y soniais yn y rhifyn 
diwethaf o’r ‘Tafod’ dim ond 
unwaith bob saith mlynedd y 
cynhelir y seremoni.  Yn ddiweddar, 
dathlodd Rhyddfreinwyr y dref saith 
canrif o draddodiad gyda chinio 
mawreddog a chyfarod o’r Llys. 
Sefydlwyd 25 o Rhyddfreinwyr 
newydd ac fe’u hatgoffwyd o’u 
dyletswydd i warchod y tir comin 
sef Comin Llantrisant, Y Graig a 
Lawnt y Castell. 

Y gwr gwâdd yn y ginio oedd Glyn 
Houston a ddiddanodd y gwesteion 
gyda hanesion o’i blentyndod yn y 
Rhondda a’i fywyd fel actor. 

10 

LLANTRISANT 

Gohebydd Lleol: Siân Evans 

YSGOL GYMRAEG LLANTRISANT 

fowlio yn Nantgarw wythnos diwethaf. 
Sôn am hwyl a sbri! Cyfle i ymlacio 
cyn hanner tymor er mwyn dod nôl i'r 
ysgol yn barod i weithio'n galed cyn 
gwyliau'r haf. 

Diolch yn fawr iawn i Mr Emyr 
Young am roi dau gyfrifiadur i'r ysgol 
yn ddiweddar!  Defnyddiol dros ben! 
Bwriedir rhoi un yn Adran y Babanod 
a'r llall yn yr Adran Iau. 

Llongyfarchiadau mawr i Stuart 
Griffiths sydd wedi'i ddewis yn 
ddiweddar i chwarae rygbi dros dîm 
dan 12 Dwyrain Cymru.  Arbennig o 
dda! 

Ysgol Gynradd 
Gymraeg Tonyrefail 

Chwaraeon. 
Ym myd chwaraeon bu yr adran Iau 
yn brysur iawn yn ystod y mis. Yn 
gyntaf aeth y tim rygbi i chwarae yng 
nghys tadlaethau yr  Urdd yn 
Llanharan. Dyma'r canlyniadau. 
Bodringallt 25 Tonyrefail 14. 
Cwmgarw 0 Tonyrefail 21 . 
Ysgol y Parc 14 Tonyrefail 7. , 
Llantrisant 15 Tonyrefail 20. 

Yn y cyfamser aeth y tîm pêl-droed i 
chwarae pump bob ochr yn erbyn 
Ysgol Gynradd Gymraeg Gartholwg. 
Colli 7 – 3 wnaeth tîm A, ond ennill 6 
- 3 wnaeth tim B. 

Dechreuwyd clwb athletau yn yr 
Ysgol hefyd. Mae yn cwrdd amser 
cinio ar ddydd Mawrth i flynyddoedd 
3 a 4 ac a'r ol ysgol nos Fawrth i 
flynyddoedd 5 a 6. Cawsom y nawdd i 
rhedeg y clwb yma gan Sportlot. 

Neges Ewyllys Da. 
Darllenwyd y neges a baratowyd gan 
yr Urdd eleni gan Flwyddyn 4. Ynddo 
yr oedd llawer iawn o gyferiadau tuag 
at heddwch yn Iraq. Gobeithiwn y 
bydd yr heddwch yma yn parhau. 

Cerddoriaeth. 
Cawsom ymweliad arbennig gan 
athrawon teithiol y Sir ar yr 20 Mai. A 
chafodd pawb lawer o fwynhad ar 
wrando ar y gyngerdd. Y canlyniad 
oedd i lawer o'r plant fagu mwy o 
ddiddordeb yn y pwnc.



Gwobr Arian 

Mae’r ysgol wedi derbyn gwobr 
arian am ein hymdrechion i wella’r 
amgylchedd.  Mae’n rhan o brosiect 
Ewropeaidd sy’n ceisio gwneud 
plant yn fwy ymwybodol o’u 
hamgylchfyd.  Rydym eisoes yn 
gwneud nifer o bethau, fel creu 
gardd y tu ôl i’r cabanau, ail-gylchu 
papur, llyfrau ffôn melyn, gwastraff 
ffrwythau…  Y datblygiad 
diweddaraf yw sefydlu pwyllgor 
(sy’n cynnwys dau gynrychiolydd o 
bob dosbarth yn yr Adran Iau) i 
benderfynu beth ddylai’r cam nesaf 
fod yn yr ymgyrch i ennill Y Faner 
Werdd.  Diolch i Mrs Reed, Mrs 
Hurford a Miss Griffin am eu holl 
waith. 

Ysgol Creigiau 

Eisteddfod 

Llongyfarchiadau calonnog i bawb a 
fu’n cystadlu ac i bawb a enillodd 
wobr yn yr adrannau Celf, Dylunio a 
Thechnol eg  yn Ei s t eddfod 
Genedlaethol yr Urdd eleni. 
Gobeithio i chi weld Robert Morgan 
ar y teledu yn derbyn ei dlws , sef, 
Tlws Coffa  Ted Breeze Jones sy’n 
cael ei gyflwyno i enillydd yr eitem 
orau yn yr Adran Ffotograffiaeth. 
Enillodd y wobr gyntaf am lun du a 
gwyn o’i frawd, Owen yn rhedeg. 
Enillydd cenedlaethol arall yw 
Megan Haf Powell Williams.  Daeth 
i’r brig yn y gystadleuaeth oedd yn 
cyfuno Ffotograffiaeth gyda Graffeg 
Cyfrifiadurol gyda’i llun o’r 
draffordd yn y nos. 

Enillodd Geraint Herbert yr ail 
wobr am greu gwefan ac mae’n siwr 
y bydd o gymorth mawr wrth i ni 
fynd ati i greu gwefan i’r ysgol.  Yn 
anffodus, nid oedd modd gweld y 
wefan yn yr Eisteddfod ond mi 
ddylech allu gweld ei waith drwy 
edrych ar ganlyniadau’r Eisteddfod 
dan www.urdd.org. 

Enillodd Dosbarth 2 yr ail wobr 
am eu cywaith creadigol 3D.  Buont 
yn  brysur iawn yn cyd-weithio i 
greu model o’r ffair. 

Rygbi 

Ddydd Iau, Mai yr 8fed, aeth  plant 
Blwyddyn 5 i Barc yr Arfau i 
chwarae Tag Rygbi.  Roedd y 
gystadleuaeth   yn cael ei threfnu 
gan Capital Rugby ac roedd yn 
agored i holl ysgolion Caerdydd ond 
o’r saith chwaraewr  ymhob tîm 
roedd rhaid i un fod yn ferch. 
Chwaraeodd pob tîm dair gêm a 
c h a w s o m  a m s e r  d i f y r  a 
llwyddiannus iawn. 

Disco 

Bu plant y Feithrin a’r Nursery yn 
brysur yn dawnsio er mwyn codi 
arian i greu gardd i’r synhwyrau yn 
ardal y Feithrin.  Dyma ffordd 
bleserus iawn i’r plant gyfrannu tuag 
at eu hamgylchedd ac ar yr un pryd 
llwyddwyd i godi £600. 
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PENTYRCH 

Gohebydd Lleol: Bethan Griffith 

Ar Wîb—Llun Robert Morgan 

Robert Morgan yn derbyn 
Tlws E.Breeze Jones oddi wrth 

Eurig Davies, Cadeirydd 
Pwyllgor  Eisteddfod yr Urdd. 

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn â Wyn Rees, Gill, 
Angharad a Catrin, Llysycoed, ar 
golli mam Wyn ym mis Mai. Roedd 
hi’n  byw yn Aberdâr ac yn gefnogol 
iawn i fywyd Cymraeg y dref ac 
ymhlith ei doniau roedd yn athrawes 
piano arbennig. 

Dadorchuddio Wylfa 
Ar ddydd Lun Calan Mai 
dadorchuddiwyd gwylfan newydd ar 
ben y Garth gan Gwladys Berry, un 
o drigolion hynaf Pentyrch a’r 
Cynghorydd Penri Williams, 
Cadeirydd Cyngor Cymuned 
Pentyrch. Gosodwyd yr wylfan i 
ddangos nifer o’r prif nodweddion 
sydd i’w gweld o’r mynydd uchaf yn 
Ninas Caerdydd. 

Cafwyd anerchiad gan Don 
Llywellyn ar hanes Mynydd y Garth 
a gweddi gan y Ficer, y Parch John 
Binny. 

Darllenwyd englyn gan Rhys 
Dafis oedd yn crynhoi yr awyrgylch 
arbennig a gafwyd ar ddiwedd 
diwrnod bendigedig o glir a heulog. 

Y Mynydd 

MENTER IAITH 
Fforwm Mudiadau Cymraeg 

Marchnata ar y We 
a Chyfryngau Eraill 

gyda 

Iwan Standley 
Amgueddfa Genedlaethol 

Cymru 
a 

Marc Phillips 
Plant Mewn Angen 

2pm Mehefin 11eg, 2003 
yn Interlink, 

Swyddfeydd Morwrol, 
Maesycoed, Pontypridd 

Gwybodaeth bellach: 
Lindsay Jones 01443 440920



thrylwyr ac Ann yn weithgar yn y 
Cylch Meithrin. Ymddeoliad hir a 
hapus i’r ddau ohonyn nhw. 

GWRTHOD RHOI 
GWYBODAETH 
Yn Llys Ynadon Pontypridd cafodd 
dyn lleol ei ddirwyo am beidio rhoi 
gwybodaeth am yrrwr yr honwyd 
iddo gyflawni trosedd. 

Cafodd Anthony Real, 54 oed o 
Heol Caerdydd, Ffynnon Taf, 
ddirwy o £80 a nodwyd tri phwynt 
cosbi ar ei drwydded. Bu’n rhaid 
iddo dalu £35 o gostau. 

MARW ELUNED YOUNG 
JONES 
Cydymdeimlwn â Dilwyn Young 
Jones, Heol Caerdydd, Ffynnon Taf, 
a’i frawd Huw sy wedi colli eu 
mam, Eluned Young Jones, priod y 
diweddar Tom. 

Bu farw yng Nghartref yr Hafod, 
Aberteifi, ar Fai 23 ac roedd yr 
angladd ar Fai 28 yn Amlosgfa Parc 
Gwyn, Arberth. 

CYFFURIAU: 
CARCHARU GYRRWR 
Yn Llys Ynadon Pontypridd cafodd 
gyrrwr, nad oedd yn gymwys i yrru 
am iddo gymryd cyffuriau, garchar 
am dri mis. 

Cafodd Michael Parsons, 34 oed o 
Dŷ Rhiw, Ffynnon Taf, ei wahardd 
rhag gyrru am dair blynedd. Roedd 
wedi cyfaddef nad oedd yn gymwys 
i yrru a’i fod wedi gyrru tra oedd 
wedi ei wahardd ac heb yswiriant. 

Am bum munud i wyth y bore ar 
Ebrill 7 roedd yr heddlu wedi gweld 
Parsons yn gyrru dros linell wen yng 
nghanol y ffordd, meddai’r 
erlynydd, Paul McCann. 

“Fflachiodd y car heddlu ei oleuadau 

ond gyrrodd Parsons am hanner 
milltir arall a phan stopiodd ei gar, 
roedd yn sigledig ar ei draed ac yn 
gorfod cydio yn nrws ei gar.” 

Methodd Parsons brofion yng 
ngorsaf yr heddlu. Roedd olion 
Temazepam a Diazepam yn ei waed. 

MARW EVAN WILLIAMS 
Yn dawel ar Fai 25 bu farw Evan 
Williams, gŵr y ddiweddar Annie, o 
87 Heol Caerdydd, Ffynnon Taf, 
gynt o Daibach, Port Talbot. Roedd 
yn 91 oed. 

Roedd y gwasanaeth ar Fai 31 yn 
Eglwys y Santes Fair a Sant Ioan, 
Ffynnon Taf,  a’r traddodiant yn 
Amlosgfa Margam. Cydymdeimlwn 
â’r mab a’r ferch, John a Margaret, 
a’r wyrion a’r wyresau, Megan, 
Annie, Rita, Michael, Owain a 
Stewart.

DIGWYDDIADAU 

C A P E L  B E T H L E H E M , 
Gwaelod-y-Garth ,  10.30am. 
Mehefin 1: Gweinidog (Cymun); 
Mehefin 8: Gweinidog; Mehefin 15: 
Gweinidog; Mehefin 22: y 
Parchedig Eirian Wyn; Mehefin 29: 
Gweinidog. 

CYLCH MEITHRIN Gwaelod-y- 
Garth, 9.15-12, Festri Capel 
Bethlehem, Gwaelod-y-Garth. 
Sesiynau prynhawn ddydd Mawrth a 
Mercher. Mwy o fanylion: 029 20 
813980. 

CYLCH TI A FI Ffynnon Taf: 
brynhawn Mercher yn ystod y 
tymor, 1.15-2.45pm, Neuadd Pentre 
Ffynnon Taf. Mwy o fanylion: Jo 
Jones, 029 20 810600. 

CYMDEITHAS ARDDWROL 
Ffynnon Taf a’r Cylch: ddydd 
Mawrth cynta’r mis, Clwb Cyn- 
Aelodau’r Lluoedd Arfog, Glan-y- 
Llyn. Manylion oddi wrth Mrs 
Toghill,  029 20 810241. 

CLOD I CATRIN 
Wrth i ni fynd i’r wasg, 
llongyfarchiadau i Catrin Dafydd o 
Waelod-y-Garth ddaeth yn ail yn y 
Gadair ac yn drydydd yn y Fedal 
Lenyddiaeth yn Eisteddfod yr Urdd. 

Enillydd y Gadair oedd Ifan Prys o 
Landwrog a’r beirniad oedd 
Gwenallt Llwyd Ifan a Tudur 
Hallam. Y dasg eleni oedd 
cyfansoddi cerdd gaeth neu rydd heb 
fod dros 100 llinell o hyd ar y testun 
Dur. Eurig Salisbury oedd yn 
drydydd. Dyluniwr a chynlluniwr y 
Gadair oedd Eifion Morgan o 
Gwmtwrch, Cwm Tawe, ac Ysgol 
Gyfun Ystalyfera gynigiodd y 
wobor. 

Beirniaid y Fedal oedd Peredur 
Lynch a Sian Thomas ac roedd 
cyfrol fuddugol Nia Peris o 
Ddyffryn Nantlle’n gasgliad o 
straeon byrion a barddoniaeth. Siân 
Llywelyn Roberts o Gylch Ardudwy 
oedd yn ail a Lowri Roberts o Fôn 
rannodd y drydedd wobor. 

MARW MARI EVANS 
Ar Fai 2 bu farw Mari Evans, Epynt, 
Ffynnon Taf a Hendre, Borth, 
Ceredigion, gynt o Dyddewi, merch 
y diweddar J J ac Eleanor Evans a 
chwaer y diweddar Pryderi. 

Roedd yr angladd yn Amlosgfa’r 
Ddraenen, Caerdydd, ddydd 
Sadwrn, Mai 10. Cynhel ir 
gwasanaeth coffa yn Nhyddewi ym 
Mehefin. 

FFARWEL I ANN A 
JOHN 
Dymuniadau gorau i Ann a John 
Williams sy wedi gadael King 
Street, Ffynnon Taf, a symud i 
Lanelli. 

Diolch i’r ddau am eu cyfraniad i’n 
bywyd cymunedol. Roedd John, 
cyn-newyddiadurwr ar y Western 
Mail, yn gynghorydd brwd a 12 

FFYNNON TAF   NANTGARW 
A GWAELOD Y GARTH 

Gohebydd Lleol: Martin Huws
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CERDDED Y 
FFINIAU 

Pob saith mlynedd mae miloedd o 
drigolion yr ardal yn mynd i dref 
hynafol Llantrisant i gymeryd rhan 
mewn seremoni sy’n dyddio yn ôl i’r 
14eg ganrif o gerdded y ffiniau 
(Beating the Bounds)  ac eleni 
cynhelir y seremoni ar ddydd Sadwrn 
y 7ed o Fehefin. 

Wrth i’r Brenin  Edward I gyflwyno 
y Siarter i bobl tref Llantrisant yn 
1346 rhoddodd yr hawl iddynt adael 
eu hanifeiliaid i bori ar y tir comin o 
amgylch y dref ac yn fwy pwysig y 
rhyddid i fasnachu heb dalu trethi tu 
fewn i ffiniau’r dref. Mae seremoni 
Cerdded y Ffiniau yn deillio o’r siarter 
a bydd Rhyddfreinwyr y dref  yn 
cerdded ffin saith milltir hen 
Fwrdeistref Llantrisant i ddathlu eu 
hawliau. 

Ar hyd y canrifoedd mae’r seremoni 
a thraddodiad y Rhyddfreinwyr wedi 
parhau. Y Rhyddfreinwyr (Freemen) 
yw meibion neu meibion yng 
nghyfraith i gyn Rhyddfreinwyr a 
dderbyniodd yr hawliau i’r Siarter 
saith canrif yn ôl.  Mae’n debyg mae’r 
Rhyddfreinwyr cyntaf i’w henwebu 
oedd milwyr o Ryfel Crecy yn Awst 
1346. Roedd Llantrisant yn enwog am 
ei filwyr bwa hir oedd yn arbenigo 
mewn saethyddiaeth, a roeddent wedi 
chwarae rhan allweddol i ennill y 
frwydr yn erbyn y Ffrancod. 

Heddiw mae mwy na 2,000 o 
ddisgynyddion o gwmpas y byd sydd 
wedi ymrestru yn Rhyddfreinwyr. 
Mae eu hawliau dros 300 erw o dir 
comin sy’n berchen iddynt yn cael ei 
ddiogelu gan Ymddiriedolaeth Tref 
Llantrisant sydd wedi trefnu’r 
seremoni eleni. 

Bydd y seremoni yn parhau drwy’r 
dydd gyda dathliadau yn y dref yn y 
bore ac yna   gwasanaeth yn eglwys y 
plwyf am 2pm. Bydd y daith gerdded 
o amgylch y ffiniau yn cychwyn am 
2.45 ac yn parhau hyd 7pm. 

Mae nifer o safleoedd “cerrig taro” a 
osodwyd canrifoedd yn ôl ar hyd y 
ffin ac i gadw’r traddodiad bydd 
bechgyn ifanc yn cael eu bympio ar ei 
pen-olau i’w hatgoffa o linell y ffin. 

Mae’n siwr y bydd yn ddiwrnoad 
arall arbennig i’w gofio i drigolion 
Llantrisant a’r cylch. 

Aelodau o ‘Gôr 
Henoed Gwaelod 
y Garth’ a fu’n 
ymddangos ar 

Lolipop ar S4C 
yn ddiweddar!! 

SWYDDFEYDD 
NEWYDD TRAVOL 

Ar ddiwedd mis Ebrill agorwyd 
swyddfeydd newydd Travol gan 
J a n e  D a v i d s o n  A . C .  y m 
Mhontypridd. Bydd y swyddfeydd 
ym Maesycoed yn rhoi mwy o le i 
reoli’r gwasnaeth pwysig hwn sy’n 
datblygu i roi cymorth i gludo pobl 
hen ac anabl o’u cartrefi i fynd i 
siopa neu i fynd ar ymweliad â 
ffrindiau neu ar wyliau. 

Mae staff amser llawn yn rheoli’r 
bys i au  ar be nn i g  a  l l u  o 
wirfoddolwyr yn eu cynorthwyo. 
Roedd yr agoriad yn gyfle i ddathlu 
y gwaith sylweddol sydd wedi cael 
ei wneud i gael grantiau o gronfeydd 
y loteri a chyrff eraill i gynnal a 
datblygu Travol. 

CICIO 

Mae criw CiC yn ardaloedd 

Rhondda Cynon Taf, Caerffili, Bro 
Ogwr a Chaerdydd wedi ymuno i 
gyhoeddi cylchgrawn arbennig i 
bobl ifanc sy’n sôn am y llu o 
weithgareddau sy’n digwydd yn yr 
ardal hon. Mae prosiect CiC yn cael 
ei redeg gan y Mentrau Iaith a’r 
Urdd ac mae’n gyfle arbennig i bobl 
ifanc ddefnyddio’r Gymraeg y tu 
allan i’r ysgol. Mae rhagor o 
wybodaeth ar y safle we 
www.cicio.net.



Ar Draws 
1. Cymryd oes pys, go drapia, i ddod 
o hyd i greaduriaid sy’n byw yn y 
dðr. (6) 
5 a 24. Mae hosan babi Cen o’i le— 
nid oes dim dwywaith (3,2,3,3,3) 
8. Do eb Idris, rwyf wedi colli un ar 
grwydro (8) 
9. Synnu at y gem du (6) 
10. Mae’n nobl i achub un ond yn 
lluddedu (5) 
11. Mae benyw yn troi i ddangos y 
tu flaen i’r pen (5) 
12. Dymchwel a chrio i fod o du (4) 
13. Ceir o’r aur sy’n is yr offerynnau 
i dorri brethyn (8) 
16. Ie, ffagl Ed sy’n methu (8) 
19. Rhoi un yn y lloc ond methu dod 
o hyd iddo (4) 
22. Saf fwy i’r chwith i fod yn 
sefydlog (6) 
23. Merch sy’n disgwyl (5) 
24. Gweler 5 
25. Mae 100 o ieir da’n urddo 
rhywun (8) 
26. Gofalu am y rhai colledig efallai 
(8) 
27. Mae Di i fod i ddistrywio am 
byth (6) 
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1  2  3  4  5  6  7 

8  11  9 

13  10  11 

15 

12  19  20  13  14 

22  15  23  25 

16  17  18  22  19  20 

34  21 

22  23 

36  37 

24  38  25 

40 

26  27 
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L 

Atebion i: Croesair Col 
34, Pen Bryn Hendy, Yr Encil, 
Meisgyn, 
Pontyclun. CF72 8QX 
erbyn 24 Mehefin 2003 

Ennillydd Croesair mis Mai oedd 
Loreen Williams, Penywaun, Efail 
Isaf. 

Dyma gyfle arall i chi 
ennill Tocyn Llyfrau. 

Atebion Croesair 
Mis Mai 

LL  U  A  R  A  F  U  D  A 

Y  S  G  U  B  N  E  I  D  R 

G  A  W  Y  N  E  B  L  B 

O  I  Y  N  I  E  Y  E 

D  I  N  O  D  W  N  E  W  I  D 

F  L  C  E  N  D  A 

B  O  N  W  R  I  P  R  Y  N  U 

R  Y  O  D  L  Y  T 

D  I  A  N  C  I  E  CH  D  O  E 

E  R  R  O  N  O  S 

W  A  Y  FF  L  O  N  L  G 

I  R  D  I  M  Y  M  U  N  O 

N  R  U  FF  E  R  N  R  B 

I Lawr 
2. Mae 28 o ddiwrnodau iddo (1,3,3) 
3. Go boeth i 51 ond yn addawol (9) 
4. Dod â’r arf i gwpla (6) 
5. Drysu H.E. i fod yn ffyddiog (7) 
6. Pryd i ddechrau’r dydd? (8) 
7. Mae gan Elgar B.A. y gallu i rifo 
drwy gyfrwng symbolau (7) 
14. Er cof am dair, byddaf yn 
cofnodi (9) 
15. Dal i fyw? I’r dim ac yn dadflino 
(8) 
17. Yn A.S. ac yn unben ond ni 
fyddaf yn bresennol (7) 
18. Oni mewn cawg mae modd i 
draflyncu? (7) 
20. Taflu’r dîs o chwith a gall 
ddangos ôl tân. (7) 
21. Dod â 1050 mewn ymgais i 
foddio (6) 

Darlithoedd i Ddysgwyr 
a Siaradwyr Cymraeg 

Ymhlith y gyfres o ddarlithoedd a 
d r e f n w y d  y n  A m g u e d d f a 
G e n e d l a e t h o l  C y m r u  y n g 
Nghaerdydd mae darlith ‘Taith 
Cymru nôl o’r Antartig’ gan Geraint 
Price, Uwch Swyddog y Gwyddorau 
Daear, am 1.05pm, dydd Mawrth, 1 
Gorffennaf. Mae’r ddarlith yn rhad 
ac am ddim ac nid oes angen 
archebu lle ymlaen llaw. 

Cymdeithas Carnhuanawc 
029 20 623275 

carnhuanawc@onetel.net.uk 
http://uk.geocities.com/ajcouch/carnhuanawc/ 

14 Mehefin , Dydd Sadwrn 

Taith Gerdded. 

Dyffryn Rhiangoll 
Arweinyddion:       Geoff Davies , 
Swyddog Parc Cenedlaethol 

Brycheiniog 
Keith Bush,  Cadeirydd 

Cymdeithas Carnhuanawc 

Cwrdd :    47 Wingfield Rd  Eglwys 
Newydd Caerdydd  1.00 pm
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LANSIO 
PARTI PONTY 

Daeth torf i Glwb Rygbi Pontypridd 
i lansiad Parti Ponty yng nghwmni 
aelodau o Fwrdd yr Iaith Gymraeg a 
Chynghorwyr Rhondda Cynon Taf 
ar 15 Mai. 

Roedd yn gyfle i ddathlu’r 
buddsoddiad sylweddol mae’r 
Fenter Iaith, y BBC a’r Cyngor Sir 
yn rhoi i mewn i Barti Ponty ac i 
edrych ymlaen at ðyl arall ym 
Mharc Ynysangharad ar ddydd 
Sadwrn 5ed o Orffennaf. 

Roedd hefyd yn gyfle i Rhodri 
Williams, Cadeirydd Bwrdd yr Iaith 
Gymraeg, dderbyn yn ffurfiol 
Cynllun Addysg Iaith Gymraeg 
Cyngor Sir Rhondda Cynon Taf. 
Hwn yw’r cynllun olaf i gael ei 
fabwysiadu gan y Bwrdd ac mae’n 
dilyn trafodaethau maith rhwng y 
Bwrdd a’r Cyngor. 

Derbyniwyd tysytysgrif ar ran y 
Cyngor gan  y Cynghorydd Rebecca 
Winter, Aelod o Gabinet Cyngor 
Rhondda Cynon Taf dros Faterion 
Datblygiad Plant, yr Ysgolion a 
Diwylliant.. 

TAITH GERDDED 
DEWCH I GERDDED, SIARAD 
CYMRAEG – A MWYNHAU!!! 

DEWCH I GLYWED AM HANES 
LLEOL A BYWYD GWYLLT 

PENDERYN 
Dydd Sadwrn 7 Mehefin 2003 

am 2.00 o’r gloch 
PRIS   £2  yr un neu yn rhad ac am 

ddim i blant, 
Pawb i gyfarfod ger Neuadd 

Gymunedol Penderyn (yn agos i 
Ysgol Benderyn) 

Os fydd y tywydd yn ddrwg fe fyddwn 
yn cwrdd yn Nhafarn y Lamb, 

Penderyn am ddiod a sgwrs 

Fe fydd y graddiant yn ara-deg ar hyd 
hen rheilffordd Penderyn. Fe fyddwn 

yn cyfarfod â Mrs.Nancy Selwood 
(awdures poblogaidd yr ardal ). Fe 

fydd y daith yn para tua 2 awr. 

Trefnir y daith gan CYD A Menter 
Iaith a’r tywysydd fydd Jeff Davies 

(Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog). 

Am fanylion pellach ffoniwch 
RHIAN JAMES (01685 877183) 

Plant Ysgol Evan James 
yn y Parti Lansio 

Y Cynghorydd Rebecca 
Winter yn anerch y cyfarfod
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