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tafod elái 
POPTY YN 
RHYDFELEN 

Ym mis Tachwedd cafodd 
disgyblion Ysgol Gyfun Rhydfelen 
wledd gerddorol anferth.  Cawson 
nhw ddisgo am ddim yn ogystal ac 
anrheg o  CD ‘Popty’ a oedd yn 
cynnwys nifer o ganeuon diweddaraf 
grwpiau Cymreig Cymru. 

Trefnwyd y prynhawn gan Rhys 
Mwyn, cynhyrchydd recordiau o’r 
Gogledd gyda help gan Adran 
Marchnata S4C, a chafwyd cymorth 
ariannol gan Fwrdd yr Iaith 
Gymraeg.  “Pwrpas y prynhawn 
oedd i bwysleisio i bobl ifanc Cymru 
bod gennyn ni grwpiau pop sy’n 
canu trwy gyfrwng y Gymraeg sydd 
llawn cystal ag unrhywbeth byddant 
yn gwrando arno yn Saesneg”. 

Perfformiodd Gwenno, TNT ac 
Alun Cowles eu caneuon Cymreig er 
bod TNT hefyd wedi recordio 
gwaith yn y Saesneg gan eu bônt 
wedi cefnogi grwpiau megis Liberty 
X ac A1 mewn cyngherddau’n 
ddiweddar. 

Dywedodd Nia Sheppeard, Bl. 8 
“Alun Cowles oedd y gorau achos 
dwi’n cofio ei weld e pan oedd e yn 
ein hysgol ni.  Roedd yn wych ei 
weld yn canu ar y llwyfan jest fel 
Gareth Gates”. 

Cyflwynwyd y grwpiau gan Gethin 
Jones, sef un o gyflwynwyr Planed 
Plant, sydd hefyd yn ‘Bachelor of 
the Year’ cylchgrawn Company. 
Cafodd gyfweliad syth ar ôl y disgo 
gan Bethan Keogh ar gyfer ei raglen 
radio ‘Amser Arddegau’ ar GTFM, 
a gofynnodd iddo a oedd ennill y 
teitl wedi rhoi hwb i’w fywyd 

carwriaethol.  Chwarddodd  Gethin 
yn uchel cyn ateb “Dwi ddim yn 
siwr dy fod yn cael gofyn cwestiwn 
fel hynny i mi!” 

Gethin Jones gyda Matthew Breese a Bethan Keogh 

TNT 

a 

Gwenno 

CWMNI RECORDIAU 
NEWYDD 

Mae cwmni recordio newydd wedi 
ei sefydlu yng Ngwaelod y Garth, 
Cynyrchiadau Kissan, a rhyddhawyd 
eu hail CD, Ryland Teifi, ym mis 
Tachwedd. 

Mae’r cwmni yn darparu 
gwasanaeth stiwdio recordio a 
chynhyrchu CD ar gyfer hyrwyddo 
neu werthiant. 

Bu gwerthiant da ar CD cyntaf y 
cwmni, Coast to Coast, gan y 
delynores Catrin Finch. 

Am wybodaeth bellach ewch i safle 
gwe www.kissanproductions.com 

Nadolig Llawen 
a Blwyddyn 
Newydd Dda 

i holl ddarllenwyr 
Tafod Elái



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 1 Chwefror 2004 
Erthyglau a straeon 
i gyrraedd erbyn 
21 Ionawr 2004 

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 

8.00pm, Nos Wener 
Chwefror 4 2004 

Ysgol Creigiau 

Gwyn Griffiths 
yr Awdur yn Llydaw 

Gyda chymorth yr  academi 

CYLCH 
CADWGAN 

CLWB Y 
DWRLYN 

Canu Carolau 
Nos Lun  22 Rhagfyr 

am 7.00pm 
o Neuadd y Pentref, Pentyrch 

Y Fari Lwyd 
Nos Wener, 9 Ionawr 2004 
8pm Clwb Rygbi Pentyrch 
yna Tafarnau’r Pentref 

Manylion: 20890040 

Merched y Wawr 
Cangen y Garth 

Dathlu’r Nadolig yng 
nghwmni’r 

Pedwar Gwron a Kate 

Nos Fercher, Rhagfyr 10fed 
am 8 o'r gloch 

yn Ysgol Creigiau 
Mynediad £3 

(yn cynnwys gwin neu sudd a 
‘mins pei’) 

Dewch a’ch gwþr a’ch ffrindiau 

Merched y Wawr 
Cangen y Garth 

Noson gymdeithasol yng 
nghwmni Merched y Wawr, 

Tonysguboriau 

Yng Ngwesty’r Arth, Llantrisant 
Nos Fercher, Ionawr 14eg 

am 8 o’r gloch 

Manylion: 029 20884587 

Merched y Wawr 

Gwasanaeth Nadolig 
y Rhanbarth 

Nos Lun, Rhagfyr 8fed, 
Am 7.30 pm 

Yng nghapel y Methodistiaid, 
Radur 

Croeso cynnes 

Cymdeithas Gymraeg 
Llantrisant 

Cinio Nadolig 
yn y Tþ Nantddu 

ar Nos Wener  12 Rhagfyr 

Cerdded y Garth 
2pm ar 28 Rhagfyr 

Trip i Lundain 
24 Ionawr 2004 

Manylion: 01443 218077 

Argraffwyr: 
Gwasg 

Morgannwg 
Uned 27, Ystad 
Ddiwydiannol 

Mynachlog Nedd 
Castell Nedd SA10 7DR 

Ffôn: 01792 815152 

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

www.cwlwm.com 
Gwybodaeth am holl 

weithgareddau Cymraeg yr ardal. 
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Cyngor Tref Pontypridd 

Cyngerdd Nadolig 
gyda Côr Godre’r Garth 

7.30pm Nos Wener, 
5 Rhagfyr 

yng Nghanolfan 
Hanesyddol Pontypridd ger 

yr Hen Bont 

Dewch i ddathlu’r Ðyl
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TONYREFAIL 
Gohebydd Lleol: D.J. Davies 

o’i hoes bellach. 
Mae ganddi chwaer yng nghyfraith 

yn byw yn Heol Waunrhydd sef 
Marion Llewelyn a’i brawd Dilwyn 
Llewelyn sydd yng nghartref 
Gelliseren. Mae yntau wedi cael ei 
ben blwydd yn 92 oed ers yr haf 
diwethaf. Pob bendith ag edrych 
ymlaen at y degawd nesaf. 

RAS NOFIO 
Llongyfarchiadau mawr i Fflur Elin 
9 oed, merch Danny Grehan a Helen 
Prosser. Yn ddiweddar mae Fflur 
wedi nofio tair milltir mewn tair awr 
ym mhwll nofio Tonyrefail (192 tro 
o hyd y pwll nofio) tipyn o gamp yn 
wir. Mae wedi casglu £400 i’w 
rannu rhwng Ysgol Gynradd 
Gymraeg Tonyrefail a Phlant mewn 
angen. Da iawn wir Fflur. 

Ymweliad Ysgol 
Mwynhaodd plant cyfnod allweddol 
dau yr ysgol eu hymweliad â Theatr 
y Sherman yng Nghaerdydd ar 
Dachwedd 25 i weld cynhyrchiad o'r 
"Borrowers". 

Nesau at y Nadolig 
Mae'r paratoadau ar gyfer y Nadolig 
a r  g ar l am.  D ym a r a i  o r 
gwei t hgar eddau.  1. 12. 03 - 
Cym.Rh.Ath. yn addurno'r Neuadd. 
2.12.03 - Ffair lyfrau, cardiau 
Nadolig - Siop-y-Bont, Pontypridd - 
yn y Neuadd 3.30-4.45 o'r gloch. 
4 . 1 2 . 0 3 - F f a i r  N a d o l i g 
(Cym.Rh.Ath.). 
6.12.03 - Pantomeim Saesneg "Dick 
Whittington" - Aberdâr. Trefnu gan 
y Gym.Rh.Ath. 
8.12.03 - Pnawn - Plant D, Bl 1 a 2 
yn ymarfer yn Salem. 
9.12.03 - Pnawn - Plant Bl 3, 4, 5 a 6 
yn ymarfer yn Salem. 9.12.03 - 6.30 
o'r gloch - Gwasanaeth plant D, Bl 1 
a 2 yn Salem. 
10.12.03 - Pnawn - Cyngerdd 
Nadolig plant Meithrin yn Neuadd 
yr ysgol (1.45 o'r gloch). 
11.12.03 - Gwasanaeth plant Bl 
3,4,5 a 6 yn Salem - 6.30 o'r gloch. 
12.12.03 - Cinio Nadolig yr ysgol. 
15.12.03 - Parti Nadolig plant M, D, 
Bl 1 a 2 yn Neuadd yr ysgol 
Cym.Rh.Ath. yn trefnu. 
16.12.03 - Sioe Nadolig i’r plant 
"Hosan Lawn Santa”. £1.50 y pen. 
Gyda Phil Harries. 
17.12.03 - Pnawn - Disgo Nadolig - 
Bl 3, 4, 5 a 6 yn Neuadd yr ysgol 
Cym.Rh.Ath. yn trefnu. 
19.12.03 - Diwedd Tymor. 

Plant Mewn Angen. 
Llongyferchir y plant ar eu 
hymdrechion ardderchog ar ddydd 
Gwener Tachwedd 21 ain, i godi 
arian i Blant Mewn Angen. Drwy 
beidio a gwisgo gwisg ysgol, a 
thrwy brynu a gwerthu teisennau a 
losin, Ilwyddwyd i godi £328.95. Da 
iawn blant Garth Olwg. 

Gala Nofio 
Llongyfarchiadau i bawb fuodd yn 
cynrychioli Ysgol Garth Olwg yng 
Ngala Nofio'r Urdd ar y trydydd ar 
ddeg o Dachwedd. Cafodd merched 

IRIS YN NAW DEG OED 
Llongyfarchiadau  mawr i Mrs Iris 
Llewelyn  A.L.C.M. Heol Uchaf 
Tonyr efa i l  ar  gyrr aedd ei 
phenblwydd yn 90 oed ar y 27ain o 
Dachwedd. 

Mae Iris wedi amlygu ei hunan yn 
Nhonyrefail fel athrawes gerddorol. 
Mae wedi dysgu  a chaboli  plant ag 
oedolion i ganu’r piano, ac wedi 
gweld cenedlaethau lawer ac wedi 
gweld wyresau ag wyron a thebyg 
iawn gorwyresau a gorwyrion yw 
cael eu hyfforddi ganddi. 

Bu yn aelod ffyddlon yng Nghapel 
Ainon  Bedyddwyr Cymraeg 
Tonyrefail ac yn chware’r organ yno 
am flynyddoedd cyn i’w ddrysau 
gau dros ddeng mlynedd yn ôl. 
Mae’r capel bellach wedi ei 
ddymchwel. 

Chwaraeodd ei diweddar gymar 
Emlyn a hithau ran amlwg yng 
nghyrfa gynnar Iris Williams pan yn 
ferch ifanc yn yr ardal. Roedd  yn 
mynychu Ysgol Sul Ainon, ac mae 
yn dal cysylltiad ag Iris sy’n galw 
i’w gweld pan fydd yn yr ardal. 

Ganwyd i Emlyn a Iris un plentyn 
sef David sydd yn byw yn Swydd 
Surrey wedi priodi â Lilwen yn 
wreiddiol o Faesteg a  chanddynt 
ddau o blant Gareth a Sarah. Mae 
Gareth yn briod â Kirsti merch o 
Gaerdydd ers Mis Awst. 

Brodor o’r Gilfach Goch yw Iris 
ag mae cariad tuag at y Gilfach mor 
amlwg heddyw ag y bu erioed er ei 
bod wedi byw yn y Ton rhan fwyaf 
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Mrs Iris Llewelyn 

Fflur Elin 

YSGOL 
GARTH OLWG 

y tim cyfnewid rhydd gryn 
Iwyddiant wrth iddynt ddod yn ail, 
ac ond trwch blewyn o gipio'r safle 
cyntaf. Cafwyd perfformiadau 
ungiol arbennig gan Elise Rees a 
Ben James. 

Rygbi 
Colli fu hanes y tîm rygbi yn eu gem 
gystadleuol gyntaf o'r tymor. Gêm 
gorfforol gystadleuol dros ben. Y 
sgôr terfynnol Garth Olwg 5, 
Pontyclun 21.



EFAIL ISAF 
Gohebydd Lleol: Loreen Williams 

CREIGIAU 

Gohebydd Lleol: Nia Williams 

- y bonwr Howard o Lanelli. Ond 
pwy tybed oedd yn rhoi cymorth 
(honedig!) iddo gyda'i waith cartref 
Ffiseg? Pwy tybed oedd yn rhoi 
benthyg ei 'git' rygbi iddo (yn 
honedig!)? Pwy gafodd ei eni ar yr 
union yr un diwrnod â'r bonwr 
Howard? (hollol wir!) Rhieni pwy 
briododd yr un diwrnod â rhieni y 
bonwr Howard? (hollol wir!) (Sori, 
fi gafodd y drefn yn anghywir 
fan'na!) 

Wel - wnaethoch chi ddyfalu? 
Os gwelwch chi Enid yn siopa am 
wisg fwy arbennig na'r arfer yn y 
dyfodol agos - dyna lle gorwedd yr 
ateb! 

Ie, y gwron dan sylw yw Mr Brian 
Davies! Dw i'n siwr bod ganddo 
straeon difyr iawn i'w hadrodd 
waeth roedd e a'i gyfeillion Ken 
Evans, y Dr Rowland Wynne a Mr 
Michael Howard yn gyfoeswyr yn 
ysgol Ramadeg y Bechgyn, Llanelli 
'slawer dydd! A 'sgwn i faint fydd hi 
cyn y caiff Enid a Brian wahoddiad 
arbennig i rif 10? Watch thees spês. 

Llwyddiant yn yr Ðyl 
Gerdd Dant 
Llongyfarchiadau i Menna Thomas, 
Waunhir a Gavin Ashcroft am 
g i p i o ’ r  w o br  g y n t a f  yn g 
nghystadleuaeth y ddeuawd yn yr 
Ðyl Gerdd Dant yn Aberystwyth 
ddechre' Mis Tachwedd. 

Y TABERNACL. 
Gwellhad Buan 
Dymuna holl aelodau’r Tabernacl 
wellhad buan i’r Parchedig Eirian 
Rees. 
Bu'n dipyn o sioc i bawb wrth 
gyrraedd y capel ar Sul cynta' Mis 
Tachwedd i ddeall fod ein 
gweinidog wedi ei gymryd yn wael 
i’r ysbyty yn oriau man y bore. Braf 
yw gallu cofnodi fod Eirian dipyn yn 
well erbyn hyn a'i fod wedi dod adre' 
o’r ysbyty. Rhaid pwyllo ychydig 
am rai wythnosau nawr! 

Trefn y Suliau 
Rhagfyr 7fed Mr Alan James, 
Llantrisant 
Rhagfyr 14ed Dathlu'r Nadolig gyda 
Phlant yr Ysgol Sul 
Rhagfyr 21ain Dathlu’r Nadolig 
gydag aelodau Teulu Twm. 
Rhagfyr 28ain Mr Geraint Wyn 
Davies,Y Groesfaen. 
Ionawr 4edd Mr Geraint Rees, Efail 
Isaf. 

Gwasanaeth Noswyl Nadolig, 
Rhagfyr 24ain am 11 o'r gloch yr 
hwyr. Croeso i aelodau, ffrindiau a 
chymdogion.. 

Colli cymeriad 
Chwi t h  i aw n yw cof no d i 
mar wol aet h Arnold Lewi s . 
Cydymdeimlwn yn ddwys â'i 
weddw Marie a'i blant - Robert ac 
Adrian.  Brodor o ardal Bangor oedd 
Arnold. Cerddor o fri. Ei ddawn ar y 
piano yn ogystal â'r organ yn 
ddigamsyniol. Bu'n gyfeilydd côr y 
Penrhyn yn ei ieuenctid. Dilynodd 
yrfa yn y cyfryngau. Gweithiodd yn 
adran Addysg y BBC i gychwyn cyn 
ei ddyrchafu'n bennaeth yr adran 
Gerdd yn y BBC yn ddiweddarach. 
Gwelir ei golli gan lawer yn y 
pentref. 

Cydymdeimlad 
Estynnwn ein cydymdeimlad i Jane 
Williams, gweddw y diweddar Huw 
Brian Williams fu farw mor sydyn 
ychydig yn ôl. Roedd Huw Brian yn 
fab i'r diweddar Ifan O. Williams, 
arloeswr yn nyddiau cynnar y radio 
yng Nghymru. Ym myd y cyfryngau 
y gweithiai Huw yntau.  Bu'n Uwch- 
gynhyrchydd/gyfarwyddwr gyda'r 
BBC yng  Nghaer dydd  am 
flynyddoedd lawer. Cydymdeimlwn 
hefyd â'i fam Marian  a'i chwaer 
Sioned. 

Gwellhad buan ... 
...i Rhys Jones, gafodd anffawd ar y 
cae pêl-droed yn ddiweddar. 
Torrodd Rhys ei fraich ac mae ei 
dîm yn gweld ei golli yn arw. Brysia 
wella Rhys i ti gael llenwi'r bwlch 
yna sy'n y tîm. 

Llongyfarchiadau ... 
... i Marc Shewring a'i dîm egniol ar 
berfformiad cerddorol gwych o 'The 
Sound of Music' yn ddiweddar. 
Marc,  yn rhinwedd ei swydd fel 
pennaeth cerdd y Ddraenen Wen 
oedd yn gyfrifol am y sioe - 
cynhyrchiad gwefreiddiol! Ac os 
nad oeddech chi yno - wel, roeddech 
chi ar eich colled!  Mae 'na fideo ar 
gael, medden nhw! 

Pwy tybed? 
Chwi wyddoch bob un bod gan y 
blaid Geidwadol arweinydd newydd 
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Dyweddio 
Llongyfarchiadau gwresog i Nia 
Edmunds a Matthew Thomas ar eu 
dyweddiad. Merch ifanca John a Pat 
Edmunds, Penywaun yw Nia ac 
mae'n athrawes yn Ysgol Gynradd 
Penderyn, ger Aberdâr. Mae 
Matthew yn hanu o Lantrisant ac 
mae yntau newydd ddechrau ar 
swydd newydd yn beiriannydd yn 
Llangeinor, gerllaw Penybont-ar- 
Ogwr. Dymuniadau gorau i'r ddau a 
phob hapusrwydd i’r dyfodol. 

Llongyfarchiadau 
Llongyfarchiadau i Owen Thomas, 
mab John Llewelyn a Judith 
Thomas, Nantcelyn ar gwblhau yn 
l l w y d d i a n n u s  e i  G w r s 
Newyddiaduriaeth. Bu’n gweithio 
gyda'r Uxbridge Chronicle am ddwy 
flynedd tra’n hyfforddi o dan adain 
Grðp y Trinity Mirror. 

Gavin Ashcroft  a Menna Thomas



PENTYRCH 
Gohebydd Lleol: Bethan Griffith 

CYDYMDEIMLO 
Hoffwn gydymdeimlo gyda Dave a 
Gwyneth Lewis a'r teulu Lôn y Fro, 
ar golli mam Dave yn ddiweddar. 

LLONGYFARCHIADAU 
Dymuniadau gorau i Lisa Snowball 
wedi iddi symud i Lundain i weithio 
ar Newsround. 

Pob hwyl i Catrin Rees a Marged 
Haf Jones ar eu taith o gwmpas y 
byd. Dechreusant ar eu taith 
ddechrau Tachwedd, ac maent ar 
hyn o bryd yn yr India. 

Da yw gweld Mrs Gwladys Berry ar 
hyd y pentref ar ôl cyfnod yn yr 
ysbyty.Gobeithio cewch fwynhau 
iechyd da. Croeso nôl gartre'. 

PÊL DROEDWYR 
EIN PENTRE' 
Mae criw o fechgyn y pentref, sef 
Owen, Joel, Garmon, Steffan, a 
Guto yn chwarae pêl droed dros 
Bentyrch (o dan 9 oed), yn 
wythnosol bob bore Sadwrn. Er nad 
ydynt yn mwynhau eu rhediad gorau 
o fuddugoliaethau ar y funud(!), 
efallai fydd y sylw yma yn eu 
sbarduno i fwynhau gwell 
canlyniadau. Pob lwc am weddill y 
tymor fechgyn. 

O TYN Y GORCHUDD 
Daeth torf enfawr i Gylch Cadwgan 
mis Tachwedd ar gyfer sgwrs gan 
Angharad Price am ei llyfr ’O Tyn y 
Gorchudd’. Daeth â hanes ei theulu 
yn Ninas Mawddwy yn fyw i ni 
drwy ei sgwrs am gasglu 
gwybodaeth ar gyfer y llyfr a hefyd 
drwy ddangos ffilm gan John 
Roberts Williams am y tri brawd 
oedd yn byw yn  Nhynybraich, dau 
ohonynt yn ddall, a’r effaith cafodd 
hynny ar  gyfeiriad eu bywydau. 

CLWB Y DWRLYN 
Cafwyd wledd o ddifyrrwch yn 
Nwli’r Mochyn ym mis Tachwedd 
gan aelodau’r Dwrlyn a’u gwesteion 
- T. James Jones ac Henry Down a’i 
gyfeillion a fu allan yn Awstralia 
dros  Gwpan Rygbi’r Byd. 5 

URDD GOBAITH 
CYMRU YN PENODI 
PRIF WEITHREDWR 

NEWYDD 

Mae  Urdd Gobaith Cymru wedi 
penodi Efa Gruffudd Jones yn Brif 
Weithredwr nesaf y mudiad. Ar hyn 
o bryd Efa yw Cyfarwyddwr 
Datblygu y mudiad ac mae wedi 
gweithio i'r Urdd ers tair blynedd a 
hanner. Dyma'r tro cyntaf i Urdd 
Gobaith Cymru benodi merch fel 
Prif Weithredwr. 

Meddai  Rhi annon Lewi s , 
Cadeirydd y mudiad, 'Mae'r Urdd yn 
fudiad allweddol yn y Gymru gyfoes 
gyda 50,000 o aelodau ac' yn agos i 
200 o staff. 

Eisoes profodd Efa ei gallu fel 
Cyfarwyddwr Datblygu lle bu'n 
llwyddiannus iawn i ddenu nawdd i'r 
mudiad. Profodd hefyd ei gallu i 
arwain prosiectau penodol ac i 
gydweithio'n agos gyda staff, 
aelodau'r mudiad, gwirfoddolwyr a 
phartneriaid o'r sector cyhoeddus a 
phreifat. 

Dywedodd Efa Gruffudd Jones, 
'Rwy'n edrych ymlaen at yr her sydd 
o'n blaen. Ry'n ni'n wynebu cyfnod 
cyffrous yn dilyn cyhoeddi 'Iaith 
Pawb', sef cynllun gweithredu'r 
Cynulliad ar gyfer creu Cymm 
ddwyieithog. Rwy'n benderfynol y 
bydd yr Urdd yn chwarae rhan llawn 
yn y gwaith o'i wireddu. 

Ein nod fydd sicrhau fod plant a 
phobl ifanc o bob cefndir yn gallu 
cymryd rhan mewn ystod eang o 
weithgareddau atyniadol sy'n eu 
galluogi i ddatblygu fel unigolion a 
mwynhau drwy gyfrwng y 
Gymraeg. 

Bydd Efa yn dechrau ar ei swydd 
fel Prif Weithredwr yn gynnar yn 
2004. 

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

Ken Evans gyda dau arall o sêr 
teledu dilynwyr y tîm Rygbi 

Cenedlaethol - Basil Evans ac 
Elgan Davies 

Henry Down yn adrodd hanes y 
daith i weld Cwpan Rygbi’r Byd 

SWYDD NEWYDD 
Dymuniadau  gorau  i  Llio  Penri, 
Pantbach  sy’n  cychwyn  swydd 
newydd  fel  Swyddog  Cysylltiadau 
Cyhoeddus  Cymdeithas  Adeiladu’r 
Principality ym mis Rhagfyr.
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YSGOL GYFUN 
LLANHARI 

Geraint Baldwin yn cael cyfle i 
ymuno â carfan Cymru o dan 16. 
Yn ystod wythnos hanner tymor fe 
dreuliodd Geraint Baldwin o 
Flwyddyn 11 dri diwrnod yng 
ngwesty y Quality Friendly yn 
Nhongwynlais gyda 74 o fechgyn 
eraill o wahanol ardaloedd o Gymru 
yn ymarfer a chael treialon ar gyfer 
dewis sgwad dan 16 Cymru. Roedd 
bechgyn o bob lliw ac iaith yna, yn 
fechgyn Blwyddyn 10 ac 11 o bob 
rhan o Gymru. 

Roedd y bechgyn yn cael tri phryd 
bwyd y dydd ac yn cael defnyddio 
pob un o gyfleusterau y gwesty gan 
gynnwys jaccuzzi, sauna, ystafell 
stem ac wrth gwrs y pwll nofio. 

Roedd y bechgyn yn ymarfer heb 
orffwys o tua 10 y bore tan 4 y 
p'nawn ac yn gwneud hyn ar gaeau y 
brifysgol yn Nantgarw. Erbyn y 
trydydd diwrnod roedd pawb wedi 
blino yn lân ac hefyd mewn poen. 

Fe wnaeth Geraint yn dda yn yr 
ymarferion, roedd e ar yr asgell. 
`Roedd ffitrwydd Geraint yn well na 
ffitrwydd y bechgyn eraill yn y 
gemau treial. Yn ystod y gemau 
treial fe wnaeth Geraint anafu ei 
benglin felly ni chafodd e gêm dda 
yn y treial olaf, ond ar y cyfan 
`roedd e'n teimlo ei fod e'n fwy na 
boddhaol. 

Yn anffodus ni chafodd Geraint ei 
ddewis ar gyfer y sgwad ar y pryd, 
ond pwy a ðyr efallai y byddant yn 
newid eu meddyliau cyn bo hir. 

Dewiswyd 50 o fechgyn allan o'r 
74 oedd wedi treulio y tridiau yn y 
gwesty. 

Bore coffi dosbarth Arlwyo 
Blwyddyn 12. 
Ar y dydd Iau olaf o'r hanner tymor 
fe wnaeth y dosbarth Arlwyo ym 
Mlwyddyn 12 baratoi, coginio a 
gweini bore coffi ar gyfer staff yr 
ysgol. Roeddynt wedi coginio 
amrywiaeth blasus o deisennau ar 
ein cyfer a dewis o de neu goffi i 
yfed. Codwyd dros £60 tuag at 
elusen Ysgol Umquele yn ardal 
Johannesburg yn Ne Affrica. Y 
bechgyn oedd wedi coginio a 
pharatoi y bore coffi oedd Kirk 
Jones, Aaron O'Brien, Gareth 
Davies a Kyle Griffiths. 

SIOE GERDD 
YSGOL GYFUN LLANHARI 

“YN ÔL I ANNWN” 

Nos Fawrth Rhagfyr 16eg, 
Nos Fercher 17eg, 
a Nos Iau 18ed. 

Perfformir yn 
Neuadd yr Ysgol 

am 7.30pm 

Tocynnau  £6 oedolion 
neu £4 plant a’r henoed. 
DEWCH YN LLU!!!!! 

Cyn hanner tymor es i a gweddill 
disgyblion Set 1 Blwyddyn 10, 
ynghyd â rhai o ddisgyblion 
blwyddyn 11 i weld perfformiad 
gwych o un o’r drama’u mwyaf 
trychinebus, emosiynol a phwerus a 
sgrifennodd William Shakespere – 
“Romeo and Juliet”. 

Rhoddwyd y sioe ymlaen gan 
Black Cat Theatre, grwp o bedwar 
actor oedd yn chwarae nifer o 
gymeriadau gwahanol drwy gydol y 
ddrama. Cafodd y cymeriadau eu 
portreadu yn frwdfrydig ac egnïol. 
Roedd y ddwy-awr yn bleserus dros 
ben ac wedi  ymestyn ein 
gwybodaeth o’r ddrama. 

Llwyddodd y cast i ddiddanu’r 
holl gynulleidfa drwy eu cymeriadu 
cywrain. Fy hoff gymeriad oedd y 
Nyrs oedd wastad yn cario potel ôl 
wisgi efo hi rhag ofn oedd angen 
‘pick me up’ arni. Hi, yn fy marn i, 
oedd yr un a gafodd y mwyaf o 
“laughs” oherwydd ei stymiau 
doniol. 

Yn yr hanner cyntaf fe oedd yr 
holl actorion yn gwneud i’r 
gynulleidfa chwerthin. Roedd yr 
actorion yn gorwneud bob symudiad 
er mwyn diddori. Cafodd hyn ei 
wrthgyferbynnu gan y digwyddiadau 
mwyaf dirgel a themâu tywyllach yr 

ail ran megis marwolaeth, ymladd 
efo cleddyf a llofruddiaeth. Ar ôl y 
perfformiad cawsom weithdy 
“ymladd ar y llwyfan” i ddangos 
cyfres o symudiadau a oedd yn 
edrych yn ddilys ac yna gofyn am 
wirfoddolwyr i’w perfformio ar y 
llwyfan. Gan fy mod wedi 
gwirfoddoli gallaf ddweud ei fod yn 
llawer o hwyl. Roeddwn wedi 
mwynhau’r sioe yn fawr. 

Chris Smith 10L 

Ymweliad Celf i 
Arddangosfa Pitt Rivers 

yn Rhydychen 

Fe aeth tri thrip i’r amgueddfa yma 
ar dri diwrnod gwahanol. 

Y pethau mwyaf diddorol i ni oedd 
y totem pole o Unol Daleithiau’r 
Amerig. Roedd llawer o batrymau 
ac enghreifftiau o gelf y corff a 
thatws amrywiol o wledydd o 
gwmpas y byd. Roedd amrywiaeth o 
bibellau ysmygu ac arfau o bob 
math. Roedd gwahanol enghreifftiau 
o batrymau traddodiadol yn cael eu 
harddangos ar bob math o waith 
celf. 

Kristina Morris, Laura Higginson, 
Charlotte Jones. Blwyddyn11 

Adolygiad o “Romeo and Juliet”



SIOE BYPEDAU WYCH 
Aeth y Babanod Cymraeg a’r 
Feithrin i’r neuadd i weld sioe 
bypedau gan Theatr Bypedau Sblot. 
Enw’r sioe oedd Anifeiliaid yn yr 
Arch, sef stori Noa.  Mwynhaodd 
pawb er bod ambell un yn ofnus 
wrth weld yr anifeiliaid gwyllt. 

YMARFER CYNGERDD 
JOSHUA 
Mae’r côr a grðp Drama yr Ysgol 
wedi dechrau  ymarfer ar gyfer 
Cyngerdd Sefydliad Joshua. Diolch i 
Miss Jones a Mrs Hughes am 
ddysgu’r caneuon i blant y côr , ac i 
Mrs Askey am ddysgu grðp drama 
yr Ysgol!! 

TWRNAMENT PÊL-DROED 
Llongyfarchiadau i Cameron 
McDonald, Elliot Doran, Lloyd 
Davies, Gregg Mason, Connor 
Pearcey,  Alan Newton, Adam 
Scanlon a Daniel Stone  am 
gymeryd rhan yn nhwrnament pêl- 
droed yr Urdd. Enillon nhw un gêm 
â cholli dwy, ond da iawn am 
chwarae! 

MWY O GOED 
Ar ddiwedd Tachwedd, cafodd yr 
ysgol gymhorthdal o £500 am goed. 
Ar ddechrau Rhagfyr mae’r clwb 
garddio a’r Pwyllgor Eco yn mynd i 
gael wythnos plannu coed yng 
ngardd yr ysgol. Mae’r Pwyllgor 
Eco hefyd wedi penderfynu arbed 
gwastraffu egni, dðr a golau. 

MATHEMATEG! 
Cymerodd 54 o blant B5 a B6 ran 
mewn her Fathemateg.  Diolch i Mrs 
Yvonne Davies am drefnu’r sialens 
mewn cysylltiad â’r Gymdeithas 
Fathemateg. 

LLONGYFARCHIADAU 
Ydych chi wedi sylwi bod Miss 
Griffin a Mrs Willis yn mynd i gael 
babanod yn y Gwanwyn!  A 
llongyfarchiadau i Mrs Jones sydd 
wedi cael gwaith newydd yn y Fro! 

OPERATION CHRISTMAS 
CHILD 
Diolch o galon i bawb ddaeth â bocs 
esgidiau yn llawn anrhegion i’r 
ysgol ar gyfer Operation Christmas 
Child. Yn gyfangwbl casglon ni 180 
bocs. Hefyd  diolch yn fawr i’r plant 
a helpodd  i lwytho’r bocsys! 

NOS DA YSGOL CREIGIAU 
Ddydd Gwener, Tachwedd 21ain 
cafodd yr Ysgol ddiwrnod gwisgo 
pyjamas i’r ysgol. Fe wisgodd y 
rhan fwyaf o’r plant, ac hyd yn oed 
yr athrawon a’r prifathro, byjamas 
neu got nos neu sliperi ac roedd bron 
pawb wedi dod â thedi! Diolch yn 
fawr iawn i Gyngor yr Ysgol am 
drefnu y diwrnod.  Codwyd £600 
tuag at Apêl Plant Mewn Angen. 

CREFFTAU NADOLIGAIDD 
Mae’r clwb garddio wedi dechrau 
creu crefftau Nadolig i’w gwerthu 
yn ffair Nadolig yr Ysgol er mwyn 
codi arian i wella gardd yr Ysgol. 

TOCYNNAU TESCO 
Ychydig o wythnosau yn ôl, aeth 
Aled Rees ac  Ashleigh Critcher 
gyda Miss Roberts i Tesco Extra i 
gael  Tystysgrif am gasglu 35,000 o 
docynnau Tesco . Mae’r Ysgol 
hefyd wedi cael cyfrifiadur newydd 
am wneud mor dda! Diolch i bawb 
fu’n ein helpu i gasglu. 

YSGOL CREIGIAU 

Os hoffech chi wybod ychydig bach 
mwy am yr olewydd naws fwyaf 
poblogaidd sydd ar gael yn y siopau, 
darllenwch y gyfres yma gan Danny 
Grehan sydd wedi dechrau gweithio 
fel  aromatherapydd/tyl inydd 
deithiol. Enw ei gwmni yw Iechyd 
Da (am wybodaeth ewch i’w wefan – 
iechydda.com). 

Yr olew mwyaf cyfarwydd i’r rhan 
fwyaf o bobl tybiwn i yw lafant 
(Lavandula angustifolia). Fe yw’r 
mwyaf poblogaidd o bell ffordd, 
felly dyma ddechrau’r gyfres gyda 
fe.

Daw’r enw o’r Lladin – i ymolchi, 
ac yn wir fe welwch chi lafant mewn 
nifer helaeth o ddeunyddiau 
ymolchi. Cynhyrchir yr olew trwy 
ddistyllu’r blodau glas/borffor. 

Mae iddo wynt melys blodeuog/ 
perlysieuol sydd yn codi’r galon a 
llonni’r ysbryd. 

Dyma un o’r olewon mwyaf 
defnyddiol, a mwyaf diogel – 
gellwch ei ddefnyddio ar oedolion 
neu ar blant. 

Mae’n olew pwysig iawn i’r bocs 
cymorth cyntaf, yn enwedig ar gyfer 
unrhyw anaf i’r croen, e.e. llosg, 
crafiad neu bigiad pryfyn (gallwch 
ddefnyddio olew Lafant pur yn syth 
ar eich croen, gan roi dropyn ar 
ddarn o wlân cotwm a’i roi ar yr 
anaf). Bydd yn llesol hefyd i 
heintiau fel athlete’s foot. Mae’n dda 
at ben tost, ac mae e hefyd yn olew 
da iawn i’ch helpu i fynd i gysgu 
(ond i chi beidio defnyddio 
gormod!), rhowch dropyn neu ddau 
gyda bach o ddðr mewn llosgydd i 
lenwi’r ystafell (mae hyn hefyd yn 
ffordd dda o ladd germau yn yr 
awyr). Os gymysgwch bump dropyn 
mewn 10ml o olew megis olew 
grawnwin neu almwnd,  cewch chi 
olew i leddfu poenau yn y cyhyrau, 
gan gynnwys cramp yn y stumog. 

Mae’n olew sydd yn cymysgu’n dda 
iawn gyda nifer fawr o olewon naws 
eraill. 

Mis nesaf…Bergamot 
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LAFANT LLESOL 

Lafant



Mae actorion ifanc Rhydfelen wedi 
cael cyfle anghredadwy, sy’n mynd i 
roi ein disgyblion, talentog dros ben, 
ar y map. 

Mae disgyblion o flynyddoedd 10 a 
11 wedi cael eu dewis i berfformio 
eu dehongliad nhw o Rhisiart III yn 
Llundain ar y 23ain o Dachwedd. 
Byddan nhw’n perfformio yn y 
Wyndham Theatre gyda 350 o 
ddisgyblion eraill!  Mae yna si bydd 
Cherie Blair yno i gefnogi pawb, a 
gobeithio bydd hi’n mwynhau ein 
sioe hanner awr. 
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BWYD AR 
GYFER 
YR ÐYL 

Wrth ymbaratoi ar gyfer yr Ðyl, 
bwyd y Nadolig fydd ar fwydlen 
Dudley Newbery dros yr wythnosau 
nesaf. 

Yn ei raglen Nadoligaidd (nos 
Fercher, 17 Rhagfyr), bydd Dudley 
yn canolbwyntio ar syniadau ar 
gyfer trefnu partïon yn y tþ. Y 
gwaith paratoi o flaen llaw sy’n 
sicrhau parti llwyddiannus yn ôl 
Dudley. 

“Gallwch ddechrau meddwl am y 
bwyd wrth sgwennu’r rhestr o 
wahoddedigion a newid y fwydlen i 
weddu i’ch gwesteion,” esbonia. 
“Bydd ffrindiau yn fwy mentrus 
efallai nag aelodau hþn o’r teulu ac 
os ydy plant yn mynd i fod yn 
bresennol bydd eisiau rhywbeth at 
eu dant nhw hefyd. 

“Mae amrywiaeth o fwydydd bys a 
bawd yn gwneud y tro ond mae’n 
bwysig sicrhau bod gennych ddigon 
o ddanteithion sawrus a melys.  A 
pheidiwch ag anghofio darparu 
rhywbeth i lysieuwyr, rhag ofn nad 
yw rhywun yn bwyta cig na 
physgod.” 

Nid blas y bwyd yn unig sy’n 
bwysig ond sut mae’n edrych. 
“Mae’r ffordd rydych chi’n 
cyflwyno’r danteithion hefyd yn 
allweddol,” meddai Dudley.  “Os 
ydy e’n edrych yn ddeniadol, bydd 
eich gwesteion yn fwy parod i’w 
drio ac yn fwy tebygol o feddwl ei 
fod yn blasu'n neis!” 

A’r gair olaf o gyngor ydy 
“Peidiwch ag anghofio’r diodydd!” 
Yn ystod y rhaglen ar drefnu 
partïon, bydd Dudley yn dangos sut 
mae paratoi gwin twym sinsir, coctel 
llugaeron (cranberry) a choctel 
siampên. Am fwy o fanylion a 
r y s e i t i a u  b l a s u s  e w c h  i 
www.s4c.co.uk/dudley 

Cofiwch fod llyfr newydd Dudley ar 
gael nawr yn eich siopau llyfrau 
Cymraeg lleol. Cyhoeddir gan Y 
Lolfa a’r pris yw £19.95. 

Ar ôl 6 wythnos o ymarferion, mae’r 
plant a threfnwr yr holl gyflwyniad 
sef Mr. Peter Davies yn falch iawn 
bod y diwrnod mawr yn agosâi. 
Dywedodd Manon Humphreys, 14, 
un o actorion y sioe “Mae ‘di bod yn 
galed iawn efo’r holl ymarferion, 
ond dwi’n gwybod y bydd e’n werth 
pob munud!”  Ac ychwanegodd Mr. 
Davies ei fod yn “teimlo’n 
freintiedig iawn ein bod ni’n mynd 
i’r West End, ac yn edrych ymlaen 
at y perfformiad”. 

Pob lwc i bawb sy’n mynd a 
gobeithio yr aiff popeth yn iawn. 

Alex Spencer 

YSGOL GYFUN RHYDFELEN 

Rhisiart III



Newydd. 
Aeth plant Blwyddyn 6 i’r ‘Ffatri 

Bop’ i fod ar raglen ‘Popty’. 
Gwelson nhw dri grwp pop yn 
perfformio ac uchafbwynt y diwrnod 
oedd gweld Mr Rhys Lloyd a Mr 
Ioan Thomas yn dawnsio ar y 
llwyfan! 

Y GANOLFAN HANESYDDOL 
Aeth dosbarthiadau 7 i 15 i’r 
Ganolfan Hanesyddol i ymweld ag 
arddangosfa am y diwydiant glo. 
Dysgodd y plant lawer am y pyllau 
glo lleol a mwynhau edrych ar yr 
arteffactau. 

ANIFEILIAID YR ARCH 
Daeth Cwmni Theatr Sblot i’r ysgol 
i berfformio sioe ‘Anifeiliaid Yr 
Arch’ i’r plant ieuengaf. 

CASGLU AT ELUSENNAU 
Ar ôl ein casgliad cynhaeaf, daeth 
Swyddog Addysg yr R.S.P.C.A., 
Mrs Pierce, i gasglu siec o £225 gan 
yr ysgol ac i gynnal gweithdy gyda 
phob dosbarth yn sôn am waith y 
mudiad.  Ar ddiwrnod ‘Plant Mewn 
Angen’ cafodd y plant gyfle i 
wisgo’u dillad eu hunain a thalu 
dirwy am wneud hynny. Casglwyd 
£400. Diolch yn fawr i bawb. 

PLANT YR YSGOL 
AR Y TELEDU 
Aeth dosbarthiadau 14 ac 15 i 
stiwdio HTV i recordio rhaglen 
‘Crafwr’. Bu Luke Jones a Jarrad 
Sainsbury yn cystadlu mewn cwis a 
bydd y ddau yn cofio am eu 
profiadau am amser maith – cewch 
weld beth ddigwyddodd i Luke a 
Jarrad ar S4C yn Y Flwyddyn 
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YSGOL GYNRADD GYMRAEG 
EVAN JAMES 

www.ysgolevanjames.co.uk 

CHWARAEON 
Aeth merched Blwyddyn 5 a 6 i 
Ganolfan Ogwr ar gwrs pêl-rwyd i 
ddysgu sgiliau newydd ac enillodd y 
merched nifer o dystysgrifau. 

G W E I T H G A R E D D A U ’ R 
NADOLIG 
Mae pawb yn yr ysgol wedi bod yn 
brysur yn paratoi ar gyfer Y 
Nadolig. Eleni bydd calendr 
arbennig ar werth yn cynnwys 
lluniau o’r plant a’r staff uwchben 
mis eu pen-blwydd. 
Dyddiadau i’w cofio: 
Rhagfyr 4ydd. – Ffair Nadolig yn yr 
ysgol 
Rhagfyr 9fed. – Cyngherddau plant 
CA1 a CA2 yng Nghapel Sardis 
Rhagfyr 16eg. – Cyngerdd plant y 
dosbarthiadau meithrin yn yr ysgol. 
Rhagfyr 17eg. – Cyngerdd plant y 
dosbarthiadau derbyn yn yr ysgol. 
Rhagfyr 18fed. - Edrychwn ymlaen i 
weld Siôn Corn yn yr ysgol! 

Blwyddyn 7                    Cerdd  "Petaswn i’n filiwnydd.." 

Blwyddyn 8 a 9              Cerdd                 "Ffair cist car" 

Blwyddyn 10 ac 11        Cerdd  "Breuddwyd" 

Blwyddyn 12 ac 13        Cerdd  "Awydd" 

Beirniad:   Ifan Roberts, Pentyrch 

Cerddi i law Rhys Dafis, 
‘Hiraethog’, 48 Parc y Coed, 

Creigiau, CF15 9LY (029 2089 1360) 

erbyn 23 Ionawr 2004 

CYSTADLEUAETH 
IOLO MORGANWG 2004 

i ddisgyblion ysgolion  cyfun yr ardal



FFYNNON TAF 
NANTGARW 

A GWAELOD Y GARTH 
Gohebydd Lleol: Martin Huws 

ARTHUR YN 90 
Llongyfarchiadau i Arthur Bickerton 
ddathlodd ei ben-blwydd yn 90 oed 
yng Nghlwb Rygbi Ffynnon Taf ar 
Dachwedd 29. 

Roedd rheswm arall i ddathlu. 
Deugain mlynedd yn ôl prynodd y 
siop crefftau cartre yn Ffynnon Taf. 

Yn enedigol o’r Sblot, Caerdydd, 
bu’n gweithio yn stordy Corfforaeth 
Caerdydd cyn gwerthu dillad ledled 
Cymru a gweithio fel clerc yng 
Ngwaith Dur East Moors. Yn 1963 
prynodd hen siop R H Arthur oedd 
mewn stad druenus yng nghanol 
Ffynnon Taf. 

Yn fuan, datblygodd fusnes oedd yn 
cyflenwi cwmnïoedd peirianyddol. 
Pan oedd cwmni Fairclough yn 
gweithio ar draffordd yr M4 ac 
angen siwt blymio, daeth Arthur o 
hyd i un o fewn tridiau. 

CARCHAR AM DDAU FIS 
Yn Llys Ynadon Pontypridd cafodd 
dyn lleol ei ddanfon i sefydliad 
troseddwyr ifanc am ddau fis. Roedd 
Christopher Morgan, 19 oed, o Dþ 
Rhiw, Ffynnon Taf, wedi dwyn ffôn 
poced, gwrthod ildio i fechniaeth, 
ymddwyn yn fygythiol ym 
Mhontypridd, mynd â char heb 
ganiatâd, gyrru tra oedd wedi ei 
wahardd, a gyrru heb yswiriant. 
Cafodd ddirwy o £100. 

£100 O DDIRWY 
Yn Llys Ynadon Pontypridd cafodd 
dyn lleol ddirwy o £100 a bu raid 
iddo dalu costau o £35. Doedd 
Anthony Real, 55 oed o Dþ 
Alexander, Heol Caerdydd, Ffynnon 
Taf, ddim wedi rhoi gwybodaeth am 
ddyn yr honnwyd iddo droseddu 
mewn car. Nodwyd tri phwynt cosbi 
ar ei drwydded. 

DIGWYDDIADAU 
C A P E L  B E T H L E H E M , 
Gwaelod-y-Garth ,  10.30am. 
Rhagfyr 7: Y Gweinidog (Cymun); 
Rhagfyr 14: I’w lenwi; Rhagfyr 21: 
Y Gweinidog; Rhagfyr 28: Y 
Gweinidog. 

CYLCH MEITHRIN Ffynnon 
Taf, 9.30-12, dydd Llun tan ddydd 
Gwener. Taliadau: £4.75 y sesiwn. 
Ti a Fi, 1.15-2.30 bob dydd Mawrth. 
Taliadau: £1.50 y sesiwn. 

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. 

BEDDAU: DWYN ACHOS 
Mae teulu o Gaerdydd yn mynd i 
gyfraith yn erbyn Rhondda Cynon 
Taf oherwydd trefniadau claddu 
Mynwent Tþ Rhiw, Ffynnon Taf. 

Roedd cofnodion y cyngor wedi 
dangos nad oedd Peter Mist wedi ei 
gladdu gyda’i wraig. 

Ond ar ôl i gorff Susan Mist gael ei 
godi ar Dachwedd 25 sylweddolwyd 
fod gweddillion ei gðr yn yr un 
bedd. 

Honnir fod chwe chamgymeriad 
wedi bod yn yr un fynwent. Mae 
aelod o staff y cyngor wedi ei 
wahardd o’i waith. “Mae’r cyngor 
yn cydymdeimlo’n fawr â’r 
teuluoedd,” meddai llefarydd ar ran 
y cyngor. 

JOSEPH YN ENNILL GWOBOR 
Mae bachgen ysgol wedi ennill 
gwobor Archeolegydd Ifanc y 
Flwyddyn. 

Ysgrifennodd Joseph Thorne, 11 oed 
o Waelod-y-garth, saga am y 
Llychlynwyr, stori am Loki, duw tân 
a thwyll. Cyn sgrifennu, meddai, 
roedd angen gwaith ymchwil ar y we 
a darllen llyfrau cyfeiriadol. 

Ers iddo dderbyn gwyddoniadur pan 
oedd yn dair oed mae wedi 
ymddiddori mewn hanes. Bydd 
Joseph yn mynd i Amgueddfa Jorvik 
yn Efrog. 

“Ry’n ni’n falch iawn,” meddai ei 
fam, Sara.  “Dechreuodd ei 
ddiddordeb pan oedd yn ymddiddori 
mewn deinosoriaid a’u hesgyrn. 
Mae’n hoff o ddarllen.” 

10 

Siop Arthurs yn Ffynnon Taf



LLWYDDIANT Y 
FENTER 

Yng Nghyfarfod Blynyddol y Fenter 
Iaith yn y Miwni Pontypridd ar 
ddechrau mis Tachwedd cafwyd 
adroddiad gan Gadeirydd y Fenter, 
John Llewelyn Thomas, am y 
gwahanol weithgareddau sy’n 
cymeryd lle drwy gyfrwng y 
Gymraeg. Roedd yn hynod o falch 
o’r darpariaethau gofal plant - y 
Clybiau Carco ar ôl ysgol a’r 
Cynlluniau Gofal/Chwarae yn ystod 
y gwyliau. Soniodd hefyd am y 
cyfleoedd newydd sydd i ieuenctid 
ddefnyddio’r Gymraeg tu fas i oriau 
ysgol a’r cyfle a roddir i ddisgyblion 
mewn ysgolion di-Gymraeg mewn 
Clybiau amser cinio. Erbyn hyn, 
dywedodd, mae’r Fenter wedi 
cyrraedd bob cwr o ardal Rhondda 
Cynon Taf ac yn rhoi cymorth i bobl 
lleol ehangu’r defnydd o’r iaith 
Gymraeg. 

Roedd cyfnod John Llewelyn 
Thomas fel Cadeirydd yn dod i ben 
ac etholwyd Eric Jones, Aberdar, yn 
Gadeirydd newydd i’r Fenter. Hefyd 
etholwyd Jayne Rees yn Is- 
Gadeirydd, Gareth Prosser yn 
drysorydd a Huw Thomas Davies yn 
Ysgrifennydd. Cafwyd nifer o bobl 
newydd i fod ar y Pwyllgor Gwaith 
a disgwylir syniadau newydd 
ganddynt yn ystod y misoedd nesaf. 
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John Llywelyn Thomas, y Cadeirdd, gyda Steffan Webb, 
Prif-weithredwr y Fenter. 

GWELEDIGAETH AM DDYFODOL 
RHYDFELEN 

Y gðr gwadd yng Ngyfarfod 
Blynyddol y Fenter Iaith eleni oedd 
Mr Peter Griffiths, Prifathro Ysgol 
Gyfun Rhydfelen. 

Cyflwynodd ei weledigaeth am 
sefydlu ysgol gyfun newydd ar 
gampws Garth Olwg. Dywedodd y 
bydd Coleg Cymuned Rhydfelen yn 
goleg blaengar fydd yn gweithredu i 
asesu anghenion y gymuned, codi 
safonau cyflwniad, darparu ystod o 
gyfleoedd addysgu ac yn hyrwyddo 
cydweithio gyda asiantaethau eraill. 

Dangoswyd fideo o gynllun y safle 
a’r gwahanol adeiladau ar gyfer yr 
ysgol gynyadd, ysgol gyfun a 
chanolfan gydol-oes. Gobeithir y 
bydd adeiladu yn cychwyn yn y 
Gwanwyn. 

Rhoi Cymorth i 
Gymunedau 

Mae’r rhaglen Cymunedau’n Gyntaf 
yn strategaeth hirdymor i wella 
amgylchiadau byw a rhagolygon 
pobl yn y cymunedau hynny sydd 
dan fwyaf o anfantais yng Nghymru. 

Mae’r rhaglen yn sicrhau bod y 
cyllid a’r gefnogaeth sydd ar gael 
gan Lywodraeth y Cynulliad 
Cenedl aet ho l  ac amr yw o 
asiantaethau eraill sy’n derbyn arian 
cyhoeddus yn cael eu targedu at yr 
ardaloedd tlotaf. 

Mae Llywodraeth y Cynulliad 
wedi dewis cymunedau a fydd yn 
derbyn cymorth a chefnogaeth dan y 
cynllun (rhyw 100 yng Nghymru 
gyfan - y cymunedau mwyaf 
difreintiedig yn ôl Mynegai 
Amddifadedd Lluosog i Gymru). Yn 
Rhondda Cynon Taf mae 23 o 
ardaloedd wedi eu penodi dan y 
rhaglen. 

Gwaith Menter Iaith yn yr 
ardaloedd yma yw i hyrwyddo 
datblygiad yr iaith trwy gyflogi, 
mewn partneriaeth â’r Cyngor Sir, 
Swyddog Cymryd Rhan yr Iaith 
Gymraeg. 

Lindsay Jones yw’r Swyddog 
Cymryd Rhan ac mae hi’n cefnogi a 
datblygu mudiadau a chymdeithasau 
Cymraeg yr ardal a datblygu cyfleon 
newydd i ddefnyddio’r iaith ymysg 
y boblogaeth. Gellir cysyllu â 
Lindsay Jones yn ei swyddfa yn 
Nhreorci 01443 440920.



Yn eisiau 
ar gyfer Mis Ionawr 
Person i warchod tri 
phlentyn ar ôl oriau 
ysgol, teirgwaith yr 
wythnos, ac yn ystod 
gwyliau'r ysgol ym 

Mhentyrch / Creigiau. 
Am fanylion pellach, 

ffoniwch 029 20 891410 

Llongyfarchiadau 
Llongyfarchiadau i Carys Tudor aR 
ennill £30 yn y ras falwnau.  Balðn 
Carys deithiodd bellaf, gan gyrraedd 
Swydd Henffordd.  Paid â gwario'r 
arian i gyd ar unwaith, Carys! 

Siopa Dolig 
Ar ddydd Sadwrn yr 22ain o 
Dachwedd fe aeth criw o famau a 
ffrindiau'r ysgol i siopa yng 
Nghaerfaddon.  Mae'r trip hwn wedi 
tyfu i fod yn arferiad blynyddol. 

Dathliadau'r Nadolig 
Ar  yr  ai l  o Ragfyr  aeth 
Dosbarthiadau 1 a 2 i ymweld a Sion 
Corn ar Reilffordd Aberhonddu. 
Cafodd pob plentyn anrheg ac fe 
fwynhaodd pob oedolyn sieri a mins 
pei! 

Ar ddydd Sadwrn y chweched o 
Ragfyr rhwng 2 - 4 o'r gloch 
cynhelir ein Ffair Nadolig yng 
Nghanolfan Gymunedol Pontyclun. 
Bydd Gwasanaethau Nadolig 
Dosbarthiadau 1 a 2 yn cael eu 
cynnal yn yr ysgol ar brynhawn 
Mercher y 10fed o Ragfyr i rieni'r 
plant Meithrin ac ar brynhawn Iau yr 
11eg i rieni plant y Dosbarth 
Derbyn. 

Ar ddydd Gwener y 12fed yng 
Nghapel Tabor y cynhelir Sioe 
Nadolig y Babanod yn y bore a'r 
Adran Iau yn y prynhawn. 

Bydd cinio Nadolig ar gyfer yr 
holl blant a'r athrawon ar ddydd Iau 
y deunawfed o Ragfyr. 

Gala nofio 
Ar ddydd Iau y 13eg o Dachwedd fe 
aeth tim nofio'r ysgol i Bwll Y 
Bronwydd i gystadlu yng Ngala 
Nofio'r Urdd.  Roedd hi'n ddiwrnod 
cyffrous iawn a nifer o ysgolion 
cynradd yr ardal wedi dod at ei 
gilydd i gystadlu.  Yn cynrychioli'r 
ysgol roedd James Gibson, Luke 
Edwards, Richard Lawrence, Joshua 
Antil-Dunning, Rhydian Richards, 
Hannah Greville, Bryony Wood, 
Katie Westphal a Katie Imperato. 
Llongyfarchiadau i bob un ohonynt , 
ac yn arbennig i Katie Westphal a 
ddaeth yn ail am nofio ar ei chefn. 

Adran yr Urdd 
Mae'r Adran yn dal i gyfarfod am yn 
ail brynhawn Iau.  Y tymor hwn 
rydym wedi cael noson gemau 
bwrdd, disgo Calan Gaeaf, cwis a 
chyn y Nadolig bydd cyfle i'r 
aelodau wneud rhywfaint o grefftau 
Nadoligaidd. 

Tyfu i fyny 
Ar ddydd Mercher y 12fed o 
Dachwedd, daeth ymwelwyr iechyd 
i siarad â disgyblion Blynyddoedd 5 
a 6 am dyfu i fyny. 

Croeso 
Croeso mawr i Owen Grant sydd 
wedi ymuno a Dosbarth 3.  Mae 
Owen wedi symud o Bow Street, 
Ceredigion i fyw ym Meisgyn. 
Gobeithio y bydd yn hapus yn ein 
plith. 
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Ysgol Gynradd 
Gymraeg 
Llantrisant 

TONTEG A 
PHENTRE’R 

EGLWYS 
Gohebydd Lleol: Meima Morse 

Salem roedd cyn-fyfyrwyr o’i Adran 
G y m r a e g  y m  M h r i f y s g o l 
Morgannwg.  Roedd yn hyfryd 
croesawu Chris Jones, ysgrifenyddes 
y Gymdeithas, yn ôl wedi ei chyfnod 
o driniaeth lawfeddygol. 

Tonteg 
Llongyfarchiadau a dymuniadau 
gorau i Angharad, merch Elaine a 
John James, ar ei dyweddiad â 
Steffan Williams o’r Wyddgrug. 
Pob hwyl ichi fel teulu hefyd wrth 
baratoi am y diwrnod mawr. 

Salem Tonteg 
Testun diolch i bawb yw medru 
cofnodi fod Lynn Cutts yn raddol 
ymgryfhau wrth dderbyn ei 
thriniaeth. Estynnir cyfarchion 
cynnes iddi oddi wrth yr ardal gyfan. 

Hyfryd yw gwrando ar yr 
offerynwyr ifainc yn arwain y canu 
yn y Gwasanaeth teuluol a gynhelir 
bob Sul am 11 o’r gloch.  Croeso 
cynnes iawn i unrhywun sydd am 
ymuno â ni i addoli yn y 
Gwasanaeth hwn neu i’r un 
Cymraeg sy’n dechrau am 9.30y.b. 

Edrychir ymlaen i’r Ffair Nadolig 
sydd i’w chynnal ar Sadwrn y 29ain. 
o Dachwedd.  Cynhelir Cymundeb 
ar fore Sul y 7fed o Ragfyr, 
Gwasanaeth Carolau gan blant 
Ysgol Gwauncelyn ar nos Sul y 
14eg. o Ragfyr am 6 o’r gloch, 
Gwasanaeth Carolau Cymraeg fore 
Sul yr 21ain o Ragfyr gyda 
Gwasanaeth dwyieithog fore dydd 
Nadolig.  Ein Gweinidog sydd â 
gofal am Suliau Rhagfyr ac mae 
croeso cynnes iawn i bawb a hoffai 
fwynhau egwyl yn ein plith. 

Y Gymdeithas 
Teithio i Ynysoedd Heledd 
(Hebrides) fu hanes y Gymdeithas 
pan ddaeth Cennard Davies i 
ymweld â nhw.  Er ei arbenigedd yn 
yr iaith Gymraeg mae’n edrych yn 
debyg nad yw Cennard wedi deall 
gwir ystyr y gair “ymddeol”!  Mae’n 
siwr fod trigolion Ynysoedd Heledd 
yn gwerthfawrogi hyn gan fod 
Cennard bellach wedi meistroli’r 
iaith Gaeleg ac wedi rhoi arweiniad i 
ddechrau Cylchoedd Meithrin ar yr 
ynysoedd fel cyfrwng i adfywio’r 
iaith.  Dymunir y gorau iddo ar y 
fenter hon eto.  Ymysg y nifer 
calonogol a oedd yn gwrando arno’n



Cyhoeddir y tri chryno-ddisg gan 
Tympan. Os bydd yr arbrawf yn un 
llwyddiannus bwriad y cwmni yn y 
dyfodol yw cyhoeddi deunydd 
amrywiol ac eang ei apêl gan 
gynnwys llyfrau sain i hybu darllen, 
ynghyd â llyfrau gosod ar gyfer 
arholiadau. 

Mae cryno-ddisgiau newydd 
Tympan ar gael o'ch siop lyfrau 
Cymraeg; gwefan gomer.co.uk; neu 
wefan gwales.com. 

modern o addoli ar ddull Iona tra 
bu’r plant yn cael cyfle i ddangos eu 
doniau drwy greu’r cywaith celf 
uchod am Y Creu. 

ADNODDAU 
NEWYDD GAN 
GWMNI TYMPAN 

Mae'r llyfrau sain Cymraeg cyntaf 
i'w cyhoeddi ar gryno-ddisg ar gael 
nawr wrth i Gwmni Tympan 
gyhoeddi tri theitl yn barod ar gyfer 
y Nadolig. 

Yn ogystal â chyfrol Angharad 
Price O! tyn y gorchudd, a enillodd 
y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod 
Tyddewi 2002, mae dau lyfr sain ar 
gyfer plant. 

Ar un CD bydd llais un o awduron 
mwyaf poblogaidd Cymru i'w 
glywed yn darllen detholiad o'i 
waith ei hun. 

Casgliad o storïau i blant gan 
Catherine Aran sydd ar y llall. 

Un o ddatblygiadau cyffrous y byd 
cyhoeddi yn ystod y deng mlynedd 
ola yw'r twf aruthrol mewn llyfrau 
sain wrth i fwy a mwy o bobl ail 
ddarganfod un o bleserau mawr 
plentyndod - sef cael rhywun i 
ddarllen iddyn nhw. Mewn byd lle 
mae'n ymddangos bod llai a llai o 
amser i oedi a darllen mae gwrando 
ar lyfr sain yn ffordd hwylus o agor 
y drws i lenyddiaeth o bob math, 
ond hyd yma prin fu'r ddarpariaeth 
yn y Gymraeg. 

Y tri llyfr cyntaf i'w cyhoeddi ar CD 
yw: 
O! tyn y gorchudd gan Angharad 
Price - gyda Betsan Llwyd yn 
adrodd stori Rebecca Jones a'i 
brodyr dall o deulu Tynybraich yng 
ngwm Maesglasau, Sir Feirionydd. 
Pecyn CD X 3 
Pris: £16.99 i gynnwys TAW 

Lleuad yn Olau - gyda T Llew 
Jones, yn ei gartref ym Mhontgarreg 
yn darllen rhai o'i hoff chwedlau o'r 
casgliad lliwgar hwn. 
Pecyn CD X 2 
Pris: £13.99 i gynnwys TAW 

Storïau Pum Munud gyda Catherine 
Aran, sy'n gweithio fel 'cyfarwydd' 
yng Ngwynedd, yn cyflwyno 
deuddeg stori hwyliog i blant 4 i 8 
oed, a phob un yn cael ei hadrodd 
mewn pum munud fwy neu lai! 
CD sengl 
Pris: £11.99 i gynnwys TAW 
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Cywaith Celf 

Ar fore Sul 16 Tachwedd 
cynhaliwyd cwrdd o holl gapeli 
Annibynwyr yr ardal yn Ysgol 
Gyfun Llanhari. Bu’r oedolion yn 
trafod a chymeryd rhan mewn ffurf 

Cyfrol i ysgogi teimladau cymysg 
yn olrhain profiadau ac atgofion 
Cymry ac Archentwyr yn ystod 
Rhyfel y Malvinas yn 1982, yn 
cynnwys cyfwel i adau gyda 
theuluoedd cyffredin ynghyd â 
milwyr a ymladdodd ar y ddwy 
ochr, gydag ymatebion a barn rhieni 
a gollodd feibion yn y rhyfel. 56 
ffotograff du-a-gwyn. 
Rhyfel Ni gan Ioan Roberts 
Gwasg Carreg Gwalch £7



gignoeth yn ei onestrwydd' - a phrin 
fod gan unrhyw un yng Nghymru 
fwy o straeon i'w hadrodd na Meic - 
o ' i  fywyd ym Manceinion, 
Caerdydd, Llundain a Solfach. Ond 
person arall sydd â thipyn i'w 
ddweud yw Angharad Tomos - sy'n 
llawn sylwadau craff i ddifyr mewn 
casgliad o'i cholofnau gorau sy'n 
cael ei gyhoeddi ar gyfer y 
Nadolig - Y Byd a'r Betws. 

O ran nofelau dros yr ðyl, beth 
gwell na nofel hanesyddol swmpus 
Martin Davis; Os Dianc Rhai, sy'n 
olrhain hanes yr Ail Ryfel Byd ym 
Mhen Llþn, Rhydychen ac Ewrop, 
neu nofel ddifyr llawn hiwmor a 
hwyl gan Mihangel Morgan, 
Croniclau Pentre Simon, sydd 
unwaith eto wedi arloesi ac arwain y 
ffordd ym myd ffuglen Gymraeg. 

I gadw'r plant yn dawel dros yr 
ðyl, beth gwell na llyfr lliwio 

newydd Elwyn Ioan, Fal y Fan 
Fioled gyda thestun doniol Tegwyn 
Jones, neu lyfr diweddaraf y gyfres 
Alun yr Arth gan Morgan Tomos lle 
mae'n mynd i drafferthion gyda'r 
dyn eira. Ac o ran cyffro llawn-lliw 
a stori am deithio rownd y byd i 
blant bach prynwch Balwn Bleddyn 
- y ddiweddaraf yng nghyfres 
Llyfrau Llawen Y Lolfa gan Elena 
Gruffudd. 

Ac ar gyfer y parti Nadoligaidd, 
beth gwell na llyfr cerddoriaeth 
cyntaf erioed John ac Alun gydag 
alawon a chordiau, a geiriau'n llawn 
o glasuron fel `Chwarelwr', `Gafael 
yn fy llaw' a `Penrhyn Llþn'. Gwledd 
o lyfrau i blesio pawb! 

Mae'r Nadolig yn gyfnod anodd i 
blesio pawb - ond dyna yw nod 
Dudley Newbery gyda'i lyfr newydd 
gwefreiddiol o ryseitiau, fel mae'r is- 
deitl `prydau i blesio pawb' yn ei 
awgrymu. A phrin bod amheuaeth y 
bydd y lluniau a'r dylunio llawn-lliw 
yn plesio pawb mewn llyfr sy'n 
cymharu'n hynod ffafriol â llyfrau 
cyfatebol sêr mawr Lloegr. Mae'r 
dewis o ryseitiau hefyd yn 
wefreiddiol a gwahanol ac, fel arfer, 
mae Dudley wedi cadw at 
symlrwydd a blas wrth gyflwyno'r 
ryseitiau mewn arddull arloesol o 
syml, a fydd yn sicr o blesio pawb! 

Llyfr i blesio darllenwyr cofiannau 
fydd cofiant syfrdanol y canwr o 
Solfach, Meic Stevens. Disgrifiwyd 
y gyfrol eisoes fel hunangofiant 
mwya'r flwyddyn yn Golwg a 
disgrifiodd Lyn Ebenezer y gyfrol 
fel `bwrlwm o hunangofiant sy'n 
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Hwyl yr Ðyl! 
Gðyl Aeaf 
Caerdydd 

Fel rhan o Ðyl Aeaf Caerdydd o 
flaen Neuadd y Ddinas eleni, mae 
Menter Caerdydd yn bwriadu cynnal 
sesiynau Hwyl yr Ðyl!! Fe fydd 
llond lle o adloniant Cymraeg, gan 
gynnwys Côr Plant Caerdydd, Disco 
007, Côrdydd, Martyn Geraint, Sali 
Mali a Nia a Now o Blaned Plant!! 
Fe fydd Hwyl yr Ðyl yn cael ei 
gynnal Ddydd Llun, Rhagfyr y 1af, 
Rhagfyr yr 8fed a Rhagfyr y  15fed. 
A m  f a n y l i on  a m un  o ’ r 
gweithgareddau uchod cysylltwch 
ag Angharad Thomas yn swyddfa’r 
Fenter ar 029 20 565658 neu 
angharadthomas@mentercaerdydd.o 
rg. 

Llyfrau i blesio pawb



AR DRAWS 
6. Effeithio ar rywbeth (9) 
7. Hagr, diolwg (3) 
9. Cylch het (6) 
10. Rheol leol (6) 
12. Gwahanu oddi wrth (5) 
14. Defnydd gwyn a ddefnyddir i roi 
blas ar fwydydd (5) 
16. Llinyn (5) 
17. Ailgasglu pobl at ei gilydd (5) 
20. Gatiau (6) 
24. Y cyfeiriad i fyny (6) 
25. Hy, eofn, ffyrnig (3) 
26. Didwylledd, geirwiredd. (9) 

I LAWR 
1. Bwyd wedi’i sgramblo (2,3) 
2. Cwmni mewn plaid (5) 
3. Math o aderyn y môr (6) 
4. Atsain, eco (6) 
5. Yr hin yr ydych yn ei dymuno tra 
ar wyliau (5,2) 
8. Dodi i farwolaeth (3) 
11. Troi’n egru (4) 
12. Swyddog mewn llys (4) 
13. Dyheu’n fawr iawn (3) 
15. Difetha corff trwy dân (7) 
18. Boddhau (6) 
19. Mynd ar neges (6) 
21 Edrych (3) 
22. Pweru gyda stêm (5) 
23. Lliw (5) 
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Atebion i: Croesair Col 
34, Pen Bryn Hendy, Yr Encil, 
Meisgyn, 
Pontyclun. CF72 8QX 
erbyn 8 Ionawr 2004 

Dyma gyfle arall i chi 
ennill Tocyn Llyfrau. 
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ATEBION MIS TACHWEDD 

Theleri Thðp 
Dewi Pws Morris 

Amhosibl yw ceisio disgrifio Dewi 
Pws.  Mae'n gymeriad mor 
amlochrog ac yn arian byw o 
bersonoliaeth. Mae'n actor wrth 
reddf, yn gomedïwr sy'n wahanol i 
bob comedïwr arall, yn fardd ac yn 
golffiwr, yn gerddor ac yn gerddwr, 
yn blentyn o ran natur, yn 
gymwynaswr parod ac yn ddyn nad 
oes gan neb unrhyw air cas i'w 
ddweud amdano. 
Amhosibl yw i hyd yn oed gyfrol fel 
hon lwyddo i ddal cymeriad Pws. 
Dyna pam y cawn yma nid yn unig 
ei atgofion personol ef ond hefyd 
atgofion pobl eraill amdano. Y 
syndod yw iddo gytuno i gyhoeddi 
ei atgofion yn y lle cyntaf gan ei fod, 
er yn ddyn cyhoeddus, hefyd yn 
ddyn hynod breifat. Bu angen cryn 
berswâd arno cyn iddo gytuno i agor 
ei galon. Gwnaeth hynny ar yr amod 
mai ei gyfaill, Lyn Ebenezer, wnai 
gofnodi'r cyfan. 
Ffrind arall i Dewi, sef Emyr Wyn, 
sydd wedi dod agosaf at grynhoi 
personoliaeth Dewi i ychydig eiriau. 

Fe'i disgrifia fel y tad yr hoffai pob 
plentyn ei gael a'r gðr yr hoffai pob 
gwraig ei gael. Hynny am mai ei nod 
yw troi pob plentyn yn ddrygionus a 
gwneud i bob merch deimlo fel 
santes. Mae'r gyfrol hon yn bortread 
cynnes o un o bobl mwyaf hoffus 
Cymru. 
Pris £6.95 
(Cyfres y Cewri 26) 
Gwasg Gwynedd



PANTOMEIM 
CWMNI MEGA 

Gwylliaid Cochion 
Mawddwy 

Theatr y Miwni, Pontypridd 

Bore a Phrynhawn 
Dydd Llun12 Ionawr 

i Ddydd Gwener 23 Ionawr, 2004 
a Nos Sadwrn, 17 Ionawr 

Tocynnau: 01443 485934 
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Beth sy ar y goeden? 
Mae Mari a Dyfan yn addurno’r 
goeden. Ond mae’r addurniadau wedi 
cymysgu yn y bocs. Helpwch nhw i roi 
trefn ar yr addurniadau cyn y Nadolig.


