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tafod elái 

Daeth cynulleidfa teilwng iawn i Glwb y Bont ar 
ddiwrnod cyntaf Gorffennaf i wrando ar Ned 
Thomas ac Angharad Griffiths yn sôn am y papur 
newydd dyddiol Cymraeg, Y BYD o dan 
gadeiryddiaeth Gareth Miles. 

Mae’n amlwg fod Ned Thomas wedi gwneud 
llawer o waith ymchwil a pharatoadol a rhoddodd 
ddarlun clir o’r hyn sydd wedi ei wneud a’r angen 
am  gefnogaeth i sichrau llwyddiant y papur. 

Y gobaith yw cychwyn cyhoeddi y flwyddyn nesaf 

RHOI HWB I ‘Y BYD’ 

31 Gorffennaf  7 Awst 
Parc Tredegar, Casnewydd 
Cystadlaethau,   Seremonïau, 
Arddangosfeydd,  Celf  a  Chrefft, 
Theatr y Maes a llawer iawn mwy 

MAES b 
Clwb  TJ’s  Casnewydd  ac  Arena 
Byw  y  Ddinas.    y  grwpiau 
diweddaraf bob nos am 9pm 

maes c 
Clwb  Whiteheads  ger  Parc 
Tredegar 
llenydda,  chwerthin,  dawnsio,  yfed, 
cerddi,  comedi,  crac,  joio  bob  nos 
am 8pm 

www.eisteddfod.org 

gyda tharged o werthu 7,000 o 
gopïau y dydd i gychwyn gan 
gynyddu i 15,000 dros tair blynedd. 

Bydd y papur ar gael mewn siopau 
papur newydd ac hefyd gellir ei gael 
drwy danysgrifio ymlaen llaw - yna 
bydd y papur yn talu’n nôl i’r siop 
sy’n dosbarthu. 

Ar hyn o bryd mae apêl i ymuno â 
Chlwb Cefnogwyr Y BYD. Bydd 
ymuno â’r Clwb am £25 yn eich 
galluogi i  dderbyn gostyngiad ar 
bris tanysgrifiad y flwyddyn gyntaf 
fydd yn werth mwy na phris 
aelodaeth y clwb. 

Felly os ydych am weld papur 
Cymraeg newydd yn datblygu yr 
apêl a gafwyd gan Ned Thomas 
oedd i gefnogi Y BYD. 

BYTH ETO 

Y cwestiwn mawr yn dilyn adroddiad ‘Clywch’ gan 
Gomisiynydd Plant Cymru, Peter Clarke, yw a all rhywbeth 
tebyg ddigwydd eto yng Nghymru neu a yw’r systemau 
diogelu plant sydd wedi eu diwygio yn sylweddol dros y 
deng mlynedd diwethaf yn ddigonol i atal unrhyw gam-drin 
cyffelyb? 

Mae’r adroddiad yn delio yn bennaf â’r cyfnod rhwng 
1982 a 1991 tra roedd John Owen yn athro drama yn Ysgol 
Gyfun Rhydfelen. Erbyn diwedd y cyfnod hwnnw roedd 
nifer o blant, rhieni ac athrawon wedi cwyno i’r 
awdurdodau am ymddygiad yr athro. Yn dilyn yr 
archwiliad mae’r Comisiynydd o’r farn fod y disgyblion 
wedi eu cam-drin yn rhywiol dros gyfnod o flynyddoedd – 
rhai yn eu harddegau cynnar. 

Yn amlwg mae’r awdurdod addysg, yr ysgol a chyrff 
eraill wedi symud ymlaen a newid eu sustemau ers y 
dyddiau hynny ac mae’n amlwg fod rhaid i’r Cynulliad 
ymateb i’r 30 o argymhellion a ddaw o Adroddiad y 
Comisiynydd Plant. 

Does dim amheuaeth fod y cyfnod o ymchwilio wedi bod 
yn gyfnod anodd i’r ysgol, y rhieni a’r rhai â daeth â’r 
cwynion, a disgwylir y bydd pawb yn sicrhau fod 
diogelwch plant yn flaenoriaeth yn y dyfodol. 

HANES YN DOD YN FYW 

Yn ddiweddar agorwyd arddangosfa 
newydd yn y Tþ Model, Llantrisant sy’n 
sôn am hanes y dref ac am rhai o’r 
cymeriadau arbennig oedd yn byw yna 
megis Dr William Price. Ewch draw i 
weld yr arddangosfa - am ddim.
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Os am 
DIWNIWR 
PIANO 
Cysyllter â 
Hefin Tomos 
16 Llys Teilo Sant, 
Y Rhath 
CAERDYDD 
Ffôn: 029 20484816 

Trip yr Urdd 
i Sbaen 

Ar y pedwerydd ar hugain o fis 
Gorffennaf mi fydd chwedeg o 
ddisgyblion blwyddyn naw a deg o 
ysgolion Y Cymer, Llanhari a 
Rhydfelen yn mynd ar wyliau i 
Sbaen am wythnos. Yna mi fydd 
pawb yn cael cyfleoedd unigryw i 
ddod i adnabod ei gilydd wrth inni 
rannu’r gwersyll gyda’n gilydd a 
rhannu’r profiadau i gyd. Ar y daith 
fe gawn gyfle i fynd i weld y Nou 
Camp – cartref tîm pêl-droed 
Barcelona, un o dimau a chaeau 
enwocaf y byd, ymweliad â’r 
Eglwys Gadeiriol Sagrada Familia 
a’r Stadiwm Olympaidd yn 
Marcelona, trip i Port Aventura – un 
o Barciau thema fwyaf Ewrop a 
thaith i Waterworld, parc mawr dðr. 

Mi fyddwn yn aros yng ngwersyll 
“Club Aire Libre” yn ardal Tossa de 
Mar ,  mewn cabanau pren, 
cyffyrddus a diogel wrth ymyl y 
môr.  Mi fyddwn y cyrraedd yn ôl ar 
yr unfed ar ddeg ar hugain o 
Orffennaf, mewn da o bryd ar gyfer 
yr Eisteddfod Genedlaethol yng 
Nghasnewydd! 

Edrychaf ymlaen i weld pawb ar y 
trip a chewch wybod mwy am y 
daith yn fuan ar ôl inni ddod yn ôl. 

Eisteddfod yr Urdd 
Llongyfarchiadau i bawb a gymrodd 
r h a n  y m h o b  e l f e n  y n g 
nghystadleuthau Eisteddfod yr Urdd, 
ym Mona, Ynys Môn dros yr hanner 
tymor diwethaf. Gan fod nifer wedi 
bod yn llwyddiannus yn yr 
Eisteddfodau Sir, mi fydd yn annheg 
i ddechrau enwi pawb! I bawb a 
gafodd lwyfan – llongyfarchiadau, 
ac i bawb na chafodd lwyfan – mi 
cawsoch chi gam! 

Mae  deg  o  ddisgyblion  oed  16    19  o 
Ysgol  Gyfun  Rhydfelen  wedi  ymuno  â 
Rhaglen  Alltaith  Datblygu  Tramor 
Camre  Cymru. Mae  dewis  o wledydd  i 
deithio  iddynt  yn  Ne  Affrica  a  De 
America. Mae’r rhaglen yn gyfle  i bobl 
ifanc i fynd ar daith anturus fydd yn rhoi 
sgiliau newydd a sylfaenol iddynt. 
Bydd  cyfnod  o  baratoad  o  14    18 

mis  yn  cynnwys  ymarferiadau  a  chodi 
arian.  Byddant  yn  datblygu  eu  sgiliau 
arwain, gwaith  tîm,  datrys  problemau  a 
sgiliau trefnu. 
Yn ystod  eu  taith  tramor  bydd  cyfle  i 

weld  golygfeydd  anhygoel,  gwneud 
tasgau  cyffrous  a  chael  phrofiadau  i’w 
cofio. 
Am wybodaeth bellach am y Rhaglen 

hon  cysylltwch  â:  Ruth  Oliver,  Camre. 
Ffôn:  01248 605030 

Paratoi ar 
gyfer Taith 

SBONCEN 
Mae  Sioned  Catrin  Scott,  12  oed,  yn 
aelod  o  dîm  sboncen  'Vale  Health  & 
Racquets  Club'  a  enillodd  Gynghrair 
Gorllewin Cymru  i  dîmau  cynradd ac a 
ddaeth  yn  ail  yng  Nghynghrair  Cymru 
yn  ddiweddar.  Sioned  oedd  yr  unig 
ferch  yn  y  tîm.  Mae’r  tîm  yn  cael  ei 
hyfforddi  yn  y  'Vale'  gan  David  Evans 
(3ydd yn y byd). Llynedd cafodd Sioned 
y  wobr  am  fod  y  ferch  a  ddatblygodd 
orau yn ystod y flwyddyn yn y clwb.
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Sioe "Dewch i Ddathlu" 
Yn ystod Mai a Mehefin, bu 
bwrlwm a phrysurdeb yn yr ysgol, 
wrth i blant bob dosbarth baratoi ar 
gyfer perfformio eu sioe haf - 
"Dewch i Ddathlu . Ysgrifennwyd y 
sgript gan Carey a Loreen Williams, 
yn olrhain hanes Ysgol Garth Olwg 
o ddyddiau Margaret Rosser a 
chychwyn addysg Gymraeg ym 
meithrinfa Gwynfa, at sefydlu ysgol 
Garth Olwg yn swyddogol yn Ebrill 
1966, ac yna'r cymeriadau a'r 
achlysuron lliwgar a llwyddiannus a 
fu'n rhan o'r ysgol dros y deunaw 
mlynedd ar hugain diwethaf. 
Cynhyrchir y sioe gan Mrs Helen 
Bode, Cydlynydd cerdd yr ysgol, 
gyda phob athro, athrawes, 
cymorthwraig, yn ogystal ag ambell 
riant, yn cynorthwyo. Rhoddir 
pedwar perfformiad pnawn Llun 
Gorff 5, Nos Fawrth Gorff 6, pnawn 
Mercher Gorff 7, a Nos lau Gorff 8. 
Yn dilyn gwyliau'r haf eleni, 
rhagwelir mai oes o ryw dri i bedwar 
mis fydd yn weddill i adeiladau 
gwasgaredig Garth Olwg, gan y 
gobeithir y bydd y `Garth Olwg 
Newydd' yn barod erbyn Rhagfyr. 

Caiff y sioe ei recordio ar fidio a 
D.V.D, a bydd copïau ar werth i 
rieni. 

Cymdeithas Rhieni Athrawon 
Mae'r Gymdeithas hefyd yn brysur 
yn dathlu diwedd cyfnod yr `Hen 
Garth Olwg', trwy drefnu fod 
cwpanau a phlatiau gyda llun un o 
adeiladau'r ysgol, bathodyn yr ysgol, 
a'r dyddiadau 1966-2004, yn cael eu 
cynhyrchu gan gwmni `Reflections' 
yn Aberbargoed. Rhoddir cwpan yn 
anrheg i gofio, i bob un o blant yr 
ysgol, ac fe fydd platiau ar werth i 
rieni a chyfeillion yr ysgol. 

Bar-B-Ciw 
Cynhelir y Bar-B-Ciw ar gae'r ysgol 
ar Orffennaf 17 - rhwng 2 o'r gloch a 
6 o'r gloch. Trefnir gan bwyllgor y 
Gymdeithas Rhieni ac Athrawon. 

Mabolgampau 
Os bydd y tywydd yn caniatáu, 
bwriedir cynnal Mabolgampau'r 
ysgol eleni ar Orffennaf 13 - os na 

fydd y tywydd yn caniatáu, ar 
Orffennaf 15. 

Criced 
Llongyfarchiadau i dîm criced yr 
ysgol ar eu llwyddiant mewn 
twrnament criced yn y Rhondda yng 
nghanol Mehefin. 

Ymweliadau Addysgol 
Bu sawl ymweliad addysgol yn 
ystod Mis Mehefin - Blwyddyn 6 yn 
astudio ail-gylchu yn Sain Ffagan, 
Blwyddyn 2 yn astudio'r amgylchfyd 
ym Mhenarth Blwyddyn 4 / 
Blwyddyn 5 yn ymweld a 
Thechniquest a Bae Caerdydd, a 
phlant yr Uned Dan 5 a Chyfnod 
Allweddol 1 yn ymweld â Little 
Friends’ Farm yn Nhrehafod. Diolch 
yn fawr iawn i’r athrawon, 
cymorthwragedd a'r rhieni am eu 
brwdfrydedd. 

Ymweliad "Kinetic Theatre 
Company" 
Yng nghanol Mehefin, bu'r Kinetic 
Theatre Company ar ymweliad a'r 
ysgol a'u cyflwyniad Gwyddonol 
"Fillacavity”, i blant Cyfnod 
Allweddol 2. Mae cyflwyno ar ffurf 
drama yn gwneud gwyddoniaeth yn 
llawer mwy apelgar i blant cynradd. 

Pentre Ifan 
Brwdfrydedd a mwynhad eto tro 
yma, oedd nodweddion yr ymweliad 
Cynhwysiad Cymdeithasol â Phentre 
Ifan yn dilyn hanner tymor. Diolch 
yn fawr i Mr Llyr Meredith (Garth 
Olwg) a Miss Kate Thomas 
(Castellau) am eu hymroddiad i 
sicrhau'r cyfle. (Da deall fod Miss 
Petra Davies, fethodd â chyrraedd 
Pentre Ifan - wedi gwella erbyn 
hyn). 

Codi Arian i Elusen 
Llongyfarchiadau i blant Cyfnod 
Allweddol 2 ar eu llwyddiant yn 
codi arian i Gronfa Apêl Cancr 
Marie Curie. Yng nghanol Mehefin, 
cyflwynwyd siec am £500 i Mr Carl 
Palmer o Holme Tower mewn 
gwasanaeth arbennig yn yr ysgol. 

YSGOL 
GARTH OLWG 

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

Y pedwerydd olew naws i ni edrych 
arno fe yw Tea Tree  (Melaleuca 
alternifolia). Mae’r enw yn deillio o 
draddodiad brodorion Awstralia o 
wneud te gyda dail y goeden fach hon. 
Cynhyrchir yr olew drwy ddefnyddio 
dail a brigau’r goeden. 

Achosodd ei galluoedd meddygol 
syndod i feddygon oedd yn gweithio 
yn Awstralia yn 30au’r ganrif 
ddiwethaf. Mae’r olew anhygoel yma 
yn gallu trin y tri math posibl o 
organedd heintus, sef bacteria, ffwng 
neu feirws. Yn ogystal â hyn mae’n 
cryfhau system imiwnedd y corff ac 
felly yn ychwanegu at allu’r corff i 
ymladd unrhyw haint. 

Mae’n siwr i bawb weld Tea Tree 
mewn rhyw gynnyrch neu’i gilydd – 
defnyddir mewn sebon (da ar gyfer 
acne), siampw (da ar gyfer cen neu llai 
pennau) a phâst dannedd (lladd 
heintiau yn y geg/gwddw). 

Gallwch ei ddefnyddio yn syth ar y 
croen heb ei gymysgu, neu gallwch 
wneud gymysgedd i dylino i’r croen i 
drin heintiau’r croen, toriadau, 
crafiadau neu frathiadau (bach neu 
fawr). 

Gallwch ei roi mewn dðr twym, neu ei 
ychwanegu i’r bath er mwyn ei anadlu 
i wella heintiau’r frest. Gallwch roi 
ychydig mewn cwpaned o ddðr er 
mwyn garglo i drin anadl gwael. 

Gallwch drin tarwden y traed 
(athlete’s foot), annwyd, ffliw, 
broncitis, sinws neu frech yr ieir a 
llawer iawn mwy. 

Mae’n cymysgu’n dda iawn gyda 
eucalyptus, lafant, lemon, oren, 
rhosmari neu bergamot. Cysylltwch 
am fwy o wybodaeth am sut i 
ddefnyddio’r olewydd. 

Mis nesaf…Eucalyptus 

Olew i Ymladd 
Haint
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PENTYRCH 
Ymweliadau 
Bu nifer helaeth o ymweliadau yn 
ystod y tymor .   Fe aeth 
Dosbarthiadau 4 a 7 i Borthcawl i 
astudio bywyd glan y môr ac i 
arsylwi ar nodweddion daearyddol. 
Ar Fehefin y 9fed, aeth disgyblion 
yr Adran Iau i Theatr y Sherman i 
weld y sioe “Llew Lletchwith”, sef 
addasiad llwyfan o nofel Gwyn 
Morgan.  Bu Dosbarth 6 yn 
Llancaiach Fawr ar y 23ain o 
Fehefin, fel rhan o’u gwaith ar y 
Stiwartiaid.  I’r Miwni ym 
Mhontypridd yr aeth Adran y 
Babanod ar Fehefin yr 28ain i weld 
y sioe “Pinocio”, ac ar ddiwrnod 
olaf Mehefin bu Dosbarth 5 yn 
ymweld â’r Amgueddfa Rufeinig 
yng Nghaerllion. 

Ymwelwyr i’r ysgol 
Fe alwodd ‘na bobl ddiddorol i’n 
gweld yn yr ysgol hefyd. 
Diddanwyd y plant gan gwmni 
“Open Door” a gyflwynodd sioe 
fywiog a neges Gristnogol i ni. 
Hefyd, cafodd dosbarthiadau 4,5 a 6 
gyfle i weld perfformiad Cwmni 
Theatr Gwent o’r sioe “Pa mor uchel 
yw fyny?”  Daeth ymwelydd o 
fudiad Cymorth Cristnogol i siarad a 
dosbarthiadau 5 a 6 am fasnach teg a 
chafodd dosbarthiadau’r Adran Iau 
sgwrs ar sut i ofalu am y dannedd. 

Croeso 
Croeso cynnes i’r disgyblion 
newydd sydd wedi ymuno â ni, sef 
Ffion Bennet, Emma a Katie Gully a 
Ryan David.  Gobeithio y byddant 
yn hapus yn ein plith. 

Y Cwis Llyfrau 
Llongyfarchiadau i dîm dan 10 oed y 
Cwis Llyfrau a lwyddodd i gyrraedd 
y rownd derfynol yn Aberystwyth 
yn ddiweddar.  Aelodau’r tîm oedd 
Heti Edge, Siôn Greaves, Sophie 
Nicholls, Kieran Norton, Elliot King 
a Rhian Hughes.  Cawsant ddiwrnod 
ardderchog.  Diolch yn fawr i Mrs 
Hulse am eu hyfforddi ac i’r rhieni 
a’r cefnogwyr a aeth gyda nhw. 

Chwaraeon 
Cynhaliwyd gemau pêl-droed a 
phêl-rwyd yn erbyn Ysgol 

Penygawsi ar yr 11eg o Fehefin. 
Colli fu ein hanes yn anffodus, ond 
cawsom well lwc yn erbyn ysgol 
Coed yr Esgob ar y 18fed o Fehefin. 
Llwyddodd y tîm pêl-rwyd  i ennill 
un gêm a cholli gêm arall.  Daliwch 
ati blant. 

Ffarwel 
Pob hwyl i Rahel Jones o Athrofa 
Prifysgol Cymru fu’n gweithio gyda 
Dosbarth 1 am gyfnod.  Hoffem 
ddymuno’n dda hefyd i Miss 
Hopkins, Miss Phillips, Miss Kenny 
a’n hysgrifenyddes Miss Lewis sydd 
yn ein gadael ar ddiwedd y tymor. 
Diolch am eu holl waith caled a 
dymuniadau gorau iddynt i gyd. 

Y Gymdeithas Rieni 
Mae’r Gymdeithas Rieni wedi bod 
yn weithgar yn ystod y tymor. 
Cynhaliwyd ras hwyaid ar Fehefin y 
27ain a noson gwis ar yr 2il o 
Orffennaf. 

Llwyddiant 
Llongyfarchiadau i’r ysgol am ennill 
y wobr “Buddsoddwyr Mewn Pobl” 
am yr ail dro.  Mae’r ysgol hefyd 
wedi llwyddo i ennill gwobr “Marc 
Safon yr Asiantaeth Sgiliau 
Sylfaenol”.  Golyga hyn fod yr ysgol 
wedi ymrwymo i ddatblygu 
llythrennedd a rhifedd pob disgybl. 
Cynhelir parti i ddathlu yng 
nghwmni Martyn Geraint ar y 9fed o 
Orffennaf. 

Meithrin 
Bu’r plant bach newydd yn ymweld 
â’r Dosbarth Meithrin ar Fehefin y 
24ain ac ar fore Sul yr 11eg o 
Orffennaf bydd cyfle iddynt 
gyfarfod yng Nghanolfan Hamdden 
Llantrisant, i fwynhau eu hunain ar y 
castell sboncio. 

Gwasanaethau 
Mae pob dosbarth wedi bod yn 
perfformio gwasanaethau i’w rhieni 
yn ystod y tymor.  Mae’r themâu 
wedi amrywio o Lan y Môr i’r Ail 
Ryfel Byd. Da iawn chi blant a 
diolch yn fawr i’r rhieni am gefnogi. 

TI A FI 
BEDDAU 

Bob Prynhawn Mercher 
o 8 Medi 

1.00  3.00p.m. 
yn Festri Capel 

Castellau, Beddau 
Manylion: 

Ceri    029 20890009 

SWYDD 
Llongyfarchiadau i Catrin Heledd, 
Penffordd,ar ei phenodi i swydd yn 
Adran Newyddion BBC Cymru. 

GRADDIO 
Llongyfarchiadau i Deri Hughes ar 
gael Gradd Dosbarth Cyntaf mewn 
Hanes o Goleg Prifysgol Llundain. 
Hefyd i Heledd Morris ar ei gradd 
mewn Cymraeg o Goleg Prifysgol 
Cymru, Aberystwyth. a Owen Lewis 
ar ennill gradd mewn BioCemeg o 
Brifysgol Caerfaddon. 

CYDYMDEIMLO 
Cydymdeimlwn â Huw Roberts a’r 
teulu, Pentir Hir, ar golli ei frawd yn 
sydyn yn ddiweddar. 

SYMUD 
Dymuniadau gorau i deulu Randells 
Brodeg. Mae’r teulu yn symud i fyw 
i Hendy-gwyn-ar-daf. 

HELFA DRYSOR 
Aeth 12 o geir ar helfa Clwb y 
Dwrlyn ym mis Mehefin a chael eu 
harwain ar hyd llwybrau hanesyddol 
Dr William Price a Guto Nyth Brân 
i’r Cross Keys yn Llantrisant. 

GOHEBYDD NEWYDD 
Bydd Marian Wynne yn cymeryd 
drosodd y gwaith ym Mhentyrch. Os 
oes genych unrhyw newyddion 
ffoniwch 029 20891426. 

Ysgol Gymraeg Llantrisant
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Gohebydd Lleol: Nia Williams 
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Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn â Geraint Richards a'r 
teulu ar iddynt golli mam a mam-gu 
yn ddiweddar. I unrhyw wrandawr 
selog o raglen Dai Jones ar nos Sul, 
sef 'Ar eich cais'  mi fasai llais y 
diweddar Nansi Richards - mam 
Geraint - yn falm i'r enaid. Cafodd 
Nansi ei geni yng Nghwmgors a thra'n 
ifanc iawn enillodd ysgoloriaeth 
leisiol i Brifysgol Aberystwyth. Roedd 
yn enillydd cenedlaethol dair gwaith 
ac yn unawdwraig gyson gyda chôr 
Orpheus Treforus. 

Teithiodd droeon gyda hwy i ganu 
yn yr Unol Daleithiau. Gwraig y mans 
ydoedd Nansi ond daliodd i ganu a 
gwneud recordiau am nifer o 
flynyddoedd. Does yr un datganiad 
tebyg o 'Mor fawr wyt ti' i'r un a 
recordiwyd gan y diweddar Nansi 
Richards. 

Yn ogystal, cydymdeimlwn â Elidyr 
Williams a'r Dr Joan Williams, ei 
ferch. Yn ddiweddar bu farw Mrs 
Margaret Eirianwen Child o Ffairfach. 
Roedd Mrs Child yn chwaer i Elidyr 
ac yn fodryb i Dr Joan. Estynnwn ein 
cydymdeimlad i'r ddau ym Maes 
Cadwgan. 

Ymddeoliad 
Dymuniadau gorau ar ei ymddeoliad i 
John Brynmor Jones. Rhoddodd Bryn 
wasanaeth oes fel llyfrgellydd yn 
Llyfrgell y Ddinas, Caerdydd. Gðr 
mor barod ei gymwynas, mor eang ei 
wybodaeth, eto mor ddiymhongar. 
Gwelir ei eisiau yn fawr ar hyd 
coridorau'r llyfrgell yna! 
I gofnodi' r achlysur dyma englyn o 
waith y prif-fardd Idris Reynolds - 
cyfaill o'r un filltir sgwâr â Bryn - 
wrth iddo ddymuno'n dda i'r 
cyn-lyfrgellydd - 

'Yn ei ardd nid yw'n hwyrddydd - 
i weithiwr 

A ddaeth fel llyfrgellydd 
Â chynhaeaf Llwyndafydd 
Ac erwau ei dad i Gaerdydd' 

Llongyfarchiadau hefyd i Bryn gan i'r 
Orsedd ei anrhydeddu gyda'r Wisg 
Wen! Idris, beth amdani? Haeddu 
cywydd 'ddyliwn i! Pob dymuniad da 
Bryn, pan ddaw'r seremoni yr haf 
yma. 

Dawnsio'n y ddinas fawr! 
Llongyfarchiadau mawr i dair merch 
ifanc o'r pentre ar gael y cyfle i 
berfformio yn Llundain yn ddiweddar. 
Bu Rebecca Williams, Victoria 
Barrington a Llinos Honeybun, 
aelodau o Gwmni Dawns Annette 
Bracey yn Wenfo,  yn perfformio ar 
lwyfan 'Her Majesty's Theatre' yn yr 
Haymarket yn Llundain, mewn 
cyngerdd i bobl ifanc. Profiad 
anhygoel i'r merched ifainc a phwy a 
ðyr nad yw yn gychwyn ar bethau 
mawr! 

Priodas Hapus 
Dymuniadau gorau i David a Melanie! 
Y mis diwethaf priodwyd David 
Lewis a Melanie Davies yn Eglwys 
Groesfaen. Bu'r neithior yng Ngwesty 
hyfryd Coed y Mwstwr. Mae'r ddau 
wedi ymgartrefu ym mhentre Creigiau 
bellach, ym Mharc y Fro a gobeithio'n 
wir y byddwch yn hapus yma. Mae 
David yn fab i John ac Elen Lewis, 
Radur. Llongyfarchiadau eich dau! 

Perfformio 
Wedi clywed sôn am y sioe gerdd 'Bat 
Boy'? ... Wel, sioe newydd sbon yw hi 
gan Laurence O'Keefe sy newydd agor 
yn y West Yorkshire Playhouse yn 
Leeds yn ddiweddar ac yn y cast mae 
bachgen ifanc o'r Creigiau sef Gareth 
Richards! Mae Gareth yn fab i Janice 
ac Ian Richards, Llys Dyfodwg ac yn 
gyn-ddisgybl ysgolion Creigiau, 
Radur a Stanwell, Penarth lle mae ei 
f am yn  bennae th  yr  Adran 
Gerddoriaeth ac yn gyfrifol am 
gynyrchiadau cerddorol uchel iawn eu 
safon yn yr ysgol honno. 

Graddiodd Gareth o Goleg 
Brenhinol Cerdd a Drama, Caerdydd 
eleni a dyma ei 'ddebut' yn y theatr 
broffesiynol. Bydd y sioe yn rhedeg 

Rebecca, Victoria a Llinos 

yn Leeds am yr wythnosau nesa 'ma a 
gobeithir teithio tua'r West End yn 
Llundain cyn hir. 

Hei lwc i Gareth ar gychwyn ei yrfa 
fel hyn. 

Gareth Richards 

Annwyl Ddarllenwyr. 
Hoffwn dynnu eich sylw at Gwrs Meistr 
unigryw sydd yn cael ei gynnig trwy 
gyfrwng y Gymraeg yn Adran 
Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol 
Cymru Aberystwyth. 

S e f y d l w y d  y  c w r s  h w n , 
Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru, 
yn dilyn y newidiadau a welwyd yng 
Nghymru ers datganoli; mae wedi 
rhedeg ers tair blynedd bellach, ac mae'r 
profiad a'r cymhwyster wedi dyfnhau 
dealltwriaeth ac agor drysau ar gyfer pob 
math o amrywiol yrfaoedd yng Nghymru 
a thu hwnt. 

Cwrs blwyddyn yn anelu at radd MSc 
Econ yw hwn, yn cynnwys modiwlau ar 
Wleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru, 
Datganoli o fewn y Deyrnas Gyfunol, a 
Chynulliad Cenedlaethol Cymru. 
Disgwylir i fyfyrwyr ddilyn cyfres o 
seminarau ar bob modiwl, a pharatoi 
cyflwyniadau a thraethodau; ceir cyfle 
hefyd o fewn y rhaglen i glywed nifer o 
arbenigwyr ar ddatganoli a llunio polisi 
yn trafod eu syniadau a'u gwaith. Mae 
Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol 
Aberystwyth yn cael ei hystyried fel un 
o'r goreuon yn y maes, a chaiff unrhyw 
fyfyriwr uwchraddedig yma gyfle i 
gyfrannu at gymdeithas ymchwil 
fywiog. 

Os am fwy o fanylion am y rhaglen 
arbennig hon, cysyllter a Sefydliad 
Gwleidyddiaeth Cymru, Prifysgol 
Cymru, Aberystwyth. (Ffon: 01970 
6 2 2 3 3 6  n e u  e - b o s t : 
sgc.iwp@aber.ac.uk). 
Yn gywir 
Dr Richard Wyn Jones 

CWRS MEISTR 
UNIGRYW
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FFYNNON TAF   NANTGARW 
A GWAELOD Y GARTH 

Gohebydd Lleol: Martin Huws 

DWY ERGYD FAWR 
Roedd dwy ergyd fawr i’r gymuned 
yn wythnos gynta Mehefin. 

Bu farw Walter Tucker, Heol 
Caerdydd, Ffynnon Taf, yn ei gwsg 
ar Fehefin 6, gðr Joyce a thad 
Janice, Liz a Ceri. Cafodd ei eni a’i 
godi mewn bwthyn yn Rhes y 
Gamlas, Nantgarw, a chyfarfu â’i 
wraig pan aeth ar daith i dafarn y 
Three Tuns yng Nghas-gwent. 
Mewn ychydig o fisoedd roedd y 
ddau i fod i ddathlu priodas aur, 
hanner canrif. 

Ar Fehefin 4 bu farw Dick Jones 
w e d i  t o s t r w y d d  b y r  a 
chydymdeimlwn â’i ferched Sandra 
ac Angela. Bu farw ei wraig Joan 
ychydig o flynyddoedd yn ôl a 
chredai rhai fod y golled yn ormod 
iddo. 

Roedd Dick yn fowliwr o fri, yn 
bencampwr Tîm Bowlio Ffynnon 
Taf  a chynrychi ol odd S ir 
Forgannwg. 

D A T H L U  C A N R I F  A 
CHWARTER 
Ar Fehefin 22 roedd noson fawr yn 
Ysgol Gynradd Ffynnon Taf pan 
ddathlodd y  staff, cyn-athrawon a 
chyn-ddisgyblion ganrif a chwarter. 

Aeth criw go lew i fwynhau bwyd 
a diod ac edrych ar arddangosfa o 
hen luniau o’r ysgol a’r pentre. 

Cafodd yr ysgol ei hagor ar Ionawr 
6, 1879 a’i henw oedd Ysgol Fwrdd 
Ffynnon Taf Eglwys Ilan oherwydd 
ym mhlwyf Eglwys Ilan yr oedd y 
pentre. Arwyddair yr ysgol yw Gan 
Brynu yr Amser. 

Diolch i’r brifathrawes, Mrs 
Williams, a’r staff am drefnu’r 
noson a phob lwc i’r ysgol yn y 
dyfodol. 

GWYN EU BYD Y TLODION 
Ody e’n sioc i ni fod arolwg 
papurau’r Sul yn dangos taw’r 
tlodion sy’n cyfrannu fwya at 
elusennau? Canfed dre dlota 
gwledydd Prydain, Sunderland, yn 
cyfrannu fwy na Westminster neu 
Harrow. 

Mwy o sioc yw bod y llywodraeth o 
bawb yn ein hannog i gyfrannu 
cyfran o’n cyflogau at elusen. Ei 
hawgrym caredig, os oes hawl ‘da hi 
i wneud, yw y dylai rhywun ar 
gyflog o £20,000 roi £25 y mis. 

A’r rheswm am gasgliad yr 
arolwg? Beth bynnag yw dyfalu’r 
gwyddonwyr  cymdeithasol, y gwir 
plaen yw bod y cyfoethog yn 
gyfoethog am eu bod yn cadw eu 
dwylo yn eu pocedi. 

NEWID TREFNIANT CAPEL 
Mewn cwrdd eglwys ar Fehefin 20 
penderfynodd aelodau Bethlehem 
newid trefniant y capel. Roedd 
gweithgor wedi edrych yn fewnol ar 
sefyllfa’r capel, yn allanol ar sefyllfa 
eglwysi yn y cyffiniau ac wedi 
paratoi adroddiad manwl. 

Nodwyd taw nid eg lwys 
gymunedol draddodiadol oedd 
Bethlehem. Roedd ei haelodau’n 
wasgaredig, eu hangen am gyswllt â 
chydaelodau’n golygu taw unwaith y 
Sul yr oedd y mwyafrif yn dymuno 
dod i’r cwrdd. 

Er bod cyfraniadau ariannol ar 
gyfartaledd yn anrhydeddus, doedd 
y capel ddim yn talu ei ffordd, 
meddai’r adroddiad, ac roedd cynnal 
gweinidog llawn-amser yn dreth ar y 
coffrau. Pleidleisiodd yr aelodau o 
blaid gweinidog rhan-amser ac 
edrych ar opsiynau creu perthynas 
ag eglwys neu eglwysi eraill. 

Yn y cyfamser, cyhoeddwyd i 
£640 gael eu casglu ym mhentre 
Gwaelod-y-garth at Gymorth 
Cristnogol. Hoffai June Huws 
ddiolch i bawb a ddosbarthodd 
amlenni ac a gasglodd arian. 

AR Y BRIG 
David East, Llywydd Clwb Rygbi 
Heddlu’r De, oedd y gwestai yng 
nghinio blynyddol Clwb Rygbi 
Ffynnon Taf. Cyflwynwyd gwobrau 
i’r chwaraewyr canlynol, gan 
gynnwys: 

Dyn Clwb y Flwyddyn (Cwpan 
Dai Millward): Maurice Morgan; 

Cwpan Alan (Rugger) Jones: 
Mike Chown; 
Tlws y Cadeirydd: Geoff Bowden; 
Chwaraewr y Flwyddyn Tîm 
Cynta: Richard Hughes; 
Chwaraewr yr Ail Dîm sy wedi 
Gwella fwya: Roger Jenkins; 
Chwaraewr y Flwyddyn Ail Dîm: 
Simon Butler; 
Chwaraewr y Flwyddyn: Rhys 
Watkins. 

PROTEST OFER 
Bum mlynedd yn ôl roedd trigolion 
Ffynnon Taf yn protestio, nid 
oherwydd diffyg heol osgoi, ond 
oherwydd bwriad i symud Clwb 
Rygbi Ffynnon Taf o Waelod-y- 
garth i Lan-y-llyn. 

Roedd rheolwyr y clwb am godi dau 
gae a heol newydd fyddai’n arwain 
at y clwb. Llwyddon nhw. Roedd y 
brotest yn ofer.  Ac mae’n 
ymddangos fod y mannau gwyrdd 
yn mynd yn llai a llai. 

DIRWY O £250 
Yn Llys Ynadon Pontypridd cafodd 
dyn o Nantgarw ddirwy o £250. 
Cafodd Dean Davies, 20 oed o Graig 
View, ei wahardd rhag gyrru am 
ddau fis. Roedd wedi gyrru car heb 
drwydded, gyrru car heb yswiriant a 
gyrru car heb dystysgrif MoT. Bu’n 
rhaid iddo dalu £40 o gostau. 

DIGWYDDIADAU 
C A P E L  B E T H L E H E M , 
Gwaelod-y-garth ,  10.30am. 
Gorffennaf 4: Y Gweinidog, Oedfa 
Gymun; Gorffennaf 11: Sul 
Cyfundeb, Oedfa Nos; Gorffennaf 
18: Y Parchedig Shem Morgan; 
Gorffennaf 25: 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.



7 

TONTEG A PHENTRE’R EGLWYS 
Gohebydd Lleol: Meima Morse 

Ysgol Heol y Celyn 
Mae'r  ysgol  wedi  cael  llwyddiant 
mawr yn yr Eisteddfod yn Sir Fôn ar 
ôl  yr  holl  waith  caled.  Cafodd  y 
dawnswyr  o  dan  10  oed  gyntaf  a'r 
dawnswyr  dan  12  oed  ail.  Da  iawn 
nhw  am  yr  holl  waith  caled    plant 
ac athrawon. 
Cafodd  Lucinda  Childs  ail  yn 
llefaru  dan  10  oed  i  ddysgwyr,  da 
iawn  ti  Lucinda.  Bu  i'r  parti  llefaru 
ail  iaith  fod  yn  llwyddiannus  iawn 
hefyd am gipio'r ail wobr am adrodd 
darn  am  'Reset  cacen  ycha  bycha 
sglyfiog',  yn  ogystal  â'r  ymgom  ail 
iaith  a  gafodd  ail  ar  lwyfan  yr 
Eisteddfod hefyd. Da  iawn chi blant 
a  hefyd  da  iawn  i'r  rhai  na  fu  mor 
llwyddiannus â chyrraedd y llwyfan. 
Mae  tîm  rygbi'r  ysgol  wedi  cael 

dipyn o lwyddiant hefyd gan fynd i'r 
rownd gynderfynol yn nhwrnament 
yr  Urdd  ac  yn  ail  yn  nhwrnament 
rygbi cyffwrdd Pontypridd. Da iawn 
chi fechgyn. 

Croeso 
Estynnir croeso cynnes i dri theulu a 
ddaeth i fyw i'r ardal yn ddiweddar,- 
Daeth Mr a Mrs Lyn Miller o 
Gaerfyrddin i fyw at eu merch a'u 
mab yng nghyfraith, Janet a David 
Rowlands, dros dro, cyn symud i'w 
cartref newydd yn Ffordd Gerddinan 
yn Nhonteg. 

Symudodd Cath a Gethin Gwyn i 
fyw i St. David's Drive o 
Dreganna. Mae eu cartref newydd 
ar safle hen ysbyty Dwyrain 
Morgannwg. Mae Gethin, sy'n 
enedigol o Aberystwyth, yn athro 
yn Ysgol Gyfun Cymer. 

I St. David's Drive y symudodd 
Siân a Dafydd Iolo Davies, Gwenno 
a Mali'n ddiweddar. Dirprwy 
B e n n a e t h  y n  Y s g o l 
Gymraeg Castellau yw Dafydd a 
bydd Gwenno'n dechrau yn y 
d y f o d o l  a g o s  y n  Y s g o l 
Gartholwg. Symudodd y teulu hwn 
i Bentre'r Eglwys o Gaerdydd a 
gwelir nhw yn gyson hefyd ym 
mhentre bach Llangeitho lle cafodd 
Dafydd ei eni a'i fagu. 

Capel Salem 
Mae wedi bod yn gyfnod dathlu i 
Lynn a Peter Cutts. Derbyniodd 
Megan, yr hynaf o'r teulu, y radd 
dosbarth cyntaf mewn Astudiaethau 
B u s n e s  y m  M h r i f y s g o l 
Nottingham. Bydd Megan yn 
cymryd y flwyddyn nesaf i ffwrdd i 
d e i t h i o  a c  e s t y n n w n  e i n 
llongyfarchiadau gwresog a'n 
dymuniadau gorau iddi. Yn 
ychwanegol at y testun dathlu hwn, 
ganwyd mab i chwaer Lynn a'i gðr 
allan yn Cyprus. Croesawn ninnau 
Simeon Murphy Thomas gan 
longyfarch Mr a Mrs Gwyn Thomas 
ar enedigaeth ðyr newydd. Bu'n 
rhaid i Mrs Thomas hedfan yn syth i 
Cyprus wedi iddi lanio wrth 
ddychwelyd o'i gwyliau yn Ffrainc 
gyda'i gðr. Cofier fod Mamgu a 
Dadcu yn gorfod gofalu am ddwy 
genhedlaeth ac nid un fel y rhieni!! 

Tebyg iawn fod llawer ohonoch 
wedi clywed sðn yr hwyl a'r miri o 
gefn Capel Salem ar yr 11fed o 
Fehefin. Y barbeciw blynyddol oedd 

wrth wraidd y cyfan. Hyfryd oedd 
cael cwmni a hyfforddiant gan y 
bobl ifainc ar sut i fwynhau eich 
hunain mewn gwirionedd. 
Bydd y Gymdeithas Gymraeg ar gau 
hyd y 10fed o Fedi ac mae croeso 
cynnes yn eich aros os trowch i 
mewn ac ymuno â ni. 

Priodas 
Priodwyd Nigel Hurley â Kate 
Williams, cyn-ddisgybl Ysgol Garth 
Olwg ac Ysgol Gyfun Llanhari yng 
Ngwesty Copthorne, 4ydd Mehefin 
2004. Organyddes Capel Salem ers 
blynyddoedd ydy Ann Williams, 
mam Kate. Aeth Nigel i un o 
ysgolion Saesneg yr ardal. 

Nigel Hurley a Kate Williams 
Gair o Ddiolch 

Diolch yn fawr iawn i holl staff a 
phlant Ysgol Gymraeg Castellau am 
fy nghroesawu i i'r ysgol dros y 
flwyddyn ddiwethaf. Gobeithio y 
byddwn ni'n cadw mewn cysylltiad 
am flynyddoedd i ddod. 

Amy Williams. 
Myfyrwraig UWIC. 

TI A FI 
TONTEG 

Bob Dydd Mawrth 
10   11.30 

yn Festri Capel Salem, 
Tonteg 
Manylion: 

Ceri 029 20890009 

Trysor Cudd 

Ar hyn o bryd mae arddangosfa 
a r b e n n i g  y n  A m g u e d d f a 
Genedlaethol Caerdydd sy’n dangos 
rhai o’r trysorau arbennig sydd wedi 
cael eu darganfod yn ddiweddar. 
Mae’n cynnwys enghreifftiau o’r 
Amgueddfa Brydeinig o gwpanau a 
thlysau aur gwerthfawr dros ben 
sy’n dyddio nôl i’r Oes Haearn. 
Mae’n arddangosfa arbennig sydd 
werth ei weld - a hynny am ddim.
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EFAIL ISAF 
Gohebydd Lleol: Loreen Williams 

Symud o’r Pentref 
Daeth yn amser i ffarwelio â dau 
deulu o’r pentref yn ystod y mis. Yn 
Nantcelyn roedd Toni ac Eilian 
Jones yn byw ac mae’r ddau wedi 
symud i Ben Llþn i ardal enedigol 
Eilian. 

Mae John a Gwenda Bruce a oedd 
yn byw yn Heol Dowlais wedi 
penderfynu cartrefu ym Mae 
Caerdydd. Pob dymuniad da i’r ddau 
deulu. 

Swydd Newydd 
Llongyfarchiadau i Gethin, mab 
hynaf John Llewelyn a Judith 
Thomas, Nantcelyn sydd wedi ei 
benodi’n athro yn Ysgol Gynradd y 
Dolau. Dwi’n siwr y bydd 
arbenigedd Gethin ym myd rygbi yn 
cael ei werthfawrogi’n fawr yn yr 
ysgol. 

Graddio 
Llongyfarchiadau gwresog i Gareth 
Eyres, Heol Iscoed ar dderbyn gradd 
mewn Cyfrifeg a Rheolaeth o Goleg 
y Brifysgol Caerdydd. 

Geraint yng Nghaeredin 
Bydd Geraint Hardy yn perfformio 
yng Ngðyl Caeredin yn ystod yr 
Haf. Cafodd Geraint ei ddewis yn un 
o bedwar o fyfyrwyr o Goleg Drama 
Paul McCartney yn Lerpwl i ymuno 
gyda chwmni’r “Young Persons” a 
byddant yn ymarfer yn Llundain yn 
ystod mis Gorffennaf a dechrau 
Awst. Cynhyrchiad newydd sbon yw 
La Trattoria Di Segretti a bydd 
perfformiad pob prynhawn o Awst 
16eg tan Awst 30ain yng 
Nghaeredin.. Pob hwyl i Geraint. 

Cartref Newydd 
Dymunwn yn dda i Daniel Hardy 
hefyd yn ei gartref newydd yng 
Nghwm Rhondda. Bydd Daniel yn 
symud yn ystod mis Awst. 

Camp Ysgubol! 
Bu criw o ffrindiau o’r ardal ar 
wyliau yng Nghanada yn ddiweddar. 
Does dim yn anghyffredin yn hynny 
y dyddiau hyn ond fe ddaeth un 
person o’r pentref yn ôl yn dipyn o 

arwr! Wrth chwarae gêm o golff ar 
gwrs La Bete Mont Tremblant yn 
Quebec fe gafodd John Edmunds 
“dwll mewn un” gan ennill iddo’i 
hun gap a chrys y Clwb. Cysylltwch 
â Gwilym Treharne neu Eric Davies 
i gael y manylion am yr orchest. 
Roedd y ddau’n llawn edmygedd o 
gamp John! 

TABERNACL 
Salaam a Shalom 
Rwyn addo na wnaf sôn am 
Ymgyrch Shalam a Shalom yn y 
golofn hon eto ond rhaid i mi gael 
nodi fod yr ymdrech gan yr aelodau 
wedi codi cyfanswm teilwng o 
£3250.00 at ymgyrch arbennig 
Cymorth Cristnogol at waith 
dyngarol yn Israel a Phalesteina. 

Symud i’r Gorllewin 
Dymunwn yn dda i ddau o blant yr 
Ysgol Sul, Bethan ac Owain Randall 
a’u rhieni sydd yn symud i ardal 
hyfryd Hen-dþ-gwyn-ar-daf. 
Byddwn yn gweld eich colli yn yr 
Ysgol Sul. 

Trefn yr Oedfaon 
Gorffennaf ac Awst 
(Yn ôl yr arfer yn ystod gwyliau’r 
Haf fe fyddwn yn ymuno gyda 
chynulleidfa Bethlehem, Gwaelod y 
Garth am yn ail Sul). 
Gorffennaf 11. Sul y Cyfundeb yn 
Ysgol Gyfun Plasmawr am 10.30am. 
Gorffennaf 18. Y Parchedig Eirian 
Rees. 
Gorffennaf 25. Y Parchedig Gareth 
Rowlands (ym Methlehem, Gwaelod 
y Garth). 
Awst 1. Gwasanaeth Cymun o dan 
ofal Y Gweinidog. (Tabernacl, Efail 
Isaf). 
Awst 8. Y Parchedig Elwyn Jenkins. 
Llanbedr Pont Steffan (ym 
Methlehem, Gwaelod y Garth). 
Awst 15. Y Parchedig Aled 
Edwards. Caerdydd. (Tabernacl, 
Efail Isaf). 
Awst 22. Y Parchedig Eirian Rees 
(ym Methlehem, Gwaelod y Garth). 
Awst 29. Miss Eurwen Richards. 
(Tabernacl, Efail Isaf). 

PONTYPRIDD 
Gohebydd Lleol: Gina Miles 

Swydd Gyntaf 
Llongyfarchiadau i Siwan Francis, 
Parc Prospect, Graigwen sydd wedi 
llwyddo’n ardderchog yn ei 
arholiadau terfynol a derbyn ei 
swydd gyntaf fel athrawes. O fis 
Medi bydd Siwan yn teithio’n 
feunyddiol i gyfeiriad Castell Nedd i 
weithio yn ysgol Gymraeg 
Blaendulais. Pob lwc, Siwan. 

Ymddeol 
Dymuniadau Gorau i Gareth 
Williams, Graigwen Parc, sy’n dod i 
derfyn ei yrfa broffesiynol ef ac yn 
ymddeol yr haf hwn.  Bu Gareth yn 
Ddirprwy-brifathro yn Ysgol 
Gwauncelyn, Pentre’r Eglwys am 
flynyddoedd maith. Digon o gyfle 
yn awr i ti a Caryl fynd am drip o 
amgylch y byd, Gareth! 

Gwellhad Buan 
Dymunwn wellhad buan i Mrs 
Alona Rees, y Comin sydd wedi bod 
yn anhwylus yn ddiweddar. Mae 
eich ffrindiau i gyd yn meddwl 
amdanoch ac yn dymuno’n dda ichi, 
Alona 

Priodas 
Bydd Hywel Thomas, Graigwen 
Parc a Jo Jones sydd hefyd o 
Bontypridd yn priodi yn Eglwys 
Sant Catherine ar Awst 7fed. Pob 
dymuniad da iddynt. Ceir adroddiad 
llawn yn Nhafod Elái mis Medi. 

Swydd Newydd 
Llongyfarchiadau i Ceinwen Jones, 
Y Comin, ar gael swydd newydd 
gyda Elwa ym maes addysg 
dwyieithog. Bu Ceinwen yn olygydd 
gyda  Gwasg y Brifysgol am 17 
mlynedd. Hi hefyd yw Cadeirydd 
Llywodraethwyr Ysgol Gyfun 
Rhydfelen. 

EISTEDDFOD CASNEWYDD 
Pob lwc i bawb o’r ardal sy’n 
cystadlu neu cymeryd rhan yn yr 
Eisteddfod Genedlaethol yng 
Nghasnewydd. Cofiwch fynd yno 
i’w cefnogi.



Nid pwnc un blaid ydy’r Gymraeg 
Ond ydy gwleidyddiaeth yn boen 
dywed?  Dyna fe, Plaid Cymru wedi 
colli a’r Blaid Lafur nôl mewn a sawl un 
yn gofyn beth fydd effaith hyn ar y 
Gymraeg. Felly dyma adeg i gofio taw 
nid pwnc un blaid ydy’r Gymraeg. 
Mae’r Gymraeg yn perthyn i bawb yng 
N g h y m r u  t a  w a e t h  a m  e u 
gwleidyddiaeth.  Mae siaradwyr 
Cymraeg ymhob plaid ac y mae pobl o 
blaid y Gymraeg ymhob plaid hefyd. 
Erbyn hyn gyda effeithiau cynyddol 
Deddf Iaith 1993 yn ymestyn ac 
ymestyn a chryfhau a chryfhau y mae 
fframwaith ymarferol i sicrhau 
gwasanaethau yn y Gymraeg tu hwnt i 
ddylanwadau personol. Hoffwn i 
ddiolch i’r cynghorwyr a swyddogion 
sydd wedi cefnogi’r Fenter dros y 
blynyddoedd diwethaf a llongyfarch y 
cynghorwyr newydd ar eu llwyddiant 
gan eu gwahodd i weithio gyda’r Fenter 
er lles y gymuned gyfan. 

Defnydd o’r Gymraeg a’r Saesneg 
Mae’r Fenter yn ceisio sicrhau mwy o 
ddefnydd o’r Gymraeg.  Rydym yn 
falch pan ddaw dysgwyr atom i 
gynorthwyo.  Rydym yn falch pan fod 
pobl prin eu Cymraeg yn ceisio 
gweithio gyda ni.  Rydym yn falch pan 
fod pobl di-Gymraeg yn cynnig eu 
harbenigedd a’u cymorth mewn sawl 
maes.  Rydym yn ceisio dylanwadu ar 
bobl a sefyllfaoedd i gynyddu defnydd 
o’r Gymraeg.  Rydym yn gweithio i 
ehangu’r ffiniau ieithyddol ac yn 
gweithio gyda llawer o bobl nad ydynt 
yn siarad Cymraeg neu sydd yn dewis 
peidio defnyddio’r Gymraeg yn rhy aml. 
Weithiau y mae pobl yn manteisio ar 
hyn ac y mae’n sefyllfa y mae angen i ni 
ail ystyried yn rheolaidd ac rwyf yn 
llawn ymwybodol o’r angen i wneud 
hyn. 

Brwdfrydedd gweithwyr 
Mae gweithwyr brwdfrydig, cyflogedig 
a gwirfoddol, yn gaffaeliad mawr iawn. 
Diolch yn fawr i Lynda Spilsbury sydd 
wedi cadeirio ein cyfarfodydd dysgwyr 
y n  d d i w e d d a r ,  e n g h r a i f f t  o 
ddefnyddwraig gwasanaeth yn dod 

ymlaen i helpu trefnu.  Croeso hefyd i 
Helen Davies (arall) Tonypandy sydd yn 
dechrau fel cymorth clerigol i’n prosiect 
Cymunedau Yn Gyntaf o swyddfa 
Aberdâr.  Mae gweithwyr newydd hefyd 
yn gwneud cyfraniadau mawr iawn at 
ddarpariaeth CIC o dan arweiniad Amy 
Davies.  Y mae Caroline Cowles yn 
gwneud llawer iawn mwy na darparu 
cymorth clerigol yn y swyddfa ac y mae 
Sali James yn gwneud gwaith fel 
Cyswllt Ieuenctid Gwaith yn ystod 
cyfnod absenoldeb mamolaeth Vicky 
Pugh.  A dyna newyddion Vicky, 
bachgen bach – mawr 8.5 pwys – o 
Gymro newydd. Llongyfarchiadau 
iddyn nhw. 

Gwasanaethau  Plan t  o  dan 
arweinyddiaeth newydd 
Aelod brwdfrydig arall o staff sydd 
newydd ddechrau ydy Amy Williams, 
sydd wedi gweithio yn ein clybiau ers 
blynyddoedd, nawr yn cael cyfle i gael 
trefn arnyn nhw wrth weithio fel 
Cydlynydd Gwasanaethau Plant.  Mae 
hi yn ymweld â phob clwb bob wythnos 
ac y mae yn gwerthuso’r clybiau ar hyn 
o bryd gyda golwg ar wella ein 
gwasanaethau hyd yn oed yn fwy erbyn 
iddynt ail agor ym mis Medi.  Ail agor 
ym mis Medi? Pob un clwb?  Wel, 
mae’n bosib i ni wneud hynny ond 
cofiwch chi nad oes sicrwydd ariannol i 
unrhyw wasanaeth sydd gennym. Os 
nad yw pobl yn defnyddio ein 
gwasanaethau, os oes clybiau gyda dim 
ond 3 neu 4 yn mynychu, wedyn bydd 
angen i ni ystyried y sefyllfa yn ofalus. 

Symud Swyddfa’r Rhondda 
Bydd angen i ni symud swyddfa’r 
Rhondda dros yr Haf – y mae’r adeilad 
yn debygol o gael ei werthu er mwyn 
codi tai newydd.  Bydd staff y swyddfa 
yn gweithio o Aberdâr dros dro tra’n 
bod yn chwilio am swyddfa arall addas 
yn y Rhondda. Os oes gyda chi swyddfa 
neu adeilad y gallem ddefnyddio i 
gartrefu o leiaf dau aelod o staff rhowch 
wybod. 

Cynlluniau Chwarae’r Haf ar agor 
unwaith eto 
Unwaith eto bu cryn drafod rhwng 
swyddogion y Fenter a swyddogion 
Cyngor Rhondda Cynon Taf.  Nid yw 
partneriaethau yn hawdd. Nid yw 
l l wyddo  i  gynni g gwa sanaet h 
cymunedol gwerthfawr a drudfawr yn 
hawdd ond dyna fe – rydym yma o hyd 
ac y mae’r cynlluniau chwarae yn agor 
ar dydd Mawrth 20/07/04. 

Ymddengys bod diwrnod hyfforddiant 
neu rywbeth gyda’r athrawon yn yr 
ysgolion ar y dydd Llun.  Mae’r 
cynlluniau ar agor rhwng 8.30am a 
5.30pm bob dydd yn ystod gwyliau’r 
ysgolion yn Abercynon, Rhydfelen, 

Llanhari a Bronllwyn.  Mae ffurflenni 
cais a manylion llawn ar gael ar 01443 
226386. 

Parti Ponty 2005 
Hoffwn ddiolch i Aled Glynne Davies a 
staff BBC Radio Cymru am eu 
cydweithrediad parod eleni – fyddai 
Parti Ponty yn wahanol iawn heb eu 
cefnogaeth nhw – ac rydym yn falch 
iawn o weithio gyda nhw mewn 
partneriaeth.  Credaf fod taith haf Radio 
Cymru a Planed Plant S4C yn syniad 
gwych a fydd yn cael ei groesawu gan 
nifer o gymunedau trwy Gymru gyfan. 
Bu cefnogaeth Cyngor Rhondda Cynon 
Taf yn allweddol wrth drefnu Parti 
Ponty mewn sawl ffordd felly diolch yn 
fawr i’r staff a’r swyddogion sydd wedi 
ein cynorthwyo ni i rhoi’r sioe ymlaen. 
Diolch hefyd i bapur newydd Y Cymro 
am ddarparu atodiad gwych i ni ar sail 
gwaith ysgrifennu disgyblion ysgol yr 
ardal a gafodd canmoliaeth fawr gan 
olygydd Y Cymro, Rob Jones.  Diolch i 
Dyfrig Yr Urdd am ei gefnogaeth 
arferol, Mudiad Ysgolion Meithrin a 
phob ysgol sydd wedi ymarfer a 
gwe i t h i o yn  ga l e d i  s i c rha u 
perfformiadau gwych i ni. 

Cyfarfodydd Cwlwm Busnes a’r 
Fforwm Mudiadau Gwirfoddol 
Cynhelir cyfarfodydd y ddau rwydwaith 
yma cyn gwyliau’r Haf.  Deallaf y bydd 
y Cwlwm ar 13/07/04 a’r Fforwm ar 
14/07/04.  Maen nhw fel bysus 
Caerdydd – pob un yn dod ar yr un 
pryd. 

Cyfieithydd Cymunedol 
Mae Mentrau Morgannwg Gwent yn 
chwilio am Gyfieithydd Cymunedol i 
weithio o swyddfa’r Fenter yn Aberdâr 
gan ddechrau ym mis Medi.  Bydd 
hysbyseb yn ymddangos yn y wasg yn 
fuan iawn.  Hoffem nodi bod offer 
cyfieithu ar gael i’w logi gan y fenter 
neu i’w benthyg i grwpiau cymunedol 
neu wirfoddol bychan.  Ffoniwch 01685 
877183 am wybodaeth. 

Boreau Coffi’r Dysgwyr ar agor dros 
yr Haf 
Os ydych chi’n dysgu Cymraeg 
byddwch yn gwybod bod yr Haf yn 
adeg peryglus iawn.  Yn rhy aml y mae 
dewis rhwng ymweld â’r Eisteddfod, 
cwrs preswyl neu golli gafael ar y 
Gymraeg yn llwyr.  Unwaith eto eleni 
bydd boreau coffi’r Fenter yn agored 
dros yr Haf i ddysgwyr o bob safon gael 
ymarfer eu Cymraeg.  Dewch i siarad. 
Dewch i fwynhau.  Dewch i gadw’ch 
Cymraeg yn fyw ac yn iach dros yr Haf 
– manylion ar gael o swyddfeydd y 
Fenter ar 01443 226386 neu 01685 
877183. 

Steffan Webb 
Prifweithredwr Menter Iaith 

MENTER 
IAITH 

ar waith yn 
Rhondda 
Cynon Taf 

01443 226386 

www.menteriaith.org 
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GILFACH GOCH 
Gohebydd Lleol: Betsi Griffiths 
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TONYREFAIL 
Gohebydd Lleol: D.J. Davies 

YN DDEG OED 
Eleni mae Cymdeithas Gymunedol 
Gilfach Goch yn ddeg oed ac wrth 
gwrs bydd yn rhaid dathlu. Mae'r 
Gymdeithas wedi penderfynu cynnal 
carnifal ar ddydd Sadwrn Awst 
2lain. Bydd yr orymdaith yn 
cychwyn o'r Parc yn Evanstown am 
11eg o'r gloch ac yn gorymdeithio o 
gwmpas y cwm lawr i gae 
Hendreforgan erbyn 12 o'r gloch. 
Bydd pob math o weithgareddau ar y 
cae a stondinau o bob math yn addas 
ar gyfer pob oed. Mae gwahoddiad i 
bob Cymdeithas ac unigolion a 
grwpiau i ymuno yn yr orymdaith. 

Bydd Sian Hoskins yn falch i 
dderbyn ymholiadau ar 675004. 
Gobeithio y bydd y tywydd yn 
garedig ac y bydd yn ddiwrnod i'w 
gofio. 

CYLCH MEITHRIN 
Roedd rhywun yn holi am y Cylch 
Meithrin newydd. Mae'n cyfarfod yn 
Neuadd Cambrian Avenue ar Ddydd 
Llun a Dydd Gwener o 12-30 i 2-30 
ac yn y Ganolfan Gymdeithasol yn 
Evanstown Dydd Mawrth a Dydd 
iau o 12-30 i 2-30. Mae Cylch Ti a 
Fi Bore dydd Mawrth yn Neuadd 
Cambrian Avenue o 9-30 i 11-30 ac 
yn Evanstown Dydd Mercher o 12- 
30 i 2-30. 

CREU GWEFAN 
Mae Mr Wyndham Jones, Cambrian 
Avenue, wedi bod yn brysur iawn yn 
tynnu lluniau o Gilfach ac yn casglu 
hen luniau. Mae e wedi creu safle 
we gyda 200 o luniau yn dangos y 
cwm ddoe a heddiw ac mae dros 
5,000 o bobl ar hyd y byd wedi 
edrych ar y wefan a llawer o blant 
Gilfach o bob cwr o'r byd wedi 
anfon E bost ato. Llongyfarchiadau a 
diolch yn fawr iddo. 

PENBLWYDD HAPUS 
Penblwydd hapus i Mrs Gwyneth 
Abraham sy' n dathlu ei phenblwydd 
yn 92 oed. Mae Mrs Abraham yn 
enwog am drefnu tripiau ac am ei 
chwiltio. Dymuniadau gorau am 
lawer penblwydd eto. 

CANMLWYDDIANT SALEM 
TONYREFAIL. 
Ar ddechrau mis Mai cynhaliwyd 
c y f a r f o d y d d   i  d d a t h l u 
canmlwyddiant Salem Eglwys 
Fedyddiedig Saesneg Heol y Gilfach 
Tonyrefail. 

Ar Mai 1af cafwyd cyngerdd gan 
Gôr Merched Tonyrefail dan 
arweiniad Mrs Rosemary Ashman. 

Ar ddydd Sul yr 2ail o Fai cafwyd 
gwasanaeth am 11eg y bore dan 
arweiniad y gweinidog y Parchedig 
Trefor Jones ag am 6 yr hwyr gan Dr 
Ed Moore. Ar ddydd Llun y 3ydd o 
Fai am 3 o’r gloch cynhaliwyd y 
cyfarfod dathlu, y siaradwyr oedd Mr 
Chris Bluto, Mr Boyd Yeoman a Mr 
Cecil Gibbs. 

Yng ngwasanaeth yr hwyr am 7 o’r 
gloch y siaradwr oedd Canon David 
Yeoman sydd erbyn hyn yn ddirprwy 
Esgob Llandaf. 

Pob bendith i’r eglwys ag ymlaen 
yn wrol i’r ganrif nesaf. 

PRIODAS ARIAN 
Llongyfarchiadau i Lorraine a Gareth 
Daye, 23 Maesybryn, ar ddathlu eu 
priodas arian ym mis Awst. Mae dau 
fab ganddynt Aaron a Ross. 

GWASANAETH SEFYDLU 
BETHLEHEM CWMLAI. 
Ar brynhawn hyfryd y 12fed o 
Fehefin cynhaliwyd cyfarfod sefydlu 
y Parchedig Philip Lewis Bth. yn 
weinidog ar Eglwys Fedyddiedig 
Saesneg Bethlehem Cwmlai. 

Cafwyd Gweddi o Foliant a 
Chyffes gan Mr Cecil Gibbs a 
darlleniad o’r hen Destament gan 
Mrs Brenda Elliot ag o’r Testament 
Newydd gan Mrs Merle Roberts. 

Mr Nick Bradshaw o Undeb y 
Bedyddwyr a  gymrodd rhan 
defosiwn y sefydlu, cyflwynwyd 
hanes yr alwad gan Mrs Margaret 
Gibbs, ac atebiad cadarnhaol gan y 
Parchedig Philip Lewis. 

Rhoddwyd amser i ddiolch a 
chlodfori gan Miss Alex Durbin gyda 
dwy gorws “Purwch fy nghalon” a 
“Heddwch fel yr afon” ar y piano, 
diolch iddi am yr ymdrech a hithau 
yn ddall, mae yn weithgar iawn yn yr 
eglwys. Cafwyd anerchiad bwrpasol 

gan y Parchedig Christopher Rees o 
Arberth Sir Benfro ac yna Gweddi o 
ddiolch ag erfyniad gan Mr David 
Jenkins. 

Dymuniadau gorau i Philip yn yr 
ofalaeth ag i’r Eglwys. 

MARWOLAETHAU. 
Mae angau wedi cipio rhagor eto o 
bobl y Ton. Ar Fai 28ain bu farw Mr 
Dilwyn Llewelyn yn Ysbyty 
Brenhinol Ynysmardy. Roedd 
Dilwyn yn 92 oed ag wedi byw 
blynyddoedd ola ei fywyd yng 
Nghart ref  Gel l i seren ar  ôl 
blynyddoedd yn Bryngolau Heol y 
Gilfach. 

Roedd yn aelod ffyddlon o Eglwys 
Ainon y Bedyddwyr cyn i’r achos 
ddirwyn i ben. Ef oedd yr hynaf o 
bedwar o blant, mae Brynly a Emlyn 
wedi blaenu ers blynyddoedd a’r 
ieuangaf Marion sydd ar ôl bellach a 
bu o gymorth mawr i Dilwyn hyd y 
diwedd. Claddwyd ei weddillion ym 
Mynwent y Trân ar ôl gwasanaeth 
Yng nghapel Gorffwys Rosemount 
ag Amlosgfa Glyntaf, y gwasanaeth 
yng ngofal y Parchedig Alistair 
Swinford. 

Ar y 29ain o Fai daeth y newydd trist 
am farwolaeth ar ôl cystudd hir a 
chaled Mrs Laura May Cook yn 78 
oed, geidw gymar Tony a phump o 
blant  ag wyron ag wyresau. Bu’r 
gwasanaeth angladdol yn Eglwys 
Dewi Sant Tonyrefail ag yn 
Mynwent Trân Y Parchedig Graham 
Lloyd oedd yn gwasanaethu ar y 7fed 
o Fehefin. 

Un arall o blant Tonyrefail a gollwyd 
yn ddiweddar ar yr 2ail o Fehefin 
oedd Mrs Ivy Winifred Carter gynt o 
Tynybryn yn 83oed yn ysbyty 
Brenhinol Ynysmardy, ar ôl cystudd 
garw. Geidw gymar Lesley a dau o 
blant ag wyron a wyresau. Bu ei 
chymar Lesley yn Gynghorwr ag 
Ynad Heddwch am flynyddoedd 
maith a bu Ivy yn gefn mawr iddo. 

Roeddent yn aelodau o Bwyllgor 
Ymchwil Cancr ers ei gychwyn a 
Lesley oedd y Llywydd. Bu hefyd yn 
aelod gweithgar o bwyllgor Cyngor 
Henoed. 

Cynhal iwyd y gwasanaeth 
angladdol ym Mynwent Cefn Y Parc 
Llantrisant gwasanaethwyd gan y 
Parchedig Graham Lloyd. Yn y 
blynyddoedd diwethaf roedd y teulu 
wedi symud i Lantrisant i fod yn 
agos at y ferch.
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Atebion i: Croesair Col 
34, Pen Bryn Hendy, Yr Encil, 
Meisgyn, 
Pontyclun. CF72 8QX 
erbyn 25 Gorffennaf 2004 

Roedd tri cais cywir ym mis Mai. 
Yr enillyd yw: Mr Lloyd Webb, 

37 Fforest Road, Beddau. 

Dyma gyfle arall i chi 
ennill Tocyn Llyfrau. 

1  2  3  4  5  7 

7  6  8 

7  8 

10  9  10 

12 

11  12  13  16 

15 

14  15  16  17 

19  18 

19  20 

22  21  21 

AR DRAWS 
1. Pendramwnwgl (5,5) 
7. Dyfodfa (8) 
8. Mae’n rhoi goleuni a gwres (4) 
9. Curo, taro (4) 
10. Brodor o’r Amerig (6) 
11. Y gweithredau o ganfod (11) 
14. Sôn am, cyfeirio at (7). 
16. Baw, bryntni (4). 
19. Cwymp dðr, rhaeadr (4) 
20. Anifeiliaid mwyaf y môr (8) 
21. Cybyddlyd  (10) 

I LAWR 
1. Adar yr eira (5) 
2. Tafell neu doc o fara-menyn (7) 
3. Llam, Sbonc (4) 
4. Urddo (8) 
5. Gyda’i gilydd (5) 
6. Cyffwrdd yn ysgafn, rhoi sws (6) 
11. Cwch bach (6) 
12. Gwlad y medra (4,3) 
13. Beirniadol tu hwnt (7) 
15. Tractor (5) 
17. Y rhan o’r goes a sefir arni (5) 
18. Mae Siôn Corn yn dod o 
Wlad __ __ (2,2,) 

ATEBION MIS MEHEFIN 

E is t eddfod  Genedl aethol 
Casnewydd 
Fe fydd pabell gan Fenter Caerdydd 
ym Mharc Tredegar ddechrau fis 
Awst pan fydd yr  Eisteddfod 
Genedlaethol yn ymweld â 
Chasnewydd.  Os ydych yn mynd 
am dro i’r Maes cofiwch alw mewn 
i’n gweld am baned! 

Parti Clybiau Diddordeb Plant 
Fe fydd y clybiau diddordeb 
wythnosol yn dod i ben Nos Iau, 
Gorffennaf y 15fed.  I orffen y 
tymor mewn steil, fe fydd parti’n 
cael ei gynnal yng Nghanolfan yr 
Urdd i ddathlu diwedd y tymor! 
Cyfle i’r plant gymdeithasu, 
dawnsio a mwynhau, ac efallai y 
bydd ambell i sypreis?! 

Cynlluniau Gofal Haf 
Fe fydd 2 Gynllun Gofal yn rhedeg 
am 4 wythnos yn ystod Gwyliau’r 
Haf eleni – Ysgol Treganna ac 
Ysgol y Berllan Deg.  Yn ogystal â’r 
gweithgareddau arferol - castell 
neidio,  celf a chrefft,  dawnsio, 
coginio,  drama, chwaraeon, 
cerddoriaeth ac ati,  fe fydd 
gwibdeithiau i Sain Ffagan, 
Alphabet Zoo, Cosmeston a’r 

MENTER 
CAERDYDD 

Eisteddfod Genedlaethol yng 
Nghasnewydd. Nawr yw’r amser i 
gofrestru, felly cysylltwch â ni yn y 
swyddfa am ffurflen. 

Taith Haf Radio Cymru ac S4C 
yn ymweld â Chaerdydd 
Fe fydd Sain Ffagan yn croesawu 
Taith Haf flynyddol Radio Cymru ac 
S4C Ddydd Sadwrn, Awst yr 21ain. 
Mae Radio Cymru ac S4C yn ymuno 
am y tro cyntaf ar  daith haf felly 
mae’n argoeli’i fod yn ddiwrnod 
ardderchog.  Fe fydd y Fenter yn 
ymuno â nhw am y diwrnod felly 
dewch draw i’n gweld ag ymuno yn 
yr hwyl! 

Cynghrair  Haf ‘Touch Rygbi’ 
Caerdydd 
Daeth y gemau ‘Touch’ i ben 
ddiwedd Mehefin â’r merched wedi 
mwynhau y profiad yn fawr!  Er nad 
yw’r cwpan ar wal y Fenter eleni, fe 
fydd y tîm yn ymarfer yn galed nawr 
dros fisoedd y gaeaf a chystadlu i 
godi’r tlws y flwyddyn nesaf?!!! 

Clwb Pêl-rwyd Menter Caerdydd 
Rydym yn ystyried dechrau Clwb 
pêl-rwyd i Ferched fis Medi eleni. 
Fe fyddai’r Clwb yn cyfarfod bob 
Nos Sul am awr.  Os ydych felly am 
gwrdd â chriw o ferched i 
gymdeithasu a chadw’n ffit neu i 
fynegi diddordeb cysylltwch ag 
angharad@mentercaerdydd.org 11 

H  E  B  N  A  B  W  N  A  B  E  7 
H  G  O  R  E  U  C 
E  W  R  A  F  R  O  S  G  O 
L  Y  M  C  TH  N  D 
P  A  L  M  A  N  T  RH  E  G  I 
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A  S  I  O  M  B  R  A  U  W 
W  E  L  A  O  G 
CH W  I  M  20  T  O  M  B  O  L  A 
W  TH  D  O  L  G  N 
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GERAINT JARMAN 
AC 

ASHOKAN 

Yn y Clwb Trydan, 
Pontcanna, Caerdydd 

Nos Wener, 
Gorffennaf 16 
Mynediad £10 

Myfyrwyr a 6ed dosbarth £6 

Elw i 
YSGOL PLASMAWR 

CAERDYDD 
Tocynnau: 

Sylvia Davies: 029 20891559 
neu o’r ysgol 

Y Sain gorau yn ystod y Steddfod – 
GIGS SAIN yn y 
CLWB TRYDAN 
Pontcanna, Caerdydd 

Nos Fercher, Awst 4  Nos Iau, Awst 5 
CARYL A’R MILLIONAIRES  ELIN FFLUR A’R BAND 
TECWYN IFAN A’R BAND  ACOUSTIQUE 
DJ SLEI  DJ SLEI 
Tocyn £7  Tocyn £6 

Nos Wener, Awst 6 
Y MONIARS  a gwesteion 
ALUN TAN LAN 
DJ SLEI 
Tocyn £5 

Nosweithiau i gychwyn am 8.30yh 
Tocynnau gan Sain 01286 831111 

neu yn ystod yr Ŵyl o 
Stondin Sain/NaNôg, Siopau y Felin, a Caban 

Allwch chi ddarganfod 
enwau y gwledydd?


