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Mae Cyngor Sir Rhondda Cyngor Taf 

wedi gwrthod cais i ddrilio twll arbrofol 

i chwilio am nwy shâl i’r gogledd o 

Lantrisant. Er bod y swyddogion wedi 

argymell caniatau y cais penderfynodd y 

cyngor ei wrthod am nad oedd sustemau 

diogelwch wedi eu profi mewn ardal 

pyllau glo.   

   Mae’r cais yn un o gyfres o dyllau 

arbrofol ar draws de Cymru gan gwmni 

Coastal Oil and Gas a chredir fod y 

Namurian strata yn gronfa enfawr o nwy 

Methane. 

   Ond mae mudiad Frack Free 

Llan t r i sa n t  yn  g wr t h wyneb u ’r 

d a t b l y g i a d  a c  y m h l i t h  e u 

gweithgareddau i dynnu sylw at effaith 

y drilio cynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus 

yn Llantrisant ym mis Medi. 

   Mae’n debyg y bydd y cwmni yn 

apelio yn erbyn penderfyniad y Cyngor 

ac mae paratoadau i wrthwynebu’r cais 

yn parhau. 

Alldaith 
Cambodia a 

Fietnam 
 

Yn ystod yr Haf aeth grŵp 

o ddisgyblion Chweched 

Dosbarth Ysgol Gyfun 

Garth Olwg i dreulio tair 

wythnos yn Cambodia a 

Fietnam. Roedd ein hediad 

o faes awyr Heathrow i 

Dubai (lle’r oedd y tywydd 

yn chwilboeth), yn daith 

saith awr. Yna, saith awr 

arall o Ddwbai i ddinas Ho 

Chi Minh yn Fietnam. 

Roedd y ddinas yn fwrlwm 

o fopeds a stondinau yn 

gwerthu amryw o nwyddau 

i ddenu twristiaid.     

   Ymwelon ni â’r palas ail-uniad yn 

ogystal ag amgueddfa ryfel. Yna, 

teithion ni ar draws y ffin i Phnom Penh 

yn Cambodia a chymryd ‘twc-twc’  i 

weld y caeau lladd ac hefyd carchar a 

reolwyd gan y Khmer Rouge. Roedden 

ni’n ddigon lwcus i gyfarfod ag un o’r 

saith a oroesodd yr erchylldra.  

   Wedi hyn, teithion ni i Siem Reap yng 

Ngogledd Cambodia, a chododd y grŵp 

yn ddigon cynnar i weld y deml eiconig 

Angkor Wat wrth iddi wawrio, yn 

ogystal â themlau enwog eraill, megis 

Bayon a Ta Prohm lle ffilmiwyd ‘Tomb 

Raider’ ac ‘Indiana Jones’. 

   Yna aethom ni i Andong Tuek a 

theithio ar gwch modur ar hyd afon i 

gymuned gwledig Chi Phat. O’r safle 

hwn cerddom ni 14k drwy’r jwngl. 

Dyma lle adeiladon ni gwt fel rhan o 

brosiect ecotwristaidd, yn ogystal â 

phrofi’r bwyd lleol. 

   Cawsom gyfle i ymlacio ar draeth 

twristaidd Sihanoukville a mynd ar 

fordaith o amgylch yr ynysoedd lleol. 

Yna aethom yn ôl i Phnom Penh a chael 

cyfle i flasu’r farchnad nos. Aeth rhai 

ohonom i weld y Pagoda Arian a oedd 

yn cynnwys y Bwda Emrallt enwog cyn 

teithio’n ôl dros y ffin i ddinas Ho Chi 

Minh. Ymwelodd rhai  ohonom 

thwneli’r Fiet-Cong yn Cu Chi hefyd. 

   Wedi tair wythnos prysur, roedd 

hediad hir yn ôl i Heathrow o’n blaenau. 

Ar ôl cyrraedd adref o’r diwedd roedd 

pawb wedi ymladd ond wedi cael amser 

bythgofiadwy. 

Trystan Gruffydd 

Bwriad yr ymgyrch yw annog pawb i 

ddefnyddio mwy o’r Gymraeg yn eu 

bywydau bob dydd. Ar 15fed Hydref 

bydd nifer o weithgareddau i annog 

pawb i siarad Cymraeg ac i gyfarch yn 

Gymraeg yn gyntaf.  

   Ceir rhangor o wybodaeth ar dudalen 

6 ac ar www.shwmae.org 
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CREIGIAU 
 

Gohebydd Lleol:  
Nia Williams 
029 20890979  

Croeso cynnes iawn i'r Creigiau ... 

... Rhydian ac Eleri Williams! Daeth 

Rhydian ac Eleri i fyw i Barc y Coed 

nôl yn y gwanwyn, Rhydian o 

Bentrebach ger Llambed ac Eleri o dre 

Llambed. Bellach mae 'na ychwanegiad 

hyfryd at y teulu! Ganed Alys Mair ar yr 

21ain o Orffennaf. Llongyfarchiadau 

mawr a chroeso i chi'ch tri!  

   Goeliech chi fod yna stori debyg wedi 

digwydd ym mhen arall Parc y Coed? 

Ym mis Awst eleni symudodd Owen ac 

Elisa Knight gydag Elen eu merch fach i 

fyw drws nesa i Robin ac Olwen. Wel, 

erbyn hyn maent bellach yn deulu bach 

o bedwar! Cafodd Rhys Elis ei eni ar 

Fedi'r 15fed yn seithpwys namyn hanner 

owns! Llongyfarchiadau a chroeso i'r 

byd Rhys bach. Mae Dad-cu Dafydd a 

Mam-gu Margaret yn hynod falch 

ohonoch.  

   Mae Gethin, Carys, Daniel a Moli 

Watts wedi symud i'r pentre hefyd! 

Symudon nhw yma yn y gwanwyn i fyw 

i Barc Castell y Mynach! Croeso cynnes 

eich pedwar. Dych chi'n siwr wedi hen 

ymgartrefu yma gan bod Nia ac Iwan, 

Steffan a Hanna yma i'ch croesawu! 

  

Llongyfarchiadau gwresog i ... 

...Jenny Thomas, gafodd ei phenodi yn 

un o Uwch-gyfarwyddwyr Bwrdd 

Iechyd Caerdydd a'r Fro yn ddiweddar. 

Bu'n rhan o'r ymdrechion i sicrhau'r 

gofal gorau posib i bwysigion NATO, a 

da o beth oedd hynny oherwydd mi 

gafwyd argyfwng  -  mi redodd limosin 

yr Arlywydd Obama dros droed un o'i 

swyddogion diogelwch! Mi wrthododd 

hwnnw ffyn bagl gan nad oedd yna le 

iddyn nhw ar yr hofrennydd! Ie! Dim 

ond y ni sy'n cario'r stori hon! 

Llongyfarchiadau mawr Jenny ar dy 

ddyrchafiad i'r barchus, arswydus swydd 

hon. Llongyfarchion i Huw ei gŵr hefyd 

ar gael ei benodi'n weinyddwr yn Ysgol 

Herbert Thompson yn Nhrelai. Ysgol 

fendigedig a llawen mewn ardal 

wahanol iawn i Dreuddyn a Chreigiau! 

Pob lwc! 

   Bu'r teulu cyfan yng Ngemau'r 

Gymanwlad ddechrau'r haf a 'dw i'n 

dal  aros am yr hanes a'r lluniau! Y 

cyfan rannodd Huw efo fi oedd iddynt 

gael y pleser prin o weld dau banda yn y 

Alban! Chofia i ddim ym mha 

gystadleuaeth! 

 

Llongyfarchiadau mawr i ... 

... holl ddisgyblion TGAU a Lefel 'A' 

Creigiau dderbyniodd ganlyniadau wrth 

eu bodd eleni. Falle y cawn fwy o 

fanylion erbyn mis nesa! 

 

Noson Agoriadol MyW - Cangen y 

Garth 
Wel - os collsoch chi hon - fe gollsoch 

chi berl! Daeth criw teilwng iawn 

ynghyd yn y Ganolfan, Efail Isaf i 

dreulio orig hynod ddifyr yng 

nghwmni'r delynores fyd-enwog Meinir 

Heulyn fu'n datgan ei hanes drwy 

gynnwys ei chwpwrdd dillad!  

   A na - nid unrhyw ddillad ond ffrogiau 

crand, trawiadol, hardd y basech chi a fi 

wrth ein boddau yn cael eu benthyg am 

noson!  Mae'n stori wych gychwynnodd 

yng Nghasnewydd ond buan iawn y 

dychwelodd y teulu i'w cynefin yn Sir 

Aberteifi. Crud yr Awel, Synod Inn fu'n 

feithrinfa i gymaint o dalentau. Aelwyd 

ddi-deledu am flynyddoedd. (Er 

cyfaddefodd Meinir ei bod weithiau yn 

dianc i gartref Rae - gyferbyn - i 

fwynhau rhaglenni megis 'Captain 

Pugwash' pan yn ifanc!) Aelwyd 

gerddorol a Meinir yn ymddiddori yn y 

piano a'r delyn o oedran cynnar iawn. Ei 

modryb Anti Ela,  chwaer ei Mam oedd 

yn canu'r delyn a buan iawn y 

dangosodd Meinir ddiddordeb mewn 

dysgu mwy am y tannau hudol! Cafodd 

wersi gan Alwena Roberts, Aberystwyth 

a ddywedodd wrthi unwaith - nad oedd 

y dafarn yn gartref teilwng i offeryn mor 

gysegredig. Felly dyna'r gig i staff 

Ysgol Uwchradd Llambed yn dod i 

ddim!  

   Dechreuodd diddordeb Meinir mewn 

dillad yn ifanc. Byddai 'outfit' ar gyfer y 

capel, y Gymanfa Ganu a'r Gymanfa 

Bwnc - ac fe fyddai het i'w canlyn. 

Cafodd Meinir y cyfle unwaith i fod yn 

fodel mewn Fashion Parêd a drefnwyd 

gan Mrs Capten Davies, Gwesty Llanina 

a fyddai'n mynd i Baris ar gyrsiau 

'millinery'. Oedd, roedd gwragedd 

Ceredigion â'u bys ar byls ffasiwn Paris 

hyd yn oed! Wedi graddio a chymhwyso 

fel athrawes gerddoriaeth daeth amser 

chwilio am swydd. Cafodd gynnig 

cyfweliad yn Ysgol Uwchradd Morgan 

Llwyd ond ar y ffordd yno cyfarfu âg 

Ann Griffiths y delynores a digwyddodd 

rhywbeth a newidiodd ei byd! Daeth i 

Rhys Elis Knight 

wybod bod Victor Salvi, yn Genoa yn 

chwilio am au pair - wel, dyna ddechrau 

cyfnod newydd ym mywyd Meinir 

arweiniodd at brofiadau lu!  

   Wedi blwyddyn yn Genoa daeth yn ôl 

i Gymru a derbyn swydd fel telynores 

gyda Cherddorfa Siambr y BBC ac oddi 

yno ymunodd â cherddorfa Cwmni 

Opera Cenedlaethol Cymru lle bu'n 

aelod ffyddlon am dros ddeng mlynedd 

ar hugain. Bu'n teithio'r byd yn cyfeilio i 

operau, mewn cyngherddau ac wrth 

gwrs roedd yn rhaid wrth ffrogiau! 

Ffrogiau du ar gyfer y gerddorfa ac fe 

welsom ffrogiau du bendigedig! Rhai 

wedi eu cynllunio gan Jill Salen, Yves 

St. Laurent, Anna Belinda, Rhydychen a 

Curlew weavers! Ond gwelsom ffrogiau 

hardd, cywrain a lliwgar hefyd megis y 

ffrogau cai Meinir eu gwisgo i gyfeilio i 

'Canwr y Byd', Caerdydd. Deuai rhain 

hefyd â dŵr i'r dannedd! Mae cymaint 

mwy i'w ddweud ond diolch o galon 

Meinir a Brian - y technegydd - sori, 

Brian - am noson i'w chofio!  

Clwb Hwyl y Capel yn cael hwyl ym 

Mountain Ranch yng Nghaerffili  

(Tudalen 12) 

Ffrogiau Meinir Heulyn 
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Ysgol Pont-Sion-
Norton 

 

Plant Newydd 

Croeso mawr i’r plant sydd newydd 

ddechrau yn y dosbarth Meithrin. 

Gobeithiwn eu bod wedi ymgartrefu ac 

yn mwynhau gyda Mrs Bassett. 

 

Y Corff 

Daeth Nyrs yr ysgol i ateb cwestiynau 

blwyddyn 3 a 4 am y corff yn 

ddiweddar. Cafwyd llawer o atebion i’r 

wal ddysgu yn barod i greu pamffled 

gwybodaeth am y corff. 

 

Brace’s  Bread 

Diolch i gwmni Brace’s am ddangos i 

flwyddyn 5 a 6  sut i wneud bara a 

thrafod y broses wyddonol o newid 

deunyddiau. Roedd pawb wrth eu 

boddau yn blasu’r bara ac yn mynd â 

thorth yr un adre! 

 

Cyngor Ysgol a’r Cyngor Eco 

Mae aelodau’r Cyngor Ysgol a’r Cyngor 

Eco wedi cael eu dewis. Maent wedi 

dechrau ar y gwaith o gasglu a thrafod 

syniadau er mwyn gwella’r ysgol a’r 

amgylchfyd. 

 

Babis! 

Llongyfarchiadau mawr i Mrs Barry ar 

enedigaeth Jac Dafydd yn mis 

Gorffennaf, a llongyfarchiadau hefyd i 

Mrs Houldey ar enedigaeth Tomi ym 

mis Medi. Mwynhewch adre gyda’ch 

traed lan! 

 

Y Pyllau Glo 

Diolch i Mr Thomas am ddod i drafod 

ac ateb cwestiynau am y pyllau glo gyda 

dosbarthiadau Y Bwthyn, Yr Albion ac 

Y Comin. Roedd y plant wrth eu boddau 

yn gwrando ar yr hanesion. 

 

Danywenallt 

Aeth criw blwyddyn 6 i Ganolfan 

Danywenallt yn ddiweddar. Cafwyd 

llawer o hwyl wrth greu ymdeimlad o 

berthyn a Chymreictod tra’n gwneud 

gweithgareddau amgylcheddol. 

 

Arolwg!! 

Bu staff yr ysgol yn brysur iawn ers 

derbyn galwad ffôn gan Estyn ar Fedi’r 

1af!! Diolch yn fawr iawn i’r holl staff 

am eu gwaith caled a diflino. 

 

Gwelliannau 

Roedd yr ysgol yn le prysur iawn dros 

wyliau’r Haf. Cafodd llawer o waith 

adnewyddu ei wneud, gan gynnwys 

peintio’r neuadd, cyntedd a’r ystafell 

athrawon. Crewyd ystafell ddosbarth yr 

unfed ganrif ar hugain ar gyfer 

blwyddyn 6 gyda bwrdd gwyn arbennig 

iawn! Diolch hefyd i ‘Ffrindiau Pont-

Sion-Norton’am eu gwaith caled o godi 

swm mawr o arian er mwyn cyflawni’r 

gwelliannau i’r ardaloedd tu allan ar bob 

iard. Mae’r ysgol yn edrych yn fwy 

lliwgar o’r diwedd!! 

Ysgol Gynradd Garth Olwg  

Croeso mawr i blant newydd y Feithrin sydd wedi ymgartrefu yn nosbarthiadau Mrs 

Hale a Miss Oakey’n wych! 

Aeth plant Derbyn i ymweld â llyfrgell y campws am y tro cyntaf eleni’r wythnos 

hon, i ddewis ac i wrando ar stori gyda Miss Devonald.  Dyma nhw’n mwynhau! 

Pob lwc i Owen Leach o Flwyddyn 6 

sy’n cystadlu mewn Gala Nofio dros 

dîm Penybont yn Abertawe! 

Diolch i bawb am wisgo jîns i gefnogi 

diwrnod ‘Jeans 4 Genes!’ Casglwyd 

£231.12 
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Ganwyd Gwen Elen; merch i Carys a 

Robert Davies -Tonteg a chwaer fach i 

Elis Llew; yn 9lb3oz ar y 10 fed o 

Fehefin. Ma mamam a taid (Pens a Sian) 

a gweddill y teulu wrth eu bodd. 

Llongyfarchiadau mawr i Sara a Marc 

Rogowski ar enedigaeth Math Elis ar 

ddechrau mis Awst. (Tudalen 5). 

Thomas Daniel Lamb mab cyntaf 

Robert a Sim Lamb. Mae Mam-gu a Tad

-cu sef Eirlys a Steve Lamb, Llantrisant, 

yn edrych ymlaen iddynt ddod draw o 

Dubai ym mis Hydref. 

Rhian Eleri Tomos a Gwion Rhys 

Harding - priodwyd yng Nghapel Heol 

Awst, Caerfyrddin, ar yr 16eg o Awst 

eleni. Mab i Alwyn ac Angharad, 

Ffynnon Taf ydy' Gwion.  Merch Ewan 

a Heulwen (Tonteg gynt) ydy Rhian.   

GWAELOD Y 
GARTH A 

FFYNNON TAF 
Gohebydd Lleol: June Huws 

Priodas yng Nghaerfyrddin 

Llongyfarchiadau a phob dymuniad da i 

Gwion Harding Jones o Ffynnon Taf  a 

Rhian Tomos, yn wreiddiol o 

Gaerfyrddin, ar eu priodas yn ystod yr 

haf. Mae'r par wedi ymgartrefu yng 

Nglanyrafon yng Nghaerdydd. 

 

Heol Ddu 
Da clywed bod Cyngor Caerdydd yn 

bwriadu gwella cyflwr erchyll yr hyn a 

elwir yn School Lane yng Ngwaelod-y-

garth. Trueni nad oes fawr neb yn y 

pentref erbyn hyn yn galw'r ffordd hon 

yn Heol Ddu, fel y byddai'r brodorion 

gynt yn ei galw.  

Disgyblion 

Llanhari 

gyda 

phlant 

lleol yn y 

Trust ac ar 

Table 

Mountain. 

Ysgol Llanhari yn Ne Affrig (Tudalen 14) 

Priodas Christopher Rees a 

Lucy Thomas, Efail Isaf 

(Tudalen12) 
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PENTYRCH 
 

Gohebydd Lleol:  
Marian Wynne 

Ar ei feic 

Llongyfarchiadau i Russell Owen, siopwr 

Spar Pentyrch ar gymryd rhan yn nhaith 

feics RideLondon-Surrey  ddydd Sul 9 

Awst gan godi rhyw £500 i elusen 

“Children with Cancer.” Llwyddodd i 

orffen y cwrs o tua 90 milltir er gwaethaf 

y tywydd garw. Roedd y teulu  - Anna a’r 

ddau fachgen Cian a Louis - yno yn 

cefnogi ac wedi mwynhau’r dydd yn 

fawr. Mae Cian a Louis yn ddisgyblion yn 

ysgolion Cymraeg Gartholwg ac mae’n 

siwr y byddant am adrodd yr hanes ar ôl 

dychwelyd  yno wedi’r gwyliau. 

Cofiwch fod copiau o’r Cymro, Golwg a’r 

Wawr ar werth yn wythnosol  yn siop 

Spar. 

 

Llongyfarchiadau 

Llongyfarchiadau gwresog i bobl ifanc y 

pentre a fu’n llwyddiannus yn eu 

harholiadau  Safon Uwch yn Ysgol 

Plasmawr yr haf yma. Bydd Sian Owen 

yn mynd i Brifysgol Lerpwl i astudio 

Hanes, Ffion Jones i Brifysgol Caer-Wysg  

i astudio’r Gyfraith, Cassie Apsden i 

Falmouth i astudio Celf a Geraint Evans  i 

Birmingham i astudio Ffiseg. 

 

Dymunwn yn dda iddynt i gyd ar ddechre 

cyfnod newydd a chyffrous. 

 

Yn ogystal, mae Aled Rees wedi graddio 

mewn Ffarmacoleg o Gaerdydd a bydd 

nawr yn mynd ymlaen i astudio 

Meddygaeth, eto yng Nghaerdydd. Wedi 

graddio mewn Gwle idyddiae th 

Rhyngwladol bydd Rhydian Roberts yn 

parhau  â’i astudiaethau  yn Aberystwyth i 

ennill gradd meistr. Dymunwn bob 

llwyddiant i’r ddau ohonynt. 

 

Pob lwc hefyd i Manon Griffith, Sara 

Jones, Nia Jones, Alice Liney, a Gwilym 

Rees a fydd yn  ymuno â’r Chweched yn 

ysgol Plasmawr wedi eu llwyddiant yn yr 

arholiadau TGAU. 

 

Llongyfarchiadu iddynt i gyd a phob lwc 

yn y dyfodol. 

 

Eisteddfod 

Bu un arall o’r pentre’  a disgybl o 

Blasmawr yn brysur yn Eisteddfod Sir 

Gâr. ‘Roedd Siwan Evans, chwaer 

Geraint, yn clocsio gydag Aelwyd Bro 

Taf ac yn dawnsio gyda Dawnswyr 

Nantgarw. 

 

Genedigaeth 

Llongyfarchiadau mawr i Sara a Mark 

Rogowski ar enedigaeth Math Elis ar 

ddechrau mis Awst. Mae Math wedi cael 

croeso mawr gan Twm sy’n edrych mlân 

at gael chware gyda’i frawd bach newydd. 

Llongyfarchiadau hefyd i Ken ac Eleri 

Jones ar ddod yn fam-gu a thad-cu 

unwaith eto. 

Pob dymuniad da i chi fel teulu bach. 

 

Rygbi Cyffwrdd 

Cynhaliwyd Pencampwriaethau Cyffwrdd 

Ewrop eleni ym Mhentref Chwaraeon 

Prifysgol Abertawe ac, am y tro cyntaf, 

bu categorïau ar gyfer ieuenctid hefyd. Bu 

dros 50 tîm yn cymryd rhan o 16 gwlad. 

Mae sawl aelod o dîm Cymru yn dod o'r 

ardal hon. Mae Rhys Waite newydd 

orffen yn Ysgol Gartholwg ac mae Tomos 

Evans, Jonathan Williams a Richard 

Lawrence yn gyn ddisgyblion o Ysgol 

Llanhari. Roeddent ill pedwar a Siwan 

Gruffudd, merch Gill a Peter, Pentyrch yn 

aelodau o'r tîm cymysg.  

   Mae gan Gymru saith sgwad i gyd ac un 

sgwad ieuenctid. Sgwad ieuenctid Cymru 

a enillodd y bencampwriaeth ieuenctid. 

Roedd Simon Williams, brawd Jonathan, 

yn chwarae i'r tîm dynion dros 35 oed. 

Gwion a Rachael Kennard o Feisgyn yw 

dau o brif drefnwyr y tîmau. Aeth Gwion 

i Ysgol Llanhari hefyd ac roedd yn 

chwarae gyda'r tîm dynion dros 40 oed. 

Nhw oedd y pencampwyr yn eu categori. 

Un arall o'r prif drefnwyr, a chwaraeodd 

i'r tîm dros 40, yw Matthew Enoch sydd 

eto yn gyn-ddisgybl o Lanhari. 

   Trydydd ddaeth tîm Cymru yn 

gyfangwbl ym mhencampwriaeth yr 

oedolion gyda'r Alban yn ail a Lloegr yn 

bencampwyr. Mae Cyffwrdd yn gêm ar 

gyfer pob oedran. Os oes diddordeb 

gennych yn y gamp cysylltwch â 

Chymdeithas Cyffwrdd Cymru drwy ei 

gwefan. 

 

Diolch 

Daeth cyfnod Gill Griffiths fel Llywydd 

Cenedlaethol Merched y Wawr i ben 

ddiwedd Awst. Dymuna hi ddiolch i bawb 

am eu cefnogaeth dros y ddwy 

flynedd.  Bu'r aelodau'n gefnogol iawn i'w 

themau sef 'Drama, Dysgwyr a 

Daioni'. Codwyd £24,000 er budd 

Cymorth Cristnogol drwy'r ymgyrch 

fagiau. Bydd yr arian yn cael ei 

ddefnyddio i wella bywydau merched yn 

Ethiopia a, thrwy helpu'r merched, bydd y 

gymdeithas gyfan yno yn elwa. Diolch o 

galon i Gill hithau am ei gwaith diflino. 

 

Ymddeoliad Dwbwl 

Mae Joy ac Eifion Glyn o Ben-y-Waun 

wedi penderfynu rhoi'r 'twls ar y bar' ar ôl 

blynyddoedd o weithio ar y ffas ym myd 

addysg a newyddiaduraeth. Roedd Joy yn 

gweithio yn Ysgol Gynradd Gymraeg 

Bodringallt yn Ystrad y Rhondda ac 

Eifion yn gweithio efo'r rhaglen 'Y Byd ar 

Bedwar' ar S4C. Ymddeoliad hapus i'r 

ddau.  

 

Dyweddiad 

Llongyfarchiadau i Lowri Glyn a Chris 

Warlow ar eu dyweddiad. Lowri yw 

merch hynaf Joy ac Eifion Glyn ac mae'n 

gweithio fel meddyg teulu yn y Porth, y 

Rhondda. Daw Chris yn wreiddiol o 

waelod Sir Benfro ac mae'n athro yn 

ysgol gynradd Llwyn Bedw ('Birchgrove') 

yng Nghaerdydd. Un ffaith ddiddorol am 

eu dyweddiad - fe ofynnodd Chris i Lowri 

ei briodi ar gopa mynydd uchaf Japan - 

Mynydd Fuji. Dyna chi beth yw 

rhamantus! 

 

Basil Evans 

Trist oedd clywed ar ddiwedd mis Awst 

am farwolaeth Basil Evans, un o Gymry 

Cymraeg gwreiddiol yr ardal. Ef oedd 

prifathro cyntaf Ysgol y Creigiau. Roedd 

yn aml yn cerdded y Garth ac yn falch i 

gael sgwrs. 

Ysgol Gynradd 
Gymunedol Gymraeg 

Llantrisant 

Croeso 

Croeso nôl i bawb ar ôl  gwyliau’r haf.  

Croeso arbennig i’r 39 o ddisgyblion 

Meithrin sydd wedi ymuno gyda ni ac 

hefyd i aelod newydd o staff, sef Mr Alun 

Reynolds, sy’n cynorthwyo Mrs Morrish 

yn Nosbarth 6. 

 

Llangrannog 

Ddydd Gwener y 19eg o Fedi, fe aeth 73 o 

ddisgyblion a 6 aelod (dewr) o staff i 

Wersyll yr Urdd, yn  Llangrannog am 

benwythnos o hwyl a sbri.  Mwy o 

fanylion a lluniau, yn y rhifyn nesaf. 

 

Profiad Gwaith 

Braf oedd gweld cyn-ddisgyblion nôl gyda 

ni ar brofiad gwaith yn ddiweddar.  Fe 

dreuliodd Victoria Smith a Gwilym 

Hopkin gyfnodau gyda ni’n arsylwi ac yn 

cynorthwyo o fewn y dosbarthiadau.  Pob 

lwc i’r ddau ohonynt. 

 

Myfyrwyr 

Croeso i Miss Gwen Davies, Miss Jessica 

Davies a Miss Katherine Colwell fydd yn 

cyd-weithio gyda ni yn yr ysgol yn ystod 

yr wythnosau nesaf.  Gobeithio y byddant 

yn hapus yn ein plith.  

 

Hwyl am y tro! 

Dymuniadau gorau i Miss Amy Wride 

fydd yn teithio i Awstralia ar y degfed o 

Hydref.  Rydym yn gobeithio gweld Miss 

Wride eto pan fydd hi’n dychwelyd 

ymhen y flwyddyn. 
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LLANTRISANT 
GROESFAEN 

MEISGYN 

PONTYPRIDD 
 

Gohebydd Lleol:  
Jayne Rees 

Gohebydd – Awen Mai Evans 

  

Genedigaethau 

Llongyfarchiadau mawr i Christopher ac 

Emma Barnard ar enedigaeth merch fach. 

Cawson nhw dipyn o sioc gan ei bod hi 

wythnosau'n fuan. 

Roedd Elin yn pwyso 3 phwys a 3 owns 

pan y ganwyd hi ond mae hi'n dod yn ei 

blaen yn dda iawn, yn magu pwysau ac 
yn anadlu ar ei phen ei hun. Mae Samuel 

ei brawd wrth ei fodd ac yntau bellach 

bron yn dair oed. Mae'r teulu bach yn 

byw yn Basingstoke erbyn hyn ond yn 

dod adref i Donysguboriau i weld Tad-cu 

a Mam-gu, sef John a Marilyn Barnard yn 

aml iawn. Croeso mawr iawn i Elin. 

    O fewn ychydig ddyddiau daeth John a 

Marilyn Barnard yn famgu a thadcu eto 

ac maen nhw wrth eu boddau. Ganwyd 

mab bach i Alexis ac Andrew ar y 5ed o 

Fedi. Roedd Tomi James yn pwyso 5 

pwys a 5 owns yn cael ei eni. Roedd 

Alexis yn athrawes yn Ysgol Pont Sion 

Norton. Croeso mawr iawn i Tomi. 

   

Darlith ar hanes Llantrisant 

Cafwyd darlith am hanes tref ganoloesol 

Llantrisant fore Sadwrn y 6ed o Fedi yn 

Neuadd yr Urddau gan yr hanesydd Dean 
Powell. Cafwyd llawer o straeon diddorol 

a difyr ynglyn â gorffennol yr hen dref a 

chlywyd hanes rhai o’r cymeriadau lleol. 

Yn ogystal â hynny, clywyd rhagor am y 

cynlluniau i droi Neuadd yr Urddau yn 

ganolfan ymwelwyr. Cyn bo hir, bydd yr 

adeilad hwn yn destun cynllun adfywio 

gwerth £1.1 miliwn. Bydd cyfle i gael 

gwybod rhagor am uchelgais 

Ymddiriedolaeth Tref Llantrisant ar gyfer 

defnydd yr adeilad yn y dyfodol. Am 

ragor o wybodaeth, ffoniwch 07773 

352962. 

  

Cyfarfod ynglyn â bwriad i ffracio ar y 

comin 

 Cynhaliwyd cyfarfod ar nos Fawrth y 

9fed o Fedi yng Nghanolfan Hamdden 

Llantrisant i drafod y cynnig i gynnal 

arbrawf ar gyfer drilio am nwy 
anghonfensiynol ym Mhant-y-Brad ger 

Llantrisant.  

   Roedd cynrychiolwyr o’r pleidiau 

gwleidyddol yno i gwrdd ag aelodau o’r 

grwp Frack-free Llantrisant i roi eu barn 

ar y mater a chlywed pryderon aelodau 

o’r cyhoedd ynglyn â’r bwriad i ddrilio 

am nwy anghonfensiynol. Yn bresennol 

roedd Mick Antoniw o’r Blaid Lafur, 

Andrew R.T. Davies, Arweinydd y 

Ceidwadwyr Cymreig, Eluned Parrott o’r 

Democratiaid Rhyddfrydol a Steven 

Harry a oedd yn cynrychioli Plaid 

Cymru.  

  

Neuadd y Plwyf 

 Agorwyd Neuadd y Plwyf ar Stryd yr 

Alarch yn Llantrisant ar Fedi 13eg ar ôl 

cael ei adnewyddu. Bu trigolion y dref yn 

pobi cacennau a chynhaliwyd cymanfa 
ganu yn Eglwys Llantrisant y noson 

honno.   

  

Cigydd Newydd 

Mae siop gigydd newydd wedi agor ar 

Stryd yr Alarch yn Llantrisant.  

Dyma gyfle i brynu cynnyrch lleol a 

chefnogi busnes lleol hefyd. 

  

Gohebydd mis nesaf  - Dafydd Roberts 

Diwrnod  
Shwmae Sumae! 
Hydref 15ed 2014  

Lansiwyd Diwrnod Shwmae Su'mae 

2014 (#DSS2014) yn Eisteddfod 

Genedlaethol Sir Gar ym mis Awst a 

hyderwn y bydd hyd yn oed mwy yn 

ymuno yn y dathliadau eleni am yr eil dro 

neu yn trefnu rhywbeth yn eu broydd am 

y tro cyntaf ddydd Mercher Hydref 15ed. 

   Ymhlith y pencampwyr iaith newydd 

mae Martyn Croydon, Dysgwr y 

Flwyddyn 2014, y prifardd a'r bragwr, 

Myrddin ap Dafydd, y gyflwynwraig 

An gh a rad  Ma i r  a ' r  awd u res 

Bethan Gwanas, Llinos Penfold a Catrin 

Phillips o Shwmae Sir Benfro, a Rhys 

Llewelyn, trefnydd Pared Dewi Sant Pen 

Llyn. 

   Cafwyd ymateb anhygoel i'r Diwrnod 

Shwmae Su’mae! cyntaf yn 2013. 

Cynhaliwyd 150 o weithgareddau o 
Wrecsam i'r Andes, gan ysgolion, 

busnesau, cylchoedd dysgwyr a 

chymdeithasau. Cynhyrchwyd gweithdai 

rapio yng Ngheredigion, fideos yn Sir 

Benfro a boreuon coffi yn Nyffryn 

Nantlle. Ac mae pethau yn addo berwi 

drosodd eleni gan bod criw Sir Benfro 

wedi trefnu seremoni wobrwyo i bobl 

sydd wedi cyfrannu tuag at Gymreictod y 

sir. Ac mae disyblion Ysgol yr 

Archesgob McGrath ym Mhenybont 

eisioes yn gweithio ar syniadau  

   Ymgyrch llawr gwlad yw hi sy'n 

gweithredu heb unryw nawdd ac sy'n 

dangos fod y Gymraeg yn perthyn i 

bawb. 

   Dywed Catrin Dafydd ar ran Dathlu'r 

Gymraeg: “Roedd brwdfrydedd pawb 

llynedd yn ysbrydoliaeth ac wedi ysgogi 

gwaddol hir dymor. O ganlyniad i fore 
coffi mewn un ysgol penderfynodd y 

rhieni di-Gymraeg gychwyn dosbarth 

dysgu Cymraeg i oedolion. 

   “Mae Dathlu'r Gymraeg yn gobeithio y 

bydd cymunedau ledled Cymru yn 

perchnogi’r diwrnod unwaith eto. Mae 

rhai Canolfannau Dysgu Cymraeg i 

Oedolion yn brysur yn trefnu 

digwyddiadau ar gyfer Hydref 15ed. Ond 

nid diwrnod i ddysgwyr yn unig yw hwn. 

Bwriad yr ymgyrch yw annog pawb i 

ddefnyddio mwy o’r Gymraeg yn eu 

bywydau bob dydd. 

   “Mae diwrnod Shwmae Sumae yn 

ddiwrnod i annog pawb yng Nghymru i 

fod yn hyderus wrth ddefnyddio eu 

Cymraeg. Mae'r Gymraeg yn perthyn i 

bawb sydd wedi gwneud Cymru'n gartref. 

A gennym ni bobl Cymru mae'r grym i 

gadw'r Gymraeg yn fyw. Gall pawb fod 
yn rhan o’r daith o’r eiliad y byddwn yn 

dweud shwmae neu su’mae ar ddechrau 

sgwrs, hyd yn oed os mai dim ond 

ychydig o Gymraeg sydd gennym.” 

Merched y Wawr 

Dewch i gyfarfod nesaf y gangen yn 

Festri Capel Sardis nos Iau, Hydref 9fed 

am 7.30p.m. Y gŵr gwadd yw Gareth 

Miles, Graigwen. Fe fydd yn siarad am ei 

brofiad yn beirniadu ‘Llyfr y Flwyddyn’ 

eleni. 

   Mae croeso mawr i aelodau hen a 

newydd. 

 

Clwb Llyfrau 

Mae aelodau’r clwb wedi bod yn trafod 

rhaglen y tymor. Byddwn yn cwrdd mis 

yma nos Fawrth, Hydref 14eg yng 

Nghlwb y Bont am 8.00p.m.Y gyfrol dan 

sylw yw ‘Rhwng Edafedd’ gan Lleucu 

Roberts. Dyma’r llyfr enillodd i’r awdur 

Wobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod 

Genedlaethol Sir Gar.  

   Nofel mis Tachwedd yw ‘The Story 

Teller’s Granddaughter’ gan Margaret 

Redfern. Cyfrol o’r Wasg Gymreig 

Honno.Dewch i Glwb y Bont nos Fawrth, 

Tachwedd 18fed. 

 

Llongyfarchiadau 

Dymuniadau gorau i Mr. Idwal Adams sy 

wedi gwasanaethu Capel Sardis fel 

Trysorydd am 35 mlynedd. Fe fydd yr 

aelodau yn diolch iddo yn fuan ym 
mwyty Caesar’s. Pob hwyl i Lis Morgan 

Jones- y trysorydd newydd. 

 

Colled 

Ym mis Awst bu farw un o drigolion 

amlwg Ynysybwl, Elizabeth Valentine. 

Buodd yn Brifathrawes Ysgol Fabanod 

Glan Ffrwd, Ynysybwl am flynyddoedd. 

Estynnwn ein cyd ymdeimlad a’r teulu. 



Cyhoeddir y rhifyn nesaf  
ar 1 Tachwedd 2014 
Erthyglau a straeon 

i gyrraedd erbyn 
23 Hydref 2014 

 

Y Golygydd  
Hendre 4 Pantbach 

Pentyrch 
CF15 9TG 

Ffôn: 029 20890040 

e-bost  
pentyrch@tafelai.net  

 

Tafod Elái ar y wê 

http://www.tafelai.net  

 tafod elái 

Gwasanaeth addurno, 
peintio a phapuro 

 

Andrew Reeves 
 

Gwasanaeth lleol  
ar gyfer eich cartref 

neu fusnes 
 

Ffoniwch  
 

Andrew Reeves 
01443 407442  

neu  
07956 024930 

 
I gael pris am unrhyw 

waith addurno  
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GOLYGYDD 
Penri Williams  
 029 20890040 

 
HYSBYSEBION 

David Knight 029 20891353 
 

CYHOEDDUSRWYDD 
Colin Williams  
029 20890979 

Argraffwyr:   
Gwasg Morgannwg 

Castell Nedd SA10 7DR 

Ffôn: 01792 815152 

CYLCH 

CADWGAN 

YR ATHRO  
GARETH FFOWC ROBERTS 

yn siarad ar y testun:  

'Mae Pawb yn Cyfrif' 
 

Nos Fercher, 22 Hydref 2014  
am 8.00yh 

 
yn Y Ganolfan,  

Tabernacl, Efail Isaf 
Cydnabyddir cefnogaeth 

Llenyddiaeth Cymru 

Ariennir yn rhannol gan 
Lywodraeth Cymru CLWB Y 

DWRLYN 

Noson Agoriadol  

gyda Catrin Herbert 

8yh Nos Iau, 2il Hydref 

yng Nghlwb Rygbi Pentyrch 

 

Am ragor o fanylion,  

ffoniwch:  029 20890314 

Bore Coffi i’r dysgwyr  
 

yng Nghaffi Leekes, Tonysguboriau,  
bob bore Gwener  

o 11 hyd hanner dydd.  
Croeso cynnes i chi  

ymuno â’r criw. 

 

Cangen Tonysguboriau 

Paratoi Basgedi Crog 

gyda Huw Rees  
 

7.30yh  Nos Fercher 

 Hydref 15ed 

Y Pafiliwn, Tonysguboriau 
 

Am ragor o fanylion,  

ffoniwch:  01443 202093 / 

01443 203729 

     Tafod Elái       Hydref 2014 

Cymdeithas  
Cymru-Ariannin  

Eleni mae Cymdeithas Cymru-Ariannin 

yn dathlu ei phen blwydd yn 75 oed, ac i 

gyd-fynd â’r garreg filltir hon mae’r 

gymdeithas wedi cyhoeddi cyfrol 

arbennig sy’n bwrw golwg yn ôl dros 

dri chwarter canrif o’i gweithgarwch. 

Ceir yn Cymdeithas Cymru-Ariannin 

1939-2014 ddetholiad o ysgrifau a 

gyhoeddwyd yn 1989 yn wreiddiol, yn 

o g y s t a l  a g  a mb e l l  g y f r a n i a d 

ychwanegol.  

Elvey MacDonald  - Cymdeithas Cymru

-Ariannin 1939-2014 56t.  £5 

 Ysgol Creigiau 
 

Fe ddiflannodd gwyliau’r Hâf yn sydyn, 

ac mae pawb bellach yn ôl yn ddiogel ac 

wedi ail gydio ym mywyd prysur yr 

ysgol.  Mae’r  holl  glybiau a’r 

gweithgareddau allgyrsiol wedi ail 

ddechrau a braf gweld aelodau bach 

newydd yn ymuno a chael hwyl. 

   Croeso arbennig iawn i ddisgyblion 

bach newydd y Dosbarth Derbyn. Mae 

Mrs Eleri Evans, eu hathrawes eleni, 

wrth ei bodd yn eu cwmni ac yn hapus 

iawn i allu dweud bod pob yr un 

ohonynt wedi ymgartrefu’n dda yn y 

dosbarth. Croeso arbennig iawn hefyd i 

Brecon a Coco sydd wedi ymuno â’r 

ysgol o’r newydd. Mae’r ddau wrth eu 

boddau gyda’u dosbarthiadau a’u 

ffrindiau newydd. 

   Croeso cynnes hefyd i aelod newydd 

o’r staff sef Miss Lowri Rees. Miss Rees 

fydd yn dysgu Dosbarth 5 ar ddydd Iau 

a dydd Gwener tra bo’ Mrs Kirkman yn 

brysur yn y swyddfa! 

   Yn ein herthygl newyddion nôl ym 

mis Mehefin, fe gyfeiriwyd at y ffaith 

bod yr ysgol, ac yn enwedig y Pwyllgor 

Eco, wrthi’n brysur iawn yn paratoi at 

ymgeisio i ennill  y Faner Platinwm. Fe 

welwyd ffrwyth yr holl lafur pan y 

gwobrwywyd yr ysgol gyda’r faner a 

hynny gyda’r clod uchaf rhai wythnosau 

cyn diwedd y tymor.  

   Braf gallu dweud hefyd i’r ysgol 

ennill gwobrau am weithio i ddatblygu 

“Ysgol Iach” ac am hybu gwaith 

Masnach Deg. Llongyfarchiadau a 

diolch am yr holl waith di-flino.  

   Mae Blwyddyn 6 yn edrych ymlaen 

yn fawr at eu hwythnos yng Ngwersyll 

yr Urdd, Llangrannog, ar ddiwedd y 

mis. Mae’n siwr y bydd digon o 

hanesion i’w hadrodd erbyn y rhifyn 

nesaf! 

   Ein dymuniadau gorau i Mrs Eleri 

Evans a Mrs Siân Matthews a fydd yn 

gadael yn fuan i ddechrau ar eu cyfnod 

mamolaeth.  

Cangen y Garth 
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CORNEL   

Y  P L
ANT  

 

www.mentercaerdydd.org 

029 20 689 888 

Fi a Fy Mabi 

Ydych chi’n feichiog neu’n nabod rhywun 

sy’n feichiog? Fi a Fy Mabi yw’r cwrs 

perffaith i ddarpar famau sydd eisiau 

cyfarfod â mamau newydd, cymdeithasu a 

chael cyngor defnyddiol yn barod ar gyfer 

genedigaeth y babi newydd! Bydd y 

sesiynau’n cynnws ymweliad gan 

fydwraig, deitegydd, yoga, tylino babi ac 

aciwbigo. Bydd cwrs 6 wythnos newydd 

yn dechrau Nos Iau, Tachwedd y 6ed. 

Bydd yn cael ei gynnal rhwng 7pm a 

8.30pm yng Nghanolfan Chapter, 

Treganna. Cost y cwrs yw £42. I gofrestru 

neu am fwy o wybodaeth, cysylltwch gyda 

marirhys@mentercaerdydd.org / 029 2068 

9888. 

 

Gweithgareddau Hanner Tymor yr 

Hydref 

Cynlluniau Gofal 

 Byddwn yn cynnal 2 Gynllun Gofal yn 

ystod hanner tymor yr Hydref yn Ysgol 

Treganna ac Ysgol Melin Gruffydd. Y 

gost yw £20 y diwrnod. Rhaid cofrestru 

o flaen llaw, a gallwch wneud drwy’r 

wefan. www.mentercaerdydd.org 

Sesiynau chwarae agored Bwrlwm! 

Ydych chi wedi bod i un o sesiynau 

chwarae’r Fenter o’r blaen? Mae’r 

sesiynau 2 awr yn rhad ac am ddim ac yn 

cael eu cynnal mewn 6 ysgol yn ystod 

hanner tymor fis Hydref – Ysgol 

Mynydd Bychan, Ysgol y Berllan Deg, 

Ysgol Coed y Gof, Ysgol Nant Caerau, 

Ysgol Glan Ceubal ac Ysgol Pen y Pil. 

Does dim angen cofrestru o flaen llaw, 

dim ond troi lan ag arwyddo mewn. 

Ewch i’r wefan am fwy o wybodaeth ac 

amserlen yr wythnos! 

Gweithdai Gwyliau 

Bydd digon o gyfle am hwyl a sbri i blant 

rhwng dosbarth derbyn a blwyddyn 6 

dros hanner mewn rhaglen o weithdai 

arbennig gan gynnwys - Pobi, 

Gymnasteg, Anturiaethau Dŵr, Dringo, 

Crefft Calan Gaeaf, Ffotograffiaeth, 

Rygbi, Pel-Rwyd. Am wybodaeth 

pellach ac i gofrestru, ewch i’r wefan neu 

cysylltwch â 

  ffionrhisiart@mentercaerdydd.org 

 

Ffônlyfr 

Lansiwyd rhifyn diweddaraf o’n Ffônlyfr 

cyn yr Haf – cyfeirlyfr o unigolion, 

cwmniau a busnesau sy’n cynnig 

gwasanaeth yn Gymraeg yng Nghaerdydd, 

perffaith os ydych chi’n chwilio am 

blymar, tiwtor telyn, neu fochyn rhost ar 

gyfer unrhyw ddigwyddiad! Mae copi o’r 

Ffônlyfr ar gael am ddim yn y rhifyn hwn 

o’r Dinesydd a bydd y wybodaeth i gyd ar 

gael ar ein gwefan. 

e@hysbys - Gwasanaeth Hysbysebion 

Menter Caerdydd  

Ydych chi'n chwilio am lety gyda Chymry 

Cymraeg, neu swydd cyfrwng Cymraeg 

yng Nghaerdydd? Oes gennych chi 

rywbeth i'w werthu neu i'w brynu? Neu 

oes gennych chi hysbyseb o'r math yma 

i'w rannu? Yna hysbysfwrdd ar-lein 

Menter Caerdydd, e-hysbys, yw'r lle i chi!  

Mae'r dudalen e@hysbys yn cael ei 

ddiweddaru'n gyson, felly os hoffech chi 

gynnwys hysbyseb yn rhad ac am ddim, 

cysylltwch â ni - 029 2068 988/

menter@caerdydd.org 

Gigs Bach y Fro!        
Menter Bro Morgannwg  
a Chlwb Ifor Bach yn cyflwyno... 
 

   AL LEWIS 
 
KIZZY   CRAWFORD 
 

Tafarn y Windsor, Penarth 
8yh Nos Wener, 24 Hydref  
 

Tocynnau: £8 
Ar gael o flaen llaw trwy gysylltu â:  
ffion@menterbromorgannwg.org  - 
029 20689888 
Dyma’r noson gyntaf mewn cyfres o 
nosweithiau Cymraeg cymdeithasol yn y 
Fro bydd yn cael eu cynnal ym 
Mhenarth, y Bontfaen a’r Barri am yn ail. 
Cydnabyddir gefnogaeth Cyngor 

Celfyddydau Cymru. 

mailto:marirhys@mentercaerdydd.org
mailto:menter@caerdydd.org
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TONTEG 
 

Gohebydd Lleol:  
Gill Williams 

Cymdeithas 
Wyddonol Cylch 

Caerdydd  

Cyfarfod 15 Medi 2014 oedd cyfarfod 

cyntaf ein blwyddyn newydd. Da oedd 

gweld Robin yn bresennol, yntau wedi 

bod dan faich salwch ers tro a hefyd 

glywed newyddion calonogol parthed 

Elwyn ac Arwyn. Llongyfarchwn 

Arwyn ar gael ei ddyrchafu’n Athro yn 

Adran Fferylliaeth Prifysgol Caerdydd. 

Ymhlith ei temau o newyddion 

cyffredinol a gyflwynwyd gan y 

cadeirydd oedd un o adroddiad yn Y 

Cymro (27 Mehefin) yn honni ‘ar sail 

ymchwil a phrofion DNA a wnaed gan y 

genetegwr….Steve Jones…’ bod hen-

deidiau brodorion bro Waldo yn 

Preselau yn hannu o Siberia. 

   Ein siaradwraig wadd oedd Dr. Sian 

Griffiths, Adran y Biowyddorau, 

Prifysgol Caerdydd a’r Coleg Ffederal 

Cymraeg. Derbyniodd ei haddysg ysgol 

yn Sir Benfro cyn mynd i Aberystwyth i 

ddilyn cwrs gradd mewn bywydeg forol. 

Cyflawnodd ymchwil yn yr un maes , 

gan ennill  gradd Ph.D,  mewn 

prifysgolion yn Lloegr a’r Alban cyn 

dychwelyd i’w swydd bresennol un 

mlynedd ar ddeg o flynyddoedd yn ôl. 

   Testun ei sgwrs oedd Effaith Newid 

Hinsawdd ar Bysgod Gwerthfawr 

Afonydd Cymru. Cawsom olwg ddifyr 

ar ystyron ‘gwerthfawr’ yn y cyswllt 

hwn, gan nodi’r tensiynau sy’n codi 

rhwng, ar un llaw, y rheidrwydd i 

ddarpau dŵr glân i bob cartref ac, ar y 

llaw arall, y gofyn i warchod 

buddiannau creauriaid sy’n byw mewn 

afonydd, er enghraifft, eog a brithyll. 

Soniwyd, yng nghyd-destun newid 

hinsawdd gyda’i nodweddion o sychder 

a llifogydd, am effeithiau llif a 

thymheredd afon ar arferion bywyd 

pysgod. 

   Mae’r maes ymchwil hwn yn heriol 

oherwydd bod cynifer o ffactorau yn 

cyd-ddylanwadu. Ystyriaeth arall i 

ymchwilwyr yw sut i ennill nawdd i’w 

gwaith, yn enwedig gan wleidyddion, 

oherwydd nid yw amserlen byd natur yn 

cyd-daro ‘n gyfleus gyda’r cyfnod 

rhwng etholiadau cyffredinol. 

   Hydref 20fed yw dyddiad ein cyfarfod 

nesaf pan fydd Angharad Davies, 

Prifysgol Abertawe yn mynd â ni Ar 

Drywydd y Dicau. Cynhelir ein 

cyfarfodydd am 7.30 yr hwyr yn ystafell 

G.77 ym Mhrif Adeilad Prifysgol 

Caerdydd, oddiar Park Place. Dewch yn 

llu; mae digonedd o lefydd parcio 

gerllaw. 

  

Newid Byd 

Adeg symud ymlaen yw mis Medi yn 

aml, ac mae hynny'n wir  i nifer  o bobl 

Tonteg eleni. Bydd Carwyn Hedd yn 

bwrw 'mlaen gyda 'i  waith fel 

cyfieithydd yng nhwmni NICO a 

sefydlodd gyda Osian a Nia, ond yn 

gwneud hynny yn y Canolbarth. Yn y 

Canolbarth hefyd mae ei chwaer Eiry, 

sy'n aros ymlaen ar ôl graddio yn 

Aberystwyth. 

 

Teithio 

Mae golygon Dylan Llewelyn a'i gariad  

Gwenno ar deithio hefyd. Mae'r ddau yn 

athrawon  yn ysgol y Cymer, ond yn 

cymryd blwyddyn sabothol i deithio'r 

byd. Ar hyn o bryd maent yng 

Nghanada cyn troi i'r de i weld 

rhyfeddodau De America. 

   'Sgwn i a fydd rhieni Dylan yn mentro 

i gwrdd a nhw gan fod ei fam, 

Rhiannon, newydd ymddeol o'i gwaith 

fel ymwelydd iechyd gyda phractis  Parc 

Canol?  

   Yn y gwasanaeth iechyd bu  Olwen 

Lewis yn gweithio tan yn ddiweddar 

iawn; bu Oli yn gweithio yn y rhaglen 

"Dechrau'n Deg" ond wedi ymddeol ers 

diwedd mis Awst. 

 

Ymddeol 

Y gwasanaeth addysg leol fydd yn colli 

Elaine a Dai Davies, Clos Llanberis, 

Prifathro yn y Ddraenen Wen oedd Dai 

tra roedd Elaine yn gweithio yn helpu 

plant mewn nifer o ysgolion. 

   Mae'r ddau yn bwriadu symud i 

Aberteifi, sef ardal enedigol Elaine, 

felly bydd colled i'r gymuned gyfan. 

 

Babi newydd. 

Wedi'r holl ffarwelio, braf iawn yw 

croesawu un bach newydd i'n plith. 

Llongyfarchiadau i Geraint a Rebecca 

Lewis ar enedigaeth Talan ar Orffennaf 

yr 20 fed., brawd  bach i Owen a Moli, a 

Phumed wyr i Audrey ac Alan, Neyland 

Close. Yn ôl Audrey, mae e llond ei gol 

a phawb wrth gwrs wrth eu bodd. 

 

Gwellhad buan 

Croeso hefyd i John James, Milford 

Close n'ol adre'n gwella ar ôl cyfnod yn 

yr ysbyty yn ddiweddar. Dymunwn 

gwellhad llwyr  a buan iddo. 

 

Dymuniadau gorau i bob un ohonynt. 

Catrin Finch & Seckou Keita – Dydd 

Gwener 3 Hydref 

Cyfle prin i glywed rhai o berfformwyr 

gorau’r byd, Catrin Finch a Seckou 

Keita, yn Stiwdio Acapela, lle cafodd yr 

albwm ‘Clychau Dibon’ ei recordio. 

Mae tocynnau’n gwerthu yn glyflym 

iawn! 

Tocynnau Cynnar - £12.50 – 

Tocynnau o flaenllaw £15, Sgwrs cyn 

y gyngerdd (Dechrau 6:30pm) £22.50 

 

Siren Sisters – Dydd Iau 9 Hydref  

Mae’r Siren Sisters yn driawd harmoni 

agos, sy’n canu caneuon o’r 1940au. 

Dewch i’w clywed a’u gweld yn eu 

ffrogiau ac esgidiau sgleiniog! 

£8 am docyn o flaenllaw.  £10 ar y 

drws. 

 

No so n  y ng  ng hw mni  H ywel 

Gwynfryn a Beti George – Dydd 

Gwener 30 Hydref 

Digwyddiad Cymraeg, bydd croeso 

cynnes i ddysgwyr!! 

  Dewch i ddathlu 50 mlynedd o 

ddarlledu gyda Hywel Gwynfryn a Beti 

George. Yn ystod y noson mi fydd 

Hywel yn siarad am ei raglen Ryan a 

Ronnie gyda Beti. 

  Bydd Eleri Darkins yn canu’r delyn yn 

ystod y noson. 

£7.50 Tocyn Cynnar. £10 am docyn o 

flaenllaw.  £12 ar y drws. 

Tocynnau ar gael ar y wefan 

www.acapelaconcerts.com dros y ffon 

08448 700887 neu galwch i mewn i’r 

swyddfa. 

http://www.acapelaconcerts.com
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YSGOL GYFUN 
GARTH OLWG 

(Lluniau tudalen 13) 

Croeso i deulu Garth Olwg! 

Y mae aelodau newydd blwyddyn saith 

wedi hen ymgartrefu yma yng Ngarth 

Olwg.  Ddydd Mercher yn ystod yr 

wythnos gyntaf cafodd y disgyblion gyfle i 

fynd i Langrannog i fwynhau’r holl 

weithgareddau yn yr heulwen. Diolch i’r 

staff a aeth gyda’r disgyblion. 

   Croeso hefyd i athrawon newydd yr 

Ysgol. Y mae Mrs Carina Galozzi yn 

athrawes newydd yn yr adran fathemateg, 

mae Mrs Rachel Llwyd yn ymuno â’r 

adran Gymraeg, Mr Gruff Jones â’r adran 

Addysg gorfforol a Mr Gavin Parry yn 

ymuno â’r adran Ieithoedd Modern am 

gyfnod. 

 

Campau’r ysgol 

Llongyfarchiadau mawr i Rhys Britton, 

blwyddyn 11 ar ei lwyddiannau ym maes 

beicio yn ddiweddar.  Y mae Rhys yn 

aelod blaenllaw o dim seiclo Cymru ac yn 

ddiweddar enillodd Rhys 1 fedal aur, 2 

arian ac un fedal efydd yn Gemau 

Ysgolion Prydain.   Ardderchog Rhys! 

  Llongyfarchiadau hefyd i Freya Williams 

o flwyddyn saith sydd wedi ei dewis i dîm 

pêl-fasged o dan 16 Cymru! 

 

Hwyl fawr a llongyfarchiadau! 

Er fod Carwyn Roberts bellach ar ei ffordd 

i  A b e r ys t w yt h  h o f f e m e s t yn 

llongyfarchiadau mawr iddo ar ennill 

ysgoloriaeth am ei ganlyniadau clodwiw i 

fynd i’r Coleg ger y lli. Bob hwyl i ti 

Carwyn 

 

Eli yn Rhydychen 

Dros yr Haf, treuliais wythnos ym 

Mhrifysgol Rhydychen yn mynychu ysgol 

haf er mwyn astudio’r gyfraith. Arhosais 

yng ngholeg Lincoln gyda myfyrwyr o bob 

man oedd yn astudio amrywiaeth o 

bynciau gwahanol, felly roedd y profiad yn 

gyfle gwych i gwrdd â phobl newydd. 

   Yn ystod fy amser yna, mynychais 

ddarlithoedd, ymwelais â chwmni cyfraith 

gorfforedig ryngwladol yn Llundain a 

llwyddais siarad gyda thiwtoriaid y 

brifysgol yn ogystal â bargyfreithwyr 

llwyddiannus. 

   Er mwyn cwblhau’r cwrs, gorfodwyd i 

bob grŵp gyflawni tasg benodol. Roedd 

rhaid i grŵp ‘y Gyfraith’ baratoi a 

pherfformio ‘moot’ sef ffug brawf mewn 

llys apêl. Cafodd pawb eu rhannu yn 4 

grŵp, a phenodwyd cleient gwahanol i bob 

un. Rhoddwyd sefyllfa i ni, ac roedd rhaid 

i bob grŵp baratoi amddiffyniad ar gyfer 

eu cleient. 

   Erbyn diwedd yr wythnos, crëwyd tua 8 

grŵp o 4, gyda phob aelod o’r grŵp yn 

cynrychioli cleient gwahanol. Bu dau 

ohonynt yn cynrychioli dynion oedd wedi 

torri mewn i siop, ac yn y broses, wedi 

dioddef anafiadau. Dyma oedd yr 

apelyddion, ac roedden nhw am erlyn 

perchennog y siop am iawndal. Roedd y 

ddau gynrychiolydd arall yn cynrychioli 

perchennog y siop yn erbyn y ddau 

droseddwr. 

  Yn y llys, chwaraeodd un o diwtoriaid y 

brifysgol rhan y barnwr. Roedd yn rhaid i 

bob aelod o’r grŵp gyflwyno eu dadl ar 

ran eu cleient tra bod y barnwr yn ein 

cwestiynu. Ar ôl i bob aelod gyflwyno eu 

dadleuon, penderfynodd y barnwr pwy 

ddylai ennill yr apêl, yr apelyddion neu’r 

diffynyddion. 

   Cynrychiolais i un o’r apelyddion, a 

llwyddais i a fy nghyd-gyngor ennill ar ei 

ran. 

   Roedd y profiad yn un hollol 

fythgofiadwy, a llwyddodd fy ysbrydoli i 

geisio am brifysgol Rhydychen ac i 

astudio’r gyfraith yn y dyfodol. 

 

Llongyfarchiadau hefyd i  hol l 

ddisgyblion yr Ysgol a wnaeth yn dda 

iawn yn eu harholiadau yn ddiweddar.   

 

Blwyddyn 9 yn arwain y ffordd! 

Daeth Blwyddyn 9 i ddiwedd eu cyfnod 

allweddol ar ddiwedd tymor yr Haf mewn 

ffordd arbennig iawn – gydag 86.4% 

ohonynt yn cyrraedd y Dangosydd Pynciau 

Craidd – sef cyrraedd Lefel 5 neu uwch yn 

y Gymraeg/Saesneg, Mathemateg a 

Gwyddoniaeth. Mae’r canlyniad hwn yn 

gosod Garth Olwg uwchben cyfartaleddau 

ysgolion uwchradd RCT, ein teulu o 

ysgolion tebyg a Chymru gyfan. Da iawn 

chi Blwyddyn 9! 

 

Blwyddyn 11 yn cynnal safonau uchel! 

Rydym yn estyn llongyfarchiadau arbennig 

i’n ymgweiswyr TGAU a BTEC Lefel 2 ar 

eu canlyniadau a diolch i rieni a staff am 

eu cymorth wrth gynorthwyo’r disgyblion i 

gyrraedd set o ganlyniadau ardderchog. 

Llwyddodd 80% o’n ymgeiswyr 

Blwyddyn 11 ennill y Trothwy Lefel 2 (5+ 

A* - C neu gyfatebol) – y canlyniad gorau 

yn hanes yr ysgol erioed. Llwyddodd 85% 

o ymgeiswyr ennill Diploma Canolradd 

Bagloriaeth Gymreig (yn gyfatebol i 3 

radd TGAU o ran sgor pwyntiau). Ymysg 

ein cyflawnwyr uchel ,  hoffwn 

gymeradwyo Lucy Maybury, Dafydd 

Roberts, Eleri Roberts a Sion Watkins  a 

ennillodd 10 neu fwy o raddau “A*” neu 

“A” yn ogystal a’u Diploma Canolradd 

Bagloriaeth Gymreig. 

 

Blwyddyn 13 yn camu ymlaen â gwên! 

Braf oedd gweld myfyrwyr Safon Uwch 

hefyd yn mwynhau llwyddiant arbennig 

eleni eto, gyda 98% o’r disgyblion a 

gofrestrwyd yn ennill o leiaf 2 gradd A* – 

C neu gyfatebol. Ein ffigwr A*-C oedd 

78%. Roedd 37% o’r holl raddau enillwyd 

mewn cyrsiau Lefel 3 gan gynnwys y 

Fagloriaeth Gymreig yn “A*” neu “A”. 

Ymysg ein cyflawnwyr uchel, hoffwn 

longyfarch Liam Collins Jones, Thomas 

Moore, Jacob Puhalo-Smith, Joshua Sayle 

a Rhianydd Thomas a ennillodd 3 neu fwy 

o raddau “A*” neu “A” ar ben y Diploma 

Uwch ar gyfer y Fagloriaeth Gymreig. 

Ymhyfrydwn fod bron bob ymgeisydd ar 

gyfer Prifysgol wedi sicrhau eu opsiwn 

dewis cyntaf a’u bod yn nawr yn paratoi i 

gymryd y cam nesaf yn eu gyrfaoedd. 

Dymunwn yn dda i bob un ohonynt a’u 

llongyfarch ar eu hymdrechion 

 

Ond ni ddaw llwyddiant heb waith caled ac 

ymrwymiad!  Rydym yn llongyfarch ac yn 

diolch i’n staff ymroddedig am eu gwaith 

caled a diflino drwy gydol y flwyddyn er 

mwyn sicrhau bod disgyblion yn cyrraedd 

canlyniadau mor arbennig!  Diolch yn fawr 

– da iawn bawb! 

Ffug Uwchgynhadledd 
NATO Medi 2014 

 
Ar 15 a’r 16 o Fedi roedd ein grŵp o 19 

disgybl blwyddyn 13 Ysgol Gyfun Garth 

Olwg wedi cyfarfod yng Nghanolfan yr 

Urdd Caerdydd i fynychu gêm argyfwng 

cafodd ei drefnu gan yr Adran 

Gwleidyddiaeth Ryngwladol prifysgol 

Aberystwyth. Pwrpas yr ymarfer oedd codi 

ein hymwybyddiaeth o faterion 

rhyngwladol gan ganolbwyntio ar bynciau 

llosg fel agwedd Putin tuag at y Wcráin, 

problemau rhyngwladol fel Ebola a 

bygythiad grwpiau terfysg fel ISIS. 

Cawsom ein rhannu i grwpiau oedd yn 

cynrychioli prif aelodau NATO a bu rhaid 

darllen am ein gwledydd, eu hamcanion eu 

gwendidau a’u cryfderau. Roedd hyn yn 

dipyn o her oherwydd nid oeddwn yn deall 

blaenoriaethau gwledydd fel Twrci a’r 

Almaen cyn yr ymarfer a bu rhaid 

ymchwilio i’r gwledydd hyn yn ofalus er 

mwyn deall sut byddant yn debygol o 

ymateb i unrhyw ddigwyddiad yn Ewrop. 

Trwy gydol y trafod, y cynllwynio a’r 

trafodaethau cudd roedd cyfrif Trydar yn 

cael ei darlledu gyda newyddion wrth iddo 

ddigwydd. Roedd rhai ohonom mor brysur 

gyda materion oedd yn effeithio ein 

gwledydd yn fewnol nid oeddwn yn 

sylweddoli ar ddigwyddiadau rhyngwladol 

oedd yn bygwth heddwch byd-eang. 

   Daeth yn amlwg bod hyn yn digwydd yn 

y byd real hefyd ac yn wahanol i’n 

delwedd o’r uwchgynhadledd NATO yng 

Nghasnewydd fel rhywbeth soffistigedig, 

daeth yn amlwg bod llawer o hongian o 

gwmpas a chyfnodau diflas wrth i’r prif 

gymeriadau trafod a’r gweinyddwyr yn 

parhau i wneud y gwaith (neu ddim!). 

Roedd y profiad yn un gwerthfawr ac yn 

sicr mae wedi sbarduno ein diddordeb 

mewn gwleidyddiaeth ryngwladol ond 

efallai nid i’r graddau lle byddwn yn 

rhuthro i ymuno a’n gwasanaethau 

diplomyddol. 



Ar Draws  

1. Amyneddgar (8) 

5. Grawn i wneud chwisgi e.e. (4) 

9. Cymeradwyo (7)  

10.  Enw drwg (5) 

11.  O fri (5) 

13.  Trychiad (6)  

15.  Neges fer mewn ysgrifen (5) 

17.  Braenar (4)  

19.  Ugain cwir (3) 

20.  Heb os (4)   

21.  Chwedl (5) 

23.  Tybiau (6) 

24.  Urddasol (5) 

27.  Braidd (5) 

28.  Diffyg (7) 

29.  Byw (4) 

30.  Gwaith crosio (8) 

 

I Lawr 

1.  Ustus (4) 

2.  Aruchel (5) 
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Atebion i: Croesair Col 

34, Pen Bryn Hendy, Yr Encil, 

Meisgyn, Pontyclun. CF72 8QX 

erbyn 15 Hydref 2014 

Atebion Medi 

3.  Cwestiynau (6) 

4.   Heb un arall (4) 

6.   Dirwedd (7) 

7.   Taro yn erbyn (8) 

8.   Offeiriad mewn eglwys gadeiriol (5) 

12.  Gradd eithaf (5) 

13.  Naws (5) 

14.  Argyhoeddi (8) 

16.  Rhywbeth (3) 

18.  Bwlch gwynt (7) 

21.  Peth yn y genau (5) 

22.  Sothach (6) 

25.  Cwrdd (5) 

26.  Hen offeryn cerdd (4) 

28.  Cwpl (3) 

  C      

C R O E S A I R 

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

wahanol) : 

Mis Hydref 2014: 

5ed            Parchedig Dafydd Andrew Jones 

12fed   Oedfa Gymun dan ofal y Gweinidog, y 

Parchedig R Alun Evans 

19eg          Parchedig Hywel Wyn Richards 

26ain       Oedfa dan ofal y Gweinidog, y Parchedig R 

Alun Evans 

Mis Tachwedd 2014: 

2il               Oedfa Ardal – Gorllewin Caerdydd 

9fed     Oedfa Gymun dan ofal y Gweinidog, y 

Parchedig R Alun Evans   

16eg            Ion Thomas, Caerdydd 

23ain        Oedfa dan ofal y Gweinidog, y Parchedig R 

Alun Evans 

30ain           Parchedig Owain Llyr Evans  

   A hithau’n tynnu at ddiwedd mis Medi ar hyn o lith 

yn cael ei baratoi, a’n Cwrdd Diolchgarwch ni ar fin ei 

gynnal, fe fum yn hel meddyliau am yr hyn a gofiwn i o 

ddyddiau fy ieuenctid yn Nyffryn Nantlle am y 

cyfarfodydd Diolchgarwch rheini a gynhaliwyd bryd 

hynny. 

  Ardal y chwareli llechi wrth gwrs, ond ardal 

amaethyddol yn ogystal, a’r tirlun o drum i draeth, o’r 

mor i’r mynydd, yn amrywio’n sylweddol. Yn un 

pegwn, ym mhen eithaf y Dyffryn “dacw’r Wyddfa a’i 

chriw”, ac yna yn y pen arall glan y mor Aberdesach, 

Pontllyfni ac wrth gwrs Dinas Dinlle. 

   Dyna braf fyddai cerdded i’r ysgol yn ddyddiol a 

chael cip ar y naill a’r llall dim ond trwy droi pen i un 

cyfeiriad ac wedyn i’r cyfeiriad croes. 

   Gwartheg a defaid, moch a ieir, byddent i gyd yn rhan 

o amaethu’r Dyffryn, a byddai tir tywodlyd y glannau 

yn rhoi llysiau bendigedig yn eu tro. 

   Erbyn heddiw, er syndod mae’n rhaid cyfaddef, 

cewch ychwanegu afalau a gwinwydd at y ffrwythau a’r 

llysiau sy’n ffynnu yn y Dyffryn, a label Pant Du yn 

gwneud ei farc hefyd ar ddwr croyw loyw o’r graig 

wenithfaen islaw. 

   Pam canolbwyntio ar yr amaethu ‘ta? 

Wel, oherwydd mai ar ddydd Llun (nid y Sul sylwer) 

Diolchgarwch y gwelid ffermwyr y cylch yn heidio i’r 

capeli, Capel Saron yn fy achos i, gan lenwi’r seddi, fel 

bod pob aelod yn gorfod eistedd yn eu seti teuluol, yn 

hytrach nag yn unrhyw sedd arall fel yn arferol o Sul i 

Sul. Ac ‘roedd hynny yn hwyl yn achos ein teulu ni, 

oherwydd fod ein set teulu ni yn y galeri, a ‘toedd ‘na 

ddim croeso i blant fynd i’r galeri fel arfer rhag ofn 

codi reiat- adlais o nofel Daniel Owen yn rhywle siwr o 

fod! 

   Hwn fyddai’r unig gyfarfod o fewn y flwyddyn y 

gwelid y mwyafrif o’r ffermwyr yn ei fynychu, a 

gwahanol iawn eu pryd a gwedd a fyddent yn ogystal, 

yn eu siwtiau parch a’u hetiau, yn hytrach nag yn eu 

dillad gwaith a’u capiau yn eistedd ar ben eu “Ffyrgi 

bach”. Eu hwynebau’n sgleinio’n braf ac yn lan fel pe 

baent wedi eu sgwrio hefo brwsh sgwrio carreg yr 

aelwyd neu stepan y drws. 

   ‘Roedd ‘na gasgliad Diolchgarwch arbennig yn 

ogystal, ar swm o’r herwydd yn elwa yn sylweddol o 

bresenoldeb y ffermwyr. 

    Wn i ddim os ydi’r patrwm wedi newid erbyn 

heddiw, ond yn sicr y dyddiau hynny, dod yr oeddynt i 

ddweud diolch. 

   Yng ngeiriau Dic Jones yn ei awdl i’r “Cynhaeaf”:- 

“Bydded wych i’r Goruchaf 

Ddiolch dyn yn nherfyn haf, 

Am fod irder y gweryd 

Yn adfywhau’i dwf o hyd” 

 

   Na foed i ninnau, beth bynnag ein 

galwedigaeth, golli’n cyfle i 

ddiolch, fel yr amaethwr, am 

gynhaliaeth o flwyddyn i flwyddyn. 

—— 

Cofiwch  y cynhelir Ysgol Sul i’r 

plant bob Sul heblaw am wyliau 

Ysgol a hynny i gyd fynd ac amser 

yr oedfa am 10:30 a.m. 

   Cofiwch hefyd am wefan 

Bethlehem sydd i’w chanfod ar  

 www.gwe-bethlehem.org. 

Mae gan Bethlehem gyfri trydar 

(twitter)  @gwebethlehem. 

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


EFAIL ISAF 
 

Gohebydd Lleol:  
Loreen Williams 
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Gwellhad Buan 

Dymunwn wellhad buan i John Copley, 

Heol Iscoed sydd wedi derbyn triniaeth ar 

ei galon yn ystod y mis. Yr un yw ein 

dymuniadau i Ioan Rees, Dyffryn Bach 

Terrace a gafodd ddamwain gas pan ar 

wyliau yn ardal Dorchester. Cafodd ei 

fwrw lawr gan gar a dioddefodd anafiadau 

erchyll i’w goes. Brysiwch wella eich dau. 

 

Cydymdeimlo 

Estynnwn ein cydymdeimlad diffuant i Pat 

a John Edwards a’r teulu, ym Mhenywaun 

ar golli mam Pat yn ddiweddar. Bregus fu 

iechyd Mrs Euriona Davies am beth 

amser. Cynhaliwyd yr angladd yn Eglwys 

San Mihangel ym Mhontarddulais ddydd 

Llun, Medi 8fed. 

 

Ymddeoliad 

Dymunwn ymddeoliad hapus a 

haeddiannol iawn i Liz West, Nant y Felin 

ar ôl treulio blynyddoedd lawer ar Staff 

Ysgol Gyfun Garth Olwg. Bydd amser 

nawr i ymlacio a dilyn diddordebau 

newydd. Pob hwyl Liz. 

 

Gadael am y Coleg 

Dymunwn yn dda i ieuenctid y pentref 

sydd yn gadael i astudio yn y coleg yn 

ystod y mis. Mae Carys Raison, Heol y 

Ffynnon yn mynd i astudio’r Gyfraith ym 

Mhrifysgol Abertawe. Bydd Rhiannydd 

Thomas yn astudio meddygaeth ym 

Mryste a Carwyn Roberts, Nantcelyn yn 

mynd i Brifysgol Aberystwyth i astudio 

Hanes a Gwleidyddiaeth. 

 

Llongyfarchiadau Eleri 

Un arall fydd yn dilyn yn ôl troed ei brawd 

Carwyn ymhen dwy flynedd mae’n siŵr, 

fydd Eleri Roberts, Nantcelyn. 

Llongyfarchiadau Eleri ar ennill deuddeg 

A serennog ac un A yn dy arholiadau 

TGAU. Mae Eleri’n ddisgybl yn Ysgol 

Gyfun Garth Olwg. 

 

Priodas 

Dymunwn yn dda i Lucy Thomas, Heol 

Dowlais a Christopher Rees, Heol y Parc 

ar eu priodas yng Nghapel Castellau 

ddydd Gwener, Medi 19eg. Mae Lucy yn 

gyn-ddisgybl yn Ysgol Gymraeg Garth 

Olwg ac Ysgol Gyfun Llanhari. Mae’r pâr 

ifanc yn treulio eu mis mêl yng 

Nghaliffornia, ac maent wedi ymgartrefu 

yn Woodlands Park, Llanilltud Faerdref. 

 

Llwyddiant Eisteddfodol 

Ryw atgof pell yw Eisteddfod 

lwyddiannus Llanelli erbyn hyn ond 

mae’n rhaid i mi gael llongyfarch amryw o 

bentrefwyr Efail Isaf ar eu llwyddiant. 

Daeth Parti’r Efail nôl i’r brig gyda’u 

perfformiad afieithus yng nghystadleuaeth 

y gân Werin. Da iawn hogia a 

llongyfarchiadau i Menna Thomas am 

gadw trefn arnoch. Roedd amryw o blant y 

pentre yng nghyflwyniad llafar, dawns a 

chân a enillodd y wobr gyntaf i Adran Bro 

Taf. Aeth y brif wobr i Ddawnswyr 

Nantgarw gan ennill Tlws Coffa Lois 

Blake. Cipiwyd yr ail wobr am y ddawns 

stepio i Fechgyn gan Osian Gruffydd, 

Nantcelyn a dwi’n credu i mi ei weld yn y 

Grŵp Offerynnol yn ennill yr ail wobr 

gyda Band Nantgarw. Llongyfarchiadau i 

chi i gyd. 

 

“Au Pair” 

Wedi treulio amser yn Ffrainc llynedd 

mae Ffion Rees wedi mentro ymhellach 

eleni i gael gweld ychydig mwy ar y byd. 

Merch Alun a Heulwen Rees, Heol Iscoed 

yw Ffion ac mae’n mynd i dreulio 

blwyddyn yn San Francisco yn gwarchod 

plant ac yn astudio’n rhan amser. Pob 

hwyl iti Ffion. Mwynha dy flwyddyn! 

 

Beicio o Boston i Efrog Newydd 

Un arall o’r pentrefwyr sydd wedi treulio 

amser yn yr America yw Rob Emanuel, 

Tŷ Gwyn, Heol y Parc, ond dim ond am 

wythnos fach y bu yno’n cymryd rhan yn 

y daith feicio o Boston i Efrog Newydd. 

Ymunodd Rob gydag amryw o gyn-

chwaraewyr rygbi o dan arweiniad 

Jonathan Davies i seiclo y 515 cilomedr 

dros bum niwrnod. Taith noddedig oedd 

hon ac roedd elw’r daith yn cael ei 

drosglwyddo i Gronfa Ysbyty Felindre yn 

yr Eglwys Newydd. 

 

Ffair y pentref 

Cynhaliwyd Ffair y Pentref ddydd 

Sadwrn, Medi 6ed yn y Neuadd a’r parc. 

Yn ôl pob sôn roedd yn ffair lwyddiannus 

iawn gydag amrywiol weithgareddau i’r 

plant ac roedd nifer o stondinau yn y 

neuadd. 

 

Y TABERNACL 

Llongyfarchiadau 

Llongyfarchiadau gwresog i Mark a Sara 

Esyllt ar enedigaeth mab bach, Math Elis. 

Brawd bach i Twm Ifan ac aelod bach 

newydd i’r Ysgol Sul. 

 

Dymuniadau Gorau 

Dymunwn yn dda i John James sydd wedi 

treulio cyfnod yn yr ysbyty yn ystod mis 

Medi. Da deall ei fod yn well, ac wedi dod 

adref erbyn hyn. 

 

Piano Newydd 

Mae un o aelodau’r gynulleidfa Saesneg, 

Mrs Margaret Clarke, wedi cyflwyno 

piano “baby grand” i’r capel. Mae Mrs 

Clarke wedi symud i Gaerdydd ac mae’r 

aelodau’n hynod o ddiolchgar iddi am ei 

haelioni. 

 

Merched y Tabernacl 

Cyfarfu’r merched am goffi a chlonc yn 

The Potting Shed yn Llantrisant ddydd 

Mawrth, Medi 9fed. Ein cyfarfod nesaf 

fydd cael ein tywys o amgylch 

Amgueddfa Genedlaethol gan Ann Saer, 

fore Mawrth 14eg Hydref. Byddwn yn 

cyfarfod am goffi yn yr Amgueddfa am 

10:30. 

 

Apêl Haiti 

Cyfanswm cyfraniad yr eglwys at Apêl 

Haiti yw £4050. Mae’r swyddogion am 

ddiolch i bawb am eu haelioni. 

 

Clwb Hwyl y Capel  

Cafodd llawer o blant y capel hwyl a sbri 

yn cyfarfod mewn amrywiol fannau dros 

wyliau'r haf. 

   Cafwyd diwrnod braf ym Mountain 

Ranch yng Nghaerffili a diwrnod ym 

Mharc Gwledig Garwnant. Ac i goroni'r 

cyfan bu'r cyfarfyddiad olaf ym Mharc 

Margam. Yn ôl Awen Rhys a fynychodd y 

tri lleoliad - "Mwynheuais y picnic, parc, 

tenis bwrdd, adeiladu cestyll tywod, taith 

gerdded a chael lot o hwyl gyda llawer o 

blant a theuluoeodd.  

 

Trefn yr oedfaon ar gyfer mis Hydref 

Hydref 5ed. Oedfa Gymun o dan ofal 

aelodau Llantrisant, Meisgyn a 

Thonyrefail 

Hydref 12fed. Allan James 

Hydref 19eg. Gwasanaeth Diolchgarwch 

yr Ysgol Sul 

Hydref 26ain. Keith Rowlands. 

TONYREFAIL 
 

Gohebydd Lleol:  
Helen Prosser 

671577/prosserh@btinternet.com 

Colli Hywel 

Un o freintiau cael dysgu Cymraeg i 

Oedolion yw cwrdd â phobl ryfeddol.  Un 

o’r bobl hynny oedd Hywel Gillard a oedd 

yn aelod o’r dosbarth Cymraeg, ynghyd 

â’i wraig Peg, yng Nghapel Farm yn 

Nhonyrefail rai blynyddoedd yn ôl.  Yr 

oedd Hywel yn gyfrifol am ofalu am les y 

trigolion ar un o’r stadau tai cyngor a 

adeiladwyd yn Nhonyrefail ac yna y bu’n 

byw nes iddo fynd i Ysbyty’r Bwthyn ym 

Mhontypridd ryw flwyddyn yn ôl ac 

ymlaen i Dŷ Porth lle cafodd bob gofal.  

Cymro i’r carn oedd Hywel ac un o’r bobl 

fwyaf diwylliedig yr wyf wedi dod ar eu 

traws.  Yr oedd llyfrau hanes a llyfrau am 

Gymru yn llenwi ei gartref.  Gallai fynd 

lan llofft a dod yn ôl gyda cherddoriaeth 

delyn! 

Yr oedd yn un o sylfaenwyr Prifysgol y 

Drydedd Oes yn Nhonyrefail ac yn un o 

ddarllenwyr selocaf y Tafod.   

 

Llongyfarchiadau mawr i ... 

... Gwynfor Dafydd ar ei ganlyniadau 

TGAU ysgubol! Tair ar ddeg A serennog! 

Pob lwc i ti pa lwybr bynnag y gwnei 

ddilyn.  

mailto:671577/prosserh@btinternet.com
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Ysgol Castellau Ysgol Gynradd 
Dolau 

Y criw yma’n dathlu llwyddiannau'r haf, o gipio medal aur 

mewn cystadleuaeth Tang Soo Do rhyngwladol ym 

Mhortiwgal i gael ei dewis i garfan pêl-droed merched Cardiff 

City.  

Croesawyd 36 o blant newydd i’r Feithrin ar ddechrau mis 

Medi. Bellach mae 256 o ddisgyblion yn yr ysgol, y nifer 

mwyaf yng Nghastellau erioed! 

   Croeso mawr i Miss Lowri Hughes o Bentre’r Eglwys sydd 

wedi dechrau gyda ni yn athrawes yn Nosbarth y Cwm. 

Criw brwdfrydig yn y Clwb Mathemateg gyda Mr Jones a Miss 

Hughes.  

Niferoedd da yn ail gydio yn y Clwb Judo gyda Huw Jones.  

Bu tipyn o waith yn digwydd yn yr Ardd Gymunedol dros 

wyliau’r haf gan gynnwys creu mosaic hardd ar wal y Feithrin. 

Diolch yn fawr i’r gwirfoddolwyr am roi o’u hamser i weithio 

ar y prosiect.  

Croeso 

Croeso nôl i’r plant i gyd ar ôl gwyliau’r Haf. Estynnwn groeso 

cynnes i’n plant Meithrin newydd sydd wedi ymgartrefu’n fuan 

iawn a hefyd i aelodau staff newydd - Mr.Topping-Morris, 

Miss K Ryan a Miss L Wingfield-Young. 

 

Techniquest 

Fel rhan o’u thema O Dan y Croen, aeth disgyblion blwyddyn 

5 a 6 ar ymweliad i Techniquest. Cawson ddiwrnod hwylus a 

dysgon lawer am y Corff  a’r organau mewnol yn y sioe 

addysgol. Yna, cawson gyfle i arbrofi gyda holl weithgareddau 

sydd yna.   

 

Roald Dahl 

Aeth pob dosbarth ati i ddathlu diwrnod Roald Dahl ddydd 

Llun, Medi’r 15fed. Mwynheuodd y plant ddysgu am ei fywyd 

a chymryd rhan mewn nifer o weithgareddau ar lawr y dosbarth 

yn seiliedig ar ei lyfrau a chymeriadau. Diwrnod hwylus yn 

dathlu gwaith yr awdur enwog.  

 

Ysgol Llanhari 

Nos Fawrth, Medi’r 16eg, daeth staff Llanhari a chyn-

ddisgyblion Dolau i’r ysgol i roi cyflwyniad i’r plant a rhieni. 

Cawsom wybodaeth bwysig a blas o’u dyfodol agos yn yr 

ysgol Uwchradd blwyddyn nesaf. Mae plant blwyddyn 6 yn 

edrych ymlaen at y diwrnodau pontio a threfnwyd yn ystod y 

flwyddyn nesaf. 

 

Llongyfarchiadau 

Llongyfarchiadau i ddwy aelod o staff ar enedigaeth eu 

meibion nôl ar ddechrau gwyliau’r Haf – Mrs R Lewis a Mrs H 

Vance-Daniel.  

Mwynhau yn Techniquest 

Ysgol Gyfun Garth Olwg yn  

Ffug Uwchgynhadledd NATO  
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Ysgol Llanhari 
 

Staff Newydd 

Estynnwn groeso mawr i aelodau newydd o 

staff, Miss Elin Wyn Williams,   athrawes 

Blwyddyn 1 a 2 yn nosbarth Lleucu 

Llwynog a chroeso nôl i Miss Emma Rees 

sydd wedi dychwelyd i’r ysgol a fydd 

bellach yn cynorthwyo Miss Williams yn 

nosbarth Cadi Cwningen.  Croeso hefyd i Mr 

Cai Hywel, Arweinydd Pwnc Cerddoriaeth 

newydd Ysgol Llanhari. 

 

Clwb Celf yr Adran Gynradd 
Mae’r clwb celf a chrefft bellach wedi 

dechrau ar gyfer plant o flynyddoedd 1 a 2.  

Maent wrthi yn creu amrywiaeth o bethau 

i’w harddangos o gwmpas yr ysgol.  

Edrychwn ymlaen at weld eu campweithiau 

wedi eu harddangos wedi iddynt eu gorffen.   

 

Clwb Dydd Sadwrn cwmni Ford 

Llongyfarchiadau i James Dauncey, 

Blwyddyn 10 am ennill lle yng nghlwb Dydd 

Sadwrn cwmni ceir Ford ym Mhenybont.  

Dim ond  24 lle sydd ar gael drwy Dde 

Cymru  a chafodd James ei ddewis o blith 

300 o ymgeiswyr.  Bydd yn gweithio tuag at 

dystysgrif ac mewn safle arbennig i gynnig 

am brentisiaeth gyda Ford ar ddiwedd 

Blwyddyn  11.  

 

Blwyddyn 9 yng Nglanllyn 

Cafodd Blwyddyn 9 hwyl a sbri wythnos 

olaf tymor yr haf yn teithio drwy Gymru 

gyda’r Adran Gymraeg ac aros yng 

ngwersyll Glanllyn.  Diolch i Miss Rowlands 

a Mr Jones am drefnu.  

 

Canlyniadau Gwych 

Llongyfarchiadau mawr iawn i holl 

ddisgyblion Ysgol Llanhari ar ganlyniadau 

ardderchog yn yr arholiadau allanol eleni.  

Rydym yn hynod falch ohonoch.  

Dymuniadau gorau i bawb sydd wedi mynd 

ymlaen i Brifysgol, Addysg Bellach neu’r 

gweithle a chroeso nôl i’r Chweched i’n 

Blwyddyn 12 a 13 newydd. 

Gadawodd pob disgybl Ysgol Llanhari gyda 

chymhwyster eleni eto gyda 99% o 

Flwyddyn 11yn ennill o leiaf 5 A*-G, 97% 

yn ennill o leiaf 5 A*-C.  65% yn ennill o 

leiaf 5A*-C gan gynnwys  Mathemateg a 

Chymraeg/Saesneg.  Llwyddodd  93% o 

Flwyddyn 13 i  ennill o leiaf 2 A* -E a 74%  

raddau C neu uwch 

 

Ffrindiau Llanhari 

Ymunwch â ni i ddathlu 40 mlynedd fel 

ysgol : Parti 40 Ysgol Llanhari ar Hydref 

18fed a chyfle am daith o gwmpas yr ysgol 

yn y prynhawn i hel atgofion. 

 

Cwrs Preswyl Blwyddyn 7 : Canolfan y 

Mileniwm Caerdydd  
Treuliodd Bl 7 dridiau gwych yng 

nghanolfan yr Urdd ym Mae Caerdydd ym 

mis Medi yn dod i adnabod ei gilydd, eu 

Tiwtoriaid Personol a’u Harweinydd 

Safonau Cyrhaeddiad, Miss Victoria Mann.  

Buont ar gwch yn y bae, yn ymweld â’r 

stadiwm, yn y Cynulliad ac yn Sain Ffagan.  

Cafwyd Noson Lawen wych ar y nos Iau a 

chyfle i’r disgyblion newydd arddangos eu 

talentau amrywiol o flaen y beirniaid Mrs 

Phillips a Miss Sophie Mann.  Cafwyd sawl 

dynwarediad arbennig o’u hathrawon 

newydd yn y gystadleuaeth sgets a chawsant 

gyfle cyn noswylio i gael disgo a chlywed y 

diweddaraf am Refferendwm yr Alban ar y 

newyddion. Diolch yn fawr iawn i’r 

athrawon am roi cyfle i’r disgyblion gael 

profiad gwych unwaith eto eleni. 

Taith Pêl-rwyd a Rygbi De Affrica Ysgol 

Llanhari 2014  (Lluniau tudalen 4) 

Treuliodd criw o ddisgyblion ac athrawon 

Llanhari dros bythefnos fythgofiadwy yn Ne 

Affrica yn ystod gwyliau’r haf eleni: 

Yr wythnos Gyntaf gan Owain Ellis:  

Cape Town 

Pan laniom ni ym maes awyr Johannesburg 

roedd hi’n 6:30 yn y bore, roedd hi’n oer ac 

roedd pawb yn flinedig tu hwnt, ond roedd 

gennym ni 2 awr arall ar yr awyren i fynd i 

Cape Town. Roedd hi’n arllwys glaw ond 

aethom ni allan yn syth ar ôl cyrraedd y 

gwesty a chawsom flas ar y bwyty enwog, 

‘Spur’ â’i Steaks a Ribs anhygoel! Hefyd fe 

aethom ni i’r ‘Aquarium’. 

   Roedden ni’n  llawn brwdfrydedd cyn 

mynd i mewn i’n gêm yn erbyn Florida High 

a throsglwyddwyd yr awch yma i chwarae ar 

y cae. Cawsom ein twyllo gan symudiad 

slei'r gwrthwynebwyr  defnyddion nhw o’r 

blaen yn ein herbyn ni pan aethom i Dde 

Affrica yn 2010. Llwyddom i sicrhau 

buddugoliaeth haeddiannol o 17-14 - sylfaen 

gref ar gyfer gweddill y daith. Yn anffodus 

collodd y merched mewn amodau gwyntog. 

   Ar ôl y gêm fe aethom ni i’r Langa 

Township sef ardal dlawd yng Nghape Town 

a dysgom ni am rai o’i thraddodiadau a blasu 

bwyd traddodiadol yng Nghaffi Sheila. Fe 

aethom ni i’r Cape of Good Hope y diwrnod 

nesaf ac roedd e’n wych i allu gweld y 

pegwn mwyaf De Orllewinol yn Affrica. 

   Yna fe aethom ni i’r Goedgedacht Trust 

ble cawsom ni’r cyfle i dreulio dau ddiwrnod 

gyda phlant llai ffodus.  Cawsom gyfle i'w 

helpu trwy drwsio beiciau er mwyn iddyn 

nhw allu eu gwerthu a chwarae gemau er 

mwyn iddynt fagu hyder yn eu hunain. 

Roedd yn brofiad anhygoel ac yn agoriad 

llygad enfawr! 

   Roedden ni’n ddigon ffodus i allu mynd i 

Robben Island, ble cafodd Nelson Mandela 

ei garcharu. Cawsom ein tywys gan gyn 

garcharor a soniodd e am ei brofiad  yn y 

carchar, roedd e’n ddiddorol tu hwnt. Yna fe 

aethom ni i gartref ein gwestywyr cyntaf yn 

Wynberg. 

   Cafodd pawb westywyr neis iawn ac roedd 

fy rhai i yn glên iawn i mi hefyd ac wedi fy 

nhrin i fel un o’r teulu, felly roedden ni 

mewn hwyliau da cyn mynd i fyny Table 

Mountain. Roedd y golygfeydd yn anhygoel 

ac oherwydd doedd dim llawer o gymylau yn 

yr awyr roedden ni’n gallu gweld yr holl 

ddinas o ben y mynydd, a thu hwnt.  

   Roedd hi’n amser ar gyfer ein hail gêm, yn 

erbyn Wynberg. Chwaraeom ni yn erbyn eu 

trydydd tîm ond roedden nhw dal i safon 

oherwydd mae’r ysgol yn un o’r tair ar ddeg  

gorau yn Ne Affrica gyfan. Er hyn roedd 

brwdfrydedd y bechgyn ar merched yn 

ormod iddyn nhw a daeth buddugoliaeth i 

Ysgol Llanhari yn y ddwy gêm. Ar ôl y gêm 

fe es i gyda fy ngwestywr i’r lle siopa mwyaf 

yn hemisffer y De! Ac yna fe aethom ni i’r 

Waterfront i weld tai'r bobl gyfoethog a thŷ 

gwyliau Vladamir Putin ac i  stadiwm 

enwocaf De Affrica. 

   Ar y 7fed diwrnod a’n diwrnod olaf yng 

Nghape Town, ffarweliom ni â’r gwestywyr 

ac yna fe aethom ni i’r maes awyr, yn barod 

am ein taith i Johannesburg. 

   Ar ôl ennill dwy gêm yn olynol roedden 

ni’n  barod wedi dinistrio record yr ysgol o 

ddim ond un buddugoliaeth yn 2010. Ond 

oherwydd roedden ni wedi ennill 2 gêm yn 

olynol a churo Wynberg o gymaint o 

bwyntiau fe roddodd ‘Alen Glen High 

School’, ein gwrthwynebwyr ar gyfer ein 

gêm olaf, dîm cryf iawn allan. Roedd hi’n 

gêm agos iawn a gorffennodd hi yn 14-12 

iddyn nhw. Roedd gêm y merched hefyd yn 

un agos ond colli fu hanes nhw hefyd. Trwy 

chwarae ar uchder roedden ni i gyd allan o 

wynt yn gyflymach, roedd y tir yn galed ac 

roedd hi’n boeth iawn, felly roedden ni gyd 

wedi blino’n lân. Roedd pawb yn emosiynol 

iawn gydag ambell i ddeigryn gan rai.  

Rhagor mis nesaf 

Blwyddyn 9 yn Yr Ysgwrn, Trawsfynydd 

 

Blwyddyn 7 yn y Senedd 

14 
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YSGOL 
UWCHRADD 

PONTYPRIDD 
 

Canlyniadau Haf 2014. – Roedd llawer 

i’w ddathlu yn Ysgol PHS ym mis Awst 

gyda 96% o ddisgyblion yn ennil lefelau 

A graddau A*-E, 35% ohonynt yn 

raddau A ne A*. Gwaeth ein prif-

ddisgyblion yn arbennig o dda gyda 1 

A*, 2 A ac 1 B yr un. 

   Wythnos ar ol y canlyniadau Lefel A 

roedd yr ysgol yn dathlu eto pan 

enillodd 79% o ddisgyblion o leiaf 5 

T G A U ,  g r a d d  A * - C .  A e t h 

llongyfarchiadau arbennig i Joseph 

Isingrini a Zoe Brooks a enillodd 16 o 

raddau A* ac A rhyngddynt. 

 

H o f f a i  Y s g o l 

U w c h r a d d 

P o n t y p r i d d 

longyfarch Lee 

Shepherd am ei 

berfformiad yn y 

f f i l m  n e w y d d 

“Pride” sydd newydd 

agor mewn sinemau 

yng Nghymru. Mae 

actorion mawr fel Imelda Staunton a 

Bill Nighy yn serennu yn y ffilm ac 

mae’r stori wedi ei osod yn Ne Cymru 

yn ystod streic y glowyr yn y 1980au. 

L l o n g y f a r c h i a d a u  i ’ r 

disgyblion canlynol ar basio 

eu harholiadau ar yr 

offerynnau yma. 

Ffion Edmunds - Gradd 5 Bas 

Kaya Davies - Gradd 2 Gitar 

William Halling -  Bas 

sylfaenol 

Joshua James - Gradd 5 

Trwmped 

Leah Pryse - Gradd 4 Cornet 

Criw dawnsio Takepart 

Mae Lee hefyd wedi ymddangos yn 

Stella a Da Vinci’s Demons.  

 

Mae Jamie Pickering 

wedi cael haf 

r h y f e d d o l  y n 

chwarae golff dros 

Gymru. Chwaraeodd 

e yn nhim Cymru 

dan 15 oed yn erbyn 

Surrey, yn y tîm dan 

16 oed yn erbyn 

L l o e g r  y n g 

N g h o n w y  a 

chyrhaeddodd e’r rownd gyn-derfynol 

yn y Pencampwriaeth i fechgyn o dan 

18 oed.  

 

Daeth criw o bobl ifanc o ardal 

Pontypridd yn 2il, 3ydd a 4ydd mewn 

cystadleuaeth ddawns ar ddechrau mis 

Awst. Roedd y grwpiau yn aelodau 

TAKEPART, sy’n ymarfer bob wythnos 

yn y Miwni ar hyn o bryd. Mae nifer o’r 

bobl ifanc yn dod o ysgol Uwchradd 

Pontypridd a mae eu hathrawes dalentog 

Bridie yn gyn-ddisgybl yr ysgol.  
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Clwb Rygbi  
Pontypridd 

Mae tymor hir a chaled newydd 

gychwyn i dîm rygbi Pontypridd, 

gyda disgwyliadau enfawr yn dilyn 

llwyddiant aruthrol y blynyddoedd 

diweddar. 

   Yn ôl ar ddiwedd mis Mai enillodd 

Ponty goron yr Uwch Gynghrair, gan 

sicrhau dwbwl y gynghrair a’r cwpan 

cenedlaethol am yr ail flwyddyn yn 

olynol. 

   Wedi dal gafael ar y mwyafrif 

llethol o garfan lwyddiannus y tymor 

diwethaf, y gobaith ar Heol Sardis 

yw y gall Ponty herio unwaith eto am 

y clod a’r bri. 

   Wrth baratoi ar gyfer dechrau’r 

tymor newydd, doedd Pontypridd 

ddim ar eu gorau  yn ystod gemau 

cyfeillgar mis Awst. 

   Gohiriwyd y gêm gyntaf yn erbyn 

Pontyclun, ac yna profwyd colledion 

oddi cartref i Lanymddyfri a gartref 

yn erbyn Cymry Llundain. Er 

gwaethaf perfformiadau bywiog yng 

nghystadleuaeth saith bob ochor 

genedlaethol Cymru ar 24ain o Awst, 

ildio’r goron wnaeth Ponty drwy 

golli’r rownd derfynol yn erbyn 

Llanymddyfri. 

   O’r diwedd cafwyd buddugoliaeth 

swmpus gartref yn erbyn Gilfach 

Goch yn y gêm gyfeillgar olaf, gyda 

Ponty yn sgorio pymtheg cais i nodi 

sgor o 97 - 11. 

   Ar benwythnos cyntaf mis Medi 

cychwynnodd y tymor cystadleuol i 

Bontypridd gyda gêm enfawr adref 

yn erbyn yr hen elyn Caerdydd. Yr 

enillydd fyddai’n cael yr hawl i 

gynrychioli rhanbarth y Gleision yng 

Nghwpan Prydain ac Iwerddon. 

   Pontypridd oedd yn fuddugol o 

40pt i 12 gan sgorio pedwar cais, ond 

wedi gorfod brwydro yn galed ar 

adegau yn ystod y gem i gadw 

ymosodwyr Caerdydd rhag croesi’r 

linell. Roedd rheolaeth y maswr 

Simon Humberstone o’r gêm yn 

allweddol, yn ogystal a’i gicio at y 

pyst, gan gynnwys dwy gôl adlam 

werthfawr tua’r diwedd. 

   Y wobr i Bontypridd, ac i’w 

cefnogwyr, oedd ennill lle yn Grŵp 1 

Cwpan Prydain ac Iwerddon, a’r 

cyfle i herio Bryste, Albanwyr 

Llundain a Connacht. 

   Castell Nedd oedd gwrthwynebwyr 

cyntaf Ponty yn yr Uwch Gynghrair, 

a hynny ar Heol Sardis ddydd 

Sadwrn 13eg o Fedi. Y pencampwyr 

oedd yn fuddugol o 38pt i 7, gan 

hawlio pwynt bonws gwerthfawr ar 

ôl croesi am chwe chais. Doedd Ponty 

ddim ar eu gorau, ond wedi dangos 

digon o egni a gallu i reoli’r gêm am 

gyfnodau hir. 

   Dyna’r tymor newydd wedi cychwyn 

felly, ac ar nodyn cadarnhaol i 

Bontypridd yn sgil y buddugoliaethau 

pwysig yn erbyn Caerdydd a Chastell 

Nedd. Dros y naw mis nesaf bydd llawer 

mwy o gemau called i’w chwarae, a 

chymaint yn y fantol. 

   I ddilyn hynt Clwb Rygbi Pontypridd 

drwy’r tymor i ddod, galwch mewn i’r 

wefan: www.ponty.net 

Pontypridd yn herio Castell Nedd  


