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Eisteddfod yr Urdd – rownd y gornel 
 
Gyda llai na  deufis i fynd tan Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 

yma ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elai, mae’r gwaith o godi 
arian a pharatoi mor frwd ag erioed a sawl Pwyllgor Apêl leol yn 

dechrau cyrraedd eu targedi ariannol! 
   Tocynnau bargen ar gyfer y Maes ar gael tan Mai'r 1af yn 

ogystal  â thocynnau ar gyfer  y cyngherddau a sioeau. 
   Sioe Ieuenctid – Y Ferch o Gefn Ydfa – 26.05.17 – Theatr y 
Sony, Pen-y-bont  

   Cyngerdd Agoriadol – 28.05.17 - Pafiliwn yr Eisteddfod 
   Sioe Gynradd – Bracchi – 30.05.17 - Pafiliwn yr Eisteddfod 

   Mae dal cyfle i fod yn rhan o’r paratoadau a'n helpu ni i godi 
arian ac ymwybyddiaeth yn yr ardal.  

   Ar Ebrill yr 21ain, gyda dim ond 38 diwrnod i fynd tan yr 
Eisteddfod, beth am ddod i ddathlu gyda ni, Catsgam a’r 

Gerddorfa Ukelele? 

   Ryn ni hefyd yn chwilio am bobl i stiwardio wythnos yr 

Eisteddfod  ac i glercio.  Plîs cysylltwch â Ruth Morris 
Ruth@Urdd.org  / 01678 541012 am ragor o fanylion. 

   Cofiwch hefyd ein dilyn ni ar gyfryngau cymdeithasol! 
#urdd2017 

Rhoddwyd llu o deyrngedau i'r Arglwydd Gwilym Prys-Davies, 

Tonteg, fu farw yn 93 oed ddiwedd mis Mawrth.  

   Yn wreiddiol o Lanegryn ger Tywyn, astudiodd y Gyfraith yn 

Aberystwyth a daeth yn Gyfreithiwr ym Mhontypridd yn 1956. 

Ef oedd yr ymgeisydd Llafur aflwyddiannus yn isetholiad 

enwog Caerfyrddin yn 1966. Roedd yn ddatganolwr brwd, 

ymgyrchodd i ddod â grym a phwerau i Gymru. Bu’n 

Ymgynghorydd Arbennig i John Morris, Ysgrifennydd Cymru, 

yn y 1970au.  

   Fe’i penodwyd i Dŷ’r Arglwyddi yn 1983. Yno bu’n llefarydd 

ar Iechyd, Gogledd Iwerddon a Materion Cymreig ar wahanol 

gyfnodau. Sicrhaodd fod yr iaith Gymraeg yn cael sylw priodol 

wrth lunio deddfau newydd. Yn lleol gwerthfawrogwyd ei 

gefnogaeth a’i gyngor i nifer o fudiadau ac ymgyrchoedd dros y 

Gymraeg. 

   Bu farw ei wraig, Llinos, yn 2010. Cydymdeimlwn â’u tair 
merch a’u teuluoedd.      

Colli Cefnogwr Brwd i'r Iaith Lansio llyfr 'O, Mam Bach!' 

Eurgain Haf yn Siop y Bont ( tudalen 11) 
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Ysgol Creigiau 
 
Eisteddfod yr Urdd 
Llongyfarchiadau i bawb a fu’n cystadlu yn 
Eisteddfodau Cylch a Sir yr Urdd yn 
ddiweddar. Bu’r disgyblion yn cystadlu 
mewn cystadlaethau canu a llefaru - iaith 
gyntaf ac ail-iaith, cystadlaethau offerynnol, 
dawnsio disgo a cherdd dant. Fe fydd y Grŵp 
Llefaru ail iaith yn cynrychioli’r ysgol yn y 
Genedlaethol, yn ogystal â’r Grŵp Recorders 
ac Alissa Hastings a Ffion Lewis yn y 
cystadlaethau llefaru unigol ail iaith. 

 
Diwrnod Trwyn Coch 
Cawsom ddiwrnod lliwgar a llachar ddydd 
Gwener, Mawrth 24ain, yn dathlu Diwrnod 
Trwyn Coch! Trefnodd aelodau Cyngor yr 
Ysgol bod y disgyblion yn cael cyfle i wylio 
‘ffilm ddoniol’ a chymryd rhan mewn 
cystadleuaeth celf. Llwyddwyd i gasglu dros 
£700 tuag at yr elusen.  
 
Llongyfarchiadau 
Yn ddiweddar, dyfarnwyd Cam 4 o'r 
achrediad Ysgolion Iach i ni. Diolch o galon 
a da iawn i Miss Griffin, yr holl ddisgyblion 
a’r staff am ennill y wobr hon. 
 
Brownies Creigiau 
Rhai wythnosau yn 
ôl, ffeiriodd 
Brownies Creigiau 
eu gweithgareddau 
arferol yn Neuadd 
yr Eglwys er mwyn 
ein helpu gyda 
rhywfaint o arddio 
yn yr ysgol. Mae'n 
wych cael 
cefnogaeth ein 
cymuned leol i 
gynnal ein Gardd 
Eco. Bu’r Brownies 
yn brysur yn chwynnu, yn plannu ac yn 
tacluso. Roedden nhw wedi gwir fwynhau'r 
profiad er gwaethaf y glaw, yn enwedig wrth 
iddi dywyllu a bu raid iddynt orffen eu 
gwaith o dan olau fflachlamp! Roedd y 
siocled poeth ar ddiwedd y noson yn help 
iddynt gynhesu! Diolch i chi Brownies 
Creigiau! 
 
Diwrnod y Llyfr 
Ddydd Iau, Mawrth y 3ydd, dathlon ni 
'Diwrnod y Llyfr' yn yr ysgol. Gwisgodd y 

disgyblion (a rhai 
athrawon!) i fyny 
fel cymeriad o'u 
hoff lyfr a 
derbyniodd pob 
plentyn docyn llyfr 
gwerth £1. 
Gorymdeithiodd y 
disgyblion o 
gwmpas iard yr 
ysgol - am olygfa 
fendigedig! 
 

Eisteddfod yr Ysgol 
Fore Mercher, Mawrth y 1af, dathlon ni 
Ddydd Gŵyl Dewi drwy gynnal ein 
heisteddfod yn neuadd yr ysgol. Cafodd 
disgyblion o bob dosbarth eu gwobrwyo am 
ddarnau o waith celf a gwaith llythrennedd. 
Cawsom fore gwych ac ar ôl brwydr agos 
Gwrgant oedd yn fuddugol eleni! 
 
Ambiwlans Awyr Cymru 
Roedd yn bleser croesawi Dan Curtis i’n 
gwasanaeth boreol i gasglu siec am £1400 ar 
ran Ambiwlans Awyr Cymru. Mae’r arian yn 
gyfuniad o gyfraniadau y Gwasanaeth 
Cynhaeaf a gwerthiant tocynnau y 
Cyngherddau Nadolig. Cyflwynodd Dan 
‘Wobr Genhadaeth Ambiwlans Awyr Cymru’ 
i ddau aelod o’n Cyngor Ysgol i gydnabod y 
ffaith ein bod wedi codi cymaint o arian.  

Ysgol Pont-Sion-Norton 
 
Trwynau Coch  
Diolch i bawb am wisgo coch a chodi £250 
tuag at achos da Comic Relief. 
 

Eisteddfod yr Urdd 
Llongyfarchiadau i bawb cafodd lwyddiant yn 
yr Eisteddfod Sir a phob lwc ar gyfer diwedd 
mis Mai!! 

Yr Urdd  
Daeth arweinwyr chwaraeon yr Urdd i’r 
ysgol am y dydd i roi blas ar eu clybiau 
chwaraeon. Cafodd pawb o flwyddyn 1 i 
flwyddyn 6 hwyl yn ymarfer eu sgiliau. 
 
Disney  
Cafodd côr yr ysgol brofiad anhygoel ar 
ddechrau mis Mawrth- canu ar y llwyfan yn 
Disney, Paris! Roedd y côr yn rhan o 
ddathliadau Gŵyl Ddewi Disney. Yn ogystal 
â pherfformio, cafwyd cyfle i fwynhau y 
reidiau hefyd! Penwythnos gwych! Diolch i 
bawb am y paratoi a’r profiad. 

 
Cestyll a Dreigiau 
Aeth y dosbarth derbyn i Gastell Caerffili fel 
rhan o’u thema. Cafwyd sesiwn dysgu am 
fywyd pob dydd y marchog. Roedd y plant 
wrth eu boddau! 
 
Capel PSN 
Diolch yn fawr iawn i Gapel Pont-Siôn-
Norton am groesawu ein dosbarthiadau yno 
ar gyfer gwasanaethau i’r rhieni. Cafwyd 
naws hyfryd a pherfformiadau gwych! 
 
Diwrnod y Llyfr  
Cafwyd diwrnod llawn hwyl ar ddiwrnod y 
Llyfr - gweithgareddau darllen, ysgrifennu a 
chelf. Diolch i bawb am eu hymdrech a 
llongyfarchiadau i bawb a enillodd wobr. 
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Ysgol Gynradd Gymraeg 
Llantrisant 

Eisteddfod Sir yr Urdd 

Llongyfarchiadau mawr i’r disgyblion a fu’n 
cynrychioli’r Cylch yn yr Eisteddfod Sir ym 

Mhorthcawl yn ddiweddar.  Dyma restr o’r 

disgyblion fydd yn cystadlu yn Eisteddfod 

Genedlaethol yr Urdd ym Mhenybont: Mali 

Jen Griffith (Unawd Blwyddyn 2 ac Iau), 
Medi Adams (Unawd Blwyddyn 3 a 4), Cerys 

Hulse a Mali Thomas (Deuawd dan 12 oed) a 

Geraint Barnes (Llefaru Blwyddyn 3 a 4).  

Yn cystadlu hefyd bydd côr yr ysgol, y parti 
unsain, y parti deulais, yr ymgom a pharti 

dawnsio gwerin Blwyddyn 3 a 4.  

Llongyfarchiadau hefyd i Mali Thomas a 

ddaeth yn drydydd yn y gystadleuaeth Unawd 

Blwyddyn 5 a 6, Cerys Hulse a ddaeth yn 
drydydd ar yr Alaw Werin ac i Hedd Teifi a 

ddaeth yn ail yn y gystadleuaeth Llefaru i 

ddisgyblion Blynyddoedd 5 a 6. 

 
Cyfrifiaduron newydd 

Mae’r disgyblion wrth eu 

boddau’n defnyddio’r holl 

gyfrifiaduron newydd a 
gyrhaeddodd yr ysgol yn 

ddiweddar.   Dyma lun o 

ddisgyblion Dosbarth 1 – 

arweinwyr digidol y 
dyfodol, yn canolbwyntio ar 

eu tasgau TGCh. 

 
Diwrnod Y Trwynau Cochion 

Ddydd Gwener y 24ain o Fawrth fe ddaeth 

pawb i’r ysgol wedi’u gwisgo mewn dillad 

coch … ac yn gwisgo’u trwynau cochion 

hefyd wrth gwrs!  Llwyddwyd i godi’r swm 
anrhydeddus o £744 tuag at yr elusen.  Diolch 

yn fawr iawn i bawb a gyfrannodd. 

Techniquest 

Fe ddaeth criw o Techniquest i’r ysgol yn 

ddiweddar er mwyn diddanu disgyblion 

Blynyddoedd 1 i 6.  Fe gafodd y plant amser 

wrth eu boddau’n dysgu am nifer o 
gysyniadau gwyddonol newydd a hynny 

mewn ffordd ymarferol a hwyliog.   
 

Ysgol Gyfun Llanhari 

Ar y 23ain o Fawrth, bu disgyblion 

Blwyddyn 6 ar eu hail ymweliad ag Ysgol 

Gyfun Llanhari.  Yn ystod y diwrnod, fe 

gafodd y disgyblion y cyfle i ddysgu ychydig 

o ieithoedd modern ac i gymryd rhan mewn 

gwersi technoleg bwyd.   

 
Gweithgareddau Pasg 

Ar y pumed o Ebrill bu disgyblion Blwyddyn 

6 ar ymweliad ag Eglwys Bethel ym 

Mhontyclun er mwyn dysgu mwy am gefndir 
Gŵyl y Pasg.  Rhannwyd y plant yn grwpiau 

bychain a chawsant ddysgu stori’r Pasg 

mewn ffordd ymarferol a diddorol.  Roedd 

pawb wedi mwynhau’n fawr. 
 
Diogelwch y 

Ffordd 

Mae 

disgyblion 

Blwyddyn 2 

wedi bod yn 
gweithio ar 

gynllun “Curb-

Craft” yn ddiweddar ac mae Matt wedi bod 

yn gweithio’n agos gyda’r Pwyllgor 
Diogelwch ar y ffordd ym Mlwyddyn 5.  

 
Gweithdai  Celf a Cherdd 

Fel rhan o’r “Tidy Project”, mae disgyblion 

Blynyddoedd 4 a 5 wedi bod yn cymryd rhan 

mewn gweithdai celf a cherdd yn seiliedig  ar 

yr Amgylchedd.  Mae Ami Marsden, Stacey 

Blythe, Aled Powis a Clare Potter wedi bod 

yn ymweld â’r ysgol yn rheolaidd er mwyn 

hyfforddi’r plant, ac mi fyddant yn 

perfformio’u gwaith yn Neuadd Dewi Sant 

yng Nghaerdydd yng nghanol mis Mai. 

Seren yn sioe Crufts (tudalen 7) 

Ras Hwyiaid Tonyrefail (tudalen 8) 
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Llun o'r llyfr am Ysgol Pennant gyda Shelagh Griffiths yn 1964 

Footloose ac Eden bydd yn 

Noson Apêl yr Eisteddfod 

Genedlaethol (tudalen 6) 
 

Llun: Celf Calon 

 

Parti'r Efail, Côr yr Einion a Chôr Godre'r Garth mewn cyngerdd yn Efail Isaf (tudalen 5) 

Cyril Jones gyda Shelagh Griffiths yn Merched y Wawr (tudadlen 6) 

Croesawu Teulu'r Emms i Creigiau (tudalen 6) 

Cacen Almwn a Saffrwm 
Colofn Blasus ac Iachus 

(tudalen 8) 
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EFAIL ISAF 
 

Gohebydd Lleol:  
Loreen Williams 

Cydymdeimlo 

Estynnwn ein cydymdeimlad i deulu'r 

Doctor Grant Evans a fu farw mewn 

Cartref Gofal ym Mhorthcawl ar Fawrth 

3ydd. Bu’r Doctor Grant Evans a’r teulu’n 

byw ym Mhenywaun, Efail Isaf a’r plant 

Wynne a Carys yn ddisgyblion yn Ysgol 

Gymraeg Garth Olwg. Mae rhai ohonom 

sydd wedi byw yn yr ardal am gryn amser 

yn cofio Doctor Evans yn feddyg teulu yn 

y feddygfa ym Mharc Canol ac yn y 

Creigiau a’r Beddau. 

 
Brysia Wella 

Dymunwn yn dda i Catrin Rees, Penywaun 

sydd heb fod yn rhy dda ei hiechyd yn 

ddiweddar. Brysia wella! 

 
Cylch Cadwgan 

Ar noson ddigon stormus daeth nifer dda o 

aelodau Cylch Cadwgan ynghyd i 

Ganolfan y Tabernacl nos Wener, Mawrth 

17eg. Y gŵr gwadd oedd y Prifardd Cyril 

Jones ac fe aeth a ni nôl i fro ei febyd i 

fynd “lan a lawr y lôn lacs”. Ei fro 

enedigol oedd pentref Pennant yn Sir 

Aberteifi ac fe’n tywysodd ni mewn 

pennill a llun i ddilyn taith yr Afon Arth. 

   Yn ddiweddar cyhoeddwyd llyfr 

diddorol a hardd o’r enw “Hud Afon Arth” 

gan Cyril a’r artist Philip Huckin. Sais a 

ymgartrefodd ym mhentref Pennant yw 

Philip Huckin. Yn rhyfedd iawn mae’n 

byw yn y tŷ o’r enw Talybont a fu’n 

gartref i deulu Cyril ar un adeg. 

   Fe syrthiodd Philip mewn cariad â’r 

ardal a dysgodd yr iaith ac mae’n lled rugl 

yn y Gymraeg erbyn hyn. Daeth Philip a 

Cyril ynghyd i greu’r gyfrol hyfryd yma. 

Philip yn creu’r darluniau hardd a Cyril yn 

nyddu barddoniaeth i gyd-fynd â’r lluniau. 

Cawsom hanes aml i gymeriad o’r fro a’r 

enwocaf mae’n debyg oedd Mari Berllan 

Peter. Roedd gan yr hen Fari ddawn i 

“rhibo” pobol ac roedd y trigolion 

ofergoelus yn ei hofni, a pha ryfedd gan 

fod sôn amdani’n cadw nadroedd ar ei 

haelwyd ac yn “rhibo” pobl ac anifeiliaid. 

   Roedd yn hyfryd clywed cerddi, 

englynion a’r tribannau’n llithro mor 

rhwydd dros wefusau Cyril a chlywed aml 

i air tafodieithol sydd yn prysur ddiflannu 

o’r cof. Cawsom noson bleserus a chynnes 

ar waethaf y tywydd stormus. 

 
Croeso i’r Pentref 

Croeso i Gwerfyl Thomas, gynt o ardal 

Penybont ar Ogwr, sydd wedi ymgartrefu 

dros dro yng nghartref ei merch, Menna yn 

Waunhir, tra’n aros i gael symud i’w 

chartref newydd. Croeso cynnes i chi i’r 

pentref. 

Y TABERNACL 

Triniaeth yn yr Ysbyty 

Dymunwn yn dda i Keith Rowlands, 

trysorydd y capel, a gafodd driniaeth yn yr 

ysbyty’n ddiweddar. Brysia wella - rydym 

yn gweld dy golli yn y capel ac yng Nghôr 

yr Einion. 

 
Cydymdeimlo 

Estynnwn ein cydymdeimlad diffuant i’r 

chwiorydd Gwenfil Thomas a Morfydd 

Huws ar golli brwd yn sydyn a dirybudd. 

 
Merched y Tabernacl 

Daeth nifer dda o’r aelodau ynghyd i 

Fwyty Caesar’s ar ddydd Mercher, 

Mawrth 8fed i ddathlu Gŵyl Ddewi. 

Cafwyd cyfle i “roi’r byd yn ei le” wrth 

fwynhau’r wledd. Ein cyfarfod nesaf fydd 

ymweliad â’r Bathdy Brenhinol yn 

Llantrisant ddydd Iau, Ebrill 27ain. 

 
Apêl Dwyrain Affrica 

Bydd cyfle i’r aelodau ymateb i apêl 

Cymorth Cristnogol am gymorth i’r 

argyfwng yn Nwyrain Affrica. Mae 

newyn dybryd yn Ne Swdan, gyda’r 

cynaeafau wedi’u dinistrio a bwyd yn brin 

iawn. Wedi cyfnod o wrthdaro yn y wlad 

mae miloedd wedi colli eu bywydau. 

Bydd cyfle i’r aelodau gyfrannu yn ystod 

y Suliau nesaf. 

 
Cyngerdd Curiad Calon 

Cynhaliwyd cyngerdd llwyddiannus iawn 

yn Y Tabernacl nos Sul Mawrth 19eg. 

Codwyd £1460 ar gyfer prynu diffribiliwr 

i’r pentref. Cafwyd ymateb gwych wrth y 

pentrefwyr a ffrindiau ac aelodau’r Corau. 

Y tri chôr oedd Côr Godre’r Garth gyda’r 

arweinydd Steffan Huw Watkins a’i 

cyfeilydd Branwen Evans. Menna Thomas 

gyfarwyddodd Parti’r Efail a’r 

cyfeilyddion oedd Rhodri Harries a 

Bethan Roberts. Arweinydd Côr yr Einion 

oedd Siân Griffiths a’r cyfeilydd oedd 

Siân Elin Jones. Cyflwynydd y noson 

oedd Alun Thomas, aelod o Gôr Godre’r 

Garth. Cafwyd canmoliaeth uchel gan 

amryw o’r pentrefwyr am roedden nhw’n 

synnu fod cymaint o dalent yn cyfarfod ac 

yn ymarfer yn y pentref yn wythnosol. 

“Mi ddylech gynnal cyngerdd fel yna’n 

amlach” oedd sylwadau cymydog i mi. 

Daeth y cyngerdd i’w derfyn gyda’r tri 

chôr yn ymuno i ganu “Hafan Gobaith”. 

Mae aelodau’r corau am ddiolch i 

Caroline Rees a’i chriw o weithwyr brwd 

am drefnu paned a theisennau blasus yn y 

Ganolfan cyn y gyngerdd. 

 
Oedfa Anarferol 

 Fore Sul, Mawrth 26ain cafwyd oedfa 

wahanol iawn yn Y Tabernacl. Tywyswyd 

y gynulleidfa tuag at y Pasg gyda Geraint 

Rees yn llywyddu a Chôr Caerdydd, o dan 

arweiniad Gwawr Owen yn canu nifer o 

ddarnau pwrpasol iawn. 

   Cyflwynodd Geraint Wyn Davies a 

Bethan Herbert gerddi gan Mererid 

Hopwood ac Abiah Roderick. Diolch i 

aelodau’r côr am roi o’u hamser gan 

gyflwyno Oedfa gofiadwy i’r gynulleidfa 

yn y Tabernacl. 

 

Trefn yr Oedfaon ar gyfer mis Ebrill 

Ebrill 2il  Y Bardd Graham Davies 

Ebrill 9fed Sul y Blodau. Allan James 

Ebrill 16eg  Sul y Pasg. Oedfa Deuluol 

gyda Lyn West ac Ann Griffiths 

Ebrill 23ain Geraint Rees 

Ebrill 30ain Y Parchedig Gethin Rhys. 

Clwb y Dwrlyn yn dathlu 
Gŵyl Dewi  

yng nghwmni Rhys a 
Sheila Dafis 

 

Eleni eto, ymwelodd aelodau Clwb y 

Dwrlyn â Chlwb Golff y Creigiau i 
ddathlu Gŵyl Dewi brynhawn Sul 5ed o 

Fawrth. Roedd y clwb yn gyfforddus lawn 
ac ar ôl i’r llywydd orffen ei bwdin a’i 

goffi, cododd y cadeirydd, Eifion Glyn, i 
estyn croeso twymgalon i’r pâr gwâdd yn 

ôl i’w hen gynefin. Cyfeiriodd at 
gyfraniad amrhisiadwy y teulu i fywyd 

Cymraeg yr ardal tra’r oeddynt yn byw yn 
ein plith. 
   Atgoffodd Rhys ni o’n gwerthoedd fel 

cenedl. Dyfynnodd yn bwrpasol o gyfrol 
Elwyn Edwards ‘Cadwn y Mur’ gan 

gyfeirio at arfer y beirdd o roddi bri ar 
linach a gwaed, lleoliad genedigaeth a 

magwraeth wrth foli cenedligrwydd. 
Addasodd Rhys y gyfeiriadaeth lenyddol 

at Rodri Mawr, Harri Morgan, Llywelyn, 
Gwylliaid Mawddwy ac eraill yn 

gellweirus a’u cysylltu â deiliaid 
presennol y tras ymhlith y gynulleidfa. ‘Pa 
fodd y syrth y cedyrn’ oedd y teimlad 

cyffredinol! Ond yn glyfar o gynhwysol 
cyfeiriodd hefyd at gyfraniad ymfudwyr a 

newydd ddyfodiaid i’n cenedligrwydd 

cyfoes. Gorffennodd ei anerchiad drwy 

ddarllen y gerdd wladgarol, mor 
berthnasol heddiw ag yn y bedwaredd 

ganrif ar bymtheg, ‘Os Wyt Gymro’, 
Eifion Wyn. 

   Boddhawyd pob Cymro a Chymraes 
coch o waed oedd yn bresennol gan y 

neges ysbrydoledig. Diolchodd Eifion i 
Rhys a Sheila am ddod yr holl ffordd o 
Lansannan gan draddodi araith tu hwnt o 

amserol a ninnau’n croesawu Eisteddfod 
yr Urdd a’r Genedlaethol i’n hardal yn y 

dyfodol agos. Ffarweliodd y ddau gan 
ymdroi am Birmingham ble roedd eu 

merch, Siwan, yn rhoi datganiad ar y 

piano mewn cyngerdd mawreddog y 

noson honno. Am deulu! Diolch 
amdanynt. 

Cadw ŵyl er mwyn dy had 
Ni waeth beth ddywed estron – 

Gwisg genhinen yn dy gap 
A gwisg hi yn dy galon. 
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CREIGIAU 
 

Gohebydd Lleol:  

 

Merched y Wawr 
 
Sgwrs gan y Prifardd Cyril Jones 
A hithau'n Ddiwrnod Rhyngwladol y 
Merched - Mawrth 8fed - priodol iawn 
oedd cael cwmni'r Prifardd Cyril Jones 
ddaeth atom i draddodi darlith hynod 
ddifyr â'r teitl cellweirus 'Menywod fy 
machgendod'. Dechreuodd drwy gyfeirio 
at eitem glywodd y bore hwnnw ar 'Bore 
Cothi' sef detholiad allan o hunangofiant 
Zonia Bowen, yr union bennod lle y 
cyfeiriai at ei gwaith arloesol yn rhoi 
cychwyn i'r Mudiad - Merched y Wawr - 
a hynny'n benna oherwydd agwedd 
unllygeidiog, unplyg Sefydliad y 
Merched yng Nghymru. Wel, nôl at ein 
gŵr gwadd - y fenyw gyntaf yn ei 
fywyd, a'i arwres - ei fam, a'r nythaid 
nyrsys - y chwiorydd - oedd yno rhag 
taro ar ei enedigaeth! O gofio taw 1947 
oedd y flwyddyn dan sylw, daw atgofion 
o'r eira mawr i'r cof. Cawsom hanes ei 
ddyddiau cynnar yn yr ysgol fach yn 
Pennant. Ysgol dau (dwy!) athro: Miss 
Jones fach (babanod) a Miss Jones fawr 
(plant iau!). Y cnesu pen-ôl ar y tân 
agored! Fe ddaeth 'na Miss Jones arall i 
ddysgu i Pennant yn y 60'au cynnar, 
Miss Jones fach Aberporth. Ac yn 
wir  mi rodd hi yn bresennol yn y 
gynulleidfa - sef yr annwyl Mrs Shelagh 
Griffiths. Gwelwyd lluniau o'r cyfnod 
hapus yn y gyfrol 'Y sgol Pennant 1873 - 
2010' - cyfrol a olygwyd gan Cyril sy'n 
gasgliad o atgofion melys cyn-
ddisgyblion a staff yr Ysgol fach a 
gaewyd yn ddisymwth yn 2010 (lluniau 
tudalen 4). Dynes bwysig arall yn ei 
fywyd oedd Margaret Jenkins, H.M.I. - 
un a geisiodd gael trefn ar Cyril trwy 
geisio ffeindio gwaith haf iddo fel 
gweinydd yn y dre, Aber! Stori arall dda! 
A'i atgofion Coleg, dan ddylanwad llym 
Nora Isaac. Gwell tewi - diolch am 
noson hynod ddifyr Cyril, brysia nôl 
atom!  
  'Er bod y glwyd dan gloeon 
  a'i desgiau'n awr yn weigion 
  bydd hon â'i llond o leisiau plant 
  ym Mhennant ein hatgofion.'   

Croeso, croeso, croeso . . . 
. . . i Ros Evans sydd wedi ymgartrefu'n 
glyd yn ei chartref hyfryd Alltwen, Bryn 
Briallu, Creigiau. Allech chi ddim 
dymuno pertach cyfeiriad! Yr Alltwen i 
gofio am ei gwreiddiau, a Bryn Briallu 
sef yr hyn gynigiodd Ros i'r datblygwyr 
fel enw i'r stâd newydd sbon. Pob 
hapusrwydd yn dy gartref newydd.  
. . . i'r Dr Guto Roberts a Glenys - ein 
Prifardd! Maent ar fin dod yn ôl i'r 
pentref wedi rhai degawdau i ffwrdd - 
ger Cross Inn, Llantrisant! Llysfaen ar y 
ffordd fawr fydd aelwyd newydd Glenys 
a Guto ac os byddwch yn pasio heibio 
falle y byddai Guto yn gwerthfawrogi 
'chydig o help llaw wrth iddo dwtio a 
chymhennu! Croeso 'nôl!  
. . . i deulu'r Emms! Cerys, Joe, Ela a 
Sara! (Ma'r croeso 'ma yn seriously 
hwyr!) Maent yn byw ym Mharc y Fro 
ers . . . pum mlynedd! Dewch i gwrdd â'r 
teulu bach! Daw Cerys - Rowlands gynt 
- o Gastell Nedd yn ferch i Eleri a'r 
diweddar Gwyn Rowlands (Penygroes, 
Caernarfon gynt).  Mae ei chwaer Nia 
(Edwards bellach) yn Bennaeth 
Cerddoriaeth yn Ysgol Gyfun 
Llangynwyd. Add. Gorff a Chwaraeon 
yw diddordeb Cerys ac fe ddilynodd 
gwrs gradd yn UWIC. Wedi Ymarfer 
Dysgu aeth yn athrawes i Goleg Sant 
Ioan, Caerdydd lle mae bellach yn 
Bennaeth yr Adran Gymraeg, Ail-iaith, 
ac yn Bennaeth Blwyddyn 7. Mae'n 
briod â Joe Emms. Daw Joe yn wreiddiol 
o Gaergrawnt; daeth i Brifysgol 
Caerdydd, graddio a ffeindio gwraig! 
Mae e bellach yn gweithio i BSN 
Medical. Mae dwy ferch fach ganddyn 
nhw - Ela sy'n bedair a Sara sy'n ddeng 
mis oed!  Braf dod i'ch 'nabod!  A da 
deall eich bod yn hapus iawn yma'n 
Creigiau!  
 
Cydymdeimlo  
Estynnwn ein cydymdeimlad diffuant i 
Gwenfil a'r teulu ac i Morfydd hefyd gan 
iddynt brofi ergyd gas o golli brawd yn 
ddiweddar. Bu farw Elfyn, yn sydyn a 
dirybudd ddechrau Mawrth, yn ei gartref 
Alltyfyrddin Isaf, yn Felinwen, 
Caerfyrddin. Cynhaliwyd yr angladd yng 
Nghapel Ebeneser, Abergwili ddydd 
Llun y 13eg o Fawrth. Yn meddwl 
amdanoch.  
 
Ac un 'Croeso' mawr arall . . .  
. . . i deulu bach newydd go iawn i'r 
pentref, sef Rhian a Matthew a'u 
merched hyfryd Anni, Heti ac Iris. 
Cewch ddarllen yr hanes fel y'i hadroddir 
gan Rhian!  - - 
 
Ar ôl saith mlynedd o drafeilio dros 12 

milltir yn cludo’r plant o’n cartref  ger Y 
Drope i’r Ysgol yng Nghreigiau dyma 
benderfynu bod hi’n hen bryd i ni symud 
yn nes i’r pentref. Chwe mis yn 
ddiweddarach, a dyma ni ym Mharc-Y-
Coed, Creigiau. Newid mawr o’r 12 
milltir mewn car i’r 5 munud ar droed 
bellach i gyrraedd giatiau’r Ysgol. 
    Rydw i Rhian yn wreiddiol o Ruddlan 
yn y Gogledd, ond wedi ymgartrefu yn y 
Brifddinas ers bron i 20 mlynedd. Er fy 
mod nawr yn gweithio ym myd addysg 
roeddwn i’n arfer gweithio fel 
Cynorthwyydd- cyfarwyddo yn y 
diwydiant teledu. Tra’n gweithio i 
ffwrdd yn Lerpwl ar y gyfres 
“Hollyoaks”, cwrddais á Matthew sydd 
(dwi’n gobeithio) yn falch ei fod wedi 
gwneud y penderfyniad mawr i adael ei 

Eisteddfod Caerdydd 
2018 

Apêl Pentyrch a Creigiau 
 

Mae’r Apêl yn ein hardal wedi ei lansio, ac 

mae’r Pwyllgor wedi bod wrthi’n ddyfal 

yn trefnu digwyddiadau fydd yn ein helpu 

i godi cyfanswm nid ansylweddol ein 

hardal o £20,000 tuag at gronfa Eisteddfod 

Genedlaethol Cymru, Caerdydd 2018.  

 

Cinio Mawreddog gyda band 

‘Footloose’ merched EDEN bron a 

gwerthu allan! 

Ar nos Wener, y 12fed o Fai byddwn yn 

dechrau’r calendr gweithgareddau gyda 

Chinio Mawreddog a Band mewn marquee 

yng Nghlwb Rygbi Pentyrch. Ond nid 

band cyffredin fydd yn ein adloni, band 

cerddoriaeth o’r 80au ‘Footloose’, sydd yn 

cynnwys aelodau talentog grwp merched 

EDEN (Rachael, Emma a Non) ymhlith 

cerddorion adnabyddus eraill. Mae 

tocynnau yn £35 y pen (byrddau o 10), ond 

mae nifer cyfyngedig yn weddill, felly 

peidiwch ag oedi os ydych ffansi dod 

cysylltwch yn ddiymdroi â Catrin Brooks 

ar catrinbrooks@hotmail.co.uk / 07803 

341971. 

 

Ffurflenni Cyfamodi – dull hawdd o 

gyfrannu 

Yn y rhifyn diwethaf o Tafod Elái fe 

gynnwyswyd Ffurflen Gyfamodi 

Eisteddfod Caerdydd 2018. Mae’r ffurflen 

yn ddull hawdd o gyfranu tuag at y gronfa, 

ac mae hyd yn oed y cyfraniad lleiaf yn 

mynd yn bell tuag at yr ymdrech i 

gyrraedd ein targed o £20,000. Os nad 

ydych wedi gwneud yn barod, hoffai’r 

Pwyllgor eich annog i roi cymaint ag y 

gallwch ei fforddio i’r gronfa, boed hynny 

yn fisol neu’n gyfraniad un tro. Gellir 

dychwelyd y ffurflenni at Iwan Griffith, Y 

Trysorydd – Pwyllgor Apêl Pentyrch a 

Creigiau, Ty Canol, Heol y Parc, Pentyrch, 

CF15 9NB. (Gellir cael ffurflenni 

ychwanegol gan Iwan, neu drwy wefan yr 

Eisteddfod – www.eisteddfod.cymru) 

gartref i fod gyda mi yng Nghaerdydd, 
dros 11 mlynedd yn ól. Mae gennym dair 
o ferched, Anni 9 oed, Heti 7 oed ac Iris 
sy’n 3 oed. Mae’r 5 ohonom yn hapus 
dros ben yn ein cartref newydd, a’r 
merched wrth ei bodd yn cael chwarae 
allan gyda’r plant ar ein stryd a’u 
ffrindiau lleol. Rydyn ni’n edrych 
ymlaen i fod yn rhan o’r gymuned yma 
yng Nghreigiau.  

 Rhian Salisbury 
 

Diolch  
Ga i jyst fanteisio ar y golofn i ddiolch o 
galon i bawb am bob arwydd o 
gydymdeimlad a dderbyniais ar achlysur 
colli Mam ddechrau'r flwyddyn. 
Gwerthfawrogwyd eich caredigrwydd yn 
fawr. Nia  

mailto:catrinbrooks@hotmail.co.uk
http://www.eisteddfod.cymru
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PENTYRCH 
 

Gohebydd Lleol:  
 

Salem, Tonteg 
 
Croeso i bawb i'n Brecwast Mawr i godi 
arian ar gyfer Cymorth Cristnogol. Am 
gyfraniad o £5 (neu mwy os dych chi 
eisiau!) bydd brecwast gyda baps bacwn ac 
wy (diolch Caffi Rana!), te a choffi ar gael 
yng Nghapel Salem, Tonteg ar ddydd Sul 
14 o Fai am 10 o'r gloch. Wedyn, bydd 
gwasanaeth dwyieithog i godi 
ymwybyddiaeth o waith Cymorth 
Cristnogol gyda ffoaduriaid ar draws y 
byd. Cysylltwch â'r gweinidog Rosa Hunt 
os oes diddorddeb 'da chi ddod i'r brecwast. 
Croeso cynnes i bawb. 

Cydymdeimlad 
Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf i 
Morfydd a Gareth Huws, Pen y Waun yn 
ogystal â Gwenfil a Lyn Thomas yn 
Creigiau, yn dilyn marwolaeth  disymwth  
Elfyn Jones, brawd Morfudd a Gwenfil yn 
y Felinwen, Caefyrddin, ddechre mis 
Mawrth. Cynhaliwyd y gwasanaeth 
angladdol yng Nghapel Ebeneser, 
Abergwili. 
 
Marwolaethau 
Trist nodi nifer o farwolaethau yn y 
pentre’n ddiweddar - Gordon Parfitt a 
Margaret James – cymdogion yn Heol y 
Parc ; a Ross Johnson – cyn seren gyda 
Chlwb Rygbi Casnewydd a chwaraeodd yn 
erbyn Kiwis Seland Newydd nôl ym 1945, 
ac yn dad i’r darlledwr Peter Johnson. 
Hefyd Lloyd Williams – un o deulu enwog 
yr wyth brawd o Ffynnon Tâf aeth ymlaen 
i chwarae rygbi dros Gaerdydd. Yr enwoca 
oedd Bleddyn – Llew, a’r capten y tro 
diwetha i Gymru guro’r Cryse Duon nôl 
ym 1953. Bu Lloyd hefyd yn gapten ar 
Gymru tra’n ennill 13 o gapie dros ei wlad.  
   Ac yn ola, Allan Parsons, Bron Haul, a 
fagwyd ar aelwyd ddi–Gymraeg yn y 
Waun, Caerdydd, ond a ddaeth yn Gymro 
brwd dan ddylanwad Elfed Thomas yn 
ysgol Cathays – pan ddisgleiriodd ar y cae 
Rygbi hefyd gan gynrychioli tîm Ysgolion 
Cymru. Athro’r Gymraeg yn Ngholeg St 
Illtyd oedd ei swydd gynta cyn symud i 
ymuno â neb llai na Carwyn James 
yn Adran Gymraeg Coleg Llanymddyfri. 
Yna dychwelodd i’r Brifddinas yn Warden 
Neuadd Meirionydd – neuadd breswyl 
myfyrwyr meddygol Ysbyty’r Waun. Bu’n 
amlwg mewn sawl cylch ar ôl symud i 
Bentyrch ond yn benna yn y clwb bowls lle 
bu’n Gadeirydd a Llywydd uchel iawn ei 
barch. Rydym yn estyn ein cydymdeimlad 
i’r teuluoedd i gyd. (Huw Llywelyn 
Davies) 
 
Crufts (llun tudalen 3) 
Llongyfarchiadau i Carol a Huw Owen, 
Maes y Sarn yn dilyn llwyddiant Seren yn 
sioe Crufts. Llamgi Cymreig (Welsh 
Springer Spaniel) yw Seren wedi’i geni yn 
y pentref a’i bridio gan Jan Rees, Ffordd 
Tŷ’n y Coed. Daeth Seren, sydd bron yn 
ddwy, yn drydedd yn ei dosbarth sef 
“Bitch Yearling” ac oherwydd ei 
llwyddiant bydd cyfle ganddi i gystadlu  
eto yn sioe Crufts flwyddyn nesa’. 
Ddiwedd Ebrill fe fydd Seren yn cystadlu 
yn sioe “West of England Kennel Society” 
felly pob lwc iddi hi a Carol a Huw yno. 
 
Y Kings 
Da yw nodi bod tafarn y Kings wedi ail-

agor ar ei newydd wedd ddiwedd mis 

Mawrth. Felly os am esgus i fynd allan am 

bryd o fwyd dyma gyfle i brofi talentau’r 

cogydd newydd. 

Mae Rhiannon Cary Williams o Lantrisant 
yn gweithredu fel Llysgennad i’r Coleg 
Cymraeg yn hyrwyddo manteision astudio 
trwy gyfrwng y Gymraeg i ddarpar-
fyfyrwyr Cymru.  
    Ei phrif rôl fydd ceisio dwyn perswâd ar 
ddisgyblion ysgol i ddilyn rhan o’u 
hastudiaethau prifysgol trwy’r Gymraeg a 
chyflwyno’r manteision a ddaw yn sgil 
hynny. Bydd yn cynrychioli’r Coleg 
Cymraeg mewn ymweliadau ysgolion, 
ffeiriau UCAS ac Eisteddfodau yn ogystal 
ag yn cofnodi ei phrofiadau mewn blog , 
Llais y Llysgennad, sy’n agor cil y drws ar 
fywyd myfyrwyr Cymraeg ein 
prifysgolion.  
 
Rhiannon Carys Williams 
Prifysgol Bangor: Swoleg gyda 
Herpetoleg 
Enw llawn: Rhiannon Carys Williams 
Dod yn wreiddiol: Llantr isant 
Ysgol/Coleg ar gyfer lefel A: Ysgol 
Gyfun Llanhari 
Prifysgol: Bangor  Blwyddyn: 2 
Cwrs prifysgol: Sŵoleg gyda Herpetoleg 
Pam dewis astudio’r pwnc gradd? 
Mae ymlusgiaid ac amffibiaid wedi fy 
niddori ers bod yn blentyn bach. Roedd 
ffocws y cwrs ar Herpetoleg yn ddeniadol 
iawn i mi. Yn ogystal â hyn mae’r adran 
yn un gadarn ac mae’r darlithwyr yn 
cynnwys rhai o’r ymchwilwyr gorau yn y 
maes. 
Pam dewis astudio yn y Gymraeg? 
Dwi eisiau parhau i ddefnyddio fy 
Nghymraeg a dwi’n teimlo ei bod hi’n 
bwysig i atgyfnerthu defnydd y Gymraeg o 
fewn y byd gwyddonol ac addysg uwch. 
Beth yw'r peth gorau am astudio cwrs 
yn rhannol trwy'r Gymraeg? 
Mae’n gyfle i ymarfer fy Nghymraeg a 
gwella cyflogadwyedd. Yn ogystal â hyn 
mae amodau dysgu gwell gan fod 
dosbarthiadau llai ac felly mae’r profiad 
dysgu yn fwy personol. 
Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy'n 
poeni am astudio drwy'r Gymraeg? 
Mae astudio yn rhannol yn y Gymraeg yn 
dy alluogi di i gyfathrebu gyda chorff o 
fyfyrwyr ehangach. Os ydych chi’n poeni 
am safon eich iaith, peidiwch. Mae 
cymaint o gefnogaeth ar gael i dy helpu ac 
adnoddau iaith hefyd. Mae cefnogaeth 
tiwtoriaid Cymraeg hefyd yn gymorth 
mawr ac yn hwyluso’r profiad o astudio 
drwy’r Gymraeg. 
A fyddech chi'n annog eraill i ymgeisio 
am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg a 
pham? 
Rwy’n annog unrhyw fyfyrwyr Cymraeg 

eu hiaith a dysgwyr i ymgeisio am yr 
ysgoloriaethau mae’r Coleg yn cynnig. 
Mae astudio’n Gymraeg yn cynnig 
cyfleoedd holl bwysig i godi hyder a 
gwella dy sgiliau dwyieithog. Mae hefyd 
yn rhoi cyfleoedd astudio gwell a mwy o 
gefnogaeth i ti wrth iti astudio dy gwrs. 
Pam wnaethoch ymgeisio am fod yn 
llysgennad a beth ydych chi’n edrych 
ymlaen ato fwyaf? 
Fel llysgennad i’r Coleg Cymraeg dwi 
eisiau annog pobl i ddefnyddio eu 
Cymraeg mewn addysg uwch a gwella 
cynrychiolaeth y Gymraeg mewn pynciau 
STEM megis Gwyddoniaeth. Mae’r 
Ysgoloriaeth Cymhelliant wedi bod yn 
fanteisiol i mi a hoffwn weld myfyrwyr 
erall yn manteisio o’r un cyfle. 
Beth ydych chi’n ei fwynhau fwyaf am 
fod yn y brifysgol? 
Rwy’n mwynhau'r annibyniaeth o fod yn y 
brifysgol. Mae’r cwrs o safon uchel, gyda 
phrofiad dysgu da mewn amgylchedd 
prydferth iawn. Gewch chi ddim gwell! 
Diddordebau hamdden? 
Yn fy amser rhydd rwy’n mwynhau darllen 
a Taekwondo. Rydw i hefyd yn mwynhau 
cymryd rhan mewn gwaith gwirfoddol 
gyda fy ngrwpiau ymlusgiaid ac amffibiaid 
lleol i arolygu a gwneud gwaith cynnal a 
chadw ar gynefinoedd pwysig. 
Hoff bethau?  
Llyfrau, Nadroedd, Taekwondo, Rhaglenni 
Dogfen Natur (yn enwedig rhai David 
Attenborough). 
Cas bethau? 
Siopa,Colur,Rhaglenni realiti, Donald 
Trump 
Hoff raglen / ffilm Gymraeg? 
Y Gwyll 
Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall 
amdanoch? 
Rwy’n gyd-gadeirydd y gymdeithas 
Herpetolegol ym Mangor ac yn 
gynrychiolydd cwrs. Rydw i hefyd yn 
cymryd rhan yn Taekwondo fel rhan o dîm 
Cymru. Rydw i’n berthynas i’r bardd ac 
awdur Leslie Norris 

Acapela, Pentyrch 
 

Catrin Finch ac Elin Manahan Thomas - 

8yh Nos Sadwrn 29 Ebrill  

 

Classical Cafe  - 16 Mehefin 

 

Cyngerdd Elinor Bennett  - 22 Mehefin 

www.acapela.co.uk 

Llysgennad i'r  
Coleg Cymraeg 
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Cylch Caerdydd 

TONYREFAIL 

Gohebydd Lleol:  
Helen Prosser 

671577/prosserh@btinternet.com 

Colofn Blasus ac Iachus  
 gyda Eluned Davies Scott 

Melyn yw lliw'r gwanwyn, mae hefyd 
yn symbol o’r Pasg. 

 
Pa well ffordd o gyflwyno melyn i’n 
bwyd na thrwy ddefnyddio sbeis sydd â 
chysylltiad â Meddygon Myddfai, tref yn 
Essex, modd o liwio gwallt yn y canol 
oesoedd, byns burum o Gernyw, frescos 
o ynys Santorini ac ardal Consuegra yn 
Sbaen. Saffron yw’r sbeis, mae’r enw yn 
deillio o’r Arabeg za’fran sy’n golygu 
‘bod yn felyn’. Dyma’r sbeis mwyaf drud 
yn y byd gyda pecyn 0.2g o saffrwm yn 
gwerthu am £15 yn Fortnum and 
Masons. Mae ar gael yn rhatach na hyn 
gyda 0.2g o saffrwm Essex yn £6 a 1g o 
Iran (Masnach Deg) yn £8. 
   Mae ei bris yn adlewyrchu'r gwaith 
llafurus o’i gynaeafu, does dim modd i 
wneud hyn trwy ddefnyddio dulliau 
cynhyrchu modern. Blodyn y Crocus 
Sativus sy’n cynhyrchu’r stigma coch 
pob hydref ac mae’ n rhaid casglu pob un 
blodyn  gyda llaw cyn tynnu allan y tri 
stigma coch. Bydd rhai’n yn cael eu 
sychu’n ofalus. Mae’n cymryd tua 200 o 
flodau i gael 1gram o saffrwm sych. 
   Mae hanes saffrwm wedi’i chydblethu 
a mythau. Ysgrifennodd Ovid fod Smilax 
wedi newid ei erlynydd, Crocos, yn 
flodyn gan adael y stigma coch fel 
symbol o’i angerdd. Mae chwedl arall 
disgrifio Hermes yn anafu ei gyfaill 
Crocos trwy ddamwain ac yna yn newid 
y gwaed ddisgynnodd i’r llawr i mewn i 
flodyn. Mae llifyn o’r stigmas yn lliwio 
peintiadau hynafol mewn ogofeydd yn 
Iraq a gwelir duwies yn gwylio’r casglu o 
saffrwm mewn ffresgoau o oes Efydd ar 
ynys Santorini. Mae’n debyg fod 
Cleopatra yn ymdrochi mewn dŵr gyda 
saffrwm ynddo ac fe ddefnyddir y sbeis i 
liwio gwallt, fel llifyn ar gyfer lliwio 
ffabrig ac mewn peraroglau. 
   Ymddengys fod saffrwm yn tarddu o 
orllewin Asia gan deithio oddi yno i 
India ac erbyn y 10fed ganrif roedd yn 
cael ei dyfu yn Sbaen. Dywedir for y 
Mwriaid wedi dod ar sbeis i’r Eidal, 
Ffrainc a’r Almaen erbyn y drydedd 
ganrif ar ddeg ac yn 1200 ceir cofnod 
cyntaf o’r gair ‘saffron’ yn yr iaith 
Saesneg. 
   Mae rhai ffynonellau yn dweud fod 
saffrwm ar gael ym Mhrydain yn y 
bedwaredd ganrif ar ddeg ond mae 
cofnod o feddyginiaethau llysieuol 
Ffisigwyr Myddfai yn dangos fod 
saffrwm yn cael ei ddefnyddio ‘i godi’r 
ysbryd a gwella’r hwyliau’ ymhell cyn 
hyn. Maent yn rhybuddio rhag yfed 
gormod o’r ffisig gan y gallai achosi i chi 
farw o  hwyliau da! Dim hwyliau da 
achosodd i un Jobst Findaker farw yn 
1444 - cael ei losgi gyda’r saffrwm wedi 
ei lygru oedd o’n ei werthu oedd ei 
dynged. Ystyrir yn fuddiol ar gyfer y rhai 
sy'n dioddef o iselder ac mae  ei 
ddefnydd ar gyfer lliw melyn yn y faner 
India dynodi dewrder ac anhunanoldeb. 

   Er bod rysetiau am fyns burum saffrwm 
yn  tarddu o Gernyw does dim sicrwydd 
fod saffrwm wedi cael ei dyfu yn yr ardal 
hon. Essex, Suffolk a Norfolk sydd a’r 
hinsawdd gorau i dyfu’r crocws ac fe 
oedd saffrwm ar gael o’r ardaloedd hyn 
o’r 14eg i’r 17eg ganrif. Mae hyd yn oed 
un dref yn Essex, Saffron Walden, wedi 
ei enwi er anrhydedd i’r sbeis. Ond fe 
ddaeth y gost yn ormod ac roedd yn 
rhwyddach ac yn rhatach i fewnforio’r 
sbeis o’r cyfandir gyda blasau newydd 
egsotig eraill fel fanila. Mae ymdrechion 
yn cael eu gwneud i adfywio'r diwydiant 
ar raddfa fach yn yr ardaloedd hyn, mae 
hefyd yn cael ei dyfu mewn fferm yn 
ardal Caergwrle ger y Wrecsam. Mae'r 
rhan fwyaf o saffrwm yn cael ei dyfu yn 
Iran ond mae Consugera yn Sbaen hefyd 
yn enwog am dyfu a chynaeafu'r crocws i 
gael saffrwm. Mae’r saffrwm yn cael ei 
alw ‘Oro de Consuegra’ sef aur 
Consuegra a chynhelir Festival de la 
Rosa de Azafran (rhosyn saffrwm) ar 
gychwyn tymor casglu’r blodau. 
   Mae’n rhaid bod yn ofalus wrth brynu 
saffrwm rhydd pan ar eich teithiau 
dramor;  er bod system raddio swyddogol 
ar gael sy’n seiliedig ar y lliw a blas y 
saffrwm nid yw’n cael ei defnyddio'n 
gyffredinol, gall saffrwn rhad fod wedi 
cael ei lygru gyda thyrmerig a safflower. 
   Dwi’n defnyddio’r saffrwm brynais yn 
Morocco yn gynnil - mae ychydig yn 
mynd yn bell ond mae’n rhaid ei 
ddefnyddio mewn blwyddyn o’i brynu 
iddo fod ar ei orau. Mae’n rhoi lliw, blas 
ag arogl unigryw i fwydydd fel chowder, 
paella, bouillabaisse, risotto, pwdinau a 
chacennau. 
   Mewn rhai gwledydd dwyreiniol 
Ewrop caiff ei ddefnyddio gydag wyau, 
menyn,  siwgr, ffrwythau a chnau i greu 
bwydydd moethus traddodiadol sy'n cael 
eu paratoi ar gyfer dathlu diwedd y 
Grawys. Dyma rysáit ar gyfer y Pasg sy’n 
ddewis gwahanol i’r gacen Simnel (mae 
eisoes wedi profi'n boblogaidd gyda 
ffrindiau ac aelodau o bwyllgor rhanbarth 
MYW!) 
 
CACEN ALMWN A SAFFRWM 
GYDA SUROP RHESINS EURAIDD 
125ml llaeth 
Pinsiad da o saffrwm 
180g siwgr mân 
125g olew olewydd 
2 wy + 2 melyn wy 
½ llwy de o flas almon (extract) 
125g blawd plaen 
¾ llwy de o bwdwr codi 
125g almonau wedi’u malu (ground 
almonds) 
3 llwy fwrdd o almonau wedi’u haenu 
(flaked) 
 
AR GYFER Y SUROP 
300ml sudd afal 
100g rhesin euraidd neu syltanas 
Pinsiad da o saffrwm 
4 llwy fwrdd o fel 
3 llwy fwrdd o siwgr bras (granulated) 
 

   Ffwrn gwres 180◦C/ Nwy 4. Tun dwfn 
20cm gyda gwaelod rhydd wedi ei iro’n 
dda. 
   Rhoi’r saffrwm a’r llaeth mewn 
sosban fach a’u cynhesu (ond dim eu 
berwi), gadwch ar un ochr i’r saffrwm 
drwytho mewn i’r llaeth. 
   Defnyddiwch gymysgwr trydan i 
gymysgu’r siwgr a’r olew yn dda cyn 
ychwanegu’r wyau yn araf gan 
gymysgu’n dda ar ôl pob ychwanegiad. 
Ychwanegwch blas almwm yna curwch 
am 5 munud nes bod y cymysgedd yn 
ysgafn a llwyd. 
   Ar ôl hidlo’r blawd a’r pwdr codi gyda 
phinsiad o halen ychwanegwch pob yn 
dipyn gyda’r almonau a’r llaeth. 
   Rhowch y cymysgedd yn  y tun a’i 
goginio am tua 50 munud. Gadewch i’r 
gacen oeri am 10 munud yn y tun cyn ei 
oeri ar rac. 
   Ar gyfer y surop rhaid rhoi’r 
cynhwysion i gyd mewn sosban gyda 
100ml o ddŵr a gadael i’r siwgr a’r mêl 
doddi cyn dod a’r cyfan i’r berw ac yna 
ei fudferwi am tua 20 munud. Gadewch 
i’r syryp oeri yn y sosban, fe fydd yn 
trwchu wrth oeri. 
   Tostiwch yr almonau wedi’u haenu 
yna brwsiwch y gacen gydag ychydig 
o’r syryp cyn gwasgaru’r almonau ar yr 
wyneb. 
   Gweinyddwch y gacen gyda’r surop ac 
iogwrt Groegaidd neu creme fraiche.. 

Pen-blwydd x 2 

Llongyfarchiadau i ddarllenwyr Tafod 

Elái ar ddathlu pen-blwydd yn ystod y 

mis diwethaf.  Trodd Jan Richards, neu 

“Anti Jan” i’r cenedlaethau o blant a fu 

yn y Cylch Meithrin, yn 60 oed.  Er ei 

bod wedi gorfod ymddeol o’r cylch 

oherwydd salwch, mae’n parhau i fod yn 

brysur iawn yn gwau ac yn mynychu 

llawer o ffeiriau crefftau i werthu ei 

chynnyrch. 

   Dathlodd DJ Davies ei ben-blwydd yn 

94 oed yn Ysbyty Llwynypia.  Mae’n 

dda dweud ei fod yn gwella’n dda ac yn 

mwynhau sgwrs gyda ffrindiau a theulu. 
 

Pwyllgor Apêl Eisteddfod yr Urdd 

2017 

Roedd Ras Fawr Hwyiaid Ton a’r 

Gilfach yn llwyddiant mawr (llun 

tudalen 3).  Diolch o galon i bawb sydd 

wedi cefnogi, yn enwedig plant a rhieni 

Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail ac 

Ysgol Cwm-lai.  Gwerthwyd dros 400 o 

hwyiaid. Dilynwch ni ar facebook - 

https://www.facebook.com/

pwyllgortonagilfach/. 

mailto:671577/prosserh@btinternet.com
https://www.facebook.com/pwyllgortonagilfach/
https://www.facebook.com/pwyllgortonagilfach/
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Bethlehem 
Gwaelod-y-garth 

Trefn yr Oedfaon (ar y Sul am 10:30 a.m. 
oni nodir yn wahanol) : 
Mis Ebrill 2017: 
2 –     Oedfa gymun dan ofal Delwyn Siôn 
9 –     Oedfa dan ofal Dafydd Iwan 
14 -    Oedfa Gwener y Groglith (10:30 
a.m.) 
16 –   Oedfa Sul y Pasg 
23 –   Oedfa dan ofal y Parchedig Dyfrig 
Rees 
30 -    Oedfa dan ofal Marc John Williams 
Mis Mai 2017: 
7 –     Oedfa gymun dan ofal Delwyn Siôn 
14 –   Oedfa Cymorth Cristnogol  
21 –   Oedfa dan ofal y Parchedig Peter 
Dewi Richards 
28 –   Oedfa dan ofal aelodau Radur  

—————— 
Faint ohonoch chi sydd wedi bod yn ninas 
Toulouse tybed? 
  Fe ges i gyfle yn ddiweddar i ymweld â’r 
ddinas a mwynhau, dysgu a rhyfeddu ar 
hynodion y rhan yma o dde-orllewin 
Ffrainc. [départment: Haute-Garonne; 
rhanbarth Midi-Pyrénées] 
   Toulouse yw pedwaredd dinas Ffrainc, 
gyda dim ond Paris, Lyon a Marseille yn 
fwy poblog na hi. Gelwir y ddinas y ville 
rose oherwydd lliw y brics traddodiadol 
sy’n rhan anhepgor o adeiladwaith y 
ddinas. Saif y ddinas ar Afon Garonne, afon 
sy’n tarddu yn Sbaen ac yn llifo am 357 
milltir cyn cyrraedd bae Biscay ger 
Bordeaux. 
   Mae yna amryw o gysylltiadau amlwg 
rhwng yr ardal â Chymru – fe wyr y rhelyw 
ohonoch mai yma mae rhai o dimau rygbi 
gorau Ffrainc wedi eu lleoli – megis 
Toulouse, Castres, Brive, Toulon. [er 
sylwaf mai clwb La Rochelle sydd ar y brig 
yn ystod y tymor presennol!] 
   Dyma fagwrfa rhai o chwaraewyr rygbi 
amlycaf Ffrainc yn ogystal, megis Jean-
Pierre Rives, David Skrela a Fabien 
Pelouse.  Yma yn ninas Toulouse hefyd y 
mae pencadlys Airbus, y cwmni awyrennau 
Ewropeaidd sydd a dros 5000 o weithwyr 
ym Mrychtyn, sir Fflint. Yno maent yn 
adeiladu adenydd ar gyfer fflyd enfawr o’u 
hawyrennau, gan gynnwys yr A380, yr 
awyren deithwyr fwyaf yn y byd . Y tebyg 
ydi fod Airbus bellach yn cynhyrchu tua 
hanner awyrennau teithio mawr y byd. 
   Hefyd mae’r iaith Ocitaneg yn weladwy 
ochr yn ochr a’r Ffrangeg ar enwau’r 
strydoedd trwy’r ddinas [Tolosa yn yr iaith 
Ocitaneg], er mai cyndyn fu Llywodraeth 
Ffrainc erioed i ddangos cefnogaeth agored 
i’r llu o ieithoedd brodorol a siaredir ar 
draws ac ar led y wlad, gan gynnwys y 
Llydaweg wrth gwrs. 
   Mae ‘na enwogion eraill mewn meysydd 
gwahanol sydd yn gysylltiedig a dinas 
Toulouse, megis Pierre de Fermat, 
mathemategydd o’r cyfnod 1601-1665. 
   Dwi’n siwr fod nifer ohonoch wedi bod 
yn ymlafnio i ddatrys ei “Theorem Olaf” (a 
ystyriwyd fel y broblem fathematig anoddaf 
erioed) dros y blynyddoedd! Yn wir, heb 
helaethu ar y cynnwys, cymerodd 358 
mlynedd i fathemategwyr “brofi’ ei 
Theorem, a gwnaed hynny o’r diwedd gan 
wr o’r enw Andrew Wiles, yn 1994. 

[Cyflwynwyd Gwobr Abel iddo yn 2016 
am ei ddatrysiad – gwobr a gyflwynir yn 
flynyddol i fathemategwyr o fri gan 
Lywodraeth Norwy.] 
   Cysylltir yr awyrennwr ac awdur Ffrengig 
Antoine Marie Jean-Baptiste Roger de 
Saint-Exupéry (1900 – 1944) â dinas 
Toulouse hefyd, er mai yn Lyon y’i ganed. 
Diflannodd yn ystod taith tynnu lluniau ar 
gyfer hybu gwaith y Resistance yn ystod yr 
ail ryfel byd yn 1944 a dim ond yn 1998 y 
cafwyd hyd i'w awyren. Cyhoeddwyd 
addasiad o’i lyfr “Le Petit Prince” i'r 
Gymraeg fel “Y Tywysog Bach” gan Llinos 
Dafis yn 2007. 
   Er amlyced y ddau a enwir uchod, un 
arall a aeth am sylw serch hynny - 
feddyliais i ddim y buaswn yn cwrdd a Sant 
(ac awdur gwreiddiol rhif emyn 663 yn 
“Caneuon Ffydd”) yn ninas Toulouse ond 
dyna fu. 
   Hwyrach nad cwrdd yn llythrennol 
chwaith, ond fe welais a rhyfeddu at 
orffwysfa efydd Sant Tomos o Acwin 
(Thomas Acqinas) yn Eglwys Les Jacobins. 
Offeiriad, athronydd a diwinydd 
o'r Eidal oedd Tomos (tua 1225 – 1274), ac 
ystyria'r Eglwys Gatholig ef fel yr athro 
pwysicaf i'r rhai sy'n astudio i fynd 
yn offeiriaid.   Roedd ei ewythr, Sinibald, 
yn abad abaty Monte Cassino, a bwriad y 
teulu oedd i Tomos ei olynu, ond daeth dan 
ddylanwad Urdd y Dominiciaid [neu’r 
Jacobins yn Ffrangeg] ("y Brodyr Duon" 
rhain oedd mor atgas gan Dafydd ap 
Gwilym!) [gweler y gerdd 'Rhybudd Brawd 
Du'] Sant a sylfaenydd Urdd 

Gohebydd y Mis: Margaret White 

 

Cydymdeimlad 

Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf at 

deulu Horsey o’r Tŷ Gwyn, Y Parc, 

Groesfaen wedi iddynt golli Jan. Roedd Jan 

wedi bod yn gweithio gyda’r heddlu nes 

iddo fe a’i wraig Rhian droi at y gwaith o 

warchod plant yn eu cartref.  

   Roedd Jan yn hynod gefnogol o’r 

merched Jess, Billie a Poppy ac mor falch 

eu bod nhw bellach yn rhugl yn y Gymraeg. 

Yn wir, mae Jess ar hyn o bryd yn dilyn 

cwrs i gymhwyso fel athrawes yn y 

Gymraeg. 

   Cynhaliwyd yr angladd yn yr amlosgfa yn 

Thornhill ar Fawrth 28ain a chafwyd 

teyrnged hyfryd a gonest i Jan gan Rhian. 

Cafwyd amser i adfyfyrio tra’n gwrando ar 

y merched yn canu Calon Lân oedd wedi’i 

dapio gan Jan ei hun ar ei ffôn pan oedden 

nhw fel teulu ar ymweliad â Seland 

Newydd. Roedd Capel Y Wenallt  yn yr 

amlosgfa dan ei sang. 
 

WOMAD 

Croeso adre i’r grŵp Nain Bach ac i Llinos 

Swain. Bu’r grŵp yn Adelaide Awstralia ac 

y Dominiciaid oedd Sant Dominic (1170 – 
1221) ac yma yn ninas Toulouse y 
dechreuodd sefydlu urdd o bregethwyr, yn 
dilyn gosod tasg iddo o efengylu yn 
nhalaith Languedoc gan y Pab Innocentius 
III. Claddwyd gweddillion Tomos yn yr 
eglwys yma yn 1369, ac er iddynt gael eu 
symyd, (yn ystod y Chwyldro Ffrengig), i’r 
Basilique de Sainte-Semin yn y ddinas, am 
gyfnod rhwng 1789 ac 1974, fe’i 
dychwelwyd i’r safle presennol ac yno 
maent hyd heddiw. Dethlir dydd Sant 
Tomos o Acwin ar Ionawr yr 28ain. 
   I’r rheini ohonom nad ydym yn 
gatholigion nac yn ddiwynyddion hwyrach 
mai cofio am Tomos o Acwin fel awdur yr 
emyn Sacris Solemniis sy'n cynnwys “Bara 
Angylion Duw” [Panis Angelicus] a 
wnawn. 

“Bara Angylion Duw 
dry'n fara plant y llawr 

Nefolaidd fara 
rydd oleuni mwyna'r wawr: 

O wledd, o ryfedd ryw! 
Gwledd gyda'n Harglwydd mawr 

Tlodion, gweision a'r isel rai” 
 

   Diolch am y cyfle am sgwrs 'rhen frawd! 
—————— 

Cofiwch  y cynhelir Ysgol Sul i’r plant bob 
Sul heblaw am wyliau Ysgol a hynny i gyd 
fynd ac amser yr oedfa am 10:30 a.m. 
Cofiwch hefyd am wefan Bethlehem sydd 
i’w chanfod ar www.bethlehem.cymru. 
Hefyd mae gan Bethlehem gyfri trydar 
(twitter)  @gwebethlehem. 

wedyn yn New Plymouth, Seland Newydd 

ar ôl cael gwahoddiad i berfformio yno gan 

WOMAD. Roedden nhw yno am rhyw 

bythefnos. Mae’n amlwg bod y 

cynulleidfaoedd wedi gwerthfawrogi cael 

hanes Cymru fach ni a bod y grŵp wedi 

bod yn llysgennad arbennig i ni. Roedd 

Llinos yna i gadw trefn ar bawb!! 

   Mae CD newydd gan y grŵp o’r enw 

Anian ac yn ddiweddar fe’u henwebwyd 

yng nghategori Grŵp Gorau yng ngwobrau 

BBC Radio 2 ‘Folk Awards’.  Pob lwc i chi 

yn wir a braf ydy clywed ambell i gân 

Gymraeg ar Radio 2. 
 

CYNGERDD ARBENNIG 

Cafwyd noson o ganu yn Eglwys All 

Hallows Meisgyn ar Ddydd Gŵyl Dewi. 

Roedd y lle yn orlawn i glywed pum côr 

lleol i gyd yn canu yn Gymraeg. Cafwyd 

perfformiadau gan gorau Ysgol Gynradd 

Pontyclun, Ysgol Gynradd Penygawsi, 

Ysgol Gynradd Gymraeg Llantrisant, Côr 

yr Einion a Chôr Tadau Trisant. 

   Trefnwyd y noson i godi arian ac i godi 

ymwybyddiaeth am Eisteddfod yr Urdd gan 

bwyllgor apêl ardal Llantrisant.  

   Y digwyddiad nesaf yw Te Prynhawn ar 

Ebrill 1af ym Mhafiliwn Tonysguboriau. 

Bydd llwyth o gacennau ar werth a 

chystadleuaeth coginio bisgedi i’r plant. 

Mae’r pwyllgor yn ddiolchgar am yr holl 

gefnogaeth a’r holl arian sydd wedi ei godi 

hyd yn hyn, a gyda ychydig yn fwy o 

gymorth a chyfraniadau maent yn dal i 

obeithio y gellir cyrraedd y targed!  

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

ar gyfer rhifyn mis Mai 

i gyrraedd erbyn 

30 Ebrill 2017 
 

Y Golygydd  

Hendre 4 Pantbach 

Pentyrch 

CF15 9TG 

Ffôn: 029 20890040 

e-bost  
pentyrch@tafelai.com  

 

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

 tafod elái 

Gwasanaeth addurno, 
peintio a phapuro 

 

Andrew Reeves 
 

Gwasanaeth lleol  
ar gyfer eich cartref 

neu fusnes 
 

Ffoniwch  
 

Andrew Reeves 
01443 407442  

neu  
07956 024930 

 
I gael pris am unrhyw 

waith addurno  
 

GOLYGYDD 
Penri Williams  
 029 20890040 

 
HYSBYSEBION 

David Knight 029 20891353 
 

CYHOEDDUSRWYDD 
Colin Williams  
029 20890979 

Argraffwyr:   
Gwasg Morgannwg 

Castell Nedd SA10 7DR 

Ffôn: 01792 815152 

Ariennir yn 
rhannol gan 

Lywodraeth 
Cymru 

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

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

Cangen y Garth 

Siân Harries  
Atgofion o'r Olympics yn Rio 

 
Croeso cynnes i bawb!  
8yh Nos Fercher 5 Ebrill  
yn  Y Ganolfan Efail Isaf 

 
Ffoniwch am wybodaeth bellach 

Manylion: 029 20890979 

CLWB Y 
DWRLYN 

Dafydd Iwan  
yn cael ei holi gan Huw 

Llywelyn Davies 

8yh Nos Iau 6 Ebrill 
Yng Nghlwb Rygbi Pentyrch 

Cwis  
8yh Nos Iau 4 Mai  

Manylion:  029 20890040 

CYLCH 

CADWGAN 

Meg Elis 
yn siarad ar y testun:  
‘Sali Mali, creadigrwydd  

ac academia’ 
Yn Festri Bethlehem, 

Gwaelod y Garth 
Nos Wener 5 Mai 2017  

am 8.00yh 

Tonysguboriau 

Ebrill 19eg   
 

Taith brynhawn i’r 
Bathdy Brenhinol      

 
 

Rhagor o fanylion:   

01443 202093                            

Menter Caerdydd 
 

Gweithgareddau Gwyliau Pasg 
BL.3-6 
Gweithdai wedi eu trefnu mewn 
partneriaeth â Choleg Caerdydd a’r Fro, 
Academi Berfformio Caerdydd (ABC), ac 
Adran Chwaraeon yr Urdd.  
Harddwch a Thrin Gwallt | 10:30-15:30 
| 12.04.17| £10 | Coleg Caerdydd a’r Fro. 
Gweithdy Perfformio, gyda ABC | 
10:30-16:00 | 19.04.17 | £20 | Theatr 
Michael Sheen, Coleg Caerdydd a’r Fro. 
Diwrnod Chwaraeon yr Haf | 09:00-
15:00 | 20.04.17 | £10 | Ysgol GG 
Glantaf. 
Am fwy o fanylion, neu i archebu lle, 
ewch i’n gwefan:  http://bit.ly/2d5hk4i  
 
Gweithdy Ffilm a Theledu. 
(13.04.17) 
Bl.7-9 
10:30-15:30 | £15 | Yr ATRiuM, Prifysgol 
De Cymru. 
Diwrnod wedi ei arwain gan Heledd 
Hardy, darlithydd, ac arweinydd cwrs 
Cynhyrchu’r Cyfryngau, Prifysgol De 
Cymru. 
Am fwy o fanylion, neu i archebu lle, 
ewch i’n gwefan:  http://bit.ly/2obpWNa 

Chwilio am  
wirfoddolwyr  

 
Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr 

brwdfrydig sydd ar gael i gynorthwyo yn 

ystod diwrnod beirniadu gwaith CDT 

Cenedlaethol Eisteddfod yr Urdd ddydd 

Mercher 10fed a dydd Iau 11eg o Fai 2017 

ym Mharc Busnes Edwards, Llantrisant.  

Os ydych ar gael neu’n adnabod rhywun 

fyddai’n awyddus i helpu, byddwn yn 

ddiolchgar iawn am eich cefnogaeth! 

Ddydd Mercher, 10 Mai (rhwng 10:30 a 3 

o’r gloch)  

·Derbyn holl waith o’r rhanbarthau a 

chydweithio i ddidoli’r gwaith yn gywir. 

Dydd Iau, 11 Mai (rhwng 9:30 a 4 o’r 

gloch) 

Cludo a chofnodi gwaith buddugol a 

chadw’r gwaith aflwyddiannus yn ôl yn y 

faniau 

·Llwytho’r gwaith o’r safle beirniadu yn 

Llantrisant i faes yr Eisteddfod. 

Dadlwytho’r gwaith yn drefnus ym 

mhabell CDT ar faes Eisteddfod yr Urdd 

   Bydd pawb sydd yn stiwardio yn derbyn 

pryd bwyd amser cinio a thocyn mynediad 

maes i Eisteddfod yr Urdd unrhyw 

ddiwrnod o’u dewis nhw os yn gwirfoddoli 

am un diwrnod llawn. Os am stiwardio 

bydd angen cysylltu â: 

steffanprys@urdd.org cyn dydd Mercher 3 

Mai os gwelwch yn dda.  

http://bit.ly/2d5hk4i
http://bit.ly/2obpWNa
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PONTYPRIDD 
 

Arian byw o ddyn, dyna’r disgrifiad 
gore, dyn a wasanaethodd ei gymuned ar 
sawl lefel am gyfnod hir. 
   Roedd cannoedd yn yr angladd yn 
Eglwys Mihangel Sant, Tongwynlais, ar 
Fawrth 20, a dwsine’n gwrando tu fas. 
Roedd Ifor George Jenkins wedi marw’n 
90 oed a derwen gadarn wedi cwympo. 
Yn y gwasanaeth Band Dirwest 
Tongwynlais oedd yn cyfeilio, yr un 
roedd wedi ymuno ag e yn 1953 pan 
oedd yn canu’r corned.  
   Cafodd ei eni a’i fagu yn Ffynnon Taf 
cyn mynd i Ysgol Ramadeg y Bechgyn 
Caerffili. Pan oedd yn llanc gwibiai yn ôl 
ac ymla’n ar feic yn cludo negeseuon i’r 
heddlu oedd yn yr orsaf fydd yn cael ei 

hailgodi yn Amgueddfa Werin Cymru. 
   Un diwrnod aeth i mewn i swyddfa 
recriwtio a phenderfynu ymuno â’r 
llynges. Os yw’r stori’n wir, yn lle 
derbyn cyfarwyddyd, negododd Ifor fel y 
gallai ymuno â’r adran gyflenwi. Fe aeth 
i Ceylon ac ar ddiwedd y rhyfel cafodd 
gynnig aros yn y llynges ond daeth yn ôl 
am fod ei deulu’n bwysig.    
   Roedd yn gynghorydd Taf-Elái o 1973 
tan 1991, fe a Gordon Bunn yn 
gwasanaethu’r ardal dros Blaid Cymru 
cyn i Gerald Edwards ymuno â’r criw. 
Ymfalchïodd Ifor yn y ffaith ei fod yn 
Faer Taf-Elái yn 1991-2, aelod cyntaf 
Plaid Cymru i ddala’r swydd.  
   Pan oedd yn gynghorydd roedd wedi 
gweithio’n galed yn gwella tai, yn dod o 
hyd i dai i bobol leol. Yr adeg honno 
roedd gan gynghorydd fwy o rym. Yn 
1993 fe ddaeth yn gadeirydd Tai Hafod a 
Chymdeithas Gofal ac Atgyweirio (Pen-
y-bont).  
   Un o’i hoff feysydd oedd addysg. Fe 
sefydlodd yr ysgol feithrin yn Ffynnon 
Taf. Fe ddaeth yn llywodraethwr Ysgol 
Gynradd Ffynnon Taf – roedd wedi bod 
yn ddisgybl ac yn gwybod ei hanes i gyd.   
   Ifor drefnodd lifoleuadau i’r clwb pêl-
droed a diogelu adeilad y Ffynnon. 
Roedd yn aelod a Chadeirydd bwrdd 
ymddiriedolwyr Crochendy Nantgarw a 
chefnogodd y clwb rygbi a’r clwb 
bowlio. 
   Ar un adeg roedd yn rheolwr gwerthu 
a’i gwsmeriaid yn estyn o Gaerwysg i 
Birmingham a draw i orllewin Cymru. 
Mewn colegau yn Aberdâr a Phontypridd 
roedd yn ddarlithydd astudiaethau 
busnes.   
   ‘Roedd yn llawn egni,’ meddai’r cyn 
Gynghorydd Adrian Hobson, un o’i 
ffrindiau agosa. ‘Wy ddim yn siwr o ble 
da’th yr egni. Bydd y pentre’n dlotach 
hebddo fe.  
   ‘Yn fwy na dim, ro’dd yn ddyn onest 
ac egwyddorol. Dim byd mawreddog. 
Wy erio’d wedi cwrdd â rhywun fel Ifor. 
Welwn ni ddim mo’i debyg ‘to.’  
 
 Ein rhodd oedd dyn amryddawn. 
 Ein cur, heb ei ddur na’i ddawn. 
 

Martin Huws 

Ifor Jenkins arweiniodd   ymgyrch i adnewyddu'r hen ffynnon 

Twrnament Pŵl Arbennig 

Mae timau pŵl Clwb y Bont wrthi yn 

trefnu twrnament er cof am ddau o 

selogion y Clwb sef Gareth ‘Traws’ a 

Les Rachub. Os oes diddordeb gennych 

mewn ymuno yn yr ornest cysylltwch â’r 

Clwb neu unrhyw aelod o’r pwyllgor er 

mwyn cofrestru. Mae cyfle i 32 o 

gystadleuwyr ddod i’r Clwb ddydd 

Sadwrn Ebrill 22ain erbyn 1.00pm. Mae 

£5 o dal at elusen gancr. 

  
Merched y Wawr 

Does dim cyfarfod mis Ebrill. Bydd y 

gangen yn cwrdd nesa nos Iau Mai 11eg 

am 7.30 p.m. pan fydd Eirlys Rhiannon 

yn trafod Gerddi Bwytadwy. 

   Diolch o galon i Meinir Heulyn am 

drefnu’r Cyngerdd Telynau mis 

diwethaf. Cawsom wledd gan fwynhau 

talentau'r telynorion o’r Coleg Cerdd a 

Drama a’r unawdydd amryddawn Osian 

Wyn Bowen a Carys Gittins ar y ffliwt. 

Aeth elw’r noson ar Bwyllgor Apêl 

Pontypridd at Eisteddfod yr Urdd 2017 

 
Clwb Llyfrau 

Diolch i bawb ddaeth i recordiad Talwrn 

y Beirdd. Cafwyd noson arbennig ac 

mae’r ddwy raglen wedi’u darlledu yn 

barod ar Radio Cymru. 

   Bydd y Clwb Llyfrau yn cwrdd nos 

Fawrth 11eg o Ebrill am 8.00 a’r llyfr 

dan sylw yw nofel gyntaf Ruth Richards  

‘Pant y Wennol’. 

 
Pwyllgor Apêl yr Urdd 

Digwyddiad nesa'r pwyllgor yw 

cyngerdd gan Gôr y Cwm a phlant Ysgol 

Gymraeg Llwyncelyn yng Nghapel 

Sardis, Pontypridd nos Fercher Mai 3ydd 

am 7 o’r gloch. Tocynnau  - oedolion 

£6.00   plant  £3.00. Cysylltwch â 

Margaret Francis neu Jayne Rees i 

archebu tocyn. 

 
Clwb y Bont 

Mae nifer o ddigwyddiadau amrywiol 

wedi’u cynnal yn y Clwb yn ddiweddar. 

Buodd criw yn rhan o’r Awr Ddaear tra 

bod Côr Godre’r Garth yn mwynhau 

noson gymdeithasol ac yn hel atgofion 

drwy wylio hen fideos o deithiau a 

chyngherddau’r côr dros y blynyddoedd. 

Llawer o ddiolch i Penri am ei waith 

proffesiynol. 

   Fe ddaeth Ned Thomas, Aberystwyth a 

Gareth Miles, Graigwen ynghyd i drafod 

‘Cymru, Ewrop , Y Byd’ gyda Heledd 

Fychan yn cadeirio. 

   Mae’r Clwb yn chwilio am 

wirfoddolwyr i weithio tu ôl y bar 

unwaith y mis ar nos Lun, Mawrth a 

Mercher. Fedrwch chi dynnu peint neu 

arllwys glased o win? Mae’r pwyllgor 

presennol yn gweithio’n galed i gadw’r 

Clwb ar agor. Wrth gwtogi ar gyflog 

staff gall arbed arian yn wythnosol. 

Mae’r blaidd wrth y drws yn aros am ei 

gyfle- helpwch ni i’w gadw draw!! 

   Cysylltwch ag unrhyw aelod o’r 

pwyllgor i gynnig eich gwasanaeth. 

 
Awduron 

Llongyfarchiadau i Eurgain Haf, y 

Comin ar ei chyfraniad i'r gyfrol newydd 

‘O Mam Fach’ gan Wasg y Bwthyn. 

Buodd Eurgain yn sgwrsio am ei thaith o 

ddod yn fam gyda chriw o ddarllenwyr 

brwd yn Siop y Bont mis diwethaf. 

    Mae Gwyn Griffiths, Maesycoed a 

Meic Stephens, Yr Eglwys Newydd 

hefyd wedi bod yn brysur dros y 

flwyddyn ddiwethaf. Nhw yw cyd- 

olygyddion y gyfrol ‘The Old Red 

Tongue’ a gyhoeddir ar Fai 1af. Disgrifir 

y llyfr o 1000 o dudalennau fel ‘An 

Anthology of Welsh Literature’ ( Lesser 

Used Languages Series Volume 8) 

Llongyfarchiadau  i’r ddau ohonoch am 

gwblhau gwaith swmpus a 

chynhwysfawr. 

‘Welwn ni 
ddim mo’i 
debyg ‘to’ 
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Cymdeithas Wyddonol 
Cylch Caerdydd 

Ysgol Gynradd Gymraeg 
Castellau (Lluniau tudalen 13) 

Diwrnod Crempog 

Braf oedd gweld disgyblion yn y cyfnod 

sylfaen yn dysgu a mwynhau wrth goginio 

crempog blasus.  Roedd digon i Mr Davies i 

rannu yn yr hwyl hefyd! 

 
Seremoni Cadeirio 

Cynhaliwyd Seremoni Cadeirio ar fore 

Mawrth y cyntaf yn Ysgol Castellau.  Roedd 
perfformiadau gan y côr, parti unsain a 

deulais, dawns y blodau a holl unigolion fydd 

yn cynrychioli’r ysgol yn Eisteddfod Cylch.  

Diwrnod i gofio i bawb yn enwedig Annie 

Picton, disgybl blwyddyn 6 am ennill ‘Y 
Gadair’. 

 
Eisteddfod  

Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi 

perfformio yn Eisteddfod Cylch Pontypridd 

yn Theatr i Miwni ar ddydd Iau 9fed o 

Fawrth.  Cafodd disgyblion Ysgol Castellau 

ddiwrnod prysur yn perfformio. Da iawn i 
Sion Bowen sydd hefyd wedi cynrychioli’r 

ysgol yn Eisteddfod y Sir ar Fawrth yr 17eg.  

Cystadlodd 2 dîm hefyd yng nghystadleuaeth 

dawnsio disgo ar ddydd Sadwrn draw ym 
Mhen-y-Bont.  Diolch i Ellie Mae ac Olivia o 

Ysgol Gyfun Gartholwg am eich cefnogaeth 

gyda’r ymarferion. 

 
Diwrnod y Llyfr 

Bu holl ddisgyblion yr ysgol yn gwisgo fel 
eu hoff gymeriad o lyfr ar Fawrth 10fed i 
ddathlu Diwrnod y Llyfr. Ffordd hwyliog a 
diddorol i ddathlu a mwynhau’r diwrnod.  
Cafodd y Feithrin gyfle i wrando ar blant 
blwyddyn 5 yn rhannu straeon. 

Ysgol Evan James 

Cegin Gawl  

Dosbarthiadau Jac y Jwc  a Sali Mali wedi 

mwynhau mas draw yn eu “Cegin Gawl”.  

Daeth rhieni a theuluoedd mewn i’r ysgol a 

mwynhau bowlen blasus o gawl Cymreig! 

Roedd y rhieni wrth eu bodd yn gweld eu 
plant wedi gwisgo mewn ffedogau ac yn 

gweithio yn y gegin! 

 
Diwrnod y llyfr 

Plant yn edrych yn wych yn eu gwisgoedd, 

ac yn edrych ymlaen at gyfnewid llyfrau 

gydag aelodau eraill yn y dosbarth.  Pawb yn 

hapus i fynd adre gyda llyfr newydd am 
ddim!!  

 

Egwlys Santes Catrin 

Bu dosbarthiadau Tom Jones, Cerys 

Matthews ac Elin Fflur yn ymweld ag 

Eglwys Santes Catrin er mwyn holi Ficer 

Lewis am ei waith yn yr Eglwys. Plant wrth 

eu bodd yn gwrando ar straeon ac hanesion y 
ffenestri lliw, a sgwash a bisged.  Diolch yn 

fawr i’r Eglwys am y croeso cynnes.  
 

Brecwast Ffrengig 

Dathliad mawr yn Ysgol Evan James ar yr 

unfed ar bymtheg o Fawrth.  Daeth y 
disgyblion i gyd i’r ysgol wedi gwisgo yn eu 

coch glas a gwyn er mwyn dathlu cyn y gêm 

rygbi yn erbyn Ffrainc ac wrth gwrs i flasu 

bwyd traddodiadol o Ffrainc- croissant a 

sudd blasus iawn, merci! 
 
Diwrnod crempogau 

Plant yn dathlu ac yn mwynhau diwrnod 
crempogau. Dosbarthiadau y blynyddoedd 

cynnar wedi bod yn brysur yn coginio 

crempogau. 
 

Eisteddfod Ysgol Evan James 

Disgyblion yn mwynhau canu ac adrodd yn 

yr wyl.  Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i’r 
beirniad Sian Elin Jones am eu hamser. 
 

Eisteddfod Gylch 
Llongyfarchiadau mawr i bawb a oedd wedi 

cystadlu yn yr Eisteddfod Gylch yn y Muni.  

 
Eisteddfod Sir 

Diolch yn fawr i Miss Gibbon ac i Mrs Jones 

am hyfforddi merched dawnsio disgo ac am 
fynd i Benybont gyda’r merched – pawb 

wedi joio!! Llongyfarchiadau i un o’n cyn 

ddisgyblion Kai Easter am ei lwyddiant yn y 

dawns unigol!! 

 
BBC 

Am fraint, bu bechgyn dosbarth Blodeuwedd 

lawr i stiwdio y BBC er mwyn cyfweld â 
Wynne Evans, fel rhan o brosiect cyngor 

celfyddydau Cymru.  Bechgyn wedi 

mwynhau mas draw! 

 
Ganolfan Addysg Eden 

Dosbarthiadau Bendigeidfran, Branwen a 

Culhwch ac Olwen wedi ymweld â 

Chanolfan Addysg Eden i ddysgu am 
robotiaid Lego.  Pawb wrth eu bodd yn 

arbrofi!  Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i’n 

llywodraethwraig Jen Hughes am ddod i 

weithio gyda’r disgyblion i greu ‘brush bots’ 

plant wedi joio’n fawr!! 

 
Castell Caerdydd 

Dosbarthiadau Ysbaddaden, Blodeuwedd a 

Pwyll a Rhiannion  wedi ymweld â Chastell 

Caerdydd i ddysgu am yr Ail Ryfel Byd.  
Pawb wedi mwynhau teithio ar drên wedi 

gwisgo fel ifaciwis yn cynnwys y staff! 

 
Llundain 

Aeth blwyddyn 6 i Lundain i ymweld â Thŷ’r 

Cyffredin a'r Amgueddfa Rhyfel Ymerodrol. 

Diwrnod llawn hwyl a sbri am brofiad byth 

gofiadwy! 
 
Gwasanaeth Dosbarth 

Plant dosbarth Pwyll a Rhiannon wedi 
perfformio’n wych yn ystod eu gwasanaeth 

ac yn edrych yn wych yn eu gwisgoedd Ail 

Ryfel Byd. 

 
Prosiect seryddiaeth yr Urdd 
Daeth artistiaid  i weithio gyda dosbarth 

Pwyll a Rhiannon i greu adnoddau ar gyfer 

Arddangosfa Cysawd yr Haul yn yr 
Eisteddfod ym mis Mai. Plant wedi joio ac yn 

edrych ymlaen at weld eu gwaith yn yr 

Eisteddfod!  

 
Diwrnod Trwyn Coch 

Plant yn edrych ymlaen at ddod i’r ysgol 

wedi gwisgo fel aelod arall o’r teulu! 

Yn ein cyfarfod diweddaraf (Mawrth 20) 
cawsom gwmni Dr Llinos Harris i draethu 
ar y testun Bioffilmiau  Staphylococcus 
epidermidis a mewnblaniadau 
biofeddygol. Cafodd Dr. Harris ei geni a’i 
magu yn Y Drenewydd. Yn dilyn hynny 
aeth i Wrecsam a dechrau ar ei gyrfa 
mewn gwyddoniaeth: Ysgol Uwchradd 
Morgan Llwyd, Wrecsam (TGAU a Lefel 
A); Bangor (B.Sc); Aberystwyth (M.Sc), 
Sheffield (Ph.D) gyda chyfnodau o ddilyn 
ymchwil yn Y Swistir. Fe’i hapwyntiwyd 
yn 2005 i Ysgol Feddygaeth Prifysgol 
Abertawe lle mae hi nawr yn Uwch 
Ymchwilydd mewn Microbioleg ac 
Afiechydon Heintus.  
   Mae’r defnydd o fewnblaniadau 
biofeddygol, megis, mewnblaniadau 
prosthetig y glun, y pen-glin, cathetrau, a 
falfiau’r galon, ar gynnydd, efo miloedd 
yn cael eu defnyddio bob blwyddyn yn y 
DU. Defnyddir gwahanol fioddeunyddiau i 
wneud y mewnblaniadau, er enghraifft, 
titaniwm, dur gloyw, aloiau, polymerau, 
calsiwm ffosffad, sment a seramig. Fel 
arfer mae arwyneb y mewnblaniad wedi ei 
ddylunio i hybu ymlyniad ac ailfodelu’r 
meinwe dynol, meddal a chaled, ond caiff 
dros 100 mil eu heintio yn flynyddol gan 
Staphylococcus epidermidis; mae’r 
bacteria yma i’w darganfod yn naturiol ar 
groen a meinwe llysnafedd dynol. Mae’n 
medru osgoi’r system imiwnedd a 
thriniaethau gwrthfiotig yn llwyddiannus 
oherwydd eu gallu i adlynu a ffurfio 
bioffilm ar arwynebau’r mewnblaniadau. 
Mae’r heintiau sy’n gysylltiedig â 
bioffilmiau S. epidermidis yn medru bod 
yn barhaus a chronig a felly yn fwrn mawr 
ar adnoddau’r gwasanaeth iechyd 
oherwydd eu bod yn anodd i’w trin.    
   Yn y gorffennol, rhagdybiwyd bod 
poblogaethau S. epidermidis sy’n 
gwladychu’r croen, meinwe llysnafedd a’r 
rhai pathogenig yn wahanol. Mae 
astudiaeth Llinos o wahanol S. 
epidermidis sy’n defnyddio microsgopeg 
cydffocal a’r meddalwedd COMSAT i 
fesur trwch, biogyfaint a chyfernod 
garwedd (Ra) wedi datgelu bod 5 
gwahanol strwythur bioffilm, sef, dwys 
trwchus anwastad, dwys trwchus llyfn, 
clytiog tenau anwastad, clytiog tenau llyfn, 
clytiog tenau garw. Dangosodd y 
canlyniad hefyd fod tuedd i’r bioffilmiau 
mwyaf trwchus fod yn gysylltiedig efo 
straeniau S. epidermidis o fewnblaniadau 
prosthetig a cathetrau yn hytrach na’r rhai 
o’r croen/trwyn. Gan ddefnyddio 
dilyniannau genom cyfan y bacteria 
edrychwyd yn arbennig ar elfennau 
genomig sy’n ymwneud efo glynu a 
ffurfiant bioffilm, a sut mae’r rhain yn 
perthyn i strwythur poblogaeth clonaidd y 
S. epidermidis. Datgelodd y gwaith fod 
cydberthynas rhwng y genynnau yn 
ymwneud efo ffurfiant bioffilm a’r 
boblogaeth glonaidd.  
   Bwriad terfynol y gwaith ymchwil yw y 
bydd gwybodaeth fel hyn yn ein helpu i 
ddarganfod triniaethau newydd yn ein 
brwydr yn erbyn pathogenau fel S. 
epidermidis. 
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Ysgol Gynradd Gymraeg 
Castellau (tudalen 12) 

Ysgol Gynradd Gymraeg 
Garth Olwg  

Anni Llŷn 

Gwahoddwyd Anni Llŷn, Bardd Plant 

Cymru i weithio gyda phlant Blwyddyn 

5. Mwynheuodd y plant y sesiwn yn 

fawr!   

Cywion 

Croesawodd dosbarth Mrs Widergy wyau 

cywion yn ddiweddar. Mae’r plant wedi 

mwynhau arsywli arnynt ac wedi gweld yr 

wyau yn deor. Profiad bythgofiadwy! 

Diwrnod Trwynau Coch 

Diolch i bawb am eu cyfraniadau ar 

ddiwrnod Trwynau Coch. Casglwyd £313.89 
a gwerthwyd gwerth £560 o drwynau coch. 

Gwisgodd y staff gwisg ysgol am sbort a’r 

plant mewn coch.  Canodd y côr ar iard yr 

ysgol hefyd. 
 

 

Louie Owen 

Llongyfarchiadau mawr 
i Louie Owen am gael 

ei ddewis i gynrychioli 

Ysgolion Pontypridd.  

 
 

 
Eisteddfod y Sir 

Llongyfarchiadau mawr i bawb a fu’n 
cystadlu yn yr Eisteddfod ym Mhorthcawl. 

Perfformiodd pawb yn wych. Da iawn i bawb 

sydd yn mynd ymlaen i’r  Eisteddfod 

Genedlaethol ym mis Mai.   
 
Pêl-droed 

Da iawn i dîm pêl-droed yr ysgol a ddaeth yn 
drydydd yn nhwrnament yr Urdd, 

Morgannwg Ganol.  

 
Gwasnanaeth Mrs Widergy 

Mwynheuodd dosbarth Mrs Widgery 

berfformio gwasanaeth i’r rhieni yr wythnos 

hon. Roedd y plant yn wych ac yn amlwg 

wedi dysgu llawer ar eu thema ar drychfilod.  

Diwrnod Crempog 

Sermoni Cadeirio 
Diwrnod y Llyfr 

Timau Dawnsio Disgo 
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Ysgol Llanhari 

Ymlaen i’r Genedlaethol ym 

Mhencoed! 

Rydym wrth ein bodd yn Llanhari ac yn 

ymfalchio yn fawr yn llwyddiant 

ysgubol y disgyblion yn Eisteddfodau 

Cylch a Sir yr Urdd yn ystod yr 

wythnosau diwethaf. Llwyddwyd i ennill 

y wobr gyntaf neu’r ail mewn 26 o 

gystadlaethau yn yr Eistedfod Sir 

Uwchradd gan sicrhau y bydd tridiau 

prysur iawn o gystadlu yn wynebu ein 

disgyblion yn ystod y Sulgwyn ym 

Mhencoed! Bu’r disgyblion cynradd yn 

cystadlu’n frwd ar unawdau lleisiol, 

cerdd dant a llefaru a braf oedd gweld eu 

perfformiadau ar y llwyfan gyda 

Gwenno Davies o ddosbarth Lleucu 

Llwynog yn llwyddo i ennill y drydedd 

wobr am unawd Cerdd dant i flwyddyn 2 

ac iau - y cyntaf erioed o adran gynradd 

Llanhari i ennill gwobr yn Eisteddfod Sir 

yr Urdd. Da iawn ti! 

   Teithiodd dros gant o ddisgyblion – 

tua chwarter holl ddisgyblion yr adran 

uwchradd i’r Miwni ar y 22ain o Fawrth 

i gystadlu yn Eisteddfod Sir Morgannwg 

Ganol a hyfryd oedd dathlu 

llwyddiannau mewn cystadlaethau 

unigol, offerynnol, deuawdau, grwpiau a 

chorau. Roedd yn goron ar wythnosau 

lawer o ymarfer ac mae’n diolch yn fawr 

i Miss Rees-Jones, Mr Hywel, Mr Evans 

a Miss Rowlands am hyfforddi’r 

disgyblion. Pleser oedd gweld 

ymroddiad Aimee a Kate, disgyblion o 

flwyddyn 12 ar hyd y tymor yn 

hyfforddi y grwpiau dawnsio aml-

gyfrwng ac maen nhw hefyd wedi 

teilyngu eu lle yn y Genedlaethol ar 

ddechrau mis Mehefin. Edrychwn 

ymlaen yn eiddgar at y cyfle i arddangos 

ein talentau! 
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Ysgol Gyfun  
Garth Olwg 

Chwaraeon 

Bu Dylan Baldwin, 

Blwyddyn 13, yn y 

Swistir yr wythnos 

ddiwethaf yn 

cynrychioli Cymru 
mewn Karate.  

Llwyddodd Dylan i 

ddod i’r brig ac mae’n 

edrych ymlaen at 

gynrychioli Prydain yn 
nhwrnamaint y byd yn 

Romania ym mis Mai.  

 
Pob hwyl i Rhys Britton, Blwyddyn 13, a 

fydd yn seiclo dros dîm Prydain yn ras heol 
Paris Roubaix ar y 9fed o Ebrill. 

 

Bu Gruff Lloyd, 
Blwyddyn 13, sydd wedi 
cael ei ddewis i chwarae 
dros y Gleision o dan 18, 
yn ddigon ffodus i gael 
ei ddewis i chwarae dros 
dîm Premiership Select y 
Gleision yn erbyn 
Albanwyr Llundain yn 
Richmond.  Ennill bu 
hanes y tîm o 24-21.  
Mae Gruff hefyd wedi 
cael ei ddewis i ymarfer 
gyda thîm 1af Clwb Rygbi Pontypridd a 
chafodd gyfle i chwarae gêm gwpan yn erbyn 
Caerfyrddin sydd yn llwyddiant mawr i 
chwaraewr 18 mlwydd oed sydd gyda thymor 
llawn o rygbi ieuenctid tymor nesaf. 
 
Llongyfarchiadau i Jac Smith, Blwyddyn 13, 
ar gael ei ddewis i redeg dros Gymru yn y ras  
Traws Gwlad. 
 
Llongyfarchiadau i 
Daniel John a Rhys 
Morgan o flwyddyn 10 
a wnaeth gynrychioli 
De Cymru yng 
Nghystadleuaeth 
Athletau Prydain. 
 

 

Llongyfarchiadau 

hefyd i Mabon Rhys, 
Blwyddyn 7, am ddod 

yn 3ydd yn y ras 

600m yn 

nhwrnamaint athletau 
Cymru. 
 

 

Ffair ‘Big Bang’ NEC 

Ar ôl ein llwyddiant yn Abertawe yn 2016 

cawsom gyfle i gynrychioli Cymru yn yr 
NEC ym Mirmingham eleni. Aelodau’r tîm i 

gynrychioli’r ysgol oedd; Iwan Cavil, Oliver 

Kittridge,  Daniel Thomas a Tirion Welsby. 

Cawson groeso arbennig gan y trefnwyr a 

rhagflas o sioe wyddonol wych gan Greg 
Foot (arbenigwr gwyddoniaeth Blue Peter) ac 

yn hwyrach, cyfle i osod ein stondin. 

   Ar ddydd Mercher, 15fed o Fawrth roedd 

Steph McGovern, “BBC Breakfast” yna’n 

fyw. Roedd pawb yn betrusgar wrth gerdded 
draw at ein stondin i ddisgwyl y beirniaid. 

Roedd ein tîm  wedi gweithio gyda chwmni 

lleol, FSG Tool & Die, i ddatrys problem cael 

hylif oeri/iro at beiriannau yn y ffatri. Roedd 
y model porffor o’r datrysiad yn barod i’r 

beirniaid! Daeth y beirniaid i ymweld gyda’n 

stondin am 9.30. Cyflwynodd pawb ei ran yn 

broffesiynol ac ymateb yn dda i gwestiynau’r 
beirniaid. Dim amdani ond aros am amlen yn 

gwahodd y 5 peiriannydd gorau i feirniadu 

pellach gan feirniaid selebriti ar ddydd Iau. 

  Yna daeth y cyhoedd! Degau o filoedd o 

ddisgyblion o flwyddyn 5 i 13. Roedd cyfle i 
bob un ohonom drafod ein gwaith trosodd a 

throsodd gyda phob grŵp oedd yn galw 

heibio. Roedd hi’n bleser trafod gyda phobl. 

Roedd yna ddiddordeb enfawr yn ein 

prosiect, o blant hyd at yr henoed. Rhain oedd 
y momentau mwyaf gwerthfawr i’r tîm. 

Roedd yr holl brofiad yn un bythgofiadwy o 

ran y dysgu a chwrdd â phobl newydd o bob 

cwr o Brydain. 
   Ddydd Iau, 16eg o Fawrth roedd rhaid i ni 

gyflwyno o 10.00 tan 3.30 unwaith eto. Yna 

am 4.30 roedd y seremoni fawreddog i 

gyflwyno’r prif wobrau i’r enillwyr. Yn 

anffodus nid oeddem ni’n llwyddiannus y tro 
yma. Er hynny mae modd i ni gadarnhau bod 

Mr Humphreys yn medru gyrru a bod ganddo 

flas cerddoriaeth heb ei ail. 

   Am 6.00 cawsom siwrne gysglyd yn ôl i 

Garth Olwg.  
Oliver Kittridge, Blwyddyn 13. 

 
Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig 
Llongyfarchiadau i Lucas Watts, Blwyddyn 
12 ar gael ei ethol i gynrychioli Rhondda 
Cynon Taf yn Senedd Ieuenctid y Deyrnas 
Unedig.  
 
Y Glec – King Hit 

Brynhawn dydd Mercher yr 22ain o Fawrth, 

mynychodd disgyblion Blwyddyn 10 Drama 

Ysgol Gyfun Garth Olwg y Theatr Gydol Oes 

i wylio perfformiad mwyaf diweddar Cwmni 

Theatr Mewn Addysg Arad Goch. Roedd y 
disgyblion wedi mwynhau’r cynhyrchiad yn 

fawr wrth iddyn nhw egluro effeithiolrwydd y 

set, ac egluro ei fod yn set syml iawn ond yn 

cael ei ddefnyddio mewn amryw o ffyrdd. 
Roedd eu gwisgoedd yn syml hefyd yn 

cynrychioli’r Blues Brothers, gyda siwt a thei 

aeddfed a sbectol haul. Esboniodd y 

disgyblion bod hi’n berfformiad egnïol iawn 

a chyfoes, yn addas iawn ar gyfer pobl ifanc 
eu hoedran. ‘Dyna oedd un o’r pethau gorau i 

mi weld erioed!’ medd un o’r disgyblion.  

 

Diwrnod Pi    π        
Mawrth 14 - dyddiad pwysig iawn i unrhyw 

fathemategydd! Eleni, fel rhan o’r ‘wythnos 

agored i her’, penderfynwyd dathlu'r rhif 

arbennig hwn gyda’r ysgol gyfan.  Gosodwyd 

y disgyblion o flynyddoedd 6 i 10 fel un neidr 

hir yn ymlwybro trwy’r ysgol, gyda phawb a 
gofal o un rhif arbennig.  Llwyddwyd i 

adrodd pi i 577 o lefydd degol! Record dwi’n 

siŵr!  

   Bu disgyblion blwyddyn 7 ac 8 hefyd 
wrthi’n brysur yn coginio cacennau a’u 

haddurno gyda thema pi. Llongyfarchiadau i 

Maia Freegard ar ennill y gystadleuaeth, a 

gwobrau teilyngdod i Isabel Davies, Olivia 

Holmes a Beca Roberts. Gwerthwyd y 
cacennau a chodwyd arian ar gyfer elusen 

Alzheimer’s.  Llongyfarchiadau i bawb – 

rwy’n cynllunio record blwyddyn nesaf yn 

barod! Gan Mrs Porter 

 
Slam Barddoni 

Ar y 10fed o Fawrth, cafodd criw o 

ddisgyblion o flynyddoedd 9 a 10 gyfle i 

berfformio barddoniaeth yng Nghastell 

Caerffili.  Trefnwyd y digwyddiad gan 

Lenyddiaeth Cymru a daeth Anni Llŷn i 

mewn i’r ysgol i helpu’r disgyblion i 

ysgrifennu cerddi er mwyn eu perfformio yn 
y castell. Roedd y Slam Barddoni yn llawer o 

hwyl yn erbyn Ysgol Cwm Rhymni ac Ysgol 

Gwynllyw ac roedd y disgyblion wir wedi 

mwynhau clywed cerddi’r ysgolion eraill a 
pherfformio rhai eu hunain. 
Owen Smith AS 

Daeth Owen Smith AS i’r ysgol i drafod ei 
weledigaeth a pholisïau’r Blaid Lafur gyda’r 

disgyblion a bu trafodaeth ffraeth iawn 

rhyngddynt! Diolch i Owen Smith am ateb eu 

cwestiynau heriol iawn ar adegau! 

Ymweliad Meddygon Prifysgol Caerdydd 

Mae rhai o ddisgyblion ein hysgol ni wedi 
cael cyfle i gael blas ar fywyd fel meddyg yn 
ddiweddar. Daeth rhai myfyrwyr meddygaeth 
aton ni i drafod eu profiadau nhw ac fe 
gawsom ni gyfle gwych i gael tro yn 
perfformio rhai o’r gweithgareddau 
meddygol! Llawer o sbri a chyfle i ddechrau 
meddwl os hoffen ni swydd fel hyn yn y 
dyfodol. Os bydden ni’n ddigon lwcus hynny 
yw!              Steffan West, Blwyddyn 9. 



16 Tafod Elái       Ebrill 2017 

Y Cwpan Cenedlaethol 

Bydd Sul y Pasg 2017 yn ddiwrnod mawr i 

Glwb Rygbi Pontypridd - diwrnod rownd 

terfynol y Cwpan Cenedlaethol yn Stadiwm 

y Principality. 

   Wedi methu cyrraedd y nod y tymor 

blaenorol mae Ponty unwaith eto yn ôl i 

herio am y Cwpan Cenedlaethol, a hynny ar 

ôl buddugoliaeth gyffrous yn erbyn Cross 

Keys ar y 25ain o Fawrth yn y rownd 

gynderfynol. 

   Chwaraewyd y gêm ar faes Aberafan, oedd 

yn safle niwtral i'r ddau glwb, ac ar 

ddiwrnod braf o wanwyn. Roedd cefnwyr 

Pontypridd yn barod i ymosod ar bob cyfle, 

yn arwain o 22pt i 16 ar yr egwyl, yna o 39pt 

i 16 ar ôl sgorio pum cais. 

Ond o fewn deg munud olaf y gêm daeth tro 

ar fyd, gyda Cross Keys yn taro i sgorio tri 

chais o fewn pedair munud wallgof, ac 

amddiffynwyr Ponty yn cwrso cysgodion 

wrth geisio eu hatal. Ar ôl tawelu'r nerfau a 

chael gafael unwaith eto ar rywfaint o 

feddiant, Ponty gafodd y gair olaf wrth i'r 

maswr bytholwyrdd Ceri Sweeney gicio at y pyst a sicrhau buddugoliaeth o 42pt i 37. 

   Yn y rownd gynderfynol arall a chwaraewyd ar Heol Sardis, hawliodd Rygbi Gogledd 

Cymru fuddugoliaeth ddramatig gyda chais yn yr eiliadau olaf i ennill o 24pt i 20 yn 

erbyn Merthyr. Felly Pontypridd, sydd wedi ennill y tlws chwe gwaith eisoes, a Rygbi 

Gogledd Cymru, yn eu ffeinal cyntaf erioed, fydd yn ymryson am y Cwpan 

Cenedlaethol ar ddydd Sul y 16eg o Ebrill. Caiff y gêm ei darlledu yn fyw ar S4C gyda'r 

gic gyntaf am 5:35pm. 

   Mae Ponty yn draddodiadol yn cymryd miloedd o gefnogwyr i gêm fawr fel y Ffeinal, 

ac yn sicr bydd nifer yn teithio o'r gogledd wrth i'r diddordeb yn llwyddiant RGC 

gynyddu. Dylai fod yn achlysur i'w gofio. 

Ponty yn herio Cross Keys yn rownd gyn-
derfynol y Cwpan 

e-gylchgrawn llenyddol ydy Y Stamp sy'n 
cael ei gyhoeddi’n wythnosol mewn blog 
ar y we, ond hefyd yn cyhoeddi tair rhifyn 
yn flynyddol. 
   Cyhoeddwyd y cyntaf ym mis Mawrth 
2017. Gallwch archebu opi print drwy 
gysylltu gyda’r golygyddion drwy e-bost 
neu ei lawrlwytho a’i fwynhau yn rhad ac 
am ddim ar y we. 

ystamp.cymru 

   Bydd fflyd o fysiau Edwards yn gadael Heol Sardis o ddau o'r 

gloch y prynhawn ymlaen ar ddiwrnod y Ffeinal i gludo cefnogwyr 

i Stadiwm Y Principality. Mae croeso i unrhyw un ymuno yn y 

sbri!  

   Am yr holl fanylion, ewch i wefan y clwb - www.ponty.net 

Cylchgrawn Llenyddol 
Newydd 
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