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Dean Powell yn sôn am yr 

amgueddfa  ar Heno. 

Bellach, yn dilyn gwaith adnewyddu 
gwerth £1.4 miliwn, mae Neuadd y Dref 

Llantrisant yn agored i’r cyhoedd unwaith 
eto. 

   Cafodd y prosiect adeiladu ei ariannu 
gan Gronfa Tref y Loteri Genedlaethol, 
Cadw, Llywodraeth Cymru a Chyngor 

Cymunedol Llantrisant. Hefyd, drwy 
gydol yr wyth mlynedd ddiwethaf bu llu o 

wirfoddolwyr o Ymddiriedolaeth Tref 
Llantrisant yn gweithio’n ddi-flino i adfer 

yr hen adeilad, sy’n dyddio’n ôl i’r 
bedwaredd ganrif ar ddeg, i’w lawn 
ogoniant. Daeth cannoedd o bobl ynghyd 

i’r agoriad swyddogol ddiwedd Awst ac 
fe gynhaliwyd ffair oesoedd canol hefyd 

ar dir y castell cyfagos i nodi’r achlysur. 
   Neuadd y Dref oedd y ganolfan 
weinyddol i Ryddfreinwyr Llantrisant o 

1346 ymlaen, pan gyflwynwyd Siarter y 
Dref iddi gan Hugh de Spenser, 

Arglwydd Morgannwg. 
   Fe’i defnyddiwyd yn gyson drwy’r 
canrifoedd gan y Rhyddfreinwyr ac am 

gyfnod bu’n gartref i’r Ysgol 
Genedlaethol gyntaf, yn fan cyfarfod i 

enwad y Bedyddwyr cynnar yn ogystal ag 
yn Llys Barn a charchar dros dro. Cafodd 
y neuadd ei hailadeiladu yn 1773.   

   Bellach mae’n gartref i amryw o 
drysorau hanesyddol gan gynnwys 

brysgyll o 1663, sy’n hŷn na’r brysgyll 
enwog yn Nhy’r Cyffredin. Mae amryw o 

arddangosfeydd, gan gynnwys rhai 
rhyngweithiol, i’w gweld yn y gwahanol 
ystafelloedd yn yr adeilad. 

Gwledd o Hanes yn 
Llantrisant 

Bygwth Cau  
Cartref Henoed  

Garth Olwg 
Fel rhan o becyn o arbedion ariannol 

mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn 

ymgynghori ar fwriad i gau pedwar 

cartref henoed. Yn eu plith mae’r cartref 

henoed ym Mhentre’r Eglwys sydd â 

gofal am hyd at 30 o bobl.  

   Y bwriad yw darparu gofal mewn 

adeiladau o fflatiau newydd fydd a lle i 

300 o bobl hyn fyw yn fwy annibynnol. 

Bydd rhan o’r ddarpariaeth newydd ar 

safle’r hen Lys Ynadon ger yr orsaf 

rheilffordd ym Mhontypridd.  

   Mae 11 cartref henoed yng ngofal y 

Cyngor Sir ond er fod Garth Olwg o dan 

fygythiad nid oes bwriad i gau’r cartref 

yn Nhonysguboriau ar hyn o bryd. 

Jill Evans ASE (canol) gyda  

Carmen Smith a Ioan Bellin  

tu fas i Senedd Ewrop 
   O hyn ymlaen, bydd Neuadd y Dref 
Llantrisant yn cynnig ei hun fel cartref 

braf i wahanol gyfarfodydd cymunedol, 
arddangosfeydd, cynadleddau, cyngherdd

-au a phriodasau. Bydd hefyd yn gyrchfan 
hanesyddol defnyddiol dros ben i 
ddisgyblion ysgol o bell ac agos.  Diolch 

yn arbennig i Dean Powell am ei waith di-
flino gyda’r prosiect hwn. 

   Amseroedd Agor: Dydd Iau - Dydd 
Sadwrn 10yb  -  4yp.   Am fanylion 

pellach:  www.llantrisantguildhall.co.uk  
                                    Elain Haf 

Roedd Ioan Bellin, un o drigolion 

Pentre'r Eglwys, wedi bod yn gweithio i 

ASE Cymru Jill Evans ym Mrwsel yn 

ystod mis Medi. Dywedodd Ioan: 

"Roedd y cyfnod yn hynod ddiddorol. 

Ro’n i’n ymchwilio i effaith gadael yr 

Undeb Ewropeaidd heb gytundeb ar 

borthladdoedd Cymru a sut bydd modd i 

Gymru gael ei chynhyrchioli ym Mrwsel 

os ydym ni yn gadael yr Undeb 

Ewropeaidd." 

   “Un uchafbwynt oedd cwrdd â Mapu 

Huni Kuin a Bismani Huni Kuin yn 

Senedd Ewrop. Maent yn rhan o'r bobl 

frodorol Hani Kuin sydd wedi eu 

heffeithio yn uniongyrchol gan danau 

gwyllt yn yr Amazon. Llosgwyd eu 

pentref yn nhalaith Acre ym 

Mrasil.” (Llun tudalen 3) 

Effaith Gadael Ewrop 

http://www.llantrisantguildhall.co.uk/
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EFAIL ISAF 
 

Gohebydd Lleol:  
Loreen Williams 

Dymuniadau Gorau 
Dymunwn yn dda i Tomos West, Parc 
Nant Celyn, sydd wedi mynd i’r 
Brifysgol yn Lerpwl i astudio Saesneg. 
Mae pawb sydd yn gwylio “Pobol y 
Cwm” yn adnabod Tomos yn dda gan 
iddo chwarae rhan Ricky yn yr opera 
sebon am ryw bymtheg mlynedd. Cafodd 
stori afaelgar iawn i orffen ei gyfnod yn 
y gyfres, a pwy a ŵyr efallai y daw yn ôl 
i’r sgrin eto ar ôl gorffen ei gyfnod yn y 
Brifysgol. Pob hwyl iti Tomos. 
 
Croeso i’r Pentref 
Estynnwn groeso cynnes i bâr o Gymry 
arall i’r pentref. Mae Gethin a Jordan 
Davies wedi ymgartrefu ym Mharc Nant 
Celyn ers mis Mawrth. Mae’r ddau’n 
enedigol o bentref y Creigiau – Gethin 
yn gweithio i gwmni penseiri yng 
Nghaerdydd a Jordan yn gyfreithwraig 
gyda’r Heddlu ym Mhenybont ar Ogwr. 
Croeso cynnes i chi eich dau i’r pentref. 
   
Brysiwch Wella 
Mae Ann Rees, Penywaun wedi treulio 
cyfnod yn yr ysbyty yn cael pen-glin 
newydd. Mae’n braf ei gweld adre, ac yn 
gwella pob dydd. Yn anffodus bu’n rhaid 
i Pat Edmunds, Penywaun ddychwelyd 
i’r ysbyty  ar ôl treulio cyfnod hir yno yn 
gynharach eleni. Dymunwn wellhad 
buan a llwyr i chi eich dwy. 
 
Rygbi 
Llongyfarchiadau i Mabon Rhys, 
Penywaun sydd wedi ei ddewis i 
chwarae rygbi i dîm Rygbi Bechgyn 
Pontypridd a’r Cylch. 
 
Cydymdeimlo 
Estynnwn ein cydymdeimlad â theulu 
David Evans, Heol Iscoed. Bu farw 
David ar Awst 222ain a chynhaliwyd ei 
angladd yn Eglwys Sant Illtyd ddydd 
Gwener, medi 6ed. Rydym yn meddwl 
am Beti Wyn a’r teulu i gyd. 
 
Ffair y Pentre 
Cynhaliwyd Ffair lwyddiannus iawn yn 
Neuadd y Pentref ddydd Sadwrn, Medi 
7fed. Fe’i cefnogwyd yn frwd gan y 
pentrefwyr a chodwyd swm sylweddol o 
arian i atgyweirio a gwella cyfleusterau 
yn y Neuadd. 

 
Y TABERNACL 
Taid a Mam-gu 
Llongyfarchiadau gwresog i Taid a Mam
-gu, sef Edwyn a Gaynor Evans ar gael 
ŵyr bach - yr ŵyr cyntaf. Mae’r ddau 
wedi gwirioni’n lân ac yn croesawu 
Matthew Wyn i’w bywydau. Cafodd 
Matthew Wyn ei eni ar yr ail o Fedi yn 
fab bach i Dylan a Louise.   
 
Cydymdeimlo 
Estynnwn ein cydymdeimlad llwyraf i 
Sara a Marc Thomas a’r teulu yn Llys 
Llewelyn, Meadow Farm ar farwolaeth 
annhymig Catherine, chwaer Sara. 
Cynhaliwyd ei hangladd yn Amlosgfa 
Llwydcoed, Aberdâr. 
 
Seren yr Opera 
Llongyfarchiadau gwresog i un o 
aelodau ifanc y Tabernacl. Mae Alys, 
merch Owain a Ruth Thomas yn 
ymddangos gyda Chwmni Opera Cymru 
ar lwyfan Canolfan y Mileniwm yn yr 
opera “Carmen”. Mae Alys yn un o’r 
criw ifanc o berfformwyr yn yr opera ac 
roedd yn bleser ei gwylio yn canu ac 
actio mor hyderus ar y llwyfan. 
Ardderchog wir, Alys. 
 
Hawl i Foli 
Nos Sul, Hydref 13eg, am 6 o’r gloch yr 
hwyr fe fydd gêm banel newydd Huw 
Edwards, “Hawl i Foli” yn cael ei 
recordio yn Y Tabernacl. Bydd aelodau 
dau banel yn ceisio ateb cwestiynau am 
emynau, emyndonau a chyfansoddwyr, 
ac yn y blaen. Rhaglen ysgafn ddifyr 
yw’r nod. Croeso cynnes i chi i fod yn 
rhan o’r gynulleidfa. 
 
Teulu Twm 
Mae aelodau teulu Twm wedi bod yn 
brysur yn codi arian unwaith yn rhagor. 
Ar ôl yr Oedfa Fore Sul, Medi 15fed 
bu’r aelodau’n gwerthu teisennau i godi 
arian i greu cyfleusterau i rai o wledydd 
mwyaf anghenus y byd. Codwyd bron i 
£200. Llongyfarchiadau i’r Twmiaid. 
 
Merched y Tabernacl 
Daeth nifer dda o’r aelodau ynghyd yng 
Ngwesty Gwinllan Llanerch fore Iau, 
Medi 5ed. Cafwyd digon o hwyl a chyfle 
i rannu hanes gwyliau’r Haf dros baned 
o goffi. Daeth cyfle wedyn i gerdded yn 
hamddenol drwy lwybr y goedwig cyn 
troi am adre. Ein cyfarfod nesaf am 
10.30yb ddydd Mawrth, Hydref 15fed 
fydd ymweliad â chaffi Teleri yn yr Hen 
Lyfrgell yn y Porth. Bydd yn ddiwrnod 
“Shwmae. Sumae” a gobeithio y cawn 
gyfle i siarad â rhai o ddysgwyr y 
Rhondda. 
 
Trefn yr Oedfaon ar gyfer Mis Hydref 
Hydref 6ed Oedfa Gymun o dan ofal 
aelodau’r Efail Isaf 
Hydref 13eg Y Parch Aled Edwards 
Hydref 20fed Sul Cynhaeaf Plant yr 
Ysgol Sul 
Hydref 27ain Y bardd Karen Owen 

LLANTRISANT 
GROESFAEN 

MEISGYN 

Gohebydd y mis: Elain Haf  
 

Taith Ysbrydion  
Ar Noson Calan Gaeaf eleni cynhelir 

dwy daith o dan arweiniad Dean Powell. 

   Bydd y daith gyntaf am 7.00pm a’r ail 

daith am 8.30pm. 

   Bydd y teithiau yn cymryd tua awr ac 

maent yn addas ar gyfer plant dros 12 

mlwydd oed. 

   Mae tocynnau ar gael o flaen llaw oddi 

wrth dean@llantrisant.net 
 
Côr Tadau Trisant  
Cafodd Tadau Trisant y fraint o ganu ar 

y Maes Cenedlaethol cyn gêm Cymru yn 

erbyn Iwerddon ar ddiwedd Awst. 

   Dan arweiniad Haydn James canodd y 

côr anthemau’r ddwy wlad ynghyd â 

detholiad o ganeuon poblogaidd Cymru 

ac Iwerddon.  Roedd  tri chôr arall o 

rannau eraill o Gymru yno hefyd yn cyd

-ganu. 

   Hefyd, Côr Tadau Trisant a 

ddewiswyd i ganu wrth i fysiau’r 

chwaraewyr gyrraedd y stadiwm. 

   Roedd yn brofiad a hanner i’r criw 

cyfan. 
 

Dymuniadau da 
Pob hwyl i Lowri, Gohebydd 

Chwaraeon BBC Cymru sy’n dilyn hynt 

a helynt y timau yng Nghwpan Rygbi’r 

Byd yn Siapan ar hyn o bryd. 
 

Camu i fyd yr opera 
Mae cyfnod prysur a chyffrous iawn 

newydd gychwyn i Alys Thomas o 

Feisgyn, sy’n ddisgybl ym Mlwyddyn 

10 yn Ysgol Llanhari, ar ôl iddi gael 

cynnig rhan yn yr opera Carmen a 

berfformir gan Gwmni Opera 

Cenedlaethol Cymru dros y misoedd 

nesaf. 

   Ym mis Ebrill, cafodd Alys glyweliad 

gan y Cwmni, pan ofynnwyd iddi ganu 

emyn neu gân werin, ac roedd y teulu ar 

wyliau haf pan ddaeth cadarnhad ei bod 

wedi cael cynnig rhan yn yr opera. Bydd 

hi’n un o gorws o 12 o blant a phobl 

ifanc, a chwaraeir y brif ran gan Virginie 

Verrez, cantores opera o Ffrainc.  

   Dros y misoedd nesaf, bydd yr opera’n 

mynd ar daith yn yr hydref a’r gwanwyn 

gan berfformio mewn naw o leoliadau 

gwahanol, yn cynnwys Canolfan 

Mileniwm Cymru, Caerdydd – lle 

cynhaliwyd y perfformiad cyntaf ddydd 

Sadwrn 21 Medi  – Venue Cymru yn 

Llandudno, a nifer o drefi a dinasoedd yn 

Lloegr. 

   Pob lwc a llwyddiant i Alys wrth iddi 

gymryd y cam cyffrous hwn fel cantores 

ifanc.  

 

Gohebydd mis nesaf :  

Eluned Davies-Scott 

mailto:dean@llantrisant.net


     Tafod Elái       Hydref 2019 3 

TONTEG  
TONYREFAIL 

Gohebydd Lleol:  
Helen Prosser 

671577/prosserh@btinternet.com 

Teulu Llewelyn 
Bu’n amser cyffrous dros yr haf i Rhys a 
Rhiannon Llewelyn. Mae eu merch , 
Lowri, wedi dechrau ar gyfnod  o 
flwyddyn yn gweithio i Lywodraeth 
Cymru yn Washington DC. 

   Ac roedd Dylan, eu mab, wedi 
cwbwlhau ei 'Ironman' cyntaf yn Talinn, 
Estonia ym mis Awst, a  hynny mewn 
amser parchus iawn. Mae Triathlon Iron 
man Talinn yn cynnwys 3.8km o nofio ar 
Lyn Harku, yna 180km o seiclo wedyn 
rhedeg Marathon 42.1km. Cyflawnodd 
Dylan y cyfan mewn 11awr 24munud. 
Amser da iawn yng nghanol y rhestr hir 
o gystadleuwyr o bob rhan o’r byd.  

Gorsaf Ail-lenwi newydd 

Er mwyn sicrhau cymuned wyrddach 

mae Canolfan Cymunedol Tonteg wedi 

ychwanegu ‘refill station’ yn ogystal â 

lle i ailgylchu pacedi creision. 

   Mae Gorsafoedd Ail-lenwi (Refill 

stations) yn darparu dŵr yfed am ddim, 

yn ffordd i dorri lawr ar ddefnydd o 

boteli plastig dwr. 

   Dywedodd Cadeirydd y Ganolfan, 

John David: “Rydym ni yn falch iawn i 

weld llwyddiant yr orsaf ail-lenwi. 

Rydym ni’n chwarae ein rhan er mwyn 

gwneud ein cymuned yn fwy gwyrdd a’r 

ardal yn fwy cynaliadwy. Roedd y 

pwyllgor yn unfrydol er mwyn cefnogi'r 

prosiect. Os oes gan bobl ddiddordeb i 

ymuno gyda ni er mwyn gweithio dros y 

gymuned cysylltwch â ni.” 

Mabon 

Mae band gwerin o Gymru Mabon yn 

chwarae yng Nghanolfan Gymunedol 

Tonteg Nos Sadwrn 12/10/19 am 7.30yh 

 

Ymwelwyr ym Mrwsel (o tudalen 1) 

Brecwast Cymorth Cristnogol 

Llongyfarchiadau i bawb fu wrthi ym 

mhlwyf Tonyrefail yn codi arian i 

Gymorth Cristnogol trwy wneud 

brecwast blasus i dros saith deg ohonom 

ar fore Sadwrn cyntaf mis Medi.  

Codwyd dros £700.   
 

Noson Sgwrsio 

Bydd y Noson Sgwrsio fisol yn 

ailddechrau ar ôl seibiant dros yr haf ar 

Noson Shwmae Su’mae (nos Fawrth, 

Hydref 15) yng Nghlwb Rygbi 

Tonyrefail am 7pm.  Dewch draw i gael 

sgwrs hamddenol dros ddiod yn y clwb. 

Bore Coffi Macmillan 
 
Er gwaetha’r tywydd fore Gwener 28ain 
Medi roedd Bore Coffi Mawr Macmillan 
yn llwyddiant mawr yn y Clwb Athletau, 
Pontyclun. Bu aelodau Grŵp Codi Arian 
Pontyclun a’r Ardal yn brysur baratoi y 
noson gynt i gael popeth yn barod ar gyfer 
y stondinwyr a’r therapyddwyr oedd yn 
ymuno gyda nhw i wneud y bore coffi yn 
brofiad pleserus i’r ‘cwsmeriaid’. Hyfryd 
oedd cael cwmni Richard Pugh, pennaeth 
gwasanaeth Macmillan yng Nghymru yn 
ystod y bore. Rhaid diolch i’r holl 
gefnogwyr am gyfraniadau ar gyfer y 
stondin gacennau ac i bawb fu yno yn eu 
prynu i fwyta gyda phaned. Gyda 
chyfraniad Côr Godre’r Garth o dros £260 
o’u noson goffi codwyd £2075. 
   Cafodd aelodau o’r grŵp y fraint o gael 
gweld Y Bwthyn wedi ei orffen ac ar fîn 
agor. Mae’r staff a’r cleifion wedi symyd o 
Bontypridd i’r uned newydd erbyn hyn ac 
mae’n werth gwylio’r ffilm fer sydd ar 
Gweplyfr a Trydar i weld y cyfleusterau 
sydd yno. 

Mapu Huni Kuin a Bismani Huni Kuin 

gyda Jill Evans yn Senedd Ewrop. Maent 

yn rhan o'r bobl frodorol Hani Kuin sydd 

wedi eu heffeithio yn uniongyrchol gan 

danau gwyllt yn yr Amazon.  

mailto:671577/prosserh@btinternet.com


4 Tafod Elái       Hydref 2019 

PENTYRCH 
 

Gohebydd Lleol:  
 

Genedigaeth 

Nid oedd Dafi Rhys Wyatt i fod i wneud ei 

ymddangosiad cyntaf i Gymru tan ganol 

mis Hydref, ond gan fod Alun Wyn Jones 

yn dod yn gyfartal â record capiau i Gymru 

yn y gêm rygbi yn 

erbyn Georgia, fe 

benderfynodd gael lle 

ymysg y dorf i 

gydnabod y gamp 

arbennig hon! 

Glaniodd yn saff ar 

fore Sadwrn yr 21ain 

o Fedi 2019 i freichiau 

Marged a Dan Wyatt, 

Treganna, Caerdydd, 

ac mae Wil wedi 

gwirioni cael brawd 

bach yn gwmni iddo. 

   Mae mam-gu a thad-

cu Beddau, mam-gu a 

thaid Pentyrch (Ann a Rhodri) a gweddill y 

teulu yn hynod falch o’i groesawu i ganol 

bwrlwm a chyffro Cwpan y Byd a Brecsit!   

 
Côr Meibion Taf 

Nos Iau, 26 Medi, cynhaliwyd cyngerdd yn 

Acapela gan Gôr Meibion Taf er mwyn 

dathlu cychwyn Cwpan Rygbi’r Byd. Wedi 

i nifer fwynhau’r pizzas blasus cyn i’r 

cyngerdd ddechre cafwyd gwledd arall o 

ganu dan arweiniad Steffan Jones a’r 

cyfeilydd Lowri Guy. Ymhlith yr unawdau 

a ganwyd gan Steffan, yr arweinydd, oedd 

ei ddehongliad o ‘Ar Lan y Môr ‘ a greodd 

y fath argraff ar y gwrandawyr yn y 

Pantheon yn Rhufain ym mis Chwefror pan 

CREIGIAU 
 

Gohebydd Lleol:  

 

yn arbed ar bob cyfle gaiff i ddefnyddio'r 
Gymraeg.   
   Mae Ben Tullis ar hyn o bryd yn 
mynychu cwrs dysgu Cymraeg gyda Dysgu 
Cymraeg Caerdydd, ac yn benderfynol o 
ddefnyddio’r iaith adref wrth fagu ei blant 
– Eirwen, 5, a Mostyn, 3. Mae hefyd wedi 
sefydlu clwb hoci dwyieithog ar gyfer 
seiclwyr beic un olwyn yng Nghaerdydd. 
Dywed fod sefydlu’r clwb wedi ei alluogi 
ef a’i gydchwaraewyr i ymarfer eu 
Cymraeg y tu allan i’r ystafell ddosbarth. 
 
Ysgoloriaeth yr Urdd Bryn Terfel 2019 
Ar yr 11 eg o Hydref cynhelir Ysgoloriaeth 
Bryn Terfel 2019 yn Neuadd Goffa y Barri. 
Dewiswyd chwe chystadleuydd mwyaf 
addawol yn y categori oedran hŷn o dan 25 
oed yn Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a’r 
Fro i ymgeisio eleni. Byddant yn ymgiprys 
am Ysgoloriaeth gwerth £4,000 a’r clod o 
ennill un o brif wobrau i berfformwyr ifanc 
gynigir yng Nghymru. 
   Y rhai a ddaeth i’r brig yw  
Rhydian Jenkins (Aelod Unigol Cylch 
Ogwr, Morgannwg Ganol), Cai Fôn Davies 
(Aelod JMJ, Eryri), Steffan Lloyd Owen 
(Aelod Unigol, Cylch Cefni, Ynys Môn, 
Daniel Calan Jones (Ysgol Gyfun 
Plasmawr, Caerdydd a’r Fro). Thomas 
Mathias (Aelod Unigol Cylch 
Aberystwyth, Ceredigion), Morgan 
Llywelyn Jones (Aelwyd y Gwendraeth, 

Gorllewin Myrddin) 
   Dyma’r ail dro i 
Daniel Calan Jones gael 
ei ddewis a bydd yn 
perfformio dawns 
draddodiadol a modern. 
Mae Daniel bellach yn 
astudio Physiotherapy 
ym Mhrifysgol 
Birmingham. Pob lwc 
Daniel!  

Tipyn o arwr! 
Dydd Sul. Diwrnod hamddenol. Diwrnod i 
ymlacio. Diwrnod diog. Ond, nid felly i 
Mark Eldridge - bellach yn Mark 'Ironman' 
Eldridge! Fore Sul, y 15fed o Fedi, cyn 
iddi wawrio, roedd Mark ymhlith y 
cannoedd fentrodd i'r môr yn Ninbych y 
Pysgod i gychwyn ar ras yr Ironman. Dwy 
filltir a hanner o nofio caled, yna 112 o 
filltiroedd ar gefn beic yn seiclo o gwmpas 
Sir Benfro ac fel tae hynny ddim yn 
ddigon, rhedeg marathon llawn cyn 
gorffen! Anhygoel! Llongyfarchiadau 
mawr Mark ar gyflawni'r dasg mewn 
oddeutu un ar ddeg awr! Bore wedyn roedd 
e nôl wrth ei waith yn dysgu ym 
Mhontypridd! Mae'n diolch i'w dîm 
cefnogi hefyd wnaeth ei alluogi i gwblhau'r 
orchest! Caryl, ei wraig, Gruff ac Osian, y 
meibion, a Del a Geoff - Mam-gu a Tad-
cu!  
 
Stori Nerys a Ben: parhad 
Naw mlynedd yn ôl fe rannon ni stori Ben 
Tullis a Nerys gyda darllenwyr  Tafod Elái. 
Ben yn hanu o Hastings a Nerys (Lewis 
gynt) o Creigiau. Fe 
gwrddodd y ddau ar 
fwrdd llong ymchwil 
oedd yn teithio i'r 
Antartig. Yntau'n 
arbenigwr technoleg 
gwybodaeth a Nerys 
yn feddyg. Fe 
syrthiodd y ddau 
mewn cariad - ac 
ymhen hir a hwyr 
dychwelyd i Gymru, 
priodi a chael dau o 
blant! Bellach mae'r Sais o Hastings yn 
Gymro integredig - wedi dilyn cyrsiau ac 

oedd Cymru yn chware Rygbi yn erbyn yr 

Eidal. Yn ogystal diddanwyd y gynulleidfa 

gan Catrin Herbert, y gantores a 

chyfansoddwraig o’r Creigiau. Gallwn 

ddisgwyl EP newydd ganddi cyn y Nadolig 

- felly dyna syniad am anrheg! Llywiwyd y 

noson yn ddeheuig yn ôl ei arfer gan Huw 

Llywelyn Davies. 
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Ysgol Llanhari 

Ydy crefydd yn ddiflastod? Ydy 

Cristnogaeth wedi colli ei flas? Ydy 

mynychu capel ac eglwys yn fwrn? Ond 

eto... oes gyda chi rhyw ysfa am fywyd 

ysbrydol sy’n berthnasol i’r unfed ganrif 

ar hugain? Ydy heddwch, cyfiawnder a 

chariad yn bwysig i chi? 

   Mae Cristnogaeth 21 yn rhwydwaith o 

Gristnogion Cymraeg eu hiaith sy’n 

cynorthwyo ei gilydd i hyrwyddo 

ymagwedd ryddfrydol a blaengar at 

faterion ffydd a chred. Mae cefnogwyr 

Cristnogaeth 21 yn perthyn i drawstoriad 

o’r enwadau Cristnogol traddodiadol ac 

yn cynnwys llawer nad sy’n uniaethu 

gydag enwadaeth o gwbl. 

   Mae gan Gristnogaeth 21 wefan sy’n 

cynnwys gwybodaeth gefndirol, byrddau 

clebran a chylchgrawn parhaus, Agora, 

sy’n llawn erthyglau difyr a heriol. Ar y 

wefan mae modd cofrestru i dderbyn e-

neges wythnosol, sy’n gyfle i gnoi cil ar 

faterion crefyddol y dydd. Gallwch 

ymuno gyda’r grŵp Facebook hefyd i 

dderbyn gwybodaeth a newyddion 

perthnasol am Gristnogaeth ryddfrydol a 

blaengar yng Nghymru a thu hwnt. 

   Mae croeso felly i bawb – addolwyr 

selog, Cristnogion cwsg a phererinion 

chwilfrydig. Ymunwch â chriw 

Cristnogaeth 21 ar y daith anturus i ail-

feddwl ac i ail-lunio ein hetifeddiaeth 

Gristnogol ar gyfer yfory.  

   Am fwy o wybodaeth ewch i 
www.cristnogaeth21.cymru ac ymunwch 
yn y drafodaeth. 

Canlyniadau TGAU ardderchog gan 

ddisgyblion Ysgol Llanhari yn gwella ar 

safonau y llynedd 

Llwyddodd disgyblion blwyddyn 11 i 

ennill canlyniadau TGAU rhagorol yr Haf 

hwn ac unwaith eto eleni, penllanw dwy 

flynedd o lafur caled a dyfalbarhad gan 

ddisgyblion a staff yw’r canlyniadau 

TGAU. Mae’r canlyniadau ardderchog 

yma yn adeiladu ar sylfaen a osodwyd 

mewn blynyddoedd blaenorol. Testun 

balchder arbennig yw’r ffaith bod 24% o’r 

disgyblion wedi llwyddo i ennill 5 neu fwy 

o raddau A*-A ac uchafbwynt arall yw’r 

ffaith bod 91% o’r disgyblion wedi ennill 

graddau A*-C yn y Gymraeg neu Saesneg. 

Prin oedd yr wynebau siomedig wrth inni 

fel ysgol ddathlu blwyddyn arall o 

ganlyniadau ardderchog lle llwyddodd 

disgyblion ar draws yr ystod gallu i 

gyrraedd eu nodau personol, gan amlygu 

ymroddiad arbennig i’w hastudiaethau. 

Dathlwn fel staff a rhieni bod y disgyblion 

wedi gwireddu eu potensial ac edrychwn 

ymlaen i’w gweld yn datblygu ymhellach 

fel aelodau o’n chweched dosbarth 

ffynniannus. Llongyfarchiadau gwresog i 

chi gyd! 
 

Dathlu Canlyniadau Safon Uwch  

Braf iawn oedd dathlu canlyniadau Safon 

Uwch da iawn eleni eto yn Llanhari, wrth i 

gynifer o ddisgyblion blwyddyn 13 

gyrraedd eu potensial a chael eu haeddiant 

ar ôl gweithio’n ddygn yn ystod eu cyfnod 

yn y chweched dosbarth. Roedd 71% o’r 

holl raddau a enillwyd gan y disgyblion yn 

raddau A*-C ac rydym yn falch bod 76% 

o’r disgyblion wedi llwyddo i ennill 

graddau A*-C mewn dau neu fwy o 

bynciau Safon Uwch. Mae’r disgyblion 

wedi rhagori wrth ddilyn cyrsiau 

traddodiadol academaidd yn ogystal â’r 

Fagloriaeth Gymreig unwaith eto eleni. 

Llongyfarchiadau i’r holl athrawon a 

disgyblion a dymunwn yn dda i’r bobl 

ifanc a fydd yn cychwyn ar fyd gwaith neu 

yn parhau â’u hastudiaethau mewn 

prifysgolion ymhob cwr o’r wlad. 

http://www.cristnogaeth21.cymru
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Erthyglau a straeon  

ar gyfer rhifyn mis Hydref 

i gyrraedd erbyn 

26 Hydref 2019 
 

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 

 
 

CYHOEDDUSRWYDD 
Colin Williams  
029 20890979 

Ariennir yn 
rhannol gan 

Lywodraeth 
Cymru 

Cangen y Garth 

Nos Fercher, Hydref 16eg 
am 8 yr hwyr 

 
Sgwrs ddifyr gan 

Tina a Nia am ataxia 
 

yn y Tabernacl, Efail Isaf 
 

Croeso cynnes i bawb! 

Argraffwyr:  
 
 
  

www.evanprint.co.uk 

CYLCH 

CADWGAN 

Nos Wener  
22 Tachwedd am 8.00yh 

 
Frank Olding - 

 Yn siarad ar y testun  
“Eilun” 

yn y Ganolfan, Efail Isaf 
Cydnabyddir cefnogaeth 

Llenyddiaeth Cymru 

CLWB Y 
DWRLYN 

 

 

 

 

 

 

Clive Rowlands 
Yn cael ei holi gan  

Huw Llywelyn Davies 
 

8yh Nos Iau  
Hydref 24ain yng 

Nghlwb Rygbi Pentyrch 
 

Manylion: 02920890040  

18 Hydref 2019 
Campws y Gwyndy, 

Caerffili 
 

www.eisteddfodycymoedd.cymru  

Cylch Llyfryddol 
Caerdydd,  

Gaeaf 2019 – 20 
  

Ymunwch ag un o gymdeithasau 

diwylliannol Cymraeg mwyaf ffyniannus 

y brifddinas. Dim ond £10 yw’r tâl 

aelodaeth am y flwyddyn gyfan – 

bargen! 

   Mae Cylch Llyfryddol Caerdydd yn 

cyfarfod ar nosweithiau Gwener unwaith 

y mis rhwng mis Medi a mis Mawrth. 

   Cynhelir y cyfarfodydd am 7.00 o’r 

gloch yn Ystafell 0.31, Adeilad John 

Percival, Safle Rhodfa Colum, Prifysgol 

Caerdydd, CF10 3EU. 

Gwener, 18 Hydref 2019 

Bydd Arwel Vittle yn trafod ei gyfrol, 

Dim Croeso ’69: Gwrthsefyll yr Arwisgo. 

Gwener, 15 Tachwedd 2019 

‘Pori yn Archif Merêd a Phyllis’ yw 

testun y delynores Gwenan Gibbard wrth 

iddi drafod cyfraniad Meredydd Evans a 

Phyllis Kinney i fyd canu gwerin. 

Gwener, 17 Ionawr 2020 

‘Myfyrio ar y Meddwl Cymraeg a 

Chymreig’ yw pwnc yr athronydd, Dr 

Huw L. Williams, awdur y gyfrol 

Credoau’r Cymry. 

Gwener, 21 Chwefror 2020 

Sgwrs gan y Prif Lenor, Dr Rhiannon 

Ifans, ar y testun ‘Siampên yn Stuttgart: 

Medal Ryddiaith 2019’. 

Gwener, 20 Mawrth 2020 

Bydd Dr Bleddyn Owen Huws yn trafod 

ei gyfrol, Pris Cydwybod: T. H. Parry-

Williams a Chysgod y Rhyfel Mawr. 

   Croeso Cynnes i bawb. Am fanylion 

pellach, cysylltwch â’r Ysgrifennydd: 

Yr Athro E. Wyn James, 16 Kelston Rd, 

Yr Eglwys Newydd, Caerdydd, CF14 

2AJ 

(Ffôn: 029-2062-8754; e-bost: 

 JamesEW@caerdydd.ac.uk). 

Cydnabyddir nawdd Ysgol y Gymraeg, 

Prifysgol Caerdydd. 

Merched y Wawr 
Cangen Tonysguboriau 

 
Te Parti gyda Sali Mali, gwibdaith o 
Gaeredin i Gaerdydd a damwain gyda 
'rotovator' wrth arddio! Dyna oedd 
atgofion rhai o'n aelodau wrth ateb y 
cwestiwn “Beth yw'r haf i mi?" ofynnwyd yn 
y cyfarfod cyntaf o gangen Tonysguoriau o 
Ferched y Wawr. Cawsom gyfle i rannu ein 
atgofion o'r haf dros baned a chacen ar o l i 
Beti Treharne gyflwyno yr adroddiad 
blynyddol. Braf oedd cael croesawu pawb 
i'r Pafiliwn i gychwyn tymor newydd gyda 
rhaglen amrywiol o'n blaen am y 
flwyddyn. Ar 16eg Hydref byddwn yn cael 
cwmni Dysgwr y Flwyddyn wrth ddathlu 
diwrnod 'Shwmae?" gyda Helen Prosser ac 
mae croeso mawr i ddysgwyr yr ardal i 
ymuno a  ni i am noson ddifyr. 

https://www.eisteddfodycymoedd.cymru/
mailto:JamesEW@caerdydd.ac.uk
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PONTYPRIDD  

 
Gohebydd Lleol:  

 

Clwb y Bont 

Diolch i bawb a fynychodd y Cyfarfod 

Blynyddol fis diwethaf. Ail etholwyd 

Geraint Day yn gadeirydd a Helen Morgan 
yn ysgrifennydd. Diolchwyd i Graham 

Davies am ei waith penigamp fel trysorydd 

dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae’r Clwb yn 

chwilio am drysorydd newydd ac aelodau 
newydd i’r pwyllgor ( sy’n  cwrdd nos Lun 

cyntaf bob mis am 7.30).Cysylltwch â'r 

clwb os oes diddordeb gennych. 
   Llongyfarchiadau i Peter Davies, Tyfica 

Crescent a enillodd £100 o’r Clwb 200. 

   Mae aelodaeth y Clwb yn ddyledus. 

Cofiwch ail ymuno neu os ydych am 
ymuno o’r newydd cysylltwch â’r Ysg. 

Aelodaeth (07968438314) neu galwch yn y 

Clwb am ffurflen aelodaeth. 
   Fe fydd sioe gabaret ‘Tic Toc’ yn y Clwb 

nos Iau, Tachwedd 7fed am 8.00p.m. 

 
Merched y Wawr 

Cafwyd dechreuad ardderchog i’r tymor 

newydd yng nghwmni Dave Roberts a’i 
wraig Julia. 

   Bydd y gangen yn cwrdd  nos Iau, 

Hydref 10fed  pan ddaw gohebydd 

newyddion y BBC Alun Thomas, 
Graigwen i sgwrsio am ei waith amrywiol. 

   Y gŵr gwadd ym mis Tachwedd yw 

Cyril Jones. Dewch i Festri Capel Sardis 
nos Iau, Tach.14eg am noson ddiddorol. 

Fe fydd tîm yn cynrychioli’r gangen yn y 

Cwis Hwyl Genedlaethol yng Ngartholwg 

nos Wener Tachwedd 8fed. 
   Dymuniadau gorau am wellhad buan i 

ddwy o’n haelodau sy wedi derbyn 

llawdriniaeth yn ddiweddar. Brysiwch nôl 
atom Meinir Heulyn a Gwenllian Jenkins. 

 
Croeso i’r Cymry Bach Newydd 

Ganwyd Mabli ym mis Awst. Plentyn 

cyntaf Rhydian Fitter a’i bartner, Jay, sy 

newydd symud  i’r ardal. 
   Ym mis Medi ganwyd Alffi Jac i 

Gwenno a Richard, Abercynon. Ŵyr 

cyntaf i Delyth a Niwc , Cilfynydd. Pawb 
wrth eu bodd. Llongyfarchiadau! 

 
Llongyfarchiadau 

Pob dymuniad da i Alona a Herbie Rees, Y 

Comin. Ym mis Awst buon nhw’n dathlu 

eu priodas Ddiemwnt. 
 
Clwb Llyfre 

Penderfynwyd ar gyfrolau'r tri mis nesaf 

pan ddaeth 10 ohonom ynghyd ym mis 

Medi yn y Trattoria yn Nhonysguboriau.. 

   Byddwn yn cwrdd yng Nghlwb y Bont 
nos Fawrth 15fed o Hydref am 7.30p.m. i 

drafod y  llyfrau ddaeth i’r brig yn y 

Genedlaethol eleni sef ‘Carafanio’ gan 
Guto Dafydd ac ‘Ingrid’ gan Rhiannon 

Ifans. 

   Nofel Saesneg sy dan sylw ym mis 

Tachwedd  sef ‘A Single Thread’ gan 
Tracy Chevalier. Dewch i Glwb y Bont  

nos Fawrth, Tach,19eg am 7.30p.m. 

   Llyfr mis Rhagfyr yw nofel ddiweddara 

Mared Lewis ‘Treheli’. 
  
Newyddion trist 

Bu farw Irwyn Wilcox gynt o Gwmparc a 

Graigwen yn sydyn ddiwedd Awst. Roedd 

Irwyn wedi ymgartrefu yn y gorllewin ers 
nifer o flynyddoedd. Estynnwn ein 

cydymdeimlad â’r teulu - yn enwedig ei 

feibion - Huw yng Nghaernarfon, Aled yn  

Westgate on Sea, Caint a Gethin ac Owain 
yng Nghilgerran.  

 
Ymlacio 

Pob dymuniad da i Dennis Gethin, Tyfica 

Crescent wrth iddo  orffen ei gyfnod o 11 

mlynedd fel Llywydd Undeb Rygbi 
Cymru. 

 
Gwylie bythgofiadwy 

Mae Graham a Delyth Davies wedi 

crwydro’ n bell o Gilfynydd  wrth iddynt 
ddilyn tîm rygbi Cymru i Japan. Am 

brofiad! Noson i ni ym Merched y Wawr, 

Delyth! 

Ysgol Tonyrefail   

Gweithdy Sgriptio 
Pleser pur oedd croesawu Gwynfor Dafydd, 
fel rhan o briosect Cydweithio Creadigol, 
yn ôl i’r ysgol i gynnal gweithdy ysgrifennu 
sgript gyda blynyddoedd 5 a 6.  Roedd 
hefyd wedi casglu syniadau ar gyfer 
ysgrifennu cân am y diwydiant glo. Roedd 
y plant wedi mwynhau yn arw ac maent 
nawr yn edrych mlaen i gael perfformio eu 
gwaith yn ystod y flwyddyn. 

Llangrannog  
Cafodd 38 o ddisgyblion Bl5 a 6 amser 
wrth eu boddau yn treulio’r penwythnos yn 
Llangrannog. Diolch yn fawr i Jordan am 
drefnu ac i staff gwersyll Llangrannog am 
eu croeso cynnes ac wrth gwrs i staff yr 
ysgol wnaeth wirfoddoli i dreulio eu 
penwythnos yn gofalu am y plant. Roedd 
yn hyfryd gwrando ar y plant yn 
cymdeithasu a mwynhau llu o 
weithgareddau trwy gyfrwng y Gymraeg. 

David Davies – Teicŵn Cyntaf Cymru 
Fel rhan o waith thema yr adran iau ar y 
chwyldro diwydiannol, 
cafwyd bore llawn 
ffeithiau diddorol yn 
gwylio drama ‘David 
Davies – Teicŵn 
Cyntaf Cymru’ gan 
gwmni Mewn 
Cymeriad. Roedd y 
plant wedi mwynhau 
gweld y cymeriad 
pwysig hwn yn hanes 
Cymru yn dod yn fyw 
o flaen eu llygaid.  
 
Cyngor Ysgol 
Llongyfarchiadau mawr i’r holl 
ddisgyblion a gafodd eu hethol i fod yn 
aelodau o’r Cyngor Ysgol. Cafwyd 
cyflwyniadau a syniadau diddorol iawn 
ganddynt ac rydym yn edrych mlaen i’w 
gweld ar waith er budd ey cyd-ddisgyblion 
a’r ysgol. Diolch yn fawr iawn i’r holl 
ymgeiswyr. 

Cwpan Rygbi’r Byd  
Mae’r ysgol wedi bod yn cynnal nifer o 
wahanol weithgareddau fel rhan o’n gwaith 
ar ddathlu Cwpan Rygbi’r Byd - gan 
gynnwys disgyblion bl 6 yn rhannu eu 
sgiliau rygbi gyda gweddill yr ysgol. 

Clybiau ar ôl ysgol 
Mae clybiau ar ôl ysgol wedi dechrau ac 
mae’r plant yn mwynhau Clwb yr Urdd bl 
1-6, Clwb Digidol a’r Clwb Creu. Mae 
pawb yn brysur iawn! 

Bl 6 yn arwain Gweithgareddau Rygbi 
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Cymdeithas Wyddonol 
Cylch Caerdydd 

 
Nos Lun 16eg o Fedi cawsom ni ddarlith 
ddiddorol iawn gan Iwan Griffiths, 
ffisegydd, gynt o Brifysgol Abertawe. 
Dechreuon ni drwy sôn am 
ddarganfyddiad y tonnau annelwig gan 
dîm rhyngwladol yn cynnwys 
gwyddonwyr o Brifysgol Caerdydd yn 
2015. Yna aethon ni nôl ganrif union 
mewn hanes i 1915 lle cyflwynodd 
Albert Einstein y syniad o donnau 
disgyrchiant fel rhan o'i waith ar 
berthnasedd cyffredinol. Bu llawer iawn 
o wyddonwyr yn chwilio am brawf 
ymarferol o'r tonnau yma, ond roedd 
tystiolaeth uniongyrchol yn anodd i'w 
gael. 
   Daeth tystiolaeth anuniongyrchol yn y 
70au a'r wythdegau wrth i fesuriadau o 
ddwy seren niwtron yn troi o amgylch ei 
gilydd ddangos eu bod yn colli egni yn 
union fel petaent yn cynhyrchu tonnau 
disgyrchiant. Adeiladwyd nifer o 
arbrofion i geisio gweld tonnau 
disgyrchiant yn pasio trwy fariau metel 
enfawr. Ond roedd rhaid aros tan 2016 
pan gyhoeddwyd bod arbrawf LIGO 
(Laser Interferometry Gravitational 
Observatory) wedi darganfod 
newidiadau bychan iawn taith laser 
mewn twnnel 4km o hyd y flwyddyn 
cynt. Mae siâp a maint y signal yn 
awgrymu yn gryf bod dau dwll du 
enfawr wedi uno yn bell i ffwrdd yn y 
gofod. 
   Ar hyn o bryd dim ond digwyddiadau 
yn ymwneud â thyllau duon a sêr 
niwtron sy'n cynhyrchu tonnau 
disgyrchiant digon cryf i ni eu canfod ar 
y ddaear. Dangosodd Iwan y llun cyntaf 
o dwll du mewn galaeth o'r enw M87 a 
gyhoeddwyd yn 2018. Mae y twll du 
hwn yn anhygoel o fawr, gyda mas tua 
chwech a hanner miliwn gwaith yr Haul. 
Mae y tyllau duon unodd i greu y tonnau 
disgyrchiant gwelodd LIGO yn llawer 
llai, y ddau tua 30 gwaith mas yr Haul. 
Gwelwyd y signal mewn dau arbrawf 
3000km o'i gilydd, ond heb weld y 
signal mewn trydydd lle, nid yw'n bosib 
dweud ble yn y bydysawd digwyddodd y 
digwyddiad anhygoel yma. Efallai 
byddwn ni byth yn gwybod o ble ddaeth 
sgrech olaf y tyllau duon yma - a diolch i 
Iwan am roi y fath syniadau yn ein 
pennau. 

Rhys Morris 
 
 

Llangrannog 
Croeso nôl i ddisgyblion Dosbarth 6 
wedi iddynt dreulio wythnos yn y 
Gwersyll ger y lli! Roedd pob un wedi 
mwynhau’r antur yn fawr iawn ac wedi 
dangos ymddygiad ac agwedd arbennig 
drwy gydol yr wythnos. Da iawn chi 
blant! Diolch yn fawr iawn i Miss 
Williams, Mr Balbini, Mrs Roberts a Mrs 
Jones am fynd gyda’r disgyblion. 
  

 
Rygbi Ysgolion Caerdydd 
Llongyfarchiadau mawr i Will Watkins, 
Blwyddyn 6, am gael ei ddewis i garfan 
Rygbi Ysgolion Caerdydd Dan 11. 
   Gwych Will!  
 
 
 
 
 

Swyddogion Diogelwch y Ffordd 
Brynhawn Iau, Medi 26ain, daeth Aled 
Forster, Swyddog Diogelwch Ffyrdd o 
Gyngor Caerdydd, i'r ysgol i weithio 
gyda chwech o ddisgyblion Blwyddyn 5. 
Olafur, Joshua, Evie, Mabli, Elliot a 
Cerys yw ein Swyddogion Diogelwch 
Ffyrdd Iau (JRSO) eleni. Mae'r cynllun 
JRSO yn ffordd effeithiol a phoblogaidd 
o hyrwyddo diogelwch ar y ffyrdd mewn 
ysgolion ac mae'n gyfle i ddisgyblion 

ddatblygu eu medrau cyfathrebu. Mae'r 
cynllun hefyd yn cyfrannu at agwedd 
ddiogelwch y Cynllun Ysgolion Iach gan 
y gall chwarae rhan allweddol wrth 
hyrwyddo gwell iechyd a diogelwch i 
blant. Bydd y Swyddog Diogelwch yn 
ymweld â disgyblion Bwyddyn 5 nifer o 
weithiau yn ystod y flwyddyn. Fe fydd e 
hefyd yn darparu hyfforddiant Cerddwyr 
Craff i ddisgyblion Blwyddyn 6. 
  
Seiclo i ddisgyblion Blwyddyn 6 
Yn ystod wythnosau cyntaf y tymor mae 
disgyblion Blwyddyn 6 wedi derbyn 
gwersi seiclo gan swyddogion diogelwch 
y ffordd. Maent wedi dysgu rheolau’r 
ffordd fawr a sut i ofalu am eu beiciau.  
 
Sialens Tetrahedron 
Ddydd Iau, Medi’r 19eg, fe gymerodd 
Dosbarth 4 a Class 4 ran mewn 
gweithgaredd Adeiladu Tîm yn Neuadd 
yr ysgol. Roedd pob un wedi mwynhau 
adeiladu Tetrahedron enfawr - gwaith tîm 
ardderchog Blwyddyn 4! 
 

Ymwelwyr o Chile 
Ymwelodd cynrychiolwyr o'r prosiect 
Ysgolion Creadigol yn Chile â'n hysgol 
yn ddiweddar i glywed hanes ein 
Prosiectau Ysgolion Creadigol 
Arweiniol. Dewiswyd Ysgol Creigiau fel 
ysgol arfer orau. Yn ogystal ag 
ymwelwyr o Chile, ymwelodd 
cynrychiolwyr o Gyngor Celfyddydau 
Cymru a mwynheuon nhw glywed am y 
dysgu a'r addysgu creadigol sy'n cael ei 
ddatblygu yn yr ysgol. Trafododd 
Dosbarth 3 yn frwdfrydig ac yn huawdl 
am eu hamser gyda Sara Lewis a 
chymeron nhw ran mewn sesiwn bît-
bocsio gyda Dean Yhnell, un arall o'n 
hymarferwyr creadigol. Bydd ein 
hymwelwyr yn dychwelyd i Chile wedi 
clywed caneuon Cymraeg, tablau yn cael 
eu rapio ac fe gawson nhw hefyd gyfle i 
flasu lluniaeth Cymreig. Byddant yn 
dychwelyd i Chile gyda llu o syniadau i 
ddatblygu’r prosiect yn eu gwlad nhw. 

Diolch i Gymdeithas 

Wyddonol Cylch 

Caerdydd am eu 

cyfraniad ariannol i 

Tafod Elái. 
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Bethlehem 
Gwaelod-y-garth 

Nos Sadwrn, Medi 14, roedd Clwb Golff 
Creigiau yn orlawn ar gyfer noson 
elusennol oedd hefyd yn gyfle i dalu 
teyrnged i Martyn Williams, un o 
chwaraewyr rygbi gorau Cymru a 
enillodd dros 100 o gapiau i’w wlad a 
chwarae mewn tair cyfres y Llewod.    
   Kevan Eveleigh o Creigiau fu’n holi 
Martyn a chawsom glywed sut y 
datblygodd yn chwaraewr rygbi yn yr 
ysgol ac yna gyda Clwb Rygbi 
Pontypridd yn ystod oes aur y 1990’au.  
   Roedd pawb wedi mwynhau noson 
arbennig a drefnwyd gan Alex Mansell o 
Glwb Golff Creigiau Golf Club. Roedd 
yr elw o dros £2000 wedi ei roi i 
elusennau Cymroth Cancr Macmillan a 
Tŷ Hafan.  

Trefn yr Oedfaon (ar y Sul am 10:30 a.m. 
oni nodir yn wahanol): 
Mis Hydref 2019: 
6 – Oedfa Gymun dan ofal Delwyn Sion 
13 - Oedfa dan ofal y Parchedig Glyn 
Tydwal Jones 
20 – Oedfa dan ofal y Parchedig Gareth 
Morgan Jones 
27 – Oedfa Sul Adferiad dan ofal 
Wynford Ellis Owen 
Mis Tachwedd 2019: 
3 – Oedfa Gymun dan ofal Delwyn Sion 
10 – Oedfa dan ofal y Parchedig Dafydd 
Andrew Jones 
17 – Oedfa dan ofal y Parchedig Allan 
Pickard 
24 –  Oedfa dan ofal y Parchedig Ddr. 
Noel Davies                                                                                                                                                                         

ooooOOOOoooo 
Fel llawer un ohonoch dwi’n siwr 
cawsom fel teulu y cyfle yn ystod mis 
Awst eleni i hel mwyar duon o’r cloddiau 
a’r gwrychoedd. ‘Roedd yn brofiad yn 
sicr oedd yn mynd â ni yn ôl i’n 
plentyndod, ond y wefr ychwanegol y tro 
yma oedd cael cwmni ein hwyr pedair 
blwydd a hanner yn y dasg. 
   Roedd blwch casglu yr un gan y tri 
ohonom a dyna hwyl oedd y chwilio a’r 
didoli wrth geisio llenwi’r costrelau yma 
hefo’r ffrwyth du llawn sudd, heb na 
thocyn pris na dim hysbyseb yn perthyn 
iddo.  
   Buan iawn y dysgodd y bychan fod yn 
rhaid cymeryd pwyll wrth gasglu’r 
mwyar, ac y byddai ambell i grafiad ar 
fraich a llaw yn siwr o ddod i’w ran 
ynghanol y mieri petae yn rhy awyddus i 
lenwi’r blwch ar ras cyn y gweddill 
ohonom. 
   Ac roedd hi’n demtasiwn yn ogystal i 
flasu ambell fwyaren yn hytrach na’i 
chasglu a hynny yn ei dro yn gadael 
tystiolaeth go bendant ar wefus a bysedd. 
   Ond fe lwyddwyd yn y diwedd i 
lenwi’r blychau ac wedi dychwelyd i’r 
gegin cafwyd mwy o hwyl yn paratoi 
tarten a chrymbl mwyar duon na bu eu 
gwell erioed (yn ôl y cogydd pedair 
blwydd a hanner!). 
   Blodeua’r planhigyn rhwng misoedd 
Mai ac Awst, ac yna rhaid casglu’r 
ffrwyth dim hwyrach na Medi’r 29ain 
(sef diwrnod cysegredig Mihangel Sant 
[yn y calendr Iwliaidd gwreiddiol]) yn ôl 
y traddodiad.   
   (A’r stori honno yn adrodd bod y 
Diafol wedi syrthio o’r Nefoedd ar y 
diwrnod hwnnw, gan fytheirio wrth 
gwympo, glanio mewn llwyn mwyar 
duon pigog a phoeri [pi-pi medd eraill!] 
ei lid arnynt. 
   Mae llen gwerin hefyd yn cyplysu lliw 
porffor dwfn sudd y fwyaren gyda gwaed 
Crist, a’r mieri wedi bod yn ddeunydd 
parod i greu’r goron ddrain ar ddydd y 
croeshoelio.) 
   Ymddengys y cyfeiriad cyntaf at y 
ddraenen yn y Beibl yn llyfr Genesis 

[3,18], ond o Ddenmarc y ceir y 
dystiolaeth gyntaf o bobl yn bwyta 
mwyar duon, a hynny yn ‘stumog Benyw 
Haraldskjaer, a ddarganfuwyd yn y 
mawndiroedd yno yn 1835, ond a oedd 
yn deillio ‘nol i gyfnod oddeutu 490CC. 
[‘Roedd Miranda Aldhouse-Green o 
Brifysgol Caerdydd yn rhan o’r tim a 
wnaeth gynnal astudiaeth fforensig 
pellach ar y corff yn 2000 gan 
ddadansoddi cynnwys y stumog].   
   Mae ‘na bwysigrwydd meddygol ar 
wahanol gyfandiroedd wedi bod i’r 
fwyaren ers canrifoedd, gyda’r dail a’r 
gwreiddiau yn cael eu defnyddio i wneud 
te a gwella anhwylderau amrywiol. 
   Ond am ba hyd tybed y bydd y 
fwyaren yn parhau yn ein gwrychoedd? 
   Os ydym i gredu Greta Thunberg, y 
ferch ysgol 16 mlwydd oed o Sweden, a 
fu’n anerch Cynhadledd y Cenhedloedd 
Unedig ar Newid Hinsawdd yn Efrog 
Newydd yn ddiweddar ‘rydym eisioes 
wedi ein cyhuddo “o ddwyn ei 
breuddwydion a’i phlentyndod gyda’n 
geiriau gwag” 
   “Dywedwch eich bod yn ein clywed 
a’ch bod yn deall y brys …ond byddwn 
yn eich gwylio”  
   “Ers mwy na 30 mlynedd mae’r 
wyddoniaeth wedi bod yn glir fel grisial. 
Sut y meiddiwch barhau i edrych i’r 
cyfeiriad arall a dod yma i ddweud eich 
bod yn gwneud digon, heb awgrym bod y 
wleidyddiaeth a’r datrysiadau 
angenrheidiol i’w gweld yn unman.” 
   “‘Rydych yn ein gadael i lawr. Ond 
mae’r ieuenctid yn dechrau deall eich 
bradychiaeth. Mae llygaid 
cenedlaethau’r dyfodol arnoch chi. Ac os 
y dewiswch ein gadael i lawr, dywedaf 
“Ni fyddwn yn maddau i chi””  
   Byddai’n braf meddwl ein bod wedi 
clywed a gwrando ar y neges uchod, ac 
wedi gweithredu, ac y bydd ein wyr bach 
ni, ymhen blynyddoedd, yn gwneud yn 
union yr un fath a ninnau, yng nghwmni 
ei wyrion a’i wyresau ei hun, ac y bydd 
arogl tarten mwyar duon ffresh yn 
parhau i lenwi ei gegin yntau. 

 
ooooOOOOoooo 

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  
www.bethlehem.cymru .  
   Hefyd mae gan Bethlehem gyfri trydar 

(twitter)   @gwebethlehem.  

Diolch, Parti'r Efail! Diolch o galon am 
gyngerdd godidog i roi cychwyn i'n 
tymor newydd. Awr o adloniant safonol, 
pur. O'r cyflwyno hynod slic gan Gwyn, 
i'r unawdau persain gan Menna, Huw ac 
Iwan, y gerdd gyfoes, ddychanol wych i 
Dilyn gan Ifan at y gerddoriaeth 
gyfareddol gafwyd gan y bois! O'r dwys 
i'r digri, o'r llon 'r lleddf. Gwych iawn. 
Pum mlynedd ar hugain o ganu, cystadlu 
a difyrru, a dyw amser ddim wedi mennu 
dim arnynt! Wel, ron i lan ar y galeri! 
Na, chwarae teg, pawb yn canmol, pawb 
'di joio! Braf oedd teimlo ysbryd Rhys 
Dafis yn bresennol yn y cyngerdd trwy ei 
gyfansoddiadau a'i addasiadau. Ymlaen 
am bum mlynedd ar hugain arall!  

Noson i Gefnogi 
Elusennau 

Noson 
Agoriadol 
Merched y 

Wawr 
Cangen y 

Garth 

Martyn Williams a Kevan Eveleigh 

http://www.bethlehem.cymru
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Ysgol  
Garth Olwg  

Ysgol 3-19 Garth Olwg yn agor 
Ar ôl yr holl baratoi llynedd mae Ysgol 3
-19 Garth Olwg bellach ar agor. 
Agorwyd Ysgol Garth Olwg yn 
swyddogol ar Fedi’r 16eg mewn 
seremoni urddasol. Roedd cynrychiolwyr 
y sir, disgyblion yr ysgol, 
llywodraethwyr a staff yn gynulleidfa 
wresog. Perfformiodd côr yr ysgol isaf a 
chôr ysgolion canol ac uchaf a chafwyd 
detholiad hyfryd gan Elen Griffiths, 
Blwyddyn 10 ar y delyn.  
Dadorchuddiwyd plac yn dynodi agoriad 
yr ysgol. 
   Dywedodd Mr Edwards y Prifathro 
‘Rydym yn barod am yr her, a diflino 
fydd yn ein hymdrechion i wireddu ein 
huchelgais i sicrhau fod Ysgol Garth 
Olwg yn destun edmygedd o fewn ein 
Sir, Consortiwm, Cymru a thu hwnt.’ 
 
Ysgol yn dathlu canlyniadau Lefel A  
Mae disgyblion Ysgol Garth Olwg yn 
dathlu canlyniadau eu harholiadau Safon 
Uwch gyda rhai unigolion wedi sicrhau 
llwyddiant ysgubol. Mae’r canlyniadau 
eleni yn dangos llwyddiant yn y 
cymwysterau Safon Uwch a 
Galwedigaethol Lefel 3. Llwyddodd 95% 
o ddisgyblion i basio dau gymhwyster 
neu fwy gyda 70% o’r graddau yn A* - 
C. Ymysg disgyblion yr ysgol a oedd 
wedi sicrhau’r graddau uchaf eleni roedd: 
Bethan Horscroft-Preest: 2A*, 1A, 1C. 
Jake Spencer: 4A. Seren Lloyd-Ellis: 4A. 
Siân Jones: 2A, 2B. Laura Neak: 2A, 2B. 
Seren Fowler: 2A, 2B. Elin Griffiths-
Warner: 2A, 1B, 2C. Morgan Evans: 2A, 
1B, 1C.  
   Mae ein disgyblion yn bwriadu astudio 
mewn nifer o brifysgolion gwahanol ar 
ystod eang o gyrsiau gradd, gan gynnwys 
prifysgolion fel Exeter, Caerdydd, 
Manceinion a Southampton. Ymhlith y 
prifysgolion neu golegau eraill sydd wedi 
eu dewis gan ein disgyblion mae 
Abertawe, Aberystwyth a Reading. 
Dywedodd Prifathro Ysgol Gyfun Garth 
Olwg, Trystan Edwards: "Rydym yn 
falch iawn o lwyddiant ein myfyrwyr a 
braint oedd gweithio gyda nhw er mwyn 
eu cynorthwyo wrth gyflawni eu 
canlyniadau gwych. Mae cynifer ohonynt 
wedi gweithio mor galed ac maen nhw’n 
haeddu pob llwyddiant. Hoffwn ddiolch 
hefyd i’w rhieni, gwarchodwyr a 
theuluoedd, ynghyd â’n staff 
ymroddedig, am eu cefnogaeth a’u 

hymrwymiad i’r disgyblion. Rydym yn 
edrych ymlaen at ddilyn llwybrau ein 
myfyrwyr drwy’r brifysgol, gwaith neu 
addysg bellach, ac yn eu gyrfaoedd yn y 
dyfodol.” Dywedodd Rhuanedd 
Richards, Cadeirydd Corff y 
Llywodraethwyr: "Ar ran y 
Llywodraethwyr, hoffwn longyfarch ein 
myfyrwyr ar eu canlyniadau Safon Uwch 
a Galwedigaethol Lefel 3. Rydym yn 
falch iawn o’r hyn y maent wedi ei 
gyflawni. Diolch hefyd i’r staff am eu 
gwaith caled yn cefnogi ein pobl ifanc.” 

Disgyblion yn cael eu canmol ar 
berfformiad TGAU 
Mae disgyblion Ysgol Garth Olwg 
unwaith eto wedi cyflawni canlyniadau 
TGAU sy’n eu gosod ar lwybr o 
lwyddiant gydol oes.  Mae’r ysgol yn 
falch o gyhoeddi bod disgyblion Garth 
Olwg wedi perfformio’n dda unwaith eto 
eleni. Mae’r disgyblion wedi cyrraedd eu 
potensial ac mae’r canlyniadau’n 
ganmoladwy iawn. Mae’r cyrhaeddiad 
uchel ymhlith carfan sylweddol o’n 
disgyblion yn adlewyrchu gwaith caled 
ac ymroddiad y disgyblion, staff, rhieni a 
gwarchodwyr.    Ymhlith ein myfyrwyr 
sydd wedi gwneud yn rhagorol eleni 
mae: Anwen Davies – 13A*. Brianne 
Jones – 10A*, 3A. Huw Griffiths – 9A*, 
4A.   Gruff Roberts – 9A*, 4A. Efan 
Fairclough – 9A*, 3A, 1B. Steffan West 
– 8A*, 5A. Mae'r ysgol yn ymfalchïo 
bod llawer o'r disgyblion ag Anghenion 
Dysgu Ychwanegol a’r disgyblion hynny 
wnaeth sefyll yr arholiadau o dan 
amodau anodd, hefyd wedi sicrhau 
canlyniadau clodwiw.  
   Dywedodd Trystan Edwards, Prifathro 
Ysgol Gyfun Garth Olwg: 
"Llongyfarchiadau mawr i'n disgyblion 
Blwyddyn 11 ar eu canlyniadau.  Mae 
hyn yn dyst i’r holl waith caled gan y 
disgyblion a’r staff, a hefyd cefnogaeth 
gadarn ein rhieni a’n gwarcheidwaid. 
Rydym wedi llwyddo i feithrin y sgiliau 

dwyieithog sydd eu hangen arnynt ar 
gyfer y dyfodol. Yr wyf yn edrych 
ymlaen at groesawu nifer ohonynt yn ôl 
i’r chweched dosbarth, ac rwy’n falch 
iawn ein bod ni’n gallu cynnig ystod 
eang o gyrsiau a chymwysterau 
amrywiol.”   

Llwyddiannau Chwaraeon 
Llongyfarchiadau i Callum Nicholls, 
Blwyddyn 11 ar ei lwyddiant yn y byd 
criced. Dros yr haf enillodd Callum ei 
gap fel rhan o dîm criced Bunbury a De 
Orllewin Lloegr gan ennill clod am 
lwyddo i ennill pob gêm yn y 
cystadlaethau. Braf nodi nad dyma 
lwyddiant cyntaf Callum yn y maes 
criced. Enillodd “Chwaraewr y flwyddyn 
dros Gymru” am y drydedd flwyddyn yn 
olynol. Bu’n rhan o dîm Academi 
Morgannwg a deithiodd i India eleni. 
   Llongyfarchiadau i Ffion Biggs, 
Blwyddyn 9 am ennill ei gwregys du yn 
karate’r mis hwn. 
   Llongyfarchiadau i Ben Burnell a 
Daniel John a fu’n chwarae dros Gymru 
dan 18 yn Ne Affrica. 

 
Llongyfarchiadau i Rhys Morgan, 
Blwyddyn 13 ar lwyddo i ddringo copa 
Kilimanjaro 
yn Tanzania i 
godi arian i 
helpu pobl 
sy'n dioddef o 
Ffibrosis 
Codennog. 
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Ysgol Garth Olwg  
(Parhad) 

Da iawn i ferched Blwyddyn 8 a 9 a 
ddaeth yn 3ydd yng nghystadleuaeth Tenis 

Cymru. 

Taith yr Adran Gelf i Rydychen 
Cafodd ddisgyblion Celf a Ffotograffiaeth 
Blwyddyn 11 y cyfle i fynd ar daith i 
Rydychen i ymweld â’r Amgueddfa Pitt 
Rivers. Mae’r Amgueddfa wedi’i henwi ar 
ôl yr archeolegwr Augustus Pitt Rivers. 
Aethom o gwmpas yr amgueddfa yn 
casglu gwybodaeth ac arlunio’r artiffactau 
i adeiladu ein portffolio o waith ar gyfer 
TGAU. Mae tua 500,000 o drysorau yn yr 
amgueddfa a chasglwyd pob un gan Pitt 

Rivers ei hun. Mae rhai darnau bron 2,000 
mlwydd oed! Gwelir eitemau ac 
artiffactau fel mygydau, arfwisgau, 
offerynnau cerddorol, gwisgoedd, arfau, 
gemwaith a’r ‘shrunken heads’. Hefyd ar 
gyfer y disgyblion sy’n astudio 
ffotograffiaeth cafwyd taith gerdded o 
gwmpas y ddinas i ymweld â llefydd o 
ddiddordeb, fel y castell, hen garchar, ac 
adeilad ‘Camera Radcliffe’ a gafodd ei 
gynllunio gan James Gibbs. Cafodd pawb 

Gwnaeth y disgyblion fwynhau ymweliad y Goron Driphlyg a Chwpan Pencampwriaeth y 6 gwlad â’r ysgol. 

amser da a chasglwyd llwyth o luniau ar 
gyfer ein gwaith. 
 
Llangrannog 

Hapus, Ofnus, Nerfus, Cyffro: dyma rai o 
eiriau i ddisgrifio ein hamser gwych ar y 

daith. 
   Ar ôl gadael yr ysgol cyrhaeddon ni 

Llangrannog yn barod am ginio enfawr 
blasus. Ein gweithgaredd cyntaf ni oedd 

sgïo gyda nifer fawr o’r dosbarth yn 

cyrraedd copa’r llethr. Roedd y 
gwibgartio’n gyflym iawn ac yn wlyb 

iawn ond roedden ni wedi mwynhau yn 
fawr iawn. Roedd y rhan fwyaf ohonom ni 

wedi llwyddo i gerdded lawr y wal wrth 
abseilio. Y noson gyntaf aethon ni am dro 

lawr i draeth Llangrannog i wylio’r haul 
yn machlud. Wedi cerdded cawsom gyfle i 

chwarae gyda’n ffrindiau ar y traeth. 
Darganfuwyd pysgod jeli ar y traeth! Ar ôl 

cyrraedd nôl, cawsom ein diddanu gan 
ddisgyblion y chweched wrth ddawnsio 

gwerin; roedd pawb yn chwyslyd ar ôl 
dawnsio. 

   Yn y bore wedi llond bol o frecwast, 
aethon ni lawr y zip line. Roedden ni’n 

uchel iawn, wedyn cawsom ein gwlychu 
ar y cwrs antur wrth gropian drwy fwd a 

dŵr ar draws y cwrs. Roedd ambell berson 

gyda llygaid da ar gyfer y saethyddiaeth. 
Cafwyd prynhawn hwylus yn dringo ar y 

cwrs rhaffau uchel a’r wal ddringo cyn 
nofio i orffen y dydd.  

   Cerddon ni lawr i’r traeth eto a chreu 
cestyll tywod y tro hyn. Dawnsion ni tan 
ein bod ni’n flinedig tu hwnt yn y disgo 
wrth wrando ar gerddoriaeth Cymraeg. 
Diwrnod olaf yn dod, pawb yn drist ein 
bod yn mynd adref, ond cyn hynny fe 
fentron ni i neidio o’r tŵr mewn i’r bag. 

 Gan 7 Clydach 1 

Ysgol  Evan James 
 
 Dechreuad digon prysur i flwyddyn 
addysgol newydd yma’n Ysgol Evan 
James gydag etholiadau cynghorau’r 
ysgol, wythnos Cymreictod ac ambell i 
drip.  Yn wir mae disgyblion a staff Ysgol 
Evan James ar ben eu digon!     
 
Braf oedd croesawu aelodau newydd i’r 
tîm hefyd.  Croeso mawr i Mrs Catrin 
Hobbs,  Miss Eve Lewis a Miss Maxine 
Roderick.  Gobeithio y byddwch yn hapus 
iawn yn ein hysgol. 
 
Mae un aelod o gymuned Ysgol Evan 
James wedi dathlu pen-blwydd arbennig 
iawn yn ddiweddar.  Hoffem ddymuno 
pen-blwydd hapus iawn i Mr Ceri Tapper, 
gofalwr swpyr heini yr ysgol.   

Rhaid wrth gwrs llongyfarch Mrs Emma 
Smith ar ei hapwyntiad fel Pennaeth 
parhaol yr ysgol.  Pen llanw ugain 
mlynedd a mwy o ymroddiad i blant 
Pontypridd.   Mae pawb yn cydnabod fod 
Ysgol Evan James mewn dwylo diogel 
wrth iddi barhau i ffynnu o dan eich 
arweiniad. 
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Ysgol  
Pont-Sion-Norton 

Croeso 
Croeso enfawr i blant newydd y dosbarth 
Meithrin. Mae pawb wedi ymgartrefu 
erbyn hyn. 
 
Bore Coffi 
Diolch i bawb a ddaeth i gefnogi ein bore 
coffi Macmillan ym mis Medi.  Diolch i 
flwyddyn 6 am drefnu. 
 
#Siarteriaith  
Mae plant y Cyfnod Sylfaen wedi bod yn 
brysur yn chwilio am Gymry Cymraeg yn 
y Gymuned, darllen llyfrau Cymraeg yn y 
llyfrgell ac yn gwylio Cyw gyda Seren a 
Sbarc dros y penwythnos. Daliwch ati a 
chofiwch ddefnyddio’r Gymraeg yn y 
gymuned! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cymry Cŵl  
Llongyfarchiadau i aelodau’r Cymry Cŵl 
am gael eu dewis. Pob lwc gyda’ch gwaith 
yn awr. 

Cynllun Ewrop 
Cafodd Blwyddyn 6 amser da yng 
Nghanolfan Gydol Oes Garth Olwg yn 
dysgu ieithoedd Ewropeaidd gwahanol ac 
yn ymlacio gydag ychydig o ioga! Diolch i 
Gynllun Ewrop am y cyfle. 

Ail Goron i Martin  
 

Mae bardd o Ffynnon Taf wedi ennill ei ail 

Goron – yn yr un Eisteddfod.  

   Martin Huws enillodd y Goron yn 

Eisteddfod Rhys Thomas James, Llanbedr 

Pont Steffan. Enillodd y Goron yn yr un 

Eisteddfod yn 2016. Y gofynion eleni oedd 

casgliad o gerddi rhydd heb fod yn fwy na 

100 o linellau ar y testun Cusan neu 

Cusanau.  

   Dywedodd y beirniad, Tudur Dylan 

Jones, fod naw wedi cystadlu. “Yn wyneb 

y testun, fe fyddai rhywun yn disgwyl 

cerddi tyner ond mae’r bardd hwn yn 

mynd â ni i gyfeiriad tra gwahanol, yn 

procio’r annisgwyl, wrth sôn am filwr sy’n 

mynd i ryfel ac yn diodde o PTSD,” 

meddai yn Ysgol Bro Pedr.  

   “Yn y cerddi mae’r bardd yn cyferbynnu 

erchylltra rhyfel â chusanau ei gariad. Mi 

fyddai’n hawdd mynd dros ben llestri ond 

mae’r bardd 

buddugol yn 

gwybod sut a 

phryd i ymatal. 

Mae’n cyfeirio at 

y clefyd yn 

delynegol ac mae 

ei gynildeb yn 

eithriadol.”  

   “Milwr bychan 

sy’n llwyr deilwng 

o’r Goron eleni.”  

   Martin oedd un 

o ohebwyr cyntaf 

Golwg pan 

sefydlwyd y cylchgrawn yn 1988 cyn 

gweithio i’r Western Mail, Y Byd ar 

Bedwar, Taro Naw a Cymru’r Byd.  
   Aeth i Ysgol Uwchradd Cathays yng 

Nghaerdydd ac mae ei ddyled yn fawr, 

meddai, i’r athro Cymraeg, Elvet Thomas, 

a’r athro Ffrangeg, Ted Poole. Mae’n 

ennill Coron a siec sy werth £200.  


