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w w w . t a f e l a i . c o m  

Er y rhybuddion doedd neb yn credu fyddai y fath ddifrod yn 

cael ei achosi gan storom o law. Mae’n rhai blynyddoedd ers i ni 

weld cymaint o law yn disgyn mewn cyfnod byr ond roedd 

penwythnos canol mis Chwefror wedi torri pob record gyda 

storom Dennis yn taro cymoedd de Cymru. Roedd effaith y 

llifogydd i’w weld i lawr yr afon Taf  a Rhondda a’r difrod 

sylweddol wedi effeithio dros mil o gartrefi a busnesau. 

   Mae cymunedau yn y Trallwn, Trehafod, Rhydfelin, 

Nantgarw, Ffynnon Taf a Gwaelod y Garth wedi eu heffeithio 

yn ddifrifol gyda dodrefn ac eiddo personol wedi ei ddifrodi. 

Mae llawer o fusnesau hefyd wedi eu gorchfygu gan y dwr, 

mwd a’r llanast.  

   Roedd lefel y dŵr yng nghanol Pontypridd yn syfrdanol o 

uchel, metr yn uwch nag unrhyw lifogydd blaenorol. Roedd  

wedi effeithio ar lawer o siopau a Chlwb y Bont. Roedd yr afon 

Taf wedi mynd yn syth trwy ganol Ystad Ddiwydiannol 

Trefforest gan effeithio ar y busnesau yno.   

   Agorwyd cronfeydd bwyd a dillad a sefydlwyd cronfeydd 

ariannol ar-lein i gynorthwyo’r dioddefwyr.  

   Roedd y Cynghorydd Eleri Griffiths yn cynorthwyo trigolion 

yn Nhrehafod a dyma oedd ei hymateb “ Wedi bod allan drwy’r 

dydd yn ymweld a thrigolion Pontypridd a Threhafod sydd wedi 

eu heffeithio gan y llifogydd. Chware teg i bobl Trehafod - wedi 

trefnu clirio tai pobl allan, roedd croeso cynnes yn y Ganolfan 

Gymunedol a brechdanau i bawb. Byddant yn brysur eto fory yn 

gofalu ac yn trefnu gweithgareddau i’r plant, a chefnogi pawb 

mewn angen. 

Trychineb y Llifogydd 

Dechrau’r gwaith clirio yng Nghlwb y Bont 

Ystad Ddiwydiannol Trefforest           

   Ac erbyn diwedd yr wythnos dyma oedd sylw Eleri Griffiths  - 

“Mae cymaint o waith wedi'i wneud gan gynifer o wirfoddolwyr 

a staff RhCT ni allaf restru'r cyfan. Mae Trehafod hefyd wedi 

cael llawer o ymwelwyr caredig a hael yn cynnig rhoddion, 

cydymdeimlad a chydsafiad. Mae'n stori a rennir gan yr holl 

gymunedau a effeithiwyd i fyny ac i lawr y cymoedd.” 

  Mae’r apêl am arian i gefnogi’r dioddefwyr yn parhau a 

gallwch wneud hynny drwy nifer o gronfeydd ar crowdfunder a 

justgiving  https://www.crowdfunder.co.uk/pontypridd-flooding-relief 

 

Diolch i bawb am eu lluniau o’r cyfryngau cymdeithasol. 

Ceisiwyd cydnabod lle bo gwybodaeth.  

Llun: Adam Mathias 

Mr Urdd yn ymweld â’r ardal 

Cyn hanner tymor daeth Mr Urdd i ysgolion Pont Siôn Norton, 

Evan James a Heol y Celyn i atgoffa’r disgyblion am 

Eisteddfodau a Gwersylloedd yr Urdd a blwyddyn o hwyl yn ei 

gwmni. 

Cofiwch ddathlu Gŵyl Dewi 
 

Ymhlith y gweithgareddau ar gyfer Gŵyl ein Nawdd Sant bydd 

cyngerdd gan ddisgyblion ardal Pontypridd yn Eglwys Sant 

Catherine ddydd Llun, 2 Mawrth. Symudwyd noson Huw 

Chiswell, 29 Chwefror, o Glwb y Bont i Ganolfan Garth Olwg a 

bydd noson arbennig yn Y Ffatri Bop, Porth i godi arian i Glwb 

Y Bont ar 13 Mawrth.   

Llun: The Green Rooms 

https://www.crowdfunder.co.uk/pontypridd-flooding-relief
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EFAIL ISAF 
 

Gohebydd Lleol:  
Loreen Williams 

Dymuniadau Gorau 
Fe fydd Pat Edmunds, Penywaun yn cael 
llawdriniaeth yn yr ysbyty yn ystod y 
dyddiau nesaf. Dymuniadau gorau iti 
Pat, a brysia wella. 
 
Cyngerdd Brigyn 
Mae Brengain Rhys, Penywaun wedi ei 
dewis i fynd ar daith yr Urdd i Batagonia 
gan ymuno â phobl ifanc o bob rhan o 
Gymru. Fel un o’i amrywiol 
weithgareddau i godi arian ar gyfer y 
daith fe drefnodd Brengain gyngerdd 
gyda’r grŵp Brigyn yn Neuadd y Pentref 
nos Sadwrn Ionawr 25ain. Cafwyd 
dechrau gwefreiddiol i’r noson gyda’r 
grŵp lleol Y Dail yn diddanu’r 
gynulleidfa. Y gitarydd a’r prif-leisydd 
oedd Huw Griffiths, ei chwaer Elen ar y 
ffidil, Dan Hunt ar yr allweddellau a 
Steffan West, y drymiwr.  Da iawn chi. 
Daliwch ati. Ar ôl egwyl fer daeth y 
grŵp Brigyn i swyno’r gynulleidfa a’r 
ddau frawd yn ffarwelio gyda sain 
hyfryd y gân “Haleliwia”. 
   Noson ardderchog. Diolch i Brengain. 
 
Noson Seryddol  
(Sylwadau gan Keith Rowlands) 
Nos Sadwrn, Chwefror 8ed, 
trawsffurfiwyd canol Capel y Tabernacl 
drwy greu planetariwm. Rhwng 5 ac 
8:30 o’r gloch yr hwyr cynhaliwyd 
sesiynau o ugain munud yr un pan oedd 
arbenigwr ym myd seryddiaeth yn 
cyflwyno rhai o ddirgelion y byd 
seryddol i grwpiau lleyg o bob oed. 
   Yn nhywyllwch y dom ail-grewyd ar y 
cryndo y miloedd o sêr sy’n weladwy ar 
noson glir. Tynnwyd sylw at y gwahanol 
batrymau mae’r sêr yn ffurfio yn y 
gofod, ac yn eu plith patrwm y sosban. 
Cyfeiriwyd sut mae patrymau’r sêr wedi 
dylanwadu ar fytholeg Groeg. Mae’r 
ffaith bod goleuni rhai sêr yn gwanhau 
ac eraill yn diflannu yn gyfangwbl o’r 
Llwybr Llaethog yn ddirgelwch i 
seryddwyr proffesiynol ac amatur fel ei 
gilydd, a llawer o ddamcaniaethau wedi 
eu cynnig i egluro’r ffenomenon. 
   Cynhaliwyd y noson fel ymgais i godi 
arian i dalu am do newydd i Neuadd y 
Pentref. 
 
Y Digymar Iolo Morganwg 
Ar noson oer a stormus fe ymlwybrodd 
aelodau Cylch Cadwgan i’r Ganolfan yn 
Efail Isaf i wrando ar Yr Athro Geraint 
Jenkins yn traddodi darlith ar ei hoff 
destun “Y Digymar Iolo Morganwg”. 
Roedd yr ystafell dan ei sang a phawb yn 
mwynhau’r wledd a baratowyd. Roedd ei 
ddull traddodi yn apelgar a meistrolgar a 
phawb wedi mwynhau’r cyfeiriadau 

chwareus a’i hiwmor miniog. 
  Cawsom hanes cynnar Iolo yn frodor o 
Lancarfan a dreuliodd y rhan fwyaf o’i 
oes yn Nhrefflemin mewn bwthyn tlawd. 
Yn saer maen wrth ei alwedigaeth ac yn 
berson galluog yn ymhyfrydu mewn 
llenyddiaeth a barddoniaeth yn y 
Gymraeg a’r Saesneg. Roedd yn gasglwr 
brwd o law ysgrifau. Yn absenoldeb 
ffynonellau hanesyddol mi wnâi Iolo 
ffugio’r gwaith ei hun gan gamarwain 
ysgolheigion ar hyd y blynyddoedd. 
   Cymwynas fawr Iolo â’i genedl oedd 
creu Gorsedd Beirdd Ynys Prydain a 
chlywyd fel y bu iddo fynnu cyflwyno’r 
Orsedd i’r Eisteddfod yng Nghaerfyrddin 
yn 1819. 
   Bregus iawn oedd iechyd Iolo, ond er 
hynny roedd yn gerddwr brwd. Cerddai 
rhyw ddeng milltir ar hugain yn 
ddyddiol. Fe gerddai i Lundain gan 
dreulio wythnosau yno gan adael ei 
wraig a’i blant yn dlawd ac anghenus. 
   Gresynai’r Athro Geraint Jenkins nad 
oes gennym garreg fedd na chofeb 
gyhoeddus i goffau'r athrylith o Gymro. 
“Oni ddylem gywilyddio?” gofynnodd. 
Bu prynu brwd ar gyfrol yr Athro ar 
ddiwedd y noson. Prawf pendant fod 
pawb wedi mwynhau’r cyflwyniad. 
 
Y TABERNACL 
Tafod y Tab 
Cyhoeddwyd y trydydd rhifyn ar ddeg o 
gylchgrawn Y Tabernacl, Tafod y Tab. 
Diolch o galon i Eleri a Gwilym Huws 
am eu gwaith diflino yn casglu a 
chyflwyno’r hanes mor raenus. 
 
Pen-blwydd Arbennig 
Fe fydd un o’n haelodau’n dathlu pen-
blwydd arbennig ar Fawrth 5ed. 
Llongyfarchiadau gwresog i Myra 
Davies, Radur (mam Bethan Roberts) ar 
ei phen-blwydd yn 90 oed. 
 
Brysiwch Wella 
Dymunwn wellhad buan i Ann Dixey ac 
Emlyn Penny  Jones wedi iddynt 
dderbyn llawdriniaeth yn ddiweddar. 
 
Cymeriadau Ardal y Garth 
Nos Wener, Ionawr 31ain cynhaliwyd 
achlysur cyntaf i ddathlu 150 mlynedd 

adeiladu capel presennol Y Tabernacl. 
Don Llewellyn o Bentyrch oedd siaradwr 
gwadd y noson ac fel brodor o ardal Y 
Garth cafwyd ganddo stôr o hanes yr 
ardal, storïau doniol am drigolion Y 
Garth ac ychydig o ffeithiau am yr 
effaith gafodd y  Rhyfel ar yr ardal. Bu’n 
sôn am gerddorion yr ardal, yn gantorion 
a thelynorion. Cafwyd hyd yn oed 
enghraifft o rapio ganddo ef ei hun, hyn i 
gyd gyda lluniau o’r digwyddiadau a 
chymeriadau’r ardal. Llywyddwyd y 
cyfarfod gan Geraint Rees ac mi roddodd 
yntau hanes rai o drigolion pentref Efail 
Isaf a’r Tabernacl yn ei gyflwyniad. 
 
Merched y Tabernacl 
Ar y 5ed o Chwefror aeth nifer dda o 
aelodau Merched y Tabernacl i’r Coleg 
Cerdd a Drama yng Nghaerdydd. Ar ôl 
cael byrbryd a chlonc yn y ffreutur fe 
gawsom ein tywys i’r Neuadd i fwynhau 
teyrnged i’r telynor John Thomas. 
Brodor o Benybont-ar-Ogwr oedd John 
Thomas a ddaeth yn delynor medrus pan 
yn ifanc iawn. Treuliodd chwe blynedd 
yn yr Academi Gerdd Frenhinol yn 
Llundain ac fe’i urddwyd yn Bencerdd 
Gwalia yn Eisteddfod Genedlaethol 
Aberdâr yn 1861. Bu’n delynor i’r 
Frenhines Victoria ac mi roedd yn 
gyfansoddwr uchel ei barch. Cafodd y 
gynulleidfa yn neuadd Dora Stoutzker eu 
hudo’n llwyr gan y telynorion ifanc, 
myfyrwyr y Coleg cerdd a Drama. 
Treuliwyd orig hyfryd yn eu cwmni wrth 
iddynt gyflwyno cyfansoddiadau John 
Thomas a threfniant neu ddau o’i eiddo. 
Prynhawn i’w gofio! 
   Cyfarfod nesaf y grŵp fydd dathlu  
Gŵyl Dewi ym Mwyty Cesar ddydd 
Mercher, Mawrth 25ain. Cyfarfod am 
12.30yp ar gyfer 1 o’r gloch. 
   Cysylltwch â Beti Treharne os ydych 
am gyd-loddesta. 
 
Trefn yr Oedfaon ar gyfer mis 
Mawrth 
Mawrth1af. Oedfa Gymun o dan ofal 
aelodau Tonteg a Phentre’r Eglwys 
Mawrth 8fed Dr Gareth Roberts, Bangor. 
(Cyn-aelod yn dychwelyd i ddathlu’r 150 
mlynedd) 
Mawrth 15fed Sul i bob oed gyda Gareth 
a Rhiannon Humphreys 
Mawrth 22ain Y Parchedig Gethin Rhys 
Mawrth 29ain Delyth Prys, Bangor. (Cyn
-aelod yn dychwelyd i ddathlu’r 150 
mlynedd). 
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Canolfan Trallwn yn casglu ar gyfer y dioddefwyr 

Stryd Seion o’r Hen Bont             

Bragdy Twt Lol ar Ystad Trefforest 

Heol Berw                

O Bont yr Ynys, Gwaelod y Garth                

Maes Parcio Heol Sardis 

Ystad Ddiwydiannol Gwaelod y Garth              

Heol Rhydychen, Nantgarw              

Heol Taf, Pontypridd, bore Sul 16 Chwefror 

Pont Trefforest yn anterth y llif              

Llun: Marc Real 

Llun:BBC 

Llun: Marc Real 
Llun: Heledd Fychan 

Llun: Valley Vets 

Llun:  BBC 

Llun: Steve Powderhill 

Llun: Eurgain Haf 
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PENTYRCH 
 

Gohebydd Lleol:  
 Tydan ni’n lwcus fel Cymry! Yn y 

Ddraig Goch mae gennym y faner gorau 

yn y byd, heb amheuaeth. A pheth gwell 

na’r cennin Pedr fel arwyddlun? Mae 

hanes go iawn tu ôl i’r faner wrth gwrs a 

gallwn ni fynd i Ddinas Emrys, ger 

Beddgelert a sefyll uwchben ble roedd y 

Ddraig Goch a’r Ddraig Wen yn ymladd.  

Ond dyw’r stori yna ddim yn wir 

meddwch chi, ond a ydych chi’n hollol 

siŵr? Roedd ein gelynion dros y ffin yn 

gwybod bod dreigiau yng Nghymru 

achos ar y mapiau cynnar doedd dim 

manylion i ddangos yn ein gwlad ddewr 

ni, dim ond y frawddeg ‘Here be 

Dragons’! 

   Yn fy nyddiau i yn yr ysgol go brin 

fyddai’r cennin Pedr mewn blodau ar 

gyfer diwrnod ein nawddsant a’r cennin 

roedden ni’n gwisgo i’r ysgol ar ddydd 

Gŵyl Dewi. Bechgyn drygionus oedden 

ni wrth gwrs a’n harfer oedd cnoi’r dail 

agosach at ein cegau. Roedd neuadd yr 

ysgol yn llawn o oglau cennin yn ystod y 

gwasanaeth boreol. Plant ynte! 

   Roeddwn i’n synnu gweld cennin Pedr 

mewn blodau tu allan i’r capel ble mae’n 

gymdeithas Gymraeg yn cyfarfod a 

hynny ar y 13eg o fis Ionawr! Tybed 

oedd hyn yn arwydd o’r newid 

hinsawdd? Dw’n i ddim, ond mae’r sinig 

ynof fi yn meddwl mai rhywbeth i 

wneud efo’r diwydiant blodau ydi hynny, 

wedi bod yn gweithio ar fagu gwahanol 

straen i ehangu’r tymor, siŵr o fod. Ond 

dw i ddim yn cwyno, mae’r blodyn yn 

ein sicrhau bod tymor y gwanwyn ar y 

ffordd a’r byd yn ailddechrau efo bywyd, 

a lliwiau, newydd. Ardderchog! 

   Dewch efo ni i fwynhau ein cefn 

gwlad, edrychwch ar ein gwefan 

cymdeithasedwardllwyd.cymru i weld os 

ydan ni’n cerdded yn eich ardal. Bydd 

croeso mawr i chi! 

Rob Evans 

Clwb Rygbi Pentyrch 
Rhwng difrod a dinistr Stormydd Ciara a 
Dennis a gemau'r 6 gwlad  prin iawn fu'r 
chwarae ar y cae dros yr wythnose 
diwetha, y tîm 1af heb chware ers ennill 
gêm bwysig bant yn erbyn yr Hen 
Illtydiaid ddiwedd Ionawr. Ond bu digon 
o weithgarwch yn y clwb ei hunan. Rhys 
Patchell - maswr Cymru - oedd y gŵr 
gwadd yn ddiweddar yn y noson Pei a 
Potsh flynyddol a drefnir gan y Llywydd 
a'r Is -Lywyddion - Pei , Potsh a Patch 
oedd teitl y noson eleni a Rhys wedi creu 
argraff fawr ar bawb gyda'i atebion 
aeddfed a deallus i'r cwestiynau 
amrywiol.  
   Yna yr un criw fu wrthi'n trefnu noson 
gymdeithasol i ddathlu San Ffolant - ie 
rwy'n gwybod - Santes Dwynwen 
flwyddyn nesa!! Ond bu'r arbrawf o 
ddigwyddiad yn llwyddiant mawr - y 
clwb wedi ei addurno'n hyfryd, yn 
edrych yn bictiwr, a phawb yn 
mwynhau'r canu, y dawnsio, y bwyd a'r 
cwmni. Bydd croeso i fwy eto o 
ddarllenwyr Y Tafod y flwyddyn nesa. 
Ac yna - nos Sadwrn gêm Cymru v 
Ffrainc - daeth rhaglen Heno yn fyw o 
Glwb Rygbi Pentyrch - cyfle i rai o'r 
selogion i leisio barn ar y gêm , a 
hysbyseb dda i rygbi'r pentre. Digon yn 
digwydd yn y clwb felly ond pawb yn 
edrych mlân at weld y timoedd nôl ar y 
cae cyn bo hir. (Huw Llywelyn Davies) 
 
Swyddfa Bost a Chaffi! 
Gobeithio, erbyn i chi ddarllen hwn, y 
bydd gennym Swyddfa Bost unwaith eto 
ym Mhentyrch. Gyda’r anghyfleustra a 
achosir wrth i’r ffordd rhwng Creigiau a 
Phentyrch gael ei chau mae hwn yn 
newyddion da iawn. 
   Newyddion da arall yw’r addewid am 
gaffi neu siop goffi newydd yn yr un 
lleoliad ag y bu Caffi Bethan. 
   Dymunwn yn dda i’r mentrau newydd 
yma sy’n gaffaeliad i fywyd y pentre. 
 
Y Berllan 
Syniad un o'r pentrefwyr yn y lle cyntaf 
oedd plannu perllan yng nghanol y 
pentref  a thrwy gyfrwng y gwefannau 
cymdeithasol fe gynyddodd y diddordeb 
yn gyflym. Mae prosiectau o'r fath yn 
boblogaidd ledled y wlad er mwyn dod 
â'r gymuned at ei gilydd;  hybu bywyd 
gwyllt a gweithgareddau awyr agored ac 
ymhen amser medi'r cynhaeaf a'i 
fwynhau. Gyda chydweithrediad y 
Cyngor Cymuned, ddechrau Rhagfyr 
plannwyd pum coeden afalau, un 
ohonynt yn goeden afal Enlli, ynghyd â 
nifer helaeth o fylbiau ar y tir agored 
rhwng Eglwys San Catwg a Lôn y Fro. 

Edrychwn ymlaen at weld ffrwyth eu 
llafur a braf gweld ymateb cadarnhaol i 
fygythiad newid hinsawdd. 
 
Genedigaethau 

Llongyfarchiadau i Sian a Tom Taylor ar 
enedigaeth Isabella ar y 10fed o 
Chwefror yn 9 pwys. Mae Jennifer a 
John sef Mam-gu a Thad-cu wrth eu 
boddau. Pob dymuniad da i’r teulu bach 
yn Llandaf. 
 
Croeso mawr hefyd i Betsi Elan a anwyd 
ar ddechre’r flwyddyn i Hywel Wigley a 
Cadi. Llongyfarchiadau gwresog i’r 
rhieni balch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parc Chwarae 
Mae’n dda gweld y parc chwarae  ger y 
gofeb rhyfel yn agored unwaith eto. 
Drwy gynnal nifer o ddigwyddiadau yn 
ystod y misoedd diwethaf llwyddodd y 
pentrefwyr i godi digon o arian i 
adnewyddu’r parc a nawr mae’n le 
atyniadol i blant y pentref chwarae yn ôl 
eu harfer. 
 
Adferiad Buan 
Dymunwn yn dda i Margaret Davies, 
Cefn Llan wedi iddi dreulio cyfnod yn yr 
ysbyty yn ddiweddar. 

Cymdeithas Edward Llwyd 
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Ysgol Creigiau 

BAE ABERTAWE 1940au 

Aeth disgyblion Blwyddyn 5 i ymweld 
ag amgueddfa Bae Abertawe 1940au i 
ddysgu mwy am yr Ail Ryfel Byd. 
Gwibdaith arbennig yn ôl y disgyblion. 
Diolch yn fawr i rieni am eu cymorth ar y 
diwrnod. 
  
HER CEIR 3D FFORMIWLA 2020 
Fore Iau ymwelodd Mr Peter Dorrington 
â'r ysgol i weithio gyda disgyblion Class 
5 a Dosbarth 4. Rydym yn cymryd rhan 
yn Her Ceir 3D Fformiwla 2020 mewn 
partneriaeth gyda Phrifysgol Abertawe. 
Bydd disgyblion Dosbarth 4 a Class 5 yn 
cael y cyfle i ddylunio, adeiladu a rasio 
eu ceir Fformiwla 3D eu hunain gan 
ddefnyddio argraffwyr 3D a fenthycwyd 
gan Brifysgol Abertawe. Nod yr her yw 
cymell dysgwyr ifanc a'u hathrawon 

ledled Cymru i fabwysiadu Technolegau 
Digidol Diwydiannol yn y cwricwlwm. 
Gweledigaeth Coleg Peirianneg Prifysgol 
Abertawe yw i ysgogi ysgolion cynradd i 
ddefnyddio’r her hon fel platfform i 
gydweithio ag academyddion, diwydiant 
ac awdurdodau addysg lleol wrth 
ddarparu gweithgareddau addysgu a 
dysgu STEM. Mae disgyblion Class 5 a 
Dosbarth 4 yn edrych ymlaen yn eiddgar 
at weithio gyda Mr Dorrington yn ystod 
y tymor. 
 
CWIS LLYFRAU 

Ddydd Llun, Ionawr 27ain, aeth wyth 
disgybl, pedwar o Ddosbarth 4 a 
phedwar o Ddosbarth 6 i gymryd rhan yn 
rownd trafod y Cwis Llyfrau a 
gynhaliwyd yng Nghwrt Insole, Llandaf. 

Da iawn Gwennan, Mali, Rhys, Gruff, 
Cian, Gruff, Bethan ac Anes - fe 
drafodoch chi’n wych! 
  
RSPB 

Ym mis Ionawr ymwelodd Chris a Ceri, 
cynrychiolwyr o'r RSPB, â'n 
dosbarthiadau Cyfnod Sylfaen. Cafodd y 
disgyblion gyfle i archwilio byd natur 
yng ngardd yr ysgol. Mwynheuodd pob 
un y profiad yn fawr - diolch Chris a 
Ceri. 

  
GWISGWCH GOCH I GYMRU 
Cefnogon ni 'Gwisgwch Goch i Gymru a 
Felindre' ddydd Gwener, Ionawr 31ain, a 
chodon ni £323 i’r elusen. 

   
TWRNAMAINT PÊL-RWYD 
Llongyfarchiadau i’r ddau Dîm Pêl-rwyd 
am chwarae mor arbennig yn 
Nhwrnamaint yr Urdd yng Nghaerdydd 
yn ddiweddar. Roedd Mrs Hussey a Mrs 
Stone yn falch iawn o’u hymdrechion! 

  
DIWRNOD RHIF A DYDD MIWSIG 
CYMRU 

Ddydd Gwener, Chwefror 7fed, 
cefnogon ni 'Ddiwrnod Rhif' yr NSPCC. 

Roedd disgyblion Cyfnod Allweddol 2 
wedi cefnogi disgyblion y Cyfnod 
Sylfaen wrth chwarae gemau rhifedd a 
thrwy ymgymryd â gweithgareddau 
Mathemategol a Rhifedd. Ar yr un 
diwrnod fe ddathlon ni ‘Dydd Miwsig 
Cymru’ drwy chwarae cerddoriaeth yn y 
dosbarthiadau ac yn y neuadd. Codwyd 
£228.65 i’r NSPCC a’r Tafwyl. Diolch 
arbennig i Mrs Evans am drefnu’r holl 
weithgareddau. 
  
DAWNSIO DISGO YN NEUADD 
DEWI SANT 

Bu’r grŵp Dawnsio Disgo’n perfformio 
ar lwyfan Neuadd Dewi Sant nos Iau, 
Chwefror 6ed, fel rhan o Ŵyl Ddawns 
Rubicon. Perfformiodd y grŵp yn wych 
ac roedd ymateb y gynulleidfa’n profi 
bod pawb wedi mwynhau eu perfformiad 
yn fawr. Diolch yn fawr i Mrs 
Tewkesbury a Mrs Willis am eu 
hyfforddi a diolch i’r rhieni a’r teuluoedd 
am gefnogi.  
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LLANTRISANT 
GROESFAEN 

MEISGYN 

Gohebydd y mis: Eluned Davies-Scott 

 

Codi Arian i Neuadd y Dref 

Ar ôl adfer yr adeilad gyda gwariant o 

£1.4m o Gronfa Dreftadaeth y Loteri 

Genedlaethol a chyrff cynilo eraill mae 

neuadd tref Llantrisant (y Guildhall) ar ei 

newydd wedd ac yn awr yn ganolfan ar 

gyfer ystod eang o ddigwyddiadau ac 

arddangosfeydd. 

   Yn ystod Mis Mawrth cynhelir dau 

gyngerdd mawreddog gan gorau enwog 

yr ardal. Ar Fawrth 1af mae Côr 

Merched Llantrisant a’r  “Gentlemen 

Songsters’ o Donyrefail yn y neuadd ac 

yna, ar 28ain o Fawrth, bydd Côr 

Orpheus Treforys, Cantorion Richard 

Williams a chorau Ysgol Llantrisant yn 

perfformio yn yr eglwys. 

   Rhaid canmol Dean Powell am ei 

frwdfrydedd a’i  waith caled parhaus i 

sicrhau bod yr adeilad eiconig hwn yn 

dod yn brif atyniad i dwristiaid ac yn 

ganolfan ar gyfer y gymuned leol.  

Dywedodd -“Mae’r neuadd yn gaffaeliad 

mawr i’r dref ac mae angen arian bob 

amser i’n helpu i barhau â’n gwaith i 

ddarparu canolfan dreftadaeth a 

gweithgareddau o’r radd flaenaf i 

drigolion ac ymwelwyr...Rydyn ni wrth 

ein bodd bod corau sydd mor uchel eu 

parch wedi cytuno i gefnogi’r neuadd’ 

Ewch i’r wefan  -  

www.llantrisantguildhall.co.uk i ddysgu 

mwy am y neuadd a’r gweithgareddau 

sydd wedi’u trefnu am y flwyddyn. Mae 

aelodau Cangen Merched Y Wawr 

Tonysguboriau eisoes wedi trefnu i gael 

ein tywys o amgylch yr adeilad gan 

Dean Powell ar Fehefin 10fed. 
 

Agor Distyllfa Gin newydd 

Yn ystod Mis Mawrth bydd distyllfa gin 

yn agor ar safle Castell Hensol. Andrew 

Mallows a’i fab, Rhys, sy’n cychwyn y 

fenter hon gyda chefnogaeth Stephen 

Leeke sy’n berchen ar y castell. Gallwch 

archebu taith o amgylch y ddistyllfa neu 

brofi y broses o wneud a photelu gin - 

anrheg da ar gyfer pen-blwydd neu’r 

Nadolig efallai! 
 

Artist Tecstilau yn ymddangos mewn 

ffilm hyrwyddo cwmni rhyngwladol 

Ym mis Rhagfyr y llynedd bu Haf 

Weighton, artist tecstilau o Benarth, yn 

siarad am ei gwaith gyda changen 

Merched Y Wawr, Tonysguoriau. Mae 

Haf, sy’n wreiddiol o Gaerdydd, yn 

brysur gwneud enw i’w hunan trwy greu 

gwaith unigryw sy’n cyfuno paent a 

phwythau. Mae ei gwaith wedi cael ei 

arddangos yn Galeri Saatchi yn Llundain 

a’r Senedd ac mae hi wedi cael nifer o 

gomisiynau ar gyfer ei gwaith. Mae Haf 

yn gweithio yn llawrydd ac yn arwain 

gweithdai ar gyfer ysgolion a sefydliadau 

eraill gan gynnwys Estyn. Yn ddiweddar 

cafodd Haf ei dewis ar gyfer ffilm 

hyrwyddo darn arian Britannia 2020 syn 

cael ei gynhyrchu gan y Bathdy 

Brenhinol, gallwch weld y ffilm 

“Inspirational” ar wefan y Bathdy. 

Mae’n dangos Haf yn gweithio ar y 

murlun gafodd ei gomisiynu ar gyfer 

Ysbyty Rookwood. 
 

Targed o £250,000  

Wedi blwyddyn lwyddiannus arall yn 

2019 mae Grŵp Codi Arian Macmillan 

Pontyclun a’r Ardal wedi gosod  her 

iddynt eu hunain ar gyfer 2020. Erbyn 

diwedd y flwyddyn maent  yn gobeithio 

byddant wedi codi £250,000 ar gyfer yr 

elusen ers i’r grŵp  gael ei sefydlu pum 

mlynedd yn ôl. Roedd cyfanswm llynedd 

dros £44,000 a chychwynnwyd eleni 

gyda chasgliad bwcedi yn Tesco 

Tonysguboriau ar 31ain Ionawr pryd 

derbyniwyd cyfraniadau gwerth 

cyfanswm o dros £820. Mae rhaglen o 

weithgareddau wedi ei drefnu gan y 

grŵp ar gyfer y flwyddyn gyfan gyda 

noson Cwis Mawr Macmillan ar 28ain 

Chwefror a Te Prynhawn Cymreig yn 

Eglwys All Hallows Mesigyn ar y 21ain 

o Fawrth (tocynnau ar gyfer y te ar gael 

trwy Eluned, £10 yr un). 

   Daeth ‘Bronwen’, bws gwybodaeth 

Macmillan Cymru, i Donysguboriau ar 

27ain o Chwefror. Mae dros ddwy 

flynedd ers i Bronwen gychwyn ei thaith 

o amgylch Cymru ac erbyn hyn mae hi 

a’r tîm wedi teithio i bob ardal o Gymru. 

Nid yw ystadegau 2019 ar gael eto ond 

yn y 2018 bu’r bws ar y ffordd am 250 

dydd gan gyrraedd 62,379 o bobl. 

 
Merched Y Wawr, Cangen 

Tonysguboriau 

Aeth 15 o aelodau y gangen i ddathlu’r 

Hen Galan yn nhafarn y ‘New 

Pennyfarthing’ yn Llantrisant. Braf oedd 

cael gweld y dafarn ar ei newydd wedd a 

chael cyfle i gefnogi busnes lleol. Ar y 

27ain o Chwefror bu’r aelodau’n cael 

cyfarwyddiadau am sut i gadw’n ystwyth 

trwy wneud ymarferion Pilates, dan 

arweiniad Mike Ebbsworth. Mae’n dda 

cael hyfforddwr Cymraeg gyda Mike yn 

rhedeg dosbarthiadau mewn sawl lleoliad 

erbyn hyn gan gynwys Canolfan 

Gartholwg.  Ym mis Mawrth fe fydd 

Ruth Davies yn dod a syniadau ar gyfer 

‘Uwchgylchu’ I’r gangen. Mae Ruth yn 

fedrus a chreadigol iawn; hi oedd yn 

gyfrifol am baratoi rhan fwyaf o’r 

eitemau uwchgylchu a  arddangoswyd ar 

stondin MYW yn ystod eisteddfod yr 

Urdd Bae Caerdydd 2019.

Siop Di-wastraff leol  

Mae’n werth galw mewn i siop fach 

newydd Truffles sydd  tu cefn i dafarn y 

Boar’s Head ym Mhontyclun. Yno cewch 

ddewis da o fwydydd, cynhwsion, 

eitemau molchi ac ar gyfer glanhau sy’n 

hybu siopa eco-gyfeillgar. Mae yno 

hefyd ddewis da o lysiau, ffrwythau a 

bara, wyau a llaeth mewn potel a hefyd 

‘muffins’ safori anarferol a blasus iawn a 

hyd yn oed ‘pear drops’ ! Ewch a’ch 

cynwysyddion gwag i’w llenwi. 

Rhan o waith Haf Weighton 
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   Seren o Glantaf oedd nesaf gyda 
chyflwyniad ar 'Y Thyroid'. Dechreuodd 
trwy son am y meddyg o dras Gymreig, 
Caleb Parry (1755-1822), oedd ymhlith y 
cyntaf i ddisgrifio'r clefyd thyroid sy'n cael 
ei adnabod heddiw fel clefyd Graves - 
cyfeiriodd Seren at y clefyd fel clefyd 
Parry neu Parry-Graves trwy ei darlith. 
Disgrifiodd achosion y clefyd fel mwtaniad 
mewn gennyn arbennig sy'n achosi newid 
mewn hormonau y thyroid. Un o'r pethau 
mwyaf cofiadwy am ddarlith Seren oedd y 
lluniau o'i hymennydd ei hun roedd wedi 
cael ar ymweliad â chanolfan CUBRIC 
(Cardiff University Brain Research 
Imaging Centre). 
   Nesaf daeth James, Taylor ac Abigail o 
Ysgol Rhyd y Waun i son am ddefnyddio 
mêl fel triniaeth gwrth gancr gan 
ganolbwyntio ar waith y cwmni 'Sugars for 
Health' sefydlwyd yn Aberystwyth gan Dr 
Robert Nash. 
   Maent yn creu triniaethau newydd am 
glefydau fel llid (inflammation), clefyd y 
siwgr a chancr trwy ddefnyddio defnyddiau 
naturiol fel mêl. Testun darlith Lowri a 
Menna o Bro Edern oedd 
'Chemiluminesence' sef golau o gemegion - 
a chafodd pawb 'Glowstick' i ddarlunio'r 
broses. Clywsom am ddefnydd y golau 
yma i gyfathrebu a rhybuddio rhwng 
anifeiliaid y môr a hefyd i gymryd lle 
isotopau ymbelydrol mewn meddygaeth. 
   Roedd y cyflwyniad nesaf ar ffurf ffilm 
gan Millie o Ysgol Bro Edern am y 
Sganiwr Connectome eto yng Nghanolfan 
CUBRIC - un o ddim ond tri pheiriant o'i 
fath yn y byd. Dangosodd ddelweddau 
anhygoel o'r ymennydd a'r ymdrech i 
fapio'r cysylltiadau mewnol yn yr organ 
hwn. Yn olaf daeth Mared a Rebecca o 
Glantaf i son am 'Ddementia yng Nghymru' 
gan son am yr ystadegau, yr achosion a 
thriniaethau y clefydau ofnadwy yma - gan 
gynnwys un cyffur sy'n dod o'r Cennin 
Pedr.  
   Cafodd y panel o 3 beirniad o Brifysgol 
Caerdydd waith anodd yn penderfynu ar 
enillwyr y gwobrau ariannol hael. Ond yn 
y pen draw, Seren daeth yn gyntaf, cafodd 
Rhodri a Betsn ynghyd â Menna a Lowri 
ail wobr ac aeth y trydydd i Rebecca a 
Mared. Cafodd pawb arall wobr 
teilyngdod. Hoffwn ddiolch i'n noddwyr, Y 
Sefydliad Ffiseg, am gefnogi'r 
gystadleuaeth hon am yr ail flwyddyn. 

Rhys Morris 

Nos Lun, 20fed Ionawr 2020 cawsom 
noson wych wrth i ni gynnal ein 
cystadleuaeth darlith wyddonol fer i bobl 
ifanc. Roedd 7 grŵp neu unigolyn yn 
cystadlu ar amrywiaeth eang o destunau. 
Yn gyntaf daeth Rhodri a Betsan o Glantaf 
i sôn am 'Hud a Llefrith' - cawsom 
esboniad gwyddonol o'r broses o 
gynhyrchu caws gan gymysgu diagramau o 
enseimiau gyda jôcs am y diwydiant llaeth. 
Nesaf daeth Morgan o Ysgol Bro Edern i 
gyflwyno ei ffilm am Therapi Gelen, sef 
defnyddio gelenod (leeches) i drin nifer o 
afiechydon fel cancr, pwysedd gwaed 
uchel, clefyd siwgr a hyd yn oed moelni. 

Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd 
CREIGIAU 

 

Gohebydd Lleol:  

 

Yn meddwl amdanoch  
Cydymdeimlwn yn fawr 

gyda Siân a Martin 

Powell, a’r bechgyn 

Rhys a Gareth. Bu farw 

tad Siân, Wynn Hughes 

ar y 15fed Ionawr yn 90 

mlwydd oed yn ei gartref 

yn Aberystwyth.  

 
 

Cantorion Creigiau 

Hoffai'r Côr ddiolch o galon i'r cefnogwyr 

hynny fynychodd y Cyngerdd Carolau yn 

Neuadd yr Eglwys, Creigiau jyst cyn y 

Nadolig gan sicrhau cyfraniad o £422 tuag 

at yr elusen blant CDH Uk. 

Protest i gefnogi Ysbyty 
Brenhinol Morgannwg 

 
Ymunodd Chad Rickard, ymgyrchydd 

Plaid Cymru ar ran ward Y Ddraenen Wen 

â channoedd o breswylwyr oedd yn 

protestio tu fas i’r Senedd i ymgyrchu dros 

gadw gwasanaethau Brys a Damweiniau a 

hynny dan arweinyddiaeth ymgynghorydd 

yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg. 

   Wrth annerch y dorf tu fas i’r Senedd ym 

Mae Caerdydd dywedodd Mr Rickard; 

“Deliodd Uned Frys a Damweiniau Ysbyty 

Brenhinol Morgannwg â 5,000 o bobl yn 

ystod mis Rhagfyr. Mae cymaint ohonom â 

phrofiad personol o ddefnyddio’r 

ddarpariaeth, ac wrth gael gwared â’r 

gwasanaeth bydd yn ein taro’n chwerw.  

   “Mae llawer wedi anelu eu dicter at y 

bwrdd iechyd lleol, ond yn y pen draw, 

penderfyniad gwleidyddol yw hwn; mae’r 

cyfrifoldeb am Wasanaeth Iechyd Cymru 

yn nwylo Llywodraeth Lafur Cymru.  

   “Maent yn atebol am y gwasanaeth 

iechyd yng Nghymru, er cymaint y maent 

yn gwadu nad ydynt yn rhan o gwbl o’r 

broses. Maent â’r gallu nawr i achub y 

gwasanaeth pe byddent yn fodlon ymyrryd.  

   “Mae’n bwysig i bawb i wneud eu rhan i 

warchod ein darpariaeth yn yr Adran Frys a 

Damweiniau, a da yw gweld yr ymgyrch yn 

cael ei chynnal mor frwd gan bobl o bob 

cwr o sir Rhondda Cynon Taf ac 

ymhellach.”  

  “Os ydych am weld y gwasanaethau yn 

gwella yn Ysbyty Morgannwg yn hytrach 

na chael eu dirymu, yna anfonwch e-bost 

neu neges Facebook at eich AC, AS a 

Bwrdd Iechyd Cwm Taf er mwyn gadael 

iddynt wybod beth yw eich barn. Mae’n 

bwysig i ni ddal i bwyso arnynt.”  

Dadorchuddio Cloc i ddathlu 
25 mlynedd Canolfan Tonteg 
  
Dadorchuddiwyd cloc i ddathlu 25 
mlynedd Canolfan Gymunedol Tonteg 
gydag aelodau’r pwyllgor gwreiddiol yn 
bresennol. 
   Wrth ddadorchuddio’r cloc dywedodd 
John David, Cadeirydd Canolfan 
Gymunedol Tonteg: “Hoffwn ddiolch i holl 
aelodau’r pwyllgor a’r cynorthwywyr dros 
y 25 mlynedd diwethaf am greu canolfan 
lwyddiannus, sef calon y gymuned. 
  “Er mwyn coffau a dathlu pen-blwydd 25 
oed Canolfan Cymunedol Tonteg rydym 
wedi gwahodd aelodau’r pwyllgor agorodd 
y Ganolfan ym 1995. Yn ystod y 5 
mlynedd ddiwethaf rydym wedi llwyddo i 
ddenu mwy o grwpiau a phartïon i’r 
ganolfan wrth hysbysebu ar ein gwefan, 
(Tonteg.com), Facebook a chyfryngau 
cymdeithasol eraill a hynny wedi ein 
galluogi i ddod â’r ganolfan i’r unfed ganrif 
ar hugain. 
   “Rydym wedi gosod panelau solar ar y to 

ac wedi gosod synhwyrydd symudiad ar y 

system oleuo yn y toiledau, y cynteddau 

cyffredin a’r ystorfa er mwyn lleihau cost y 

trydan. Rydym wedi gosod system 

ddiogelwch heb ei hail i gadw’r ganolfan 

yn ddiogel. I arbed yr amgylchedd, mae 

gennym gyflenwad o fagiau ailgylchu ar 

gyfer y gymuned a blwch casglu ar gyfer 

ailgylchu pacedi creision a gorsaf llenwi 

poteli dŵr am ddim.”  

Tonteg 
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PONTYPRIDD  

 
Gohebydd Lleol:  

 

Cynghorwyr Plaid Cymru yn 
canmol ysbryd cymunedol 

yn dilyn y llifogydd 
 
Mae ysbryd cymunedol Pontypridd wedi 
cael ei ddisgrifio yn rhagorol gan 
Gynghorwyr Plaid Cymru Heledd Fychan 
ac Eleri Griffiths. Mae’r cynghorwyr wedi 
bod yn gweithio dros eu cymunedau yn ddi
-stop yn dilyn llifogydd achoswyd gan 
Storm Dennis. 
   Dywedodd Cyng. Heledd Fychan: “Mae 
sawl person wedi gweithio dyddiau hir er 
mwyn helpu clirio i fyny ar ôl y llifogydd. 
Tan i chi weld y llanast eich hunain, mae’n 
anodd dychmygu'r difrod i gymaint o dai, 
busnesau, parciau ac adeiladau. Mae’n 
hollol anghredadwy." 
   “Mae’n mynd i gymryd sawl mis tan fod 
pethau nol i’r arfer, ac mae llwyth o 
unigolion a theuluoedd dal ddim yn 
gwybod ble maen nhw’n mynd i fyw dros 
y misoedd nesaf tra bod eu cartrefi yn cael 
eu trwsio. Mae’n mynd i fod yn siwrne hir, 
ond dwi’n rhyfeddu beth sy wedi ei 
gyflawni yn barod trwy'r gwaith caled gan 
gymaint o wirfoddolwyr yn ein cymuned 
ac o bell. Diolch i bawb sydd wedi 
cyfrannu. Mae’n fraint bod yn rhan o’r 
hwb i ddioddefwyr yng Nghanolfan 
Gymunedol Trallwn. Mae’n wych i weld y 
gwahaniaeth pan dyn ni’n gweithio gyda’n 
gilydd. Mae parseli bwyd wedi cael eu 
gwerthfawrogi ac mae sustem mewn lle er 
mwyn sicrhau bod prydau bwyd yn 
cyrraedd ardaloedd agos sy’n dioddef. 
   Ychwanegodd Cynghorydd ward y 
Rhondda Eleri Griffiths: “Mae cymuned 
Trehafod wedi cael ei daro yn galed gan y 
llifogydd. Beth sydd wedi bod yn rhagorol 
yw’r ysbryd cymunedol. Mae llawer o bobl 
heb yswiriant i adnewyddu eiddo a thrwsio 
eu cartrefi felly mae’r gymuned wedi 
gweithredu er mwyn gwneud gwahaniaeth.  
   “Mae Plaid Cymru yn galw ar 
Lywodraeth San Steffan i sicrhau fod 
yswiriant fforddiadwy ar gyfer eiddo i 
bawb ar draws Cymru. Dylai neb wynebu 
colli bob dim oherwydd lle maen nhw’n 
byw.” 

Merched y Wawr  
Cangen y Garth 

 
Oedd, mi roedd hi'n dipyn o sgŵp! Awr 
yng nghwmni Betsan Moses, Prif 
Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol! 
Person prysur, person diwyd, person 
anhygoel o ddiymhongar, llawn syniadau 
ac afiaith.  
   Mae Betsan yn y 
barchus, arswydus 
swydd ers bron i 
ddwy 
flynedd  bellach ac 
yn cofleidio pob 
sialens ddaw i'w 
rhan. Nid yw'n drist 
o weld tranc 'Taro'r 
Post' - ni ddywedwn 
ddim mwy! Mae cylch gwaith cyfrifoldeb 
y Prif Weithredwr yn ddi-ffiniau. Lle gynt 
aed am ddiwrnod i'r Eisteddfod fyddai'n 
cychwyn am ddeg y bore ac yn dirwyn i 
ben tua pump yr hwyr, bellach mae'r 
Eisteddfod wedi tyfu i fod yn un o wyliau 
celfyddydol mwya'r byd, yn para dros wyth 
diwrnod gyda phob dydd yn dechrau cyn 
wyth ac yn mynd yn ei flaen tan un y bore. 
Mae'n cynnig arlwy o dros fil o 
weithgareddau!  
   Yn ffodus iawn mae Betsan yn berson 
sy'n gallu gwneud â chydig iawn o oriau o 
gwsg. Pedair awr yn ddigonol, mynte hi. 
Felly doedd dim syndod ei gweld yn ei 
siaced hi-vis yn ffarwelio â phawb o faes 
Llanrwst bob gyda'r nos yn yr oriau mân ac 
yno i'w croesawu ben bore wedyn! 
Eisteddfod Boduan, Llŷn ac Eifionydd 
fydd yr Eisteddfod gynta iddi ei threfnu o'r 
dechrau oll. Ffaith ddiddorol - cerddodd 
hyd at wyth ar hugain o gaeau ym Mhen 
Llŷn er mwyn sicrhau y lleoliad gorau ar 
gyfer Gŵyl 2021! Bu'n rhan o dîm 
arloesol, llwyddiannus, agored Eisteddfod 
y Bae, Caerdydd yn 2018. Eisteddfod 
wnaeth ymestyn allan yn fwy nag erioed 
diolch i weledigaeth pobol fel Betsan, 
Elfed ac Ashok - sy bellach yn Llywydd y 
Llys. Ffaith ddiddorol arall - gwerthwyd 
58% o docynnau Eisteddfod y Bae i'r di-
Gymraeg.  
   Daw Betsan â phrofiad helaeth o'r byd 
celfyddydol i'r swydd hon gan iddi 
deithio'r byd yn blasu celfyddyd ac 
ymelwa o'r profi yn ei swyddi blaenorol. 
Mae ganddi weledigaeth yn sicr ond ei 
mantra cyson ydoedd pwysigrwydd 
tryloywder ym mhob peth sy'n gysylltiedig 
â'r Ŵyl. Gŵyl y bobol yw hi ac mae'n 
bwysig bod pawb yn deall sut y mae'n 
gweithio. Yn rhyfeddol mae hi yn gweithio 
a hynny ar gyfraniad pitw o ddim ond 12% 
yn flynyddol gan ein Llywodraeth. Diolch 
byth am gymdogaethau hael trwy Gymru! 
Ac un ffaith anhygoel i gloi - mae llwyfan 
y Pafiliwn yn fwy na hyd yn oed llwyfan 
Canolfan y Mileniwm! Felly mae sgôp i 
berfformiadau uchelgeisiol iawn yn y 
dyfodol - fel y gwelwyd yn y cynhyrchiad 
arloesol yn Llanrwst - 'Y Tylwyth' gan 
Myrddin ap Dafydd, Gwyneth Glyn a Twm 
Morus.  
   Diolch o galon Betsan am rannu cymaint 
gyda ni a rhoi o'th amser prin. 

Dinistr Dennis 
Ble ma dechre disgrifio'r hyn ddigwyddodd 
nos Sadwrn a bore Sul ganol fis diwetha? 
Doedd neb wedi rhagweld effaith ofnadwy 
o drychinebus Storm Dennis ar brif stryd y 
dre a nifer o strydoedd cyfagos. Fe fydd 
darllenwyr y Tafod wedi gweld yr holl 
luniau ar y cyfryngau a chlywed hanesion 
torcalonnus am dai a busnesau dan ddŵr o 
achos y llifogydd. Mae ymdrechion arwrol 
wedi digwydd i gliro ond fe fydd hi’n sbel 
hir nes y daw pethe i drefn i nifer o 
drigolion Pontypridd. 
 
Clwb y Bont 
Mae’r Clwb wedi derbyn cyhoeddusrwydd 
arbennig ar y cyfryngau yn sgil difrod y 
llifogydd. Fel un oedd yn dyst i’r olygfa 
drist wrth gamu mewn i gyntedd a bar y 
clwb fore Llun, 17eg o Chwefror roedd yn 
anodd credu nerth y dŵr oedd wedi symud 
yr holl ddodrefn oni bai am y bwrdd pwl. 
O fewn ychydig orie roedd y lle yn llawn 
gwirfoddolwyr wedi galw heibio i gynnig 
help i wagio’r llawr waelod a golchi’r 
haenen o fwd oedd ar bopeth! 
   Mae Pwyllgor y Clwb yn ddiolchgar dros 
ben i  bawb sy wedi helpu gyda’r clirio a 
sy wedi cyfrannu yn hael i’r Gronfa Apel. 
Os ydych yn teimlo eich bod yn gallu 
cyfrannu yn ariannol mae modd gwneud ar 
dudalen JustGiving/Clwb y Bont neu rhoi i 
aelodau o’r pwyllgor. Fe fydd y Clwb ar 
gau am gyfnod nes bod yr awdurdodau yn 
fodlon ar lendid a diogelwch yr adeilad. 
   Diolch hefyd i Ganolfan Garth Olwg am 
ddod i’r adwy i gynnal Noson Huw 
Chiswell nos Sadwrn, Chwefror 29ain. 
Bydd mwy o newyddion am y Clwb ar y 
dudalen Facebook. 
 
Merched y Wawr 

Llawer o ddiolch i Mike Ebbsworth am 
noson ddiddorol. Sylwch mor heini mae’r 
aelodau yn y llun o’r noson Pilates!! 

   Cysylltwch â Dilys os ydych am ymuno 
ag aelodau’r gangen i ddathlu Gŵyl Dewi 
yn nhŷ bwyta Cesar yng  Nghreigiau nos 
Iau, Mawrth 12fed 
   Byddwn nôl yn Festri Sardis  nos Iau, 
Ebrill 9fed. Dechreuwch ymarfer eich 
sgiliau Sgrabl nawr. Bydd cwis hefyd. 
 
Clwb Llyfre 
Nofelau Saesneg  gan yr awdures Elizabeth 
Stroud sy dan sylw mis yma. Byddwn yn 
cwrdd yn nhŷ un o’n haelodau nos Fawrth, 
Mawrth 17eg gan na allwn fynychu Clwb y 
Bont ar hyn o bryd. Cysylltwch â Jayne am 
fwy o wybodaeth. Cyfrol Gymraeg fydd 
dewis Mis Ebrill gan obeithio byddwn nôl 
yng Nghlwb y Bont nos Fawrth, Ebrill 
14eg 
 
Cyfraniadau i’r Golofn 
Rwyn awyddus iawn i gynnwys eich 
newyddion yn fisol. Cysylltwch â fi os oes 
unrhyw hanesion gyda chi. 
07968438314 
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Bethlehem 
Gwaelod-y-garth 

Ysgol Gynradd  
Gymraeg Llantrisant 

Trefn yr Oedfaon (ar  y Sul am 10:30 

a.m. oni nodir yn wahanol): 

 

Mis Mawrth 2020: 

1 – Oedfa Gŵyl Ddewi (i gynnwys 

perfformiad o Geiriau Olaf Dewi) 

8 – Oedfa Gymun dan ofal y Parchedig 

Allan Pickard 

15 – Oedfa dan ofal y Parchedig R Alun 

Evans 

22 – Oedfa dan ofal y Parchedig Glyn 

Tudwal Jones 

29 – Oedfa dan ofal y Parchedig Robin 

Wyn Samuel 

 

Mis Ebrill 2020: 

5 – Oedfa dan ofal y Parchedig Lona 

Roberts 

10 – Oedfa Gwener y Groglith 

12 – Oedfa Sul y Pasg dan ofal Delwyn 

Sion 

19 – Oedfa dan ofal Dr Hefin Jones 

26 - Oedfa dan ofal y Cwrdd Merched                                                                                                                                                                        

ooooOOOOoooo 

 

Pan oeddwn yn yr ysgol uwchradd, tua 

Form 2 neu 3 fel y byddai yn y dyddiau 

rheini, mi fynnais gael telesgop yn 

anrheg un Nadolig.  

   Roedd yr athrawes fathemateg o’r 

Waunfawr, Miss Bessie Jones, “Bessie 

bach” yn ôl ei llysenw, oherwydd ei 

maint corfforol, wedi cyplysu ei 

diddordeb hi mewn mathemateg a 

seryddiaeth, ac yn ei rannu a ni’r 

disgyblion mewn gwers a sgwrs. 

   Ac yn ddifeth roedd y cyfnod yma 

ynghanol y chwedegau yn hynod o 

gyffrous yng nghydestun y gofod, gan 

arwain ar ddiwedd y degawd at weld dyn 

yn cerdded ar wyneb y lleuad. 

   Telesgop bach ydoedd, ond serch ei 

gyfyngiadau, ‘roedd yn fy ngalluogi i 

gael golwg ychydig yn fanylach ar “mare 

serenitatis” a “mare tranquillitatis”, y 

clytiau sy’n ymddangos yn llwyd eu lliw 

pan mae gweddill y lleuad yn llachar a 

disglair. 

   Bryd hynny roeddem wedi’n dysgu 

bod yna naw o blanedau yn 

amgylchynu’r haul, a’u bod yn amrywio 

yn eu maint ac yn yr amser a gymerent i 

wneud hynny. 

   Roedd o leiaf chwech, gan gynnwys 

ein daear ni, [Mercher, Gwener, Mawrth, 

Iau a Sadwrn oedd y gweddill] yn 

wybyddus i’r Asyriaid, y Babiloniaid a’r 

Eifftwyr],  peth o’r ymwybyddiaeth yn 

mynd yn ôl mor bell ar ail ganrif-ar-

bymtheg cyn Crist,  oherwydd eu bod 

wedi arsylwi arnynt a’u llygaid craff heb 

gymorth unrhyw offer o fath yn y byd.    

   Felly Beibl chwe planed oedd Beibl 

William Morgan yn 1588, a Beibl 1620, 

y dathlwn ei bedwar canmlwyddiant 

eleni.   

   Mae fersiwn sydd gen i o “Geiriadur 

Charles”, a gyhoeddwyd yn 1864, yn 

cydnabod Wranws (1781) a Neifion 

(1846) yn ychwanegol fel planedau. 

   Pan ychwanegwyd Plwton at y 

rhengoedd yn 1930 dyna’r nifer yn 

cyrraedd naw planed ein hieuenctid, gan 

wneud Beibl Cymraeg Newydd 1988 yn 

gyson a’n crebwyll. 

   Ond erbyn i Arfon Jones gyhoeddi 

Beibl.net yn 2015, ‘roedd Plwton druan 

wedi diflannu. Yn 2006 diddymwyd 

Plwton o fod y “nawfed” blaned i 

rengoedd y mân-blanedau oherwydd 

darganfod nifer o wrthrychau mwy o 

faint yn y gofod, ac yn fwy penodol un a 

fedyddiwyd yn Eris, Duw’r isfyd! 

   Nid o’r isfyd, serch hynny, y daeth 

“Geiriau Olaf Dewi” yn gyfarwydd i 

gynulleidfa Bethlehem, Gwaelod-y-

garth, oherwydd dros yr wythnosau 

diwethaf buont wrthi’n ymarfer a 

pharatoi ar gyfer “première” byd o waith 

gan Eilir Owen Griffiths a gyflwynir ar 

Sul y 1af o Fawrth eleni fel rhan o 

ddathliadau Gŵyl Dewi Sant. 

   Eilir ei hun sy’n arwain ac mae 

“gwnewch y pethau bychain” a “chedwch 

y ffydd” yn atsain drwy furiau’r capel yn 

yr ymarferion. 

   Ac yn sgil y trychinebau led-led byd, 

ond yn fwy diweddar ar stepen ein drws 

gyda’r llifogydd, mae estyn llaw o 

gymorth, gofalu am les ein cymdogion, a 

gwneud y pethau bychain wedi bod yn 

arwyddair ac yn ymarfer gwerth ei 

fabwysiadu a’i weithredu. 

   Fel mae’n ddigwydd ar y 13eg o 

Fawrth y darganfuwyd Wranws gan 

Willian Herschel yn 1781, ac ar y 13eg o 

Fawrth 1930 y darganfuwyd Plwton gan 

Clyde Tombaugh, gwr 23 mlwydd oed 

o’r Unol Daleithiau.  

   Mae sôn bod yna symydiad i geisio 

atgyfodi Plwton i’w phriod le ymysg y 

detholion o’r planedau unwaith yn 

rhagor – cawn weld ai gwir y suon 

rheini! 

   Yn y cyfamser diolch Dewi am ein 

hatgoffa o’n cyfrifoldebau beth bynnag 

ein maint!             

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. 

Mae plant yr ysgol wedi bod yn cadw'n 
heini drwy gymryd rhan mewn llu o 
weithgareddau chwaraeon drwy gydol 
mis Ionawr a mis Chwefror, gan 
gynnwys ymgyrch Ionawr Iachus yr 
Urdd, twrnameintiau pêl-droed, pêl-rwyd 
a rygbi yn ogystal â gymnasteg.  
 
Cystadlodd rhoi o'r plant yng 
nghystadleuaeth gymnasteg yr Urdd yn 
Ysgol Llanhari a llongyfarchiadau i 
Rosie am ennill medal arian. Daeth tîm 
pêl-rwyd yr ysgol yn ail yn nhwrnamaint 
yr Urdd ac yn gyntaf yn nhwrnamaint 
Ysgolion Cymru yng Nghanolfan 
Hamdden Llantrisant. Pob lwc iddynt yn 
y rownd derfynol ym Merthyr ym mis 
Mawrth.  
 
Nesaf, pêl-droed a da iawn i'r merched 
am chwarae'n wych yn nhwrnamaint yr 
Urdd ac i'r bechgyn am ddod yn ail 
mewn twrnamaint yn Nhrefforest. 
Enillodd y tîm rygbi bob gêm ar Ionawr 
31ain a daethant yn ail yn nhwrnamaint 
yr Urdd. Diolch yn fawr i Mr Jones a Ms 
Jenkins am hyfforddi ac i'r rhieni sydd 
wedi bod yn helpu a chefnogi. 
 
I fyd y celfyddydau nesaf. Cynhaliwyd 
Eisteddfod yr ysgol ddechrau mis 
Chwefror gyda nifer o blant yn 
cystadlu'n frwd. Diolch o galon i Mrs 
Siw Thomas a Mrs Sian Davies am 
feirniadu'r cystadlaethau llwyfan ac i 
Mrs Mair Williams am feirniadu'r gwaith 
llenyddol. Pob lwc i bawb yn yr 
Eisteddfod Gylch ym mis Mawrth.  
 
Cafodd Blwyddyn 6 hwyl gyda Lauren 
o'r Urdd a ddaeth i gynnal gweithdy 
drama. Diolch iddi hi!  
 
Llongyfarchiadau hefyd i'r plant a 
enillodd gystadleuaeth celf Meddygfa'r 
Hen Ysgol, Pontyclun. Daeth Dr Price a 
Rachel o'r feddygfa i'r ysgol i longyfarch 
Evie, Isabelle ac Olivia. Da iawn 
ferched! 
 
Yn olaf, croeso mawr i Mrs Claire 
Griffiths sydd newydd ddechrau 
gweithio gyda ni fel cynorthwywraig.  
 

   Cofiwch hefyd am wefan Bethlehem 

sydd i’w chanfod ar 

www.bethlehem.cymru 

   Ymwelwch yn gyson â’r safle i chwi 

gael y newyddion diweddaraf am hynt a 

helynt yr eglwys a’i phobl. 

   Hefyd mae gan Bethlehem gyfri trydar 

(twitter) @gwebethlehem. 

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

ar gyfer rhifyn mis Ebrill 

i gyrraedd erbyn 

26 Mawrth 2020 
 

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 

Pontypridd 

Dathlu Gŵyl Dewi 
 

Nos Iau, Mawrth 12fed  
 

Cysylltwch am  
fanylion:   

01443 485272                            

Tonysguboriau 

Mawrth 18fed  
 

Ruth Davies  
‘Ailgylchu creadigol’ 

 
Rhagor o fanylion:   

01443 223828                            

Argraffwyr:  
 
 
  

www.evanprint.co.uk 

Cangen y Garth 

Haf Weighton 
‘Y Byd trwy bwythau’  

 
8.00yh Nos Fercher,  

Mawrth 18ed 
Yn Y Ganolfan, Efail Isaf 

 
Croeso cynnes i bawb! 

CYLCH 

CADWGAN 

Cylch Llyfryddol  
Caerdydd 

  

Gwener, 20 Mawrth 2020 

Bydd Dr Bleddyn Owen Huws yn trafod 

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

Williams a Chysgod y Rhyfel Mawr. 
 

   Cynhelir y cyfarfod am 7.00 o’r gloch 

yn Ystafell 0.31, Adeilad John Percival, 

Safle Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd, 

CF10 3EU. 

Ariennir yn 
rhannol gan 

Lywodraeth 
Cymru 

Capel Salem Tonteg 
 
Eleni, yn ystod y Grawys, rydyn ni’n 
bwriadu meddwl am  y thema “Mae’r 
goleuni’n trechu’r tywyllwch”. Rydyn 
ni’n gwahodd cyfraniadau o’r gymuned 
ar y thema yma – cerddi, caneuon, celf, 
beth bynnag. Rydyn ni’n gobeithio 
arddangos y cyfan yn y capel rhwng 
Dydd Gwener y Groglith, a Sul y Pasg. 
Os oes diddordeb ‘da chi gymryd rhan, 
cysylltwch â Rosa ar 
 revdrosa@gmail.com neu 07807893373 

Nos Wener  
3ydd Ebrill am 8.00yh  

 
Noson yng nghwmni  

HEIDDWEN TOMOS  
awdur a dramodydd 

 
yn Y Ganolfan, Tabernacl, 

Efail Isaf 
Cydnabyddir cefnogaeth 

Llenyddiaeth Cymru 

CD Newydd o Emynau 

Côr Godre’r Garth sy’n canu ar y CD 
diweddaraf yn y gyfres ‘Hoff Emynau’. 
Recordiwyd pymtheg o emynau yn y 
Tabernacl, Caerdydd gyda Steffan 
Watkins yn arwain a’i ewythr, Huw 
Tregelles Williams yn cyfeilio ar yr 
organ.  
   Mae rhai o emynau mwyaf poblogaidd 
Cymru ar y CD yn cynnwys 
Gwahoddiad, Mawlgan a Côr Caersalem.  
   Mae’r gyfres o Gryno Ddisgiau yn 
waith a drefnwyd gan Ted Clement-
Evans, Lerpwl a ceir rhagor o wybodaeth 
ar www.coraucymru.com . 
  Gellir prynu’r CD gan aelodau’r côr am 
£10. 

mailto:revdrosa@gmail.com
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Ysgol Gynradd Gymraeg 
Evan James 

 
Cwis Llyfrau 

Llongyfarchiadau i ddisgyblion yr Adran 
Iau fu’n trafod y llyfrau ”Twm Sion Cati” a 
“Y Ferch Wyllt” yn y cwis llyfrau ddiwedd 
Ionawr. Cafwyd clod gan y beirniaid am eu 
brwdfrydedd a’u gwybodaeth.  Da iawn 
chi. Pob hwyl i chi yn y rownd nesaf.  
 
Dydd Miwsig Cymru 
Cawsom wythnos wych yn arwain at 
Ddydd Miwsig Cymru. Bob dydd, 
gwrandawon ni ar gân a rhoddodd pob 
dosbarth sgôr iddi.  Ar ddiwedd yr 
wythnos, cyhoeddwyd mai hoff gân yr 
ysgol oedd “Sebona Fi” gan Yws 
Gwynedd. 
   Yn goron i ddathliadau’r wythnos, daeth 
y gantores opera Jessica Roberts i 
berfformio o flaen holl ddisgyblion yr 
ysgol.  Dysgodd gân newydd i’r plant yn 
barod i gefnogi tîm rygbi Cymru. Profiad 
bythgofiadwy i bawb.  
 
Timau talentog 
Mae timau pȇl-rwyd, pȇl-droed iau a hŷn 
yr ysgol wedi bod yn cystadlu’n frwd 
mewn sawl cystadleuaeth. Cystadleuaeth 
terfynol RhCT oedd yn galw i’r criw pȇl-
rwyd ac fe aeth tîm pȇl-droed blwyddyn 3 
a 4 i’r House of Sport i gystadlu yng 
nghystadleuaeth Clwb Pȇl-droed Dinas 
Caerdydd. Aeth disgyblion blwyddyn 5 a 6 
i gystadlu yn nhwrnament pȇl-droed yr 
Urdd. Da iawn bawb!  

 
Diwrnod coch, gwyn a gwyrdd 
Ar Chwefror 14eg gwisgodd ein 
disgyblion ddillad coch, gwyn a gwyrdd i 
godi arian i’r Urdd.  Cawsom i gyd bice ar 
y maen bendigedig o’r farchnad.  Yn ein 
gwasaneth dathlu, daeth ymwelydd pwysig 
iawn i ymuno â ni yn yr hwyl, sef Mr 
Urdd. Gobeithio i chi fwynhau canu a 
dawnsio gyda ni Mr Urdd.  
 

Gwobrwyo presenoldeb 
Am bresenoldeb gwych gydol Ionawr, 
enillodd Dosbarth Elin Fflur wobr 
arbennig. Aethant i barc gwledig Barry 
Sidings i chwarae a chael hufen iâ blasus. 
Tybed pa ddosbarth fydd yn ennill y wobr 
y mis nesaf? 
 
Gwasanaethau lu 
Diolch i’r arweinwyr digidol am gynnal 
gwasanaeth yn ein dysgu sut i gadw’n 
ddiogel ar y we. Fe ddysgom lawer yn y 
dosbarth trwy’n gweithgareddau amrywiol.  
 
Daeth Mr a Mrs Rickards o’r elusen Pont i 
gynnal gwasanaeth er mwyn sôn am eu 
gwaith gwych gyda phlant yn Uganda. 
Diolch yn fawr.  
 
Cafwyd blas o ddoniau cerddorol ein 
disgyblion yn y gwasanaeth offerynnol.  
Clywyd plant yn perfformio ar y piano, 
telyn a gitâr. Gwych blant.  
 
Diolch hefyd i Mr Coleman am ddod i 
gynnal gwasanaeth gyda’i gyfaill, y pyped 
Doug.   

Dydd Santes Dwynwen 
Roedd pob rhiant yn rhan o 
weithgarwch Santes 
Dwynwen yr ysgol gan eu 
bod wedi derbyn calon 
binc neu goch i ysgrifennu 
rhywbeth arbennig am eu 
plentyn nhw arno. Mae 
calon pob plentyn wedi 
cael ei ddefnyddio i greu tri 
chalon enfawr ar 
hysbysfwrdd yn yr ysgol. 
Roedd hi’n hyfryd cael 
darllen beth oedd y rhieni 
wedi dweud am eu plant a hoffem 
ddiolch yn fawr i’n rhieni anhygoel ni 
am ysgrifennu yn y Gymraeg - 
Ardderchog! 

Ysgol Dolau 

 
Awyr Agored 
Ar dydd Iau gwlyb a thywyll, gweithiodd 
y cyngor ysgol yn galed iawn i ddatblygu 
ardal awyr agored i ddisgyblion y cyfnod 
sylfaen! Edrychwn ymlaen at gael 
dechrau defnyddio’r ardal gyda’r plant 
yn fuan! Diolch bawb! 
 
Gwobr Eco Platinwm 
Ym mis Ionawr, bu Eco-School Wales ar 
ymweliad gydag Ysgol Dolau i weld os 
oedd yr ysgol yn haeddu adnewyddu’r 
wobr platinwm am y pedwerydd tro. 
Siaradodd Tim Wort gyda’r cyngor eco i 
weld beth oedd wedi bod yn mynd 
ymlaen yn yr ysgol a sut oedd yr ysgol 
yn bwrw ei dargedau. Roedd Tim yn 
hapus iawn gyda beth welodd ef a 
phenderfynodd adnewyddu’r wobr i’r 
ysgol.  
 
Pêl-droed Merched yr Urdd 
Ar y 30ain o Ionawr, bu merched yr 
ysgol yng nghystadleuaeth pêl-droed yr 
Urdd ym Mhrifysgol De Cymru. 
Chwaraeodd y merched bêl-droed 
arbennig o dda ac roedd ysbryd y tîm yn 
uchel iawn. Yn y rownd derfynol, bu’r 
merched yn anlwcus iawn i golli wedi 
amser ychwanegol a gôl euraidd. 

8yh, 15 Ebrill     www.acapela.co.uk 

029 20890862 
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01443 407570 

www.menteriaith.cymru 

Dydd Miwsig Cymru yn 
Rhondda Cynon Taf 

 
   Ar Ddydd Miwsig Cymru fe drefnodd 
Ysgolion Uwchradd Rhydywaun a Garth 
Olwg, Menter Iaith RhCTa Prosiect 
Forte berfformiadau i’r disgyblion yn y 
ddwy ysgol. Fe wnaeth Y Dail (band 
chweched ysgol Garth Olwg), Gracie 
Richards a Erin Lancaster berfformio. 
   Drannoeth ar ôl y daith, yr oedd noson 
wedi ei drefnu yng Nghwmni Lleuwen 
Steffan yn yr Hen Lyfrgell, Porth. Fe 
wnaeth Seren Hâf o Aelwyd y Rhondda, 
Ali Sizer, Lleuwen Steffan a Meic 
Stevens rhoi perfformiadau gwych i’r 
gynulleidfa. 
   Yr oedd y noson yn yr Hen Lyfrgell yn 
ogystal â bod yn rhan o ddathliadau 
Dydd Miwsig Cymru yn gyfle i ffarwelio 
ac aelod o staff y Fenter - Lleuwen 
Steffan. Dymuna’r Fenter pob lwc i 
Lleuwen a’i theulu yn Llydaw a bydd y 
Fenter yn parhau i gydweithio gyda hi 
wrth drefnu tripiau rhwng pobl ifanc y 
cymoedd a Llydaw yn y dyfodol. 

 
Tymor y dathlu 
Parti Ponty yn ennill gwobrau 
cenedlaethol Mentrau Iaith Cymru & 
Sesiwn Sul ar restr fer noson wobrwyo 
ieuenctid yn Rhondda Cynon Taf. 
   Cyrhaeddodd Menter Iaith Rhondda 
Cynon Taf rhestr fer mewn dau gategori 
yng ngwobrau Mentrau Iaith Cymru, i 
ddathlu gwaith anhygoel y Fenter yn 
hyrwyddo a chynyddu defnydd y 
Gymraeg yn ein cymunedau. Enillodd 
Parti Ponty y categori “digwyddiad”. 
   Mae Parti Ponty yn ŵyl Gymraeg i 
bawb, sy’n arddangos cymysgedd o 
berfformwyr o’r ardal  a thu hwnt, sydd 
wedi ehangu i ddigwyddiadau ar draws 5 
lleoliad yn y sir yn 2019. Gydag 
amrywiaeth o weithgareddau, adloniant, 
gweithdai a stondinau yn hyrwyddo'r 
Gymraeg - mae pobl ifanc yng nghalon y 
digwyddiad gyda dros 100 ohonyn nhw 
yn gwirfoddoli yn ystod yr ŵyl.  
   Ar restr fer “Cydweithio” mae gwaith 
y fenter gyda chwmni Pyst wedi ei 

Noson y Ffatri Bop 
 
Mae’r Fenter yn cydweithio â Emyr Afan 
o deledu Afanti ar benwythnos codi arian 
yn y Ffatri Bop o’r 13eg i’r 15ed 
Mawrth.  Noson i godi arian i Glwb y 
Bont yn benodol yw’r 13eg a bydd yn 
llawn o artistiaid mwyaf Cymru. Bydd 
mwy o wybodaeth yn cael ei ryddhau 
trwy’n cyfryngau cymdeithasol a’n 
gwefan www.menteriaith.cymru 

gydnabod am eu gwaith o ran hyrwyddo 
cerddoriaeth gyfoes Cymraeg yn y sir. 
Mae Sesiwn Sul wedi ei roi ar restr fer ar 
gyfer “Cyfraniad Arbennig tuag at 
Gerddoriaeth, Celf a Diwylliant” yn 
nigwyddiad “Youth Engagement and 
Participation Celebration Event 2020”. 
Cawn wybod y canlyniad ar Fawrth y 
5ed yn y Coleseum Aberdâr. Mae 
Sesiwn Sul yn rhaglen radio Gymraeg 
gan bobl ifanc ar GTFM bob nos Sul 
rhwng 8-10pm. 

http://www.menteriaith.cymru

