tafod elái
Clod i Fenter Caerdydd

MAI
2022
Rhif 367
Pris £1

Pencampwyr Cymru

Heulyn Rees yn derbyn gwobr Platinwm
Yn seremoni gwobrwyo cylchgrawn Cardiff Life ar 31 Mawrth
derbyniodd Menter Caerdydd y prif wobr Platinwm. Roedd y
Fenter, mewn cyfnod o angen, wedi llwyddo i ddod â busnesau,
elusennau, addysgwyr, mudiadau cymdeithasol a gwirfoddolwyr
ynghŷd i greu a chyflawni gŵyl diogel a llwyddiannus i
ysbrydoli dod â Chaerdydd yn ôl i fywyd arferol.
Yn ogystal derbyniodd y Fenter y wobr am hywryddo’r iaith
Gymraeg. Derbyniwyd y gwobrau gan Heulyn Rees, Prif
Weithredwr Menter Caerdydd, ar ran holl weithwyr,
gwirfoddolwyr a chefnogwyr y Fenter.

Llongyfarchiadau i dîm rygbi bechgyn Blwyddyn 9 Ysgol Garth
Olwg ddaeth yn bencampwyr Cymru mewn gêm glos yn
Stadiwm y Principality ar 25 Ebrill. Aeth y gêm i lawr i’r funud
olaf a’r sgôr 23-21 yn erbyn Ysgol Gyfun Gŵyr.
I gyrraedd y rownd derfynol enillodd y tîm 12-10 yn erbyn
Ysgol Bro Teifi ym Merthyr ar 5 Ebrill.

Ysbrydion yn Llantrisant
Dean Powell
fu’n
tywys criw o Fenter
Iaith Rhondda Cynon
Taf o gwmpas rhai o
lecynnau amheus tref
Llantrisant.
Bu’n
adrodd
hanesion
arswydus
am
ddigwyddiadau yn y
dref. Cewch rhagor am
y noson ar dudalen 2.

Gŵyl Lyfrau Plant
Pontypridd
Dros benwythnos canol mis Mai
cynhelir Gŵyl Lyfrau ym Mhontypridd.
Bydd digwyddiad iaith Gymraeg yr ŵyl
Ddydd Sadwrn 14 Mai am 3:15 pan
fydd yr awdur Jon Gower yn ein tywys
ni drwy hanes 50 o enwogion o Gyrmru
sydd i’w darganfod yn nhudalennau ei lyfyr newydd Cymry o
Fri. Mae’r 50 ysbrydoledig yn dod o wahanol gyfnodau mewn
hanes, o Barti Ddu i David Lloyd George, o’r Arglwyddes
Llanofer i Betty Campbell a llawer mwy! Bydd panel
Darllenwyr Ifanc Ysgol Gynradd Gymraeg Pont Sion Norton yn
holi Jon ac yn arwain y digwyddiad.
Oed: 7-11. Tocynnau: £2 Noddir gan Storyville Books

www.tafodelai.cymru
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LLANTRISANT
PONTYCLUN
MEISGYN

GOLYGYDD
Penri Williams
029 20890040
CYHOEDDUSRWYDD
Colin Williams
029 20890979

Erthyglau a straeon
ar gyfer rhifyn mis Mai
i gyrraedd erbyn
27 Mai 2022

Mai 2022

Gohebydd y Mis:
Siân Llywelyn Jones
Genedigaeth
Croeso i’r byd i Osian George Mills,
plentyn cyntaf Owain a Joanne a anwyd
yn Dubai ar 9 Chwefror 2022. Mae Gail
a Brian Mills, Groesfaen, wrth eu
boddau gyda’u hŵyr cyntaf.

Y Golygydd
Hendre 4 Pantbach
Pentyrch
CF15 9TG
Ffôn: 029 20890040

e-bost
pentyrch@tafelai.com

Tafod Elái ar y wê

http://www.tafodelai.cymru
Argraffwyr:

www.evanprint.co.uk

Ariennir yn
rhannol gan
Lywodraeth
Cymru
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

Merched
y
Wawr,
Cangen
Tonysguboriau
Ar ôl gorfod gohirio cyfarfodydd y
gangen ddwywaith yn ystod y gaeaf,
braf oedd cael cwmni Menna Thomas
o’r diwedd. Mae Menna’n hen
gyfarwydd erbyn hyn am gyflwyno
noson ddifyr i grwpiau Merched Y
Wawr gan rannu ei gwybodaeth helaeth
am ganeuon gwerin. Mae treulio oriau
yn y Llyfrgell Genedlaethol yn
Aberystwyth wedi sicrhau fod gwaith

CLWB Y
DWRLYN
Cerdded drwy Hanes
gyda Frank Olding

Dydd Sadwrn 4 Mehefin 2022

Taith bws a cherdded
yng Ngwent
Pris: £20 y pen
Ymweld â Threfynwy, Abaty
Tyndyrn (tâl i fynd mewn) a
lleoliadau eraill ger yr afon Gwy.
Manylion oddi wrth:

clwbydwrlyn@pentyrch.cymru

Mered a Phyllis yn parhau i gael ei rannu
a’i werthfawrogi trwy frwdfrydedd
Menna. Rhannwyd gwybodaeth am yr
amrywiaeth sydd i alawon gwerin
Morgannwg gyda llais pur Menna yn
cyflwyno esiamplau o ganeuon difyr.
Cafwyd hanes Tomi a gwybodaeth am
arwyddocâd ‘Saethu’r Golomen Wen yn
y Parlwr Puran! Er nad oedd rhai o’n
ffyddloniaid yn gallu bod yn bresennol y
mis yma, roedd y croeso ‘run mor
gynnes i Menna.
Edwyn Evans fydd yn difyrru’r criw ar
18 Mai a byddant yn ymweld â gardd
gymunedol Capel Y Tabernacl Efail Isaf
gyda John Llewelyn Thomas ym mis
Mehefin.
Taith Ysbrydion Llantrisant
Nos Fercher, 20 Ebrill, cafwyd noson
ddychrynllyd o dda yn crwydro
strydoedd hynafol Llantrisant yn dysgu
am fwganod, plâu, llofruddiaethau,
dewiniaeth a mwy! Trefnwyd y
digwyddiad gan Fenter Iaith Rhondda
Cynon Taf a Dean Powell o ‘Llantrisant
Ghost Walks’. Mae Dean Powell,
hanesydd lleol sy’n gyn-ddisgybl o
Ysgol Llanhari, wedi bod yn arwain y
teithiau ysbryd poblogaidd ers sawl
blwyddyn erbyn hyn ac maent yn
lwyddiant ysgubol. Cafodd Marged Elin
Thomas o Fenter Iaith Rhondda Cynon
Taf y pleser o gydweithio â Dean i
drefnu ei daith ysbryd cyntaf trwy
gyfrwng y Gymraeg.
Tywyswyd y grŵp a oedd yn cynnwys
tua 30 o bobl ar hyd strydoedd tywyll
gan glywed pob math o hanesion a
chwedlau arswydus. Hanesion am
aberthion paganaidd a derwyddon,
gwrachod a dewiniaeth, y gwŷr bwa hir a
fu farw o’r pla du, a darganfyddiad
sgerbwd landlord dwy ganrif wedi ei
lofruddiaeth! Ar ddiwedd y daith cafwyd
y cyfle i ymweld â Chanolfan
Treftadaeth ac Ymwelwyr Neuadd y
Dref, sydd newydd gael ei adnewyddu ac
yn werth ei weld. Cafwyd cyfle hefyd i
brynu copi o lyfr diweddaraf Dean
Powell – Ghostly Tales of Llantrisant,
cyn troi am adref. Gobeithio y daw cyfle
arall
i’r
Fenter
gydweithio
ar
ddigwyddiadau eraill yn yr ardal yn y
dyfodol a chofiwch gysylltu gyda
Marged
Elin
Thomas
marged@menteriaith.cymru
gydag
awgrymiadau am ddigwyddiadau eraill.
Eisteddfod yr Urdd
Pob hwyl i bawb o’r ardal fydd yn
cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd Sir
Ddinbych Mai 30 – Mehefin 4.
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EFAIL ISAF
Gohebydd Lleol:
Loreen Williams
Brysiwch Wella
Roedd yn braf gweld Iwan West yn ôl yn
yr Oedfa fore Sul y Pasg yn Y Tabernacl
wedi iddo dreulio wythnos yn yr ysbyty
yn derbyn triniaeth. Dymunwn yn dda i
Thomas Edwards, Parc Nant Celyn sydd
wedi treulio cyfnod yn yr ysbyty yn
derbyn triniaeth ar y pigwrn. Brysiwch
wella eich dau.
Taith dros Heddwch
Daeth y gymuned ynghyd yn y pentref
ddydd Sadwrn, Mawrth 26ain i ddangos
ei gefnogaeth i drigolion yr Wcrain sydd
yn dioddef ymosodiadau milain gan
fyddin
Rwsia.
Trefnwyd
taith
heddychlon o amgylch yr ardal a daeth
nifer o blant, pobl ifanc, aelodau’r
Tabernacl ynghyd â phentrefwyr Efail
Isaf i gerdded yn eu gwisgoedd glas a
melyn. Trefnwyd y gwrthdystiad yma o
blaid heddwch gan Eleri Mai ac Emma
Shepheard. Roedd pawb yn falch i gael
paned a chacen yn y Ganolfan ar
ddiwedd y daith a chyfrannwyd £210
tuag at Apêl Wcrain DEC.

A wyddech chi?
Mae nifer o ohebwyr dewr y cyfryngau
yn adrodd hanes y rhyfel o faes y gad yn
Wcrain yn ddyddiol. Tybed faint o
ddarllenwyr Tafod Elái sy’n gwybod fod
Jonathan Beale, un o ohebwyr y BBC
wedi ei eni yn Efail Isaf ac iddo dreulio
blwyddyn neu ddwy yn Ysgol Gymraeg
Garth Olwg cyn i’r teulu symud i fyw i
Ramsgate.
Dymuniadau da
Dymuniadau gorai i blant a phobl ifanc y
pentref a fydd yn cystadlu yn Eisteddfod
Genedlaethol yr Urdd ddiwedd mis Mai
yn Sir Ddinbych.
Y TABERNACL
Wyau Pasg
Yn ôl ein harfer yn Y Tabernacl bu adeg

y Pasg yn gyfle i ddod ag ychydig o
lawenydd i lawer o bobl yr ardal sydd yn
wynebu amgylchiadau anodd a thrist. Bu
aelodau’r
Gweithgor
Cyfiawnder
Cymdeithasol yn derbyn rhoddion o
Wyau Pasg gan yr aelodau a’r
pentrefwyr. Cafwyd ymateb rhyfedd ac
roedd sedd flaen y capel yn edrych fel
siop losin moethus. Fe ddosbarthodd
John Llewelyn Thomas dros 250 o wyau
Pasg rhwng Cymorth i Ferched Cymru,
hosteli elusen Pobl a phobl ifanc sydd
wedi gadael gofal.
Diolch
Bu cyfarfod ar y cyd rhwng aelodau’r
Tabernacl ac aelodau Bethlehem,
Gwaelod y Garth i hybu’r ymgyrch i
greu eglwysi dementia-gyfeillgar ddydd
Sadwrn, Ebrill 2ail. Mae Ann Dwynwen
Davies am ddiolch i bawb o’r Tabernacl
a gyfrannodd gacennau ar gyfer y te a
ddilynodd y prynhawn hwyliog a difyr.
Y Cwrdd Chwarter
Cynhaliwyd cyfarfod rhithiol o Gwrdd
Chwarter
Cyfundeb
Dwyrain
Morgannwg ddiwedd mis Mawrth. Un
o’r siaradwyr gwadd oedd Eleri Mai ein
harweinydd Ieuenctid a Chymunedol ni
yn Y Tabernacl. Cafwyd cyflwyniad
llawn afiaith ganddi’n sôn am yr holl
weithgareddau amrywiol mae wedi eu
trefnu i’r plant a’r bobl ifanc yn y
gymuned leol. Mae Eleri wedi mynd ati
o ddifri ac wedi cyflawni cyn gymaint yn
yr amser byr ers iddi ddechrau yn ei
swydd. Rydym wir ffodus o gael person
mor frwdfrydig i arwain ein hieuenctid.

Cyfrwng i gysylltu â mwyafrif
aelodau’r Tabernacl drwy gyfrwng ebost, gwefan y Tabernacl a Facebook
yw’r “Ddolen”, a thrwy garedigrwydd
aelodau caredig iawn rwyf finnau a
Carey’n derbyn copi caled yn wythnosol.
Pan ddaeth y clo mawr ddechrau 2020
a’r capel yn gorfod cau ei ddrysau
esgorwyd ar y dull yma o ledaenu
newyddion teuluol, cyhoeddiadau a
chofnodi hanes holl weithgarwch y
Gweithgor Cyfiawnder Cymdeithasol.
Bu’r grŵp yma’n brysur, ac maent yn dal
wrthi’n helpu pobol anghenus yn yr
ardal. I Gwilym ac Eleri Huws mae’r
diolch am y gymwynas aruthrol yma. I
mi, mae creu golofn fach yn fisol i Tafod
Elái yn gallu bod yn ben tost, ond mae
Gwilym ac Eleri’n cynhyrchu Dolen y
Tab yn wythnosol a hynny gyda graen.
Gyda llaw, mae’r rhifynnau i gyd gen i
mewn ffeil a hanes Y Tabernacl dros
adeg pla’r Covid ar gof a chadw. Diolch
o galon i chi eich dau.
Cystadleuydd Brwd
Roedd yn braf gweld un o aelodau’r
Tabernacl yn ymryson ar y gyfres
“Tipping Point” ar y teledu ddiwedd
Ebrill. Er na ddaeth Aled Illtud yn
fuddugol mi wnaeth yn arbennig o dda.

Dolen y Tab
Mae’r cylchlythyr “Dolen y Tab” wedi
dathlu ei ganfed rhifyn - cant a phedwar
erbyn hyn!
Trefn yr Oedfaon ar gyfer Mis Mai
Mai 1af Ann ac Emlyn Davies
Mai 8fed Y Parchedig Aled Edwards
Mai 15fed Sul Cymorth Cristnogol
Mai 22ain Y Parchedig Gethin Rhys
Mai 29ain Geraint Rees
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GILFACH
GOCH
Gohebydd Lleol:

Mai 2022

Theatr Bara Caws
yn cyflwyno
Draenen Ddu

CREIGIAU
Gohebydd Lleol:

gan Charley Miles
cyfieithiad Angharad Tomos

Canolfan Preswyl Sŵn Yr Afon
Cafwyd noson o adloniant a hwyl a sbri
yng nghanolfan breswyl Sŵn yr Afon ar
Sul y Pasg i ddathlu diwedd cyfyngiadau
Covid 19. Mae nifer o’r preswylwyr
wedi bod yn hunan-ynysu ers amser
maith. Ariannwyd yr achlysur gan y
Cyngor Cymuned a threfnwyr y noson
oedd criw a elwir yn Ffrindiau’r
Gymuned dan ofal Kim Willis. Cafwyd
bwffe a gêm bingo ac adloniant gan
Andrew Evans. Uchafbwynt y noson
oedd y gystadleuaeth het Pasg a’r
ddyfarnwraig oedd Dawn Walters, Clerc
y Cyngor Cymuned. Tasg anodd iawn
oedd dewis yr enillydd ond chwarae teg
Mr Ray Pennel oedd yn fuddugol a’r
wobr oedd basged o siocled. Derbyniodd
yr ail a’r trydydd wobr o wy Pasg ac fe
gafodd pob un arall dusw o gennin pedr.

AR YR WYNEB MAE’N BLANHIGYN CWBL
WAHANOL, OND YR UN YW’R GWRAIDD

Dau o blant yn unig sydd wedi eu geni yn
y pentref ers cenhedlaeth, ac mae’r ddau’n
byw ym mhocedi ei gilydd, ond wrth
iddynt dyfu mae’r clymau’n dechrau
datod.
Mae cefn gwlad yn newid a’r hen
draddodiadau ac enwau ffermydd a chaeau
dan fygythiad. Mae’r ddrama yma’n siŵr
o daro tant gyda’n cynulleidfaoedd
cymunedol heddiw.
Cast y ddrama yw Rhian Blythe a Rhys
ap Trefor a’r Cyfarwyddwr yw Betsan
Llwyd.
Bydd cynhyrchiad diweddaraf Theatr
Bara Caws yn teithio o amgylch
cymunedau Cymru o'r 10fed o Fai hyd at
28ain o Fai, 2022. 'Roedd 'DRAENAN
DDU' (addasiad Angharad Tomos o
ddrama Charley Miles - 'Blackthorn', i
fod i deithio dwy flynedd yn ôl ond
oherwydd Covid-19 bu raid gohirio. Bu i
Bara Caws fedru cario ymlaen drwy'r
cyfnod
anodd,
gan
gyflwyno
cynhyrchiadau yn rhithol ar y we a.y.b.
Mae Bara Caws yn hapus dros ben i gael
teithio unwaith eto a dod a phawb at ei
gilydd i fwynhau theatr byw yn yr iaith
Gymraeg (o'r diwedd). Bydd 'precis'
Saesneg o pob golygfa hefyd i'r dysgwyr
yn eich hardal.
Canllaw oed 14+.
Nos Wener 27 Mai Neuadd Llanofer,
Caerdydd
am
7.30
https://
www.wegottickets.com/event/544062
Nos Sadwrn 28 Mai Neuadd Llanofer,
Caerdydd
am
7.30
https://
www.wegottickets.com/event/544064

Priodas Rhys a Miranda
Llongyfarchiadau i Rhys Davies, Parc-yCoed, Creigiau ar ei briodas â Miranda
Hammond, Rhydychen, Lloegr.
Priodwyd y ddau yn Brympton House,
De Gwlad yr Haf ar Ddydd Gwener y
Groglith, 15 Ebrill 2022, diwrnod o
heulwen bendigedig a hapusrwydd.
Cyfarfu'r cwpl am y tro cyntaf yn
Awstralia pan oedd Rhys yn teithio o
amgylch y byd.
Magwyd Rhys yng Nghreigiau a
chafodd ei addysg yn Ysgol Gynradd
Creigiau, Ysgol Gyfun Radur a
Phrifysgol Sheffield. Mae'r cwpl hapus
nawr yn sefydlu cartref yn Tooting,
Llundain.
Mae gan Miranda gysylltiadau cryf â
Chymru gyda'i mam-gu, sy'n siarad
Cymraeg, yn byw ei blynyddoedd olaf
yng Nghaerdydd. O'r herwydd, doedd
gan dad Rhys, Mike ddim dewis ond
traddodi ei araith i gynulleidfa
ryngwladol yn Sosban Cymraeg a'i
chyfieithu'n fedrus gan ei fam, Yvonne i
Scouser Saesneg.
Dymunwn briodas hir a hapus i'r cwpl.
Seiclo
Mae Jonathan Honeybun yn seiclo o
Land's End i John O' Groats gyda grŵp
ym mis Mehefin. Mae e wedi gwneud e
unwaith o'r blaen pan oedd e yn Round
Table ond seiclon nhw o John O' Goats i
lawr y tro hynny a hefyd 26 mlynedd yn
ôl!! Wrth gwrs hefyd mae e wedi cael y
by-pass ar y galon ers hynny ond mae e
wedi bod allan ar y beic yn hyfforddi yn
ddifrifol yn ddiweddar i godi lefel ei
ffitrwydd Mae e'n codi arian at The
Brain Tumour Charity achos collon ni
ffrind annwyl o diwmor yr ymenydd dair
mlynedd yn ôl.
www.justgiving.com/fundraising/niahoneybun3
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Coginio
Eluned Davies-Scott

Mae llyfr rysetiau ‘Persian’ Sabrina
Ghayour yn dechrau gyda brawddeg sy’n
cyfleu coginio'r Dwyrain Canol i’r dim
gan ei ddisgrifio yn egsotig wedi ei
orchuddio
â
dirgelwch,
stwff
nosweithiau Arabaidd ac addewid
Dwyreiniol. Er nad yw’r rysetiau’n
gymhleth mae'r alcemi sy'n deillio o'r
cyfuniad o gynhwysion a ddefnyddir yn
arwain at seigiau cyffrous a blasus.
Rydym yn gyfarwydd â rhai o’r
cynhwysion sy’n aml yn cyfrannu at flas
unigryw'r bwydydd fel lemonau, mintys,
cwmin, sinamon, saffrwm a chnau
pistachio. Mae’r rhai eraill yn llai
tebygol o fod yn ein cypyrddau tamarind, tahini, sumac, harissa, dail a
dŵr rhosod. Ond hanes cynhwysyn arall,
sef ffrwyth o goeden fach sy'n frodorol i
Iran, dwi’n mynd i rannu â chi, y
grawnafal neu pomgranad.

Tybed faint ohonoch sydd â phrofiad
tebyg i mi pan oeddwn i'n blentyn o drio
tynnu’r hadau melys sawrus y
pomgranad allan o’i gartref pilennog?
Canfûm mai pin het fy mam oedd yr arf
gorau ar gyfer y dasg! Anaml iawn
welwyd y ffrwyth yn ein siopau’r pryd
hynny a doedd dim sôn am ei ddefnyddio
fel cynhwysyn wrth goginio. Erbyn hyn
mae fy mhrofiad o fwydydd a choginio
wedi ehangu'n sylweddol yn enwedig
trwy fy nheithiau a gweithio mewn ysgol
amlddiwylliannol. Rwy’n hoff iawn o
arbrofi seigiau o’r Dwyrain Canol a
hefyd yn mwynhau ymweld â bwyty
Comptoir Libanais yn Covent Garden
Llundain.

Mai 2022

Mae defnydd o’r pomgranad yn eang
yn rysetiau'r Dwyrain Canol gyda’r
ffrwyth yn ychwanegu gwead crensiog a
lliw i fwydydd; defnyddir hefyd fel triog
i roi blas sur ffrwythlon i farinadau.
Roedd pomgranad yn adnabyddus iawn
yn yr Aifft hynafol ac fe'i crybwyllir yn
Homer. Dyma chwedl Persephone,
merch Demeter. Cipiwyd hi i’r isfyd gan
Hades (Pluto). Mewn dial, ataliodd
Demeter blanhigion daearol rhag dwyn
ffrwyth ac fe addawodd Persephone
beidio a’i bwyta. Yn y pen draw ildiodd
a bwytodd pomgranad gan boeri’r hadau
ond llyncu chwech ohonynt. Enillodd
Demeter y frwydr ond caniataodd i Pluto
gadw Persephone am chwe mis o'r
flwyddyn oherwydd yr hadau hynny.
Mae hyn i fod yn darddiad y newid
rhwng gaeaf a haf.
Roedd morwyr o ranbarth y Môr y
Canoldir yn dibynnu ar y ffrwyth hwn ar
fordeithiau hir am eu bod yn cadw'n dda
oherwydd eu croen caled. Nhw wnaeth ei
gyflwyno'r pomgranad i America; fe
ymledodd hefyd i Tsieina ac India yn y
dwyrain. Fe'i crybwyllir gyntaf mewn
llenyddiaeth Indiaid yn y ganrif gyntaf
OC.
Rydym yn gyfarwydd â gweld
ffrwythau gyda chroen coch tywyll ond
mae rhai melyn ar gael hefyd. Yn y
dwyrain, mae pomgranadau heb hadau
yn eithaf cyffredin. Ychydig iawn o
hadau sydd mewn pomgranad o ansawdd
gwael ac maent yn sur ac astringent.
Syrob o sudd pomegranad yw Grenadine,
daw’r enw o'r gair Ffrangeg grenâd, sy'n
golygu "pomgranad".
Nid yw triagl (molasses) pomgranad yr
un peth â Grenadine: mae’n siarp tra bod
Grenadine yn felys iawn. Defnyddir y
triagl persawrus mewn stiwiau a
chawliau. Gellir ei ddefnyddio hefyd fel
gwydredd, mewn marinadau, mewn
dresins ar gyfer saladau, mewn pwdinau,
cacennau a bisgedi. Mae Nigella Lawson
(Cook, eat, repeat) yn rhoi rysáit ar gyfer
marinad sy’n defnyddio 2 lwy'r un o’r
triagl, olew olewydd, surop masarn a
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saws soi gyda llwy de o baprica wedi’i
fygu. Mae’n dda gydag adenydd a
chluniau cyw iâr, asennau sbâr porc a
chig oen. Un o’i hoff rysetiau melys yw
mefus wedi eu marineiddio mewn siwgr
a thriagl pomgranad yna ei defnyddio i
wneud beth mae hi’n ei alw ‘Un-Eton
Mess’ gyda hufen dwbl, mascarpone,
meringues a’i orffen gydag ychydig o
hadau pomgranad a mintys i’w addurno.
Fy hoff rysetiau i yw sgwash rhost
wedi’i stwffio gyda garlleg, nionyn, reis,
caws feta a hadau pomegranad (ar wefan
Good Food); pupur coch rhost gyda
dukkah a thriagl pomgranad (gan Nigella
Lawson); salsa tsili, pupur coch a
pomegranad sy’n dda gyda pysgod (Tom
Kerridge); salad ffenigl ag afal gyda dil a
hadau pomegranad a chig oen sbeislyd
gyda saws pomegranad o lyfr Sabrina
Ghayour - i gyd yn berffaith ar gyfer yr
haf.
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Bethlehem,
Gwaelod-y-garth
Trefn yr Oedfaon ac Ysgol Sul (am
10:30 a.m. oni nodir yn wahanol):
Mis Mai 2022:
1 Mai – Oedfa Gymun dan ofal Delwyn
Sion
8 Mai – Oedfa Cymorth Cristnogol
15 Mai – Oedfa dan ofal y Parchedig
Glyn Tudwal Jones
22 Mai – Oedfa dan ofal Arwel Ellis
Owen
29 Mai – Oedfa dan ofal y Parchedig
Dafydd Andrew Jones
Mis Mehefin 2022:
5 Mehefin - Oedfa Gymun dan ofal
Delwyn Sion
12 Mehefin - Oedfa dan ofal y Parchedig
Gethin Rhys
19 Mehefin - Oedfa dan ofal Huw Lloyd
26 Mehefin – Oedfa dan ofal y Parchedig
Ifan Roberts
“Ac mi a edrychais, ac a glywais lais
angylion lawer ynghylch yr orseddfainc,
a’r anifeiliaid, a’r henuriaid: a’u rhifedi
hwynt oedd fyrddiynau o fyrddiynau, a
miloedd o filoedd; Yn dywedyd â llef
uchel, Teilwng yw’r Oen, yr hwn a
laddwyd, i dderbyn gallu, a chyfoeth, a
doethineb, a chadernid, ac anrhydedd, a
gogoniant, a bendith.” [Beibl 1620 Datguddiad 5:11-12]
Wythnos wedi’r Pasg, ar Ebrill y
24ain, bu Côr y Capel, dan arweiniad
Eilir Owen Griffiths, ynghyd a’r
unawdwyr gwadd Fflur Davies a Rhodri
Prys Jones, a chymwynaswyr eraill, yn
cyflwyno “Teilwng yw’r Oen”.
Cyfaddasiad roc o waith Georg
Friedrich Handel ydi “Teilwng yw’r
Oen”, a threfniant Rhys Taylor o waith
Tom Parker a ddefnyddiwyd.
Tom Parker a drefnodd y fersiwn
Saesneg wreiddiol o “The Young
Messiah” yn 1982, gyda Labi Siffre (a
fu’n byw am gyfnod yn Ne Cymru),
Madeline Bell (gynt o Blue Mink) a’r
diweddar Vicki Brown (gwraig Joe
Brown) yn unawdwyr.
Cafwyd y fersiwn Gymraeg gyntaf yn
1984 gyda Sue Jones Davies, Sonia
Jones a Geraint Griffiths yn canu’r
darnau lleisiol.
Ond fe gyfansoddwyd y gwreiddiol
gan Handel yn 1741, gyda’r geiriau, yn
adlewyrchu rhannau o’r Hen Destament
a’r Testament Newydd, gan Charles
Jennens.
Cyfansoddodd Handel y gerddoriaeth
mewn 24 diwrnod, ac ar ddiwedd y
sgript gerddorol, sydd yng ngofal y
Llyfrgell Brydeinig yn Llundain,
cynhwyswyd y llythrennau “SDG” –
“Soli Deo Gloria” – sef “I Dduw yn unig
y bo’r gogoniant”.

Yn Nulyn, ar y 13eg o Ebrill 1742, y’i
perfformiwyd am y tro cyntaf, a hynny er
budd tair elusen. ‘Roedd 700 o bobl yn
bresennol a chodwyd tua £400 tuag at
fudiadau iechyd, ymgeledd a dyled
carcharorion. Gorfodwyd y dynion a
fynychodd i adael eu cleddyfau gartref,
ac i’r merched hwythau ddod heb y
cylchoedd rheini oedd yn dal eu ffrogiau
o’u cwmpas, er sicrhau lle i bawb a
fynnai fod yn bresennol!
Er budd elusen y cyflwynwyd y
perfformiad ym Methlehem, Gwaelod-ygarth hefyd, ac ar Sul y Pasg yng
nghalendr eglwysi Uniongred Dwyrain
Ewrop, gan gynnwys Wcrain a Rwsia, y
gwnaethpwyd hynny.
Nid oedd na chleddyf na chylch yn
perthyn i neb oedd yn bresennol, ac er i’r
nifer a fynychodd fod yn sylweddol lai
na’r dorf yn y cyngerdd gwreiddiol, fe
lwyddwyd i gasglu £1000 tuag at Apel
DEC Wrcrain.
A
gwnaethpwyd
hynny
ym
mhresenoldeb teulu o ffoaduriaid (mam
a’i merch) o’r Wcrain sydd wedi cael
lloches gan Sara Ellis Owen ym Mryste
(gweler y llun isod).

Er sicrhau eu dychweliad saff i’w
gwlad ac at eu teulu, ac mewn
cydymdeimlad llwyr a’r miliynau o
ffoaduriaid eraill ymhob rhan o’n byd
cythryblus, deisyfwn ninnau i arweinwyr
y cenhedloedd, yng nghyfnod y Pasg o
ryfela yma, glywed cri’r bobl – “hedd yn
awr”.

Fflur Davies a Rhodri Prys Jones

Eilir Owen Griffiths

Y Cyfeilyddion
Joel Rees - Drymiau,
Branwen Evans - Piano
a Pablo Roberts Morales - Gitâr Fas.
Teilwng yw'r Oen, ga'dd farwol glwy',
O bob derchafiad, meddant hwy;
Teilwng, atebwn ninau, yw
Yr Oen fu farw i ni gael byw.
(Un pennill o gyfieithiad Dafydd Jones o
Gaio o emyn o waith Isaac Watts, a
gyhoeddwyd yn Hymnau a Chaniadau
Ysprydol, 1775)
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Ysgol Tonyrefail

TONYREFAIL
Gohebydd Lleol:
Helen Prosser
prosserh@btinternet.com

Gorymdaith Hetiau Pasg
Braf oedd gallu croesawu rhieni y
dosbarthiadau Meithrin a Derbyn i’r
ysgol cyn gwyliau’r Pasg i edrych ar
orymdeithiau hetiau Pasg y plant. Roedd
hetiau arbennig o’r sioe ac fe gawsant eu
modelu yn ardderchog gan y plant.
Diolch yn fawr i bawb am eu
creadigrwydd.
Gwyddonwyr Blwyddyn 2
Gweithdai Gwyddoniaeth Sbardun
Roedd disgyblion Blynyddoedd 1 a 2
wrth eu boddau yn cymryd rhan yng
ngweithdai gwyddoniaeth rhithiol cwmni
Sbardun. Roedd pawb wedi cael cyfle i
greu cymylau glaw a storm eira mewn
potel fel rhan o’u gwaith ar ddŵr y tymor
yma. Gwyddonwyr y dyfodol rwy’n
siŵr!
Castell Henllys
Cafodd disgyblion Blwyddyn 4, 5, a 6
ddiwrnod i’w gofio ar eu hymweliad â
Chastell Henllys yn Sir Benfro. Cafwyd
cyfle i ddysgu mwy am, a blasu bywyd y
Celtiaid yn ystod oes yr haearn.
Dysgwyd am y sgiliau oedd eu hangen i
adeiladu tŷ crwn gan helpu i adeiladu
wal o fangorwaith a dwb.
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Meinciau newydd
Fel pentref, rydyn ni wedi colli nifer
fawr o drigolion dros gyfnod y
pandemig. Gwnaeth Danny Grehan apêl
i gael cyfraniadau gan bobl leol i gael
mainc i goffáu’r rhai a gollwyd. Yn y
pen draw, codwyd digon o arian i gael
dwy fainc ac maen nhw bellach wedi’u
gosod yn y ddau barc. Dw i’n edrych
ymlaen at gael eistedd ar y fainc yn ein
parc lleol ni, ond bob tro dw i wedi pasio
mae rhywun arall wedi bod yn eistedd
yna. Da iawn gweld pobl yn mwynhau
cymdeithasu unwaith eto.

Diwrnod Golchi
Roedd prysurdeb mawr ym Mlwyddyn 1
a 2 yn ddiweddar wrth iddynt ail greu
diwrnod golchi traddodiadol. Roedd
angen digon o fôn braich wrth
ddefnyddio’r twba tun, doli, bwrdd a
brwsh sgrwbio a’r sebon carbolic! Roedd
y plant wedi dysgu llawer ac wedi cael
llawer o hwyl wrth ail greu diwrnod
golchi o’r gorffennol - ond roeddynt yn
falch iawn fod peiriannau golchi dillad ar
gael erbyn hyn!

Dysgu am fywyd y Celtiaid

Blwyddyn 4, 5 a 6 yng Nghastell Henllys

Gadewch i ni Gyfrif
Bu rhai o ddisgyblion
Blwyddyn 6 a Mr Hughes
wrthi yn ddiweddar yn
ffilmio fideo fel rhan o wobr
ennill
cystadleuaeth
‘Gadewch i ni Gyfrif’,
Cyfrifiad 2021. Rydym yn
edrych ymlaen at weld y
fideo gorffenedig.

Bl6 yn brysur yn ffilmio'r fideo

Ffilmio fideo 'Gadewch i ni Gyfrif
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Rwsia Y Bwystfil Aflonydd
Fy mwriad wrth ymweld â Rwsia gyntaf oll yn 1986, dan nawdd y
Cyngor Prydeinig, oedd archwilio perthynas y Rwsieg a'r
amrywiol ieithoedd eraill a siaredid o fewn ffiniau'r Undeb
Sofietaidd. Ers hynny, wrth gwrs, chwalwyd yr Undeb
comiwnyddol anferth yn 15 cenedl o amrywiol faintioli. Y
weriniaeth fwyaf yw Rwsia gyda 52% o holl boblogaeth yr
Undeb; a'r Rwsieg ei phrif iaith. O blith yr 14 gweriniaeth yn
weddill, yr ail fwyaf o ran maint yw’r Wcráin sy'n cyfrif am 16%
o'r boblogaeth ac y mae Putin am ei hychwanegu at ei diriogaeth
ef. Y drydedd yw'r Uzbekiaid sy'n cyfrif am 5%, ac yn y blaen.
Mae'r ffigyrau hyn yn dangos yn glir nerth cenedl y Rwsiaid o'i
chymharu â'r gweddill. Yn naturiol felly, am resymau
gwleidyddol ystyrid Rwsieg yn gyfrwng i uno'r pobloedd. Nid yn
annisgwyl, fodd bynnag, gwelir bod pellter daearyddol o Rwsia
yn golygu bod dysgu Rwsieg fel ail iaith yn llai deniadol a llai
effeithiol.
Dyma rai ystadegau o gyfrifiad 1979 a roddwyd i mi; maent yn
eithriadol o arwyddocaol:
Wcráin - Iaith y Dalaith = 83%; Rwsieg ail iaith = 50%;
Lithwania - Iaith y Dalaith = 98%; Rwsieg ail iaith = 52%
Georgia - Iaith y Dalaith = 98%; Rwsieg ail iaith = 27%
Un o'r lleoedd mwyaf calonogol ar fy rhaglen oedd Prifysgol
Leningrad. Yn y ddinas urddasol honno, yr adferwyd ei henw
gwreiddol St. Petersburg, darperir athrawon i ddysgu yn rhai o
ardaloedd mwyaf anhygyrch y byd a thrwy rai o’r ieithoedd
prinnaf a siaredir. Ar wasgar ar draws canolbarth a gogledd
Siberia, ceir tua phump ar hugain o lwythau, pob un yn siarad ei
iaith ei hun. A phriod waith yr adran hon oedd hybu'r
diwylliannau ethnig hyn drwy hyfforddi rhai o'u hieunctid mwyaf
dethol i fod yn gynheiliaid iaith a thraddodiadau eu cymdeithas.
Cânt felly eu trwytho mewn hanes, iaith, crefftau ac arferion
gwerin.

Darpar athrawon o Siberia yn Adran Addysg, Prifysgol
Leningrad neu St. Petersburg heddiw
Diddorol oedd clywed ambell un yn dweud mai cenhadon
Cristnogol ddaeth ag addysg i'w hardaloedd gyntaf oll. A chredaf
i mi ddarllen yn rhywle bod yr Ymerodres Catherine, arweinydd
mwyaf llwyddiannus Rwsia erioed, wedi mabwysiadu cynllun
Gruffudd Jones, Llanddowror, a'i ysgolion cylchynnol i ddysgu
darllen i'r werin.
Yn Lithwania, ar Fôr y Baltig, roeddwn yn ymwybodol iawn o
falchder y trigolion yn eu diwylliant a'u hiaith genedlaethol. Yn ei
phrifddinas, Vilnius, roedd yn well gan y Gweinidog Addysg a'i
swyddogion drafod yn eu mamiaith nag yn y Rwsieg. Ac un
noson fe drefnwyd i mi fynd i weld opera newydd am un o
ymladdwyr amlycaf eu hiaith. Prifardd cenedlaethol ac offeiriad
plwy ydoedd a frwydrodd am statws i'r Lithwaneg ddwy ganrif
ynghynt. Wrth synhwyro'r awyrgylch fe'm hatgoffwyd yn gryf am
Saunders Lewis a'i ddarlith radio dyngedfennol. Roedd ymateb y
gynulleidfa enfawr i ddarnau mwyaf dramatig yr opera lle câi'r
arwr ei othrymu am siarad ei famiaith ac yna'u balchder yn ei
fuddugoliaeth derfynol, yn cymeradwyo mwy na boddhad mewn

Yr awdur o flaen plasty’r Hermitage, St. Petersburg.
cyflwyniad dramatig newydd. Roedd yno galon cenedl yn curo.
Ar gyrraedd ein gwesty'r noson honno cyfaddefodd fy
nghyfieithydd Rwsiaidd o Foscow ei fod yn teimlo'n hollol
ddieithr ac anghysurus yn y perfformiad.
Drannoeth ar ein taith gyda fy nghyfieithydd Lithwaneg yn ei
char i ysgol uwchradd i wylio gwers Saesneg cefais gyfle i egluro
sefyllfa'r Gymraeg a'r bygythiad parhaus arni. Pan sylweddolodd
fy mhryder innau am fy mamiaith yng Nghymru, agorodd ei
chalon i mi a chyfaddef gymaint oedd gormes y Sofietiaid yn
tanseilio hyder a dyhead ei chenedl. Roedd hi'n wraig i uchelswyddog ac yn eithriadol o alluog. A'i huchelgais syml oedd bod
yn rhydd o hualau'r drefn Gomiwnyddol i deithio'r byd. O fewn
ychydig flynyddoedd enillwyd y rhyddid hwnnw. Ond mae Putin
bellach yn bygwth rhyddid cenhedloedd Môr y Baltig. Gyda
Lithwania, Estonia a Latfia yn dyheu am berthyn i genhedloedd
democrataidd Gorllewin Ewrop cânt achos i bryderu yn fwy nag
erioed. Cadarnhawyd hynny wrth ymweld â nhw dair blynedd yn
ôl ac yn arbennig amgueddfa fechan yn Latfia gydag oriel o
luniau yn arddangos tlodi bywyd dan Gomiwnyddiaeth.
Yn yr un modd, yn Armenia ymhell i'r de sy’n rhannu ffîn â
Thwrci Foslemaidd ymfalchiant mai Armenia oedd y deyrnas
gyntaf yn y byd i arddel Cristnogaeth yn grefydd swyddogol.
Roedd sefyll ymhlith tyrfa o addolwyr o bob oed a chefndir yn
Eglwys Gadeiriol hynafol Echmiadzin yn llafarganu eu cyffes
uniongred yn brofiad yr un mor wefreiddiol â'r noson wladgarol
yn yr opera!
I grynhoi, mae'n ymddangos mai polisi Putin wrth geisio cipio
Wcrain yw brasgamu'n haerllug i adfer yr hen Undeb Sofietaidd.
Nid syndod felly bod y llu cenhedloedd bychain yn pryderu o
gofio mor llwm oedd bywyd a mor ddiymadferth oedd
gwrthsefyll y drefn ganolog Gomiwnyddol.
D. Gareth Edwards
(Cyn aelod o Adran Addysg,
Prifysgol Aberystwyth)

Eglwys Gadeiriol Echmiadzin, Armenia. Y Gadeirlan Gristnogol
fwyaf hynafol yn y byd yn ôl y sôn.
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Brethyn Cartref
Clwb y Dwrlyn

Y Garth oedd ei gyfandir
Adnabu pob un filltir
Hanesydd bro, cynhaliwr iaith
Y Don a’i afiaith cywir.
(Rhodri)

Nos Iau yr 21ain o Ebrill y bu i
ffyddloniaid Clwb y Dwrlyn gyfarfod
yng Nghlwb Rygbi Pentyrch i gynnal
noson o “Frethyn Cartref”, a hynny dan
arweiniad y Meuryn cytbwys, Geraint
Hughes.

Roedd y tasgau wedi eu gosod rhyw
wythnos ymlaen llaw, a daeth galw am
gymorth cerbydau lu i sicrhau fod yr holl
gynnyrch yn cael ei gludo ar gyfer y
tafoli ar y noson.
Cynhwyswyd brawddegau, limrigau,
pennillion,
tribannau,
cyfarchion
penblwydd, sonedau, a cherddi am y
Gadair, ar y thema “Clo”, yng nghanol y
llwyth, a’r awen (neu ei diffyg yn ôl
sylwadau cellweirus y Meuryn) yn
amlwg wedi cyffwrdd Beirdd y Garth a’r
cyffiniau!
Llongyfarchion i Emlyn Davies
unwaith yn rhagor eleni am gipio’r
Gadair (gweler ei gywydd ardderchog
isod), ac fe gafodd y wefr o gyffwrdd
cadair arian Eisteddfod yr Urdd,
Caernarfon 1930, oedd ym meddiant y
Meuryn, am ychydig eiliadau! Gwobr tad
Geraint, Hugh John Hughes, oedd hon, a
hynny wedi iddo eisoes gipio’r Gadair yn
y gyntaf o Eisteddfodau’r Urdd yng
Nghorwen yn 1929 (ac yntau yn ddisgybl
yn Ysgol Sir Penygroes, Dyffryn Nantlle
bryd hynny!)
Clo
Y nos a’i niwl heno sydd
Yn mynnu cloi’r ymennydd
A düwch y mwrllwch maith
Yn diffodd celloedd diffaith;
Cwmwl pŵl ar dywod pell
A’i rith yn cuddio’r draethell,
Erydu a bylchu’r bae
A wna annel y tonnau.
Gwyrgam yw’r fam hon na fedd
Allu i drin yr allwedd
I agor clo trysorau
Ugain oed yr hogan iau;
Wedi’i ddwyn mae hen hud ddoe
A gwychder diddig echdoe.
Hithau’n frau, yn ifanc frith
Yn anabledd ei thryblith.
Truan ar draethell anial
Heb atgof, a’i chof ar chwâl.
Yn dawel ar awr dywyll
Un wên sy’n goleuo’r gwyll.
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I gofio Brian:Goleuodd Barc yr Arfe
Disgleiriodd dros ei bentre
Diddanwr, artist medrus iawn
Roedd Bri mor llawn o ddonie.
(Huw)

Byddai gallu cynnwys holl gynnyrch y
noson yn beth braf, ond tydi gofod ddim
yn caniatáu hynny. [Cofnodaf, serch
hynny, er tegwch, enwau pawb a fu’n
ymlafnio:- Ann Dwynwen, Glenys
Roberts, Peter Griffiths, Colin Williams,
Lynn Davies, Emlyn Davies, Ifan
Roberts,
Rowland
Wynne,
Huw
Llywelyn Davies, John Evans, RhodriGwynn Jones.]
Ond dyma flas o’r tribannau i
enwogion yr ardal, ac nid yw’n syndod
bod sawl un wedi dewis cynnwys Don
Llewellyn a Brian Davies yn eu canu:I gofio Don:Hanesydd tra gorchestol
A garai’i fro’n angerddol
Un Don a fu a’i waddol sy’
Yn drysor i’r dyfodol.
(Rowland)
Cynhaliwr y Wenhwyseg
Cyfoethog iawn ei rethreg
Hanesydd hefyd, oedd Don Llew
A darlledwr glew ei dechneg.
(Huw)
Bu Don yn hybu’r heniaith
Gan warchod ein treftadaeth.
Hanesydd brwd ei filltir sgwâr,
‘Mysg ffrind a châr deil hiraeth.
(Peter)

‘Doedd neb mor chwim a Brian
Ar faes, na chwrs na llwyfan;
A’i balet paent, fe ddaliai hwn
Emosiwn da’i bregowthan.
(Rhodri)
Roedd y Meuryn hefyd wedi ei
gyffwrdd â’r gystadleuaeth i aralleirio un
o sonedau T.H Parry-Williams, a
dewisodd gynnig Peter Griffiths i’r
“Gwendraeth Fach” (aralleiriad o “Llyn
y Gadair”) i fod ar y brig:“Y Gwendraeth Fach”
Ni wêl y twrist balch mohoni bron
Wrth droi'i olygon i'r gorllewin mad.
Mae mwy atyniad yn y traethau llon
Na mewn afonig ddinod, lle bu brad
Yn bygwth boddi erwau'r cnydau gwair.
Dim ond crychydd unig â'i genwair big
Yn plycio'n orffwyll rôl syllu'n daer
Gan ddal rhyw frithyll sydd yn chwarae mig.
Ond mae rhyw swynwr cudd â iasol ddawn
Yn peri i mi golli 'ngwynt yn lân
Er nad oes gwychder yn ei dyfroedd llawn
Nac yng nghrych y don dros ei cherrig mân.
Dim byd ond cof am rwd y gatiau brau
Dau fwlch, dwy adwy sydd o hyd ar gau.

Diolch unwaith yn rhagor am gael
cartrefu yng Nghlwb Rygbi Pentyrch ar
gyfer y noson, a diolch enfawr i Geraint
am sicrhau tegwch a chydbwysedd yn ei
sylwadau, a’i gyngor doeth ar sut i
wella’r cynnyrch pan ddaw ‘nol i’n plith
ymhen y rhawd! [RhGJ]
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O DAN YR WYNEB

wedi ei gwblhau – ond nid ar drywydd y
nofel
wreiddiol.
Bythefnos
yn
ddiweddarach roeddwn wedi cwblhau'r
nofel ac ers hynny rwy wedi bod yn
ailysgrifennu, twtio, golygu, saernïo'r hyn
oedd rhwng y cloriau ganwaith cyn ei
chynnig i Wasg Carreg Gwalch. Wrth lwc,
roedd rhywun arall yn mwynhau’r stori,
yn ei derbyn a’i chyhoeddi.

Martin Huws sy’n holi Emyr Evans,
awdur y nofel gynta Dedfryd Oes am
ddyn wedi ei garcharu am losgi tŷ haf a
dynladdiad. Erbyn iddo gael ei ryddhau
mae Cymru’n lle gwahanol a’i deulu a’i
ffrindiau wedi symud ymlaen.

Beth yw eich gwaith?
Ers dechrau’r flwyddyn rwy’n ennill fy
mara menyn fel Rheolwr Iechyd a
Diogelwch yr Amgylchedd yn gweithio i
ddau gwmni - y naill yn Lancaster yn
cynhyrchu defnyddiau ar gyfer y byd
meddygol a’r llall ym Mhenbedw yn rhoi
defnydd mewn erosolau. Mae pob
diwrnod yn wahanol ac mae’n braf
meddwl fy mod i wedi atal rhywun rhag
cael
damwain
gas.
Pa waith arall ydych chi’n wneud neu
wedi ei wneud?
Bûm yn dysgu am ychydig flynyddoedd ar
ôl gadael y brifysgol cyn ymuno â Dur
Prydain ym Mhort Talbot a dechrau gyrfa
ym maes iechyd a diogelwch. Ers y
dyddiau cynnar rwy wedi gweithio i
General Electric yn Nantgarw, cwmni
electroneg yn Nulyn, cwmnïoedd sy’n
cynhyrchu bara, siwgr, bwyd anifeiliaid
anwes, Bwrdd Dŵr Dyffryn Dyfrdwy,
Heddlu Gogledd Cymru a chwmni
niwclear yn Nungeness, gyrfa amrywiol a
diddorol.
Rwy hefyd yn diwtor mathemateg a
ffiseg disgyblion ysgol uwchradd ryw dair
noson yr wythnos.
O ble rydych chi'n dod?
Cardi sy wedi crwydro ydw i. Fe’m ganed
mewn pentre bach o’r enw Cwrtnewydd
yn Ne Ceredigion ac roeddwn i’n medru
enwi pob un o’r cant a phymtheg oedd yn
byw yno. Yn dair ar ddeg symud wedyn
i’r pentre mawr cyfagos, Llanybydder, ac
yn y ddau bentre mae fy ngwreiddiau.
Roedd cyfnod pleserus yn y brifysgol yng
Nghaerdydd yng nghanol wythdegau'r
ganrif ddiwetha.
Ble rydych chi'n byw nawr?
Byddwn ni wedi byw fel teulu am
ddegawd ger tref fechan Caerwys, Sir y
Fflint, pan ddaw mis Awst. Mae hi ar y
ffin ieithyddol efo’r Gymraeg yn dal i’w
chlywed ar dafodau nifer o ffermwyr y
fro, yn enwedig tua’r gorllewin ac ambell
un tua’r dwyrain.
Wnaethoch chi fwynhau eich addysg?
Do, ar y cyfan. Ysgol gynradd wledig
oedd Ysgol Cwrtnewydd efo rhyw hanner
cant yn mynychu’r lle, llond dwrn o
ddisgyblion di-Gymraeg yn dechrau
cyrraedd ond y Gymraeg yn fyw ac yn
iach yn y dosbarth a’r maes chwarae.
Rwy’n cofio ambell i fonclust am
gamymddwyn.
Yn Ysgol Uwchradd Llanbedr Pont
Steffan roedd ambell i wers drwy gyfrwng
y Gymraeg a chael blas ar fathemateg a
ffiseg gan athrawon gwych. Teg dweud
nad oeddwn yn rhagori yn y gwersi eraill

ac roeddwn i’n falch i anelu am y
brifysgol yng Nghaerdydd pan ddaeth y
cyfle.
Pwy oedd a phwy yw’r dylanwadau
mwya arnoch chi’n llenyddol?
Bellach dydw i ddim yn ddarllenydd
cyson (fel roeddwn i yn yr ysgol gynradd)
ond mae rhai cyfoedion yn sicr wedi
gwneud i mi ehangu fy ngorwelion.
Rhannais dŷ efo’r Prifardd Ifor ap Glyn ac
roedd cyfarfod y Prifeirdd Emyr Lewis ac
Iwan Llwyd lawr yng Nghlwb Ifor Bach
yn aml yn agoriad llygad.
Byddwn i’n hoffi dweud bod cerddorion
wedi dylanwadu ar sut rwy’n gweld y byd,
pobl fel Geraint Jarman, Meic Stevens a
Steve Eaves, eu caneuon yn creu storïau
byrion sy’n hawdd ar y glust ond sy’n aros
am hydoedd yn y cof.

Pam ’sgrifennu nofel?
Tra yn y coleg daeth syniad am nofel i’r
dychymyg, un oedd yn ffrwtian yn yr
isymwybod am hydoedd ond byth am
weld golau dydd.
Ychydig flynyddoedd yn ôl, wedi i mi
dderbyn swydd efo Heddlu Gogledd
Cymru, roeddwn yn gorfod aros am
wythnosau i gael caniatâd yr awdurdodau
i gychwyn efo nhw. Penderfynais eistedd
o flaen y cyfrifiadur a rhoi cynnig ar
bennod. Cyn pen dim roedd hanner y stori

O ble daeth y syniad cyn sgrifennu
Dedfryd Oes?
Mae gan Ifor ap Glyn englyn sy’n
cychwyn ‘Y rwber yn ddirybudd, a
rwygodd …’ Wna i ddim ymhelaethu ond
fe wnaeth y pedair llinell arwain at syniad
yn fy nychymyg a mynd â fi ar drywydd
ychydig yn wahanol. Os oes gan y
darllenydd yr ysfa, fe allai chwilio am yr
englyn a gweld hedyn y nofel gyfan mewn
trideg sillaf.
Beth sy bwysicach, cymeriad neu blot?
I fi, y plot.
Hanes y prif gymeriad, Siôn, sydd yn y
nofel a dim ond ambell i gymeriad arall
sy’n efffeithio ar ei fywyd. Rwy’n
gobeithio y bydd y darllenydd yn medru
uniaethu efo Siôn ac yn synhwyro
datblygiad y stori drwy ei lygaid e.
Pan ddarllenodd fy merch y stori
wreiddiol doedd hi ddim yn hoffi Siôn a
doedd dim bwriad gennyf wneud hwn yn
arwr confensiynol. Bydd rhai yn
cydymdeimlo efo’i weithredoedd a rhai
efallai yn ei gasáu. Rhaid darllen y nofel
cyn penderfynu.

Beth oedd y broses ’sgrifennu yn fras?
Beth oedd y mwynhad mwya a’r heriau
mwya?
Eisteddais i o flaen y cyfrifiadur a
gwrando ar leisiau'r cymeriadau’n
datgelu'r stori yn fy nychymyg ac roedd y
broses fel darllen stori newydd am y tro
cyntaf ac fe wnes i adael i’r awen
grwydro. Heb os, dyna oedd y mwynhad
mwya i mi.
Efo cyfrifiadur roedd hi’n hawdd
ysgrifennu ond gan nad wyf i’n ymarfer
Cymraeg lawer bellach o ddydd i ddydd,
roedd rhaid defnyddio Cysill ar-lein i
gywiro'r sillafu a’r treiglo ac roedd
hynny’n boenus weithiau. Yna sgleinio a
thwtio’r stori oedd yn anodd ond, yn
ffodus, fe gefais gymorth golygydd da.
Beth yw’r thema?
Dydw i ddim am ddatgelu gormod ond
mae Siôn yn fyfyriwr naïf ym Mhrifysgol
Aberystwyth sy’n gweithredu yn y dirgel
ac yn ceisio amddiffyn ei wlad drwy losgi
tai haf. Yn anffodus, mae damwain yn
digwydd a dyw Siôn ddim yn rhagweld y
dinistr na’r canlyniadau sy’n newid cwrs
ei fywyd.
Beth sy’n gwneud stori dda?
Cyfle i’r darllenydd uniaethu efo’r
cymeriad/cymeriadau
a
derbyn
gwahoddiad yr awdur i fynd ar daith.
Hefyd syniadau gwahanol am yr hyn sy’n
gyfarwydd i’r darllenydd, ei annog i
feddwl ‘Tybed a fyddwn i wedi gwneud
hyn?’
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Ysgol Evan James

(Parhad)

Beth yw eich barn am fyd y nofel yng
Nghymru?
Yn blwmp ac yn blaen, dim syniad!
Llond dwrn o nofelau rwy wedi eu
darllen ers 2012, deunydd oedd yn fy
niddori pan oeddwn i ar awyren neu ar
draeth a daeth hynny i ben oherwydd
Covid. O’r cychwyn cynta, penderfynais i
beidio ag efelychu gwaith unrhywun arall
ac oherwydd hynny fe wnes i osgoi nofelau
cyfoes.
Pwy yw eich hoff nofelydd? Pam?
Yr ateb clyfar fyddai rhestru rhai cyfoedion
ond yr ateb gonest ydy’r un a
ddylanwadodd arna i pan oeddwn i’n ifanc,
cyffro gwaith syml T Llew Jones, cydGardi efo dychymyg byw.
Pa gyngor fyddech chi’n rhoi i awdur
newydd?
Rhowch ben ar bapur neu daro
llythrennau'r cyfrifiadur a chreu rhywbeth
newydd sy’n eich cyffroi. Rwy’n siŵr y
bydd y profiad yn bleserus.
Yna, os ydych chi’n hoff o’r nofel,
rhannwch hi efo ffrind agos. Os yw hi/fe
yn ei hoffi hefyd, ewch at y wasg a gofyn
am adborth. Os byddan nhw’n ei hoffi,
yna, fwy na thebyg, dyna pryd y bydd y
gwaith yn dechrau er mwyn ei newid i
blesio'r darllenydd. Does dim i’w golli.
Ewch amdani.

Croeso Mrs Martin
Estynnwn groeso cynnes i Mrs Trudi
Martin i’r ysgol. Dechreuodd yma ar ôl
y Pasg ac mae’n dysgu yn Nosbarth
Pwyll a Rhiannon. Mae Mrs Martin yn
adnabod yr ysgol yn dda gan ei bod yn
gyn-ddisgybl.

Disgrifiwch eich hoff bryd bwyd
Mae ambell i bryd bwyd Indiaidd yn
dderbyniol iawn y dyddiau hyn.
Ond mewn sgwrs rwy’n dal i gofio
symleiddiwch bara ffres, caws, ham a seidr
mewn cae yn Llydaw a blas bwyd ffres
mewn bwyty bach ym Mhen March yn yr
un wlad.
Beth yw eich hoff weithgareddau amser
hamdden?
Colli peli golff tra’n cerdded ar hyd ambell
i gwrs, sgïo ar lethrau hir sydd ddim yn rhy
serth a cherdded y ci efo’r teulu ar hyd y
traeth.
Dolen Gwales https://www.gwales.com/
bibliographic/?
isbn=9781845278533&tsid=3#top
Dedfryd Oes, Gwasg Carreg Gwalch,
£8.50

Wythnos Dysgu yn yr Awyr Agored
Yn ystod wythnos olaf y tymor, fe
dreuliodd pob dosbarth lawer o amser yn
dysgu yn yr awyr agored. Roeddem yn
ffodus iawn bod yn haul yn gwenu ac
roedd yn hyfryd cael amrywiaeth o wersi
y tu allan i’r ystafelloedd dosbarth.

Codi arian i Wcráin
Ar ddiwrnod olaf y tymor gwisgodd holl
blant yr ysgol ddillad glas a melyn er
mwyn codi arian i Wcráin. Gwerthodd y
Senedd wyau siocled ar yr iard yn ystod
amser chwarae ac roedd y bwcedi yn
llawn arian yn dilyn casgliad ar yr iard
ar ddiwedd y dydd. Diolch i chi gyd am
fod mor hael.
Hafan Hedd
Mae gennym ardal dawel newydd ar iard
yr Adran Iau. Meddyliodd y disgyblion
am enw i’r ardal ac yn dilyn pleidlais,
dewiswyd “Hafan Hedd”. Mae’r plant
wrth eu boddau’n mynd yno ac mae’r
adnoddau newydd yn yr ardal yn
boblogaidd iawn.

Beth oedd y cyngor gorau gawsoch chi
erioed?
Paid byth â bwyta eira melyn. O ddifri,
rhaid ymddiried yn y golygydd oherwydd
mae’n gwybod beth sy’n gwerthu.
Oes nofel arall ar y gweill?
Mae’n dibynnu ar adborth darllenwyr i’r
nofel hon. Gyda llaw, mae gan y prif
gymeriad, Siôn Wyn Jones, gyfri trydar fel
bod modd rhoi adborth neu ofyn cwestiwn
iddo fe.
Rwy wedi plannu ambell i hedyn yn y
stori allai arwain at stori arall ac mae'r
nofel wreiddiol ers dyddiau coleg yn dal i
ffrwtian rywle yn yr isymwybod.
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Gweithdy Stick 2
Croesawyd y cwmni Stick 2 yn ôl i’r
ysgol i gynnal gweithdy drymiau gyda
blynyddoedd 1-6. Roedd yr ail ymweliad
yn hynod o lwyddiannus. Dysgodd y
plant am rythmau a drymiau o bedwar
ban byd.

Gweithdy Cracio’r Pasg
Aeth Dosbarth Branwen i Eglwys
Temple, Pontypridd ar gyfer gweithdy
Cracio’r Pasg. Dysgodd y plant gymaint
am stori’r Pasg trwy wneud 5 o
weithgareddau amrywiol. Mwynheuodd
pawb yn fawr iawn. Diolch am y croeso
ac am yr wyau siocled!
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Twm Siôn Cati
ar grwydr

Dathlu llwyddiant ac edrych ymlaen...
Pwy sy’n hoffi tywydd braf ac awyr iach? Wel, er nad oes
modd i ni sicrhau haul a hindda, fe allwn ni addo digon o
gyfle i fwynhau’r awyr agored yn y gwanwyn a’r haf.
Byddwn yn darparu amryw o deithiau cerdded dros y
misoedd nesaf i gerddwyr o bob safon. Beth am ymuno â ni
ym Mharc Gwledig Cosmeston fore Sul, 8 Mai am ddwy awr
o gerdded a sgwrsio? Mae croeso arbennig i ddysgwyr ar y
daith gerdded hon.
Fore Iau, 19 Mai, byddwn ni’n crwydro ym Mae Caerdydd.
Beth am alw yn yr Eglwys Norwyaidd ar ôl y daith i weld y
ganolfan ar ei newydd wedd?
Byddwn yn croesi bysedd am dywydd sych ddydd Sadwrn,
21 Mai wrth i griw Menter Iaith Bro Morgannwg gynnal
Gŵyl Fach y Fro yn Ynys y Barri. Dewch draw i fwynhau
gwledd o gerddoriaeth yng nghwmni MR, Huw Chiswell,
Morgan Elwy, Bwncath ac eraill.
Nos Iau, 19 Mai, fel rhan o’r Ŵyl ffrinj, bydd sgwrs Zoom
yng nghwmni ‘Gwenyn Gruffydd’ ar drothwy Diwrnod
Rhyngwladol y Gwenyn. Yr wythnos ganlynol, nos Iau, 26
Mai, Sara Huws o Brifysgol Caerdydd fydd yn cynnal Sgwrs
y Mis gan ddatgelu ‘Trysorau Cudd yr Hen Lyfrgell –
Llyfrau Prin Caerdydd’.
Cofiwch hefyd am ein teithiau bws a’r cyngherddau
cymunedol sy’n ail-ddechrau fore Llun, 9 Mai yng
nghanolfan Beulah, Rhiwbeina. Hyn oll, yn ogystal â’r
clybiau hwyliog i blant a phobl ifanc - a gweithgareddau di-ri
yn ystod hanner tymor y Sulgwyn.
Dros yr wythnosau diwethaf rydyn ni yn y Mentrau wedi
cael tipyn o achos dathlu. Mae ceisiadau llwyddiannus am
grantiau gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Caerdydd, Cyngor
Bro Morgannwg a Chronfa Gymunedol y Loteri
Genedlaethol ymhlith eraill, yn ein galluogi i gynnal ystod
eang o weithgareddau i bobl o bob oed drwy gydol y
flwyddyn.
Rydym yn hynod falch bod ein gwaith hefyd wedi derbyn
clod yn noson wobrwyo ‘Cardiff Life’. Fe enillodd Menter
Caerdydd ddwy wobr, gan gynnwys y brif wobr ‘Platinwm’
ar gyfer cwmni neu sefydliad sydd wedi cael dylanwad
cadarnhaol sylweddol ar fywyd yn y brifddinas. Rydym yn
ddiolchgar iawn am y gydnabyddiaeth sy’n deyrnged, nid yn
unig i waith caled ein staff, ond i chi, y rhai sy’n mynychu
ein gweithgareddau. Diolch i chi gyd am eich cefnogaeth
barhaus. Edrychwn ymlaen at haf prysur a phleserus yn eich
cwmni.
Am fwy o wybodaeth:
Gwefan:
mentercaerdydd.cymru / menterbromorgannwg.cymru
Facebook: @m.caerdydd / @MIBroMorgannwg
Instagram: https://www.instagram.com/mentercaerdydd/
E-bost / Ffôn: post@mentercaerdydd.cymru / 029 2068 9888

Pan fo’r nos yn hir a’r gwynt yn rhuo, a’r coed yn plygu a’u dail
yn chwyrlïo ar hyd ambell i lôn diarffordd yng Nghymru, os
wnewch chi wrando yn ddigon astud mae sŵn adlais carnau
ceffyl i’w clywed….sŵn y lleidr pen ffordd enwog Twm Siôn
Cati.
Yn y cynhyrchiad gan Gwmi Theatr Arad Goch mae cyfle i
chi brofi bywyd Twm yn fyw ar lwyfan trwy storïa, canu ac
ymladd. Gyda’r Eisteddfod Genedlaethol yn dod i Dregaron yn
yr haf, pa well amser i glywed hanes un o gymeriadau mwyaf
eiconig yr ardal! Cewch fynd ar daith gyffrous yn ôl i’r unfed
ganrif ar bymtheg i briffyrdd llawn lladron a pheryglon pan
oedd Twm yn ymladd anghyfiawnder gyda thriciau doniol a
champau drygionus.
Fe fydd y cynhyrchiad yn teithio i bob cornel o’r wlad, yn
dechrau ar Mai 24ain ac yn gorffen ar y 7fed o Orffennaf ac mae
digon o gyfle i chi ddod i wylio’r daith lle bynnag rydych chi’n
byw.
Dewch i ddathlu bywyd yr arwr gwerinol llawn sbort yma
gydag awr o theatr hwyliog gan un o gwmnïau theatr fwyaf
blaenllaw Cymru. Ymunwch â ni ar y daith!
Canolfan y Celfyddydau MEMO, Y Barri – 01446 738622 –
7/6/22 (10:00)
Glan yr Afon – The Riverfront, Casnewydd – 01633 656757 –
9/6/22 (10:00)
Atriwm Caerdydd – 01970 617990 (Tocynnau gan Arad Goch)
– 17/6/22 (13:00, 17:00)
Canolfan Gartholwg, Pontypridd – 01443 570075 – 5/7/22
(10:00, 13:00)
Theatr Soar, Merthyr Tudful – 01685 722176 – 8/7/22 (13:00)
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Ysgol Creigiau
GWERSI NOFIO
Bob prynhawn am bythefnos yn ystod
Tymor y Gwanwyn bu disgyblion
Blwyddyn 4 yn ymweld â Chanolfan
Hamdden y Tyllgoed i gael gwersi nofio.
Roedd pob un wedi gwella eu sgiliau
nofio - da iawn Blwyddyn 4!

Beatrice, Enillydd Llefaru i Ddysgwyr
Blwyddyn 5 a 6

Tim Merched Rygbi Tag yn
Nhwrnamaint yr Urdd
Gweithdy Maint Cymru
Cymerodd disgyblion Dosbarth 2 a Class
2 ran mewn gweithdy am Goedwigoedd
Glaw gan Nigel o Maint Cymru. Roedd y
disgyblion wedi mwynhau dysgu
ffeithiau diddorol am ddatgoedwigo.
Diolch Nigel.

Ymweliad PC Davies
Daeth PC Davies, ein Swyddog Heddlu
Cymunedol, i’r ysgol i gyflwyno gwersi i
ddisgyblion Dosbarth 6, Dosbarth 5 a
Dosbarth 4. Roedd pawb wedi mwynhau
ac wedi dysgu gwersi pwysig - diolch PC
Davies!
Twrnamaint Rygbi Tag a Thaclo
Aeth tri thîm rygbi (taclo a thag) i
gystadlu yn Nhwrnamaint yr Urdd a
gynhaliwyd ar gaeau Pontcanna.
Chwaraeon nhw i gyd yn wych gan
ddangos gwytnwch a dyfalbarhad yn y
tywydd ofnadwy gydag un tîm rygbi

Mwynhau yn Nhwrnamaint Rygbi'r Urdd

Llwyddiant yn Nhwrnamaint Rygbi'r
Urdd

bechgyn yn cyrraedd y rownd gynderfynol. Diolch i Mrs Hussey, Mr
Williams a Mr Evans am fynd â'r
disgyblion ac am eu hyfforddi. Diolch
hefyd i bawb a aeth draw i gefnogi'r
timau.
Eisteddfod Sir yr Urdd
Dydd Sadwrn, yr ail o Ebrill, bu
disgyblion yn cystadlu yn yr Eisteddfod
Sir a gynhaliwyd yn Ysgol Glantaf.
Roedd hi’n ddiwrnod llwyddiannus dros
ben.
1af i Gwen, Dosbarth 2, Llefaru Bl 2 ac
iau
1af i Bethan, Class 3, Llefaru Bl 3 a 4 i
ddysgwyr
1af i Beatrice, Class 6, Llefaru Bl 5 a 6 i
ddysgwyr
1af i’r Parti Llefaru i ddysgwyr
1af i’r Ymgom i ddysgwyr
2il i’r Ymgom i ddysgwyr

Gwen, Enillydd Llefaru Blwyddyn 2
ac iau

Bethan, Enillydd Llefaru i Ddysgwyr
Blwyddyn 3 a 4

Enillwyr Grwp Llefaru i Ddysgwyr

Enillwyr Ymgom i Ddysgwyr
Perfformiodd y Parti Llefaru iaith
Gyntaf, y Parti Unsain a'r Ymgon Iaith
Gyntaf yn wych hefyd. Rydym yn falch
iawn ohonynt i gyd. Bydd pob
cystadleuaeth
gafodd
1af
yn
cynrychioli’r ysgol a Chaerdydd a’r Fro
yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd a
gynhelir yn Ninbych yn ystod hanner
tymor y Sulgwyn. Pob lwc!
Eglwys y Bedyddwyr Bethel
Fore Mawrth, 5ed Ebrill, croesawyd
disgyblion Dosbarth 5 yn gynnes i
Eglwys y Bedyddwyr Bethel ym Mhonty-clun, lle dysgon nhw am sut mae
Cristnogion yn dathlu'r Pasg. Trafodwyd
stori'r
Pasg
mewn
grwpiau
a
mwynheuodd y disgyblion ddrama, cwis
ac wyau siocled! Diolch i'r Eglwys a'i
haelodau ac i Mr Colman, cynorthwywyr
gwirfoddol a Menter Ysgolion Cymraeg.

Dosbarth 5 yn ymweld ag Eglwys Bethel
Parhad tudalen 14 >
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Ysgol Creigiau Parhad
CANOLFAN ADDYSG CILFYNYDD
Ddydd Mercher, 6ed Ebrill, ymwelodd
Amanda Summers o Ganolfan Addysg
Cilfynydd â disgyblion Dosbarth 5 a
Class 5 i siarad am ddŵr. Dysgodd y
disgyblion sut rydym yn ei gasglu, ei
drin, ei ddefnyddio a'i lanhau. Roeddent
i gyd wedi mwynhau cymryd rhan yn y
gweithdy
rhyngweithiol.
Diolch
Amanda.
CODI SBWRIEL
Bu disgyblion Dosbarth 3 a Class 3 yn
cymryd rhan mewn sesiwn codi sbwriel
o amgylch yr ysgol. Buont yn gweithio
fel tîm yn casglu sbwriel a'u didoli i
finiau ailgylchu ac i rai na ellir eu
hailgylchu. Braf oedd gweld mai ond
ychydig o sbwriel oedd o gwmpas ein
hysgol. Mwynheuodd pob un y profiad.
Diolch i Charlotte a Christine o ‘Cadw
Cymru’n Daclus’ a ddaeth â’r dillad
angenrheidiol i ni a dangos i ni beth i’w
wneud.

Dosbarth 3 yn casglu sbwriel

HETIAU PASG ANHYGOEL
Ar ddiwrnod olaf Tymor y Gwanwyn
cymerodd disgyblion Dosbarth 3 a 4 ran
mewn parêd hetiau Pasg. Bu’r
disgyblion yn modelu’r hetiau Pasg yr
oeddent wedi’u gwneud gan ddefnyddio
deunyddiau ailgylchadwy. Hyfryd oedd
gweld yr holl steiliau gwahanol ac roedd
y disgyblion yn amlwg wedi gweithio’n
galed iawn ar eu dyluniadau. Gwych
blantos!

Dosbarth 3 a 4 yn eu hetiau Pasg
ysblennydd!

Taith Ysbrydion Llantrisant
Cynhaliwyd digwyddiad arbennig yn
Llantrisant ar nos Fercher, 20fed o Ebrill.
Mae Dean Powell, hanesydd lleol, wedi
bod yn cynnal teithiau ysbrydion yn y
pentref ers sawl mlynedd nawr ac fe
wnaeth ei daith ysbrydion cyntaf yn
Gymraeg ar gyfer Menter Iaith Rhondda
Cynon Taf. Roedd y noson yn llwyddiant
mawr a phawb wedi mwynhau’r profiad
trwy gyfrwng y Gymraeg. Gallwch chi
ddarllen ychydig mwy am y noson yn
newyddion Llantrisant, Pontyclun a
Meisgyn.
Prosiect Medrau

Rydym wedi dechrau cynnal ein
sesiynau Medrau Byw erbyn hyn ac wedi
cael hwyl yn dysgu coginio Tsili Fegan
gydag Eluned Davies-Scott, dysgu
alawon Cymreig gyda chriw Clwb
Alawon Llantrisant a chael cyfle i
ddysgu a chanu cymysgedd o ganeuon
Cymraeg cyfoes a thraddodiadol ar y
gitâr. Ewch draw i sianel YouTube
Menter Iaith Rhondda Cynon Taf i weld
y fideos diweddaraf!
Mis Mai bydd cyfleoedd i ymweld â’r
Ardd Gymunedol yn Efail Isaf a gwneud
bach o arddio fel rhan o’r prosiect
(manylion isod). Mae gyda ni weithdai
drymio Samba ar y gweill hefyd felly
edrychwch allan am fwy o wybodaeth
dros yr wythnosau nesaf.
Sesiynau Garddio gyda Gardd
Gymunedol Efail Isaf
Dydd Sadwrn 14eg o Fai 10yb-12yp
Dydd Iau 26ain o Fai 10yb-12yp
Cyfle i chi ddod i gwrdd â chriw Gardd
Gymunedol Efail Isaf, sgwrsio am

arddio, rhannu tips a syniadau a chael
profiad ymarferol yn yr ardd. I gofrestru
ar
y
sesiynau
e-bostiwch
gweithgareddau@menteriaith.cymru
Os
hoffech
chi
gymryd rhan yn y
prosiect, rydym yn
edrych am unigolion
neu grwpiau i gydweithio â nhw i gynnal
sesiynau ar draws y sir,
neu am fwy o wybodaeth am unrhyw un
o’r sesiynau cysylltwch â
marged@menteriaith.cymru
Am fwy o fanylion am Brosiect Medrau,
ewch i: www.facebook.com/groups/
prosiectmedrau
Noson Lawen Codi Arian i'r Wcráin
Bydd Noson Lawen gyda thalentau lleol
i godi arian i’r Wcráin ar yr 20fed o Fai
yng Nghanolfan Gartholwg. Trefnir y
digwyddiad ar y cyd â Chanolfan
Gartholwg a Chymdeithas Gymraeg
Llantrisant. Am ragor o wybodaeth neu i
brynu
tocyn
cysylltwch
â
jayne.b.rogers@rctcbc.gov.uk
Parti Ponty 2022
Rydym yn falch iawn i gyhoeddi bod
Parti Ponty yn dychwelyd eleni. Bydd
digwyddiad newydd sbon ar nos Wener,
1af o Orffennaf ac wedyn Parti Ponty ym
Mharc Coffa Ynysangharad ar ddydd
Sadwrn, yr 2il o Orffennaf a chyngerdd
yng Nghlwb y Bont gyda’r hwyr. Bydd
mwy o fanylion yn
cael eu rhannu dros
y misoedd nesaf.
Cofiwch ddilyn ni
ar y cyfryngau
cymdeithasol am y
newyddion
diweddaraf.
Galwad am Wirfoddolwyr
Byddwn ni’n edrych am wirfoddolwyr ar
gyfer Parti Ponty. Os fyddai diddordeb
gyda chi e-bostiwch
gweithgareddau@menteriaith.cymru.
Dilynwch ni!
Facebook: @MenterRhCT
Twitter: @MenterIaithRhCT
Instagram: @menteriaithrhct

Clwb Alawon
Llantrisant
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Ysgol
Llantrisant
Rhaglen deledu ‘Odo’
Llongyfarchiadau i
Gruff sydd wedi bod
wrthi ers misoedd
bellach yn recordio
llais y cymeriad Odo
ar gyfer cartŵn Odo
ar S4C. Mae Odo yn
cael ei ddarlledu ar
S4C am 7yb bob
bore Llun, Mercher
a Gwener. Da iawn ti Gruff!

Llwyddiannau Chwaraeon
Llongyfarchiadau mawr i Erin oedd wedi
cystadlu
mewn
cystadleuaeth
‘cheerleading’ cyn gwyliau’r Pasg.
Daeth hi a’r tîm yn 3ydd allan o 17 o
dimau! Hefyd, llongyfarchiadau mawr i
Rosie ar ennill 5 gêm allan o 6 mewn
twrnamaint tenis yn ddiweddar.

Hetiau Pasg
Diolch o galon i holl blant y Cyfnod
Sylfaen am weithio mor galed i greu
hetiau Pasg ddiwedd tymor diwethaf.
Cafodd pob dosbarth gyfle i orymdeithio
o flaen gweddill y Cyfnod Sylfaen.
Roedd hi’n anodd iawn dewis tri enillydd
o bob dosbarth! Llongyfarchiadau i’r
enillwyr ac hefyd i bawb am greu
gwledd o hetiau lliwgar a deniadol.
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Cymdeithas Wyddonol
Cylch Caerdydd
Nos Lun 25ain Ebrill 2022 cawsom ni
ddarlith arbennig o ddiddorol gan Megan
Owen
o
Brifysgol
Bangor
ar
‘Pwysigrwydd
Dulliau
Modelu
Cyfrifiadurol ar Gyfer Systemau
Amorffaidd’. Aeth Megan i Ysgolion
Llanfechell a Syr Thomas Jones,
Amlwch cyn cael cyfnodau ym
Mhrifysgolion Caerdydd a Bangor lle
cafodd radd gyntaf mewn Peirianneg
Electronig ac mae hi nawr yn gwneud
doethuriaeth gyda’r Sefydliad Dyfodol
Niwclear ym Mangor.
Yn gyntaf eglurodd Megan mai
defnydd amorffaidd yw'r gwrthwyneb i
ddefnydd crisial. Mewn crisial mae gan
yr atomau neu folecylau drefn bendant a
elwir yn ddellten (lattice). Nid oes trefn
i’r
cyfansoddion
mewn
defnydd
amorffaidd. Y prif ddefnydd mae Megan
wedi gweithio arno yw Sirconiwm
Deuocsid (ZrO2) sydd i’w gael mewn
ffurf grisialog a elwir yn Zirconia a ffurf
amorffaidd. Mae Sirconiwm yn cael ei
ddefnyddio fel haen allanol i danwydd
niwclear am ei fod yn gwrthsefyll
cyrydiad (corrosion) ac nid yw yn atal
niwtronau rhag pasio drwyddo. Pwrpas
gwaith Megan yw astudio'r ffordd mae
ocsigen yn teithio drwy Sirconiwm
Ocsid amorffaidd ac i weld sut mae hyn
yn effeithio ar gyrydiad y rhodenni
tanwydd, sydd o bwysigrwydd mawr i
gadw adweithydd niwclear mor ddiogel
ag sy’n bosib.
Mae Megan wedi ymosod ar y broblem
yma mewn sawl ffordd wahanol trwy
ddefnyddio rhaglenni cyfrifiadur. Yn
gyntaf cafodd y sylweddau eu modelu ar
y cyfrifiadur fel pwyntiau bach yn
ufuddhau i ddeddfau Newton, yna
defnyddiwyd dull ystadegol o’r enw dull
Monte Carlo i edrych ar y canlyniadau i
wneud yn siŵr eu bod yn gyson gyda
beth sy’n digwydd yn y byd go iawn.
Hefyd defnyddiwyd rhaglen gyfrifiadur
arall i fodelu'r system trwy ddulliau
cwantwm. Daethpwyd i’r canlyniad bod
trylediad Ocsigen yn gyflymach trwy
sylwedd amorffaidd a hefyd gall
amhureddau fel Cromiwm gynyddu
cyfradd y trylediad. Mewn adran arall o’r
Brifysgol mae grŵp arall yn gwneud
arbrofion cemegol i gadarnhau'r gwaith
damcaniaethol a wnaethpwyd ar y
cyfrifiadur. Gellir defnyddio'r cyfrifiadur
i fodelu effeithiau tymheredd a
gwasgedd byddai yn rhy beryglus i’w
creu yn y labordy, cam pwysig tuag at
wneud adweithyddion niwclear mor
ddiogel ag sy’n bosib.
Rhys Morris
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Ewyllysiau
yn y Gymraeg
Ruth C. Jones LL.B.(Hons)
ruthcjones25@aol.com
07925246199
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