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Y gwasanaeth iechyd gwladol
yng Nghymru a beth yw’r
sefyllfa yn Nhreforys?
a oes proBlemau?
Mae’r Gwasanaeth Iechyd o dan y lach unwaith eto yng
Nghymru. Ym mis Ionawr methodd adrannau gofal brys ysbytai
Cymru y targed o ran amseroedd aros ar gyfer trin cleifion er
y gwelwyd gwelliant ers ffigyrau mis Rhagfyr. Yng Nghymru, y
targed yw y dylai 95% o gleifion aros am lai na phedair awr
mewn adrannau gofal brys. Serch hynny, yn aml iawn mae
pobl yng Nghymru yn aros am lawer mwy o amser na hynny.
Ym mis Rhagfyr 2014, cafodd 81% eu trin o fewn yr amser
penodol sy’n llawer is na'r disgwyl, a’r ffigwr cyfatebol ym mis
Ionawr oedd 82.3%. Ym millitir sgwâr y Llais, yn Ysbyty
Treforys, treuliodd 69% o gleifion lai na phedair awr yn aros yn
ystod Rhagfyr 2014. Mae hyn dipyn yn is na’r targedau a
osodwyd ar gyfer Cymru gyfan. O ran y sefyllfa gyda galwadau
brys, ymatebwyd i 50% o
alwadau brys (categori A) o
fewn y targed, sef 8 munud,
yn ystod Rhagfyr 2014.
Unwaith eto, mae sawl un o’r
farn fod y canran yma’n
achos pryder.
sut mae datrys y
proBlemau?
Yn ôl cadeirydd Coleg
Brenhinol y Meddygon Teulu,
un mesur angenrheidiol
fyddai cynyddu niferoedd y
meddygon teulu drwy Gymru
er mwyn lleihau'r pwysau ar
y gwasanaethau iechyd brys.
Credir y gallai rhwng 15% a
26.5% o achosion mewn adrannau brys gael eu gweld gan
feddygon teulu ac felly dywed Dr. Paul Myers "Y gaeaf hwn
mae'r llywodraeth yn galw ar bobl i osgoi ymweliadau diangen
â’r unedau brys, ac apeliwn ar i bobl fynd at eu meddygon teulu
neu at unedau mân anafiadau". Y ddadl yw y byddai hyn yn
cynyddu'r posibilrwydd o gyrraedd targedau yn y gwasanaeth
iechyd brys yn ogystal â chynnig gwell gwasanaeth iechyd i
bobl Cymru.
dim digon o feddygon?
Er mwyn datrys y problemau uchod mae’r cwestiwn wedi codi
a oes digon o ddoctoriaid gennym ar hyn o bryd? Mae dros
400 o swyddi meddygon iau yng Nghymru yn wag, ac mae'r

prinder mwyaf amlwg yn y gogledd a'r gorllewin. Ym Medi
2013, roedd 342 o feddygon teulu (cyfwerth ag amser llawn)
yn gweithio i Fwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg. Cred
rhai bod angen i'r Gwasanaeth Iechyd wneud mwy er mwyn
denu meddygon i'r swyddi yma gan ei bod hi’n anodd cystadlu
ar hyn o bryd gyda’r swyddi mewn ardaloedd o Loegr. Y
teimlad yw bod angen i'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru
ddangos bod hyfforddiant proffesiynol penodol ac arbennig
yma.
Beth am y nifer o siaradwyr Cymraeg?
Cododd y Comisiynydd iaith bryderon yn ddiweddar am y nifer
o siaradwyr Cymraeg yn y sector iechyd. Nodwyd pa mor
hanfodol yw cynnig gwasanaeth i gleifion yn eu mamiaith. Mae
Prifysgolion Cymru heddiw yn
ymateb i’r her hynny trwy gynnig
lleoedd i siaradwyr Cymraeg yn
benodol i astudio a chynnig
modiwlau trwy gyfrwng y
Gymraeg. O fewn Bwrdd Iechyd
Abertawe, gall 59 meddyg teulu
siarad Cymraeg ac mae 1.1
meddyg teulu Cymraeg i bob
10,000
o’r
boblogaeth.
Cyfartaledd Cymru yw 1.2, ond
mae’r ffigwr yn ein hardal ni yn
uwch na nifer o ardaloedd
dwyreiniol Cymru.
trais yn ein hysBytai
Pryder diweddar arall yw’r
cynnydd
mewn
achosion
treisgar yn ein hysbytai gyda sawl gweithiwr iechyd mewn
adrannau brys yn gorfod delio gydag ymddygiad
gwrthgymdeithasol, yn enwedig ar y penwythnos. Un stori
ddiweddar yn y wasg yw’r ffaith fod gweithwyr iechyd yn
ysbytai de Cymru yn mynd i wisgo camerâu diogelwch er
mwyn diogelu eu hunain a staff eraill rhag unrhyw drais. Mae
rhwng 2,500 a 3,000 o achosion o bobl yn cam-drin staff bob
blwyddyn yn ardal Bwrdd Iechyd Caerdydd. Tra bod rhai yn
croesawu’r cynllun, mae eraill yn poeni am hawliau pobl.
Tybed felly, a welwn welliant yn sefyllfa’r Gwasanaeth
Iechyd Gwladol yn ystod y misoedd nesaf?
Chelsea-anne Jones-morris, ysgol Bryntawe

LLais

Mae’n bosib iawn eich bod chi fel ni yn dechrau syrffedu’n
barod ar yr holl sôn am yr Etholiad Cyffredinol. Fel y gwyddoch,
ar 7ed o Fai 2015 bydd Etholiad Cyffredinol yn cael ei gynnal
yn y Deyrnas Unedig ond tybed faint o bobl ifanc y wlad fydd
yn pleidleisio?
Mae gwleidyddion presennol y wlad yn frwdfrydig iawn dros
ennill cefnogaeth pobl ifanc y wlad ond oes yna ddigon o
ddiddordeb ymhlith pobl ifanc? Gyda thrafodaethau yn digwydd
ar y syniad o ostwng yr oedran pleidleisio i 16, rhaid cwestiynu
os yw hyn yn newid call i’r system bleidleisio.
Yn ein barn ni, nid yw ysgolion yn darparu addysg
wleidyddol ddigonol i ddisgyblion tan eu bod yn y Chweched
Dosbarth pan mae Gwleidyddiaeth yn bwnc dewisol ar gyfer
Safon Uwch. Cofier hefyd nad yw pob ysgol yn cynnig
Gwleidyddiaeth fel pwnc dewisol. Mae llawer o bobl ifanc, felly,
yn teimlo nad ydynt yn barod i bleidleisio gan nad ydynt yn
gwybod digon am y system bleidleisio na chwaith wedi cael
arweiniad ar sut i ddeall a phwysoli maniffesto’r pleidiau.
Gwelwyd yn Yr Alban yn ddiweddar ymgais i ennill
annibyniaeth ac yno gostyngwyd yr oedran pleidleisio i 16.
Roedd hyn yn llwyddiannus dros ben gan fod niferoedd uchel
o bobl 16 mlwydd oed wedi mynd i fwrw pleidlais. Efallai, os
bydd Cymru yn mabwysiadu’r un drefn ar gyfer refferenda’r
dyfodol, bydd pobl ifanc yn fwy parod i ymroi i fod yn rhan o
etholiad sydd yn ymwneud â materion gwleidyddol yng
Nghymru.
Ar hyn o bryd, nid yw gwleidyddiaeth na gwleidyddion yn
apelio at bobl ifanc. Nid yw pobl yn rhan o bleidiau gwleidyddol
bellach ond yn hytrach maen nhw’n ymuno â mudiadau sy’n
gwthio am bethau penodol ‘Green Peace’ a ‘Chymdeithas yr
Iaith’. O ganlyniad i hyn, gwelwn leihad yn y nifer sy’n
pleidleisio mewn etholiadau cyffredinol. Mae’n anodd iawn i
bobl ifanc uniaethu gyda gwleidyddion. Yn achos nifer ohonynt,
mae eu cefndir addysgiadol a’u hoedran yn creu pellter
rhyngddyn nhw â’r pleidleiswyr ifanc.
Yn ddiweddar, gwelwyd ambell ffigwr adnabyddus yn
ymdrechu i uniaethu gyda phobl ifanc, y mwyaf nodedig yw
Russell Brand. Mae Russell Brand yn llwyddo i gyrraedd pobl
ifanc trwy ei ddefnydd hynod o effeithiol o wefannau
cymdeithasol megis YouTube a Twitter. Cyhoeddodd lyfr
gwleidyddol a oedd yn trafod newidiadau i’r system bresennol
a hynny yn ysbrydoli pobl ifanc mewn ffordd nad yw
gwleidyddion yn ei wneud ar hyn o bryd.
Dyma farn un disgybl ym Mryn Tawe-:
‘Byddaf i, myfyriwr sy’n astudio Gwleidyddiaeth, yn
pleidleisio ym mis Mai. Teimlaf fy mod i’n barod i fwrw pleidlais.
Er hyn, yn 16 mlwydd oed, nid oeddwn yn barod oherwydd
diffyg addysg wleidyddol. Rydw i’n gwybod bod llawer o bobl
yn teimlo’n un fath â mi. Mae’r Fagloriaeth Gymraeg yn cynnig
ychydig o wybodaeth am wleidyddiaeth i bobl ifanc ond nid oes
unrhyw addysg ar gael am bleidiau gwleidyddol a’u
hideolegau.’
Yn ein hysgol ni, yn flynyddol, rydym yn cynnal etholiadau i
ddewis Cyngor Blwyddyn, Cyngor Ysgol a Phrif Ddisgyblion.
Mae hyn yn annog pobl ifanc i gymryd rhan mewn
democratiaeth uniongyrchol ac efallai yn cymell cyfraniad
gwleidyddol ymysg pobl ifanc yn y dyfodol. A yw’n werth i
ysgolion gynnal mwy o etholiadau fel hyn i ysgogi diddordeb
mewn gwleidyddiaeth? Gall ysgolion hyrwyddo etholiadau a’r
pwysigrwydd o bleidleisio yn amlycach o fewn gwasanaethau,
sesiynau Addysg Bersonol a Chymdeithasol a chlybiau. Rhaid
atgoffa pobl ifanc i gofrestru i bleidleisio a’u hannog i
ddefnyddio’r hawl yma yn synhwyrol.
Felly, tybed sawl un ohonoch chi sy’n bwriadu pleidleisio ym
mis Mai? Beth fydd y niferoedd o bobl ifanc a fydd yn pleidleisio
tybed? Bydd hi’n ddiddorol gweld sut mae gwleidyddion yn
targedu pobl ifanc yn y misoedd fydd yn arwain at yr etholiad
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a pha mor lwyddiannus fydd yr ymgais hon.
Yn y cyfamser a hithau’n fis Mawrth, dymunwn ddydd Gŵyl
Dewi hapus i chi. Ry’n ni’n yr ysgol yn dathlu trwy gynnal
Eisteddfod Ysgol a Seremoni Gadeirio. Mwynhewch eith
dathliadau chi! Cofiwch hefyd am Ddiwrnod y Llyfr ddydd Iau,
5ed o Fawrth. Dyma gyfle i ddathlu’r gallu i ddarllen, a chyfle i
ni ddiolch i bapur bro y Llais am y gwahoddiad i olygu rhifyn y
mis hwn.
Bethan gregory a leanne ward
ysgol gyfun gymraeg Bryn tawe

corneL natur
dewi Lewis

eira?
Cwestiwn digon syml oedd “Wyt
ti’n meddwl y cawn ni eira cyn y
gwanwyn?” Ond tipyn o dasg
oedd cynnig ateb pendant. A
dweud y gwir mae hyd yn oed y
proffwydi tywydd yn cael trafferth
i ddarogan yn gywir pryd ac
ymhle fydd eira am ddisgyn.
Daeth y cwestiwn i gof, erthygl a ddarllenais sawl blwyddyn
yn ôl yn y cylchgrawn “Natur Cymru”. Erthygl oedd hi gan
Duncan Brown wedi ei seilio ar gofnodion Les Larsen o
Benisarwaun ger Caernarfon. Yr hyn oedd Les Larson wedi ei
wneud oedd cofnodi dyddiadau cyntaf ac olaf i eira ymddangos
ar fynyddoedd Eryri. Cofnodion digon syml oeddynt a gasglodd
trwy ffenestr ei gegin neu trwy gerdded ei filltir sgwar. Yr hyn
sydd yn rhyfeddol am y cofnodion yw’r ffaith eu bod yn pontio
cyfnod o 71 o flynyddoedd rhwng 1941 a 2010. Ceir ambell
fwlch yn y blynyddoedd gan i Les wasanaethu yn y Llu Awyr
yn ystod yr Ail-ryfel Byd. Er mor syml yw’r wybodaeth y maent
yn adlewyrchu newidiadau dros gyfnod gweddol hir ac yn
cynnwys data sydd yn berthnasol i ardal benodol. Dengys y
cofnodi hefyd fod gwir werth mewn nodi manylion syml a
dyfalbarhau i wneud hynny. Prin iawn fod rhywun yn wir
werthfawrogi gwerth cofnodi ar y pryd-dim ond wrth edrych yn
ôl y mae rhywun yn wir sylweddoli ei faint a’i werth.
Eira Cyntaf - ar ddechrau cyfnod y cofnodi daeth yr eira
cyntaf ar fynyddoedd Eryri yn ystod mis Medi neu ddechrau
mis Hydref. Ceir un flwyddyn,1952 pryd yr ymddangosodd yr
eira cyntaf ar y pumed o Fedi. Yn ddiddorol iawn caed cofnod
yng nghofnodion Ysgol Henblas,Ynys Môn gan y naturiaethwr
T. G. Walker sydd yn ategu’r sefyllfa
8 Medi 1952-“Wintry conditions prevalling-obliged to have
fires the building was so cold “
Dim ond un flwyddyn arall pryd y caed eira yn eithaf cynnar
yn y flwyddyn a hynny ar y 12 o Fedi 1960.
O edrych ar yr ystadegau y duedd yw i eira ymddangos yn
hwyrach (gyda rhai eithriadau) wrth i’r cyfnod fynd yn ei flaen.
Yn 2009 nid ymddangosodd eira ar y copaon nes diwedd mis
Tachwedd. Tybed a yw’r cofnodion yn cyfrannu at y drafodaeth
am newid ym mhatrymau ein hinsawdd?
Eira Olaf - am mai cofnodion adolygol ydyw cofnodion Les
Larsen mae’n anodd iawn gwybod yn union pryd oedd yr eira
olaf. Mewn sawl llecyn ar Eryri megis Ffos Ddofn ceir eira yn
sefyll oherwydd y safle cysgodol. Wedi dweud hynny mae’r
cofnodion yn ddefnyddiol a gwerthfawr. Y duedd yw i’r eira
ddiflannu yn gynt dros y cyfnod dan sylw. Ar y cyfan mae’r eira
wedi diflannu erbyn dechrau mis Mai. Ond mae un cofnod sydd
yn dal y sylw, y cofnod ar gyfer 1969. Y flwyddyn honno roedd
eira ar y mynyddoedd hyd at ddechrau mis Gorffennaf.
Wel, a dod yn ôl at y cwestiwn a osodwyd ar y dechrau fydd eira cyn y gwanwyn - yr ateb syml yw tydwi ddim yn
gwybod. Mae’n ymddangos bod eira yn dod yn hwyrach yn y
flwyddyn ond ei fod hefyd yn diflannu llawer cynt wrth edrych
ar gofnodion dros 71 mlynedd. Oes rhywun wedi cael ei ysgogi
i ddechrau cofnodi?
Gweler llythyr ar tud. 16.

PoboL y cwm
ann tayLor

Ganwyd Mam-gu, Ann Taylor, yn 1950 yng
Nghastell-nedd, ac o’r ysbyty cafodd ei
symud i’r ‘Laureb’, sef cartref plant gan fod
ei mam fiolegol yn methu edrych ar ei hol.
Yna cafodd ei mabwysiadu gan Megan ac
Alun Williams, sef brawd Islwyn Williams,
y llenor a’r dramodydd poblogaidd o
Ystalyfera. Er na chafodd ei magu gan ei
rhieni biolegol, mae hi’n aml yn sôn am ba
mor lwcus y buodd hi o gael mam a thad
mor rhyfeddol. Roedd ei thad yn gweithio
yn siop y Co-op yn lleol a’i mam yn helpu
ei chwaer yn siop y cigydd. Felly, er nad oedd ganddynt lawer
o arian, roedd ei chartref yn llawn cariad a charedigrwydd, ac
fe werthfawrogodd mam-gu hyn yn fawr. Merch ei bro yw hi ac
mae wedi aros yn ardal Ystalyfera trwy gydol ei bywyd.
Nid yw ymddangosiad yn bwysig iawn i mam-gu, ond am un
sy’n chwe deg pum mlwydd oed mae hi’n edrych yn hynod o
dda yn fy marn i! Gwallt brown golau sydd ganddi (wedi cael
ei liwio wrth gwrs) a llygaid mawr lliw collen sy’n mynegi ei
theimladau’n glir. Mae hi’n debyg iawn i fy mam yn ei
hedrychiad, ond yn wahanol o ran personoliaeth. Gweithiodd
Mam-gu gyda phlant am dros ddeugain o flynyddoedd, felly
mae ei phersonoliaeth yn llawn cariad ac mae’n amyneddgar!
Ambell waith, mae mam-gu braidd yn or-gariadus o flaen fy
ffrindiau!
Coginio yw un o’i phrif ddiddordebau ac mae hi wrth ei bodd
yn paratoi bwyd i fi a fy mrodyr, yn enwedig cinio dydd Sul a
chacennau bach. Yn wir, pan awn ni mewn i’w thŷ ac arogli
tystiolaeth o goginio, ry’n ni’n ymladd yn syth dros y cacennau
bach! Yn flynyddol, llwydda i arbed arian i mam oherwydd does
dim angen iddi brynu cacen pen-blwydd i neb gan ei bod yn
coginio rhai gwych! Breuddwyd fawr Mam-gu yw agor siop
cacennau ei hun, ond ei hateb i bopeth y dyddiau yma yw
“Rwy’n rhy hen nawr”. Ond er bod hi’n ‘rhy hen’ mae’n fam-gu
anhygoel. Cryfder arall mam-gu yw ei bod yn yrrwr tacsi gwych
wrth gwrs!
Nid yw mam-gu’n hoffi hedfan, er iddi fynd i America unwaith
i ymweld â thad Dad-cu. Ymhlith ei diddordebau eraill, mae
mynychu’r capel, darllen, garddio ac roedd hi’n arfer mwynhau
dawnsio llinell! Does dim yn well ganddi chwaith na dod i wylio
fi neu fy mrodyr yn perfformio neu ddod i’n cefnogi gyda
digwyddiadau yn yr ysgol.
Disgybl yn Ysgol Ramadeg Ystalyfera oedd Mam-gu, ar ôl
mynychu Ysgol y Wern yn gyntaf, ac yn wir dychwelodd i’r
ysgol honno yn ystod ei gyrfa fel athrawes am bedwar deg dau
o flynyddoedd. Priododd â Ray, fy nhad-cu, yn 1970 gan fagu
dau o blant. Mae mam bellach yn gynghorydd ariannol, ac Anti
Catrin (chwaer mam) yn athrawes ac yn dilyn ôl traed mamgu. Ymddeolodd saith mlynedd yn ôl ar ôl mwynhau cwmni
plant Cwm Tawe ar hyd y blynyddoedd. Mae bob amser yn
canmol natur agos atoch y plant lleol a’u Cymreictod. Mawr
yw’r parch ati yn yr ardal gyda nifer o blant yn cofio’n annwyl
am eu dyddiau yn yr ysgol gyda hi. Ers ymddeol, mae fy mam,
ei chwaer, fi a fy nau frawd wedi llwyddo i’w chadw hi’n brysur
ac mae bob amser wrth law i fod o gymorth! Rydym oll yn
lwcus iawn ohoni!
lauren rogers

Ariennir Llais yn rhannol gan
lywodraeth Cymru

diolch yn fawr i olygyddion mis mawrth,
disgyblion ysgol gyfun Bryn tawe, sef,
Bethan gregory, leanne ward, Chelseaanne Jones-morris a lauren rogers. diolch
hefyd i meinir Jones, eu hathrawes.

Eirion Richards
Syfrdanwyd cymdogaeth Cwmtawe pan glywyd am
farwolaeth
annhymig
Eirion
Richards,Penybryn,
Cwmllynfell ar fore Sadwrn, Chwefror 21 yn Ysbyty
Singleton, Abertawe.Brodor o Gwmllynfell,mab i'r diweddar
Emily a Ken Richards ydoedd, a threuliodd ei holl
flynyddoedd yn byw yn y pentref.Roedd wedi ymgartrefu
Ar Heol Penybryn gyda'i annwyl briod Gloria a'i ferch
Catrin. Bu'n un o ddisgyblion cyntaf Ysgol Gyfun Ystalyfera
pan sefydlwyd yr ysgol yn 1969, ac fe barhaodd ei
gysylltiad a'r ysgol hyd ei farwolaeth. Ef oedd Cadeirydd
presennol Llywodraethwyr Ysgol Gyfun Ystalyfera,ac
roedd ei gyfraniad i lwyddiant a thwf yr ysgol yn
amhrisiadwy. Roedd cysylltiad agos rhyngddo a Chlwb
Rygbi Cwmllynfell oddiar cyfnod ei fachgendod, ac ef oedd
ysgrifennydd gweithgar y clwb llwyddiannus hwn am yn
agos i dri deg o flynyddoedd, ac roedd yn ffigwr amlwg ym
myd rygbi'r ardal.
Bu'n gwasanaethu'r ardal ar lefel leol fel Aelod Llafur o
Gyngor Sir Castell-nedd Port Talbot a hynny am nifer o
flynyddoedd. Yn sicr mae'r ardal yn dlotach o'i golli ac
yntau ond 58 mlwydd oed. O ran galwedigaeth roedd yn
rheolwr cangen Rhydaman o fanc Santander.
Cydymdeimlwn yn ddwys a diffuant a'i briod Gloria a'i ferch
Catrin yn eu hiraeth a'u galar. Coffa da amdano.

Golygydd mis Ebrill

dewi myrddin hughes
Newyddion i’r canlynol os gwelwch yn dda:
anita humphreys
Castell newydd, heol aman,
Brynaman, rhydaman, sa18 1sn
neu e-bost dewiannette@gmail.com
erbyn Mawrth 20fed 2015 os gwelwch yn dda.
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cof y cwm
steven thompson

y geri marwol yn ystalyfera
Mae’r wlad mewn galar du,
Ar ol cyfeillion cu,
Sydd yn y bedd;
Ymddifaid, gweddwon sy
Yn bruddaidd iawn mewn du,
Ar hyd ein gwlad yn llu, –
Prudd yw eu gwedd
meillionog, treforys, ‘
y geri marwol’.
Un o’r profiadau mwyaf
dychrynllyd a wynebwyd gan
bobl Cwm Tawe yn ystod y
bedwaredd
ganrif
ar
bymtheg, a rhywbeth sy’n bell
iawn o’n profiadau ni heddiw, oedd ymweliadau colera yn ystod
yr epidemigion trychinebus a darodd y Deyrnas Gyfunol yn
ystod y cyfnod. Nid oedd colera yn glefyd newydd yn y
bedwaredd ganrif ar bymtheg. Fel un o’r clefydau endemig a
effeithiodd ar bobl y Deyrnas Gyfunol ac Ewrop yn ystod y
canrifoedd blaenorol, byddai colera yn taro yn ystod yr haf bob
blwyddyn a dioddefai sawl unigolyn y prif symptom, sef y dolur
rhydd.
Ond roedd y ‘colera Asiaidd’, neu’r ‘geri marwol’, a ddaeth
i’r Deyrnas Unedig am y tro cyntaf ym 1831 yn rhywbeth hollol
wahanol a chlefyd llawer mwy angheuol. Bu farw miloedd ym
mhob un o’r epidemigion a drawodd y Deyrnas Gyfunol yn
ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg, yn enwedig yn yr
ardaloedd trefol a diwydiannol newydd a ddatblygodd
oherwydd y chwyldro diwydiannol. Cododd y symptomau ofn
ar Fictorianiaid: dioddefai’r claf â dolur rhydd a chwydu ffyrnig,
yn ogystal â syched ofnadwy a dadhydradu; teimlai boenau
difrifol trwy’r corff, y stumog a’r cyhyrau; ac, weithiau, byddai
croen dioddefwr yn troi’n las wrth iddo golli’r holl leithder o’i
gorff. Ond yn fwyaf arswydus, yn achos rhai dioddefwyr
byddent ond yn dangos symptomau ychydig oriau cyn marw.
Dioddefodd Cymru yn yr un ffordd â mannau eraill yn y
Deyrnas Gyfunol a daeth epidemigion ym 1832, 1849, 1854, a
1866. O’r holl epidemigion a drawodd Gwm Tawe yn ystod y
bedwaredd ganrif ar bymtheg, efallai mai’r un yn 1866 sydd
fwy diddorol i ni heddiw oherwydd yr adroddiad manwl a
gafwyd ar y sefyllfa yn Ystalyfera gan feddyg lleol, Dr James
Rogers. Un o Abertawe yn wreiddiol oedd Rogers a weithiodd
fel meddyg gwaith yng Nghwm Gwendraeth cyn dod yn feddyg
i’r gweithwyr a gyflogwyd yng ngweithiau haearn Ystalyfera ym
1850. Safodd Rogers yng nghanol y storm tra profodd
Ystalyfera rhai o effeithiau gwaetha’r epidemig yn 1866.
Roedd Rogers yn brysur hyd yn oed cyn i’r colera gyrraedd
Ystalyfera. Teithiai o gwmpas y gymdogaeth er mwyn
darganfod y problemau iechyd cyhoeddus ac wedyn gwnâi bob
ymdrech i drefnu bod y peryglon hyn i iechyd yn cael eu lleihau,
gan gynnwys trwy glirio’r nentydd, llenwi unrhyw byllau o ddŵr
budr, sicrhau awyr iach mewn tai, clirio pridd oddi ar gefnau
tai, a sicrhau glanweithdra’n gyffredinol yn y cartrefi ac yn y
gymuned. Aeth Rogers mor bell â chael gwared o’r tomenni o
hen fwydydd a gedwid yn erbyn cefn y tai ar gyfer y moch, a’r
tomenni sbwriel a gedwid ar gyfer y Gwanwyn pan y byddai
pobl yn eu lledaenu ar hyd yr ardd, eto a leolwyd fel arfer yn
erbyn cefn y tai.
Roedd y gweithredodd hyn wedi dangos bod Rogers yn
‘miasmatist’, ac nid yn ‘contagionist’. Hynny yw, roedd Rogers
yn meddwl bod y colera yn cael ei basio ymlaen i bobl eraill,
nid trwy gyffyrddiad, ond trwy’r aer. Felly, rhoddodd Roger y
bai ar yr ‘awyrgylch’ yn Ystalyfera gan feddwl bod rhyw fath o
wenwyn yn yr aer. Yn ôl y syniadau hyn, roedd y colera yn
effeithio ar y rhai a brofai’r amodau byw gwaethaf – y rhai a
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oedd yn byw mewn tai tamp, orlawn, heb aer, heb gyfundrefn
carthffosiaeth, pobl a oedd yn flinedig oherwydd gwaith
corfforol caled. O graffu ar y cofnodion, mae’n ymddangos i’r
marwolaethau gyd-fynd â’r syniadau hyn: ceid rhai yn y tai
gyferbyn â’r gamlas lle roedd y tai yn damp; yn Ffordd Gough,
Y Wern lle roedd yr amodau’n wael yn gyffredinol; ac wrth ymyl
y lladd-dŷ a’r fynwent ym Mhanteg oherwydd yr awyrgylch
gwenwynig.
Bu farw dioddefwr cyntaf yr epidemig, sef
Thomas Maddox, dyn pedair ar bymtheg mlwydd
oed a olchai blatiau tun yn y melinau tun, ar yr 2ail
o Awst 1866. Fel arwydd o gyflymder lledaeniad y
clefyd, ac un o’r rhesymau pam roedd y colera wedi
brawychu cymaint, dim ond am bump awr ar
hugain yn unig y bu Maddox yn sâl cyn iddo golli ei
fywyd. Daeth mwy o farwolaethau yn yr wythnosau
dilynol. Cyrhaeddodd yr epidemig ei uchafbwynt yn
ystod mis Medi cyn i nifer y marwolaethau leihau
yn ystod mis Hydref. Bu farw’r dioddefwr olaf yn yr
ardal, sef gwraig haliwr pedwar-deg-dwy mlwydd
oed o Ystradgynlais, ar yr 28ain o Dachwedd.
Yn yr amodau hyn, daeth Rogers dan bwysau
ofnadwy ac mae’r ystadegau yn awgrymu natur yr
heriau a wynebwyd gan y meddyg teulu hwn mewn
sefyllfa mor ofnadwy ag epidemig colera yn y bedwaredd ganrif
ar bymtheg. Erbyn canol mis Medi roedd 400 o achosion dan
ofal Rogers; roedd cyfanswm o 941 o achosion yn Ystalyfera
ac aeth ‘yr angel dinystriol’ â 95 o fywydau cyn y diwedd.
Gwnaeth Rogers 2,938 o ymweliadau â chleifion o fewn 63 o
ddiwrnodau, a galwyd ef o’i wely yn ystod y nos 164 o weithiau.
Rhoddodd Rogers o’i feddygfa, 2,716 hanner peint o foddion,
1,073 dogn o olew castor, a 376 pac o bowdr meddyginiaethol.
Dilynai Rogers syniadau cyfoes am driniaethau. I ddechrau,
rhoddai ddosau bychain o opiwm i gleifion, ac wedyn dosau o
asid Sulphuric, Nitric, Hydrochloric a Nitrohydrochloric. Yn
ddiweddarach yn yr achos, byddai Rogers weithiau yn
defnyddio dosau bychain o asid Benzoic. Yn bwysicach,
byddai Rogers yn argymhell i gleifion beidio ag yfed er
gwaethaf y syched ofnadwy y byddent yn ei ddioddef. Dyma
oedd dealltwriaeth meddygon o’r clefyd a’r triniaethau a
argymhellid ar y pryd, ond erbyn heddiw yr ydym yn deall bod
y triniaethau hyn yn niweidiol iawn i gleifion. Heddiw, byddai
meddygon yn sicrhau bod cleifion sydd yn dioddef o rywbeth
tebyg yn cael eu hydradu’n ofalus. Felly, er gwaethaf
ymdrechion arwrol Rogers, a’i gymheiriaid meddygol, nid oedd
y triniaethau’n llwyddiannus wrth ymateb i’r colera a
gwnaethpwyd y sefyllfa yn waeth.
Un o ganlyniadau annisgwyl yr epidemig oedd y diwygiad
crefyddol a’r modd y gwnaeth rhai yn Ystalyfera droi tuag at
grefydd yn y gobaith o iachadwriaeth. Ysgrifennodd gohebydd
Seren Cymru, ‘Er fod y geri wedi cwympo oddeutu cant, mae
yn dda genym ddweyd fod tua phum cant wedi eu cwympo
wrth draed Iesu yn y gwahanol eglwysi. Yma, mae “y fechan
wedi mynd yn fil, a’r wael yn genedl gref.”’ Ymwelodd
newyddiadurwr arall â Chapel Soar, Ystalyfera ar y 13eg o
Awst lle gwelodd 11 o unigolion yn cael eu bedyddio.
Bedyddiwyd llawer mwy yn y capel yn ystod yr wythnosau
nesaf nes roedd dros gant o gredinwyr newydd neu
ddychweledigion wedi eu hennill at yr achos. ‘Wele genedl
braidd wedi cael ei geni mewn un dydd’, ysgrifennodd
gohebydd arall, ‘Nid wyf yn gwybod y nifer sydd wedi ymweled
â’r capelau ereill, ond deallwyf eu bod yn llawer.’
Mae profiadau cymuned Ystalyfera yn ystod ymweliad
colera 1866 yn teimlo yn bell yn ôl yn ein gorffennol ac yn bell
o’n bywydau ni heddiw. Ond efallai mai’r ffordd orau o ddeall
profiadau erchyll y flwyddyn honno yw trwy ystyried y sefyllfa
a welwyd yng ngorllewin Affrica yn ystod y flwyddyn ddiwethaf
a’r epidemig Ebola sydd wedi lladd cymaint o bobl mewn modd
mor greulon. Mae’r panig, ofn ac ansicrwydd sydd wedi taro
Liberia, Sierra Leone, Nigeria, Senegal, Mali, Guinea a’r byd
ehangach yn ddiweddar yn debyg iawn i’r pryderon a’r hysteria
a nodweddai Ystalyfera, Cymru, y Deyrnas Gyfunol a’r byd yn
ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg wrth i gymunedau
arswydo rhag y geri marwol.

ysGoLion
ysGoL Gynradd GymraeG y wern
Brodyr gregory
Daeth y Brodyr Gregory i’r ysgol er mwyn atgyfnerthu’r neges
ynglŷn ag arbed, ail ddefnyddio ac ailgylchu. Roedd y plant wth
eu boddau yn ymuno yn y canu yn ystod y sioe ac roeddynt
wedi llwyr gyffroi wrth gael y cyfle i fod o flaen eu cyfoedion a
pherfformio ochr yn ochr â’r brodyr. Casey Jane oedd seren y
bore ac roedd wrth ei bodd ar lwyfan. Mae’r disgyblion yn hen
gyfarwydd â’r neges erbyn hyn ac yn glir iawn ynglŷn â’u
cyfrifoldebau ac yn awyddus i weithredu’r tair elfen a
bwysleisiwyd yn y sioe. Da iawn blant.
Xl Cymru –melinau gwynt a pharCiau adloniant
Croesawyd XL Cymru i’r ysgol er mwyn cyflwyno cyfres o wersi
ymarferol i flynyddoedd 5 a 6. Treuliodd y disgyblion y bore
cyfan yn canolbwyntio ar waith parciau adloniant gan glymu i
mewn agwedd TGCh drwy ddefnydd helaeth o ipadau. Yn y
prynhawn adeiladodd y disgyblion amrywiaeth o felinau gwynt
gan ddadansoddi perfformiadau. Diwrnod gwych o
wyddoniaeth.
neuadd les – gwaith Celf
Cydweithiodd Viviene o’r Neuadd Les gyda Blwyddyn 6 i
ddatblygu baner er mwyn ei harddangos yn ystod yr orymdaith
drwy Ystradgynlais adeg dathliadau Gŵyl Ddewi. Bu gwaith
ymchwil ar thema Afonydd o flaen llaw ar ffurf gwaith cartref er
mwyn bwydo i mewn i’r cynllunio cyn dechrau ar y gwaith o
greu. Diwrnod campus o dan arweiniad Viviene. Edrychwn
ymlaen at arddangos ein gwaith a hefyd at weld baneri’r
ysgolion eraill a fu’n rhan o’r prosiect. Diolch.

bwriad o dynnu’r holl brofiadau at ei gilydd a chyflwyno o flaen
yr holl ysgolion eraill sydd wedi bod yn rhan o’r gwaith.
Cyngor yr ysgol
Fel rhan o’r trafodaethau ar gyfer datblygu ysgol ar gyfer yr
21ain Ganrif ar safle Ysgol Gyfun Ystalyfera trefnwyd sesiwn
rhwng aelodau’r Sir a Chynghorau Ysgol y ddwy ysgol. Roedd
y cwestiynu yn dreiddgar ar drafodaethau yn ddeallus gan y
myfyrwyr gydag ambell beth iddynt i gnoi cil. Os am roi
mewnbwn i’r ymgynghoriad mae tua 8 wythnos bellach yn
weddill o’r cyfnod. Gallwch ddod o hyd i’r papur ymgynghori ar
wefan y Sir, Ysgol Gyfun Ystalyfera ac Ysgol Y Wern. Dyma
eich cyfle i leisio barn a dweud eich dweud.
tennis Bwrdd
Aeth disgyblion blwyddyn 5 a 6 i Gaerdydd i gystadlu ym
Mhencampwriaeth Tennis Bwrdd Ysgolion De Cymru. Teithiodd
5 tîm o’r ysgol, yn ferched a bechgyn, er mwyn herio
chwaraewyr gorau Cymru. Cymysgedd o ganlyniadau a fu yn
y sesiwn bore cyn rhannu’r holl dimau yn ôl y canlyniadau
erbyn y prynhawn. Perfformiodd y plant yn wych yn yr ail
sesiwn gan ennill y mwyafrif o’u gemau. Bu’n brofiad anhygoel
i’r plant gael perfformio yng Nghanolfan Chwaraeon Cymru a
phrofi eu hunain yn erbyn y goreuon. Da iawn bob un.
hyfforddiant sgwter
Mae’r disgyblion yn awyddus i ddatblygu sesiwn ‘Gwener
Gwallgof’ yn yr ysgol er mwyn cadw’n iach drwy reidio sgwteri
a beiciau yn rheolaidd. Mewn cydweithrediad â Chyngor yr
Ysgol trefnwyd hyfforddiant sgwter i blant o flwyddyn 1 hyd at
6 er mwyn sicrhau eu bod yn ddiogel wrth reidio. Edrychwn
ymlaen at gynnal y sesiynau hyn yn enwedig gan fod y tywydd
yn gwella hefyd. Braf oedd derbyn adborth cadarnhaol iawn
gan Mr Dutton, yr hyfforddwr, am ymddygiad a brwdfrydedd y
plant a hynny ar ôl y sesiwn da o ymarfer a hwyl. Diolch yn
fawr iawn iddo am ei waith.

nofio pontardawe
Tro blwyddyn 2 oedd mynychu gwersi nofio ym mhwll
Pontardawe ac roedd yn llwyddiant ysgubol. Eleni mae pob
disgybl o’r dosbarth Derbyn hyd at flwyddyn 6 wedi cael y cyfle
i oefad gyda’r ysgol ac mae wedi bod yn agoriad llygaid o ran
y ddawn sydd gan y plant o bob oedran dim ond iddynt gael y
cyfle. Yn ôl y prawf ar ddiwedd cyfnod allweddol dau llwyddodd
100% o’r disgyblion ym mlwyddyn 6 gyrraedd y safon
disgwyliedig, clod mawr iddynt a diolch i Mr Kerry Dobbin am
ei waith drwy gydol y flwyddyn.
hyfforddiant rygBi
Darparwyd un sesiwn o Rygbi Atomig i flwyddyn 6 gan y
Chweched dosbarth o Ysgol Gyfun Ystalyfera. Maen nhw wedi
trefnu i ymweld â phob ysgol yn y clwstwr er mwyn rhoi
hyfforddiant i’r myfyrwyr cyn cynnal gŵyl rygbi yn yr ysgol
uwchradd fel rhan o’u gwaith cwrs. Diolch am yr holl waith
paratoi ac am roi’r cyfle i’n disgyblion. Bu’n sesiwn lle roedd
pob aelod o flwyddyn 6 yn mwynhau ac yn llwyr ymroi.
liBerty
Fel rhan o brosiect darllen y Premier League Reading Stars
cafodd yr adran iau gyfle i ymweld â Stadiwm y Liberty.
Arweinydd y digwyddiad oedd Mr Keith Collins, aelod o
weithlu’r Gweilch, a bu’r plant yn cyflawni gweithdai
Llythrennedd a Rhifedd yn ogystal ag ymweld â’r ystafelloedd
newid ac ardaloedd eraill o’r stadiwm. Prynhawn godidog ar
gyfer y disgyblion; cyffro pur wrth ymweld â’r Sanctum Mewnol,
a bu’n fewnwelediad difyr i bawb!
galwad i wyllt
Ymweliad olaf Galwad i Wyllt eleni ynghlwm â datblygu
dygnwch a gwydnwch meddyliol disgyblion blwyddyn 6. Roedd
yn bleser croesawu disgyblion Godre’r Graig i’n plith ac arsylwi
arnyn nhw a phlant Y Wern yn cyd chwarae a bod yn hollol
gyffyrddus yng nghwmni ei gilydd yn ystod y sesiynau gwaith
ond hefyd wrth gymdeithasu yn ystod amser egwyl a chinio.
Fe fydd y sesiwn olaf yn cymryd lle ar fferm Maes y Fron gyda’r

ysGoL Gynradd GymraeG Pontardawe
Cyngor ysgol 2014-15
Bu’r misoedd diwethaf yn rhai prysur i
Gyngor yr Ysgol. Mae 34 o blant o
flynyddoedd 2 i 6 yn aelodau arno, a
phenderfynwyd ar ddau darged eleni.
Yn gyntaf, cytunwyd y dylid bod yn
rhan o Siarter Iaith Ysgolion Cymraeg
Nedd a Phort Talbot. Aeth aelodau
blwyddyn 6 i gynhadledd yng
Nghastell Nedd, lle gwrandawodd y
plant yn astud ar siaradwyr gwâdd a mynd ati i daclo tasgau.
O ganlyniad lluniwyd y Siarter Iaith a’i alw’n ‘Tanio’r Ddraig’.
Cyflwynodd aelodau blwyddyn 6 o Gyngor yr Ysgol y siarter i’r
ysgol gyfan mewn gwasanaeth. Mae targedau clir gyda ni i’w
dilyn a gwobrau i’w hennill. Fe fydd wythnos ‘Cymru a Chymry
Cwl’ yn dechrau ar 2il o Fawrth, sef wythnos o weithgareddau
i hybu’r defnydd o’r Gymraeg ymhob sefyllfa.
Yn ail, mae Cyngor yr Ysgol yn bwriadu ein harwain i ennill
Lefel 1 Ysgol Sy’n Parchu Hawliau Plant, sef gwobr o dan
nawdd Unicef. Ysgol Gynradd Gymraeg Pontardawe yw’r unig
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ysgol Gymraeg yn Nedd a Phort Talbot sydd yn anelu at ennill
y wobr hon. Cyflwynodd Cyngor cyfan yr Ysgol wasanaeth yn
esbonio i’r plant paham bod hawliau gyda nhw. Codwyd
ymwybyddiaeth mawr a brwdfrydedd i fwrw ati a threfnu
amrywiaeth o weithgareddau ar gyfer gweddill y flwyddyn.
Os am ddilyn ein hanes, ewch i wefan yr ysgol.
wythnos Cymru Cŵl
Lansiwyd yr wythnos gyda Gwasanaeth Tanio’r Ddraig.
Cyflwynwyd y weledigaeth gan aelodau Blwyddyn 6 o’r Cyngor
Ysgol. “Siaradwch Gymraeg, mae’n cŵl, mae’n bril.”
Cafwyd pum niwrnod byrlymus o weithgareddau amrywiol i
sbarduno’r plant i siarad Cymraeg. Cychwynwyd yr wythnos
gyda dydd Gŵyl Ddewi draddodiadol. Dangosodd pob plentyn
eu Cymreictod drwy wisgo naill ai gwisg draddodiadol, crys
rygbi, cenhinen Pedr neu genhinen. Aeth y Dosbarth Derbyn
i ddiddanu’r henoed yng Nghanolfan Gelligron. Bu cystadlu
brwd yng nghystadleuaeth Addurno Cennin yn y Blynyddoedd
Cynnar. Diolch i bawb am eu hymdrech ond dyma’r enillwyr:
Meithrin bore – Oliver Thomas
Meithrin prynhawn – Cadi Fflur Davies
Meithrin/ Derbyn - Chantelle Bailey, Bryn Temblett
Derbyn - Gethin Jones, Elis Lewis
Aeth plant Blwyddyn 1 a 2 i ddysgu gemau buarth ac roedd
mwynhad y caneuon traddodiadol yr un â’r gemau modern.
Cynhaliwyd Eisteddfod yn yr Adran Iau, a chyfle i bawb
ddangos eu talentau. Uchafbwynt yr Eisteddfod oedd
Seremoni’r Cadeirio.
Thema’r barddoniaeth eleni oedd Y Blits. Beirniadwyd y
gystadleuaeth a llywyddwyd y seremoni gan Mrs Lewis Jones.
Yn ol y beirniad, daeth tri i’r brig, sef Lolipop - Isabelle Williams,
Chamberlain – Megan Evans, ond am yr ail flwyddyn yn
olynnol y bardd buddugol oedd Neville - Iestyn Harris-Barfoot.
Llongyfarchiadau iddo.
Mwynhaodd yr ysgol gyfan weithgareddau hwyl dan
drefniadaeth yr Urdd. Dyma gyfle arall i ddysgu gemau newydd
i’w defnyddio ar y buarth trwy gyfrwng y Gymraeg.
Ond , bu dau Gymro Cŵl yn annerch plant Blwyddyn 5 a 6.
Daeth Mr John Evans, Ysgrifennydd y Gymdeithas Rieni adeg
sefydlu’r ysgol a Mr Tom Jones, dirprwy brif-athro cyntaf yr
ysgol i rannu eu gweledigaeth gyda’r plant. Syfrdanwyd y
disgyblion wrth glywed mor anodd oedd y frwydr i sefydlu’r
ysgol. Gwnaeth Mr Evans a Mr Jones waith campus yn
esbonio fel roedden nhw, bryd hynny, yn rhagweld dyfodol yr
ysgol a’r iaith Gymraeg ym Mhontardawe. Mawr hyderwn bod
y ddau wedi llwyddo i Danio’r Ddraig ym mol ein plant, ein
dyfodol. Diolch Mr John Evans a Mr Tom Jones.

ysGoL Gyfun ystaLyfera
merChed di-guro!
Llongyfarchiadau i dîm pêl rwyd Blwyddyn 8 a enillodd pob
gêm mewn twrnament. Byddant nawr yn mynd ymlaen i gemau
terfynol Afan Nedd Tawe!

Capiau Cymru
Llongyfarchiadau i ddau fachgen o Flwyddyn 9 ar dderbyn
galwad i gynrychioli Cymru. Bydd Jake Nicholls yn rhan o dîm
pêl droed Cymru yn erbyn Gwlad Pwyl tra bydd Myles
Protheroe yn cynrychioli Cymru mewn twrnament Golff yn
Sbaen. Dymuniadau da i'r ddau!

ysgoloriaeth i osian
Llongyfarchiadau i Osian Jones,
Blwyddyn11 ar ennill ysgoloriaeth i
astudio yn Ngholeg Cerdd Wells o fis
Medi nesaf ymlaen. Mae Osian wedi
disgleirio mewn cerddoriaeth, gan
ennill cystadlaethau a chyfrannu yn
amlwg i holl weithgarwch yr ysgol.
Dymunwn yn dda iddo wrth iddo
barhau â’i freuddwyd yn un o ysgolion
cerdd mwyaf safonol y Deyrnas
Unedig.
I gloi’r wythnos, dathlwyd Diwrnod y Llyfr. Cyfle i bawb wisgo
fel cymeriad o lyfr a dod â’u hoff lyfr i’r ysgol. Ar ol mynegi barn
, dewisodd pob dosbarth eu hoff lyfrau. Yna, lluniwyd clawr
enfawr a’u harddangos yn y Gampfa. Dyma ddathlu gwerth
llyfrau. Oes rhaid cael ipad neu kindle? Os am weld mwy ewch
at wefan yr ysgol.
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alistair yn y gadair!
Llongyfarchiadau i Alistair O’Mahoney ar gipio’r gadair yn
Eisteddfod Gadeiriol Ysgol Gyfun Ystalyfera ddiwedd yr hanner
tymor. Ysgrifennodd ddarn teimladwy a gafaelgar am oroesi’r
Holocost a wnaeth argraff ar Adran y Gymraeg. Yn ail iddo,
daeth Gwydion Llŷr, ac ar eu sodlau yn gydradd drydedd roedd
Anna Aviles a Gwen Shenton. Llongyfarchiadau mawr.

ymweld a ausChwitz
Mae pedwar o fyfyrwyr o Ysgol Gyfun Ystalyfera wedi eu dewis
gan Ymddiriedolaeth Addysg yr Holocost i ymweld ag
Auschwitz. Dyma eu hargraffiadau wrth baratoi ar gyfer yr
ymweliad â’r gwersyll lladd.

Côr y liBerty!
Hyfryd oedd dathlu Gwyl Ddewi yn gynnar ar nos Wener olaf
Chwefror yn Stadiwm y Liberty pan ddaeth dros 500 o blant at
ei gilydd i ganu cyn gêm y Gweilch yn erbyn Leinster. Er nad
oedd safon y chwarae cystal â safon y canu, cawsom noson
wrth ein bodd yng nghwmni côr y clwstwr!
medal i eli
Enillydd y Fedal Saesneg yn ein Eisteddfod Ysgol eleni oedd
Eli Flowers, Blwyddyn 12. Mewn cystadleuaeth o safon uchel,
roedd ein beirniad gwâdd, Mr Bebb, hefyd yn canmol gwaith
Aneurin Jones ddaeth yn ail a Ffion Williams ddaeth yn
drydydd.

ystalyfera yn y saatChi
Peidiwch â cholli'r cyfle i weld gwaith ardderchog disgyblion
Ystalyfera yn Oriel Saatchi. Dyma waith o safon uchel iawn eto
eleni! Gweler www.saatchigallery.com
ysgol partner y lludw
Mae Ysgol Gyfun Ystalyfera wedi cael ei dewis yn un o wyth
ysgol i fod yn rhan o 'Ysgolion Partner y Lludw' yr haf hwn.
Bydd y prosiect 'Ysgolion Partner y Lludw ' yn gweld disgyblion
o ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghymru yn paratoi
amrywiaeth o ddeunydd sy'n dathlu criced yng Nghymru.
Byddant yn trafod hanes cyfoethog y gêm, ei chwaraewyr
disglair, yn ogystal â'i chysylltiadau â chriced rhyngwladol a'r
Lludw. Bydd yr ysgol yn gweithio'n agos â Chlwb Criced
Morgannwg dros y misoedd nesaf drwy greu deunydd ar ffurf
ffilm a phapur y bydd Criced Morgannwg yn eu defnyddio o
flaen, yn ystod, ac ar ôl prawf cyntaf y Lludw rhwng Lloegr ac
Awstralia yn Stadiwm Swalec, Caerdydd. Dyma gyfle gwych
i'n disgyblion ddysgu am hanes criced yng Nghymru ac hefyd
i ysbrydoli cenhedlaeth newydd o gricedwyr Cymreig ar gyfer
y dyfodol.

‘Pan glywais am y cyfle i gael mynd i Auschwitz, roeddwn yn
awyddus i wneud cais gan ei fod yn gyfle i weld yr amodau
ofnadwy roedd rhaid i oroeswyr yr Holocost eu hwynebu a’u
dioddef. Rwyf wedi siarad â llawer o bobl sydd wedi bod i
Auschwitz ei hunan, ac mae llawer ohonynt wedi dweud wrthyf
fod y profiad o ymweld yn wahanol iawn i beth rydym yn ei
ddysgu o raglenni teledu neu mewn dosbarth Hanes.
Oherwydd hyn, rwy'n falch o gael y cyfle i ddeall mwy am sut
y dioddefodd y miloedd a aeth drwy’r clwydi enwog hynny. Fel
myfyriwr Astudiaethau Crefyddol mae gennyf ddiddordeb
pellach yn ochr grefyddol y daith, a'r Holocost ei hun, gan ei
fod yn amlwg yn ffactor mawr wnaeth arwain at y digwyddiadau
erchyll yma. Trwy’r prosiect “Lessons from Auschwitz” mae
gen i’r cyfle i rannu neges a phrofiadau’r ymweliad gyda
myfyrwyr ein hysgol sydd yn iau na fi, ac mae hyn hefyd yn
rhan allweddol o’r daith.’
Bethan hewitt, Bl 12
‘Mae'n anodd iawn rhoi mewn geiriau fy nheimladau cyn
cychwyn ar y daith i Auschwitz.
Teimlaf yn falch iawn o gael y cyfle anhygoel yma i ymweld
â lle a welodd yr erchyllterau mwyaf mewn cof. Mae'n
anrhydedd i gael mynd eleni, oherwydd y dathliad saith deg
mlynedd ers i Auschwitz gael ei ryddhau gan filwyr Rwsia ar
27 Ionawr 1945. Ni allaf wir sylweddoli na deall y fath
greulondeb a ddigwyddodd o dan reolaeth yr SS.
Yn ystod yr holl erchyllterau mae hanes am bobl ddewr a
arbedodd nifer fawr o fywydau, er hyn mae rhaid cadw mewn
cof y bu farw dros filiwn o bobl yn Auschwitz yn unig. Credaf
ei bod yn bwysig iawn i ni fel pobl ifanc ymweld a thalu
teyrnged i'r holl bobl a gollodd eu bywydau dan amgylchiadau
erchyll. Mae Auschwitz nawr yn sefyll fel symbol i atgoffa'r byd
mor hawdd y gall dyn groesi'r llinell rhwng byw a marwolaeth.
Mae rhaid i ni i gyd gofio hyn trwy'r amser.’
Catrin Jones, Bl 12

Y Llais yn Trydar ac a’r We
Dilynwch y Llais ar Twitter a’r We
Chwiliwch am @PapurBroLlais ac fe gewch y newyddion diweddaraf
o Gwm Tawe, hanes digwyddiadau yn yr ardal a gwybodaeth am y
papur bro ei hun. Croeso i chi hefyd rannu eich newyddion gyda'r
Llais fel y gallwn ei drydar i Gymru a’r byd!
Mae gan y Llais wefan lle dangosir hen rifynnau. Teipiwch Llais
Cwmtawe yn y peiriant chwilio.
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aber-craf
genedigaeth
Croeso i Olivia Rose, baban cyntaf Carrie a Marcus Price,
Maesyfron, Heol yr Ysgol. Alison a David Jones, Waungyrlais
yw ei mamgu a’i thadcu.
merChed y CriBarth
Buodd yr aelodau, yn ddiweddar, i’r ‘Hub’ i fwynhau ffroes
blasus a chwmni hapus hefyd. Mae Cathryn y perchennog yn
gamster ar y coginio ac yn enwedig ar deisennod a danteithion
melys.
sefydliad y merChed
Elizabeth Tyler, un o’n haelodau lleol oedd y wraig wadd y mis
hwn. Mae wedi bod yn brysur yn gwau sgarffiau a chapiau
gwlan lliwgar ac mae’r elw o’u gwerthiant yn helpu cynnal ysgol
fach feithrin ym Mhontsenni. Hefyd, â’i bysedd medrus mae’n
creu ffyn pren â dolennau cerfiedig fel pennau cwn, ceffylau,
cadnoid, hwyaid neu rywbeth a fynnoch.
Bu’n adrodd am ei bywyd cynnar ar y fferm ym Mhenderyn,
bywyd a gwaith caled ond hapus iawn gyda’i theulu annwyl.
Diddorol oedd clywed am waith y tymhorau drwy’r flwyddyn ac
am bwysigrwydd Clwb Ieuenctid y Ffermwyr yn y ardal.
eglwys
Ar nos Fercher Chwefror 18 roedd gwasanaeth Undebol y
Cymun Sanctaidd yng nghapel Coelbren i ddathlu Mercher y
Lludw.
Ar nos Iau Chwefror 26, o hanner awr wedi saith i naw o’r
gloch, mae Cwrs y Grawys yn dechrau gyda Alun Brookfield,
yn Ysgol y Cribarth. Croeso cynnes i bawb.
marwolaethau
Bu farw Mrs Gwennie Williams, Caehopcyn, un o hen deulu
parchus Pentwynelen. Cydymdeimlwn â’i mab Huw a’i
thylwyth.
Bu farw Mrs Muriel Richards, gweddw Morian, hefyd o
Caehopcyn. Cydymdeimlwn â’i merch Debbie a Rhys ei hŵyr.
Bu farw Frederick Francis o’r Gurnos, gynt o Nantcae’refail.
Cydymdeimlwn â’r teulu i gyd.
Bu farw Jeffrey Dowdswell, Tanyrallt ar ôl tostrwydd hir.
Cydymdeimlwn â’i wraig Marlyn, ei blant Allyson, Stephen a
Jonathan a’r wyrion i gyd.
Hefyd bu farw Mrs Iris Daniel, gweddw’r diweddar Eurof.
Bu’n byw am gyfnod yn Abercraf wedyn ar Heol y Gurnos ac
yn ddiweddar yn agos i’w merch yn Chippenham.
Cydymdeimlwn â’i merch Rhian, ei mab Alwyn a’r wyrion Erica
ac Iwan.
Capel tŶ’n y Coed
Cymdeithas fechan yw Tŷ’n y Coed sy’n llawenhau gyda’r sawl
sy’n llawen. Mewn byd digon cythryblus ymlawenhawn fel
cymdeithas bod Catherine wedi mynegi dymuniad i ddod yn
aelod yn Nhŷ’n y Coed a hynny oherwydd i’r achos ym Mryn
Seion gwaetha’r modd ddod i ben.
Estynnwyd deheulaw’r gyfeillach i Catherine yng
ngwasanaeth Cymundeb mis Chwefror. Croesawyd Catherine
i’n plith a dymuniad pawb ohonom yw y bydd hi’n gwneud ei
hun yn gwbl gartrefol yn ein plith ac edrychwn mlaen at
fwynhau ei chwmni gyda ni ar brynhawn Sul.
Ac yn sicr iawn mae Tŷ’n y Coed yn gymdeithas sy’n wylo
gyda’r sawl sy’n wylo. Gyda’r tristwch pennaf clywyd y
newyddion trist fod Mr John Davies (J.H.) wedi ymadael â ni a
hynny ar ôl cystudd hir a blin.
Nid oedd yn syndod fod Capel Tŷ’n y Coed o dan ei sang ar
gyfer y gwasanaeth i ddathlu bywyd John ac i roi diolch
amdano, oherwydd roedd yn gymeriad adnabyddus yn yr ardal
ac yn uchel ei barch yng ngolwg pawb a gafodd y fraint o’i
nabod.
Mewn amryw o ffyrdd roedd John nid yn unig wedi
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cyfrannu’n helaeth iawn at fywyd y gymuned oedd mor agos
at ei galon ond wedi ei chyfoethogi’n sylweddol iawn yn
ogystal.
Yn naturiol fe fydd sawl cylch yn gweld ei eisiau yn fawr
iawn. Mae’n gadael bwlch enfawr ar ei ôl ac y sicr iawn gwelir
ei eisiau yng nghapel Tŷ’n y Coed ei aelwyd grefyddol, y capel
oedd wedi cael o’i orau erioed ac a fedrai dystio i’w ffyddlondeb
a’i deyrngarwch gydol ei oes. Er cymaint y golled i ardal gyfan
ar ôl John, yn naturiol ei deulu annwyl fydd yn gweld ei eisiau
fwyaf. Mawr yw ein cydymdeimlad â Marian a’i theulu hyfryd,
gan ddymuno bendith y nef arnoch chi gyd yn eich colled a’ch
hiraeth ar ôl un mor annwyl yn eich golwg.

ystradGynLais
sefydliad Celf Josef herman – diwrnod Cofio’r
holoCaust
Yn y Neuadd Les ar ddydd Mawrth, Ionawr 27, bu Sefydliad
Celf Josef Herman yn cofio am yr ‘Holocaust’ a 70 mlynedd ers
rhyddhau Auschwitz.
Collodd Josef Herman ei deulu i gyd yn yr ‘Holocaust’ Daeth
Josef Herman, yn arlunydd, i Ystradgynlais ac ymgartrefu yma
o 1944 tan 1955. Bu’n arlunio ei atgofion gan geisio dod i
delerau â’r hyn a ddigwyddodd – os yw hyn yn bosib.
Bu’r thema ‘Cadw’r Atgofion’ yn ysbrydoliaeth i’r
arddangosfa ‘Kindertransport’ ynghyd â gwaith celf plant a
phobl ifanc. Bu disgyblion o dri awdurdod lleol, sef Ysgol
Gynradd Cwmllynfell, Ysgol Gyfun Maesydderwen ac Ysgol
Gynradd yr Hafod, Abertawe yn cymryd rhan mewn
gweithgareddau cofiadwy yn ystod y bore.
Yn yr hwyr fe’n hatgoffwyd am yr erchyllderau a brofwyd gan
y dioddefwyr yn Auschwitz, mewn araith gan Gareth Hopkin a
dangosiad o’r ffilm “Into the Arms of Strangers”. Apeliwyd am i
bawb aros a chofio am y miloedd o bobol a laddwyd neu a
gafodd eu bywydau wedi newid tu hwnt i bob dychymyg gan
yr Holocaust a’r trychinebau erchyll yn Cambodia, Rwanda,
Bosnia a Darfur.
Da oedd cael y cyfle, ar Chwefror 5, yn y Neudd Les i weld
addasiad llwyfan gan Gwmni Theatr Fluellen o nofel glasurol
Menna Gallie ‘Strike for a Kingdom’. Ganwyd Menna Gallie yn
Ystradgynlais. Cofiwn amdani’n byw yma.
hen luniau
Mae llyfrgell Ystradgynlais wedi derbyn rhodd o ddau albwm o
luniau sy’n cynnwys agoriad ffatri’r Anglo Celtic a llawer o
ddigwyddiadau eraill a gymerodd le ynddo. Mae Mrs Jan
Poole, y llyfrgellydd, am estyn croeso cynnes i unrhyw un a
fyddai’n hoffi eu gweld. Maent yn ddiddorol iawn ac o bwys yn
hanes cymdeithasol y gymuned.
genedigaethau
Ar ddydd Gwener, Ionawr 2, ganwyd Max, bachgen bach i
Bethan a Liam Soroka, College Row, ŵyr bach i Julie a Michael
Soroka, Heol Brynawel, a Gorŵyr i Mrs Ann Soroka, Heol
Aberhonddu.
Ar ddydd Sadwrn, Ionawr 31, ganwyd Iestyn William Evans,
mab bach i Julie a Robert Jones, Morganstown, Caerdydd, ŵyr
bach i Mrs Sheila Evans, Heol Trafnidiol.
dydd gweddi Byd eang y Chwiorydd
Cynhelir yr oedfa arbennig hon yn yr eglwys Babyddol am 6.30
yr hwyr ar nos Wener, Mawrth 6.
marwolaethau
Yn dawel yng nghartref Cwrt Enfys ar Ionawr 17, bu farw
Miriam Margaret Evans, gynt o Heol Ynyscedwyn, chwaer
hoffus Betty a Myrddin, chwaer yng nghyfraith Menna a’r
diweddar Chris, modryb annwyl.
Yn Ysbyty Treforys ar Ionawr 20 bu farw Iris Davies
Williams, 8 Heol Aberhonddu, priod y diweddar Alfryn, mam
Ann a David, mamgu Julie, Stewart, Amanda, a Cellan, hen

famgu Ceirion, Ioan, Saran a Catrin.
Yn dawel yn Ysbyty Treforys ar Ionawr 23 bu farw Joyce
Margaret Adams, Pen y bryn, Penrhos, priod Malcolm, mam
Gail, Stephen a Caroline, mamgu a hen famgu annwyl.
Cydymdeimlwn yn ddwys â’r teuluoedd hyn yn eu hiraeth a’u
galar.
Yn ysbyty Singleton ar Ragfyr 6 bu farw Thomas (Tommy)
Gray, Heol Maes-y-Dre yn 91 oed. Cydymdeimlwn â’i briod Pat
a’r teulu i gyd yn eu colled.
y fari lwyd
Mae’r Fari Lwyd yn hen arfer sydd a’i wreiddiau yn mynd yn ôl
filoeodd o flynyddoedd i gyfnod cynnar iawn. Yng Nghymru
byddai penglog ceffyl yn cael ei gario ar bolyn o dŷ i dŷ ar Nos
Galan, gyda’r dyn oedd yn cario’r polyn wedi ei orchuddio o
dan flanced wen. Yng Nghernyw gelwir y Pen Ceffyl yn
“Penglaz”, ac mae dyn yn gwisgo blanced ddu yn cario’r Pen
Ceffyl o gwmpas yng nghanol yr haf, gyda llawer o sbri a
dawnsio. Mae’r geiriau llwyd a glas yn dangos fod y Pen Ceffyl
yn cael ei liwio ar un adeg, mwy na thebyg yr un lliw glas a
ddefnyddiai’r Celtiaid i baentio’u cyrff cyn mynd i ryfela. Mae’r
“Hobby Horse” yn Lloegr yn amlwg yn tarddu o’r un hen arfer.
Roedd yr hen Geltiaid yn addoli’r Dduwies Geffyl. Epona neu
Rhiannon a chred rhai bod arfer y Fari Lwyd yn tarddu o’r hen
addoliad hyn. Ond mewn gwirionedd mae addoli pen ceffyl yn
mynd yn ôl i gyfnod cyn ymddangosiad y Celtiaid.
Ceir sôn am ben ceffyl mewn rhai chwedlau yn yr India tua
1500C.C., ac fe ddarganfuwyd 40 o bennau ceffylau mewn
bedd yn Rwsia yn dyddio tua 2500 CC. Mae pwysigrwydd y
Pen Ceffyl yn llawer hŷn na’r cyfnod Celtaidd. Mae hen gred
bod penglog ceffyl yn rhoi pwerau goruwchnaturiol i’r person
sydd yn ei gario. Yn yr Hen Destament mae Samson yn codi
asgwrn gen asyn (roedd asynod yn fwy cyffredin na cheffylau
yng ngwlad Canaan) ac yn lladd mil o Philistiaid gydag ef.
Roedd hi’n arferol i ladd a chladdu ceffylau yn yr un bedd â
dynion pwysig y llwyth yn yr hen amser. Pan gladdwyd y Brenin
John yn 1216 fe laddwyd rhai ceffylau yr un pryd. Arferai rhai
paganiaid fwyta cig ceffyl yn ystod rhai o’u defodau. Roedd yr
Eglwys Gristnogol yn ceisio rhwystro’r hen ddefodau hyn, ac
fe ddatganodd y Pab Gregory y 3ydd (731-741 O.C.) bod cig
ceffyl yn “aflan”.
Serch hynny, roedd yn arferol i osod pen ceffyl ac weithiau
sawl pen, o dan sylfeini adeilad newydd. Roedd y bobl yn
amlwg yn credu y byddai’r pen ceffyl yn dod â lwc dda i‘r
adeilad. Er mai arfer paganaidd oedd, ac er waethaf y Pab
Gregory y 3ydd, gosodid pennau ceffylau o dan sylfeini eglwysi
a chapeli yn aml. Pan wnaethpwyd peth gwaith trwsio yn
Eglwys Gadeiriol Llandaf yn ddiweddar darganfuwyd sawl pen
ceffyl yn y sylfeini.
Yng Nghymru byddai’r Fari Lwyd yn crwydro ar led ar Nos
Galan, yn mynd o dŷ i dŷ gyda’r dilynwyr a thrigolion y tŷ yn
cael hwyl yn dadlau mewn penillion bob ochr i’r drws. Gelwid
hyn yn “pwnco”. Bwriad y Fari oedd mynd i mewn i’r tŷ, ac fe
ffugiai trigolion y tŷ nad oeddent am adael i’r Fari ddod i mewn.
Yn y diwedd, wrth gwrs, gadewid i’r Fari ddod i mewn, ac roedd
bwyd a diod ar gael yn barod i’r dilynwyr. Wedyn byddai’r criw
yn mynd ymlaen i’r tŷ nesaf ac yn ail adrodd y pwnco. Credid
y byddai’r Fari yn dod â bendith i’r teulu os deuai i mewn ar
Nos Galan, ar ddechrau’r Flwyddyn Newydd. Efallai bod rhyw
arwyddocad ffrwythlondeb i’r ddefod, oherwydd byddai’r Fari
yn gofalu mynd i unrhyw dŷ lle’r oedd pâr newydd briodi yn
byw, er mwyn sicrhau y byddai’r wraig yn esgor ar blant. Roedd
y Fari yn tueddu chwarae gyda gwragedd y tai, yn eu dilyn a’u
poeni, ond yn rhoi llonydd i’r dynion. Ceid nifer o “gymeriadau”
weithiau yn dilyn y Fari mewn rhai ardaloedd, “plismon” i gadw
heddwch. Sion a Sian yn cweryla drwy’r amser (gyda dyn wedi
gwisgo fel Sian) ostler yn arwain y Fari, “cardotyn” mewn
carpiau i ddynodi’r Hen Flwyddyn, Ladi Wen neu ŵr bonheddig
i ddynodi’r Flwyddyn Newydd lewyrchus, ac yn y blaen. Byddai
nifer o’r cymeriadau yn duo’u hwynebau hefyd.
Rhyw wyth mlynedd yn ôl penderfynwyd ceisio atgyfodi’r
Fari Lwyd yn Ystradgynlais a’r cylch. Roedd y Fari wedi

diflannu o’r ardal ers amser maith – ni clywais fy mamgu a’m
tadcu yn son amdani erioed. Bwriad y grŵp newydd oedd
cyflwyno’r Fari i gymaint o bobl ag y gellid. Dechreuwyd y
flwyddyn gyntaf trwy grwydro o dafarn i dafarn ar sawl noson
oer ar ddiwedd mis Rhagfyr, gan ganu hen ganeuon
traddodiadol y Fari. Ar ac y bore Gwener olaf cyn y Nadolig
aeth y grŵp i ganol pentref Ystradgynlais, gan ganu o gwmpas
y sgwar a thu allan i’r siopau, cyn gorffen yn y Bore Coffi yn y
Neuadd Les. Roedd angen dysglaid o goffi a theisen ar ôl bod
allan am rai oriau ar ochr y ffordd. Roedd trigolion y pentref yn
edrych braidd yn syn ar y dihirod rhyfedd a’r Pen Ceffyl.

Dros y blynyddoedd dilynol, fe ddarganfu’r grŵp y ffordd orau
i ledaenu’r neges, fel yr apostolion yn taenu’r efengyl. Yn
raddol, yn lle mynd i dafarndai aeth y grŵp i gartrefi hen bobl
ac i’r ysgolion. Eleni (neu y flwyddyn ddiwethaf i fod yn hollol
gywir) nid aeth y grŵp i’r un dafarn. Yn hytrach, aeth y Fari
ddwywaith i’r Ysbyty, i ‘r ddau Gartref Hen Oed, o gwmpas y
pentref fel arfer – gan fynd i mewn i amryw siopau a thai bwyta,
ac i’r Neuadd Les. Cred y grŵp ei bod yn holl bwysig i ddangos
y Fari i blant, oherwydd nhw yw ein dyfodol. Aeth y Fari i bob
Ysgol Gynradd yn ardal Ystradgynlais, i Ysgol y Wern yn
Ystalyfera, i Eglwys y Santes Fair yng Nghlydach lle’r oedd tair
Ysgol wedi ymgynnull ac i Ysgol Lon Lâs yn Llansamlet. Ar nos
Galan ymddangosodd y Fari yn Eglwys Llangiwg unwaith eto.
Cafwyd perfformiad olaf y Fari yng nghapel Gelli Onnen, lle’r
oedd rhai Americanwyr wedi dod i gwrdd â hi. Rwy’n siwr i’r
Pab Gregory 3ydd chwyrlio fel top yn ei fedd, druan ag ef.
Cafwyd hwyl a phleser mawr yn yr ysgolion, y grŵp a’r plant
yn mwynhau yn fawr. Bu’r Fari yn hynod ddireidus eleni, yn
gwneud i sawl athrawes ifanc neidio a gwichan. Dyna’r hen
draddodiad ynte?
Mae’n holl bwysig ein bod yn “pregethu’r efengyl” ac yn
cadw hen draddodiadau Cymru yn fyw. Ac mae Mari Ystrad yn
gwneud ei rhan i geisio ymddangos i gymaint o bobl a phlant
ag sy’n bosibl. Mae cymdeithas yn newid a datblygu, a rhaid
i’r Fari ddatblygu hefyd er mwyn gallu goroesi. Gobeithiwn y
bydd yn cadw’n fyw ac yn dodi gwên ar wyneb pawb yn y
dyfodol.
John williams

cwmLLynfeLL
Cleifion
Yn ystod y mis cludwyd 3 o drigolion Heol Newydd i’r ysbyty:
Euros Jones Evans, David Thomas a Gerwyn Thomas. Pob
dymuniad da i`r tri am adferiad buan.
marwolaethau
Blin cofnodi marwolaeth Mr Ron Lewis, Rhiwfawr - Ron y
Llaeth i bobl Cwmllynfell a Rhiwfawr. Estynnwn bob
cydymdeimlad i`w weddw, Zelda a`r teulu oll .
hen oed
Dyma restr o`r gwibdeithiau a drefnwyd ar gyfer 2015:
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Mawrth 18; Caerdydd
Mai 12: Y Fenni a Chrughywel
Mehefin17: Y Mwmbwls
Gorffennaf 15:Three Cocks a’r Gelligandryll
Hydref 14: Y Bontfaen a Phorthcawl
Tachwedd 18: Caerfyrddin.

ystaLyfera
y parChg Ben daVies
Diddorol iawn oedd darllen llyfr
cynhwysfawr Huw Edwards ar hanes
Capeli Cymraeg Llundain. O ddiddordeb
arbennig i ni ym Mhant-teg yw’r
cyfeiriadau at y Parchg Ben Davies a
fu’n weinidog ar yr Eglwys o 1891 -1937.
Mae’n debyg iddo hefyd yn ystod gaeaf
1923-24 ymweld â’r Wladfa ac
ysgrifennodd yn helaeth am y daith i’r
Llais Llafur. Yna wedi 35 o flynyddoedd
o wasanaethu’r Eglwys fe ymddeolodd
ac aeth i Lundain i fyw at ei ferched. Er
ei fod yn dioddef o fyddardod trwm erbyn hyn roedd yn barod
ei wasanaeth i’r capeli Cymraeg yn pregethu’n gyson o Sul i
Sul ac wrth ei fodd yn gwneud hynny. Mae’n debyg iddo
gartrefu’n ddigon hapus a buan yn Llundain ac roedd yn cael
ei gyfrif yn ŵr annwyl iawn gan Gymry’r ddinas honno nes ei
farw yn 1937.
Capel Bethel woolwiCh – un o’r eglwysi lle Bu
Ben daVies yn pregethu
Roedd yn hyfryd darllen yn y llyfr hefyd am hanes un arall â
chysylltiad ag Ystalyfera – sef Mair chwaer y Parchg Bernant
Hughes. Mae yna gydnabyddiaeth a chanmol mawr i’w gwaith
a’i hymrwymiad hi a’i gŵr i’w heglwys a’r gymuned Gymraeg
yn y ddinas.

Ymadawodd Betty â ni yn annisgwyl iawn ar ôl cystudd byr.
Bellach mae’n rhydd o boen ac wedi ei chymodi â’i hanwyliaid.
Cyfeilles arall y buom yn ffarwelio â hi yn ystod yr wythnosau
diwethaf hyn oedd Mrs Myra Read a hithau newydd ddathlu ei
phenblwydd yn nawdeg naw oed.
Fel y gŵyr pawb roedd Myra yn wraig i Ernest, a buon nhw’n
briod am chwech deg o flynyddoedd. Yn sicr iawn fe fydd gan
Emrys, Mair, Meilyr a Dafydd atgofion hapus a melys am Myra
fel mam a mamgu annwyl iawn.
Er yn enedigol o’r Alltwen bu’n byw yn Millborough Road,
Ystalyfera am bumdeg saith o flynyddoedd yn fawr ei pharch
yng ngolwg pawb a gafodd y fraint o’i nabod. Yn ystod ei
chyfnod yn Ystalyfera, capel y Gurnos oedd ei chartref
ysbrydol, ac roedd Myra wrth ei bodd yn darllen ac yn mynychu
cyrsiau llenyddiaeth Cymraeg oedd yn cael eu cynnal yn yr
ardal.
Cymerwyd hi oddi wrthym ar ôl cyfnod byr iawn yn y Grove
a da oedd gweld cynulleidfa wresog a theilwng wedi dod
ynghyd i’r Wern ar ddydd ei harwyl i ddathlu ac i roi diolch am
fywyd hir a dedwydd Myra.
Mawr yw ein cydymdeimlad fel cyfeillach â theuluoedd
hyfryd y cyfeillesau hyn yn eu colled a’u hiraeth ar ôl eu
hanwyliaid.
dymuno’n dda i gyfeillion
Mae’n dda gennym ddweud fod Jaynie yn teimlo llawer yn well
erbyn hyn ar ôl derbyn triniaeth yn yr ysbyty yn ddiweddar. Yn
naturiol mae hynny’n galondid mawr i’w theulu, i’w ffrindiau ac
yn sicr iawn i ninnau yn y Wern.
Yn naturiol ryn ni wedi gweld eisiau Jaynie yn fawr iawn yn
ein gwasanaethau ar fore Sul ac edrychwn mlaen at ei chael
yn ôl yn ei lle arferol yn ein plith.
Yn yr un modd ryn ni wedi gweld eisiau Howard yn fawr iawn
yn ystod yr wythnosau diwethaf hyn – a hynny oherwydd
anhwyldeb. Fel cymdeithas gwelwn eisiau cyfeillion ryn ni fel
arfer yn eu gweld yn ein plith ar fore Sul. Dymuniad pawb
ohonom yw y bydd Howard yn teimlo’n well yn fuan iawn a
brysied y dydd pan fydd yntau nôl gyda ni yn mwynhau ac yn
cyfrannu at yr oedfa yn ei ffordd arbennig ei hun.
Cofiwn yn dyner hefyd am Mr David Phibins, brawd Sylvia
sydd ar hyn o bryd yn Ysbyty Singleton. Ein dymuniadau yw
iddo yntau hefyd deimlo’n well a hynny’n fuan iawn.

yr aLLtwen
Bedydd
Yn ystod yr oedfa gymun mis Chwefror bedyddiwyd Ela Sian
merch Nia a Rhys Griffiths, chwaer Cari Wyn ac wyres Susan
a Graham Williams, Heol Ynysymond a Jill ac Alan Williams,
Pentyrch.
Cofion
Rydym yn cofio’n gynnes iawn at Mrs Kate Rogers sydd wedi
symud i gartref Cwrt Enfys erbyn hyn. Yr un yw’n dymuniadau
gwresog i Melba hefyd yng nghartref y Grove.
y wern
y wern yn Cydymdeimlo
Gyda thristwch mawr fe glywsom fod aelod arall o’n plith wedi
ffarwelio â ni yn ddiweddar, sef Mrs Betty Pitman o’r Farteg.
Roedd Betty yn un o saith o blant wedi eu geni a’u magu yma
yn Ystalyfera. Fe gofiwn amdani fel un oedd wedi ei bendithio’n
helaeth â phersonoliaeth hyfryd a dymunol. Roedd Betty yn un
o’r bobl prin hynny oedd bob amser yn hapus ac wedi ei donio
â’r gallu i godi calon y bobl o’i chwmpas.
Er nad oedd Betty yn un oedd yn mynychu oedfaon y Wern
roedd y capel yn agos at ei chalon ac ymfalchiai bod ei henw
lawr ar gofrestr y Wern.
10

Cydymdeimlo
Yn 84 mlwydd oed bu farw Jeff Hopkin. Yn berson gostynedig
a charedig roedd yn ddiacon yn Yr Alltwen.
Ar ôl dysgu mewn ysgolion yng Nghanolbarth Lloegr bu’n
dysgu Economeg, Hanes a Chwaraeon am gyfnod hir yn Ysgol
Ramadeg Dinefwr Abertawe. Ymhyfryda ei fod wedi dysgu Cyn
Archesgob Caergaint Dr Rowan Williams.
Yn ganolwr a maswr medrus bu’n chwarae i Glwb Rygbi
Pontardawe.
Enillodd gapiau rygbi i Sir Forgannwg a thra yn y coleg yn
Loughborough capiau i Swydd Warwick a Chanolbarth Lloegr.
Yn aelod am oes o Undeb Rygbi Ysgolion Cymru o dan 18
roedd yn gadeirydd rhwng 1977-79, ac ysgrifennydd rhwng
1984-87.
Cydymdeimlwn â’i weddw Audrey, ei fab Mark, ei ferch yng
nghyfraith Maria a’r wyrion Elliot, Luke a Madeleine yn eu
hiraeth.

Pontardawe
sul y BeiBl
Ar Sul olaf Ionawr, yn ôl ein harfer, buom yn cynnal
gwasanaeth undebol ddwyieithog Sul y Beibl.
Y pregethwr eleni oedd Mr Jeff Bowen o Gasllwchwr, sef
cadeirydd cymdeithas y Gideoniaid yng Ngorllewin
Morgannwg. Mae’r gymdeithas yn gofalu bod cyflenwad o
gopiau o’r Testament Newydd a’r Salmau ar gael, lle bynnag
bod eu heisiau mewn gwestai, ysbytai, ysgolion ac ati – am
ddim.
Cymerwyd rhan yn y gwasanaeth gan gynrychiolwyr Capel
yr Alltwen, Tabernacl, Soar, Gosen (Trebannws), Saron a San
Pedr. Cyfanswm cyfraniadau’r eglwysi oedd £50 i Gymdeithas
y Beibl, £210 i’r Gideoniaid a chasgliad o £79 yn y gwasanaeth
hefyd i’r Gideoniaid.
Siaradodd y pregethwr yn frwdfrydig a diddorol am waith y
gymdeiths led led y byd a soniodd wrth y plant am Gideon ei
hun yn yr Hen Destament. Cyflwynodd gopi i bob un o’r plant.
Yn ei lythyr o ddiolch, dwedodd fod ein cyfraniadau yn
cyfarfod â’r gost o gyflwyno’r copiau Cymraeg i bob un o blant
blwyddyn 7 Ysgol Gyfun Ystalyfera yn y flwyddyn academaidd
nesaf.
Cyfarfod gweddi
Gohiriwyd y cyfarfod hwn ar Sul cynta’r flwyddyn tan Sul cyntaf
Mis Chwefror. Beryl, Tom, Wendy, Susan, Sioned, John, Sylvia
a Daniel gymerodd rhan yn y gwasanaeth.
y goleuad
Golygydd newydd y Goleuad oedd yn ein gwasanaethu ar
Chwefror 22, sef y Dr Watcyn James. Cawsom gyfle i’w
longyfarch a dymuno’n dda iddo yn ei swydd newydd.
hefin
Bydd Hefin yn gorffen ei dymor yng nghlwb y plant ar nos Lun
23 Chwefror cyn dychwelyd i Frasil. Bydd y plant yn cyflwyno
llun ohonynt yn ei gwmni a diolch iddo am ei waith yn eu plith
yn ystod ei arhosiad yma.
llongyfarChiadau
Llongyfarchiadau i ddau o’n plant sef Efa Jones ac Amelia
Watts ar eu llwyddiant fel aelodau o dîm Nofio Ysgol Gymraeg
Pontardawe yn y râs gyfnewid cystadleuthau cenedlaethol yr
Urdd yng Nghaerdydd ar 24 o Ionawr ac yn ennill y fedal Efydd.
Hoffwn longyfarch Gareth Bale hefyd ar ei berfformiad o “Grav”
sy’n teithio Cymru ar hyn o bryd. Bu canmoliaeth i’w waith o
bob cyfeiriad yn portreadu’r cymeriad hoffus a phoblogaidd sef,
Ray Gravell (Ray o’r Mynydd). Roedd neuaddau Gwyn
(Castell-nedd) a’r Neuadd Les (Ystradgynlais) yn orlawn a
chododd y gynulleidfa ar y diwedd i fynegu eu
gwerthfawrogiad. Gwerthwyd pob tocyn mae’n debyg mewn
theatrau yng Nghaerdydd a Llanelli. Trueni na ddaeth i’r
Ganolfan yma ym Mhontardawe. Gobeithio caiff y rhai sydd
wedi methu ei weld ei gael rywbryd ar S4C.
Mae Mamgu Gareth, sef Mair Bale wedi cael triniaeth
lawfeddygol ar ei llygaid yn ddiweddar. Da iawn deall ei bod yn
gwella’n foddhaol, ac wedi mwynhau cwmni Gareth tra bu yn
yr ardal.
Cydymdeimlo Â Chyfeillion
Fe ddaeth tyrfa luosog ynghyd i gapel Bethesda Ynysmeudwy
ar ddydd Gwener Ionawr 23 i ddathlu ac i roi diolch am fywyd
Mrs Minnie James, gynt o Fferm Pen Darren. Roedd Minnie
wedi bod yn wraig rinweddol i’w hanwylyd Lewis am bumdeg
un o flynyddoedd. Bu hefyd yn fam gariadau i Ieuan a Jean ac
i Gethin a Karen. Fe gofiwn am Minnie hefyd fel mamgu a hen
famgu dyner i’w theulu ac fel cyfeilles ddidwyll i’w chyfeillion.
Rhoddwyd ei gweddillion i orffwys yn y fynwent ac eto gyda’r
brawd Gareth Hopkin yn gweinidogaethu.
Wedi’r gwasanaeth i’r teulu ar ei haelwyd hyfryd yn Green

Acre o dan ofal y brawd Gareth Hopkin roedd Amlosgfa
Treforys o dan ei sang ar gyfer y gwasanaeth o ddiolchgarwch
am fywyd Mrs Eileen Evans ar fore Sadwrn Ionawr 24.
Bu Eileen yn wraig annwyl i Arthur am chwedeg dau o
flynyddoedd ac yn fam addfwyn i Linda a Hywel ac i Peter ac
Alison. Fe gofiwn am Eileen hefyd fel mamgu, chwaer, modryb
dyner i’w theulu ac fel cyfeilles ddibynadwy i bawb a gafodd y
fraint o’i nabod.
Ganwyd a magwyd Mrs Betty Thomas ar ffarm Cwmllynfe
Isaf yn Llanwrda, ond wedi cwrdd a phriodi Bryn bu’r ddau
ohonynt yn cynorthwyo ac yn cefnogi ei gilydd am bedwar deg
pump o flynyddoedd hyd nes i Bryn ymadael â ni ugain
mlynedd yn ôl. Credwn eu bod gyda’i gilydd unwaith yn rhagor
yn y gwynfyd tragwyddol ac ni fyddant byth eto’n cael eu
gwahanu.
Yn y gwasanaeth yng nghapel Bethesda Ynysmeudwy yng
ngofal Gareth Hopkin ar ddydd Llun Ionawr 26,
cydymdeimlwyd â Janet a Bob, Huw a Julie, Delyth a Wayne
a Sian a Chris yn eu colled a’u hiraeth ar ôl mam annwyl a
thyner.
Fe gofiwn am Betty hefyd fel mamgu a hen famgu falch iawn
o’i theulu, ac fel cyfeilles aeth yn ddwfn iawn i serchiadau pawb
a gafodd y fraint o’i nabod.
Yn y gwasanaeth roedd Awen wedi mynegi teyrnged hyfryd
i’w mamgu sy’n werth ei gynnwys yma.
Mamgu Ffarm
“Mamgu, mamgu roeddech yn caru ni gyd ac wedi edrych ar
ein hôl ni yn dda. Tyfon ifyny yn gwrando ar dy jôcs doniol a dy
hiwmor iach. Roeddet ti’n gwneud pob achlysur yn hapus a
hwylus a chwerthin gyda phawb a chreu hwyl a sbri. Roedd dy
gof yn well na’r un o ni. Roeddet ti’n cofio penblwyddi’r plant i
gyd. Ti oedd cefnogwr a gwyliwr mwyaf S4C ac roedd rhaid
cael teledu arall i Chris.
Roeddet ti’n wastod yn holi amdano ni gyd ac eisiau gwybod
popeth roedden ni’n gwneud yn y maes chwaraeon ac yn yr
ysgol. Pan on ni’n dod lan ar y ffarm i helpu Huw roedd e’n
amser gwych ac roeddet ti’n wastod yn dweud “Cofiwch ddod
nôl amser cinio i gael bwyd”. Pan roedden ni’n clywed y gloch
fach yn canu a’r cŵn yn cyfarth, bydden ni’n rhedeg ar draws
yr iard a roedd cinio lyfli yn aros i ni ar y plat ac roeddet ti’n
arfer dweud “dewch nôl wedyn i gael y pwdin reis neis” oedd
dal yn cwcan yn ffwrn y rayburn.
A pan roedd hi’n amser mynd gartref bydden ni’n dweud
“Tara Mamgu Ffarm” Cysgwch yn dawel mamgu. Llawer o
gariad oddi wrth y plant i gyd”.
taBernaCl
oedfaon mis mawrth
8
10.30 Dr Phillip Davies
Oedfa Saesneg
15
10.30 Y Brawd Owen Pugh
22
10.30 Y Brawd Rhydian Griffiths
29
10.30 Y Brawd Eric Francis
oedfaon mis eBrill
3
10.30 Y Brawd Owen Pugh
Gwener y Groglith, Cymundeb
5
10.30 Y Brawd Owen Pugh, Sul y Pasg, Cymundeb
12
5.30 Y Brawd Gareth Hopkin
19
10.30 Y Brawd Owen Pugh
26
10.30 Dr Phillip Davies Oedfa Saesneg
Cymdeithas ruth a naomi
Dyma Raglen y Gymdeithas am 2015: Mawrth 3ydd Cinio
Dydd Gwyl Dewi; Ebrill 14eg Te Crempog; Mai 12fed Ymweliad
â Chapel y Baran; Mehefin 9fed Gwibdaith i Fro Morgannwg;
Gorffennaf 14eg Te Mefus; Medi 8fed Arteffactau’r aelodau;
Hydref 13eg Reseitiau’r aelodau; Tachwedd 14eg Blodau
Gwynne Griffiths; Rhagfyr Cinio Nadolig.
preswylfa dan y Bryn
Dyma lun a dynnwyd ym mhreswylfa Danybryn yn dangos ein
harweinydd Owen Pugh yn trosglwyddo siec gwerth £200 a
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gafodd ei gasglu yng ngwasanaeth Nadolig Danybryn yn y
Tabernacl ar 14eg Rhagfyr.

O’r chwith mae ein diacon Ann Taylor, Owen Pugh, prif
swyddog Danybryn,Tracey Bennett, preswylwraig Ann Davies,
organydd y Tabernacl Susan Davies a phreswylwraig Margaret
Gliddon.
Cyngerdd

Cydymdeimlwn fel eglwys â theulu y diweddar Margaret
Lewis (Harries) Penywern, Clydach. Yn wraig i Tom roedd yn
fam i Susan. Wendy a Joan, yn chwaer i Meirwen (Thomas)
a’r diweddar Elizabeth (George) roedd yn ferch i’r diweddar
Hannah Mary a’r diweddar David Harries, roedd yntau yn
ddiacon ym Mhantycrwys am hir amser. Cynhaliwyd
gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Abertawe o dan ofal Mr
Gareth Hopkin.
penBlwydd
Pob dymuniad da i Mr Gwilym Herber Williams ar ddathlu ei
benblwydd yn 96 oed yn ddiweddar. Mae’r iechyd yn fregus ar
hyn o bryd ac rydym yn gwerthfawrogi’r gofal y mae yn dderbyn
yng nghartref Eiri, ei ferch yn y Glais. Dymunwn adferiad
iechyd i Eiri ei hun, sy’n cael triniaeth feddygol ers yr hydref.
Hefyd dymunwn longyfarch Gwilym am gyrraedd 60 blynedd
yn ei swydd fel diacon ym Mhantycrwys.
ysByty
Mae Mr Tom Williams, Heol y Ffatri, Clydach bellach nôl yn ei
gartref ar ôl mynychu Ysbyty Treforys am beth amser yn y
flwyddyn newydd. Dymunwn well iechyd iddo ac i bob aelod
arall sydd ddim yn gallu dod i’r oedfaon oherwydd tostrwydd.

rhos
genedigaeth
Croeso i Ffion Glenys, merch i Carri ac Aled, Heol Plas, wyres
Ruth a Dafydd Jones, Lôn Brondeg, Alltwen a Jeff a Sandra
Seaward, Heol Cwmnantllwyd, Gellinudd a gor-wyres i Robert
Macfarlane.

Ar 7fed Chwefror cawsom bleser mawr i wrando ar gôr a band
Byddin yr Iachawdwriaeth, Treforus yn eu cyngerdd yn y
Tabernacl. Roedd cynulleidfa sylweddol yn bresennol ac roedd
rhaglen y gyngerdd yn amrywiol a diddorol. Diolchodd Mrs
Christine Pugh i’r Fyddin ar ran y Tabernacl a gobeithiwn gael
y cyfle i’w clywed eto yn y dyfodol agos. Dyma lun o arweinydd
y Fyddin Mr Christopher Lear yn arwain y côr.
Cleifion
Mae’n dda i glywed fod Mrs Elizabeth Williams, gwraig ein
diacon Emlyn Williams, ar fin dychwelyd adref o Lys y Seren,
Aberafan ar ôl cyfnod yn Ysbyty Afan Nedd. Hefyd mae Mrs
Dilys Walters yn dal i wella yn ei chartref yn Rhydyfro tra fod
Ann Paulette ar hyn o bryd yn dal i fod yn Ysbyty Ystradgynlais.
Dymunwn wellhad buan i’r tair.

craiG cefn Parc
Cydymdeimlo
Fel eglwys cydymdeimlwn â theulu y diweddar Jeanetta (Netta)
Harris, Castell-nedd. Yn aelod roedd wedi mynychu’r oedfaon
ym Mhantycrwys nes i afiechyd dorri ar ei thraws yn 87 oed.
Roedd yn perthyn i deulu’r Watts ac roedd wedi ei magu yn yr
ardal o dan Pantycrwys. Roedd yn wraig i’r diweddar Arthur ac
yn fam i Alun. Cynhaliwyd gwasanaeth angladdol yn eglwys
Dewi Sant, Castell-nedd ac yn Amlosgfa Abertawe o dan ofal
y Parchg Wendy Taylor. Cleddir y llwch ym mynwent
Pantycrwys. Coffa da amdani.
Fel cymuned mae’n meddyliau gyda theulu y diweddar Tom
Dukes, gŵr y diweddar Maureen a thad Rhodri a’r diweddar
Alun. Roedd yn dadcu ac yn hen ddadcu, ac yn dad yng
nghyfraith i’r diweddar Susan a’r diweddar Carol. Cynhaliwyd
gwasanath angladdol yn Amlosgfa Abertawe o dan law Mr
Gareth Hopkin.
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rhydyfro
saron
22 Mawrth
29 Mawrth

Parchg Clive Williams
Parchg Byron Davies

dymuniadau gorau
Dymunwn yn dda i Mrs Eirlys Jones, Waun Penlan sydd wedi
ymgartrefu yng nghartre Mayflower (Llwynallt gynt) yr Alltwen.
Bu Mrs Non Havard yn yr ysbyty am ysbaid ond mae yn awr
yn ôl yn ei chartef.
Hefyd mae Capel Saron yn gweld eisiau Arthur Brynley
Jones, sydd wedi bod yn gaeth i’w gartref am rai wythnosau.
Edrychwn ymlaen at ei gael e yn ôl yn y set fawr cyn bo hir.
marwolaethau
Trist cofnodi marwolaeth Mrs Mavis Jones. Bu Mavis a Gethin
yn byw yn Rhydyfro am dipyn o flynyddoedd, cyn mynd ymlaen
i gadw tafarn ym Mrynaman a wedyn yn Tonna cyn ymddeol i
Ystradgynlais. Estynnwn ein cydymdeimlad â Gethin, Leighton,
Jonathan a Christopher. Bu gwasanaeth angladdol o dan
arweinad y brawd Rhydian Griffiths yn Amlosgfa Treforys.
Hefyd bu farw Mrs Margaret Humphreys, Godre’r Fro, gweddw
y diweddar Ken Humphreys. Ni fu iechyd Margaret yn dda yn
ystod y blynyddoedd diwethaf. Cydymdeimlwn â’r teuluoedd
oll.
llongyfarChiadau
Llongyfarchiadau i Ffion Hedd Havard Thomas ar ei llwyddiant
i ennill gradd MA gyda anrhydedd o Goleg y Brifysgol
Caerdydd. Mae Ffion yn ferch i Owain Havard a Katherin
Thomas, ac yn wyres i Non Havard, Waun Penlan Rhydyfro.
Mae Ffion wedi cael swydd fel ymchwiliwr uwch gyda IPSOS
Mori yn Harrow Llundain.
Capel y Baran
Mewn oedfa gymundeb ar y Sul cyntaf o Chwefror cawsom y

fraint o gael ein harwain gan y chwaer Einir Jones o Rydaman.
Mae ganddi’r ddawn o gyflwyno gwirioneddau mawr mewn
ffordd syml a deallus. Awgrymodd fod llawer heddiw yn debyg
i’r rhai oedd yn cydoesi â Iesu, er clywed a chlywed nid
oeddynt yn gwrando.
Mae Ioan yn ôl Mathew yn gofyn i’r Iesu trwy ei ddisgyblion
“Ai ti yw’r hwn sydd i ddod, ai am rywun arall yr ydym i
ddisgwyl?”. Odi’r un ansicrwydd yn llethu llawer ohonom
heddiw?. Yn y 10fed bennod o Efengyl Ioan mae’r Iddewon yn
gofyn i’r Iesu, Am ba hyd yr wyt ti am ein cadw mewn
ansicrwydd, os tydi yw’r Messiah dywed wrthym yn blaen?.
Atebodd Iesu hwy. “Yr wyf wedi dweud wrthych ond nid ydych
yn credu. Mae ‘na wahaniaeth mawr rhwng gwybod am rywun
ac adnabod rhywun. Diolch i Einir Jones am oedfa fendithiol
iawn.
O am dreiddio i’r adnabyddiaeth
o’r unig wir a bywiol Dduw
i’r fath raddau a fo’n lladdfa
i ddychmygion o bob rhyw;
credu’r gair sy’n dweud amdano
a’i natur ynddo amlwg yw,
yn farwolaeth i bechadur
heb gael iawn o drefniant Duw.
Ann Griffiths

feLindre
neBo
Roedd y Parchg Alan John, Hendy, Pontarddulais yn un o
weinidogion selog yr Annibynwyr ac yn barod ei garedigrwydd
i ni yn Nebo bob amser a hynny ar fyr rybudd. Ond yn anffodus
methodd â chadw ei Sul yn Chwefror oherwydd iddo gael ei
daro yn sâl a’i gadw i fewn yn ysbyty Treforys. Ein dymuniad
fel Eglwys yw iddo gael adferiad iechyd llwyr a buan, ac i’w
briod Florie hefyd gael nerth i’r dyfodol. Diolch i Parchg
Maldwyn John am lenwi’r bwlch yn ei absenoldeb. Bydded i’n
gweddïau gael eu hateb.
Mae dwy aelod o Nebo hefyd yn ysbyty Treforys: Mae Diane
Jeffreys wedi bod yno ers tipyn o amser, yna daeth y newydd
hefyd fod Iris Hart, aelod hynaf Nebo, yn ward “S” Treforys. Bu
mab Iris yn cael triniaeth ar ei ysgwydd ond wedi mynd adref
ac yn gwella yn raddol. Gobeithio bydd eich triniaethau yn
llwyddiannus ac y byddwch adref yn eich lle priodol.

Dymuna Dilys Walters ddiolch am y llu o ddymuniadau da iddi
yn ystod eu llawdriniaeth yn ysbyty Athrofaol Queen Elizabeth
Birmingham, hefyd gweddïau nifer o eglwysi. “Llawer a
ddichon taer weddïau’r Saint”. Diolch hefyd i nyrsys Cwmtawe
am eu gofal tyner a diarbed ar ôl dychwelyd adre.

trebannws

Pantycrwys.

Cydymdeimlad
Trist yw cofnodi colli pump o’n pentrefwyr yn ddiweddar. Bu
farw Billy Rees a Desmond Bailey, y ddau wedi eu geni, magu
a byw ar hyd eu hoes yn Nhrebannws. Vincia Cirrillo yn
wreiddiol o’r Eidal ond wedi ymgartrefu yn y pentref ers rhai
blynyddoedd. Myra Lewis oedd ond diwrnodau o fewn
cyrraedd ei chant oed a Jeff Hopkin oedd yn adnabyddus yn
ei ddydd am ei gyfraniad i Rygbi Ysgolion De Cymru. Pob
cydymdeimlad i’w teuluoedd a choffa da amdanynt.

Dyma lun o Mrs Phyllis Bell yn cyflwyno tusw o flodau i Mrs
Janis Stone yn dilyn ei hymddeoliad fel athrawes Ysgol Sul yng
Nghapel Nebo. Hefyd, Mrs Eiri Evans Jones yn derbyn siec
oddi wrth Mrs Yvonne Williams a Mr Owen Pugh fel anrheg
oddi wrth yr Ysgol Sul i ddathlu ei phriodas i Aron Jones. Hefyd
wnaeth Owen Pugh gyflwyno siec i Aron Jones ac Eiri Evans
Jones oddi wrth aelodau Capel Nebo fel anrheg ar achlysur eu
priodas ddiweddar.

dymuniadau gore’
Mae Myra Lloyd sydd mor weithgar yn y gymuned ym myd yr
Hen Oed a Chapel Gosen wedi bod yn anhwylus ers cyn y
Nadolig. Ryn ni’n dymuno pob gwellhad iddi ac yn edrych
ymlaen at ei chael hi nôl yn ein mysg cyn bo hir. Hefyd mae’n
dymuniadau gore’ yn mynd i Annie Young sydd yn Ysbyty
Castell-nedd Port Talbot ar hyn o bryd.
Cinio grawys

Croesawyd pawb i Eglwys Sant Mihangel ar ddydd Gwener yn
Chwefror i’r Cinio Cawl cyntaf y Grawys .
Yn y llun gwelir Ann Newman, Colleen a Sian Griffiths, rhai
o’r bobl fu’n helpu i baratoi a gweini. Codwyd dros gant punt at
waith Cymorth Cristnogol.Trefnir y ciniawau gan Bwyllgor
Cymorth Cristnogol Clydach.

Y Parchg Meirion Evans fu’n gwasanaethu ym mhriodas Eiri
ac Aron. Mae Eiri yn organyddes ffyddlon yn Nebo ac yn
ferch i Handel a Helen Evans, Pontarddulais. Mae Aron yn
fab i Arwel ag Gaynor Jones, Plas Road, Rhos, Pontardawe.
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Cydymdeimlo
Ar ôl cyrraedd oedran teg fe ddaeth bywyd Ron Williams i’w
derfyn, a’i briod hefyd mewn gwth o oedran, ac felly carem
gydymdeimlo gyda Mrs. Williams, Ron y mab, Sandra merchyng-nghyfraith, wyrion a’u teuluoedd. Roedd Mary Thomas
gynt o fferm Gellifeddau a Betty gwidw y diweddar Bryn
Thomas, Ynysmeudwy yn dipyn o ffrindiau, felly cydymdeimlwn
gyda Mary o golli chwaer-yng-nghyfraith a Myra Ellis, Ann,
Rhian a’u teuluoedd o golli modryb hoffus a chariadus.
Ffarweliodd Ann Evans, Bryncelyn â chefnither hoffus, sef
Olwen Scales o Johnstown Caerfyrddin. Cafodd ei geni yng
Nghraig-Cefn-Parc. Cydymdeimlwn gydag Ann, Brian a’u
teuluoedd.
llongyfarChiadau
Llongyfarchiadau i Anneka Bell ar ei
llwyddiant o Brifysgol Abertawe gydag
Anrhydedd Dosbarth Cyntaf fel Baglor
mewn Bydwreigiaeth. Dymuniadau gorau
iddi hefyd yn ei swydd fel bydwraig yn
ysbyty Glangwili Caerfyrddin.
pregethwyr
2.30 y.p.

10.30 y.b. Ysgol Sul

mawrth
8
Mr. Owen Pugh (Cymun)
15
Parchg Gerald Jones
22
Mr. Owen Pugh
29
Cymanfa Ganu (Nebo) – 10.30
Llywydd, Mr. Owen Pugh
Arweinydd, Mr. Robert Nicholls
eBrill
3
Gwener y Groglith 2.30 (Cymun) Mr. Owen Pugh
5
Parchg Meirion Evans (Cymun)
12
Mr. Owen Pugh
19
Parchg Carl Williams
26
Mr. Owen Pugh

cLydach
ymChwil CanCr - pwyllgor Codi arian ClydaCh
Mae angen mwy o wirfoddolwyr. Pam rydyn eich eisau chi?
Mae pob cam a wnawn i goncro cancr yn dibynnu ar bob
punt, pob awr a phob person. Byddwch yn rhan o grŵp codi
arian uchelgeisiol i helpu concro cancr yn gynt.
Pa sgiliau sydd eisiau arnoch? Angerdd am waith Cancer
Research UK a pharodrwydd i gwrdd â phobl newydd a chael
hwyl!
Beth fyddwch yn ei wneud? Fel aelod o Grŵp Codi Arian
Clydach eich prif amcan fydd codi cymaint o arian â phosibl i’r
elusen drwy:
Greu syniadau newydd, helpu trefnu gweithgareddau,
cynrychioli’r grŵp yn y gymuned leol, cadw ar y blaen gyda
datblygiadu’r elusen.
Cewch gefnogaeth gan y grŵp lleol. Mae’r Grŵp yn cwrdd
yng Nghlydach a byddwch yn gwirfoddoli yn ardal Clydach
Faint o amser? Cymaint ag ych chi’n gallu ei roi - trefnir rhyw
dri neu bedwar o weithgareddau’r flwyddyn a’r un faint o
gyfarfodydd.
Cewch ragor o fanylion drwy gysylltu â’r Cadeirydd Lindsay
Morgan 01792843510- ljgmorgan31@tiscali.co.uk neu’r is
gadeirydd June Griffiths – 845731.
dysgu mwy am ganolfan maggie
Daw Sarah Hughes, Pennaeth Canolfan Maggie i sôn am
waith y Ganolfan nos Iau Mawrth 19 am 7 yn Neuadd Capel y
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Nant dan nawdd Pwyllgor Codi Arian ar Ymchwil Cancr
Clydach
merChed y wawr

Mae bob amser yn braf croesawu rhywun a fagwyd yn yr ardal
nol i’ r pentref. Braf oedd croesawu’r Aelod Seneddol dros Fro
Morgannwg, sef Alun Cairns i sgwrsio gyda ni. Mae’n fab i un
o’n haelodau Margaret ac yn ŵyr i un o sylfaenwyr y Gangen
nol yn y 70au, y ddiweddar Elonwy Rowlands. Y Ty Cyffredin
a’i Draddodiadau oedd testun ei sgwrs ac roedd yn ddifyr i
wrando ar y llon a’r lleddf. Erbyn hyn mae’r teledu wedi dwyn
y Ty Cyffredin i’n haelwydydd ond welwn ni ddim o’r cyfan ar y
bocs. Fe’i croesawyd gan ein llywydd Jean Bowen a diolchwyd
iddo am ddod o ganol prysurdeb ei swydd i sgwrsio - swydd
sy’n mynnu llawer o egni a dyfalbarhad ac yn llawn her a
siomedigaethau.
Capel y nant
Yn ystod mis Chwefror fe arweiniwyd y gwasanethau gan y
Parchedigion Dewi M. Hughes, Ryan Thomas, gweinidog
newydd erbyn hyn ar eglwysi yng nghylch Rhydaman, Gareth
Morgan Jones ac Owain Llyr Evans. Mae bob amser yn braf
cael croesawu Owain yn ôl gan fod ei wreiddiau yn ddwfn yn
yr ardal ac i ni yng Nghapel y Nant daw i gof ei dadcu y
diweddar Cyril Thomas. Bu yn ffyddlon ac yn weithgar a’r cof
hir amdano ymhlith llawer o bethau eraill yw y croeso yn y
cyntedd yn cynneu’r canhwyllau ar fore’r Plygain. Arweiniwyd
ein hoedfaon cynnar gan y Dr Allan Cram gyda sgwrs am ei
ymweliad diweddar â Chiwba, a’r Parchg Owain Llyr yn edrych
ar weithiau celf rhai o’r meistri yn darlunio golygfeydd o gyfnod
y Pasg.
Cydymdeimlwn yn ddwys iawn gyda Glenda a John Morgan
Jones ar farwolaeth mam Glenda, Mrs Sarah French,
Garnswllt oedd yn 96 oed. Bu Glenda a John yn fawr eu gofal
amdani am flynyddoedd. Bu farw yng nghartref Annwylfan yn
Rhydaman a fe’u claddwyd yn Gerazim, Cwmcerdinen.
grŵp eglwys a Chymdeithas
Cynhaliwyd arwerthiahnt ‘Dillad bron-yn-newydd’ ar Chwefror
6ed a gwnaed dros £200 o elw. Ar ddiwedd y mis cynhaliwyd
noson gynnar i ddathlu Gwyl Ddewi - cyfle i gymdeithasu a
chael hwyl. Ray a John Rees, Brenda a John Evans a Nel a
Sian Richards fu wrth y dasg o fod yn Sion a Sian, a Robat
Powell yn holi. Buom yn canu ychydig o ganeuon traddodiadol
a chofio am ein colled fawr fel cenedl o golli Meredydd Evans.
John Evans fu wrthi’n ein harwain ar yr Hen Feic Peni
Ffardding. Diolch am noson braf iawn.
SUL O FAWL: Cynhelir Oedfa Sul o Fawl eleni ar fore Sul y
Blodau yng Nghalfaria.
Cymorth Cristnogol
Dyma lun o’r gweithwyr fu wrthi yn paratoi’r cawl o’r Eglwys
Fethodistaidd.
Cynhelir cawl ar fore Gwener rhwng 12 ac 1 o’r gloch ym
mis Mawrth – Mawrth 13 dan ofal St Benedict, 20fed dan ofal
Capel y Nant ac ar 27ain yng Nghalfaria dan ofal Calfaria.
Mae’r holl gyfraniadau a gesglir yn y ciniawau yn mynd tuag at
waith Cymorth Cristnogol.

Ymladd tlodi trwy fasnach yw nôd Traidcraft. Mae rhai
cwmnïau ym Mhrydain yn gwneud pethau mewn gwledydd
sy’n datblygu na feiddien nhw fyth wneud ym Mhrydain. Trwy
gefnogaeth y cyhoedd mae Traidcraft wedi cael y Llywodraeth
i benodi ‘Groceries Code Adjudicator’. Mae’r Archfarchnadoedd
yn gallu camdrin eu ffyrdd i bwrcasu nwyddau ac mae miloedd
yn cael cam drwy orfod gweithio oriau hir mewn amgylchiadau
peryglus, er mwyn i’r siopau mawr gael cynnyrch rhad. Mae’r
Llywodraeth nawr yn gwrando ar gwynion y cynhyrchwyr.
Codwyd £170 yn y Bore Coffi a gwerthwyd dros gant punt o
nwyddau Masnach Deg.

CytÛn ClydaCh
Cychwynwyd ar yr Astudiaeth Grawys ym mis Chwefror gan
ddilyn rhaglen Cyngor Eglwysi Prydain ac Iwerddon - Cerdded
a Gweddïo gyda Christnogion y Dwyrain Canol. Bydd sesiynau
dwyieithog yn parhau ym mis Mawrth ar nos Fawrth am 7 o’r
gloch - Mawrth 13 yng Nghapel y Nant, Mawrth 20 fed yng
Nghalfaria ac yng Nghapel y Nant ar Fawrth 27ain. Arweinir y
sesiynau hyn gan aelodau o’r gwahanol eglwysi.
Cynhelir Oedfa Gymraeg Gwener y Groglith eleni yng
Nghalfaria pan ddisgwylir y Parchg Desmond Davies, cyn
weinidog Calfaria i wasanaethu.
llongyfarChiadau

I John a Meriel Leyden ar ddathlu eu Priodas Ddiemwnt yn
ddiweddar.
traidCraft

Grace wrth ei stondin Masnach Deg.
talwrn y Beirdd
Cynhelir Talwrn y Beirdd nos Fercher Mawrth 18 yn Neuadd
Capel y Nant. Recordir dwy ornest yng nghyfres Talwrn y
Beirdd Radio Cymru. Un ornest fydd Tanau Tawe yn erbyn
Caernarfon. Dewch i gefnogi. Mynediad am ddim.
Baneri, pitsas a gwallt
Am yr ail flwyddyn bu Cynghorwyr Cymunedol Clydach yn
gosod baneri Cymru uwchben siopau'r stryd fawr. Yn ogystal,
eleni, gosodwyd baneri Dewi Sant i ychwanegu at yr
amrywiaeth. Cafwyd sylwadau cadarnhaol er bod rhai yn
ansicr o faner du a chroes melyn ein nawddsant.

Gwelir yma’r Parchg Pam Cram wrth ei stondin Traidcraft.
Cynhaliwyd Bore Coffi ‘Big Brew’ Traidcraft ar fore Sadwrn yn
ystod mis Chwefror. Am bob punt a godir drwy’r wlad ar gyfer
gwaith Traidcraft bydd y Llywodraeth yn cyfrannu punt arall
tuag at ei gwaith
Traidcraft - beth yw hwnnw? medd rhai. Traidcraft sy’n
gwerthu’r ystod eangaf o nwyddau Masnach Deg ac yn trefnu
prosiectau datblygol sy’n newid bywydau ac ymgyrchu’n galed
i wireddu Masnachu Teg.
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mae'n ddomino!
Sylw wag lleol oedd "mae mwy yn gweithio yn siop newydd
Domino's na gwaith y Mond". Ers ei agoriad mis yn ol mae
poblogrwydd y tec awe yn syfrdanol. Cymaint oedd y cynnwrf
y nosweithiau agoriadol fel bod rhaid galw'r heddlu i gadw trefn.
mop Clasurol
Busnes arall agorodd ar Sgwar y Mond oedd trinwyr gwallt i
ddynion, Classical Barbers, sy'n ychwanegol i'r 8 siop trin
gwallt arall sy'n y pentref. Sdim ryfedd bod steil i bobol
Clydach.
adran heBron
Bob nos Fawrth rhwng 6 ac 8 o’r gloch cynhelir Clwb Cymraeg
ar gyfer blynyddoedd 5-8 yng Nghlwb Rygbi y Faerdre, Heol
Hebron. Ceir cefnogaeth gan y Fenter Iaith a’r Urdd o dan ofal
Leanne Walker a gweithwyr y Fenter.
aBerdewi
Bu nifer yn Abertawe yn dathlu Gwyl Ddewi ar Sadwrn olaf y
mis

diGwyddiadur
cwm tawe
11 mawrth: noson Cawl a ChÂn
Cynhelir yng Nghanolfan y Celfyddydau Nidum, Coleg Castellnedd am 7:00y.h (drysau ar agor am 6y.h.), gyda Gary Owen,
cyflwynydd BBC a S4C, Daniel Glyn, comediwr o Gymru, Côr
cefnogwyr y Gweilch, YGG Castell-nedd ac Owain Huw a
gwesteion. Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01792 864949.
18 mawrth - talwrn y Beirdd

Cynhelir Talwrn y Beirdd nos Fercher Mawrth 18 yn Neuadd
Capel y Nant. Recordir dwy ornest yng nghyfres Talwrn y
Beirdd Radio Cymru. Un ornest fydd Tanau Tawe yn erbyn
Caernarfon. Dewch i gefnogi. Mynediad am ddim.
20 mawrth: gigs y gwaCh! y Bandana a’r angen
Dewch i ddathlu 7 mlynedd lwyddiannus iawn o Gigs y Gwach!
Menter Iaith Castell Nedd Port Talbot gyda Yr Angen yn cefnogi Y
Bandana. Noson yn dechrau am 8:30y.h. yn Nhafarn Y Gwachel,
Pontardawe. Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01792 864949.
4 eBrill: 'dewCh i ganu'
Sesiynau canu ar gyfer siaradwyr Cymraeg rhugl a dysgwyr,
11y.b., Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Ymunwch gyda'r
cerddor Delyth Jenkins a datblygwch eich Cymraeg drwy gyfrwng
canu a chymdeithasu anffurfiol. Yn rhad ac am ddim. Galwch
draw.
30 eBrill: Cofio dafydd rowlands
Noson o gerddoriaeth atgofion a darlleniadau i goffau’r diweddar
Archdderwydd a Phrifardd yn Manor Park, Ynyspenllwch, Clydach.
Cyflwynir Gwobr Goffa i enillydd cystadleuaeth er cof amdano.
Rhaglen yn cynnwys cyfraniadau gan Huw Chiswell, Rhian
Morgan, Meirion Evans a Twrw Tawe. Noson i ddechrau am
7.00y.h. a drysau’n agor am 6.30y.h. Pris mynediad i oedolion yn
£5 a ieuenctid yn £3. Am fwy o fanylion ffoniwch John Evans ar
01792 842853.
2 mai: 'dewCh i ganu'
Sesiynau canu ar gyfer siaradwyr Cymraeg rhugl a dysgwyr,
11y.b., Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Ymunwch gyda'r
cerddor Delyth Jenkins a datblygwch eich Cymraeg drwy gyfrwng
canu a chymdeithasu anffurfiol. Yn rhad ac am ddim. Galwch
draw.

LLythyr
annwyl olygydd
Mae colofn cornel natur Dewi Lewis bob amser yn addysgiadol
iawn. ‘Roedd ei sylwadau ar y Siglen Lwyd
yn hynod ddiddorol, oherwydd yng
Ngwanwyn 2014 yn sydyn ymddangosodd
trwch o faw adar ar y ddau ddrych ar ochor y
car. Er ei lanhau roedd e yn ôl ar unwaith. O’r
diwedd gwelais y troseddwyr, dau dderyn a
chwt hir a’r melyn llachar o’r frest yn ôl o dano. Adar na welais
o gwmpas o’r blaen. Edrychais ar safle’r RSPB a gweld mai y
Siglen Lwyd oeddynt ac yn adeiladu nyth mewn cwt agored
ger llaw yn llawn o goed tan. ‘Roedd yr amodau yn berffaith
iddynt fagu oherwydd yn ei hymyl roedd nant fyrlymus y
Clydach uchaf, a digonedd o fwyd. Wedi i’r cywion adael y nyth
diflannont i gyd ond er y llanast ar ddrychau’r car mae ‘na
groeso iddynt ddod yn ôl unrhyw bryd
eifion walters
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6 mehefin: 'dewCh i ganu'
Sesiynau canu ar gyfer siaradwyr Cymraeg rhugl a dysgwyr,
11y.b., Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Ymunwch gyda'r
cerddor Delyth Jenkins a datblygwch eich Cymraeg drwy gyfrwng
canu a chymdeithasu anffurfiol. Yn rhad ac am ddim. Galwch
draw.
Croeso i chi anfon manylion eich digwyddiadau at y Llais er mwyn
iddynt gael eu rhestru yma a chael sylw eich cyd-ddarllenwyr.
Cysyllter â Gwenno Ffrancon ar 01792 842062 neu
gwenno_ffrancon@hotmail.com

Y Llais yn Trydar ac a’r We
Dilynwch y Llais ar Twitter a’r We
Chwiliwch am @PapurBroLlais ac fe gewch y newyddion diweddaraf
o Gwm Tawe, hanes digwyddiadau yn yr ardal a gwybodaeth am y
papur bro ei hun. Croeso i chi hefyd rannu eich newyddion gyda'r
Llais fel y gallwn ei drydar i Gymru a’r byd!
Mae gan y Llais wefan lle dangosir hen rifynnau. Teipiwch Llais
Cwmtawe yn y peiriant chwilio.

RYSAIT
piCe ar y ma’n
A hithau’n amser
Gŵyl Ddewi dwi’n
siwr bod llawer
ohonoch
yn
gwneud pice bach,
neu pice ar y maen
neu cacennau cri.
Dyma un rysait
fyddai’n
werth
mentro.
Cynhwysion
225g / 9 owns o flawd codi gwyn
50g / 2 owns o flawd codi brown
25g / 1 owns o flawd sbwng neu flawd corn
150g / 6 owns o fenyn
125g / 5 owns o siwgr mân
65g / 2½ owns o ffrwythau cymysg o ansawdd da
(luxury dried fruit)
2 ŵy bach – cychwyn gyda 1 ŵy ac 1 melynwy
rhag gwneud y cymysgedd yn rhy wlyb
dull
• Torri’ ffrwythau yn fân.
• Hidlo’r blawdiau, yna rhwbio’r menyn i mewn nes
mae’r cymysgedd fel briwsion bara.
• Ychwanegu’r siwgr a’r ffrwythau.
• Curo 1 ŵy ac 1 gwynwy a’u cymysgu i mewn i’r
cymysgedd. Os oes angen, gellir defnyddio
ychydig o’r gwynwy sydd ar ôl ond gofalwch rhag
gwneud y cymysgedd yn rhy wlyb neu fe fydd yn
anodd ei rolio allan.
• Rholio i ryw 1cm / ¼-½modfedd o drwch a’u torri
allan gyda thorrwr 8cm / 3 modfedd.
• Coginio ar gridyll haearn neu mewn padell ffrïo
gweddol drwchus am tua 10 munud gan eu troi
drosodd yn ystod yr amser er mwyn i’r ddwy ochr
fod yr un mor frown.
• Gellir eu gweini gyda menyn arnynt neu dim ond
siwgr mân, ond clywais am rywun yn rhoi mêl
arnynt.

Mawrth yn yr Ardd
Betys yw’r Gorau!
Mae’r betys yn un o’r llysiau gorau allwch ei dyfu.
Mae’r croen piws yn
cynnwys
‘betaine’,
cemegyn sy’n lleihau
clefydau ar y galon a
lleihau y posibilrwydd o
strôc. Mae’n cynnws
magnesiwm a haearn, felly
mae’n dda i’r gwaed.
• Tyfwyd betys yn gyntaf ar lannau yr Afon Nîl,
hefyd yr ‘Indus’ tua 4000 mlynedd yn ôl.
• Roedd y Rhufeiniaid yn yfed sudd betys – gelwir
ef yn ‘fwyd egni’ gan lysieuwyr diweddaraf.
• Defnyddiodd Hipprocates ddail betys fel rhwymyn
(bandage) tua 400 cyn Crist.
Mae betys yn hoff o bridd gyda draeniad da (er heb
fod yn rhy sych), gyda gwres. Rhaid plannu pob betys
gyda tua 4”-6” rhyngddynt, er mwyn i’r planhigion
gael dechrau da.

“dangosaf iti’r byd
sy’n erwau drud rhwng dy draed”
“...dangosaf iti’r glendid
sydd yn llygaid glas dy fam”
“...dan garthen lwyd y niwloedd mud a’r glaw
mae cwm fy meithrin”
“...y llannau llwm a’r bryniau
fu’n gwarchod plwy fy mebyd”

Cofio
Dafydd
Rowlands
Noson o gerddoriaeth a
darlleniadau i goffáu’r diweddar
Archdderwydd a Phrifardd
DAFYDD ROWLANDS
Cyflwynir Gwobr Goffa i
enillydd cystadleuaeth
lenyddiaeth er cof amdano

Gwesty Manor Park
Ynyspenllwch
Clydach
Nos Iau
30 Ebrill, 2015
Drysau’n agored am 6.30
i gychwyn yn brydlon am 7 yr hwyr.
Oedolion: £5 • Ieuenctid oed ysgol: £3

ysgol gynradd gymraeg trebannws

Bydd bar ar agor

Addysg i blant oed 3-11

Rhaglen yn cynnwys cyfraniadau gan

RHIAN MORGAN, TWRW TAWE

meithrin hyblyg am ddim
 01792 864004
Ebost: yggdtrebannws@npted.org
@YsgolTrebannws

a HUW CHISWELL
“A Duw a ddywedodd ar yr wythfed dydd,
BYDDED BARDDONI”

Cysyllter â John Evans
01792 842853
llais@tiscali.co.uk
am fwy o fanylion.
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ymweliad â fukushima
Aeth Brian Jones o’r Alltwen i Japan ym mis Hydref, fel
rhan o Daith Astudio’r Groes Werdd (Green Cross Study
Tour) i weld canlyniadau damwain niwclear Fukushima, a
ddigwyddodd yn 2010. Aeth tri chynrychiolydd arall o
Gymru: Dr Carl Clowes (PAWB), Selwyn Jones
(Cymdeithas yr Iaith) a Malcolm Carroll (Greenpeace
Cymru). Roedd 34 o bobl, o 13 o wahanol wledydd ar y
daith, yn cynnwys ASE o Loegr, AS o Ganada,
Cynghorydd Cenedlaethol o’r Swistir, a 6 gohebydd.
Ymwelodd y grŵp â Tomioka, Koriyama a Dinas
Fukushima (10 km, 55 km a 70 km o safle’r trychineb).
Dyma hanes yr ymweliad:
Mae Tomioka, tref o 16,000 o bobl gynt, bellach yn dref
anghyfannedd (ghost town). Yma, gallwch weld effeithiau’r
tswnami yn glir, gan does dim wedi cael ei wneud yn y dref ers
i’r tswnami ei tharo. Cafodd pobl eu symud oddi yno ar y 12fed
o Fawrth 2010 ac fe’i dynodwyd yn rhan o “ardal lygredig 2”,
lle “gohiriwyd y paratoadau ar gyfer ailymgartrefu, ond y bwriad
yw dileu’r gwaharddiadau yn y tymor hir”. Amcangyfrifir mai’r
ddos ymbelydrol flynyddol yn ardal lygredig 2 yw rhwng 20 and
50 millisievert (mSv). Cyn y ddamwain, lefel ymbelydredd
ddiogel swyddogol Japan oedd 1 mSv y flwyddyn; ers hynny,
cafodd hynny ei gynyddu “dros-dro” i 20 mSv y flwyddyn. Mae’r
cyn-drigolion yn gallu ymweld â’u cartrefi yn ystod y dydd, ond
gallen nhw ddim aros yno dros nos.
Amcangyfrifir bod yr ymbelydredd yn “Ardal lygredig 3”, sy’n
cynnwys yr atomfa, yn fwy na 50 mSv flwyddyn – bydd yn “dal
i fod yn ardal waharddedig nes clywir yn amgen” sydd, yn ôl
geiriau’r llywodraeth, yn golygu “am gan mlynedd o leiaf”.
Cawson ni gyfarfod â ffoaduriaid o Tomioka a oedd wedi
cael llety ar safle tai parod dros-dro ar gyfer 550 o deuluoedd
yn Koriyama. Siaradent yn deimladwy am adael eu cartrefi ers
pedair cenhedlaeth, gan ddweud nad oeddent am ddychwelyd
“am nad ydw i eisiau byw yn rhywle lle na all fy wyrion ymweld”;
roedd y rhan fwyaf o’r ddirprwyaeth yn agos at ddagrau wrth
glywed sut mae’r trychineb wedi effeithio, ac yn dal i effeithio,
ar bobl gyffredin. Er i bawb ond 18 o’r trigolion oroesi’r

tswnami, diolch i gynllun dianc tswnami Tomioka, bu mwy na
300 o farwolaethau “yn gysylltiedig â’r drychineb” (trwy hunanladdiad, strôc, ac ati, hen bobl yn bennaf – mae’n rhy fuan i
gynnwys marwolaethau o gancr a achoswyd gan y ddamwain)
ymhlith cyn-drigolion Tomioka ers cael eu symud o’r dref. Ar
ben arall y sbectrwm oedran, mae cyfraddau cancr y thyroid
mewn plentyndod ryw 150 gwaith yn uwch na’r lefel cyn y
ddamwain.
Efallai mai’r peth mwyaf ysgytwol, o ystyried bod Japan yw
un o wledydd mwyaf cyfoethog ac uwch-dechnolegol y byd,
yw’r ffaith eu bod mewn llawer ffordd yn dal i weithredu fel
“diffoddwyr tân”. Ymddengys mai’r brif flaenoriaeth yw ceisio
sicrhau na fydd pethau’n gwaethygu. Mae gan rannau o
adweithyddion 1,2 a 3 lefelau ymbelydredd mor uchel fel na fu
neb ar eu cyfyl ers y ddamwain; dim ond yn awr y dechreuwyd
astudio’r posibilrwydd o anfon robotiaid wedi eu rheoli o bell i
mewn i gasglu gwybodaeth ynglŷn â gwir gyflwr yr
adweithyddion hyn. Pan ofynwyd pryd y byddai’r gwaith o
dynnu’r holl rodenni tanwydd o’r adweithyddion wedi ei
gwblhau, yr ateb oedd “ymhen 30 mlynedd efallai”.
Brian Jones
Mae Brian yn fodlon siarad am ei brofiadau yn Japan gyda
grwpiau. Os oes diddordeb ‘da chi, cysylltwch drwy ebostio
brian.jones@phonecoop.coop neu ffonio 01792 830330 os
gwelwch yn dda.

Brian Jones (ar y chwith), y Cynghorydd Ikuko Hebiishi o
Gyngor Tref Koriyama, a Selwyn Jones o Gaernarfon

Alltwen uchaf Penyralltwen
Cae graig • Old road • Carrion ucha • Carrion isha • Cae pentwyn
Cae’r odyn • Gwaun bryn caws • Gwŷdd bryn caws • Pum cwarter
Rhos bryn hir • Erw galed • Coed cae • Cae groes • Cae groes ucha
Cae sgubor ucha • Cae sgubor isha • Erw twyn graig • Gwaun chwarter

Caeau Cwmtawe
18

Tudalen i’r PlanT
Cymru am Byth
ym mis ein nawddsant, dewi, dyma 6 rheswm inni fod yn falch ein bod ni’n byw yng nghymru
1. yr ardal yma
Rydyn ni’n byw mewn ardal eithriadol o hardd. Mae pawb yn cytuno ar hynny. Dyna pam
mae twristiaid o bob man yn dod yma ar eu gwyliau.

• Dan yr Ogof
• Carreg Cennen
• Bannau Brycheiniog
• Bae Abertawe
• Penrhyn Gŵyr
...a mwy
2. yr wyddfa
Mae’r Wyddfa a
mynyddoedd Eryri yn fydenwog efo dringwyr a phobl
ar eu gwyliau. Mae’n siŵr
eich bod yn gwybod bod
canolfan groeso ar ben yr
Wyddfa. Hafod Eryri ydy ei
henw.

Roedd y ganolfan wedi ennill
dwy wobr am ei bod yn edrych
mor dda ar y copa ac yn
helpu’r amgylchfyd. Ac ar
ddiwedd 2010 derbyniodd
wobr arall mewn seremoni yn
y Guildhall yn Llundain. Dyma
adeilad i fod yn falch ohono.

3. arfordir Ceredigion a sir Benfro
Os ydych chi wedi bod yn Sir Benfro
rydych chi’n gwybod am y milltiroedd o
glogwyni efo traethau bron o gwmpas pob
cornel. Erbyn diwedd 2010 roedd panel o
arbenigwyr o dros y byd wedi astudio 99 o
arfordiroedd ar bob cyfandir ac wedi dewis
arfordir Sir Benfro yn ail o’r 99. Roedd yn
curo llefydd fel Hawaii, Ynysoedd y
Seychelles a Bermiwda. Dim ond un oedd
yn well - Penrhyn Avalon yn Newfoundland
yng Nghanada. Ardderchog ynte?
4. yr eisteddfod
Mae ein heisteddfodau yn arbennig i ni yng Nghymru. Pethau Cymreig ydyn nhw. Rydyn ni’n falch mai’r
Urdd ydy’r mudiad ieuenctid mwyaf yn Ewrop a bod Eisteddfod yr Urdd yn rhoi cyfle i blant a phobl ifanc
fwynhau perfformio. Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn dod â phobl o bob rhan o’r wlad at ei gilydd i
ddathlu eu bod nhw’n Gymry.
Mae Eisteddfod Llangollen yn dod â phobl o bob rhan o’r byd at ei gilydd fel ffrindiau.
5. y daffodil
Rydyn ni’n lwcus mai’r daffodil ydy
blodeuyn Cymru. Does dim blodau
gwell am godi ein calonnau ar ôl y
gaeaf. Wrth weld eu lliw melyn,
hapus ar ochr ein ffyrdd rydyn ni’n
gwybod bod y gwanwyn a’r haf yn
dod. Enw arall ar y daffodil ydy
cenhinen Pedr, wrth gwrs.

6. yr iaith gymraeg
Mae ein hiaith yn ein gwneud ni’n arbennig. Mae’n ein
gwneud ni’n Gymry. Os ydych chi’n siarad Cymraeg rydych
chi’n lwcus - mae dwy iaith gennych chi. Un cwestiwn - pan
ydych chi’n clywed pobl yn siarad Saesneg, ydych chi’n
clywed geiriau Cymraeg ynghanol y Saesneg? Nac ydych,
mae’n siŵr. Ond pan ydych chi’n clywed pobl yn siarad
Cymraeg yn aml mae geiriau Saesneg yma ac acw, onid oes?
Felly dangoswch eich bod chi’n falch o’ch iaith trwy siarad y
Gymraeg orau rydych chi’n gallu bob amser.
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