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Y trai o dan ein trwynau
“Ti byth mynd i golli beth ti byth wedi’i gâl” oedd geiriau’r
Trwynau Coch wrth i fi wrando ar y record feinyl Coch yn fy
arddegau. Clydach oedd fy mhentref genedigol a bron pawb
yn fy nghymuned yn siarad Cymraeg. Mr Jones Hong Kong
ar y sgwâr, Trefor Richards y bwtsiwr, David Jones y barbwr,
Mr Jenkins y fferyllydd, cymuned Hebron a chapeli eraill
Clydach, Mr a Mrs Jochiaswn, Mr a Mrs Jones, Beti, Huw, Mr
a Mrs Jenkins - y cymdogion ar y stryd ar Caemawr - bywyd
llawn Cymraeg. A dyna’i gyd oeddwn i ni’n ei adnabod. Dyna
braf fyddai i’r genhedlaeth nesaf “gâl” y Gymraeg, fel y’i cefais
i hi!
Y mae clywed am frwydr cymunedau arfordirol Cymru o
ran prisiau tai a gallu pobl ifanc i brynu tai o fewn cymunedau
lleol, Cymraeg eu hiaith, wedi bod yn frith yn y newyddion yn
ddiweddar. Clywn am bobl yn byw mewn pentrefi yn Sir
Benfro yn y gaeaf heb yr un golau ymlaen yn y tai cyfagos
gan eu bod i gyd yn dai haf. Mae diboblogi tymhorol yn cael
effaith andwyol ar yr economi leol, ar wasanaethau lleol ac ar
y Gymraeg. Y mae’n diflannu ac os na wyliwn ni nid yn
dymhorol ond yn barhaol.
Ond pa mor ymwybodol yw trigolion Cwm Tawe 2021 o’r
trai ieithyddol nesaf sydd ar fin digwydd o dan ein trwynau?
Ydyn ni’n sylweddoli bod Sir Castell-nedd a Phort Talbot ar
fin gwneud y cam mwyaf niweidiol i’r Gymraeg yn ardal
Pontardawe a fydd, os nad ydyn ni’n ofalus, yn taro’r hoelen
olaf yn arch y Gymraeg yn yr ardal?
Mae’n bosib eich bod yn meddwl pam yn y byd y mae
merch o Glydach, sydd wedi gadael y Cwm ers dros ugain
mlynedd yn ysgrifennu i’r Llais ac yn cyfri ei hun o hyd fel un
o drigolion y Cwm? Wel, dwi yn ferch o Gwm Tawe o hyd ac
yn falch iawn o hyn. Ac er nad wyf yn byw yno ers dros ugain
mlynedd erbyn hyn, fe welaf o bell yr hyn sydd yn digwydd yn
y Cwm, ac y mae’n torri fy nghalon.
Yr wyf wedi bod yn gweithio’n ddiweddar i fudiad Rhieni
Dros Addysg Gymraeg ac wedi bod yn cydweithio gyda nifer
o Awdurdodau Lleol ar eu cynlluniau i ehangu addysg
Gymraeg dros y 10 mlynedd nesaf. Gwn fod y rhan helaethaf
o Awdurdodau Lleol wedi bod yn cwrdd yn gyson â
rhanddeiliaid lleol i gynllunio’r cynllun nesaf. Ond, yn anffodus,
nid yw Sir Castell-nedd a Phort Talbot wedi cwrdd ers dros
flwyddyn.
Ar ddydd Mercher, 16 Mehefin, penderfynodd cabinet Sir
Castell-nedd a Phort Talbot i symud i hysbysiad statudol dros
gau 3 ysgol Saesneg yn ardal Pontardawe a ffafrio agor un
ysgol fawr ger y ganolfan hamdden bresennol ac anwybyddu
barn rhan helaethaf y gymuned.

Anwybyddwyd hefyd yr asesiad effaith iaith a gyhoeddwyd
4 mis ar ôl i’r ymgynghoriad gau. Ni roddwyd y cyfle i’r
gymuned roi eu barn ar yr asesiad effaith iaith o gwbl ac nid
yw’r Sir wedi gwneud unrhyw ymgais i drafod y cynnwys
gyda’r gymuned na chynnig unrhyw agwedd i liniaru’r
effeithiau ar y Gymraeg.
Y mae anwybyddu llais y gymuned fel hyn yn mynd yn
erbyn pob egwyddor o ymgynghori. Ond yn fwy na hyn, y mae
perygl y bydd y cynllun arfaethedig yn creu cymuned lle’r
Saesneg fydd iaith ddiofyn Cwm Tawe. Nodwyd yn yr
ymgynghoriad bod Pontardawe yn gymuned o bwysigrwydd
ieithyddol. Sut bydd creu campws dysgu gydol oes 3-18
cyfrwng Saesneg ar lawr y Cwm yn cyfrannu at darged
Llywodraeth Cymru o filiwn o siaradwyr erbyn 2050? Pa
obaith sydd i’r Gymraeg yn yr ardal os nad yw’r cyfleoedd i’w
defnyddio’n gyfleus, yn hygyrch ac yn weledol?
Ni allaf adael i’r Cwm sydd wedi rhoi’r Gymraeg i fi a
miloedd fel fi, golli’r iaith ar amrantiad fel hyn!
Ymgais felly yw’r darn hwn i ofyn am eich cefnogaeth ac
i’ch annog i ymuno yn yr ymgyrch. Mae cyfnod yr hysbysiad
statudol wedi cychwyn a gofynnaf i chi, yn syml, nodi eich
gwrthwynebiad ffurfiol i’r cynnig erbyn 14 Gorffennaf mewn ebost i’r Cyfarwyddwr Addysg: ssip@npt.gov.uk
Yn ogystal, ysgrifennwch at Gomisiynydd yr Iaith, at eich
aelod Seneddol ac at eich cynghorwyr i wrthwynebu a chwyno
am y cynllun hwn. Bydd RhAG yn gwrthwynebu’n ffurfiol a
gwn fod mudiad Dyfodol yr Iaith wedi gwneud hefyd a nifer o
fudiadau lleol eraill. Ymunwch â ni yn yr ymgyrch i sicrhau
bod y Gymraeg yn parhau’n iaith fyw yng Nghwm Tawe.
Cysylltwch â mi am wybodaeth a diolchaf o flaen llaw am eich
cefnogaeth gyfeillion.
Elin Maher
elin@rhag.cymru

Ysgol Cwmtawe - safle'r ysgol newydd
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LLAIS

Mae’r dechnoleg fodern a’r holl gyfryngau cymdeithasol
sydd ar gael ar ein cyfrifiaduron a’n ffonau symudol i
gysylltu â’n gilydd yn anodd eu dirnad ar adegau. Mae
dod i delerau a deall yr holl newidiadau technolegol yn
ddigon i’n drysu.
Yn ystod fy nghyfnod fel argraffydd gwelais newidiadau
chwyldroadol yn y diwydiant. Pan ddechreuais weithio yn
y 70au cynnar defnyddiwyd llythrennau plwm unigol i’w
gwasgu ar bapur. Dyma’r union broses a ddefnyddiwyd
ers dyddiau Gutenberg 500 mlynedd yn ôl.
Yn y 1980au daeth y broses ffotograffig ‘litho’ yn
boblogaidd a olygai bod argraffu yn haws ac yn llai
llafurus. Yna yn y mileniwm newydd gwelwyd yr oes
ddigidol yn arwain technoleg hollol ryfeddol gan gynnig
argraffu lliw cyflym a rhad.
Dechreuwyd gosod llythrennau at ei gilydd i argraffu
yng Nghorea a China 2000 o flynyddoedd yn ôl;
datblygodd y broses o ddefnyddio peiriant i’w gwasgu ar
gyfandir Ewrop yn y Canol Oesoedd Diweddar gan
Gutenberg cyn i Caxton ddysgu ei grefft yng Ngwlad Belg
a’i gyflwyno i’r Saeson yn 1476.
Penderfyniad politicaidd gan Elizabeth y 1af oedd
cyfieithu ac argraffu’r Beibl yn Gymraeg. Gwelodd gyfle
i ddylanwadu ar y Cymry a thrwy ei phenderfyniad
codwyd statws y Gymraeg i lwyfan rhyngwladol ac yn
gyfartal â ieithoedd mawr Ewrop: Almaeneg, Eidaleg,
Saesneg a Lladin. Technoleg newydd yn cynnig cyfle a’r
Gymraeg yn manteisio a llwyddo. Bu argraffu yn fodd i
hyrwyddo’r iaith a chynnig cyfleoedd i’r werin ei ddarllen
a’i ddefnyddio.
Mae Llais yn cynnig cyfle i ni ddarllen y Gymraeg. Oni
bai amdani, efallai na fydd rhai yn gweld yr iaith mewn
print na’i ddarllen. Bu sefydlu’r papurau bro led led
Cymru yn un o wyrthiau’r 20fed ganrif yn ôl R. S.
Thomas. Diolch i’r degau sy’n ymwneud â Llais o fis i fis:
yn ohebwyr, casglwyr newyddion, colofnwyr,
golygyddion, dosbarthwyr, prynwyr a darllenwyr ac wrth
gwrs yr argraffwyr!
Gareth Richards

Golygydd mis Medi 2021

Laura Hughes
Newyddion i’r canlynol os gwelwch yn dda:
papurbrollais@gmail.com

Erbyn Awst 20fed os gwelwch yn dda.
Nid yw'r Bwrdd Golygyddol o angenrheidrwydd yn
cytuno ag unrhyw farn a fynegir yn y papur hwn.
Cyhoeddir y LLAIS yn fisol gyda chymorth ariannol
Llywodraeth Cymru. Ni ellir gwarantu cynnwys
unrhyw ddeunydd a anfonir i'w gyhoeddi yn y LLAIS
na derbyn cyfrifoldeb am ei ddychwelyd.

Ariennir Llais yn
rhannol gan
Lywodraeth Cymru
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CORNEL NATUR
DEWI LEWIS

PLASTRO
Tybed sawl un o ddarllenwyr y Llais sydd wedi troi ei ddwylo
at blastro (plastering)?
Nid gwaith hawdd yw hi i blastro wal yn llyfn a thaclus ac
mae angen dawn i gael y plaster i aros yn ei le.
Ym myd yr adar mae ‘na un aderyn sydd yn feistr ar blastro
mynediad i’r safle nythu. Yr aderyn hwnnw yw Delor y cnau
(Nuthatch). Yr hyn mae’r aderyn yn ei wneud yw dewis twll
mewn hen goeden neu flwch nythu pwrpasol. Wedi treulio peth
amser, weithiau rhai dyddiau yn asesu’r safle nythu, fe fydd yr
adar yn pigo ar fynedfa’r safle er mwyn ei addasu. Yna fe fydd
pâr o’r adar yma (ond mewn rhai achosion dim ond yr iâr) yn
mynd ati i blastro’r fynedfa gyda mwd.
Yn ystod y gwanwyn wrth wirfoddoli yng Nghwm Clydach
cefais gyfle dros gyfnod o dair wythnos i wylio sawl par o
Deloriaid y cnau yn paratoi eu safleoedd nythu. Roedd un par
wedi dewis coeden yn agos i’r llwybr cerdded a dim ond
oddeutu wyth troedfedd o uchder. Roedd hyn yn ei gwneud yn
hawdd gwylio’r adar gan sicrhau fy mod yn cadw pellter a
llonyddwch rhag amharu arnynt.

Treuliodd y par oddeutu pum niwrnod yn pigo o gwmpas
mynedfa’r safle nythu mewn derwen. Bu’n rhaid siapio’r safle
a’i baratoi gan naddu darnau o’r rhisgl. Yna fe ddechreuodd y
ddau aderyn gario mwd o ffos gyfagos a dechrau plastro o
gwmpas y fynedfa. Roedd rhaid cael tipyn o fwd i lenwi’r
gwagle. Yn anffodus i’r Deloriaid daeth cyfnod o dywydd sych
eithriadol yn ystod mis Ebrill. Golygodd hyn fod y nant gerllaw
wedi sychu a bu’n rhaid cludo mwd o nant oedd cryn bellter i
ffwrdd - mwy o waith a chryn ymdrech i ddod o hyd i fwd. Yn y
pen draw bu’r par wrthi yn am bron i bythefnos yn cludo mwd
a phlastro. Gwaith caled o awr i awr pob dydd. Wrth i’r mwd
gael ei ychwanegu ac i fynedfa’r safle nythu leihau dechreuodd
yr iâr gludo deunydd nythu: dail crin, rhisgl ac ambell weirach,
dyna’r cyfan. Erbyn hyn roedd mynedfa’r safle nythu yn gyfyng
iawn a’r iâr yn gorfod gwthio ei chorff er mwyn mynd drwy’r
fynedfa at y nyth yng nghrombil y dderwen.
Y cwestiwn yw: pam fod Delor y cnau yn treulio gymaint o
amser yn paratoi a phlastro mynedfa safle nythu ? Wel yr ateb
yn syml yw: er mwyn diogelu’r nyth ac yn nes ymlaen y cywion
rhag cael eu rheibio. Yn gyntaf rhaid dewis safle sydd yn
gysgodol a sych - gwynt a glaw yw gelynion pennaf cywion.
Yna rhaid sicrhau bod y safle nythu yn ddiogel rhag creaduriaid
rheibus. Dau o elynion pennaf Delor y cnau yw’r Wiwer Lwyd
(Grey Squirrel) a’r Gnocell Fraith Fwyaf (Great Spotted

Woodpecker) bydd y ddwy rywogaeth yma yn rheibio’r nyth ac
yn difa’r cywion. Felly mae Delor y cnau yn lleihau mynedfa’r
safle nythu er mwyn cadw rheibwyr allan. Yn ystod y tymor
nythu a magu fe fydd darnau o’r mwd yn disgyn ymaith. Golyga
hyn bod rhaid gwneud gwaith atgyweirio brys (emergency
repairs) ar y fynedfa. Gwaith sydd wrth gwrs yn cyd-fynd â
chyfnod bwydo. Golyga hyn bod angen cyd-weithio clos rhwng
y ceiliog a’r iâr er mwyn sicrhau bod y cywion yn ddiogel ac yn
goroesi.

Mae’n rhyfeddol sut mae rhywogaethau yn gallu defnyddio
dulliau gwahanol o nythu a goroesi. Rhyfeddach fyth yw’r
ymdrech a’r gofal sydd yn cael ei roi i barhad yr hîl.

CÔR MEIBION CLWB
RYGBI TREFORYS
Arweinydd:
D. HUW REES, B.Mus (Anrh)

Ych chi’n mwynhau canu?
Ych chi am ofalu am eich lles?
Ych chi’n mwynhau cymdeithasu?
Ydych chi’n cefnogi achosion da?
Chwilio am rywbeth newydd i wneud?
Yna beth am ymuno gyda’r côr enwog a
llwyddiannus yma.
Am fanylion pellach cysylltwch ag
Ysgrifennydd y Côr

Robert Harwood 01792 771957
E-bost: info@morristonrfcmalechoir.co.uk
www.morristonrfcmalechoir.co.uk
Dilynwch ni ar Facebook neu Twitter

POBOL Y CWM
ELIZABETH JONES, RHYD-Y-FRO
Un o gymwynaswyr mawr ein Cwm yw Elizabeth Jones. Er mai
yn Rhyd-y-fro mae’n byw ers dros hanner can mlynedd ac yn
ohebydd y pentre’ hwnnw i
Llais merch o Gellinudd
yw’n wreiddiol ac mae’n
falch iawn o’i magwraeth
yno.
Roedd ei thad, Myrddin
yn un o ‘’ŵyr y ffedog wen’’
yng
ngwaith
tun
Pontardawe ac Annie ei
mam a’i mam-gu yn profi
‘detonators’ yng ngwaith
‘munitions Penybont-arOgwr.
Mynychodd
ysgolion
Rhos ac Ystalyfera cyn
dechrau ar swydd yn
Labordy’r
NCB
yn
Nhai’rgwaith. Profi glo ar
gyfer ei ansawdd oedd ei
chyfrifoldeb.
Weithiau
byddai
arsenic
yn
bresennol a byddai hynny’n
annerbyniol yn enwedig i’r
cwmnïau a defnyddiau’r glo
i sychu hopys i wneud cwrw! Byddai’n defnyddio mercury i brofi
safon yr aer dan ddaear er mwyn diogelwch y gweithwyr. Yno
cyfarfu â’i gwr Roy ac wedi geni Alun ei mab cafodd seibiant o
waith cyflogedig. Yn ddiweddarach bu’n gweini yn y Fferyllfa
ym Mhontardawe.
Mae ganddi ddiddordeb mawr yn hanes a diwylliant lleol.
Trwy anogaeth Nest Davies, yr Allt-wen ymunodd â
Chymdeithas Edward Llwyd sy’n trefnu teithiau natur. Erbyn
hyn mae’n un o hoelion wyth y Gymdeithas ac yn arwain
teithiau yma yng Nghwm Tawe ac ymhellach. Un o’i theithiau
cynharaf oedd heibio Tarenni Gleision, a hynny wythnos cyn y
trychineb. Mae’n aelod brwd Ferched y Wawr a Chymdeithas
Hanes Pontardawe ac wedi ei dyrchafu’n Llywydd. Mae hefyd
wedi arwain sawl taith o gwmpas ei phentref genedigol Gellinudd. Mae cymaint o hanes yno: gweithiau a lefelau glo Waun
Coed, ffatri wlân a melin a hyd yn oed twneli dirgel ar dir y Plas
lle bu criw etholedig yr ‘Home Guard’ yn cloddio adeg yr Ail
Ryfel Byd ar gyfer ‘sabottage’.
Mae’n cefnogi capeli’r cylch. Er iddi gael ei chodi yn addoldy
bach Gelli-nudd mae’n aelod ar yr Allt-wen ac yn mynychu
Saron, Soar a’r Tabernacl.
Mae’n arddel perthynas bell â Dafydd Rowlands ac wrth ei
bodd yn cerdded a mwynhau
‘’Llan-giwg a Chilybebyll,
Gellionnen a’r Gwrhyd;
y llannau llwm a’r bryniau
fu’n gwarchod plwy fy mebyd.’’
Mae ei chyfraniad misol i’r papur hwn yn ddiddorol iawn a’i
‘theithiau’ lleol yn ein goleuo o’n hanes lleol cyfoethog.
Diolch Elizabeth am ddangos inni’r
‘’.... defaid
sy’n cadw, mewn cusanau, y Gwryd yn gymen,
y fuwch a’r llo yng Nghefen Llan,
bysedd y cwn a chlychau’r gog
a llaeth-y-gaseg ar glawdd yn Rhyd-y-fro.”
Gareth Richards
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CLECS CATHERINE
Mae Catherine Davies-Woodrow yn byw yn Ystalyfera ac ar ôl
dysgu’r iaith, mae hi nawr yn gweithio fel Tiwtor Cymraeg.
Sul y Tadau
Roedd yn ddiwrnod hyfryd pan welon ni’r teulu ym Mharc
Gwledig Cwmdâr, Aberdâr i gael pryd o fwyd i ddathlu Sul y
Tadau. Ar ôl treulio cymaint o amser ar wahân yn ystod y cyfnod
clo roedd hi’n mor braf i gwrdd dros fwyd a hel clecs ac wrth
gwrs roeddwn i’n wrth fy modd yn gafael yn ein hŵyr ifancach
yn dynn! Chwech mis yw Wolf nawr a rhaid i ni ddal lan ar gyfer
yr amser rydyn ni wedi colli.
Mae’r parc yn un o fy hoff lefydd achos bod cymaint o atgofion
gyda fi. Ces i fy magu tafliad carreg i ffwrdd ac roeddwn i’n arfer
crwydro o gwmpas y parc yn fy mhlentyndod ar lan yr afon, dros
y caeau, adeiladu cuddfannau, ac esgus bod mewn lle hudol fel
Narnia. Roeddwn i byth yn chwilio am y cwpwrdd dillad a chotiau
ffwr a oedd yn cuddio’r olygfa euraidd o Narnia lle’r oedd y
Frenhines Eira yn gormesu’r wlad gyda’i phwerau hudol.
Roeddwn i eisiau bod yn un o’r plant ar antur gyffrous heb eu
rhieni i’w rheoli nhw. Roedd unrhyw beth yn bosib yn eich
dychymyg.
Sinema
Rydw i’n hoff iawn o fynd i’r sinema ac wedi colli’r profiad dros
y cyfnod clo. Es i gyda fy mab i Gastell-nedd i weld ‘Cruella’ ffilm Disney gydag Emma Stone ac Emma Thompson yn
serennu mewn ffilm am Cruella de Vil y milain yn 101
Dalmatians. Adloniant gwych oedd hi gyda pherfformiadau
pwerus, gwisg drawiadol a thrac sain cyffroes. Roedd hi mor
braf i fod yn ôl yn y Neuadd Gwyn i weld ffilm lle dylai fe fod - ar
y sgrin fawr mewn seddi cyfforddus. Roedd y staff mor gyfeillgar
a chroesawgar hefyd.
Ond ar y sgrin fach, welon ni ffilm wych arall, sef News of the
World gyda Tom Hanks oedd yn cymryd rhan cyn-filwr y Rhyfel
Cartref yn yr Unol Daleithiau yn mynd ar daith hir i achub bywyd
merch a oedd wedi colli ei rhieni mewn ymosodiad gan y
brodorion cynhenid ac yna ei theulu maeth yn y tylwyth Kiowa
mewn ymosodiad gwaedlyd gan y milwyr. Baswn i’n argymell y
ffilm hon sydd yn cynnig golwg o fyd cythryblus gyda charfannau
yn ymladd ei gilydd i oroesi mewn byd llym. Ond eto mae
caredigrwydd yn goroesi hefyd. Dydyn ni ddim yn gweld holl
wirionedd hyll y Gorllewin Gwyllt ond mae e’n cael ei awgrymu.
Clybiau Darllen
Mae llawer mwy o bobl wedi ymuno â’n cylch darllen ‘Mynediad’
a bydd fy nghlybiau darllen a chlybiau eraill, yn parhau dros yr
haf i roi cyfleoedd i ddysgwyr ymarfer eu Cymraeg ar ôl i’w
dosbarthiadau orffen.
Mae’n sicr bod llyfrau doniol fel Rhondda Fawr a Fach gan
Siôn Tomos Owen a’r tri llyfr Blodwen Jones gan Bethan
Gwanas yn llwyddiannus iawn gyda’r grŵp Sylfaen. Maen nhw’n
chwerthin yn aml pan maen nhw’n darganfod y drafferth
ddiweddaraf gyda’i chariadon, neu Blodeuwedd ei gafr sydd yn
bwyta popeth. Mae’r llyfr am fagwraeth a phlentyndod Siôn
Tomos Owen yn y Rhondda’n ddoniol hefyd yn y ffordd mae e’n
disgrifio cymeriad lliwgar y gymuned a’r pethau direidus roedd
e’n arfer gwneud fel bachgen.
Mae Un Nos Ola’ Leuad gan Caradog Pritchard yn parhau i
fod yn eithaf heriol gyda’r iaith ogleddol ond rydyn ni’n gwybod
bod yr ymdrech yn bwysig. Llun arall o blentyndod canrif ôl ym
Methesda ac rydyn ni’n gweld sut oedd plentyn yn ymddwyn a
meddwl y dyddiau hynny.
Digwyddiadau Ar-lein
Roedd y straeon gan y storïwyr yn y Clwb Stori Cymraeg y mis
hwn yn wych. Mae dawn amlwg gyda’r ddau ohonyn nhw ac
roeddynt yn adrodd straeon yn effeithiol ac yn dal ein sylw er
gwaetha cysylltiad amrywiol Wi-fi o dro i dro. Mae neges foesol
yn amlwg weithiau - er enghraifft pan mae dyn yn etifeddu ystâd
ac arian yn troi’n ddiog. Mae e’n dewis pysgota nid yr eglwys er
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gwaetha rhybudd oddi wrth wrach ac o ganlyniad mae e’n dal
bwystfil yn yr afon sydd yn difetha’r pentre’.
Cerddoriaeth Fyw
Roedd hi’n mor braf glywed cerddoriaeth fyw tu fas y
‘Chameleon’ yn Ystradgynlais yn ddiweddar. Aeth y sesiwn
gerddoriaeth werin a drefnwyd gan ‘Yes Cymru’ Cwm Tawe yn
dda gyda hen ffefrynnau fel ‘Milgi’. Rhyfedd oedd hi weld
wynebau cyfarwydd yn yfed ac yn gwenu yn yr haul a’r awyr
agored.
Yr idiom y tro hwn yw:
A heuo ddrain na fid droednoeth.
(Os ydych chi’n dweud pethau cas am bobl a chreu trwbwl,
bydd rhaid i chi droedio’n ofalus - ‘people in glass houses
shouldn’t throw stones’)
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Dewi Lewis
COLBREN
Cynhaliwyd yr wythfed Eisteddfod yng nghapel y Bedyddwyr
Moreia y dydd Sadwrn diweddaf. Dyma’r eisteddfod fwyaf
poblogaidd hyd yn hyn. Cafwyd tywydd ffafriol a nifer fawr o
gystadleuwyr yn torri pob record. Roedd nifer fawr o
gystadleuwyr yn y prydnhawn a gyda’r nos ac roedd y neuadd
yn orlawn. Roedd y tyrfaoedd yn llawer mwy niferus na’r
blynyddoedd blaenorol.
CLYDACH
Mae gwyliau blynyddol gyda taliad cyflog wedi bod yn
flaenoriaeth ar feddyliau nifer o weithwyr y gweithdy lleol y
Mond Nickel Works. Am flynyddoedd mae’r gweithwyr wedi
derbyn gwyliau heb golli yr un geiniog o gyflog. Yn ddiweddar
clywyd bod y rhagorfraint yn cael ei wrthod i’r gweithlu a fu
allan ar “streic” dros y Pasg. Cynhaliwyd cyfarfod yn y
Neuadd Gyhoeddus i drafod y sefyllfa.
GLAIS
Cafodd Dilys Daniels dystysgrif gan Bwyllgor Addysg
Dosbarth Abertawe am fynychu’r ysgol yn ddigoll am saith
mlynedd. Gresyn nad allasai awdurdodau addysg fforddio
rhoddi rhywbeth gwell na darn o bapur yn gydnabyddiaeth
am y fath ffyddlondeb. Geneth dalentog yw Dilys, a chlywir
rhagor am dani eto.
GODRERGRAIG
Cafodd William John Davies, Edwin Dugay William John
Battenbough a Owen J Williams, o Godre’rgraig, eu dala gan
P.C. Hall yn chwarae gem o gardiau y “banker,” Pan ddaeth
P.C. Hall o hyd i’r “camp” galwodd un o’r bechgyn “fair cop.”
Gorfodwyd tri ohonynt i dalu dirwy o £1, a Williams 10s.
ALLTWEN
Glo o Wernddu. Cafodd tair merch ieuanc o’r Alltwen ddirwy
am ddwgyd glo o bwll y New Wernddu Colliery Co.
RHYD-Y-FRO
Cafodd William Williams, labrwr o, Rhyd-y-fro, ddirwy o 10s
a gorfodaeth i dalu 1s am ddifrodi ar ôl i fuwch oedd yn eiddo
iddo grwydro i gae Mr Daniel Morgan, Rhyd-y-fro, a difa y
glaswellt yno.
CILYBEBYLL
Blin iawn oedd gennym glywed fod ail fachgen, y Parch. D.
Jenkins, ein gweinidog, yn Ebenezer, Rhos wedi ei alw i’r
fyddin y Sadwrn diweddaf. Mae ei fab hynaf fel llawer ereill o
ieuenctyd ffyddlon yr, eglwys allan ar y maes gwaedlyd.
ABERCRAF
Yng nglofa Abercraf bore dydd Iau, Awst y 29ain, daeth
cwymp dirybudd, gan gau dau o lowyr gwrol yr ardal yn

nyffryn braw a glyn cyfyng angeu, sef John Jones, gwr ieuanc
36ain oed, yn briod ac yn dad annwyl, gan adael ar ei ôl
weddw a thri o blant bychain ar drugaredd dwylaw oer y byd.
A’r llall Job Evans, Penycae (cefnder yr uchod), yn ddim ond
15 oed. Anafwyd hefyd ŵr ieuanc arall o Bantyffordd, Seven
Sisters, dan yr un amgylchiad. Mae hyn wedi peri gofid a
galar mawr drwy’r ardal.

Pregeth Bum Munud
Wrth i Paul deithio o gwmpas mwy nag un cyfandir gan
bregethu’r Efengyl a sefydlu eglwysi fe ddaeth rywdro i le
o’r enw Lystra ac yno cyfarfu a gŵr ifanc o’r enw Timotheus
a wnaeth gryn argraff arno.
Mewn mwy nag un llythyr o’i eiddo mae Paul yn canmol
Timotheus yn fawr iawn. Mewn un llythyr at y Corinthiaid
mae Paul yn nodi ‘’Dyma pam yr anfonais Timotheus atoch;
y mae ef yn fab annwyl i mi ac yn ffyddlon yn yr Arglwydd a
bydd yn dwyn i gof i chwi fy ffydd i yng Nghrist Iesu, fel y
byddaf yn eu dysgu ym mhob man ym mhob Eglwys”. (1
Cor. 4, 17).
Yna, yn ei lythyr at y Philipiaid mae gan Paul hyn i
ddweud am Timotheus: “Rwyf yn gobeithio anfon Timotheus
atoch .... nid oes neb o gyffelyb ysbryd iddo ef, i gymryd gwir
ofal am eich buddiannau chwi .... Gwyddoch fel y profwyd
ei werth ef, gan iddo wasanaethu gyda mi, fel mab gyda’i
dad o blaid yr Efengyl (Phil 2, 19-23).
Ac mewn llythyr personol ato, dyma sydd gan Paul i
ddweud wrth Timotheus: “Ond yn hyn oll cadw di
ddisgyblaeth arnat dy hun, goddef caledi, gwna dy waith fel
pregethwr, pregetha’r Efengyl, cyflawna holl ofynion dy
weinidogaeth”.
Yn ganolog i neges y Testament Newydd yw’r gwirionedd
sylfaenol: ein bod ni bawb ohonom yn weinidogion gweinidogaeth yr holl saint. Cofiwn mai trwy rym ei ysbryd
mae Duw yn ordeinio ar ben mynydd, ar lan afon, mewn
ystafell ddirgel; lle bynnag : “Ti a minnau yno nghyd”. Mae
gan bawb, felly, ei bregeth i’w bregethu. “Pregetha’r
Efengyl”. (2 Tim. 4 5) a bod yn driw ac yn deyrngar i’r llinach
fendigedig sy’n ymestyn nôl i Paul ac Iesu ei hun: llinach
sy’n cynnwys personau megis Daniel Rowland, Howell
Harries a Williams Pantycelyn - arwyr y ffydd yng Nghymru,
a bod yn offerynnau ei hedd a’i dangnefedd i’n cydfforddolion sy’n cael bywyd yn anodd a bod yn enau i Dduw
wrth gyhoeddi ac ymlynu wrth y gwerthoedd tragwyddol
sydd yn rhoi gobaith i ddynoliaeth.
“Am Iesu Grist a’i farwol glwy’
Boed miloedd mwy o sôn.”
Os ydyw pregethu’r Efengyl a byw’r bywyd yn waith yn waith
angenrheidiol mae hefyd yn waith anrhydeddus .....

ABERCRAF
LLONGYFARCHIADAU
Llongyfarchiadau i Elisha a Keiron, Heol Tawe, Abercraf, ar
enedigaeth eu babi. Daeth Rowan i’r byd ar 27 Mai yn pwyso
9lb a 4owns a hanner. Llawer iawn o gariad i chi gyd fel teulu.
ABERCAF HAPPY HELPERS
Cafodd trigolion Abercraf de hufen hyfryd ar 5 Mehefin yn
Neuadd Les Abercraf. Roedd yna wledd o bethau neis i fwyta
a llawer o wynebau cyfarwydd i’w gweld, hyd yn oed o bellter
cymdeithasol. Da iawn Abercraf Happy Helpers, crewyd
bwrlwm o hwyl leol a hynny gyda gwên. Diolch eto!
Mae’r grŵp yn trefnu raffl Abercraf hefyd ar hyn o bryd, gyda
llawer o wobrau i’w hennill. Os hoffech brynu tocyn raffl am £1
y rhes, cysylltwch ag unrhyw un o Abercraf Happy Helpers neu
Grŵp Cymunedol Adfywio Abercraf. Os oes unrhyw beth gyda
chi i roi i’r raffl, cysylltwch ag un o’r grŵp: Lorraine - 01639 730
655; Rebecca - 07426 295 601; Eirwen - 07938 238 211;
Natalie - 07725 524 237.
CAPEL BETHLEHEM ABERCRAF
Dros yr wythnosau nesaf, (dros wyliau’r haf) bydd angen
cymorth ar Gapel Bethlehem Abercraf. Os ydych ar gael i helpu
peintio, helpu rhoi cegin i mewn, neu oes unrhyw sgiliau
arbennig gyda chi, cysylltwch â fi, Mags ar 07792057458 a
gadewch neges. Diolch yn fawr, fi’n siŵr bydd modd i ni drefnu
te, coffi, teisen neu ginio ar y diwrnodau gwaith.

COELBREN
DYMUNIADAU GORAU
Gwellhad buan i Alun Wyn Jeffreys, sydd yn yr Ysbyty
Cymunedol ac yn cael y gofal orau yno.
Y RHUFEINIAID
Tybed a welsoch chi ddynion dieithr yn cerdded a marchoga
trwy’r Coelbren ac ‘ymolchi’ o dan yr Henryd ganol Mehefin?
Wel, o’r Banwen daethon nhw! Dros yr wythnos gynt, fe wnaeth
grŵp o Rufeiniaid wersylla yn y Banwen am wythnos, cyn y
digwyddiadau pwysig ar y Sadwrn a’r Sul. Fe wnaeth y grŵp
sy’n ail-greu gweithredoedd y Rhufeiniaid ‘Comitatus’ wersylla
ar y Banwen ar dir y clwb rygbi. Yn ystod eu harhosiad,
trefnwyd dyddiau addysgol i’r ysgolion lleol ac wedyn
cynhaliwyd arddangosiadau diwylliannol ar y penwythnos. Ar
y Sul, tystiodd y trigolion lleol herwgipiaeth Sant Padrig a’i
chwaer Darerca gan y milwyr Rhufeinig.

bod yn gysur ac yn gysgod,
bod yn air caredig i godi calon,
bod yn bar o freichiau i roi cymorth,
a bod a’r awydd i fynd yr ail filltir ac i roi heb gyfri’r gost.
A phan fyddwn ninnau wedi blino ac yn cael ein hunan o
gwmpas Ffynnon Jacob boed i ninnau edrych fyny, agor ein
clustiau a gwrando ar atseiniau’r gân:
“Duw’n darpar o hyd at raid dynol ryw
Yw’n cysur i gyd a’n cymorth i fyw
Pan sycho ffynhonnau cysuron y llawr
Ei heddwch fel afon a lifa bob awr”.
Tyrd atom, cofleidia ni â’th gariad a bydd yn dwr cadarn i ni
wrth i ni sefyll yn y bwlch a cheisio dweud gair ar dy ran fel
bod eraill trwom ni yn dod i adnabod cariad mawr Duw tuag
atom.
D.G.H.

Y Rhufeiniaid yn gorymdeithio dros Bont yr Henryd
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Mae’n enghraifft hyfryd o’r oes a fu ac yn hyrwyddo ein
diwylliant a’n gwerthfawrogiad o aberth ein hynafiaid. Mawr yw
ein diolch unwaith eto i Gymdeithas Treftadaeth ac Iaith
Ystradgynlais yn ogystal â Chyngor y Dref am eu gweledigaeth
ac am ariannu’r prosiect. Rhaid hefyd cydnabod dawn
greadigol cwmni Streetmaster am gynllunio a chreu’r fainc.

Cart a cheffyl ym Mhenwyllt

PENYCAE
Ydych chi’n hoffi mynd i’r sinema neu wylio ffilmiau? Rydym yn
gwybod bod ein hardal yn le prydferth ofnadwy ac rydym yn
falch ein bod ni’n byw yma, ond a ydy pobl eraill yn gweld yr
un fath o brydferthwch yma? ‘Rwy’n siŵr eu bod nhw! Ie, bu
cwmni ffilmio wrthi ar fynydd Penwyllt eto, dros y dyddiau
diwethaf! Mae llawer o bobl wedi bod yn ceisio dyfalu beth yw’r
dirgelwch. Mae yna wybodaeth ar-lein, sy’n awgrymu bod
Disney yn defnyddio rhannau o Gymru i ffilmio’r ail gynhyrchiad
o ‘Willow’. Cawn weld! Dyma un person sy’n edrych ymlaen at
fynd i’r sinema eto!
Os ydych chi’n byw ym Mhowys, mae yna gyfle i leisio eich
barn ynghylch eich profiadau’n byw yn y sir. Mae Cyngor Sir
Powys angen eich help i gasglu gwybodaeth er mwyn llywio’r
‘Cynllun Llesiant Powys’. Mae’r arolwg ar agor ar gyfer
ymatebion tan hanner nos, Dydd Sul yr 11eg Gorffennaf 2021.
I leisio eich barn ar-lein ewch i dweudeichdweudpowys.cymru
;
am
arolwg
papur
anfonwch
e-bost
i
customerservices@powys.gov.uk neu ffoniwch 01597 827460
i ofyn am fersiwn wedi’i hargraffu.
Llongyfarchiadau i’r disgyblion sydd wedi cael eu canlyniadau
TGAU yn barod. Mae’r flwyddyn wedi bod yn anodd iawn i chi
gyd, wrth i chi ddelio gyda Google Classroom a gweithio yn
eich cartrefi pan fod popeth o’ch cwmpas yn denu eich sylw
oddi ar y gwaith ysgol. Mae eich iechyd meddwl wedi cael
amser caled hefyd, wrth i chi fethu gweld eich ffrindiau a
chymdeithasu fel yr oeddech yn y gorffennol. Rydych chi gyd
wedi dod trwy’r pandemig ac wedi llwyddo. Da iawn chi!
Hoffwn i longyfarch staff ysgolion a cholegau hefyd. Mae’r
flwyddyn wedi dangos sgiliau rhyfeddol i greu awyrgylch diogel
dros y we i ddisgyblion a myfyrwyr dros y byd i gyd. Diolch i
chi gyd am eich amynedd a’ch gwaith trylwyr wrth i chi
ysgrifennu adroddiadau a chefnogi’r bobl ifanc trwy’r flwyddyn,
nid yn unig gyda’u gwaith ond hefyd gyda’u hiechyd meddyliol.
Diolch yn fawr i chi gyd.
Mags

YSTRADGYNLAIS
COFIO’R GLOWYR
Yn ddi-os mae Parc y Diemwnt yn denu ymwelwyr o bob rhan
o Gymru a gwledydd ehangach i sylwi a gwerth-fawrogi
mawredd y byd natur yn ogystal ag ehangu eu gwybodaeth o
hanes pyllau glo’r ardal. Yn wir, mae son bod hyd yn oed
trigolion lleol yn troedio ar hyd y llwybrau bob bore wrth iddynt
fynd â’u cwn am dro a dodi’r byd yn ei le. Ond yn ddiweddar fe
ddes ar draws y fainc ardderchog yma sydd wedi ei osod ger
y llwybr sy’n arwain tu ôl i Café Chameleon [y Gough i chi a fi].
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CÔR DATHLU CWMTAWE
Am yr ail waith eleni fe ail ddechreuodd y Côr ei hymarfer, nid
yn Neuadd Eglwys Sant Cynog, ond yn yr eisteddle ar gae
Parc Ynysgedwyn. Roedd hi’n noson i’w gofio oherwydd wrth
i’r Côr ganu un o ganeuon hyfryd Huw Chiswell, sef Y Cwm, fe
gafodd y sŵn melodaidd ei ymyrryd gan sŵn cydnabyddedig
arall- chwiban uchel hyfforddwr tîm dan 11 y Gleision oedd yn
ymarfer ar y cae cyfagos. Yna, ac i goroni’r noson, ac i glymu’r
ymdeimlad o berthyn i fywyd a diwylliant Cymru, fe ddaeth
ymwelydd arall i’r hen gae sef y glaw. Cymru ar ei orau!
CYMDEITHAS GWAU MAM-GU
A welsoch chi rhai o drigolion blaenllaw’r pentref yn cael eu
cyfweld ar y teledu yn ddiweddar? Son oeddynt am brinder
nwyddau yn ein siopau megis sment, pren ac adnoddau
adeiladu. Roedd un cymeriad cyfarwydd yn son hyd yn oed am
yr anhawster o ddod o hyd i bar o drowsus yn siop M a S.
Dwedwch y gwir! Er gwaethaf hyn oll, ac er bod sawl
archfarchnad wedi sefydlu yn yr ardal, mae’r siopau o gwmpas
y sgwâr yn dal i daenu cwsmeriaid o bell ac agos. Wrth gwrs,
mae sawl rheswm am hyn, ond mae ymwelwyr a’r trigolion yn
canmol yn fawr ymdrech perchnogion y siopau wrth iddynt greu
awyrgylch croesawgar yn ogystal â gwerthu nwyddau o safon.
Mae rhaid cydnabod hefyd cyfraniad gwerthfawr a ddifesur
Cymdeithas Gwau Mam-gu sydd wedi bod mor ddiwyd a
chrefftus wrth iddynt wau hetiau prydferth a’u gosod yn
ddeniadol ar ddodrefn o gwmpas y sgwâr. Mae’n amlwg, er
bod prinder ychydig o nwyddau, mae digon o wlân ar gael. Un
cwestiwn i orffen; os ydych yn gwybod pwy yw’r bobol sydd tu
ôl i’r ymdrechion dilys yma rhowch wybod i mi. Diolch.

MEITHRIN EICH SGILIAU
Ydy’r enwau Simone Biles a Rafael Nadal yn gyfarwydd i chi?
Dyma ddau o brif bencampwyr yn eu meysydd megis
gymnasteg a thenis. Felly, da oedd clywed fod cyfleoedd ar y
gweill i blant y pentref i ddatblygu ac ymestyn eu sgiliau yn y
meysydd yma drwy ymweld â chwrt tenis y pentref ar nos
Fercher ac yna Ysgol Maesydderwen ar fore Sadwrn. Felly,
heblaw am y cyfle i gymdeithasu a chwrdd â ffrindiau newydd,
bydd y plant yn cael cyfleoedd i dderbyn hyfforddiant a
datblygu eu ffitrwydd. Ond mae un peth yn fy mhoeni; beth am
y plant sydd â diddordeb yng nghriced ac yn ysu am ddilyn
enwogion fel Don Shepherd, Robert Croft neu Adrian Locke?
Oes rhywun ar gael?
LLONGYFARCHIADAU
Llongyfarchiadau mawr i Vernon Brown, Heol Castell-nedd, ar
gyrraedd oedran nodedig yn 80 oed. Mae Vernon wrth gwrs yn
adnabyddus i bawb yn y pentref, nid yn unig fel gŵr ffyddlon i
Pam, ond hefyd fel cyn dyfarnwr rygbi’r undeb. Ar ôl derbyn ei
addysg yn Ysgol Maesydderwen ac yna yn y coleg yng
Nghaerdydd fe dreuliodd ychydig o amser yn datblygu eu
sgiliau yn y maes meddyginiaeth yn Ne Affrig cyn dychwelyd
yn ôl i Gymru. Mae Vernon yn ddiolchgar iawn am y cyfleoedd
niferus a gafodd i ddyfarnu ar draws Prydain Fawr a hefyd am
y fraint o gwrdd â sawl cymeriad lliwgar. Mae ei storiâu a’i
chwedlau doniol yn dod a gwen ar draws ein hwynebau. Mae
Vernon yn ffyddiog yn ei gred mai’r ffordd orau i gadw’n iach
yw drwy gadw’n heini. Mae son amdano ar gefn ei feic yn
seiclo i Gaehopcyn yn y bore bach ac yna gem neu ddwy o
golff ar y Palleg. Mae gan Vernon a Pam dau o fechgyn,
Geraint a Gareth ac rwy’n siŵr bydd eu merched yng nghyfraith
ynghyd a’u hwyrion a llu o’i ffrindiau yn dymuno pen blwydd
hapus a dymuniadau gorau iddo.
SUE ROBERTS
Trist oedd clywed am farwolaeth Sue Roberts, gwraig Tom,
Parc Tawe yn ddiweddar. Gwraig a’i gwreiddiau yn Swydd
Derby oedd Sue ac yn ôl yr hanes cwympodd y ddau mewn
cariad yn dilyn gwyliau ar y cyfandir. Roedd Sue wedi
ymgartrefu yn hwylus yn y pentref ac roedd yn aelod ffyddlon
o Gymdeithas Gwragedd Tawe ac Abercraf. Mae Tom yn
adnabyddus i bawb fel aelod hir dymor o Glwb y Gleision.
Estynnwn ein cydymdeimlad â’r teulu oll.
ROGER INGHAM
Ar ôl cystudd hir a blin, a gyda’r tristwch pennaf, fe ddaeth yr
amser i Roger Ingham, Bryn Road, ffarwelio â ni. Fe gofiwn
am Roger fel gŵr ffyddlon Marilyn, tad cariadus Andrew a
Jeffrey, a thad yng nghyfraith gefnogol i’w ferched yng
nghyfraith a’i wyrion. Roedd Roger yn adnabyddus i bawb yn
yr ardal am un oedd â’r arbenigedd i dyfu a datblygu ystod
eang o lysiau a blodau. Yn wir, roedd wedi ennill sawl
cystadleuaeth mewn sioeau garddio yn lleol ac ar draws De
Cymru. Ond, os oeddech angen gwybodaeth neu gyngor
ynglŷn â thyfi dahlias, Roger oedd y dyn i droi ato. Er nad oedd
Roger wedi mwynhau’r iechyd gorau ers peth amser roedd y
ffaith iddo ymadael â ni yn dal yn sioc i’w deulu hyfryd a llu o’i
ffrindiau ymhob man. Mawr yw ein cydymdeimlad â Marilyn a’r
teulu yn eu colled ar ôl un oedd mor annwyl yng ngolwg pawb
a gafodd y fraint o adnabod Roger.
CWIS Y MIS
1. Pa delynores leol enillodd y wobr gyntaf yn yr Eisteddfod
Genedlaethol yn 1923, 1924, 1925, 1926 a 1927?
2. Ar ba safle yn y pentref cynhaliwyd y Sioe Amaethyddol?
3. Ym mha flwyddyn cynhaliwyd y gêm gwpan hanesyddol a’r
sgôr terfynol - Ystrad 3 Llanelli 3?
ATEBION MIS MAI
1. Agorodd Eglwys Sant Cynog y drysau yn 1861.
2. Gwelir y Bont Wen neu Bont y Doctor [Dr Walsh] ar draws y
Tawe o gyfeiriad yr Eglwys.
3. Dechreuodd y Parchg Thomas Levi ei weinidogaeth yng
Nghapel yr Ynys yn 1855.
4. Dymuniadau gorau i bawb yn y pentref dros yr haf a
chadwch yn saff.

YSTALYFERA
DALA LAN Â’N TEULUOEDD
Gan fod y cyfyngiadau yn ymwneud â’r Cofid ofnadwy, sydd
wedi cael cymaint o effaith dinistriol ar bob agwedd o fywyd,
wedi eu llacio yn ddiweddar, roedd e’n achos o lawenydd mawr
i nifer o deuluoedd y Wern eu bod wedi gallu cwrdd â’u
hanwyliaid a threulio amser gwerthfawr yng nghwmni ei gilydd.
Dyna fel oedd hi gyda Rhys a Kath Williams. Yn ystod y mis,
braf oedd cael eu hwyrion Gregory, Edward a Rose o Salisbury
atynt am ychydig o wyliau yn y Mwmbwls a dala lan gyda
phopeth sydd wedi mynd ymlaen yn eu bywyd ers iddynt gwrdd
â’i gilydd ddwy flynedd yn ôl.
Braf yw cael gwybod bod Adam yn mynd ymlaen a’i fywyd
yn dawel, er bod ei waith yn ei gadw’n brysur. Mathemateg yw
pethe Gregory yn bennaf. Pob dymuniad da iddo ar ei gwrs
Lefel A. Mae Edward hefyd yn gwneud yn dda yn yr Ysgol a
dymunwn yn dda iddo yntau, wrth iddo ddilyn cwrs TGAU yn y
flwyddyn neu ddwy nesaf. A bydd Rose yn symud o’r Cynradd
i’r Uwchradd ym mis Medi - cam pwysig yn ei hanes a phob
dymuniad da iddi hithau hefyd.
Wrth fod yn y Mwmbwls cafwyd cyfle i Gregory, Edward a
Rose alw gydag Anti Mary a Lloyd a Nina oedd wedi dwli gweld
y tri ohonynt. Ond uchafbwynt y gwyliau oedd galw yn siop y
Liberty a phrynu, a mynd a naill ai crys yr Elyrch neu’r Gweilch
nol gyda nhw i Salisbury a’u gwisgo gyda balchder.
Cafodd mam-gu a thad-cu ysbaid gwerthfawr a phleserus
yng nghwmni’r wyrion. Dyddiau braf yn wir, a diolch amdanynt.
Dwy ddim yn siŵr faint o ddarllenwyr Llais sydd wedi clywed
am le o’r enw Burbage yn Hinckley? Ond dau sydd yn
gyfarwydd iawn â’r lle a’r daith yno o Ystalyfera yw Terry a
Jaynie Lane. Y rheswm am hynny yw am fod Andrew eu mab
a’i deulu yn byw yno ond nid ydynt wedi cwrdd â’i gilydd ers i’r
pandemig daro. Gan i’r cyfyngiadau godi rhyw gymaint yn
ddiweddar manteisiodd Jayne a Terry a’r cyfle i gwrdd lan ag
Andrew, Anna a William a threulio wythnos yn eu cwmni. Da
yw cael nodi fod pawb yn iawn gydag Anna newydd orffen ei
chwrs Lefel A yn Ffiseg, Mathemateg a Bioleg. Bwriad Anna
yw mynd i Brifysgol Loughborough i astudio Peirianneg
Moduron. Mae William newydd sefyll ei arholiadau TGAU ar
cam nesaf iddo fe yw mynd ymlaen i astudio ar gyfer Lefel A.
Pob dymuniad da i Anna a William gan obeithio bydd y
canlyniadau wrth eu bodd ac wrth fodd mam-gu a thad-cu. Braf
oedd treulio ryw wythnos fach gyda’i gilydd.
Da yw deall fod Mathew, Caroline a’r merched Martha, Etta
ac Iris yn cadw’n iawn – yn saff ac yn ddiogel yn Abertawe.
Nid yw’r teulu bach yn Blackheath wedi gweld eu tad-cu ers
tro byd ac yn sicr iawn roedd Sarah a Matt ynghyd â Sam a
Tom wrth eu bodd o gael treulio rhyw egwyl hir-ddisgwyliedig
yn Clare Road. Roedd Doug Roberts yn ei elfen o’u cael o’i
gwmpas ac yn cymryd pob gofal ohonynt. Ac fe gafodd pawb
amser da wrth fwynhau cwmni ei gilydd yng nghysgod Mynydd
y Darren a dal fyny a phopeth sy’n mynd ymlaen yn eu
bywydau. Mae gwaith ysgol yn iawn gyda’r bechgyn: Sam a’i
fryd ar fynd i’r brifysgol a Tom newydd lwyddo yn ei arholiadau
gradd 6 gyda’r jazz saxophone. Ardderchog iawn.
Mae popeth da yn dod i ben, medde nhw ac felly y bu yn
Clare Road a rhaid oedd gwneud y shwrne nol i Loegr draw.
Serch hynny mae pawb yn teimlo gymaint yn well wedi cael
ysbaid yng nghwmni ei gilydd.
Ac mae pawb yn iawn gyda Doug yng Nghaerdydd gyda
Catherine a Philip, Hannah ac Edward. Pawb yn mynd ymlaen
â’u bywyd yn dawel gyda Hannah yn parhau a’i haddysg yn y
Brifysgol yn Exeter ac Edward newydd lwyddo yn ei arholiad
gradd 5 ar y fiola. Rhagorol iawn. Mae’n hyfryd gweld ein pobl
ifanc yn dod ymlaen er gwaethaf yr amgylchiadau.
Doed dim gwell lle i aros ynddo na’r ‘Harbourmaster’ yn
Aberaeron. A dyna oedd barn Phil a Beth Rees wrth iddynt
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dreulio penwythnos pleserus iawn yno rhai wythnosau’n ôl.
Roedd popeth wrth eu bodd gyda safon y bwyd a’r llety yn
rhagorol. Ond y pleser a’r mwynhad mwyaf oedd cael bod yng
nghwmni eu teulu hyfryd, sef Huw a Delyth, Gareth, Meg, Ffion
a Lewis. Cafwyd penwythnos o fwynhad pur a chael awel y
môr yr un pryd. Roedd bywyd ar ei orau’r penwythnos hwnnw
wrth i’r teulu bach ddod at ei gilydd i le mor odidog ag
Aberaeron a chael cyfle unwaith yn rhagor i fwynhau cwmni ei
gilydd.
DYMUNO’N DDA I MARGARET JEAN
Nid yw Margaret Jean wedi bod yn teimlo’n iawn ers tipyn, ond
yn dilyn triniaeth yn yr ysbyty yn ddiweddar, y newyddion da i
bawb sydd yn ei hadnabod yw ei bod erbyn hyn yn teimlo
llawer gwell. Does dim amheuaeth o gwbl fod y cyfnod byr y
bu Margaret Jean yn yr ysbyty wedi bod yn llesol iddi a gydag
ychydig mwy o amser ychwanegol i atgyfnerthu bydd pethau’n
siŵr o fod yn iawn. Pob dymuniad da oddi wrth ei ffrindiau ym
mhob man.
GLENYS YN DATHLU EI PHEN-BLWYDD
Dwy flynedd yn ôl roedd son yn Llais fod Mrs Glenys Lewis o’r
Farteg yn dathlu ei phen-blwydd yn 90 oed. Fe gafodd Glenys
sawl parti’r adeg honno i ddathlu achlysur mor nodedig. Yr un
yw’r llawenydd ddwy flynedd yn ddiweddarach wrth i Glenys
gamu at y garreg filltir nesaf yn ei hanes. Gan fod Glenys mor
sionc ag erioed ac yn cadw’n dda does dim amheuaeth o gwbl
y caiff ei chadw i weld y dydd mawr a’r postmon y dod a’r
telegram holl bwysig trwy ddrws ffrynt ei chartref clyd yn Wade
Avenue. Roedd 22 Mehefin yn ddiwrnod prysur iawn i Glenys
wrth iddi dreulio’r dydd yn darllen y llu o gardiau oedd wedi
cyrraedd a sgwrsio gydag aelodau’r teulu a ffrindiau ar y ffon
a mynd allan gyda Brenda a Ken am bryd o fwyd. Diwrnod
hyfryd a Glenys wedi mwynhau pob munud ohono. Pob
bendith iddi.

Glenys a’i merch Brenda
LLONGYFARCHIADAU MAWR I STEFFAN
Mae’n hyfryd gweld ein pobl ifanc yn dod ‘mhlan a’u bod yn
cael digon o gyfleoedd i amlygu eu doniau amlwg. Mae ‘r un
mor bwysig bod cwmnïau yn
rhoi cyfle i’r genhedlaeth nesaf
hefyd a chydnabod y gwaith da
maent yn ei gyflawni.
Cwmni yswiriant yw Aston
Lark ac yn ddiweddar maent yn
cydnabod pobl ifanc sy’n rhagori
fel Cyfarwyddwyr Angladdau.
Cafodd enw Steffan Castle, sy’n
rhan o gwmni ‘Roger Castle a’i
Ferch’, ei gynnig fel ymgeisydd.
Rhannwyd gwledydd Prydain
yn rhanbarthau gyda Chymru, yr
Alban a Gogledd Iwerddon yn
ffurfio un rhanbarth. Fel rhan o’r
broses roedd rhaid cyfweld pob ymgeisydd a’r newyddion da
yw bod Steffan wedi cyrraedd yr ail safle fel Cyfarwyddwr
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Angladdau ifanc iawn sy’n dangos pob cydymdeimlad yn ei
waith a hynny’n broffesiynol iawn. Ardderchog yn wir.
Nid yw’n syndod bod Steffan wedi teilyngu’r fath
ganmoliaeth gan ei fod wedi derbyn yr hyfforddiant orau posib
gan ei dad-cu Roger a’i Julie ei ferch. Mae’r cwmni wrth
ymwneud â theuluoedd sydd wedi eu goddiweddyd gan
brofedigaeth yn gwneud hynny gyda’r tynerwch a’r
cydymdeimlad pennaf a mawr yw’r parch a’r ganmoliaeth
iddynt. Llongyfarchiadau mawr i Steffan a phob dymuniad da
iddo i’r dyfodol.
50 MLYNEDD YN OL
Mae'r tocyn a'r llun o'r Voice - papur wythnosol lleol yn cofnodi
‘Garddwest’ gyntaf Ysgol Gyfun Ystalyfera yn 1971, 50
mlynedd yn ol.

Cynhaliwyd rafflau a chodwyd stondinau i werthu pob math o
nwyddau. Bu’r athrawon yn gwerthu losin a staff y gegin bara
a theisennau cartref. Cafwyd adloniant cerddorol gan Fand
Ystalyfera. Codwyd £400 i goffrau’r ysgol.

Yn y llun (o’r chwith): Mrs Lilian Powell, Mrs Vi a’r Parchg
Eric Williams (Cadeirydd y Pwyllgor Rhieni) a Catrin eu
merch, Catrin Llewelyn (disgybl ifancaf yr ysgol), Mrs a Mr
Ronnie Williams, Meilyr Harries, Mrs Nano a Mr W. J. Harries
(Prifathro). Llun: T.J. a D. Davies.

CWMLLYNFELL
CLEIFION
Dymunwn yn dda i Brian Thomas, Heol y Coedcae, sydd
newydd ddod adre ar ôl derbyn triniaeth yn yr ysbyty.
Y NEUADD
Braf gweld fod gweithgareddau yn ail gychwyn yn y Neuadd:
Dydd Llun: Bingo am 2.30 o’r gloch; Bowlio dan do am 7 o’r
gloch.
Dydd Mawrth: Dosbarth Cadw’n Heini am 3.30 o’r gloch.
Cofiwch hefyd fod y caffi yn darparu bwyd o ddydd Llun i ddydd
Gwener ac yn dosbarthu ar ddydd Llun, Mercher a Gwener.
Mae yna olygfa arbennig ar y lawnt bowlio ger y Neuadd bron
bob prynhawn tua 3-4 o’r gloch. Os ydych chi’n mynd heibio
arhoswch i weld y Barcud Coch yn plymio i’r ddaear i nôl bwyd.
Golygfa anhygoel!

YR ALLT-WEN
LLONGYFARCHIADAU
Llongyfarchiadau gwresog i Olivia, merch Joanna a Chris
Potter, Stryd Edward ar ennill ysgoloriaeth i Goleg Iwerydd,
San Dunwyd. Mae hi’n gyn-ddisgybl Ysgol Gynradd yr Allt-wen
ac Ysgol Gyfun Cwmtawe. Mae wedi llwyddo i ennill Gradd 5
ar y ffidil a gradd 4 ar y piano a gwregys du yn Tangsoodo crefft ymladd o Corea.
Mae’r Coleg yn rhan o rwydwaith o 18 o ysgolion a cholegau
rhyngwladol tebyg trwy’r byd, gan gynnwys Ewrop, Gogledd a
Chanol America, Asia ac Affrica. Mae’n goleg preswyl i bobol
ifanc 16-19 oed, gyda 380 o ddisgyblion o dros 90 o
genhedloedd gwahanol. Mae’r myfyrwyr yn dilyn cymhwyster
y Fagloriaeth Ryngwladol dros gyfnod o ddwy flynedd.
Mae Olivia yn wyres i Carole a Lynne Williams, Pen-yr-Alltwen. Bydd yn dechrau yn y Coleg ar 30 Awst. Pob dymuniadau
da iddi.
Y CAPEL
Ar 19 Mehefin, ar ôl cyfnod o gyfarfod dros Zoom, da oedd
gallu profi oedfa gymun o dan arweiniad ein gweinidog, y
Parchedig Gareth Morgan Jones. Bu’n gyfnod hir iawn heb
gyfle i fynychu oedfaon yn y capel. Hyfryd oedd gwrando ar y
triawd Elizabeth Davies, Delma James ac Ann Williams yn
canu emyn Elfed “Hwn yw’r moliannus ddydd.”
PRIODAS
Wedi aros blwyddyn ers y dyddiad gwreiddiol, ar Sadwrn 26
Mehefin daeth hanner cant o deulu a ffrindie ynghyd mewn
heulwen braf i ddathlu priodas Branwen Hart a Steffan Williams
yng Nghanolfan Ceridwen ger Llandysul. Mae Branwen yn
ferch i Sian a’r diweddar Robin Hart, ac wyres i Ella Harris,
Rhos. Mae Steffan yn fab Donna ac Ian Williams, Ffairfach,
Llandeilo. Pob dymuniad da iddynt. Mae Branwen yn gweithio
fel nyrs yn Ysbyty Glangwili a Steffan yn beiriannydd sifil.
Maent wedi ymgartrefu yn Llandeilo.

PONTARDAWE
Y TABERNACL
“DOES UNMAN YN DEBYG I ADRE”
Ar ôl treulio saith wythnos hir yn yr ysbyty mae’n dda gennym
glywed bod Gwynne Griffiths, ein Hysgrifennydd, nol gartre.
Ein dymuniadau gorau, Gwynne am wellhad buan.
GWASANAETHAU
GORFFENNAF
11: Rev. Gary Lewis
18: Rev. Linda Woolacott
25: I’w drefnu
SOAR
BRYSIWCH WELLA
Rydym yn anfon ein dymuniadau gorau at ein blaenor Wendy
Williams sydd wedi bod yn yr ysbyty yn ddiweddar. Rydym oll
yn gweld ei heisiau yn y cwrdd ac yn gobeithio y bydd yn
teimlo’n well cyn bo hir.
DECHRAU CANU ETO
Roedd yr aelodau wrth eu bodd bod y gwaharddiad ar ganu
emynau wedi ei godi yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru.
Mae canu mawl yn rhan mor bwysig o’n haddoliad ac rydym
yn gweld eisiau cyd-ganu yn fawr. Rydym yn ddiolchgar i Tom
Jones am ei wasanaeth wrth gyfeilio ar yr organ ac yn falch
nawr o fedru ymuno gyda’r tonau.
DYLANWAD DYLAN THOMAS
Dylanwad ei fagwraeth ar farddoniaeth y bardd o Abertawe
oedd testun pregeth ein blaenor, yr Athro Daniel Williams ar
fore Sul 13 Mehefin. Soniodd Daniel sut mae delweddau fel y
Cymun wedi dylanwadu ar rai o gerddi mawr y bardd, fel “This
Bread I Break”, ac am sut y bu’n mynychu’r capel a’r Ysgol Sul
gyda theulu ei fam pan yn blentyn.
LLONGYFARCHIADAU
Llongyfarchiadau i Lowri, merch ein blaenoriaid Sioned a
Daniel Williams, ar gyflawni ei blwyddyn sylfaen mewn Celf
Gain ym Mhrifysgol Metropolitan Llundain yn llwyddiannus.
Mae Lowri wedi cael ei derbyn i astudio am BA mewn Celf Gain
ym Mhrifysgol Goldsmiths Llundain. Llongyfarchiadau!

RHOS A GELLI-NUDD

Branwen, Maya Dickinson (merch Rhiannon) a Steffan.
GENEDIGAETH
Llongyfarchiadau i Aron ac Ele, mab a merch yng nghyfraith
Dr Alun a Sarah Harris, Pen-yr-alltwen ar enedigaeth Nel Ella.
Mae ei chwaer Etta wrth ei bod hefyd ynghyd â’r teulu yma yng
Nghwmtawe.
BRYSIWCH WELLA
Dymunwn adferiad buan i Enid Hutchings sydd wedi cael
llawdriniaeth ar ei llaw ac yn cael pob gofal gan ei theulu a
hefyd Dr Ella Harris, Cae’r Odyn a dreuliodd ychydig
ddiwrnodau yn yr ysbyty.

‘BACHU’ CYFLE YM MHENTRE’ GELLI-NUDD
Mae siop sglodion Rhos Meadow, Gelli-nudd wedi agor tŷ
bwyta newydd sef ‘The Morning Catch Café and Seafood
Restaurant at Meadow Fish Bar’. Tipyn o lond ceg! Sôn am
lond ceg, mae’r tŷ bwyta yn cynnig bwydlen amrywiol iawn sy’n
cynnwys bwyd y môr, wrth gwrs, bwydydd brecwast gan
gynnwys opsiynau llysieuol, cacennau a melysion, coffi Barista
ynghyd â theisennod caws enwog Marie Cresci o Waun-CaeGurwen. Mae’r tŷ bwyta yn agored ar gyfer brecwast, cinio a
the. Ffoniwch 01792 928293 am fwy o fanylion neu i fwcio
bord. Dyma’r tŷ bwyta cyntaf erioed, am wn i, i agor yng Ngellinudd. Yn sicr, mae’n gaffaeliad i’r pentre’.
BOWLIO
Mae’r Clwb Bowlio yn cwrdd unwaith eto yn Neuadd
Gymunedol, Rhos bob nos Lun a nos Fawrth am 7 o’r gloch.
Ffoniwch Brian ar 07936363176 am fwy o wybodaeth.
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CLYDACH
COLLI TAL WILLIAMS
Cydymdeimlwn ag Iris, Sian Eirian a Gareth ar farwolaeth Tal
Williams, Heol Pontardawe. Clywyd y newyddion wrth i Llais
gyrraedd y Wasg. Bydd teyrnged lawn iddo yn ein rhifyn nesaf.

mae’r plant wedi bod wrthi yn peintio cerrig i’w rhoi yng ngardd
y capel. Teithiom i Gapel y Nant a gosod y cerrig yno i
groesawu - roedd rhai gyda lluniau lliwgar o fyd natur, eraill
gyda’r geiriau - “cariad a croeso” a “Mae’r eglwys i bawb”
arnynt.

MERCHED Y WAWR
Yn ystod mis Mehefin fe ddaeth criw da ohonom at ein gilydd
yn y Pantri i gael sgwrs a phaned. Oherwydd salwch roedd rhai
yn eisiau - dymuniadau gorau i Margaret Cairns a Mair
Williams gan ddymuno iddynt wellhad buan.
Cafwyd cyfle hefyd i ymuno gyda sawl cangen arall dros y
we i wrando a bod yn rhan o sgyrsiau difyr iawn.

Bydd y daith hon yn sail i wasanaeth gan y plant yn ystod mis
Gorffennaf.

Swyddogion y gangen am 2021. Ysgrifennydd Annette
Hughes, Llywydd Jean Bowen, Trysorydd Heulwen Morgan
gyda Catrin o’r Pantri a roddodd groeso da i’w chwsmeriaid
ffyddlon.
CAPEL Y NANT
Rhyfedd yw hi o hyd gyda’r haint yn dal i fod o’n hamgylch. Ni
allwn lacio gormod.
Braf yw cael canu a chlywed yr organ er taw tu ôl i’r mwgwd
sydd raid gwneud. Gwasanaethwyd ni mewn nifer o ffyrdd
gwahanol yn ystod y cyfnod - bu rhai yn arwain yr oedfa yn y
capel ac eraill yn ein hannerch o bell dros Zoom. Cawsom
gwmni’r Parchedigion Dylan Rhys sydd newid ddechrau ar ei
weinidogaeth yn y Tabernacl Pen-y-bont ar Ogwr a Thabernacl
Porthcawl a hefyd y Parchg Ddr Geraint Tudur o Fangor. Bu
Robat a Dewi hefyd yn
arwain gwasanaethau
yn
ogystal
â’r
Chwiorydd.
Cafwyd cyfarfod o
Gyfundeb
Gorllewin
Morgannwg pan gafwyd
sgwrs gan Rhodri Darcy,
Swyddog Cyfathrebu’r
Annibynwyr ar sut i
ddatblygu’r offer digidol
ar gyfer ein haddoliad, a Y technegwyr yng Nghapel y Nant:
defnyddio’r cyfryngau Dafydd Thomas, Fiona Gannon,
cymdeithasol fel adnodd Rhodri Rees ac Annette Hughes
cenhadol.
Rydyn wedi symud mlân tipyn ond mae llawer gyda ni i’w
ddysgu o hyd. Diolch am y gwirfoddolwyr sydd wrthi’n gyson.
HWYL A JOIO
Yn hytrach na chwrdd dros Zoom cafodd plant ‘Hwyl a Joio’
gyfle i fynd am dro. Fe gwrddon ger y Neuadd Gymuned ac
aethom am dro i warchodfa natur Cae Pant y Dugoed tu ôl i
Gofeb Ludwig Mond. Cafwyd cyfle i fwynhau cwmni’n gilydd a
sgwrsio am y seintiau yn mynd ar eu teithiau. Cafwyd egwyl a
chyfle i glywed stori Melangell ac i weddïo. Yn ystod y cyfnod
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UNDEB YR ANNIBYNWYR
I Landeilo roeddwn wedi bwriadu codi pac yn ystod Mehefin ar
gyfer Cyfarfodydd Blynyddol Undeb yr Annibynwyr ond nid felly
y bu. Cafwyd cyfarfodydd bendithiol iawn yn rhithiol. Y Parchg
Casi Jones fu’n pregethu ar nos Fawrth. Cadeirydd CWM, y
Parchedig Lydia Nishangwe Cyngor y Genhadaeth Fyd eang
o Zimbabwe fu’n annerch nos Fercher ar y testun “All things
New”.
Yn ystod y cyfarfodydd cafwyd adroddiadau gan ein
Hysgrifennydd Cyffredinol, y Parchg Dyfrig Rees a’n
Hysgrifennydd Gweinyddol Ann Williams, un o’n haelodau.
Cafwyd adroddiad gan Irenee Rajaona-Horne o elusen
Money for Madagascar yr elusen sydd yn gofalu am
ddosbarthiad y casgliad a wnaed gan yr Undeb llynedd £163,548. Clywyd am hanesion calonogol o sut mae cyfnewid
yr arian wedi galluogi rhyddhau swm ychwanegol a
ddefnyddiwyd ganddynt yn wyneb COVID 19.
Mae’n dlawd ym Madagascar ar y gorau ond mae’r
pandemig wedi gwneud bywyd llawer gwaeth i’r rhan fwyaf.
Y Parchg Chris Owen a baratôdd y defosiwn yn ystod
Cyfarfodydd yr Undeb. I ni o Gwm Tawe roedd cyfarfod nos
Iau yn gyfarfod arbennig - yn hiraethus wrth gofio am y llu o
weinidogion a gollwyd yn ystod y flwyddyn - yn eu plith y
Parchedigion Kenneth Lintern, Edwyn Courtney Lewis a
Derwyn Morris Jones. Ar y llaw arall roedd yn braf iawn pan
drosglwyddodd y Cyn-lywydd Parchg Jill-Hailey Harries y Beibl
i’r Llywydd newydd, sef y Parchg Beti Wyn James. Dwy flynedd
yw tymor arferol y Llywydd ond bu’r Parchg Jill- Hailey wrthi
am dair blynedd oherwydd y pandemig.

Beti Wyn a Jill-Hailey Harries

Magwyd Beti Wyn, merch Walford a’r ddiweddar Mary Davies,
Ynystawe yn Hebron Clydach. Ar ôl gadael ysgol aeth i weithio
yn Nhŷ John Penri ac yn y Swyddfa Genhadol cyn mynd i
ddilyn cwrs yn y Coleg Coffa yn Aberystwyth. Bu’n weinidog yn
Tabernacl y Barri cyn symud i ofalaeth y Priordy Caerfyrddin a
dwy eglwys arall ym Mancyfelin. Mae Beti Wyn yn flaengar
iawn ac mae miloedd o bobl dros Gymru a thu hwnt wedi
manteisio ar wrando a gweld ei gwasanaethau digidol ar sianel
deledu bob Sul.
Dymunwn bob bendith iddi a dymuniadau gorau iddi fel
Llywydd Undeb yr Annibynwyr. Llongyfarchwn hi hefyd am
ennill gradd MTh yn ystod y flwyddyn olaf hon.
Cydymdeimlwn gydag un o’n haelodau Doreen Hopkins a’r
teulu ar golli ei brawd Cynan Evans yn ddiweddar. Bu Cynan,
a’i wraig Jewel, yn gofalu am y Swyddfa Bost yn Sunnybank
am flynyddoedd.
PEN-BLWYDD HAPUS
Llongyfarchiadau
i
Frenhines Clydach, sef
Mrs Gwyneth George,
mam Meinir.
Yn
ddiweddar
fe
ddathlodd Mrs George ei
phen-blwydd yn 105 oed.
Llongyfarchiadau
a
dymuniadau gorau iddi ar
gyrraedd y garreg filltir
hon. Carai Mrs George
ddiolch i ffrindiau am yr
holl gardiau a’r blodau a’r
cyfarchion a dderbyniodd
ar achlysur ei phenblwydd.

Mrs Gwyneth George yn 105

PWDIN REIS YM MHARTI’R PENTREF
Ar Sadwrn, 7 Awst cynhelir ‘Parti’r Pentref’ ar Barc Waverley.
12 ganol dydd tan 11 y nos. Ffair bleser, bar, bwyd a
cherddoriaeth. Bydd grwpiau’n chwarae cerddoriaeth trwy’r
dydd ond cofiwch bydd “Pwdin Reis” - grŵp Neil Rosser yn
canu yn Gymraeg rhwng 4-5. Dewch i fwynhau.

fwyd ar fwrdd y gegin,
adeg cinio, yn gynnyrch
cartref.
Mae’n
argyhoeddedig mai hyn
enynnodd ddiddordeb
mewn
natur
a
phlanhigion a’r awydd
a’r greddf i dyfu llysiau.
Yn
ddyn
ifanc
ymfudodd i Lundain gan
weithio am bron 20
mlynedd yn hyfforddi yn
y
diwydiant
telegyfathrebu tan i’r
ysfa i fod allan yn yr
awyr agored ei dynnu o
awyrgylch y swyddfa.
Bu’n ddigon ffodus i
ddilyn cwrs yng Ngerddi
Botaneg Kew a chael
blas wrth gael ei addysgu gan arbenigwyr byd-enwog mewn
lle mor syfrdanol llawn planhigion rhyfedd a phrin. Bu hefyd yn
astudio Garddwriaeth.
Yna aeth i ddarlithio ger Llundain ac yna i Goleg Castellnedd, Coleg Sir Gar a Gardd Botaneg Genedlaethol Cymru yn
Llanarthne. Yn 2015 penderfynodd fynd yn llawrydd gan redeg
cyrsiau cynllunio gerddi a chynorthwyo cyrff garddwriaethol.
Mae hefyd yn gyfrannwr ar Radio Wales a gorsafoedd lleol
eraill. Mae’n cynnal sgyrsiau a darlithoedd ar y pwnc.
Symudodd i’r Gwŷr gyda’i bartner yn 2008. Arferai dreulio
gwyliau yno, ‘slawer dydd. Mae’n hoff iawn o’r fro a cherdded
y llwybrau yno. Dysgodd Gymraeg ac mae’n wilia gyda’r holl
siaradwyr sydd yn yr ‘’Eden fach’’ yng Nghlydach.
Ef oedd yn gyfrifol am sefydlu’r Ardd fel man i dyfu
planhigion, ffrwythau a llysiau ac i ddod a phobl ynghyd.
Tostrwydd mawr ein hoes yw unigedd ac mae’r lle’n gyfle i
gymdeithasu. Cefnogir y prosiect gan Lewod Glantawe,
Cyngor Cymuned Clydach, y Feddygfa a’r Mond.
Yn sicr mae brwdfrydedd Neil yn ffactor pwysig yn llwyddiant
yr Ardd Gymunedol. Byddwn yn flin iawn i’w golli fel arweinydd
ond diolchwn iddo am ei arweiniad doeth a’i hiwmor iach. Slán
leat Neil.
PWYLLGOR RHANBARTH MERCHED Y WAWR
Cynhaliwyd cyfarfod o Bwyllgor Rhanbarth Gorllewin
Morgannwg ym Mharc Ynystawe. Roedd yn braf cwrdd wyneb
yn wyneb wrth gofeb Hopcyn ap Tomos. Roedd yn gyfle i ni i
ddiolch i’r swyddogion Rhanbarth sydd wedi bod wrthi am dair
blynedd - Nest Davies o Gangen Pontardawe, Mererid Morgan
o Gangen Gorseinon yn ysgrifennydd a Jaci Gruffudd o
Gangen Abertawe ein Trysorydd. Mrs Aldwyth Williams o
Gangen Treforys yw Llywydd y Rhanbarth newydd.

HWYL FAWR NEIL
Un o lwyddiannau mawr diweddar Clydach yw datblygiad yr
Ardd Gymunedol sydd wedi ei leoli ar dir Cyngor Cymuned
Clydach ger y Feddygfa. Ers rhyw dair blynedd mae
gwirfoddolwyr wedi trawsnewid darn bach o dir yr hen ‘’gae
ffair’’ yn werddon ffrwythlon. Arweinydd ac ysgogydd y fenter
yw Neil Barry ac mae’r aelodau’n flin iawn i’w golli wrth iddo
ymddeol o’i gyfrifoldeb yng Ngorffennaf.
Gwyddel balch yw Neil ac mae acen gref Corc a hiwmor
iach y wlad annwyl honno ar ei wefusau. Codwyd ar fferm
fechan yn Conna a’i atgof gyntaf yw bod wrth ochr ei fam ei
gardd. Roedd hithau’n arddwraig frwd ac yn tyfu llysiau ar gyfer
y teulu. Rwy’n ei chofio’n aml yn datgan, mor browd, fod yr holl
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RHYDYFRO
SARON
Newyddion da, bydd Capel Saron yn agor y drysau am y tro
cyntaf ers y clo ar 11 Gorffennaf.
Bydd y gwasanaeth yn un o goffadwriaeth o fywyd y diweddar
Mary Jenkins, dan ofal Eifion Walters.
Bu Mary yn weithgar dros ben fel aelod ac fel diacones yn
y capel
GWELLHAD BUAN
Dymunwn wellhad buan i Margaret Marks a Jean Williams
Waun Penlan, Audrey Williams Gelli Deg, Ruby Martin Gelli
Derw a Janet Jacob Nant y Gafaelau. Hefyd, ar hyn o bryd mae
Raymond Jenkins yn yr ysbyty ac yn gobeithio dod yn ôl i’w
chartref yn fuan.
Y BARAN
Ar y Sul cyntaf o Fehefin, o dan awyr las a’r gog yn canu’n
groesawgar ger y capel, daeth deunaw ohonom i’r oedfa gyntaf
ers Mis Mawrth 2019. Pregethwyd gan Eifion Walters ar
‘’Oleuni’r Efengyl’’. Bu’n gyfnod tywyll iawn ar ein gwlad a’n byd
dros y pymtheg mis y bu’r capel ar gau. Diolch ein bod fel
cynulleidfa wedi osgoi Cofid 19 ond heb anghofio dioddefaint
a thristwch y miloedd yn ein gwlad a led led byd na fu mor
ffodus. Cofiwn am weddi’r diwinydd y Cardinal J. H. Newman
yn ei emyn cafarwydd “Lead kindly light”a gyfieithwyd gan E.
Keri Evans i’r Gymraeg (gweler Caneuon Ffydd)
“Ynghanol nos oleuni mwyn y nef, o arwain fi; mae’n dywyll
iawn a minnau’ mhell o dref”.
Cyfansoddodd Newman yr emyn, yn ôl Delyth Morgans
Phillips yn y Cydymaith pan oedd ar long yn teithio adre’n ôl i
Loegr ac wedi ei daro gan y dwymyn ac am gael arweiniad o
dywyllwch i oleuni. Dichon fod llawer wedi gweddïo am yr un
waredigaeth ac arweiniad dros y misoedd o gaethiwed ofnus
diwethaf. Y cysur inni fel Cristnogion, yn ôl Efengyl Ioan, yw
bod y goleuni yn llewyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw’r tywyllwch
wedi ei drechi.
Bydd oedfa mis Gorffennaf o dan ofal y brawd Dewi Lewis,
mis Awst Dr Eurig Lloyd, mis Medi y Parchedig Carey Jones
(Cwrdd Diolchgarwch); a phob oedfa am 2.30 yp ar Sul cynta’r
mis. Croeso cynnes i bawb.

thad Manon, Geraint a Dewi. Codwyd ar y Graig; roedd yn
frawd i Doreen (Hopkins) a Norah (Morgans) a chofiwn am ei
rieni Wil ac Alice yn rhedeg y siop ar y Rhyddwen. Derbyniodd
ofal yng Nghwrt Hengoed yn ystod y cyfnod diwethaf ac fe fydd
ein hatgofion amdano yn felys. Coffa da amdano.

YSTRADOWEN
Mae sefyll ar gopa Tomenowen, sef y bryncyn adnabuwyd fel
Clawdd h.y. Ffin Ywain yn ystod yr Oesoedd Canol Cynnar, yn
cynnig un o’r golygfeydd godidocaf sydd gennym yn ne Cymru:
darn mawr o ben uchaf Cwm Tawe i’r dwyrain, ychydig o ben
uchaf Cwmaman i’r gorllewin, Mynydd y Gwrhyd yn codi i 367
metr i’r de, a rhes o fynyddoedd urddasol i’r gogledd sy’n ffurfio
darn o ffin ogleddol Maes Glo De Cymru, y Mynydd Du yn codi
i 616 metr ar y chwith ac i’r dde, yn y cefndir, Bannau Sir Gaer
(677 metr), Fan Brycheiniog (802 metr) a’r Fan Hir (750 metr).
Mae Tomenowen yn rhan o Barc Cyhoeddus pentref
Ystradowen, ac er mwyn galluogi’r pentrefwyr, ac ymwelwyr, i
werthfawrogi’r olygfa hon fe adeiladwyd llwybr sment gan
Gyngor Sir Caerfyrddin i gopa’r domen dros ddeg mlynedd ar
hugain yn ôl, gan osod dwy sedd metel ar y gwaelod a dwy
sedd goncrit, gydag estyll coed, ger y copa. Yn gywilyddus
difrodwyd y ddwy sedd uchaf gan fandaliaid a dim ond
sgerbydau’r seddau (gweler y llun) sydd ar ôl erbyn hyn. Yn
awr gyda mwy a mwy o hen oed y pentref yn barod i adael eu
cartrefi, ar ôl y Cloi Lawr, onid yw hi’n amser i Gyngor
Cymuned Cwarter Bach, sydd erbyn hyn yn gyfrifol am y parc,
osod estyll pren newydd rhwng sgerbydau’r seddau goncrit?
Pawb wedyn, un waith eto, yn medru mwynhau’r olygfa sy’n
rhan o’n hetifeddiaeth.
Hywel Gwyn Evans

CRAIG CEFN PARC
LLWYDDIANT LEFEL A
Llongyfarchiadau i Tirion Williams, yr Allt-wen ar ei
chanlyniadau lefel A yn Ysgol Gyfun Ystalyfera. Ail ferch Gwyn
a Miranda yw Tirion ac wyres Audrey a Vince James, Heol y
Lôn, Clydach. Dros y blynyddoedd mae Tirion wedi cymryd
rhan mewn llawer o weithgareddau ym Mhantycrwys.
Dymunwn fel eglwys pob lwc iddi i’r dyfodol ac yn y brifysgol
ym Manceinion wrth astudio Gwleidyddiaeth ac Athroniaeth.
LLWYDDIANT TGAU
Llongyfarchiadau hefyd i Angharad James, Heol y Mynydd ar
ei chanlyniadau TGAU yn Ysgol Bryntawe. Mae’n ail ferch
Darren a Bethan ac wyres Vince ac Audrey, a Morlais a’r
ddiweddar Olive, Parc Gwernfadog. Mae hithau hefyd wedi
gwneud ei rhan mewn oedfaon ym Mhantycrwys drwy ei
phlentyndod. Fe fydd yn parhau â’i haddysg yn Ysgol Bryntawe
yn dilyn cwrs lefel A. Pob dymuniad da iddi.
CYDYMDEIMLO
Fel eglwys a chymuned mae’n meddyliau a’n gweddïau gyda
theulu’r diweddar Cynan Evans, Heol y Mynydd, a fu farw’n
annisgwyl ym Mehefin yn 83 oed. Roedd yn briod â Jewel a
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FELINDRE
NEBO
Oedfaon 10.30 y bore.
GORFFENNAF
11: Y Parchg Desmond Davies
18: Y Parchg John Morgan
25: Y Parchg Vincent Watkins
AWST
1: Y Parchg Rhys Locke
8: Y Parchg Glan Roberts
15: Y Parchg Brennig Davies
22: Y Parchg Meirion Evans
29: Y Parchg David Jones
YSBYTY
Mae Marian Lewis yn dal yn ysbyty Singleton a gobeithio ei
bod ar wellhad er mwyn cael dod adref at ei theulu ac i’r pentref
wedi cael llwyr wellhad.

Mae Carys Jones (Castell Pigyn) sydd yn “nanny” ac yn byw
yn Llundain ers llawer blwyddyn yn cael triniaeth. Mae’n hyfryd
cael sgwrs gyda Carys a’i chwaer Rhian pan fyddant yn dod i
Nebo adeg Nadolig. Mae ein gweddïau ni fel aelodau gyda thi
Carys gan ddymuno pob bendith i ti yn dy salwch ar hyn o bryd.
Hefyd, mae Sheila, priod Eurof Francis un o aelodau Nebo,
wedi cael mynd i Ysbyty Treforys ar ôl cael ei tharo’n sâl.
Bydded i’n gweddïau gael ei hateb i’r tair chwaer yma.
NEBO
Gobeithio bydd y capel yn dal yn agored ar ôl iddo agor ei
ddrysau ar y 4 Gorffennaf. Mae llawer yn edrych ymlaen at yr
agoriad ar ôl Pandemig y Cofid.
Cafodd y pennill yma ei adrodd pan ‘roedd Esther Anne
Williams yn 7 oed yn 1920 yn Hermon, Cynwyl Elfed
Pan fyddwn dan gymylau
A’r gwyntoedd oll yn groes,
Yn ceisio morio’r tonnau
Ymlaen ar hyd ein hoes,
Mae ffydd fel nerth yn gallu
Mae’n gryfder yn y gwan,
Wrth bwyso ar yr Iesu
Fe ddeil pob un i’r lan.
CAPEL GERAZIM
Mae’r capel bach anghysbell uwchben Cwm Cerdinen rhwng
Felindre a Garnswllt, a werthwyd am yr ail waith mewn ocsiwn
am £17,500 yn 2016 yn cael ei ystyried fel tŷ haf. Mae hawl
cynllunio wedi ei roi. Codwyd Gerazim yn 1811 ac er bod mân
newidiadau wedi eu gwneud i’r adeilad yn 1859 a 1905 yn dilyn
tân mae’r adeilad yn allanol a mewnol yn wreiddiol o’r cyfnod
cynnar. Adeilad syml ar ffurf bocs ydyw gyda galeri, pulpud ac
addurniadau nodweddiadol Anghydffurfiol.

Nid ydynt hardd eich hen addoldai llwm.
Pa ddwylo a’u lluniodd hwy
yn flychau sgwâr, afrosgo, trwm,
yn foel, ddiramant, hyd y cwm,
heb orchest bwa na mireinder sgrin,
heb ffenestr liw a’r lliw fel gwin
hwyr a gwawr:
pa ddwylo blin a’u lluniodd hwy,
eich hen addoldai mawr?
Nid ydynt hardd i chwi, mae’n siŵr,
Heb orchest bwa na mireinder twr,
Ond ynddynt hwy, er trwsgl eu trem—
Caersalem, Seion, Soar, a Bethlehem—
Y plygodd y gwerinwr lin,
Y naddodd salm o’i oriau blin,
Y dyblodd gan a’r gan fel gwin,
Y rhoes,
Yn nyddiau hedd a dyddiau loes,
Ei deyrnged hardd i Ŵr y Groes.
Nid ydynt hardd, fy ffrind, i chwi,
Ein hen addoldai mawr, di-ri,
Ond hwy a’n gwnaeth,
O’r blychau hyn y daeth
Ennaint ein doe a’n hechdoe ni,
Os llwm eu llun, os trwsgl eu trem,
Caersalem, Seion, Soar, a Bethlehem.

TREBANNWS
PRIODAS
Llongyfarchiadau mawr i Catrin Bowen a Ryan Evans ar eu
priodas ar 11 Mehefin, yn Llandinam ger y Drenewydd.
Bendithiwyd y pâr priod gyda phenwythnos o dywydd braf a
chwmni dedwydd teulu a ffrindiau. Mae Catrin yn
ffisiotherapydd gyda Bwrdd Iechyd Cwm Taf, ac yn ferch i
Bleddyn a Denise Bowen. Athro Addysg Gorfforol yn Ysgol
Gymraeg Ystalyfera yw Ryan, ac yn fab i Stephen ac Andrea,
sydd â’u gwreiddiau yn Ystradgynlais. Dymunwn yn dda iawn
i’r ddau yn eu cartref newydd yn Sgiwen.

Eglwys y Bedyddwyr oedd Gerazim. Dechreuwyd pregethu
mor gynnar â 1750 gan Samson Davies o Gwmaman. Byddai’n
pregethu yn y Fagwr Isaf, Craig Cefn Parc yn y bore ac yn y
prynhawn yng Ngherdinen Fawr cyn adeiladu Salem ym
mlwyddyn y tair caib (1777). Adeiladwyd Gerazim ar dir
Cerdinen Fawr ac roedd yn gangen o Salem.

MAER PONTARDAWE
Hoffwn ychwanegu ein llongyfarchiadau i Gynghorydd Sirol ein
pentref, sef Rebeca Phillips, sydd wedi ei hethol yn Faer
Cyngor Tref Pontardawe, am yr eildro. Dymunwn yn dda iddi
ar drothwy blwyddyn brysur.
“Duw cariad yw’’. Y bwa addurniadol uwchben y pulpud.
Mae cerdd T. Rowland Hughes yn ddisgrifiad da o Gerazim a’n
hen gapeli anghydffurfiol:

NEWYDDION O’R YSGOL
Mae’r ysgol yn ddiolchgar i’r Fenter Iaith am drefnu sioe ‘Mewn
Cymeriad’ i ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6, a roddodd gyfle i ni
ddysgu mwy am hanes a thraddodiadau ein gwlad.
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YSGOLION
YSGOL UWCHRADD BRYNTAWE
YSGOLORIAETHAU
PARTNERIAETH
PRIFYSGOL
ABERYSTWYTH
Llongyfarchiadau mawr i dri o Flwyddyn 13, sef Cameron
Jenkins, Caitlin Thomas a Thea Wood, sydd wedi ennill
ysgoloriaethau partneriaeth Prifysgol Aberystwyth. Mae
Cameron yn mynd i astudio Cymraeg, Caitlin Hanes a Thea
Amaethyddiaeth a Gwyddor Anifeiliaid.

Creu powlenni clai.
Mae’r disgyblion hynaf hefyd wedi bod wrthi yn creu powlenni
clai ar ffurf blodau’r haul, a mawr yw ein diolch i Claire Phillips
@hippopips am ei harweiniad. Fel rhan o waith thema
dosbarth Blwyddyn 3 a 4 ar ‘Oes Fictoria’, bu’r plant yn creu
modelau o gartrefi’r cyfnod, allan o ddefnyddiau ail-gylchu.
Mae plant Blwyddyn 1 a 2 wedi elwa’n fawr o sesiynau
‘Kerbcraft’ wythnosol, sy’n cynnig gwersi pwysig dros ben
ynglŷn â chadw’n ddiogel ar yr heol. Cafwyd parti ar iard yr
ysgol i ddathlu rhyddhau’r ieir bach yr haf (neu pili pala) i’r awyr
agored, ar ôl cyfnod diddorol o arsylwi ar y creaduriaid bach
yn datblygu yn yr ystafell ddosbarth. Roedd pob plentyn yn y
dosbarthiadau Meithrin a Derbyn wedi gwisgo’n lliwgar ar gyfer
yr achlysur.
Dros wyliau hanner tymor, daeth criw o weithwyr Tai Tarian
i’r ysgol er mwyn trawsnewid buarth Blwyddyn 1 a 2: crëwyd
ardaloedd newydd allan o ddefnyddiau wedi’u hail-gylchu, yn
cynnwys dôl bywyd gwyllt. Diolch hefyd i Gyngor Castell-nedd
Port Talbot am ariannu cysgodfa newydd, a fydd yn ddelfrydol
ar gyfer cysgodi rhag y glaw a’r haul.

Mae’r tri hefyd wedi sefyll papurau ysgoloriaeth ar gyfer y
brifysgol yn ddiweddar, felly croesi bysedd am fwy o newyddion
da yn fuan!

YSGOL GYNRADD YSGOL
GYMRAEG YSTALYFERA
GWEITHIO YN YR AWYR AGORED
Mae’r gwaith yn yr awyr agored yn parhau gyda’n disgyblion
wrth eu boddau yn mynychu sesiynau cyson yn arsylwi a
dysgu am fyd natur. Heb os, gwelwn effaith positif ar ein
disgyblion o ran eu lles pan maen nhw’n manteisio ar
weithgareddau yn yr awyr agored ac rydym yn frwd iawn
manteisio ar unrhyw dywydd braf er mwyn cynnal
gweithgareddau tu allan. Mae Blwyddyn 1 a 2 wedi bod yn
adnabod coed a phryfed yn yr ardal allanol dros yr wythnosau
diwethaf.

Cysgodfa newydd ar iard yr ysgol. Lle da i gysgodi.

Diolch i’r Adran Ddiogelwch ar y ffyrdd o NPT am drefnu
sesiynau beicio a sgwter i’n disgyblion yn yr adran Iau.
Wnaethon nhw ddysgu sgiliau gwych yn ystod y sesiwn.
Edrychwch ar wynebau hapus dosbarth Pwyll isod!

Diwrnod rhyddhau ieir bach yr haf.
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CYFLEOEDD COGINIO
Mae sawl dosbarth o’r Cyfnod Sylfaen wedi bod yn coginio
dros yr wythnosau diwethaf. Dyma wynebau hapus iawn ein
disgyblion o Flwyddyn 2 a’r dosbarth derbyn. Roedd Blwyddyn
2 wedi mwynhau ysgrifennu cyfarwyddiadau ar baratoi
parhad ar y dudalen gefn

SESH SŴN
Mae Sesh Sŵn yn digwydd ar yr ail nos Fawrth o bob mis o 79yh. Bydd y sesiwn nesaf ar y 13eg o Orffennaf. Cyfle gwych
i ddod i ymarfer chwarae a chael cyfle i ddysgu caneuon ac
alawon newydd drwy gyfrwng y Gymraeg. Cysylltwch â
cymuned@micnpt.cymru i dderbyn y côd zoom.
MENTER IAITH CASTELL-NEDD PORT TALBOT YN
DERBYN MARC ANSAWDD CYDNABYDDUS.
Mae Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot wedi llwyddo i
sicrhau Marc Elusen Ddibynadwy (TCM) ar Lefel 1 yn
ddiweddar gan gydnabod y gwaith rhagorol maen nhw’n
gwneud fel mudiad trydydd sector yng Nghymru. Dywed Dyfrig
Harris, Cadeirydd Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot;
“Rydym yn falch iawn i dderbyn y Marc Elusen Ddibynadwy
am drefniadau llywodraethu a rheoli Menter Iaith Castellnedd Port Talbot. Llongyfarchiadau i Bethan Crosby fel Prif
Swyddog a holl staff y Fenter am eu gwaith i ddod â’r
llwyddiant yma ar ôl cyfnod hir o baratoi. Mae’r flwyddyn
ddiwethaf wedi bod yn heriol iawn oherwydd Coronofeirws
ac mae newyddion da fel hyn yn codi calon a rhoi’r hwb sydd
angen i baratoi am amseroedd gwell.”
Aseswyd Menter Iaith CNPT yn erbyn yr 11 safon o arferion
effeithiol gan NCVO, gan gynnwys llywodraethu, arwain a
rheoli, rheoli staff a gwirfoddolwyr a rheoli arian, ac fe brofodd
ei fod yn cyrraedd pob un o’r safonau hyn.
Mae Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot yn fudiad lleol
sy’n cefnogi unigolion, mudiadau, ysgolion â’r Gymuned i
ddefnyddio’r Gymraeg. Mae’r Fenter yn cynnal amryw o
weithgareddau a digwyddiadau ac yn rhannu gwybodaeth am
fanteision addysg, neu ddysgu’r Gymraeg. Yn ystod pandemig
Covid-19 mae’r Fenter wedi llwyddo i addasu’n gyflym i gynnig
gweithgareddau, adnoddau a gwybodaeth mewn ffordd rithiol.
Mae’r Fenter yn gweithio’n agos iawn gyda nifer o bartneriaid
o fewn yr ardal, ac yn falch i allu dangos iddynt ein bod ni’n
gweithredu i’r safonau uchaf.
BETH SYDD YMLAEN AR HYN O BRYD?
HWYL YR HAF
Wythnos gyffrous ar y cyd gyda Menter Iaith Abertawe ac Urdd
Gorllewin Morgannwg. Ymunwch gyda ni am sesiynau
amrywiol, llawn hwyl drwy gydol yr wythnos! £2 y sesiwn / £7
yr wythnos. Ewch i menterabertawe.org/archebu i gofrestru
eich lle.

CLWB THEATR CYMRU
Mae Clwb Theatr Cymru nôl unwaith yn rhagor. Cyfle arbennig
i fwynhau sesiynau llawn hwyl, actio a dawnsio gyda phlant ar
draws Cymru gyfan. E-bostiwch cymuned@micnpt.cymru i
archebu eich lle. Dyddiad cau: 16/07/21
AMSER CANU
Mae Amser Canu yn parhau gyda Llyfrgell Gwaun Cae
Gurwen. Sesiwn llawn hwyl i blant, a chyfle gwych i fwynhau
caneuon Cymraeg. Cofrestrwch i dderbyn y côd zoom.
MR HENRY
Ydych chi wedi cael cyfle i wneud Rholyn Swisaidd arbennig
Mr Henry? Ewch draw i dudalen Youtube y Fenter - Menter
Iaith CNPT i wylio’r tiwtorial! Cadwch lygad allan ar ein
cyfryngau cymdeithasol i weld beth fyddwn ni’n coginio nesaf!
CYSTADLEUAETH GWLAD Y CHANTS
Dros y misoedd diwethaf mae yna gystadleuaeth genedlaethol
wedi bod yn cymryd lle gyda Mentrau Iaith Cymru. Y dasg oedd
ysgrifennu siant i gefnogi tîm Cymru yn yr Ewros.

Llongyfarchiadau mawr i Ysgol Gynradd Gymraeg Pontardawe
a Ken Thomas am gyrraedd y 3 uchaf yn ei chategorïau.
Cadwch lygad allan ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol
a chofiwch danysgrifio i gylchlythyr y Fenter er mwyn sicrhau
eich bod yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf.
Edrychwn ymlaen at weld chi cyn hir.
Gwefan - www.micnpt.cymru Facebook - @micnpt
Twitter - @MenterIaithCNPT Instagram - @menteriaithcnpt
Spotify - Menter Iaith CNPT
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YSGOL GYNRADD YSGOL
GYMRAEG YSTALYFERA – PARHAD
brechdan mêl ac wedi iddo gael ei baratoi yn gywir, buodd cyfle
i’w flasu, gydag ambell ddisgybl wrth eu bodd â’r blas ac ambell
un arall ychydig yn ansicr! Bu’r dosbarth derbyn yn coginio
dynion Sinsir yn yr ystafelloedd coginio uwchradd. Rydym yn
falch eich hysbysu bod y disgyblion wedi llwyddo i ddal pob un
dyn sinsir cyn iddyn nhw redeg nerth eu traed o’r ffwrn! Diolch
byth am hynny! Yn ôl disgyblion y derbyn roedden nhw’n flasus
drosben.

GWEITHIO GYDA PHARTNERIAID O FEWN EIN
RHANBARTH
Rydym wedi derbyn cyfle i fod yn rhan o broject gwych o dan
arweiniad y Gweilch yn hybu sgiliau’n disgyblion o ran eu
cyfathrebu a sgiliau chwaraeon. Mae dosbarth Culhwch wedi
derbyn eu sesiwn gyntaf ac wedi mwynhau yn fawr iawn.
Roedd y sesiwn holi ac ateb dros TEAMS yn llwyddiant
ysgubol gyda’n disgyblion yn holi cwestiynau craff iawn. Braf
iawn yw nodi bod y chwaraewyr wnaeth ymuno â ni yn meddu
ar yr iaith Gymraeg hefyd - roedden nhw’n fodelau rôl wych i
ddisgyblion hŷn yr Adran Gynradd.
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YSGOL GYNRADD PONTARDAWE
YMDDEOLIAD EIN PRIFATHRO
Pob dymuniad da i’n Prifathro Ceri Emanuel sy’n ymddeol o’i
ddyletswyddau ddiwedd y tymor. Mae wedi bod yn arweinydd
cydwybodol a llwyddiannus ers 2012. Yn enedigol o ardal
Aberystwyth bu’n athro yng Nghwm Nedd a phrifathro yn
Ystradgynlais cyn dod atom. Dymunwn iechyd a phob
hapusrwydd iddo i’r dyfodol. Penodwyd Martin Evans i
ymgymryd â’r swydd ym mis Medi.
GWEITHGAREDDAU DIWEDDAR
Diolch i’r cerddor amryddawn
Gwilym Bowen Rhys a ddaeth
atom i ganu shantis môr. Cawsom
gyfle i ganu a dawnsio i’r gitâr,
ffidil, banjo a’r harmonica. Am
brynhawn gwych.
Mae gan Gwilym gysylltiadau
teuluol â’r ardal. Mae ei dad Rhys
yn enedigol o Rhos ac yno mae ei
fam-gu Dr Ella Harris yn byw.
Buom yn ffodus i weithio gyda’r arlunwraig ddawnus Catrin
Williams i greu llestri te a
llong hwylio’r Mimosa.
Mae’r
campweithiau
gorffenedig yn cael eu
harddangos yn rhodfa’r
Adran ac maent yn wych.
I glou’r cyfan cawsom
gyfle unigryw i gwrdd â’n
ffrindiau newydd yn ysgol
y Gaiman, Patagonia dros
y we. Buom yn holi,
sgwrsio ac yn canu gyda
nhw. Roedd yr holl blant
wrth eu bodd ac yn
gyffrous.
Gobeithiwn
barhau â’r berthynas.

