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Cynhaliwyd Eisteddfod Y Rhondda 2020 yn ystod wythnos 24 - 28 o fis Awst. Eisteddfod ddigidol
ar-lein ar ein cyfryngau cymdeithasol oedd hi. Roedd hi’n eithaf gwahanol i drefn arferol
Eisteddfod ac oherwydd dyma oedd y tro cyntaf i ni ei chynnal, roedd yn rhaid dechrau o’r

newydd.

Rhaid nodi bod y cynigion i gyd wedi bod o’r safon uchaf ac mae’r pwyllgor yn hynod ddiolchgar i
bawb am eu hymdrechion. Os ydych chi eisiau gweld rhagor o luniau neu fideos, ymunwch â ni ar

ein tudalen Facebook, Twitter, Instagram neu Youtube neu gallwch ymweld â’r wefan
www.eisteddfodyrhondda.cymru.

Rhestr Ystadegau Eisteddfod y Rhondda 2020.

- 9,002 yw’r nifer o weithiau mae rhywun wedi gweld ein fideos
- 1,108 o bobl wedi ymweld â’r wefan

- Dros 500 o e-byst
- Bron 200 o bostiadau gwahanol ar y cyfryngau cymdeithasol

- Dros 80 o gynigion gwahanol
- 15 o noddwyr a chefnogwyr

- 13 Beirniaid
- 11 Cystadleuaeth
- 5 aelod o’r pwyllgor

- 4 cyfrif gwefannau cymdeithasol
- 1 wefan

- 1 cyfrif e-bost

Diolch i bawb a oedd ynghlwm â’r eisteddfod i’w gwneud hi’n eisteddfod arbennig eleni. Ymlaen â
ni i 2021! Gobeithio bydd y pwyllgor yn cael cwrdd wyneb yn wyneb cyn dechrau trefnu’r

Eisteddfod nesaf!

Gweler ar dudalennau 2 a 3 ganlyniadau a dolenni uniongyrchol i’w gwylio ar-lein ar Youtube.

https://www.facebook.com/EisteddfodYRhondda/
https://twitter.com/eistrhondda
https://www.instagram.com/eisteddfodyrhondda/
https://www.youtube.com/channel/UC6qUNUBy_AafSFlRwXv74Fw
https://sway.office.com/heHcXpVNFsX6yix3?ref=Link
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https://www.youtube.com/watch?v=3Q4_fHPokAw
https://www.youtube.com/watch?v=ZADoaV-wiQA
https://www.youtube.com/watch?v=KKvef9nptis
https://www.youtube.com/watch?v=1PZ3h454TUc
https://www.youtube.com/watch?v=O3EFZ8fjFw8
https://www.youtube.com/watch?v=r1N-e5hiKok
https://www.youtube.com/watch?v=mcla825PM6Q
https://www.youtube.com/watch?v=i_Rf88srp7E
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Gwyliwch ar-lein trwy glicio fan hyn Gwyliwch ar-lein trwy glicio fan hyn

Gwyliwch ar-lein trwy glicio fan hyn
Hoffai’r pwyllgor ddiolch i’r beirniaid, i’r noddwyr ac i’r cefnogwyr canlynol -

Siôn Tomos Owen Rhiannon Pritchard Osian Owen Rhian Ellis
Jên Angharad Richard Vaughan Macauley Cook Gavin Ashcroft
Julie MacMillan Shelley Rees-Owen Wil Morus Jones Tudur Dylan Jones

Steffan Hughes Rhydian Bowen
Phillips

https://www.youtube.com/watch?v=bUfWp6xYlUw
https://www.youtube.com/watch?v=wPdAYckifZk
https://www.youtube.com/watch?v=EdvqgR5yr0g


EICH GOHEBWYR
LLEOL:newyddion lleol

DEUNYDD AR GYFER POB RHIFYN I MEWN
ERBYN DECHRAU’R MIS OS GWELWCH YN DDA

Rhowch wybod iddyn
nhw os byddwch chi
eisiau rhoi rhywbeth yn
Y GLORAN
Treherbert:
GERAINT a
MERRIL DAVIES
Treorci:
MARY PRICE
Cwmparc:
NERYS BOWEN
Ton Pentre a’r Gelli:
HILARY CLAYTON
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TREHERBERT

Mae’r blodau hyfryd
sy’n addurno'r Heol

Fawr wedi codi ysbryd
trigolion Treherbert trwy’r
flwyddyn. Dyma lun o
flodau'r hydref wedi eu
plannu ar sgwâr y Bute.
Diolch yn fawr i Clive a
Christine Sheradin am eu
gwaith gwirfoddoli trwy’r
flwyddyn. Edrychwn
ymlaen at wanwyn lliwgar.

Mae caffi Talwch
Faint a Fynnoch yng

nghapel Blaenycwm yn
dathlu dwy flynedd ers
agor. Mae’r caffi yn
derbyn bwyd sy dros ben o
FairShare Cymru a llysiau
o randir Croeso i’n
Coedwig i greu prydau o
fwyd blasus ac iachus. Yn
anffodus mae’r caffi ar gau
ar hyn o bryd oherwydd yr
ail gyfnod clo. Gobeithio
bydd e’n agor eto cyn bo
hir.

Bydd dosbarth dawns
Zumba ar gael ar y

cwrt tennis ym mharc
Treherbert ar ddydd Iau'r
8fed o Hydref am 11o’r
gloch y bore i gofnodi
diwrnod Iechyd Meddwl.
Croeso i bawb

Mae’r cyfnod clo wedi
gweld llawer mwy o

drigolion yr ardal yn
dringo mynyddoedd. Er
bod hyn yn beth da, yn
anffodus mae mwy o
sbwriel ar ein

mynyddoedd. Mae Croeso
i’n Coedwig wedi dechrau
ymgyrch “Don’t be a
Tosser” sy’n annog pobl i
gasglu sbwriel wrth fynd
am dro. Mae Cadw
Cymru’n Lân wedi rhoi
offer casglu sbwriel ac
maen nhw ar gael o’r Hen
Lyfrgell i deuluoedd,
unigolion neu grwpiau
sy’n cerdded y
mynyddoedd.

TREORCI

Roedd Mrs Ann
Phillips, Teras

Tynybedw yn dathlu pen-
blwydd 'mawr' ddiwedd y
mis diwethaf.
Llongyfarchiadau a phob
dymuniad da iddi hi a'i

gŵr, Alwyn sydd.
ill dau wedi bod yn
gaeth i'w cartref
ers rhai misoedd.
Mae eich
ffrindiau'n cofio
amdanoch.

Pob dymuniad da
i Mr Tyrone

Davies. Stryd
Hermon gynt, ar ei
ymddeoliad fel
pennaeth Ysgol
Gyfun Bryn Hafren
y Barri.

Braf oedd gweld
Ellis Jones,

Teras Tynybedw
yn tywys taith
gerdded yn ardal
Cwm Clydach ar
raglen S4C, 'Am

Dro!'. Yn y rhaglen roedd
y pedwar oedd yn cymryd
rhan yn dewis taith yn eu
hardal gynefin i'w
chyflwyno i'r lleill. Dilyn
hanes aelod o'i deulu oedd
yn gweithio ym mhwll
glo'r Cambrian wnaeth
Ellis ond doedd y glaw
trwm ddim wedi ei helpu i
ddangos gogoniant y
Rhondda!

Mae Fferm Wynt Pen y
Cymoedd wedi helpu

sawl achos yn yr ardal gan
gynnwys Aelwyd Cwm
Rhondda sy'n cwrdd yn
festri Hermon.
Derbyniodd yr Aelwyd
grant o £2,976.08 i'w
galluogi i gystadlu yn yr
Eisteddfod Genedlaethol.

Pob dymuniad da i
deulu Carpanini sydd

wedi bod yn cadw caffi'r
Cardiff Arms ers nifer
fawr o flynyddoedd ar eu
hymddeoliad. Nhw yw'r
brachis gwreiddiol olaf yn
Nhreorc ond da yw deall y
bydd y busnes yn para.
Diolch iddynt am eu
gwasanaeth rhadlon dros
gyfnod maith a dymunwn
iddynt ymddeoliad hir a
hapus.

Blodau hardd
Sgwâr y Bute
Treherbert
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Pan fydd dwy iaith yn cydfodoli,
mae'n anorfod eu bod yn effeithio
ar ei gilydd. Bydd maint yr effaith
yn dibynnu ar nerth cymharol yr
ieithoedd a'r iaith gryfaf fydd yn
effeithio fwyaf yn y pen draw.

Daeth hyn i gof wrth i fi glywed
rhywun yn sôn am gyfaill iddo gan
ddweud. "He is in his oils
potching in the garage. " Mae'r
ddau air 'oils' a 'garage' yn
ymddangos yn bartneriaid naturiol
ar yr wyneb, ond nid oes cysylltiad
o gwbl rhwng 'oils' ac 'olew' mewn
gwirionedd.

Benthyciad yw'r ymadrodd o'r

Gymraeg, 'yn ei hwyliau' a'r di-
Gymraeg wedi ei addasu yn yr un
modd ag y mae'r Gymraeg yn
addasu geiriau ac ymadroddion
Saesneg.

Cymerwch y gair 'braf'. Erbyn hyn
i glust y mwyafrif mae'n swnio'n
hollol Gymraeg. Ond benthyciad
ydyw o'r gair Saesneg 'brave' sydd
wedi newid ei ystyr dros y
canrifoedd.

Yr ystyr erbyn heddiw yw 'dewr,
beiddgar, gwrol' ond yn amser
Shakespeare golygai 'brave' - 'fine
neu showy'. Dyna'r ystyr pan
ddefnyddiodd Miranda'r

ymadrodd, 'brave new world' yn y
'Tempest'. Dyna hefyd oedd yr
ystyr pan fenthyciwyd y gair gan y
Cymry ac yma mae e wedi cadw'r
ystyr hwnnw hyd heddiw.

Serch hynny, fe gadwodd un o
nodweddion rhai geiriau benthyg
eraill, sef gwrthod treiglo. A dyna
pa y byddwn yn dweud, 'Mae hi'n
braf' ac nid 'Mae hi'n fraf'.

'Oils' a 'braf' - dau air dierth sy
wedi ymgartrefu mewn ieithoedd
estron ac eto wedi mynnu dangos
nad ydyn nhw wedi llwyr
ymgartrefu chwaith.

C.D.
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Nant Iaen yn mynd trwy Ton ar ôl
disgyn o'r mynydd
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1. Pa gwpan y byd pêl droed sy'n gysylltiedig a'r canwr opera Pavaroti?

(a) Mecsico 1986 (b) Y Sbaen 1982 (c) Yr Eidal 1990

2. Beth oedd arfer bod ar safle'r cyn-dafarn y "Red Cow"?

(a) fferm (b) man golchi defaid (c) eglwys

3. Ym mha flwyddyn codwyd Neuadd Y Parc a'r Dar?

(a) 1899 (b) 1895 (c) 1901

4. Fe chwaraeodd y cricedwr Viv Richards i Forgannwg a pha dîm sirol arall?

(a) Gwlad yr Haf (b) Swydd Efrog (c) Essex

5. O ba gapel diarddelwyd y bardd o Dreorci, Ben Bowen, am ei syniadau diwinyddol?

(a) Hermon (b) Bethlehem (c) Moriah, Pentre

6. Ym mha flwyddyn cynhaliwyd hanner marathon cyntaf Caerdydd?

(a) 2000 (b) 2003 (c) 1997

7. Beth oedd ar safle presennol Clwb Rygbi Treorci cyn y clwb?

(a) campfa (b) eglwys (c) ffatri goed

8. Pa golffwr o'r Almaen enillodd yr US Masters yn 1993?

(a) Fuzzy Zoeller (b) Bernhard Langer (c} Sven Struver

9. Roedd rheng flaen Castell Nedd a Chymru yn y 90'au yn cynnwys Brian Williams a John Davies.
Beth oedd enw'r trydydd aelod?

(a) Kevin Phillips (b) Phil John (c) Nigel Meek

10. Agorwyd ysbyty cyntaf Y Rhondda ym 1887. Ble?

(a) Pentwyn, Treorci (b) Llwynypia (c) Tyntyla, Ystrad



Yn y flwyddyn 2002 neu 2003
fe es i am fy mrawf llygaid
blynyddol i siop yr optegwr.
Robert Coleman yng nghanol
Bute St, Treorci. Ar ddiwedd y
prawf fe ddywedodd Robert
fod y pwysedd y tu ôl i'm
llygaid wedi codi dipyn dros y
blynyddoedd.

"Rwy'n mynd i'ch anfon chi i
weld arbenigwr yn y Royal
Glam yn Llantrisant," meddai.
"mwy na thebyg does dim byd
difrifol arnoch chi, ond mae'n
well gwneud yn siwr, on'd yw
e?"

Wel, er fy mod yn casau
ysbytai, doedd dim llawer o
ddewis gen i. Felly, i ffwrdd â
fi i lawr y ffordd (eitha')
newydd sy'n arwain at yr
ysbyty ar gyrion
Tanysguboriau. Yno fe
ddysgais i fod glaucoma arna i
- "yn fwy na thebyg.!"

Fe esboniodd y meddyg
ifanc fod glaucoma yn
achosi tyllau neu fylchau
yn eich golwg, ond yn
ffodus, roedd triniaeth ar
gael fyddai'n atal neu
arafu'r afiechyd.

Ar hyd y deng mlynedd
ganlynol, roedd rhaid i fi
ddefnyddio diferion oedd i
fod i leihau'r pwysedd yn
fy llygaid, ond yn ofer. Yr
unig effaith oedd bod fy

llygaid yn disgleirio fel pâr o
dortsys a bod pobl yn gofyn
beth oedd yn bod arna i.

Yna, un pnawn fe ddaeth
meddyg du i'm gweld i yn
adran optegol Ysbyty Cwm
Rhondda. Ar ddiwedd y
sesiwnfe es i mewn i'w
swyddfa.

"Eisteddwch i lawr," meddai.
Fe edrychodd e ar ei nodiadau.

"Dydw i ddim yn meddwl bod
glaucoma arnoch chi, Mr
Eynon.

Gyda llaw, beth mae eich
optegydd, Mr Coleman, yn ei
ddweud?.

"Yr un peth â chi, doctor".

A dyna ddiwedd mater oedd
wedi fy mhoeni am fwy na
deng mlynedd!

Wrth gwrs, mae llawer o
bethau eraill sy'n fy mhoeni i o
hyd. Un yw'r ffaith ein bod
ni'n gorfod dilyn rheolau
cywirdeb gwleidyddol pan
fyddwn ni'n siarad neu
ysgrifennu, neu feddwl, hyd
yn oed. A dweud y gwir, dydy
cywirdeb gwleidyddol ddim
yn newydd o gwbl.

Ar ôl y Diwygiad
Protestanaidd yn yr unfed
ganrif ar bymtheg, roedd
Chwilys Sbaen yn llosgi
llyfrau 'hereticaidd" yn yr
awyr agored. Yn
ddiweddarach, mae
Comiwnyddion Rwsia a
Tsieina a Natsiaid yr Almaen
wedi gwneud yr un peth.

Y dyddiau hyn yma ym
Mhrydain rydyn ni'n sôn am
ailysgrifennu hen nofelau gan
ollwng geiriau a syniadau sy
ddim yn siwtio'r byd modern,
Rydyn ni'n sôn hefyd am
dynnu cerfluniau i lawr sy'n
ein hatgoffa am ein gorffennol.
Ond fe fydd pob gair a phob
cerflun yn gadael bwlch yn ein
hanes ni.

Dydy hynny ddim yn iach -
glaucoma hanesyddol ydy e.

Ein Noddwyr
Mae’r Gloran yn
gwerthfawrogi'n fawr
gefnogaeth ein hysbysebwyr
rheolaidd a'r cronfeydd
gyferbyn.

Cronfa Wynt Treorci

[Bylchau o bob math, rhai corfforol a rhai syniadol sy dan sylw gan Bob Eynon y mis hwn.]
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Yn ôl y meddygon yn
Rhondda Cynon Taf,
roedd y claf
nodweddiadol a fu'n
dioddef o'r firws mewn
gofal dwys yn ysbytai'r
ardal yn ddyn, ac yn 55
mlwydd oed.

Yn ffodus, er fy mod
yn ddyn, ac yn 54
mlwydd oed, ac er i mi
gael yr holl symptomau
nôl ym mis Mawrth,
doedd dim angen mynd
i'r ysbyty arnaf, er mor
afiach oedd y profiad.
Mae gwynt sebon yn
dal yn wahanol i fi hyd
yn oed nawr.

Mae'r ardal wedi
dioddef o broblemau
iechyd am gyfnod hir
wrth gwrs, ond a fydd
y problemau iechyd ac
economaidd hir dymor
sy'n sicr o ddod yn sgil

y pandemig
yma'n un
sialens yn
ormod i'n
cymunedau
sydd wedi bod
ar drai am
flynyddoedd
cyn hyn?

Yn ôl un
astudiaeth am

drefi Cymreig,
darganfuwyd bod yn Y
Porth a Phenygraig,
dwy ardal a fu gyda'r
cyntaf i nodi clwsteri o
achosion Covid 19
newydd yn ddiweddar,
bod y nifer o bobl a
oedd yn dioddef o
broblemau iechyd hir
dymor yn 26% yn
uwch na'r cyfartaledd
Cymreig.

Roedd y niferoedd o
bobl â salwch gwael,
neu wael iawn, yn 43%
yn uwch na'r
cyfartaledd Cymreig yn
ôl cyfrifiad 2011.

Mae'r cysylltiad rhwng
ardaloedd difreintiedig
lle mae diweithdra'n
broblem, a'r effethiau
mwy andwyol mae'r
firws yn cael ar

ardaloedd fel y rhain
wedi'i brofi, felly mae
gwaith, a'r cyflog sy'n
dod o weithio hefyd yn
berthnasol.

Yn Y Porth mae
chwech gwaith mwy o
bobl ar fudd-daliadau
na'r cyfartaledd yng
Nghymru gyfan.

Un peth positif am
sefyllfa'r ardal dan
sylw yw'r dystiolaeth a
ddarganfuwyd gan
awduron yr adroddiad
bod y nifer o bobl sy'n
byw mewn llety
gorlawn yn gymharol
isel, a mwy neu lai'n
debyg i weddill Cymru.

Mae'n ddidorol
cymharu'r sefyllfa nawr
a'r pandemig arall a
darodd bron i ganrif yn
ôl ym 1918. Pryd
hynny, roedd gwaith y
dynion yn broblem,
gyda glowyr yn
gweithio yn agos iawn
at ei gilydd.
O ganlyniad i hyn,
roedd glowyr a oedd yn
dioddef o Ffliw Sbaen
yn yr ardal yn aml yn
cael eu cario mas o'r
pyllau ar stretsieri.

Ond heddiw mae
mynychu
archfarchnadoedd,
tafarnau a chlybiau yn
fwy o fygythiad.

Ym 1918 roedd
ysgolion, sinemau a
chapeli'r ardal yn cael
eu cau dros dro, er
gwaethaf ychydig o
wrthdystiadau.

Yn ôl John Jenkins,
Swyddog Meddygol Y
Rhondda ar y pryd,
roedd yr arfer o
gymdogion yn mynd o
dŷ i dŷ er mwyn cynnig
cymorth a chefnogaeth
i'w gilydd yn achosi i'r
firws ledu'r pryd hynny.

Mae'r un parodrwydd i
helpu eraill wedi'i
ddangos eto mewn
ffordd positif pan
gafodd pobl Y
Rhondda'u blas cyntaf
o'r flwyddyn
drychinebus hon yn
ystod y llifogydd ar
ddechrau'r flwyddyn
wrth gwrs.

Hir oes i'r ysbryd
hwnnw, bydd siwr o
fod ei angen yn y
dyddiau sydd i ddod!

[Edrych ar effeithiau plâu ar y cwm mewn dau gyfnod y mae Rhodri Evans y mis hwn.]

1(c) Yr Eidal 1990 2(a) fferm 3(b) 1895 4(a) Gwlad yr Haf

5(c) Moriah 6(b) 2003 7(a) campfa (b) eglwys (c) ffatri goed

8(b) Bernhard Langer 9(a) Kevin Phillips 10(c) Tyntyla, Ystrad
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Cipiwyd y delweddau hyn gan ffotagraffydd lleol,
Gavin Griffiths,ym mis Gorffennaf 2017. Cymerwyd
nhw gyda drôn ac yn rhoi golygfa o'r awyr o ysgol
sydd wedi'i rhoi ar dân sawl gwaith ar ôl iddi gau ym
1999.

Mae'r lluniau trawiadol hyn yn dangos cragen hen
ysgol wedi'i llosgi bron i ddegawd ar ôl iddi gael ei
dinistrio gan dân. Ond, ble oedd yr ysgol? Gweler
yr ateb ar dudalen 11.
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Mae arolwg yn
"Which" yn dweud fod
gyrwyr ceir trydan yn
hapusach na gyrwyr
eraill! Pam mae’r faith
annisgwyl hyn yn
bodoli? Fel gyrrwr car
trydan ers blwyddyn
,rwy'n tybio fod 'na
nifer o resymau.
Falle'r prif reswm mae
rhywun yn dewis
prynu car trydan yw'r
ffaith eich bod chi'n
ymwybodol o'r
bygythiad mwyaf i'n
cenhedlaeth, sef
newid hinsawdd. Nid
yw car trydan yn
llygru'r awyr gyda
chemegau gwenwynig
a gallwch wefru'r car
gyda thrydan gwyrdd
sydd ar gael o sawl
cwmni.
Mae gwefru neu
siarsio car trydan
gartref yn hawdd os
oes gennych garej
gyda chyflenwad o
drydan neu le parcio
wrth ochr eich tŷ.
Rwy’n siarsio fy ngar
dros nos oherwydd
mae trydan am dreian
y pris arferol gen i yn
y nos ac mae siarsio
o soced cyffredin yn
cymryd tua 12 awr.
Gallwch hefyd brynu
gwefrydd cyflym sy’n

cymryd 4 awr i
siarsio’n llawn.
Rheswm arall bod
gyrwyr ceir trydan yn
hapus yw'r gost o
yrru. Mae’r ffigurau yn
anhygoel. Cost car
petrol i drafaelu
100milltir yw £13.40,
cost car trydan (pris
trydan rhad) yw
£1.30.
Mae car trydan yn
hawdd i’w yrru. Mae’n
debyg i yrru dodgem
mewn ffair (ond yn
gyflymach )! Does
dim gêrs a gallwch
yrru 90% o’r amser
trwy ddefnyddio dim
ond un pedal
oherwydd pryd rych
chi'n cymryd eich
troed oddi ar yr
ysbardun mae’r car yn
arafu ei hun wrth
siarsio’r batri.

Anfanteision
Os oes rhaid cadw
eich car ar y stryd,
mae problem. Mae'n
anghyfreithlon i redeg
y wifren drydan dros y
palmant, felly bydd hi
ddim yn bosib i
siarsio'r car o'r tŷ.
Mae'n ddigon posib
yn y dyfodol bydd
ffordd i siarsio o dan
yr heol ond nid yw
hyn yn bodoli eto.
Mae rhai cyflogwyr yn
darparu llefydd siarsio
i'w gweithwyr a bydd
hyn yn bendant yn
cynyddu yn y dyfodol.
Anfantais arall o geir
trydan yw'r pellter
mae ceir yn gallu
teithio. Mae rhai ceir
yn gwneud llai n 100
milltir ond eraill fel yr
Hyundai Kona yn
gallu
trafaelu 270milltir.

Felly os chi'n mynd ar
daith hir mae eisiau
cynllunio eich siwrnai
er mwyn trefnu lle
aros sydd â lle siarsio.
Mae siarsio gydag
siarsydd cyflym sy ar
gael ar y traffyrdd ac
archfarchnadau yn
cymryd tua 40 munud.
Prif anfantais ceir
trydan ar hyn o bryd
yw'r pris, sy'n uchel o'i
gymharu â cheir
petrol a disel.

Manteision
Ond mae sawl peth
i'w hystyried.
1) Pris rhedeg y car.
Dros 4 mlynedd mae
pris prynu a rhedeg
car trydan yn 5% LLAI
na char disel (Which)
2) Does dim treth car
ar geir trydan
3) Biliau garej. Mae
llawer llai sy'n gallu
mynd o'i le gyda char
trydan a does dim ond
angen gwasanaeth
unwaith y flwyddyn
sy'n costio tua £100.

Felly os rych chi'n
gallu, rwy’n argymell
pawb i yrru car
trydan. Rwy'n siŵr
bydd e'n eich
gwneud chi'n hapus!

Geraint gyda'i gar trydan

[Ers blwyddyn, mae Geraint Davies, Treherbert wedi bod yn gyrru car trydan.
Yn yr erthygl hon mae e'n ystyried y manteision a'r anfanteision.]

Parhad o dudalen 10
Ysgol Blaenrhondda oedd yr ysgol. Cymeradwywyd cynlluniau i
ddymchwel yr ysgol, a ddisgrifiwyd fel safle o “bwysigrwydd
hanesyddol a diwylliannol”, a rhoi fflatiau yn ei lle gan gynllunwyr
Cyngor Rhondda Cynon Taf yn 2014. Ond roedd yn hyllbeth am
flynyddoed. Erbyn heddiw mae'r safle wedi cael ei chlirio ond mae'n
parhau i fod yn ddiffaith.



Y GLORAN 12

“Diolch yn fawr i chi am drefnu a chynnal Eisteddfod bendigedig, rydw i wedi mwynhau y cystadlaethau a rhyfeddu at y safon uchel. Hyfryd gwêl
Eisteddfod llwyddiannus yn cychwyn yng nghymoedd y Rhondda. Llongyfarchiadau mawr.”

“Llongyfarchiadau mawr i chi fel trefnwyr am gynnal eisteddfod mor llwyddiannus! Rydych wedi gwneud gwaith gwych ar ran y genedl!”

“Llongyfarchiadau i’r holl griw sydd wedi creu Eisteddfod rhithiol tu hwnt o lwyddiannus! Wrth fy modd! Gwych!”


