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Rhifyn 356 2il gyfrol

Tachwedd -2020

Mae'r Cyfnod Clo a
ddaeth i ben ar 9
Tachwedd wedi bod yn
her enfawr i fusnesau'r
ardal - hyd yn oed i'r
rheiny oedd yn gallu dal i
fasnachu. Buon ni'n holi
rhai o berchnogion a
gweithwyr siopau Treorci.

Dywedodd Grug Jones o
Siop Fferm Cwm fod y
rhan fwyaf o'r staff ar
furlough. "Mae ein
derbyniadau wedi bod
rhyw 80% yn llai ac am
fod incwm bron pawb
wedi gostwng a bod pobl
yn ynysu, rŷn ni'n gweld
llai o gwsmeriaid. Mae'r
caffi ar gau ac rŷn ni ond
yn gwerthu cig, llysiau,
ffrwythau a rhai bwydydd
parod. Mae'n anodd ond
gobeithio y gwelwn ni
welliant at y Nadolig."

Mae Covid19 wedi
effeithio'n uniongyrchol ar
rai busnesau, gan
gynnwys 'Carpets 'n
Carpets' ar y Stryd

Fawr.Dywedodd Malcolm
Thomas, y perchennog,
"Mae 3 o'r 18 staff yn
dioddef ar hyn o bryd, ond
er bod y siop ar gau, rŷn
ni'n defnyddio'r amser i
dacluso, gwneud gwaith
papur ac ateb y ffôn.
Mae'r ffôn wedi bod yn
fisi gyda phobol yn moyn
carpedi erbyn y Nadolig,
ond dim ond ffitio tai
gwag sy'n bosib ar y
funud."

Er bod ganddo hawl i fod
ar agor, dywedodd Allan
Jones, Maindy Heating,
"Agoron ni ar ddiwrnod
cyntaf y cyfnod clo, ond

roedd cyn lleied o bobl o
gwmpas, doedd hi ddim
yn werth cadw'r siop ar
agor. Rhwng gorfod talu
staff, gwresogi a goleuo'r
lle, doedd hi jyst ddim yn
talu'r ffordd. Mae'n well
derbyn grant y
llywodraeth er ein bod ar
ein colled o'i gymharu â'n
gwerthiant arferol. Ond yn
sicr, byddwn ar agor ar ôl
9 Tachwedd."

Arhosodd Treorci Pets
and Garden Supplies ar
agor er nad oedd modd
gwerthu unrhyw
nwyddau'n ymwneud â'r
ardd. Dywedodd Julie

Godfrey, un o'r staff,
"Mae hi'n od gyda mor
ychydig o bobol o
gwmpas y Stryd Fawr sy'n
fisi iawn fel arfer. Ond
mae rhaid bwydo
anifeiliaid ac mae llawer
yn yr ardal yn dibynnu
arnon ni am eu bwyd.

Pan ddes i i weithio yma
gyntaf synnais i faint o
bobl oedd yn cadw
ceffylau, ffowls a
cholomennod yn yr ardal,
anifeiliaid na allwch chi
brynu bwyd ar eu cyfer
mewn archfarchnad. Felly,
mae'n bwysig ein bod yn
cadw ar agor ond rwy'n
gweld eisiau pobol."

Ac fel Julie, rydyn ni i
gyd yn gobeithio y
gwelwn ni ryw fath o
normalrwydd ar ein
strydoedd cyn bo hir.

Ond yn y cyfamser, mae'n
bwysig ein bod yn cefnogi
ein siopau bach lleol.
Nhw yw asgwrn cefn ein
heconomi leol.

Sgriniau gwrth-covid fel rhan o ymgyrch
‘Rydyn ni’n barod’
gan siopwyr Treorci
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.Marged
Rwy'n dod o Lantrisant ac yn gyn-ddisgybl yn YGG Llantrisant ac Ysgol Gyfun
Llanhari. Ers 12 mlynedd, rwy' wedi bod yn gweithio gyda Menter Bro Ogwr
yn sir Pen-y-bont ar Ogwr yn gwneud y gwaith o gynnal ac adfer y Gymraeg,
gwaith sy’n agos at fy nghalon.

Mae gen i ddiddordeb mawr mewn celf a chrefft, natur a hanes, yn arbennig
hanes lleol ac arferion gwerin fel y Fari Lwyd. Rwy' wrth fy modd yn mynd
mas gyda fy nghamera i dynnu lluniau, gwrando ar bob math o gerddoriaeth,
coginio a gwario amser gyda fy merch 6 mlwydd oed.

Rwy'n edrych ymlaen at weithio gyda chymunedau o fewn fy milltir sgwâr a
dod i nabod pawb!

Ieuan

Helo, fy enw i yw Ieuan James. Rydw i’n unigolyn brwdfrydig iawn ac yn
angerddol iawn am fy ngwaith.

Fy hoff bethau i'w gwneud yn fy amser hamdden yw chwarae gemau fideo a
gwylio chwaraeon.

PROSIECT 5 MIL
Mae Clwb y Bont yn gyffrous iawn bod y rhaglen deledu Prosiect Pum Mil wedi dewis y Clwb i ymddangos yn eu
cyfres nesaf. Mae eu dylunwyr a'u harbenigwyr yn gweithio gyda'r Clwb fel y bydd y prif far a'r ystafell
ddigwyddiadau yn edrych yn wych pan fyddwn yn ailagor.
Mae Prosiect 5 Mil yn dod i roi gweddnewidiad i Glwb y Bont. Cofiwch wylio’r gyfres!

Gallwch ganfod mwy am Brosiect Pum Mil yma https://www.boomcymru.co.uk/cynnwys/prosiect-pum-mil/

Wedi cyffro’r Calan Gaeaf mae’r Fenter yn edrych ymlaen at aeaf prysur tu hwnt! Mae sawl datblygiad newydd:
Rydym yn croesawi 2 aelod newydd i’n tîm

Mae Marged Thomas yn frodor o Rondda Cynon Taf ac yn dechrau gyda ni fel Swyddog Datblygu Digidol ar y
19eg o Dachwedd. Bydd yn edrych ar ffyrdd newydd o ymgysylltu â’n cymunedau trwy’r cyfryngau digidol.

Mae Ieuan James o Sir Caerffili ac mae wedi dechrau gyda ni ar yr 2il o Dachwedd. Bydd yn datblygu clybiau
gêmau cyfrifiadurol gan ymestyn ar brosiect llwyddianus Menter Iaith Caerffili.

https://www.boomcymru.co.uk/cynnwys/prosiect-pum-mil/
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Mae’n prosiect STORI wedi cyrraedd ei chymal nesaf. Wedi casglu toreth o straeon eisioes, rydym yn cadw’r drws ar
agor ar gyfer mwy, gan ganolbwyntio ar gasglu straeon personol a chwedlonol o’r Sir. Mae Angharad Lee wrthi’n
hyfforddi ein TIMau ieuenctid i leisio rhai o’r straeon sydd wedi eu casglu. Cysylltwch â STORI@menteriaith.cymru

Rydym wedi lansio prosiect newydd diolch i nawdd gan Moondance. Mae Mei Gwynedd yn mynd i gyfansoddi gyda
disgyblion talentog ein 4 ysgol gyfun Gymraeg yn y Sir gan greu bandiau a chyfansoddiadau gwreiddiol newydd.
Mae Lleucu Meinir yn creu cyfres o ffilmiau byddwn yn rhannu ar ein cyfryngau. Ffilmiau fydd yn dathlu 5 mlynedd
o weithdai cerdd yn ogystal a’r rhai newydd, fydd dros Zoom wrth gwrs! I goroni’r cyfan, Lleuwen Steffan fydd yn
cydlynnu’r prosiect a bydd hi’n cynnig cyfleoedd mentora i unigolion sydd â diddordeb. Cysylltwch â
TIM@menteriaith.cymru

Hoffwn estyn diolch i’n holl staff, ysgolion Cynradd Garth Olwg, Evan James, Llwyncelyn, Pont Sion Norton a
Llanhari am ail agor drysau ein Clybiau Carco mor llwyddianus. Nid tasg hawdd yw rhedeg Clwb gofal a chwarae
dan yr amgylchiadau heriol yma. Mae’r plant wedi ymddwyn yn wych a’r rhieni wedi cefnogi’n rhagorol. Diolch i
chi gyd. Gobeithiwn bydd modd i ni ail agor drysau Clwb Carco Aberdâr wedi’r Nadolig os bydd amgylchiadau’n
caniatau.

Cliciwch fan hyn i ymweld á’n gwefan

mailto:mailto:STORI@menteriaith.cymru
mailto:mailto:TIM@menteriaith.cymru 
https://www.carpetsncarpets.co.uk/
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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 ucheldiroedd sy’n
cysylltu Castell Need,

Port Talbot a Rhondda
Cynon Taf yn cynnwys
6,700 hectar o
fawndiroedd. Er
bod plannu coed ac
adeiladu melinau gwynt
wedi dirywio llawer, mae
cynllun ar y gweill i
amddiffyn beth sydd ar ôl
ac adfer y gweddill. Mae’r
Prosiect Adfer
Mawndiroedd yn mynd i
wella’r tiroedd naturiol ac
ail-greu'r cynefin cyfoethog
gwreiddiol. Gobeithio rhoi
cyfle i bobl leol ac
ymwelwyr brofi ac
ailgysylltu â’r amgylchfyd
colledig ac ymateb i’r
argyfwng hinsawdd.
Mae’r prosiect yn
bartneriaeth rhwng y ddau
gyngor, Cyfoeth Naturiol
Cymru, Coed Lleol a
Phrifysgol Abertawe.
Bwriedir adeiladu canolfan
gynaliadwy ar fynydd
Craig y Llyn yn agos i safle
parcio Hendre’r Mynydd.
Bydd yr adeilad yn
croesawu plant ysgol ac
ymwelwyr.

Oherwydd y cyfnod clo
fydd dim gorymdaith

eleni ar Sul y Cofio ond
bydd cyfle i bobl osod
torchau ar bwys y
cofgolofnau rhyfel.
Cynhelir gwasanaeth byr ar
bwys y gofgolofn ym
Mlaenrhondda am 11o’r
gloch y bore ac am 11:30
ym mharc Treherbert.

Bydd Capel Blaenycwm
yn ailddechrau

gwasanaethau ar ddydd Sul
15fed o Dachwedd.
Cynhelir y gwasanaeth
dwyieithog arm10:45 y
bore. Croeso cynnes i
bawb.

Mae’r gwaith wedi
dechrau ar y Wifren

Zip ar ben y Rhigos.
Adeiladir 4 gwifren sy’n
ymestyn o Graig-y-llyn
lawr i safle glofa'r Tŵr.

Bydd yr atyniad yn debyg
i’r un a adeiladwyd ym
Mlaenau Ffestiniog.
Gobeithir denu 76,000
ymwelwyr y flwyddyn a
chreu 30 o swyddi .
Bwriedir agor yr haf nesaf.
TREORCI

Yn gynnar fore dydd Iau
7 Hyd, achoswyd

llifogydd yn y Stryd Fawr

islaw'r Red Cow gynt pan
fethodd yr orsaf bwmpio
yn Stryd Hermon â
gweithio yn ystod y glaw
mawr oedd yn disgyn ar y
pryd.
Achoswyd hyn gan doriad
yn y cyflenwad trydan a
dihunwyd trigolion y stryd
gan larymau'n canu yn y
tai. Yn ffodus, doedd y
difrod ddim cymaint ag y
bu yn y gorffennol ac mae'r
Bwrdd Dŵr yn cydweithio
â Western Power i ddod o
hyd i'r achos.

Bu Gorsaf Brofi Corona
19 ar faes parcio'r Oval

ddechrau mis diwethaf.
Dim ond pobl oedd wedi
cael eu cyfeirio yno gan yr
awdurdodau iechyd oedd
yn gallu cael eu profi.

Bu farw aelod
poblogaidd o’r

gymuned, Alyn Morgan,
Senghenydd Street, yn
ddiweddar yn Ysbyty
Brenhinol Morgannwg yn
dilyn cystudd hir ac anodd.
Ar ôl gadael Ysgol
Ramadeg Tonypandy
dechreuodd Alyn weithio
i'r NCB yn Swyddfeydd Yr
Ocean, Treorci ac yn
ddiweddarach daeth yn
Rheolwr Trafnidiaeth.
Bu'n gweithio yn y rôl hon
mewn nifer o byllau glo ar
draws De Cymru.
Roedd ei gariad mwyaf at
ei deulu: ei wraig, Iris; eu
dau blentyn Elizabeth a
Neil a'u pum o wyrion, ond
roedd hefyd yn angerddol
am gerddoriaeth a rygbi.
Gyda’i frodyr hŷn roedd yn

aelod brwd o fand pres y
Parc a’r Dár ac yn y
1950au a’r 1960au
chwaraeodd Alyn lawer
gwaith i Glwb Rygbi
Treorci. Cefnogodd y tîm
ar hyd ei oes a,
blynyddoedd maith yn ôl,
daeth yn Gadeirydd Clwb y
Cefnogwyr.
Cydymdeimlwn â’i wraig,
Iris a’r teulu oll yn eu
profedigaeth.

Pob dymuniad da oddi
wrth ei ffrindiau i Jean

Thomas, Stryd Clark sy
wedi bod yn dost yn ei
chatref ers tro.
Y PENTRE

Trist yw cofnodi
marwolaeth Mr Gwyn

Davies, Stryd Elizabeth,
cyn-athro yn Ysgol Gyfun
Treorci. Cofiwn hefyd am
ei wraig, Jennifer sydd yn
Ysbyty'r Waun Caerdydd.
Roedd Gwyn yn dad i Jane,
John, Karen a'r ddiweddar
Shelley. Estynnwn i'r teulu
oll ein cydymdeimlad
cywiraf.

Argraff arlunydd o'r
Ganolfan Fawndiroedd

Map o safle arfaethedig
Zipwire



Mae Covid19 wedi cael effaith ddrwg iawn ar bob rhan o economi Cymru. Er gwaethaf furlough a
chymorth sylweddol Llywodraeth Cymru, mae canran sylweddol o'n pobol wedi colli eu swyddi ac o
ganlyniad yn cael trafferth i gael dau ben llinyn ynghyd. Un o hanfodion pob teulu yw sicrhau bod digon
o fwyd ar gael o ddydd i ddydd, yn enwedig ar gyfer ein plant. Rhaid canmol Llywodraeth Cymru am
ddarparu bwyd ar gyfer disgybion ysgol yn ystod y gwyliau, yn wahanol iawn i benderfyniad calongaled
Toriaid Lloegr i wrthod.
Ond mae teuuoedd yn dal i fod mewn angen ac
unwaith eto mae teuluoedd yn ddibynnol ar elusennau
a grwpiau gwirfoddol lleol i sicrhau bod bwyd ar y ford.
Mae banciau bwyd yn gyffredin erbyn hyn ar hyd a
lled y Rhondda o dan nawdd gwahanol fudiadau gan
gynnwys hwn o dan nawdd aelod Senedd Cymru dros
y Rhondda, Leanne Wood.
Mae'r'r bwyd yn cael ei gyfrannu gan
archfarchnadoedd lleol ac yn cael ei ddosbarthu gan
dîm o wirfoddolwyr. Gwelir rhai ohonynt yn y llun. Ar
gyfartaledd, dosberthir 60 o barseli bwyd bob wythnos.

Rhan o'r sesiwn yn
clirio gordyfiant yn y

Porth

Os ydych chi’n moyn gwirfoddoli - cysylltwch á
Danny Grehan 07951 551

Un o broblemau mawr pob awdurdod lleol yng Nghymru, a gweddill Prydain o ran hynny, yw sbwriel.
Er gwaethaf pob ymdrech gan ein cynghorau, mae pobol yn dal i daflu sbwriel ar hyd ein strydoedd yn
lle defnyddio'r biniau sydd ar gael. Yn ddyddiol gwelwn weithwyr y cyngor yn gwneud y dasg ddi-
ddiolch ond hanfodol o gadw ein strydoedd yn lân.
Un anhawster sydd wedi dod i'r amlwg yw nad oes ganddynt yr hawl i dresmau ar dir preifat ac o
ganlyniad mae darnau o dir nad yw'n bosib iddynt eu cadw'n lân. Mewn ymateb i'r broblem hon, mae
rhai o'n cynghorwyr a gwleidyddion wedi bod wrthi'n creu timau o wirfoddolion i godi'r sbwriel sy'n dal i
anharddu rhannau o'n cymunedau ac i helpu unigolion a sefydliadau i gadw eu heiddo'n daclus.

Yn ddiweddar, daeth un o'r timau hyn ynghyd yn Ystrad i
glirio'r tir o gwmpas Ysgol Hen Felin, yr ysgol sy'n darparu
mor wych ar gyfer plant ag anghenion arbennig. Fel y
gwelir yn y llun, daeth criw da ynghyd i wneud y gwaith o
dan gyfarwyddyd Danny Grehan
a'r cynghorwyr lleol, Elyn
Stephens a Larraine Jones.

Cyflawnwyd gwaith tebyg yn y Porth a Chwmparc, a gyda'r holl bwysau sy ar
ein cynghorau ar hyn o bryd o gofio effeithiau Covid19 ar yr economi, rhaid
canmol y grwpiau hyn a'r gwleidyddion sy'n eu hyrwyddo am eu hymdrechion i
ddiogelu'r amgylchedd.

Dyma griw Gwella'r Rhondda
yn dosbarthu yn y Porth

Dyma griw Gwella'r Rhondda yn clirio
gerddi Ysgol Hen Felin, Ystrad
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Beth amser yn ôl, daeth i'n
meddiant lyfr cofnodion
diddorol iawn sy'n
cwmpasu'r blynyddoedd
1910 - 1921 ac yn cofnodi
gweithgareddau amrywiol
Cymreigyddion Pentre,
Ton, Ystrad a'r Gelli trwy
gydol y Rhyfel Byd
Gyntaf. Yn ôl cyfrifiad
1911 roedd 139,335 o
bobl yn byw yn y
Rhondda. O'r rheiny,
cofrestrwyd 76,796 yn
siaradwyr Cymraeg gyda
6,100 [plant ifanc a
henoed, mae'n debyg] yn
uniaith Gymraeg.
Er bod sefyllfa'r iaith yn
ymddangos yn weddol
ddiogel gyda 55% o'r
boblogaeth yn ei siarad,
roedd rhai yn poeni am ei
dyfodol. Ym mis
Mehefin, 1910, ychydig
fisoedd cyn y cyfrifiad,
trefnwyd cyfarfod yn
festri capel Jerusalem, Ton
Pentre i ffurfio cymdeithas
newydd, Cymreigyddion y
Rhondda.
Fel y nodir yng
nghofnodion y
gymdeithas, ei hamcanion
oedd, " a) Meithrin
gwladgarwch Cymreig, b)
Addysgu'r do ieuainc i
siarad ac i ysgrifennu
Cymraeg cywir c) Astudio
hanes Cymru, neu rhai o
glasuron llenyddiaeth
Gymreig. Bwriedir i'r
Gymdeithas fod yn
anenwadol, ac yn agored i
holl Gymry'r
gymdogaeth."

Daeth llawer ynghyd i'r
cyfarfod gan gynnwys
cynghorwyr,
gweinidogion ac athrawon
a phenderfynwyd bod y
gweinidogion a'r athrawon
yn yn ffurfio pwyllgor i
hyrwyddo dibenion y
mudiad newydd.
Trefnwyd bod 8 o
gyfarfodydd misol i'w
cynnal fel y canlyn: 1.
Cyfarfod Agoriadol. 2.
Noson gyda'r Beirdd. 3.
Cyfarfod cystadleuol. 4.
Noson gyda hanes y
Rhondda. 5. Noson gyda'r
Gwyddonwyr. 6. Cyfarfod
adloniadol ar Ddydd Gŵyl
Dewi. 7. Noson gyda'r
Cerddorion. 8. Darlith.
Dechrau Trefnu
Ar gyfer y cyfarfod
agoriadol, penderfynwyd
estyn gwahoddiad i nifer o
Gymry amlwg gan
gynnwys Syr Owen M.
Edwards a Syr Marchant
Williams, dewis
telynorion ac yn
cylchlythyru capeli'r ardal
gan bwyso arnynt i

sefydlu dosbarthiadau
Cymraeg a rhoi sylw i'r
iaith yn eu hymwneud â
phobl ifainc. Dewiswyd y
siopwr adnabyddus o'r
Pentre, Mr E.H. Davies yn
drysorydd a
phenderfynwyd ar dâl
aelodaeth o swllt 1/- y
tymor i oedolion ond bod
pobl ifanc, 12 - 18 oed yn
cael mynychu
cyfarfodydd yn rhad ac
am ddim. Etholwyd
pwyllgorau i ofalu am
drefniadau'r dosbarthiadau
Cymraeg, cerddoriaeth a
llenyddiaeth a bod y
pwyllgorau cerdd a llên
yn ymuno i drefnu
Cyfarfod Cystadlu. Fel y
gwelir yn y Llyfr
Cofnodion, llwyddwyd i
gynnal llu o
weithgareddau amrywiol i
hyrwyddo diddordeb yn y
Gymraeg a'i diwylliant ac
roedd gan yr eglwysi a'u
gweinidogion ran
allweddol i'w chwarae yn
y fenter. Yr eglwysi
unigol oedd yn gofalu am

ddosbarthiadau ar gyfer
plant o dan 14 oed, ond
trefnwyd dosbarthiadau ar
y cyd i'r grwpiau 14 - 18
ac 18+ yn y Pentre, Ton,
Ystrad a'r Gelli. Roedd 2
athro'n gyfrifol am bob
grŵp a'r rheiny'n cwrdd
yn wythnosol.
Amrywiaeth
Wrth edrych ar gynnwys
rhaglenni'r gymdeithas
dros y 10 mlynedd
rhyfeddir at yr holl
weithgareddau. Wrth
gwrs, roedd darlithiau
addysgiadol bob tymor a
llwyddwyd i ddenu rhai o
wŷr a gwragedd amlyca'r
cyfnod i'w traddodi gan
gynnwys enwau fel yr
Athro T.H.Parry-
Williams, y nofelydd o
Batagonia, Eluned
Morgan, yr
Archdderwydd, Dyfed
ynghyd â rhai o
gerddorion amllycaf
Cymru fel David de
Lloyd.
Trefnid eisteddfodau
cadeiriol blynyddol a
chyfarfodydd cystadleuol
i'r plant yn y Drill Hall,
Pentre a'r Pictorium, Y
Gelli ac roedd y ddrama
hefyd yn cael lle amlwg
gyda chwmniau lleol yn
perfformio dramau fel 'Ar
y Groesffordd', R.G.Berry
ac "Aelwyd Angharad'.
Rhan arall o waith y
gymdeithas oedd dysgu
hanes lleol a
chenedlaethol ac un o'r

PARHAD ar dudalen7

Ton Pentre yn ystod y cyfnod pan
sefydlwyd Cymrygeiddiog Ton gyda Chapel

Jerwsalem ar y dde

Y GLORAN 6



CYMREIGYDDION YRHONDDA (parhad o dudalen 6)

Y GLORAN 7

1. Gadawodd asgellwr Cymru, George North, pa glwb i ymuno â Northampton Saints yn 2013?
(a) Y Gweilch (b) Y Gleision (c) Y Sgarlets

2. Beth yw enw'r bryn enwog yn Aberystwyth lle medrwch deithio ar funicular?
(a) Pen Dinas (b) Constitution Hill (c) Penglais

3. Sawl dyn o'r Rhondda ymladdodd yn Rhyfel Cartref Sbaen?
(a) 32 (b) 2 (c) 12

4. Pwy oedd yr aelod seneddol olaf i gynrychioli'r Rhondda dan nawdd Undeb y Glowyr?
(a) Elfed Davies (b) William Abraham (c) Alec Jones

5. Ym 1992, torrodd Ray Jones o'r Efailnewydd, ger Pwllheli, record byd. Mewn pa gamp?
(a) rhedeg 100m (b) codi pwysau (c) nofio

6. Pryd cwblhawyd adeiladu Pier y Garth ym Mangor?
(a) 1901 (b) 1890'au (c) 1850'au

7. Beth oedd poblogaeth Treherbert ar ei fwyaf?
(a) 5,800 (b) 15,000 (c) 19,000

8. Beth yw enw'r cwm sydd gyferbyn a gorsaf trenau Treherbert?
(a) Cwm Lluest (b) Cwmparc (c) Cwm Saerbren

9. Sawl gwaith enillodd y chwaraewr bowls o Gymru, John Price, deitl pencampwr sengl dynion dan do'r byd?
(a) 4 (b) 1 (c) 6

10. Ble yn Sir Benfro mae modd gweld enghraifft o "ria"?
(a) Solfach (b) Crymych (c) Cwmgwaun?

gweithgareddau blynyddol
oedd ymweld â mannau o
bwys hanesyddol.
Oherwydd y rhyfel
cyfyngid y teithiau hyn i
ardaloedd cyfagos.
Mentrwyd i ardal Caerffili
(1914) ond ymwelwyd â
Mynydd y Maendy yn
1917 a Phen-rhys a
Hendre'r Mynydd,
Blaenrhondda yn 1918.
Erbyn 1920 roedd modd
mynd o gwmpas Bro
Morgannwg ac mae'r
rhaglen a gyhoeddwyd cyn

y daith yn dangos taw
addysgu yn hytrach nag
ymblesera oedd y nod. Ar
y teithiau lleol sicrhawyd
bod arbenigwyr yn
bresennol i drafod
materion ecolegol ac
archaeolegol yn ogystal â
llenyddol. Yn ddiddorol,
roedd beirdd lleol yn cael
lle amlwg ar y teithiau ac
yn y cyfarfodydd misol a
disgwylid iddynt sgrifennu
englynion i nodi'r achlysur
neu i gyfarch siaradwyr.
Drwy'r tymor gosodid

gwaith i'r aelodau ac un o'r
rhain oedd cofnodi geiriau
tafodieithol. Does neb a
ŵyr beth ddigwyddodd i'r
casgliad gwerthfawr hwn.
Tanseiliwyd gwaith y
Gymreigyddion gan y
Rhyfel Fawr. Ymunodd
llawer o wŷr ifanc â'r
lluoedd arfog ac, yn
anffodus, ni ddychwelodd
llawer ohonynt o faes y
gad. Dilynwyd y rhyfel
gan ddirwasgiad a
symudodd nifer o'n pobol i
ddinasoedd mawr Lloegr.

O ganlyniad, roedd rhaid
aros tan bumdegau'r ganrif
cyn bod addysg Gymraeg
yn cael ei sefydlu. Fodd
bynnag, rhaid cydnabod
gwaith gwladgarwyr fel
aelodau'r Cymreigyddion
am fraenaru'r tir a gwneud
hyn yn bosib. Mae'r llyfr
cofnodion yn ddogfen
bwysig a chaiff ei
drosglwyddo i lyfrgell yn
dystiolaeth o'r ymdrech a
fu i hyrwyddo ein hiaith,
ein hanes a'n diwylliant.

Atebion ar dudalen gefn



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

Cronfa Wynt Treorci

[Sôn yn ddiolchgar am yr egin sy'n cael eu plannu yn ein meddyliau
gan eraill mae Bob Eynon y mis yma.]
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Y dydd o'r blaen roedd
rhywun yn sôn ar y
radio am y tanau sy
wedi distrywio
coedwigoedd ar hyd a
lled dwyrain Awstrala a
gorllewin yr Unol
Daleithiau.
Mae'r mwyafrif
ohonom yn ystyried y
tanau'n drychineb fawr,
ond roedd y dyn yn
esbonio bod rhaid i'r
coedwigoedd losgi o
bryd i'w gilydd er mwyn
gadael i awyr ffres a
golau haul gyrraedd y
coed bach ifanc sydd
eisiau tyfu hefyd.
Mae rhai coed, fel y
sequoia enfawr, yn
gwasgaru eu hadau
mewn tân a gwres
uchel yr haf. Bydd yr
hadau'n setlo yn y
potash newydd a fydd
yn eu bwydo am
flynyddoedd. Er bod yr
hen goed wedi marw,
bydd gan yr hadau
fwyd, lle i dyfu ac awyr
las uwch eu pennau.
Perffaith!
Weithiau mae ein
meddyliau ni'n tyfu ac
yn datblygu ar hap
hefyd. Pan oeddwn i
yn fy arddegau,
byddwn yn treulio nos

Wener yng Nghlwb
Ieuenctid Treherbert.
Fel pob bachgen arall,
roeddwn i'n mwynhau'r
ddawns ar ddiwedd y
noson ond yn gyntaf
roedd rhaid inni ddewis
un o'r dosbarthiadau
nos a naill ai eistedd
am awr yn gwrando ar
fiwsig clasurol gyda Mr
Ernie Oliver neu
wneud rhywbeth
ymarferol gydag athro
arall.
Doeddwn i ddim yn
ymarferol o gwbl ac
felly fe ddewisais i
ddosbarth Ernie.
Roedd y grŵp bac
(pawb yn anymarferol
fel fi, siwr o fod) yn
gwrando ar ffefrynnau'r

athro - Kathleen
Ferrier, y contralto
enwog yn canu 'What
is Life without
Euredice?' neu 'Jupiter'
gan Gustav Holst.
Ond a dweud y gwir,
roedd ein meddyliau i
gyd ar y ddawns oedd i
ddilyn.
Rai blynyddoedd yn
ddiweddarach,
roeddwn i'n rhannu
fflat gyda myfyriwr arall
yn Llundain. Vic oedd
ei enw ac roedd
ganddo gasgliad mawr
o recordiau jazz.
Bob nos bydden ni'n
gwrando ar y recordiau
tra'n gwneud ein
gwaith cartref. Roedd

Vic yn dwlu ar y
bandiau jazz mawr fel
Count Basie a Duke
Ellington a'r canwr,
Frank Sinatra, ond dim
ond miwsig cefndir
oedd e i fi.
Ar yr un pryd roeddwn
i'n mynd mynd allan
gyda merch o
Northampton oedd yn
astudio Sbaeneg a
Ffrangeg yn yr un
adran â fi yn Ngholeg y
Brenin ar y Strand.
Roedd hi'n hoffi theatr
fyw, ond roedd yn well
'da fi ffilm. Ond fe es
i'r theatr gyda hi braidd
yn anfodlon.
Ond y dyddiau hyn
rwy'n dilyn yn frwd y
sioeau amatur yn y
Parc a'r Dâr (pan yw ar
agor!}; rwy'n gwrando
ar Classic FM a hefyd
ar raglen jazz Madge
Simcox ar Radio
Rhondda ac y teimlo'n
ddiolchgar am yr
hadau a blannodd
Ernie, Vic a Christine
yn fy meddwl gymaint
o flynyddoedd yn ôl.
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[Mynd ar ôl ystyr a datblygiad enwau lleoedd yw un o ddiddordebau Huw T. Williams. Bodringallt,
yr ysgol lle bu'n brifathro yw ei bwnc y mis hwn.]

Mae nifer o flynyddoedd
wedi mynd heibio ers i mi
ymgartrefu yng
nghymoedd Y Rhondda.
Dros y degawdau, rwyf i
wedi magu diddordeb yn
enwau'r ffermydd, y
pentrefi, y nentydd a'r
bryniau gan gynnwys enw'r
Rhondda.

Yn gyffredinol, mae
enwau'r pentrefi'n seiliedig
ar enwau perchnogion y
pyllau glo, eu lleoliad
daearyddol, enwau hen
ffermydd neu hen grefftau
lleol; er enghraifft,
Treherbert, Blaencwm,
Llwynypia a Tonypandy.
Rhaid dweud fy mod i
wedi cael cymaint o bleser
yn dod o hyd i darddiad
enwau'r cwm gan obeithio
bod yr ychydig o
esboniadau rwy'n eu
cynnig yn gywir!

Mae un enw, yn
enwedig, sydd wedi bod yn
destun trafodaeth dros y
blynyddoedd, sef
Bodringallt. Enw ar fferm
ydyw yn Ystrad Rhondda a
dyna'r enw o roddwyd i'r
ysgolion lleol, sef Ysgol
Gynradd Bodringallt
(Saesneg ei chyfrwng),
cyn-Ysgol Uwchradd
Bodringallt a hefyd Ysgol

Gynradd Gymraeg
Bodringallt a sefydlwyd
ym 1979.

Enw anodd i'w esbonio
ydyw am fod sillafiad yr
enw wedi cael ei newid
cymaint o weithiau dros y
canrifoedd. Mae hyn yn
wir am lawer o enwau gan
nad oedd mapwyr a'r sawl
a fyddai'n cadw cofnodion
o anghenraid yn gallu deall
Cymraeg na'i sillafu'n
gywir. Rhaid i mi gyfaddef
hefyd, i mi gynnig
esboniad anghywir i ddyn
o'r Ystrad, am ei fod yn
seiliedig ar sillafiad
aneglur, sef Bodryncyll. Yr
esboniad hwnnw oedd Y
Bod rhwng y Cyll, sef Ty
Rhwng y Coed Cyll. Pan
gynigiais hynny iddo, fe
dderbyniodd yr esboniad
gan ddweud ei fod yn
gwneud synnwyr iddo fe
gan ei fod e' wedi arfer
mynd yno i gasglu cnau
cyll pan oedd e'n fachgen!

Ystyr arall sydd wedi
cael ei gynnig yw Bod y
Rhingyll, sef Ty y Beili
neu'r Hwsmon. Ond wrth
chwilio ymhellach i
darddiad yr enw, rwyf wedi
dod ar draws enwau sydd
wedi cael eu recordio yn
Archif yr Athro Melville

Richards. Gwelir y rhestr
isod:

BODRINGALLT

Bodringyll 1833

Bodringell 1601

Tir bed Rynhell 1599

Bydrengell 1599

Bydrengyll ycha 1563

tire y pydrangell 1552

Mae'n anodd adnabod yr
elfennau yn y ffurfiau
uchod. Mae'r Athro
Emeritws Gwynedd Pierce
yn dweud yn ei lyfr gwych
'Place-names in
Glamorgan' (a
gyhoeddwyd AD 2002),
tud. 214, "whatever
remains to be said for the
still uncertain Bodringallt
..."

Mae'r ffurf gynharaf, sef
tire y pydrangell wedi
f'ysbrydoli i feddwl fy mod
i wedi dod i ddeall gwir
ystyr yr enw.

Mae'r gair "tire" i mi yn
gamsillafiad o'r gair "tir".
Mae llawer o ystyron i'w
cael am y gair "pyd" yng
Ngeiriadur Prifysgol
Cymru ond yr un rwyf i'n
ei dderbyn yw "pwll" neu
"ffynnon". Rwyf wedi

edrych ar nifer o fapiau OS
ac ar bob un ohonyn' nhw,
mae ffynnon i'w gweld ar
leoliad Fferm Bodringallt.

Y darn olaf o'r enw yr
hoffwn gynnig esboniad
arno yw "rangell", neu "yr
angell". Ystyr "angell" yw
coes, braich, adain neu
asgell. Wrth edrych ar fap
lleol, fe welwch chi fod
Fferm Bodringallt ychydig
o dan saith cant o
droedfeddi uwchben y môr.
Y tu ôl i'r fferm, mae'r
mynydd, Cefn Y Rhondda,
yn dringo'n eitha' serth hyd
nes iddo gyrraedd uchder
o gwmpas mil tri chant
naw deg pump troedfedd
gyda Fferm Bodringallt o
dano. Fel canlyniad, rwyf i
wedi dod i'r casgliad mai
ystyr "tir y pydrangell" yw,
"Y tir lle mae ffynnon dan
gesail y mynydd" a hwnnw
wedi newid dros y
blynyddoedd i Bodringallt,
sef "Y Ty neu'r Bodolaeth
dan gesail y Mynydd".

Ni allaf ond gobeithio y
bydd yr erthygl hon yn
ysbrydoli darllenwyr i
feddwl am ystyr enwau
hyfryd Cymoedd Y
Rhondda.
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Daeth ymholiad i law gan Roger
Price, Y Bont-faen ynglŷn â
tharddiad y dywediad, 'Mae e'r un
dap â'i dad'. Mae'r ystyr yn glir
iawn i drigolion y cymoedd, sef
bod rhywun yn debyg iawn i
rywun arall, yr un ffuned neu yr un
sbit. Ond pam dap?

Rydyn ni yn y parthau hyn yn
gyfarwydd ag ystyr arall i'r gair,
sef math o esgid ysgafn gynfas a
wisgir ar gyfer rhedeg neu
chwaraeon. Mae'n hawdd cymryd
taw bod mor debyg i'w gilydd â

dwy esgid o'r math yma yw'r ystyr.

Ond pan fydd dwy iaith yn ffinio
â'i gilydd, mae benthyca geiriau yn
siwr o ddigwydd. Yn hanes y
Gymraeg a'r Saesneg mae prawf
bod y benthyca wedi dechrau yn
gynnar iawn. Cymerwch y gair
'neidr'. Benthyciad o'r Hen Saesneg
'naedre' yw hwn a drodd maes o

law yn nadder > 'an adder'. Mae'r
ffaith bod yr 'N' gyntaf wedi aros
yn Gymraeg yn dangos bod y
benthyciad yn gynnar iawn. Nawr
i droi nôl at 'yr un dap'! Yn y
Shorter Oxford English Dictionary
rhestrir 'Dap' yn 1583 yn golygu,
'ways, modes of action, hence
dialect likeness, image'. Felly,
anwybyddwch unrhyw
debygrwydd i sgidiau hamdden.
Mae'n ymddangos taw enghraifft o
fenthyciad arall o'r Saesneg yw
hwn.

Cliciwch fan hyn i ymweld á’n gwefan

https://www.dignityfunerals.co.uk/funeral-directors/locations/wales/rhondda-cynon-taff/treorchy/6-cemetery-road
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[Trafod y newidiadau pellgyrhaeddol yn ein harferion gwaith y mae Rhodri Evans y mis hwn]

Mae sawl cyfnod mewn
hanes wedi ysgogi
newidiadau i bobl yr
oesoedd hynny, ac mae'r
newidiadau hyn wedi
bod yn fwy eithafol ar
wahanol gyfnodau.
Un cyfnod o newid mawr
oedd y Chwyldro
Diwydiannol, wrth gwrs.
Aeth trwch y boblogaeth
o'r cefn gwlad, ac o
fentrau bychan i
weithfeydd mawr, ac i'r
trefi a'r dinasoedd.
Yna, wedi hynny, daeth
datblygiad y sector
gwasanaethu ac roedd
cynydd felly mewn
gwaith swyddfa er mwyn
trefnu a gweinyddu'r
busnesau newydd. Yn
sgil y newidiadau
economaidd daeth newid
mewn dulliau o fyw a
gweithio pobl.
Lle cyn hynny roedd
pobl yn symud i rythm
golau'r dydd, y tywydd
a'r tymhorau, roedd galw
nawr am symud i rythm
y cloc. Y patrwm gwaith
felly oedd i bobl adael eu
cartefi yn y bore er
mwyn gwerthu'u llafur,
ac yna dychwelyd gyda'r
hwyr.
Gyda thechnoleg
newydd, a hefyd
argyfwng y pandemig
presennol, mae'n amlwg
bydd y blynyddoedd
sydd i ddod yn gweld
newidiadau enfawr.
Gweithio gartref
Cyn Covid 19, dim ond
5% o bobl oedd yn

gweithio yn eu cartrefi.
Erbyn i ni gyrraedd
anterth y pandemig,
cododd hynny i 50%, a
hyd yn oed cyn i bethau
gwaethygu am yr ail dro,
roedd dal traean o bobl
yn gweithio yn eu
cartrefi. Y syndod efallai

yw bod y lefel cynhyrchu
heb ostwng rhyw lawer
yn sgil hynny. Technoleg
newydd sy'n gwneud hyn
oll yn bosibl.
Fel i ran fwyaf o bethau,
mae manteision ac
anfanteision i hyn. Mae
costau i gwmniau yn is
(dim angen cymaint o
swyddfeydd) ond mae
hynny'n fygythiad i'r
siopau a busnesau sydd
wedi'u sefydlu o gwmpas
y swyddfeydd yma.
Does dim rhaid i
weithwyr ddioddef
trafnidiaeth gyhoeddus
(sy'n orlawn yn aml) i
deithio nôl ac ymlaen i'r
gwaith, ond gyda llai o
gwsmeriaid, bydd llai o
wasanaethau hefyd.
Mae gweithio o gartref
yn golygu llai o draffig ar
yr heolydd, sydd felly'n
golygu llai o lygredd.

Mae'r manteision mae
technoleg newydd yn eu
cynnig hefyd yn medru
peri problem i ardaloedd
Cymraeg Cymru lle mae
mewnlifiad yn golygu
problemau ieithyddol, ac
i brisau tai, a gallu'r
brodorion i gystadlu am

dai. Ond, ar y llaw arall,
fe alle hynny cynnig ateb
i'r brodorion i fedru byw
a gweithio yn eu cynefin
hefyd, trwy weithio yn
eu cartrefi.
Un peth sy'n sicr yw bod
Covid 19 mynd i olygu
newidiadau mawr yn y
dyfodol gyda chwmniau
yn chwilio am ddulliau
gwaith newydd i leihau
costiau.
Robotiaid - Da neu
ddrwg?
Pryder arall yw'r defnydd
o robots a pheiriannau.
Yn ôl Fforwm

Economaidd y Byd,
erbyn 2025 bydd hanner
y tasgau yn y byd gwaith
yn cael eu cwblhau gan
robots a pheiriannau.
Maent yn rhagweld bydd
hyn yn arwain at fwy eto
o anghydraddoldeb.
Y gobaith yw y bydd
colledion yn y sectorau
yma yn cael eu hadennill
gan gynydd swyddi yn y
sectorau gofal, data
mawr a'r economi werdd.
Fel y dangosodd un
eitem ar newyddion y
BBC yn ddiweddar, mae
gofal hen bobl yn
dechrau cael ei ddarparu
gan robots yn barod ar
lefel arbrofol, ac yn aml,
diwedd y gân yw'r
geiniog.
Dw i'n cofio nôl i'r
dyddiau pell hynny yn yr
ysgol gynradd a'r athro
yn gosod tasg i ni i
ddychmygu'r byd yn y
flwyddyn 2000.
Ysgogodd hynny i fi
feddwl am y peth yn aml
wedi hynny. Dw i'n
credu i fi a'm ffrindiau
drafod y peth a meddwl
mai byd gwell oedd i
ddod, ond nawr yn y
flwyddyn 2022, dw i
ddim mor siwr.

Gweithio gartef?

Ydy’r
robotiaid
wedi dod?



1. c Y Sgarlets 5. b codi pwysau 9. a 4
2. b Constitution Hill 6. b 1890'au 10. a Solfach
3. a 32 7. c 19,000
4. a Elfed Davies 8. c Cwm Saerbren

Ar drothwy etholiad UDAmae’r Gloran wedi derbyn llun trwy law Ivor Rees, Abertawe (Treherbert gynt).

Oes
rhyw
neges
yma?
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Doedd ymdrechion gorau Covid 19 ddim
yn mynd i atal disgyblion Ysgol Gyfun
Treorci rhag dathlu Diwrnod Shwmae eleni.

Bu'n siom enfawr na allai'r disgyblion fynd
yn llu i ganol y dref i rannu'r neges bwysig
hon eleni felly yn lle hynny cafwyd hwyl a
sbri yn y dosbarth trwy gymryd rhan mewn
nifer o weithgareddau fel cystadleuaeth
lliwio gyffrous.

Mwynheuodd y disgyblion ladaenu
egwyddorion y diwrnod trwy groesawu
pawb gyda'r gair 'Shwmae' a gwisgo'u
bathodynnau 'Shwmae' yn falch iawn!

Dwo o ddisgyblion Ysgol Gyfun Treorci
a'u bathodynnau 'Shwmae'.


