www.dinesydd.com

Mehefin 2005

P a pur Br o Din as C aer d yd d a’ r Cyl ch

Prif Weithredwr
newydd S4C

Grym y Bae
Ddoe, roedd yna ribidi-res o dryciau glo
yn

naddu

llwybrau

eu

taith

llawr

y

glanfeydd
nhw

y

roedd

allforio

pryd

nadreddog

cymoedd
glo,

hynny.

llongau

fel

Yno

stêm

y

i

ar

yn

byd

hyd

lawr

yr

Rhif 299

i’r

oedden

eu

yn

haros

wancus

barod i lowcia i’w perfeddion gynnyrch
un o feysydd glo mwyaf y byd. Loetrent
yno

fel

cefnaint

o

foch,

yn

disgwyl

ysglyfaeth ar doriad gwawr, pob un yn
ysu am y cefnfor, a’r llwybrau dyfrllyd a
drois y du yn aur.
Ond daeth tro ar fyd, diflannodd ynni

gwahanol

ffwrnais

y

prifwyl

plant

i

danio

genedl

hon.

ac

a

chynnal

Dros

wythnos

ieuenctid

rhyddhawyd

peth

eplysu

di wylliant

ein

o’r

ynni

Cymru

hwnnw

a’n

i

cenedl.

Daethom yng nghyd mewn breuddwyd
ar

lannau’r

wagenni

Afon

glo

i

Taf

i

ddathlu

hen
ac

aelwyd

i

y

atgoffa’n

gilydd ein bod ni yma o hyd. Dod i ‘greu
gwir fel gwydr o ffwrnais awen’.

y

sy’n

yn

l l o r w e d d o l
u w c h be n
fynedfa
y

p ri f

Canolfan

Mileniwm

Gwyneth

yw

Lewis.

A l l a n

o ’ r

‘ffwrnais awen’ y
daeth iddi y clod
a’r

anrhydedd

gael ei
Fardd

o

dewis yn

Cenedlaethol

Cymru.

Cafodd

hanrhydeddu gyda’r teitl yna yng Ng
Lenyddol
30ain.
oddi
phob
‘Dau

y

Gelli

ar

ddydd

Llongyfarchiadau

wrth
hwyl

ddarllenwyr
iddi

gyda’i

Mewn Cwch’.

fordaith.

yr

Eisteddfod.

Amhosib

ei

ŵyl

Llun

Mai

calonnog

iddi

Y

Dinesydd

llyfr

Boed

ceir rhestr gyflawn ar dudalen 13.
Roedd

y

noswei thiau

he fyd

yn

llwyddiannus dros ben gyda’r neuadd yn
llawn ar gyfer y gyngerdd agoriadol a’r
sioe gerdd, Les Miserables,

gan Gwmni

Ieuenctid yr Urdd.
Mae’r

brifddinas

yn

ffodus

i

gael

neuadd gyngerdd ysblennydd ac roedd
yn

fraint

i

Ganolfan

y

Mileniwm

lwyfannu gwledd o dalent gan bobl ifanc
Cymru

mewn

wythnos

arbennig

o

Adrefnu Ysgolion
Caerdydd

geiriau

crogi

yn

lwyddiannus.

Bardd
Cenedlaethol
Cymru
Awdur

ddinas

fyddai dewis un i enwi yn arbennig ond

ddoe a chododd o lwch y wagenni glo,
ynni

Daeth llwyddiant ysgubol i bobl ifanc
y

a

newydd

esmwyth

ei

Oherwydd y gostyngiad yn nifer y
disgyblion sy’n mynychu ysgolion
Caerdydd mae’r cyngor yn bwriadu
adrefnu’r sustem yn y ddinas. Eisoes
mae wyth mil o lefydd gwag yn yr
ysgolion a disgwylir y bydd pum cant yn
llai o ddisgyblion yn flynyddol am y
deng mlynedd nesaf. Nod y Cyngor fydd
sicrhau addysg Saesneg ei hiaith ym
mhob un o gymunedau’r ddinas gyda’r
ysgolion cynradd ar gyfartaledd yn
darparu ar gyfer rhyw 420 o ddisgyblion
ym mhob Uned Cynradd a thua 1,200 o
ddisgyblion ym mhob Ysgol Uwchradd.
Ceisir hefyd wasgaru ysgolion cyfrwng
Cymraeg yn fwy cytbwys dros y Ddinas
yn ogystal â’r ysgolion Eglwysig.
Eisoes cynhaliwyd cyfarfodydd i
drafod y sefyllfa. Dydy pawb ddim yn
hapus hefo’r argymhellion hyn. Ni
ymddengys fod unrhyw ddewis arall
oherwydd y gostyngiad sylweddol yn
niferoedd y plant.

Ma e Ion a Jon es, Cyfa r wydd wr
Rhaglenni S4C, wedi ei phenodi yn Brif
Weithredwr newydd y Sianel. Bydd Iona
yn cymryd yr awenau oddi wrth Huw
Jones, sy'n gadael S4C ddiwedd eleni ar
ôl bron 12 mlynedd yn ei swydd. Hi
yw'r ferch gyntaf i'w phenodi'n Brif
Weithredwr S4C a'r pedwerydd yn unig
yn hanes y Sianel, a sefydlwyd ym
1982.
Dechreuodd Iona, sy'n 41 oed, ei gyrfa
ym myd darlledu fel newyddiadurwr
gyda BBC Cymru, gan ddod yn olygydd
T a r o N a w a N e w y d d i o n yn
ddiweddarach, y ddwy yn cael eu
cynhyrchu gan y BBC i S4C. Ymunodd
Iona ag S4C gyntaf oll ym 1995 fel
Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol.
Symudodd i ITV Wales yn 2000, lle
c yn r yc h i o l o d d h o l l g w m n ï a u
rhanbarthol Carlton ledled y DG mewn
perthynas â'r Ddeddf Ddarlledu a
materion strategol eraill. Dychwelodd
Iona i S4C ym mis Medi 2003 fel
C y f a r w yd d w r Rh a g l e n n i , g a n
ailstrwythuro'r adran rhaglenni a
dyfeisio a rhoi ar waith strategaeth
rhaglenni fentrus sy'n gosod pwyslais ar
ragoriaeth greadigol.
Ganed Iona yn Hwlffordd, Sir Benfro,
ac fe'i magwyd yn Llanbedr Pont Steffan
cyn symud gyda'i theulu i Gaerdydd yn
chwech oed. Myn ychodd Ysgol
Gymraeg Bryntaf ac Ysgol Gyfun
Llanhari cyn astudio Hanes Economaidd
a Chymdeithasol ym Mhrifysgol Exeter.
Cwblhaodd Ddiploma Ôlraddedig
m ewn N ew yd d i ad ur a eth yn g
Nghanolfan Newyddiaduraeth Prifysgol
Caerdydd. Mae Iona yn briod ac yn fam
i dri o blant.
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Farsiandiaeth.

I lawr: 1. Distryw; 2. Rodia; 3. Aros; 4. Godre; 5. Alaethus; 6.

Gwawrio; 7. Blin; 11. Mud; 13. Samaria; 14. Afalans; 15. Ysu; 16. Cyflaith; 17.
Cwcw; 18. Noddfa; 20. Linda; 21. Ehud..
Derbyniwyd 16 ymgais, ond dim ond 8 oedd yn hollol gywir.

Danfonir y tocyn llyfr y

rhodd, bach a mawr. Anfonwch ato yn

tro hwn i Mel Dunsford, 80 Heol y Deri, Rhiwbina. Cafwyd yr atebion cywir eraill
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Tongwynlais,

Eleri Sheppard a James Wiegold.

Y DINESYDD

Pencampwraig Brydeinig
Llongyfarchiadau i Manon Morgans,
disgybl Bl 6 yn Ysgol y Wern.
Cynrychiolodd Manon yr ysgol yng
Fe i c i o

Y sg ol i on

Prydeinig. Llwyddodd Manon i ennill y
gystadleuaeth

a'i

choroni

yn

Bencampwraig Beicio Prydain.

Manon Morgans
Cystadleuaeth Cenedlaethol
Rygbi'r Urdd
Mae

tîm

rygbi'r

ysgol

wedi

profi

llwyddiant mawr yn ddiweddar. Mewn
cystadleuaeth genedlaethol ym Mharc y
Strade

wedi

ei

threfnu

gan

yr

Urdd,

cyrhaeddodd yr ysgol y rownd derfynol.
Yn anffodus collodd yr ysgol o un cais
mewn

gem

glos

eithriadol

yn

erbyn

Ysgol Gwenllian, Cydweli. Da iawn chi
fechgyn am ddod yn ail dros Gymru.

Theatr y Globe, Llundain
Braint

fawr

gwahoddiad

i'r
gan

ysgol
Theatr

oedd
y

3

AILENI
PRIFDDINAS

Ysgol y
Wern

N g hy st a dl e ua e t h

MEHEFIN 2005

derbyn
Globe

i

Gwelir tyfiant deinamig Caerdydd yn
llyfr canmlwyddiant 2005 yn dathlu’r
ddinas, a fydd yn cael ei lansio gan
Gyngor Caerdydd wythnos nesaf.
Edrychwch ar yr 192 o dudalennau i
weld yr wynebau, y cymunedau a’r
diwydiannau a adeiladwyd y ddinas
hanesyddol arni.
Mae penblwydd Caerdydd yn 100 yn
amser delfrydol i adlewyrchu ar faint
sydd wedi cael ei gyflawni yn y gornel
hon o Dde Cymru. Bydd y llyfr 2005
yn darparu cofrodd barhaol i bobl
Cymru i nodi canmlwyddiant eu
prifddinas.
Gellir olr h ain g en edi ga eth
ddiwydiannol Caerdydd, o adeg y glo
a’r llongau, hyd at ei hyder presennol
fel prifddinas Ewropeaidd fywiog, â
chyfleoedd diwylliant, busnes ac
adwerthu o’r radd flaenaf.
Mae’r llyfr, a gynhyrchwyd ar y cyd
rhwng y Cyngor ac academyddion
blaenllaw o Brifysgol Caerdydd, yn
cynnwys delweddau unigryw gan
Ffotograffydd Magnum David Hurn a
chyfweliadau â’r rhai o’r ‘bobl go iawn’
sy’n cadw’r ddinas i fynd, megis
swyddog heddlu, patrol croesi ysgol,
nyrs ac athro. Dyma sydd gan rai o
feibion a merched enwocaf y ddinas i’w
ddweud am 100 mlynedd Caerdydd fel
dinas a 50 mlynedd fel prifddinas:
Dywed y Foneddiges Shirley Bassey,
a ysgrifennodd y cyflwyniad: “Roedd
rhaid i’r Tiger Bay a adewais yn ferch
gan obeithio llwyddo yn y byd mawr,
newid. Ni fyddai llawer ohonom a
fagwyd yn yr hen gymdogaethau
cyfeillgar hynny yn eu hadnabod
h eddi w, ... n ewi di odd Ca er dydd
oherwydd roedd rhaid iddi newid â’r
byd o’i chwmpas, a defnyddiwyd llawer
o feddwl a dychymyg er mwyn
cynllunio sut i newid er gwell...erbyn
hyn rydym ar fap pawb!”
Dywedodd y neidiwr clwydi Colin

gymryd rhan mewn prosiect cyffrous. Fe
dreuliodd actorion o'r theatr fore prysur
gyda phlant Blwyddyn 6 yn ddiweddar
ac fe fydd y gwaith celf a fydd yn deillio
o'r prosiect yn cael ei arddangos yn y
`Globe'.

Cystadleuaeth Dylunio Posteri
Cymdeithas Rhiwbeina
Fe wnaeth yr ysgol gymryd rhan mewn
cystadleuaeth dylunio poster yn
ddiweddar, a gafodd ei threfnu gan
Gymdeithas Rhiwbeina i ysgolion

Gogledd Caerdydd. Thema'r poster oedd
`Cynaladwyaeth'. Llongyfarchiadau i'r
buddugwyr canlynol :
Blwyddyn 4  1 af Sioned Press
Blwyddyn 5  1 af Rebeca Mair Davies
3ydd Ceri Evans
Blwyddyn 6  2il Richard Thomas 3ydd
Hannah Williams

Jackson, a wobrwywyd â Rhyddid
Dinas Caerdydd yn 2003:
“Rwy’n fachgen Caerdydd ac mae’n
bleser gennyf gefnogi dathliadau dwbl
unigryw’r ddinas.
Ma e gan Ga erdydd dr eftada eth
chwaraeon gwych. Braf yw gweld
Stadiwm y Mileniwm yn cael ei
ddefnyddio nid yn unig ar gyfer
chwaraeon, ond ar gyfer nifer o
weithgareddau eraill hefyd.
Mae’n
gychwyn gwych ar gyfer dyfodol
chwaraeon yn y ddinas hon. Rwy’n
edrych ymlaen at weld y Pentref
Chwaraeon Rhyngwladol yn y Bae, a
f ydd yn h yr w yd d o ch wa r a e on
ymhellach yng Nghaerdydd.
A dywedodd un o brif leisiau enwocaf
Caerdydd, Frank Hennessy: “Mae gan
Gaerdydd gynhesrwydd a chymeriad
heb ei ail. Rwyf wedi cael perthynas
gydol oes â’r ddinas hon, wrth i mi
edrych arni’n tyfu mewn statws a hunan
hyder. Mae Caerdydd yn sicr wedi
ennill ei phlwyf ac rydym yn falch ac yn
hapus , fel dinasyddion, i ddathlu canrif
ein cenedl wych fel dinas a 50 mlynedd
fel Prifddinas. Deled y dyddiau da!”
Lansiwyd y llyfr yn Neuadd Marble
yn Neuadd y Ddinas, ar Fehefin 2 gan
A r g l w yd d F a e r C a e r d yd d , y
Cynghorydd Freda Salway. Dywedodd:
“Mae hon yn flwyddyn arbennig iawn i
Gaerdydd ac i holl ddinasyddion
Caerdydd sydd heb os yn falch o alw’r
ddinas hon eu prifddinas. Mae’r llyfr
canmlwyddiant 2005 yn ffordd barhaol i
bawb gofio’r penblwydd hanesyddol
hwn, pan fydd Caerdydd yn dathlu 100
mlynedd fel dinas a 50 mlynedd fel
prifddinas Cymru.”
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Ysgol
Y Berllan Deg
Buom yn lwcus iawn i gael hyfforddwr
o ‘Capital Rugby’ i mewn i’r ysgol i
hyfforddi disgyblion blwyddyn 3. bu i
bawb fwynhau dysgu yr holl sgiliau
rygbi.
Cafodd blwyddyn 1 ymarfer corff
hefyd!! Bu iddynt fynd i ddawnsio i
gerddoriaeth y grŵp pop Cymraeg,
Triongl wrth i Triongl recordio eu cyfres
teledu newydd.
Ein helusen y tymor yma yw
Barnardos, ac rydym wedi bod yn dysgu
wrth hel yr arian. Bydd yr holl amlenni
yn cael eu casglu a bydd un enillydd yn
cael ei ddewis o’r bag er mwyn ennill
tedi mawr Barnardos.
Cafodd blwyddyn 2 drip i fyny i
eglwys Christchurch yn Llanedeyrn fel
rhan o’u gwersi Addysg Grefyddol.
Yno bu iddynt gael gweld arteffactau
Cristnogol y maent wedi ei drafod yn eu
gwersi. Daeth Brendan Burns i mewn
i’r ysgol i wneud gwaith celf gyda
blwyddyn 4 a 5. Gwnaed furluniau
lliwgar iawn ar gyfer yr oriel gelf.
Mae gennym ni wyddonwyr o fri yn
yr ysgol! Daeth Rhian Carbis i mewn i
wn e u d n i fe r o we i t h ga r e dd a u
Gwyddonol gyda’r ysgol gyfan yn ein
hwythnos Gwyddoniaeth (23 Mai27
Mai). Cafwyd cyfle i wneud cerbyd i
eirth ac olwynion fferis, dim ond i enwi
rhai gweithgareddau.

Newyddion
Ysgoloriaeth i Mali
Mae Mali Llywelyn o Benarth sy’n
ferch i Adrian a Joanna Lewis sy’n
berchennog siop telynau yn y dre,
newydd ennill ysgoloriaeth i astudio’r
delyn a’r piano yn Academi cerdd
Brenhinol Llundain a bydd hi’n dechrau
yn y Coleg ym mis Medi. Cynddisgybl
yn Ysgol Gyfun Plasmawr a Choleg
Glan Hafren ydi Mali. Llongyfarchiadau
iddi hi.
Partner Cwmni
Llongyfarchiadau i Aled Walters ar gael
ei benodi’n bartner yng nghwmni
cyfreithwyr MLM yng Nghaerdydd.
Mae Aled yn arbenigo ar gyfraith
gorfforaethol ac ar gyfraith y cyfryngau.
Genedigaeth
Llongyfarchiadau i Dr Iwan ac Elinor
Morris Llandaf ar enedigaeth Mali ar yr
28ain Ebrill yn Ysbyty Llandochau.
Chwaer fach i Osian Gruffydd.
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Taith pêldroed i Aberaeron

Y tîm ar gae Clwb Pêldroed Pontgarreg. Cefn: Rhys ‘Chester’ Hartley,
Jams Powys, Rhys Powys (Hyfforddwr), Ieuan Jones, Carwyn Huw, Guto Lewin,
Dave Walsh, Daniel Siôn, Tîm Hartley (Hyffordwr).
Blaen: Daniel Herbert, Rhodri Lewis, Jacob Jones, Kurtis Clarke.

Marwolaethau
Cydymdeimlad
Cydymdeimlwn â theulu y diweddar
Meudwen Davies, Rhiwbeina, a fu farw
ar yr ail o fis Mai yn Ysbyty’r Brifysgol
Caerdydd. Bu’r angladd yn Eglwys
Dewi Sant ar y 10fed o Fis Mai ac yn
dilyn yn Amlosgfa Bryndrain.
Cydymdeimlad
Cydymdeimlad â Wynne Lloyd a’r teulu
yn Llandaf ar golli ei wraig, Dilys, yn
Ysbyty Brifysgol Caerdydd ar yr 22ain o
Fai. Bu’r angladd yng nghapel y
Tabernacl ar yr ail o Fehefin ac yn dilyn
yn Amlosgfa Bryndrain.
Marw Dr John Hughes, Casnewydd
Cydymdeimlwn â Sally gweddw Dr
John M. Hughes a’r teulu yn eu colled
fawr. Bu farw Dr John Hughes yn
frawychus o sydyn yn ei gartre ar y
26ain o Fai yn 82 mlwydd oed. Bu’n
FeddygArolygwr yn Ysbyty Cadog,
Caerleon ac yn Gadeirydd Pwyllgor
Gwaith Eisteddfodau Genedlaethol
Casnewydd yn 1988 a 2004. Ym
mhumdegau’r ganrif ddiwethaf bu’r
teulu’n byw yn Rhiwbeina a bu Sally
gwraig Dr Hughes yn un o athrawesau
cyntaf Ysgol Feithrin Rhiwbeina a
sefydlwyd yn 1959. Bu plant hynaf y
teulu yn mynychu Ysgol Bryntaf cyn
symud i fyw i Gasnewydd.

Ma e’n ym dda n gos m a i ’r da i th
fondigrybwyll i Amarillo sydd ar
feddyliau pawb y dyddie hyn – ond taith
i Aberaeron aeth â sylw Tîm Pêldroed
dan 11 yr Urdd ganol mis Mai. Ar ôl
tymor llwyddiannus arall penderfynwyd
dathlu diwedd cyfnod cynradd y
bechgyn gyda thaith i herio rhai o dimau
gorau Gorllewin Cymru.
Y dasg gyntaf, ar ôl llwyddo i ffeindio
cae chwarae pentref Pontgarreg, oedd
wynebu timau cynradd Crannog ac
Aberporth a thîm cyfansawdd o fechgyn
lleol. Ar brynhawn crasboeth fe enillodd
bechgyn yr Urdd y tair gêm gyfeillgar 
gan fwynhau llond ysgyfaint o awyr iach
y wlad ar yr un pryd! I Dresaith wedyn i
dreulio’r noson ac i olchi chwys y
prynhawn yn y môr! Dychmygwch yr
olygfa – bechgyn yr Urdd yn ymarfer eu
tactegau ar draeth euraidd Tresaith, wrth
i’r haul fachlud yn goch ar y gorwel, a
rhai o’r hyfforddwyr yn gwylio’n ofalus
– o ardd Y Ship uwchlaw!
Y bore wedyn trefnwyd twrnamaint go
iawn ar gaeau chwarae Aberaeron.
Unwaith eto, fe ddangosodd y bechgyn
eu bod yn bêldroedwyr o safon gan
guro Llambed, Llandysul a Chastell
Newydd Emlyn a chael gêm gyfartal yn
erbyn tîm Aberaeron. Hawliodd Jacob
Jones ei le fel ‘Chwaraewr y Tymor’
gan sgorio chwe gôl mewn un bore a
rhaid nodi nad aeth yr un bêl heibio i
Carwyn Price yn y gôl trwy’r
penwythnos  er ei fod wedi troi ei
bigwrn a chleisio un o fysedd ei draed!
Diweddglo penwythnos i’w gofio
oedd ymweliad ag Abaty Talyllychau a
bedd (honedig) Dafydd ap Gwilym – a
chyfle i gicio pêl yn y cae y tu ôl i’r
Eglwys wrth gwrs!
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www.mentercaerdydd.org
029 20565658

CYCHWYN
Nôl ym mis Tachwedd 2004 sefydlwyd
‘Cychwyn’  grŵp sy’n gynrychiolaeth o
bartneriaid sy’n gweithio drwy gyfrwng
y Gymraeg yng Nghaerdydd gan
gynnwys Menter Caerdydd, Urdd
Gobaith Cymru, Mudiad Ysgolion
Meithrin,
Ysgolion
Cynradd
ac
Uwchradd y Sir a Swyddog Iaith Cyngor
Sir Caerdydd. Y pwrpas tymor byr oedd
cael gwell dealltwriaeth o’r ddarpariaeth
sydd ar gael i blant a phobl ifanc drwy’r
Gymraeg yng Nghaerdydd, ac yna
adnabod yr anghenion a chwilio am
ffynonellau arian i ateb y galw.
Derbyniwyd £5000 gan Gyngor Sir
Caerdydd i baratoi adroddiad o’r
ymchwil. Rhan bwysig iawn o’r
ymchwil oedd y sesiynau ymgynghori
cyson a gafwyd gyda’r plant a phobl
ifanc drwy ymweliadau â Chynlluniau
Chwarae,
ysgolion,
gweithleoedd,
Cylchoedd Meithrin a hefyd diwrnod o
ymgynghoriad yng Nghanolfan yr Urdd,
Bae Caerdydd yng nghwmni disgyblion
Ysgolion Glantaf a Phlasmawr.
Mae’r ymateb wedi bod yn galonogol
dros ben a’r bwriad nawr yw cynnal
Fforwm Ieuenctid a chyflwyno’r
Adroddiad i Uwch Swyddogion Cyngor
Sir Caerdydd.
Y Sialens Fawr
Bu rhai o staff y Fenter yn ffodus iawn i
gael pryd o fwyd am ddim yn ‘The Old
Post Office’ yn Sain Ffagan , Ddydd
Sul, Mai’r 15fed gyda chriw ‘The Big
Welsh Challenge’. Mae'r gyfres ar gyfer
BBC Wales yn gosod tasgau ieithyddol
i'r 'Dysgwyr', a'r gamp dros y
penwythnos oedd gweini pryd o fwyd yn
Gymraeg. Llongyfarchiadau mawr iddyn
nhw!

Rhai o ddisgyblion Ysgolion Glantaf a Phlasmawr yn
cymryd rhan yn un o’r sesiynau ymgynghori a gynhaliwyd
ym Mae Caerdydd dan ofal y Fenter yn ddiweddar.

Meddwl yn galed yn y Cwis

Cwis Cymraeg yn y Mochyn Du
Erbyn hyn mae’r Fenter yn cynnal cwis
Cymraeg yn y Mochyn Du nos Sul olaf
bob mis dan ofal y cwis feistr Dewi
‘Chips’ Wyn Williams. Mae’r cwis yn
denu tyrfa dda, a nifer o’r timoedd yn
dod yn fisol i geisio ennill y brif wobr!
Fe fydd y cwis nesaf yn cael ei gynnal
Nos Sul, Mehefin y 26ain am 8yh  felly
gwnech yn siwr eich bod chi’n dod yn
gynnar i gael bwrdd. £1 y person.
Codwyd £140 i Apêl Tŷ Hafan yn y
cwis diwethaf.

Mwynhau
pryd o fwyd
yn Sain
Ffagan

Y DINESYDD

6

MEHEFIN 2005

Gweithredu
i ddiogelu iechyd plant
Mae Cyngor Defnyddwyr Cymru yn
annog Aelodau Seneddol i fabwysiadu’r
Mesur Bwyd Plant, mewn ymgais i fynd
i’r afael â’r argyfwng y rhoddwyd llawer
o sylw iddo ar iechyd plant yn
gysylltiedig â’u diet.
Mae’r Cyngor yn un o’r 135 sefydliad
cenedlaethol sy’n cefnogi’r ymgyrch
Mesur Bwyd Plant drwy ysgrifennu at
Aelodau Seneddol yn gofyn iddynt
fabwysiadu’r ddeddfwriaeth drwy Fesur
Aelodau Preifat. Arweinir yr ymgyrch
gan Sustain: y gynghrair dros well
bwyd a ffermio.
Byddai’r Mesur, pe caiff ei dderbyn,
yn anelu i:
ddiogelu plant rhag marchnata
cynnyrch bwyd a diod afiach
cyflwyno safonau maeth ac ansawdd
gorfodol ar gyfer pob pryd ysgol
gwahardd gwerthu cynnyrch bwyd a
diod afiach o beiriannau gwerthu
mewn ysgolion
sicrhau addysg orfodol ar fwyd yn y
cwricwlwm cenedlaethol
dodi dyletswydd ar y llywodraeth i
hyrwyddo bwydydd iach, megis
ffrwythau a llysiau, i blant

Gyda’i gilydd, byddai’r mesurau hyn
yn sicrhau y byddai pob plentyn – beth
bynnag ei cefndir – yn manteisio o
amgylcheddau bwyd sy’n annog
bwyta’n iach.
“Mae’r Mesur eisoes wedi bod
gerbron y senedd fel Cynnig Bore
Cynnar ac wedi denu cefnogaeth 248 o
Aelodau Seneddol,” meddai Lindsey
Kearton, Uwch Swyddog Polisi gyda
Chyngor Defnyddwyr Cymru.
“Rydym yn awr yn lobio Aelodau
Seneddol i geisio darbwyllo un ohonynt
i fabwysiadu hyn fel Mesur Aelod
Preifat yn y sesiwn seneddol newydd er
mwyn iddo ddod yn ddeddfwriaeth.
“Cafodd y mater hwn lawer o sylw yn
y cyfr yngau yn ddiweddar, ond
ymddengys ei fod wedi llithro ymaith yn
dilyn yr ymgyrch etholiadol. Nid ydym
ni, ynghyd â miloedd o bobl eraill, eisiau
gweld hynny’n digwydd.
“Dangosodd ein hymchwil ddiweddar
fod defnyddwyr yng Nghymru yn
bryderus iawn am natur a faint o
hysbysebion bwyd a gyfeirir at blant, a
chred y mwyafrif fod addysgu plant am
y cysylltiad rhwng diet, maeth ac iechyd

Cymorth Dechrau Busnes i
Siaradwyr Cymraeg
Croeso i golofn Potentia Menter a Busnes, prosiect sy’n

helpu siaradwyr Cymraeg i ddechrau eu busnes eu hunain.
Mae’n bosib i chi sylwi eisoes bod Potentia Menter a
Busnes wedi bod yn noddi Pobol y Cwm ers dros fis
bellach. Bob nos, gellir gweld pobl busnes gwahanol wrth
iddynt fynd ati i redeg eu busnesau. Efallai ichi sylwi
hefyd eu bod nhw i gyd yn noeth – yn amlwg yn
mwynhau’r rhyddid o fod yn fos ar eu hunain!
Mae’r posibiliadau yn ddiddiwedd... mwy o wyliau,
mwy o hyblygrwydd i gymryd gwyliau pan fynnoch, mwy
o arian, mwy o foddhad, mwy o ddylanwad, mwy o waith
i’r ardal, gweithio oddi cartref ayb. Y gobaith yw y bydd y
cymeriadau hyn ar nawdd Pobol y Cwm yn eich ysbrydoli
chi i feddwl am ‘beth fydde chi yn ei wneud gyda rhyddid
o’r fath...’
Mae llawer o siaradwyr Cymraeg ar draws Cymru wedi
troi eu gweledigaethau’n fusnesau go iawn, ac mae’n bur
debyg bod pob un ohonom yn nabod rhywun sydd wedi
llwyddo yn barod. Y peth i’w gofio yw bod cymorth ar
gael i’ch helpu o’r camau cyntaf un; o ystyried a ydi
busnes yn addas i chi, i ddatblygu eich syniad a’i
sefydlu. Cysylltwch gyda ni felly ar 01248 672 610 –
ryden ni yma i’ch helpu.
Branwen Daniel,
Rheolydd Potentia Menter a Busnes.

a’u hannog i fwyta’n iachach pan yn
ifanc yn allweddol wrth iddynt
fabwysiadu ffyrdd mwy iach o fyw fel
oedolion.
“Yr hyn rydym ei angen yn awr yw i
wleidyddion yn San Steffan gamu fyny a
chwarae eu rhan wrth wella iechyd
presennol a dyfodol plant.

Cofio George M Ll Davies?
Annwyl Olygydd
Tybed, a ydych chi neu'r darllenwyr yn
cofio GEORGE M LL DAVIES,
heddychwr?
Rw i'n gwneud ymchwil am thesis
doethur a chofiant newydd George M
Ll.
Os ydy 'da unrhyw un cofiannau (da
neu ddrwg, pwysig neu amhwysig),
dogfennau, lluniau, storïau  un
rhywbeth!  cysylltwch â fi, os gwelwch
yn dda. (Wrth adael neges, siaradwch
yn glir ag yn araf, achos dysgwr o'r iaith
ydw i! Diolch!)
Jen Llywelyn
Tŷ Gwyn, Ystumtuen, Aberystwyth
SY23 3AF
jen_llywelyn@yahoo.co.uk
01970 890628
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Ysgol
Gymraeg
Melin
Gruffydd

Arwyddion Newydd
Ar ddechrau cyfnod newydd yn Ysgol
M e l i n G r u f f yd d c o m i s i yn w yd
arwyddion newydd tu fewn a thu fas i’r
ysgol gan gynddisgybl o’r ysgol, Huw
Elfyn Jones.
Graddiodd Huw mewn Astudiaethau
Dylunio ym Mhrifysgol Metropolitan yn
Llundain ac mae’n gweithio’n llawrydd
fel cynllunydd graffeg. Ble gwell i osod
ei waith ond ar furiau ei hen ysgol
g yn r a d d ! D ym u n w n d d yf o d o l
llwyddiannus iddo.
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Lansio Llyfr am
Batagonia
Bore Llun y 23ain o Fai cynhaliwyd
lawnsiad yn y Cynulliad ar gyfer cyfrol
newydd sbon o’r enw ‘Rocky Trip’ sy’n
adrodd hanes y Wladfa yn Sbaeneg a
Sasneg. Gobeithir cyhoeddi fersiwn
Cymraeg / Saesneg yn y dyfodol.
Cadeiriwyd y digwyddiad yma gan Alun
Pugh, Gweinidog Iaith a Chwaraeon y
Cynulliad.
Roedd y ddau awdur sef Sergio
Sepikura a Jorge Miglioni o Esquel yn
yr Andes yn bresennol a chafwyd
anerchiadau gan y ddau. Yn bresennol
hefyd roedd lysgennad Prydain yn
Buenos Aires sef y Dr John Hughes, yn
enedigol o Bengam, Cwm Rhymni. Yn
ystod y seremoni cyhoeddodd Alun
Pugh fod t Cynulliad yn bwriadu parhau
a’r gefnogaeth i Gynllun dysgu
Cymraeg yn y Wladfa. Bydd y llyfr ar
werth yn siopau llyfrau’r wlad yn y
dyfodol agos.

Prifathro Newydd
Dymunwn hefyd y gorau i brifathro
newydd yr ysgol, Mr Illtud James , a
fydd yn ymgartrefu yn fuan yn yr
Eglwys Newydd.
Huw Elfyn Jones
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4 modiwl mewn blwyddyn
Cyfres o seminarau
Rhaglen o siaradwyr
Cymhwyster MSc Econ

Cwrs blwyddyn trwy gyfrwng y Gymraeg mewn
adran flaengar a bywiog
Am fwy o fanylion cysyllter â:
Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru, Adran
Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Prifysgol Cymru,
Aberystwyth
Ffôn: 01970 622336 Ebost: sgc.iwp@aber.ac.uk
Gwefan: www.aber.ac.uk/interpol/sgciwp

Cwrs Gwleidyddiaeth
a Chymdeithas
Cymru
Annwyl Ddarllenwyr.
Hoffwn dynnu eich sylw at Gwrs MSc
Econ unigryw sydd yn cael ei gynnig
trwy gyfrwng y Gymraeg yn Adran
Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol
Cymru Aberystwyth.
Sefydlwyd y cwrs blwyddyn hwn,
Gwleidyddiaeth a Chymdeithas
Cymru, yn dilyn y newidiadau a
welwyd yng Nghymru ers datganoli, ac
mae’r modiwlau yn cynnwys rhai ar
Wleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru,
Datganoli o fewn y Deyrnas Gyfunol, a
Chynulliad Cenedlaethol Cymru.
Disgwylir i fyfyrwyr ddilyn cyfres o
seminarau, a pharatoi cyflwyniadau a
thraethodau; ceir cyfle hefyd o fewn y
rhaglen i glywed nifer o arbenigwyr ar
ddatganoli a llunio polisi yn trafod eu
syniadau a’u gwaith. Mae Adran
G wl ei d yd d i a e t h R yn g wl a d ol
Aberystwyth yn cael ei hystyried fel un
o’r goreuon yn y maes, a chaiff unrhyw
fyfyriwr uwchraddedig yma gyfle i
gyfrannu at gymdeithas ymchwil
fywiog .
Mae’r cwrs wedi rhedeg ers pedair
blynedd bellach, ac mae pawb a’u
hastudiodd yn tystio i’r profiad a’r
cymhwyster ddyfnhau eu dealltwriaeth o
sefyllfa Cymru heddiw ac agor drysau ar
gyfer pob math o amrywiol yrfaoedd
yng Nghymru a thu hwnt.
Os am fwy o fanylion am y rhaglen
arbennig hon, cysyllter â Sefydliad
Gwleidyddiaeth Cymru, Prifysgol
Cymru, Aberystwyth. (Ffôn: 01970
622336 neu ebost:
sgc.iwp@aber.ac.uk).
Yn gywir
Dr Richard Wyn Jones
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YSGOL
PLASMAWR
Ffarwelio â blwyddyn 11
Ar Ddydd Mawrth, Mai 17eg daeth yr
amser i ffarwelio gyda blwyddyn 11.
Wedi bore caled o wersi yn adolygu ar
gyfer yr arholiadau ffarweliwyd â hwy
yn ffurfiol. Cafwyd gwasanaeth yn
gyntaf gyda Mr Geraint Rees yn rhannu
cyngor doeth gyda’r criw a chwarae cân
‘Sun Screen’ gan Baz Luhrmann. Yna
ca fw yd pr yn h a wn h wyl u s yn g
Nghanolfan Hamdden y Tyllgoed lle
roedd buffet ac adloniant. Roedd y
buffet yn ardderchog a rhaid diolch yn
fawr i’r criw arlwyo – Venice Hacker,
Jonathan Fry, Steffan H Jones,
Rhiannon Hanmer a Gwenllian Wyn am
goginio cacennau i ni gyd a diolch mawr
i Mrs Curran am y gacen siocled
anhygoel a oedd wedi ei addurno gyda
bathodyn yr ysgol.
Diolch i Siôn Browne am drefnu
adloniant disgo gwych a Steffan H Jones
am sicrhau sain arbennig. Diolch hefyd i
‘Random Elbow Pain’ am chwarae set o
bedwar cân a oedd yn cynnwys fy hoff
gân sef ‘Universally Speaking’ gan y
Red Hot Chilli Peppers. Pob lwc i
Rhydian Davies, Gareth Rosser a Robert
Tyrrell yn y dyfodol! Diolch i Dafydd
Pritchard am ei araith ddifyr a phob lwc
i gariadon y flwyddyn, sef Ieuan Stracy
a Kila Riley, Gareth Rosser a Melissa
Hayes a Robert Tyrrell a Laura
Osbourne!
Yn ystod y prynhawn trefnwyd nifer o
wobrau i’r disgyblion gan y criw o
ferched sydd wedi bod yn gweithio ar y
blwyddlyfr. Dyma’r canlyniadau:
Disgyblion mwyaf doniol: Rachael
Bond, Robert Tyrrell
Dilynwyr ffasiwn: Nick Griffin, Ruby
Ridgeway
Disgyblion Disglair: Eleri Williams,
Steffan E Jones
Chwaraewyr Gorau: Ieuan Stracey,
Elinor Snowsill
Disgyblion mwyaf tebygol o fod yn Brif
Weinidog: Mabli Jones, Gruffydd Jones
Disgyblion mwyaf tebygol o fod yn
filiwnydd: Kara Morse, Sion Browne
Cerddorion y Flwyddyn: Ffion Trefor,
Steffan H Jones
Pob lwc i bawb yn yr arholiadau a’r
dyfodol!
Miss Siân Elin Griffith.
Pennaeth CA4
Teimlodd yn rhyfedd cael parti diwedd
cyfnod cyn i amser pwysicaf y flwyddyn
gyrraedd  yr arholiadau! Ond, er hyn,
cawsom ddathliad bythgofiadwy draw
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yn y Ganolfan Hamdden. Roedd
cerddoriaeth bendigedig gan fand enwog
yr ysgol (diolch i Rob, Rhyd a Gaz) ac
roedd llawer o fwyd, efallai gormod,
wedi ei baratoi ar ein cyfer. Fe aeth y
gacen siocled gyda’r bathodyn ysgol
arni yn gyflym iawn ac roedd yna lawer
o wobrau, rhai doniol a rhai difrifol, i
nifer o’n haelodau. Areithiodd Dafydd
Pritchard, a oedd yn llawn adloniant,
gan ein hatgoffa o’r tîm rygbi merched
enwog yn yr ysgol (am y tro olaf
gobei thi o!). Ar y c yfan, parti
llwyddiannus a golygfa hapus  môr o
grysau T melyn llawn llofnodion a
blwyddyn fach gyda’i gilydd am y tro
olaf.
Carys Notley, bl 11
Ffarwelio â blwyddyn 13
Ffarweliwyd hefyd â disgyblion hynaf
yr ysgol ar brynhawn Gwener, Mai
27ain yn Stwidio Ddrama yr ysgol.
Cafwyd cyngor gan Bennaeth y
Chweched Dosbarth, Mr Mathew Evans,
a’r Prifathro, Mr Geraint Rees a
chacennau bendigedig. Rhyfedd oedd
gweld ein disgyblion blwyddyn 7 cyntaf
wrth i’r ysgol agor ym Medi 1998 wedi
aeddfedu ac yn barod i adael a dilyn
llwybrau gwahanol. Pob lwc i bob un
ohonynt!
Edrychwn ymlaen at y Ddawns Ffarwel
ar nos Iau, Mehefin 30ain yng Ngwesty
y Marriott.
Ymweliad â Storey Arms
Aeth criw bach ohonom o flwyddyn 8 i
Ganolfan Storey Arms am benwythnos
ym mis Mai gyda Mr Aled Morgan, sef
canolfan awyr agored sy’n cael ei reoli
gan Cyngor Caerdydd.
Dydd Gwener a Dydd Sadwrn
Cyn cyrraedd y ganolfan ar ddydd
Gwener aeth pob un ohonom lan
mynydd uchaf de Cymru, sef PenyFan
a oedd yn brofiad arbennig. Ar ôl hyn fe
gyrhaeddom y ganolfan a rhoi ein
bagiau yn yr ystafelloedd. Fel
gweithgaredd nos roedd rhaid i ni ddilyn
staff o gwmpas coedwig. Gyda
wellingtons llawn dŵr, y pâr oedd heb
golli dŵr a’r cyflymaf oedd yn cael
mantais ar rownd 2. Rownd 2 oedd i
fynd trwy’r goedwig gyda darn plastig o
amgylch llaw ein hunain ac ein pâr. Yr
enillwyr oedd Steffan Lloyd a Rhys
Evans.
Trannoeth aethom i Gladstbury gyda
cayacs. Fe wnaethom rwyfo ar yr afon
Gwy a oedd yn hwyl tan i storm
ddychrynllyd ddechrau! Roedd pob un
ohonom, yn enwedig Nicky Williams yn
socian! Gyda’r nos, wedi sychu, aethom

Bechgyn blwyddyn 8 a Mr Morgan ar
Fannau Brycheiniog

i Garw Nant. Rhannodd Mr Morgan ni
mewn i grwpiau ac roedd rhaid i ni
ddarganfod pyst gyda rhifau a
llythrennau oedd wedi eu cuddio yn y
goedwig. Fe wnaeth pob un ohonom
fwynhau y penwythnos yma yn fawr!
Steffan Lloyd, bl 8
Dydd Sul
Diwrnod gwlyb arall ond roedd pawb yn
d a l i ed r ych ym l a en at y
gweithgareddau.
Yn anffodus roedd Steffan Lloyd yn
teimlo’n sâl felly nid oedd hi’n bosibl
iddo ddod gyda ni. Felly gyda Steff yn
gadael am adref cychwynnodd un ar
ddeg ohonom  y bechgyn, Mr Morgan a
Mike ein harweinydd, am yr afon.
Roedd pawb yn edrych ymlaen ond oedd
distawrwydd ar y bws, rhai yn pryderu
am gwympo mewn i’r dŵr, eraill yn
barod i wneud unrhywbeth.
Cychwynnom ni yn 9 o fechgyn, ond
erbyn i ni gyrraedd roedd 10 gan mai Mr
Morgan oedd y bachgen mwyaf!
Anfonodd Meic ni ar daith lan yr afon
yn gyntaf. Oherwydd y glaw roedd yr
afon yn gryf a llawn egni a’r creigiau yn
llithrig a pheryglus. Trwy gydol y daith
fe wnaethom ddringo dros greigiau a
choed, cropian o dan gerrig a phontydd,
cwympo mewn i ddŵr a mwd a llithro
lawr twnnel yn y tywyllwch. A hynny i
gyd cyn cinio! Wrth eistedd i lawr
roedden ni’n oer, gwlyb ond dal yn
llawn cyffro. Cyrhaeddom ni ‘Loony’s
Leap’ a chymryd tro i neidio i mewn i’r
dŵr gwyn dwfn a oedd yn troi a throi.
Roedd y dŵr yn rhewllyd a phob un
ohonom mewn crysau T a siorts! Wrth
deithio yn ôl ar y bws roedd pob un yn
siarad am y naid a’r holl benwythnos.
Nicky Williams, bl 8
Hoci Bl 7
Llongyfarchiadau i dîm hoci blwyddyn
7 am ddod yn drydydd yn Nhwrnament
Ysgolion Cymraeg y Deheubarth yn
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Cystadleuaeth Menter yr Ifanc

ŵp

Llongyfarchiadau

i’r

gyrraedd

Rownd

Derfynol

gr

drydedd

wobr

yng

Busnes
ac

am

ennill

y

nghystadleuaeth

Menter yr Ifanc Caerdydd 2004-05. Bu’r
12 aelod yn gweithio’n ddiwyd ar greu
CD yn llawn nodiadau a chyflwyniadau
ar

fusnesau

lleol

byddai

o

ddefnydd i

ddisgyblion yn astudio’r pwnc ar gyfer
TGau neu Safon Uwch.

Y Bac
Mae’r

Fagloriaeth

yn

cyrraedd

cyfnod

prysur gyda nifer o gynlluniau cyffrous
ar

gyfer

myfyrwyr

Blwyddyn

12

yr

Ysgol. Yn ddiweddar aeth pob disgybl
ar ymweliad â ffatri hufen iâ ‘Loseley’
ge r

Tîm Hoci Blwyddyn 7

Cwmbra n

‘E c onom i

Ysgol Gyfun Cwm Rhymni yn
ddiweddar.
Y tîm yw Erin Gough, Cadi Jones,
Megan PowellWilliams, Luned Evans,
Savanna Jones, Catrin Herbert, Olivia
Golstharp, Nicola Powdrill, Emma
Williams a Carys John.
Llwyddiannau athletau
Llongyfarchiadau i dîm athletau
blwyddyn 8 a 9, bechgyn a merched, a
fuodd yn cystadlu yn Janer Park ar Fai
26ain. Diwrnod llwyddiannus iawn i
Ysgol Plasmawr gyda rhan helaeth o’r
disgyblion yn mynd ymlaen i rownd
derfynol Ysgolion Caerdydd yn
Leckwith ar Fehefin 7fed. Roedd
llwyddiant ysgubol i Gareth Llywellyn a
Kira Davies o flwyddyn 9 a Manon
Roberts o flwyddyn 8.
Marc Barcud
Yn ddiweddar fe enillodd yr ysgol Farc
Barcud am ansawdd ei gwaith gyda’r
sgiliau sylfaenol o lythrennedd a
rhifedd. Mae ein cynlluniau sgiliau
sylfaenol wedi bod yn enfawr ar hyd y
blynyddoedd gyda chymorth disgyblion,
rhieni a gwir foddolwyr .
Llongyfarchiadau i bawb.
Eisteddfod Genedlaethol
yr Urdd 2005
Mae nifer o ddisgyblion ac athrawon
wedi bod yn brysur iawn yn paratoi ar
gyfer cystadlu yn yr Eisteddfod yng
Nghaerdydd eleni a hefyd ar gyfer y sioe
gerdd Les Miserables a fydd gyda’r nos
yn ystod yr wythnos. Ar nos Fercher,
Mai 25ain cafodd y rhain gyfle i
berfformio o flaen rhieni ac eraill mewn
cyngerdd yn yr ysgol fel paratoad ar
gyfer y cystadlaethau pwysig. Pob hwyl
i bob un ohonoch!

Bop yr Haf
Ar Nos Wener, Gorffennaf 1af bydd y
Gymdeithas Rieni ac Athrawon yn
trefnu noson o adloniant yn y Clwb
Trydan ym Mhontcanna gyda Catsgam
ac eraill. Tocynnau yn £5 o’r ysgol neu
£6 wrth y drws. Bydd y noson yn
dechrau am 7.30pm. Cysylltwch â Mrs
Siriol Burford ar rif ffôn yr ysgol –
20405499. Dewch yn llu!

Gwelwyd

a

fel

rhan

o

T he chnol eg’

hefyd

enghraifft

fodi wl
y
o

Ba c.
bolisi

cynaladwyedd cwmni lleol sydd yn ailgylchu

d

ŵr

gwastraff i’w defnyddio o

fewn y broses cynhyrchu.
Cafwyd

sesiwn

dra

wahanol

Tai

Chi

i’r

ysgol

i

gymryd

sesiynau

gyda’r Chweched. Gwelir y ‘celfyddyd’
fel rhan o fywyd dyddiol yn y Dwyrain
pell, a bu’n brofiad diddorol cael awr o
hyfforddiant i geisio ystwytho’r corff.

Y Gr

ŵp Busnes
yng

nghystadleuaeth
Menter yr Ifanc

yn

ddiweddar pan wahoddwyd hyfforddwr
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Newyddion o’r Eglwysi

Ebeneser, Heol Siarl

Tabernacl, Yr Ais

Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd
Ar nos Fercher, 14 Ebrill cynhaliwyd
cyfarfod o dan y testun “Y we fydeang
a grym Power Points” yng nghapel y
Crwys o dan arweiniad y Parch Alun
Tudur ac Arfon Jones. Cyfarfod oedd
hwn i ddangos sut y gall technoleg yr
unfed ganrif ar hugain fod o fudd wrth
gyflwyno a hyrwyddo’r Efengyl, yn
ogystal ag astudio a dysgu mwy am y
Beibl.
Mae Eb eneser wedi b od yn
defn yd di o Power Point yn y
gwasanaethau ers dros flwyddyn a
hanner a bellach mae’n rhan naturiol
o’r addoliad.
Nid dileu un cyfrwng ar draul
cyfrwng arall yw’r bwriad, ond ble mae
technoleg yr unfed ganrif ar hugain yn
gymaint rhan o fywyd bob dydd ein
hieuenctid bellach rhaid ystyried ei bod
yn gyfrwng rhy werthfawr i’w
anwybyddu a’i adael tu allan i ddrws y
capel...

Genedigaeth
Llongyfarchiadau i Llinos a Hefin Jones
ar

enedigaeth

eu

mab,

Gwion

Prys.

Ganwyd ef r y 27ain o Chwefror. Mae'r
tri yn ffynnu a Mari wrth ei bodd, heb
sôn am falchder tad-cu a mam-gu, sef
Roy a Mary James, Aberystwyth
Hefyd, mae Alwyn a Zohrah Evans wedi
gwirioni ar ddod yn nain a taid am y
trydydd tro. Ganed Mirain Indeg ar yr
20fed

o

Fawrth

Abertawe,

i

yn

Non,

Ysbyty
merch

Singleton
Alwyn

a

Zohrah, ac Aled Francis. Mae'r teulu'n
byw yn Fforest, Pontarddulais.

Cymdeithas y Chwiorydd.
Daeth tymor y chwiorydd i ben gydag
oedfa hyfryd wedi cael ei threfnu gan
Beryl

Hall.

Gwerthfawrogwyd

cwmni

cyfeillion Ebeneser i ddathlu’r Pasg yn
eu cwmni hefyd.

Romania.
Gwerthfawrogwyd rhoddion hael nifer o
aelodau’r eglwys tuag at yr ymdrech i
gynorthwyo’r anffodusion yn Romania.
Mae’n

bwysig

uniaethu

bod

gyda’r

y

Tabernacl

ymdrechion

yn

dyngarol

hyn.

Datblygiadau’r Ais.
Cynhaliwyd

nifer

o

gyfarfodydd

yn

ddiweddar rhwng yr Awdurdod Lleol, y
datblygwyr
Ofnir

nad

a

swyddogion

oes unrhyw

yr

eglwys.

newyddion

i’w

rannu, ond bod pob ymdrech posibl yn
cael

ei

wneud

er

mwyn

sicrhau

hawliau’r eglwys. Y brif ddadl sy’n
cael ei chyflwyno yn erbyn yr eglwys
bellach yw’r mater o ddiogelwch, gan
fod y swyddogion proffesiynol yn
amharod i gytuno i’r syniad o ‘dir
cyffredin’
rhwng
cerddwyr
a
cherbydau’r eglwys yn defnyddio’r un
llain dros y canllath o fynedfa’r capel i’r
man priodol ar hyd Mill Lane.
Mae’n bwysig bod yr eglwys yn parhau
i ddwyn pwysau ar y cynghorwyr lleol.
Mae rhai ohonynt yn credu bod yr
eglwys yn ystyfnig ac yn amharod i
gyfaddawdu. Mae nifer dda o eglwysi
eraill Caerdydd wedi llofnodi deiseb er
mwyn cefnogi’r Tabernacl (a diolch am
hynny), a gobeithiwn y bydd yr
Awdurdod yn parchu a chydweithio
gyda’r eglwysi i’r dyfodol. Mae
brwydrau eraill ar y gorwel megis
defnyddio talebau parcio ar y Sul, ac
mae’n bwysig bod y Tabernacl yn
cefnogi’r eglwysi eraill yn y frwydr
honno hefyd.

Dathlu 10
Daeth cynulleidfa luosog i Ebeneser
Caerdydd ar fore Sul, 17 Ebrill i rannu
llawenydd a dathlu deng mlynedd
gweinidogaeth y Parch Dr. Alun Tudur
yn y brifddinas. Dathlu a chofio oedd
thema’r gwasanaeth, cofio y melys a’r
chwerw, y llawenydd a’r tristwch, a
rhoi diolch i Dduw am y ddeng
mlynedd gyfoethog a bendithiol a
goleuedig dan arweiniad Alun.
Yn ystod y gwasanaeth cawsom
d d a t h l u S wp er yr Ar g l w yd d .
Gweinyddwyd y sacrament gan
ysgrifennydd yr Eglwys; Malcolm
Thomas, ac Alun, yn ôl ei ddymuniad
yn derbyn y bara a’r gwin yng
nghwmni ei deulu.
Ar ôl yr oedfa roedd y festri’n llawn
a pharti i ddathlu’r achlysur. Roedd
Alun a Vikki, wrth eu bodd ymhlith
plant yr Ysgol Sul yn torri’r deisen
hardd, ac yn derbyn rhoddion priodol i
goffáu’r digwyddiad arbennig.

Priodas Aur
Ll on gyfa r chi ada u i
Derek a Kate Rees ar
ddathlu priodas aur yn
ddiweddar. Ni fu Kate yn
hwylus ers tro, ond
g obei th i wn
iddi
fwynhau’r achlysur hwn
yng nghwmni ei theulu.

Owain Tudur a Mari Thomas
a’r Parch Alun Tudur

Mae englyn y Parch John Gwilym
Jones ar gyfer yr achlysur yn crynhoi’r
cyfan.
Yn ei bwyll a’i anian bur – cawsom her
Cawsom wên ei gysur,
A chawn ei ddawn a’i gred ddur
A’r hynt i yfory’r antur

Derbyn dau
Llawenydd mawr i ni fel eglwys oedd
derbyn Owain Tudur a Mari Thomas,
dau o bobl ifanc yr eglwys yn gyflawn
aelodau ar 1 Mai 2005. Cymerwyd
rhan yn y gwasanaeth gan yr
ysgrifennydd, Malcolm Thomas a Lisa
Mair Williams. Cyflwynwyd copi
diwygiedig o’r Beibl Cymraeg Newydd
i’r ddau.
Cyngerdd Cymdeithas y Beibl
Ar nos Fercher, 25 Mai 2005
cynhaliwyd cyngerdd yn Ebeneser, er
budd Cymdeithas y Beibl. Côr Aelwyd
Hamdden Caerdydd oedd yn diddanu
gyda detholiad o’r defosiynol, ysgafn a
chyfoes.. Cafwyd cyflwyniadau llafar
ac unawdau gan aelodau o’r côr gyda
neges o gymod a heddwch yn gweu
drwy’r darnau.
Hefyd, cafwyd datganiad ar y
soddgrwth gan Angharad Maxwell,
disgybl yn ysgol Glan Taf ac aelod o
eglwys Minny Street
Anerchwyd gan y Parch Owain Llŷr
Evans, gweinidog Minny Street, a’i
destun oedd, Y Beibl, wrth gwrs. Ei
neges oedd mai hwn oedd ein ‘cyffur’,
hwn sydd yn ein cymell ac yn ein herio
a’n harwain. Doedd dim allai fod yn
bwysicach na sicrhau fod hwn, trwy
waith Cymdeithas y Beibl ar gael i
bawb o bob iaith ble bynnag y bônt yn
y byd.

Y DINESYDD

Eglwys y Crwys
Anrhegion
Yn ystod oedfa’r hwyr ar Sul Mai 15fed,
derbyniwyd Mrs David James y rhod o
lusernau gardd o flodau, fel arwydd o
werthfawrogiad yr Eglwys am ei
chyfraniad difliono fel trefnydd blodau’r
cysegr dros gyfnod o ddeugain mlynedd.
Talwyd teyrnged iddi gan ei gweinidog
y Parch Glyn Tudwal Jones a chafwyd
gair o ddiolch gan Mrs Rae Davies.
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Salem, Treganna

Ffoadur yn brif
wirfoddolwr Cymru

Bedydd
Bedyddiwyd Indeg, merch Siân ac Aled
Morgan

a

chwaer

cyntaf o Fai.

fach

Steffan

ar

y

Dymunwn yn dda iddi hi

a’i theulu.

Clwb Llyfrau
Bu’r

Clwb

Llyfrau’n

cwrdd

i

drafod

Notes on a Scandal gan Zoe Heller.

Llywydd Sasiwn y De

Cymanfa Ganu’r Plant
Cynhaliwyd Gymanfa Ganu flynyddol y
plant yng nghapel y Crwys ar fore Sul
Mai 15fed. Yr arweinydd gwadd eleni
oedd Mr Iwan guy yncael ei gynorthwyo
wrth yr organ gan Mr Emyr Roberts.
Cafwyd bore bendithiol iawn yn canu ac
ymuno ym moliant y plant.

Cafodd Y Parchedig Haydn Thomas, ein
cyn fugail, ei wneud yn llywydd Sasiwn
y De ddechrau Mai mewn cyfarfod o’r
Sasiwn yng Nghydweli.

Rydym yn ei

longyfarch yn fawr ac yn dymuno’n dda
iddo yn y gwaith.

Gwasanaethau
Oedfa Cymorth Cristnogol

Y Grŵp Merched
Nos Lun Mai 23ain cafodd aelodau'r
Grwp Merched noson werthfawr iawn
yn hwylio o gwmpas Bae Caerdydd ac i
fyny aber yr afon Elái. Wedi cyrraedd tir
sych wrth lanfa’r Fôr Forwyn cafwyd
cyfle i gymdeithasu dros bryd hwyr
mewn bwyty cyfagos.
Clwb Teithio ‘91
Cafodd aelodau y Clwb teithio amser
hwylus a gwerthfawr iawn yn ymweld â
rhai o wledydd Ewrop dros gyfnod o
ryw ddeg diwrnod ar ddiwedd Ebrill a
d e ch r a u Ma i . Ca fw yd g wl e d d
ddiwylliannol yn y tŷ opera yn Budapest
ac ambell waltz mewn cyngerdd
Strawsaidd yn Vienna. Bydd y daith
nesaf yn ymweld ag Ynys Wyth rhwng
y 24ain a’r 28ain o fis Hydref. Os am
ymuno a’r daith hon cysylltwch â Babs
neu Aled Evans ar Gaerdydd 029
20494376. Croeso cynnes i bawb.

Cawsom

oedfa

hyfryd

yn

Salem

dan

nawdd y Cyngor Eglwysi.
Cawsom oedfa arbennig hefyd nos Sul
yr 22ain o Fai.
cynorthwyo
gafwyd

i

Daeth Côr Canna i’n

gynnal

yr

darlleniadau

oedfa

gan

ac

nifer

fe
o’n

haelodau.

Clwb Coffi
Cyfarfu’r Clwb Coffi
felly

cofiwch,

os

yn ystod y mis,

ydych

chi’n

rhydd,

dewch draw i’r Chapter ail fore Gwener
y mis!

Aelodau yn yr ysbyty
Rydym

yn

haelodau

meddwl

sydd

yn

yr

am
ysbyty

nifer

o’n

ar hyn

o

bryd.

Cydymdeimlo
Rydym yn cydymdeimlo’n fawr â nifer
o’n

haelodau

sydd

wedi

colli

agos o’r teulu yn ddiweddar.

aelodau

Rydym yn

meddwl amdanynt.
Cydymdeimlwn â:

Gwaith Cynnal yr Adeilad
Dros gyfnod o wythnosau yn ystod y
Gwanwyn bu Mr Tommy Jenkins yn
adfer y wal sy’n amgylchu y maes
parcio. Yn ogystal bydd y gwaith o
beintio cefn yr adeilad yn mynd rhagddo
ym mis Mehefin.
Eisteddfod yr Urdd
Mewn gwasanaeth arbennig i agor
wythnos Gŵyl Genedlaethol yr Urdd
cafodd aelodau y Crwys gyfle i ymuno
mewn oedfa werthfawr yng nghapel
Minny St. ar fore Sul Mai 29ain. Roedd
cynnwys y gwasanaeth yn adlewyrchu
cyfraniad y mudiad i fywyd y Gymru
gyfoes. Cymerwyd rhan gan rai o
aelodau yr Ysgol Sul sef Emyr Griffiths,
Elan Evans a Mared Jarman.

Richard Hall Williams sydd wedi colli
ei frawd yn ddiweddar.
Siân Parry Jones sydd wedi colli ei
mam.
Prys Davies sydd wedi colli ei dad.
Megan Chilton sydd wedi colli ei
chwaer.

Gwenno
yn Glastonbury
Mae Gwenno Saunders, y gantores a’r
ddawnswraig o Gaerdydd, wedi ffurfio
band o’r enw “The Pipettes” ac yn
ddiweddar fe fuon nhw’n perfformio
yng Nghasnewydd ac ym mis Mehefin
bydd hi a’r band yn ymddangos yng
Ngŵyl Glastonbury. Cyn disgybl o
Ysgol Glantaf ydy Gwenno.

Mae ffoadur, a ysgogwyd i weddnewid
ei fywyd yn dilyn ei waith gwirfoddol,
wedi ennill gwobr genedlaethol am
helpu eraill i wneud yr un fath.
Pan dda eth Th em ba Moyo o
Gaerdydd, i Gymru o Zimbabwe dair
blynedd a hanner yn ôl, cysylltodd â
Chyngor Ffoaduriaid Cymru sy’n
d a r p a r u c ym or t h ym a r fe r ol a
gwei t h gar edda u c ym dei t h a sol i
ffoaduriaid a cheiswyr lloches.
Heddiw, ef yw un o hoelion wyth
Llais Ffoaduriaid Cymru, rhwydwaith o
42 o fudiadau cymunedol i ffoaduriaid.
Mae hefyd yn Gadeirydd Cymdeithas
Cefnogi Datblygiad Zimbabwe yng
Nghymru a’r mis hwn bydd yn un o
enillwyr gwobr Gwirfoddolwr y
Flwyddyn Cymru 2005.
Mae Themba wedi ennill y wobr
gyntaf yng nghategori oedolion y
gwobrau – y cyfle blynyddol i gydnabod
a gwobrwyo pobl sydd wedi gwneud
cyfraniad aruthrol i’w cymuned.
Rh edir y cyn l lun gan Gyn gor
Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC)
gyda chefnogaeth y Gronfa Loteri Fawr
a Llywodraeth Cynulliad Cymru.
Derbyniwyd cyfanswm o 186 o
enwebiadau ar gyfer y gwobrau eleni.
Ymhlith yr enwau a gyflwynwyd ceir
hoelion wyth mudiadau gwirfoddol
cenedlaethol neu leol, pobl sydd wrth
wraidd prosiectau cymunedol – a phobl
sydd rywsut, rywfodd, yn dod o hyd i
gymaint o wahanol ffyrdd o helpu pobl
eraill.
Roedd y panel beirniaid yn cynnwys y
gantores a’r ddarlledwraig Beverley
Humphreys, Peter Owen o Uned Sector
Gwirfoddol Llywodraeth Cynulliad
Cymru, Catrin Fletcher, aelod Bwrdd
CGGC, Chris Hoyle, Cyfarwyddwr
Gwirfoddolwyr Gwasanaeth Cymunedol
C ym r u a Su e Pi ck a va n c e,
Cyfarwyddwraig Gwirfoddoli, CGGC.
Gwahoddwyd yr enillwyr i seremoni
wobrwyo yng ngofal Llywodraeth
Cynulliad Cymru ym Mae Caerdydd ar
7 Mehefin. Yn ogystal â’r naw enillydd
cenedlaethol, cafodd 56 o enwebeion o
bob cwr o Gymru ‘Ganmoliaeth Uchel’
gan y panel beirniaid a byddant yn
derbyn tystysgrif yn eu hardal leol yn
ystod Wythnos y Gwirfoddolwyr (17
Mehefin).
Ymysg yr enillwyr eraill y mae rhedwr
dall sydd wedi gorffen 100 marathon i
godi arian i elusennau, a throseddwr
ifanc a brofodd ei fod yn Samariad
trugarog drwy gefnogi pobl ifanc eraill
sydd mewn sefydliadau caeth.
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BRYN TERFEL YN YMDDANGOS
AM Y TRO CYNTAF
YN PROMS CYMRU CAERDYDD
Bydd Bryn Terfel y bariton bas o Gymro
sy’n fawr ei glod trwy’r gwledydd yn
ymddangos am y tro cyntaf yn Nhymor
Canmlwyddiant 2005 Proms Cymru
Caerdydd, gyda pherfformiad cyngerdd o
Tosca Puccini. Bydd y cyngerdd yn un o
chwe pherfformiad cerddorfaol gyda’r hwyr
yn y gyfres, sydd ar fynd o 14 tan 23 o
Orffennaf yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd.
Dan gyfarwyddyd artistig yr arweinydd
Owain Arwel Hughes OBE, mae Tymor
Canmlwyddiant Proms Cymru Caerdydd, ac
iddo 12 o gyngherddau nad gwiw eu colli ar
fynd dros 10 niwrnod, yn addo bod yn un o’r
mwyaf cyffrous yn ei hanes 20 mlynedd.
Mae’r wledd yma o gerddoriaeth sydd wrth
fodd ein calonnau ni oll yn ganolbwynt
calendr diwylliannol Caerdydd ers talwm ac
yn un o nodau amgen Gŵyl Caerdydd
flynyddol y ddinas. Bydd Tymor 2005
Proms Cymru Caerdydd hefyd yn chwarae
rôl o bwys yn nathliadau Canmlwyddiant
Caerdydd yn ddinas a blwyddyn ei Jiwbilî yn
brifddinas.
Bydd ymddangosiad début Bryn Terfel yn
Proms Cymru Caerdydd yn digwydd nos Iau
21 o Orffennaf pan fydd yn perfformio
Opera yn Proms Cymru  Tosca. I ymuno
ag ef daw’r tenor Dennis O'Neill a’r soprano
Susan Bullock ynghyd â’r Royal
Philharmonic Orchestra, Côr Polyffonig
Caerdydd, Cantorion Ardwyn Caerdydd
ac unawdwyr ar ben hynny, ar gyfer y
perfformiad cyngerdd dramatig yma o opera
ddeifiol Puccini Tosca, sy’n addo bod yn un
o uchelfannau’r tymor.
Mae Proms Cymru Caerdydd eleni’n
cynnwys rhesiad godidog o gyngherddau

GWRES GWYN
Oes rhywun wedi gwasanaethu
eich bwyler eleni?
Nac oes?

Cysylltwch â
Gwyn Rhys Jones
Gosodwr Cofrestredig Rhif 190209

Tŷ Gawlo Isaf,
Cefn Mably. CF3 6LP

07974 80 30 89
gosod a symud rheiddiaduron,
adnewyddu bwyleri ac
ystafelloedd ymolchi,
diweddaru systemau ac
unedau rheoli, darganfod a
datrys namau mewn
systemau, tystysgrifau
diogelwch

cerddorfaol, pob un dan arweiniad Owain
Arwel Hughes ac yn dechrau gyda
Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC
yn Y Prom Mawr Agoriadol ar 14 o
Orffennaf. Mae’r cyngerdd yma o weithiau
gan Beethoven, Mozart a Mahler yn rhoi
llwyfan i’r pianydd Peter Donohoe yn
unawdydd. Bydd y Royal Liverpool
Philharmonic Orchestra yn ymddangos
ddwywaith, yn Y Prom Ffrengig (15 o
Orffennaf), gyda gweithiau gan Berlioz,
Dukas, Fauré, Ravel a SaintSaëns, a’r Prom
Corawl Mawreddog (16 o Orffennaf) lle
cawn The Dream of Gerontius Elgar. Bydd y
Royal Philharmonic Orchestra yn gwneud
eu hymddangosiad cyntaf o dri yn Opera yn
Proms Cymru  Tosca ar 21 o Orffennaf.
Daw’r Gerddorfa yn ei hôl drachefn yn Y
Prom Rwsiaidd Rhamantaidd (22 o
Orffennaf), gyda rhaglen Tchaikovsky ar ei
hyd a’r pianydd Dimitri Alexeev yn
unawdydd. Mae’r Gerddorfa’n dwyn y tymor
i’w derfyn yng nghynnwrf Noson Olaf
Proms Cymru (23 o Orffennaf), gyda Buy
As You View Band mewn rhaglen o
weithiau gan Verdi, Khachaturian, Elgar a
Gareth Wood.
I gyflenwi’r cyngherddau cerddorfaol,
gwêl y tymor hefyd ddychwelyd dau
berfformiad poblogaidd, gan ddechrau gyda
Prom Cerddoriaeth y Byd ar 17 o Orffennaf
sy’n rhoi llwyfan i’r ymweliad cyntaf gan
Mariza y gantores fado o Bortiwgal sy’n
fawr ei chlod trwy’r gwledydd. Yn enillydd
Gwobr BBC Radio 3 am Gerddoriaeth y
Byd, mae Mariza eisoes wedi perfformio
taith yn y DU a werthodd bob sedd a
chynulleidfaoedd a’r beirniaid fel ei gilydd
wedi gwirioni, gyda’i dehongliad dihafal o
fado, cydasiad Portiwgeaidd flamenco a
chanu’r felan. Mae’r Prom Jazz ar 18 o
Orffennaf yn rhoi llwyfan i’r gantores jazz
ifanc drawiadol Gwyneth Herbert a’i Band,
gyda rhaglen o ganeuon gan artistiaid mor
amrywiol â Tom Waits, Neil Young, Cole
Porter, Janis Ian a Portishead.
Bydd y cerddgarwyr ieuaf yn mwynhau
dau gyngerdd eleni hefyd. Bydd Prom y
Plant bytholboblogaidd ar 16 o Orffennaf,
gyda’r arweinydd Michael Bell a
Cherddorfa Ffilharmonig Caerdydd
gyda’r adroddwr gwadd arbennig Dave
Benson Philips fel Captain Chris
Crescendo, yn mawrygu The Superheroes.
Gyda’i gilydd, byddant yn tywys y
gynulleidfa trwy anturiaethau, peryg enbyd a
harddwch godidog yn y cyflwyniad delfrydol
yma i gerddoriaeth gerddorfaol. Ar 23 o
Orffennaf, bydd cyngerdd Tidli Prom yn
adrodd stori gwrach arbennig iawn y mae
arni angen defnyddiau arbennig iawn ar
gyfer swyn arbennig iawn.
Straeon,
gwiriondeb a chaneuon ydi defnyddiau’r
cyngerdd cerddorol rhyngweithiol lliwgar
doniol yma, i’r dim i blant dan bump a’r
bobol fawr sydd dan eu gofal.

Mae yna ddau gyngerdd liw dydd eleni,
gyda’r Prom Awr Ginio ar 19 o Orffennaf
am 1.00 pm sy’n rhoi llwyfan i’r band Zum,
yn perfformio defnydd gwreiddiol a
ysbrydolwyd gan gerddoriaeth sipsiwn a’r
tango, gyda phinsiad blasus o lu o
ddylanwdau o klezmer i bebop. Hefyd ar 19
o Orffennaf am 5.30 pm, bydd y Prom
Organ yn cyflwyno datganiad deuawd organ
yn hwyr yn y prynhawn gyda Maureen
McAllister a Robin Jackson.
Meddai Cyfarwyddwr Artistig Proms
Cymru Caerdydd, Owain Arwel Hughes
OBE, "Hyfrydwch pur bob amser ydi
cyflwyno’r tymor yma o gerddoriaeth, yn
enwedig eleni a wêl y ddwy gareg filltir o
bwys yma yn hanes Caerdydd yn ddinas ac
yn brifddinas.
Bob blwyddyn mae
cerddgarwyr yn dod o bob cwr o’r DU yn
ogystal ag o dramor i ymuno â ni yn y tymor
yma o gerddora sydd gyda gorau’r byd.
Rydw i’n edrych ymlaen eleni at weithio
gyda rhai o gerddorfeydd gorau’r DU, ac
ynghyd â nhw rhai o unawdwyr mwya’r byd,
gan gynnwys y perfformiad cyntaf yn Proms
Cymru gan ganwr Cymru’i hun Bryn Terfel."
Yn un o brif ddigwyddiadau Gŵyl
Caerdydd, mae Proms Cymru Caerdydd yn
ddiolchgar, am nawdd gwerthfawr parhaol, i
Classic FM, i Cardiff Audi yn Gyflenwr
Cerbydau Swyddogol, i’r noddwyr
cyngherddau Lloyds TSB, Western Power
Distribution a Chyfadran Ryngwladol
Bwrdd Datblygu Cymru ar y cyd â’r
GermanBritish Chamber of Industry and
Commerce in Wales, ac i’r Partner Proms
Persimmon yng Nghymru Cyf.
Mae manylion cyflawn ynghylch Proms
Cymru Caerdydd i’w cael yng ngwefan
Pr oms
C ymr u
Caerd yd d
yn
www.welshproms.co.uk neu yng ngwefan
Neuadd
Dewi
Sant
yn
www.stdavidshallcardiff.co.uk
Mae pecynnau arbed arian a thocynnau i
gyngherddau unigol Proms Cymru Caerdydd
ar werth yn awr o Swyddfa Docynnau
Neuadd Dewi Sant ar 029 2087 8444. Neu
gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth diogel
Codi Tocynnau Ar Lein – Rywbryd yn
www.stdavidshallcardiff.co.uk. Mae
tocynnau cyngherddau cerddorfaol yn
dechrau am £5.50 i Bromenadwyr, £9.50 hyd
at £24.50 am docynnau eistedd, ac mae
tocynnau i Opera yn Proms Cymru  Tosca
gyda Bryn Terfel yn dechrau am £12.00 i
Bromenadwyr, £26.50 hyd at £48.50 am
docynnau eistedd. Mae tocynnau Prom y
Plant yn costio £5.50 i blant dan 16, £8.00 i
oedolion ac mae tocynnau Tidli Prom i gyd
yn £2.50. Mae tocynnau’r Prom Jazz a
Prom Cerddoriaeth y Byd yn £13.50 ac
mae’r Proms Liw Dydd yn £6.00 yr un.
CYDNABYDDIR CEFNOGAETH

I’R CYHOEDDIAD HWN
www.bwrddyriaith.org
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Ysgol Gyfun Glantaf.
Deuawd,

Triawd

Gwaith Creadigol 3D Oedran Blynyddoedd 7

neu

Bedwarawd

Cerdd

ac 8: 1af Emyr Jones, Ysgol Gyfun Glantaf.

Dant 15-19 oed: 2il Steffan a Marged, Ysgol

S e r am e g

Gyfun Glantaf.

Blynyddoedd

Grwp Llefaru 15-19 oed: 1af Ysgol Gyfun

McCarthy, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg.

Plasmawr.

Argraffu

Ymgom

15-19

oed:

1af

Leah

a

Rhydian,

/

C r o c he n wai t h
7

ac

Oedran

8:

Oe d r a n

2il

Blwyddyn

9:

Kathleen

1af

Amy

Grant, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg.

Ysgol Gyfun Plasmawr.

Caligraffeg

Dawns Werin Unigol i Ferched 15-25 oed:

Davies, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg.

Oedran

Blwyddyn

1af

1af Lowri Walton, Ysgol Gyfun Plasmawr.

Argraffu/Addurno

Dawns Gyfoes Wreiddiol Cyfrwng Cymysg

Blynyddoedd 7 ac 8: 2il Annes Lewis, Ysgol

Côr dan 12 oed (Ysg. hyd 150): 2il Ysgol

15-19 oed: 1af Ysgol Gyfun Radur.

Gyfun Bro Morgannwg.

Gynradd Iolo Morganwg.

Grwp Dawnsio Disgo 15-19 oed: 3ydd Grwp

Printiau

Angharad, Ysgol Gyfun Glantaf.

9:3ydd

dan

Unawd

8

oed:

Telyn

3ydd

dan

Creighton-Griffiths,

Millicent

12

oed:

Ysgol

Payne,

1af

y

Ben

Gadeirlan

Unawd

19-25

oed:

2il

Osian

Rowlands,

Lliw
Iola

Oedran

Ffabrig

Lili

Ysgol Y Berllan Deg.

Unawd

ar

9:

Oedran

Blynyddoedd

Jenkins,

Ysgol

7,8

Gyfun

a

Bro

Morgannwg.

(Cathedral).

Aelwyd CF1.

Gemwaith Oedran Blwyddyn 9: 1af Daniel

Cân Actol dan 12 oed (Ysg. dros 100): 3ydd

Unawd allan o Sioe Gerddorol 14-25 oed:

Broderick, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg.

Ysgol Gymraeg Y Wern.

3ydd Aled Williams, Aelwyd CF1.

Celf

Cystadleuaeth

y

Fedal

Lenyddiaeth:

3ydd

10-12

oed:

Lleisiol

dan

25

oed

(Adran/

Aelwydydd): 1af Aelwyd CF1.

Celyn Davies, Aelwyd CF1.
Unawd

Ensemble

3ydd

Miriam

Grug

Côr

Merched

Oedran

An n a

S.S.A. (Aelwyd)

14-25

oed:

3ydd

Parti Unsain dan 12 oed (Ysg. dros 50): 2il

Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed:

Morgannwg.

Ysgol Gynradd Iolo Morganwg.

2il Aelwyd CF1.

Unawd Llinynnol dan 12 oed: 1af Pollyanna

Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd

Furness, Ysgol y Gadeirlan (Cathedral).

Colegau): 2il Aelwyd CF1.

Grwp

Côr

12

oed:

2il

Ysgol

dan

12

S.A.T.B.

oed:

2il

Ysgol

Gymraeg

Ensemble

11:3ydd
B ro

Daisy

Evans,

Ysgol

10

ac 11:

Gyfun

Bro

Canlyniadau Gwaith Cartref

14-25

oed:

1af

Aelwyd CF1.

Gymraeg Treganna.
Ymgom

Aelwyd

ac

Gy fu n

Technoleg Oedran Blynyddoedd

1af Aelwyd CF1.

dan

10

Ys g o l

Morgannwg.

Cynan, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd.

Llefaru

Blynyddoedd

Ca r li n g ,

Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 5 a 6: 1af
Tomos Roblin, Ysgol Gynradd Pwll Coch.

15-25

oed:

1af

Grwp

Steffan,

2il

Heledd

Williams,

Ysgol

Gynradd

Treganna.

Ysgol Gyfun Glantaf.

Mynydd Bychan.

Dawns Gyfoes Wreiddiol Cyfrwng Cymysg

Grwp neu Fand Roc a Phop 15-25 oed: 3ydd

Rhyddiaith i ddysgwyr Oedran Blynyddoedd

dan 12 oed: 1af Ysgol Gymraeg Coed y Gof.

Afal Tango, Ysgol Gyfun Plasmawr.

10

Dawns

Disgo

Unigol

dan

12

oed:

1af

Unawd

Cerdd

Dant

19-25

oed:

2il

Llinos

Bedwarawd

Cerdd

Hanna Hughes, Ysgol Gynradd Pwll Coch.

Angharad Williams, Aelwyd CF1.

Grwp

Deuawd,

Dawnsio

Disgo

dan

12

oed:

3ydd

Llefaru

dan

12

neu

oed

(D):

2il

Ysgol

Llefaru

Unigol

19-25

oed:

Charlotte

Morgan,

Ysgol

3ydd

12

a

13:

1af

Elizabeth

Smith,

Ysgol

Uwchradd Caerdydd. 2il Laura Smallcombe,
Gwennan

Teleri Davies, Aelwyd CF1.

Gynradd Albert.

11:1af

Rhyddiaith i ddysgwyr Oedran Blynyddoedd

Dant 19-25 oed: 1af Aelwyd CF1.

Ysgol Gymraeg Y Wern.
Grwp

Triawd

ac

Uwchradd Caerdydd.

Ysgol

Uwchradd

Caerdydd.

3ydd

Sarah

Burdett, Ysgol Uwchradd Caerdydd.
Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 9: 1af Rebeca
Pennar, Ysgol Gyfun Glantaf.

Unawd Telyn 12-15 oed: 2il Tomos Xerri,

Enillwyr Celf Dylunio a Thechnoleg

3ydd Tamar Williams, Ysgol Gyfun Glantaf.

Gwaith Creadigol 3D Oedran Blwyddyn 2 ac

Rhyddiaith

Ysgol Gyfun Plasmawr.

iau:3ydd Criw Pencae, Ysgol Pencae.

2il Geraint Thomas, Ysgol Gyfun Glantaf.

Dawns Gyfoes Wreiddiol Cyfrwng Cymysg

Gwaith Creadigol 3D Oedran Blynyddoedd 5

3ydd

12-15 oed: 2il Ysgol Gyfun Bro Morgannwg.

a 6: 3ydd Grwp Levi, Ysgol Gymraeg Bro

Morgannwg.

,3ydd Ysgol Gyfun Radur.

Eirwg.

Cyfansoddi Drama Oedran Blynyddoedd 7,8

Y Fedal Ddrama 14-25 oed: 2il Ceri Elen

Serameg / Crochenwaith Oedran Blwyddyn

a

Morris, Aelwyd CF1.

2

Gyfun Glantaf.

Ysgol y Gadeirlan (Cathedral).
Ymgom

12-15

Deuawd 12-15

oed:

oed:

3ydd

Grwp

3ydd

Michael,

Olivia

ac

Ellen,

ac

iau:

2il

Grwp

Celf

Babanod,

Ysgol

Gynradd Sant Curig.

Huw

9:

3ydd

Lewis,

Rhys

Ysgol

Parti Merched 12-15 oed: 2il Ysgol Gyfun

Blynyddoedd

Glantaf.

Chantelle W, Ysgol Gynradd Sant Curig.

Glantaf.

Parti Bechgyn 12-15 oed: 2il Ysgol Gyfun

Gwaith

Cy f an so d di

Glantaf.

Blwyddyn

Unawd Piano 12-15 oed: 1af Tomos Xerri,

Arbennig Coed y Gof, Ysgol Gymraeg Coed

Ysgol Gyfun Plasmawr.

Ysgol y Gadeirlan (Cathedral).

y Gof.

Cy f an so d di

Unawd Pres 15-19 oed: 3ydd Daniel Phillips,

Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blwyddyn 2 ac

Blynyddoedd

10-13:

Ysgol Gyfun Glantaf.

iau: 3ydd Daniel Manners, Ysgol Gymraeg

Ysgol

Plasmawr.

Dawns Werin Unigol i Fechgyn dan 15 oed:

Treganna.

Aelwyd CF1.

3ydd

Creu Gwefan dan 12 oed: 2il Cai Wilshaw,

Llewelyn,

Ysgol

Gyfun

Llefaru

15-19

oed

(D):

2il

Ysgol

Unawd Bechgyn 15-19 oed: 3ydd

Steffan

S.A. dan

19

oed:

1af

Ysgol

T.B.

dan

19

oed:

2il

Ysgol

Llinynnol

15-19

oed:

1af

Marged

Unawd Piano 15-19 oed:

1af Alice Reed,

Tecstilau

Anghenion

Betsan

Oedran

Blynyddoedd

Jenkins,

Ysgol

3

a

13:

1af

Glantaf.

15-19

oed:

1af

Alice

Reed,

Meleri

Beynon,

Ysgol

Gyfun

Cer d do ri ae th

Oedr an

Blynyddoedd 7,8 a 9: 3ydd Robert Morgan,

Gyfun

Cer d do ri ae th
2il

Oedr an

Stephanie
3ydd

Ieuan

Gwyn

Oedran

Hysbysebwch yn

Blynyddoedd

Eglwys Newydd.

ac 8: 2il Sioned Samuel, Ysgol Gyfun Bro

Gwaith Creadigol 2D Oedran Blwyddyn 9:
Rhian

Morgannwg.

Ford,

Ysgol

2il Tecwyn Dafydd, Ysgol Gyfun

4:

Gynradd

Gwaelod Y Garth.

3ydd

Ysgol Gyfun Glantaf.
Telyn

Uned

Oedran

Morgannwg.

Jones, Ysgol Gyfun Glantaf.

Unawd

1af

a

Gwaith Lluniadu 2D Oedran Blynyddoedd 7

Gyfun Glantaf.
Unawd

iau:

Cymedrol)

B

3,4,5 a 6: 1af Ellery O'Neil, Ysgol Gynradd

2il Ysgol Gyfun Glantaf.
Bechgyn

2D

Printiau Du a

Gyfun Bro Morgannwg.

Côr

ac

Laura

Caligraffeg Oedran Blynyddoedd 5 a 6: 3ydd

3ydd

Jones, Ysgol Gyfun Glantaf.
Merched

6

(A.A.A

3ydd

Indeg Williams, Ysgol Pencae.

Uwchradd Caerdydd.

Côr

3D

4:

Oe d r a n

Ysgol Gynradd Pwll Coch.

Plasmawr.
Grwp

C r o c he n wai t h
a

Bro

Cyfansoddi Drama Oedran Blynyddoedd 10-

S e r am e g

3

Gyfun

Penry-Williams,

Ysgol Gyfun Bro Morgannwg.

Rhun

/

Oedran Blynyddoedd 10 ac 11:

Ysgol

Gyfun

Bro

Cylchrediad eang yn y
ddinas a’r cylch
Ffôn: 07774  816209

Dyer,
Wyn,
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“Mae gan yr Wyddfa le
arbennig yn fy nghalon”
Matthew Rhys

Gŵyl gyda thema
cyfiawnder

Yn ystod seibiant o
gyfnod prysur yn
ffilmio yn yr Eidal,
treuliodd yr actor
gwych o Gaerdydd,
Matthew
Rh ys,
rywfaint o amser adref
yn cefnogi Apêl Copa’r
Wyddfa.
Meddai Matthew,
“Mae gan yr Wyddfa le
arbennig yn fy nghalon
ac mae angen lle
arbennig ar ei chalon
hi.
Dyna pam dwi’n cefnogi’r adeilad
newydd ar gopa’r Wyddfa a byddwn yn
annog pobl Cymru yn fawr i gyfrannu at
yr Apêl. “Ni fydd y prosiect yn cael
mynd yn ei flaen oni fyddwn ni’n codi’r
£2 filiwn sy’n angenrheidiol erbyn mis
Mehefin a byddai hynny’n drueni mawr.
Mae’n hawdd iawn gwneud cyfraniad,
naill ai drwy fynd arlein ar www.copar
wyddfa.co.uk neu drwy ffonio Llinell yr
Apêl ar 0800 915 8695.”
Ar hyn o bryd, mae Matthew wrthi’n
ffilmio The Decameron yn Rhufain a
Thwsgani, lle mae’n chwarae rhan
Cownt Djerzinski, ochr yn ochr â Tim
Roth, Hayden Christensen a Mischa
Barton. Disgwylir i’r ffilm, sy’n cael ei
chyfarwyddo gan Dino De Laurentis, sef
enillydd tair Oscar, ac sy’n seiliedig ar
gyfres o hanesion o nofelau o’r drydedd
ganrif ar ddeg, gael ei rhyddhau yn
2006. Bydd yr actor ifanc yn dychwelyd
i’r DU yn ddiweddarach eleni i ddechrau
ffilmio ei ffilm nesaf, sef Love and
Other Disasters, gyda Brittany Murphy
yn Llundain.

Cyfiawnder cymdeithasol fydd y thema
wrth i addolwyr ymgynnull yn Eglwys
Gadeiriol Llandaf ar Orffennaf 3ydd ar
gyfer Gŵyl Gorawl Gymraeg blynyddol
yr esgobaeth.
J e f f W i l l i a m s , Y s gr i fe n n yd d
Cenedlaethol Cymru ar gyfer Cymorth
Cristnogol, fydd yn pregethu. Bydd yn
dod i Gaerdydd yn syth o Gaeredin lle y
bydd wedi bod yn ymgyrchu y diwrnod
blaenorol dros gyfiawnder cymdeithasol
wrth i arweinwyr gwledydd yr G8
gynnal uwchgynhadledd yn y ddinas.
Cynhelir yr ŵyl gorawl, dathliad
cerddorol blynyddol Cymraeg esgobaeth
Llandaf, yn yr eglwys gadeiriol am
6.30pm ar Orffennaf 3ydd.
Mae’r
digwyddiad yn nodedig am safon ei
gerddoriaeth, ac fe estynnir croeso i bobl
o bob cefndir enwadol i brofi’r achlysur.
Bydd y digwyddiad yn cynnwys yr
offeren ar gân, detholiad o emynau, a
darlleniadau a gweddïau pwrpasol gan
gyfranwyr a fydd yn cynnwys pobl ifanc
yr esgobaeth. Mae’r eitemau wedi eu
dewis i gydfynd gyda thema’r
digwyddiad, fydd yn rhoi cyfle i bobl
feddwl am ein cyfrifoldebau tuag at
drigolion tlawd ein cymdeithas a’r byd.
Archesgob Cymru, y Tra Pharchedig
Dr Barry Morgan, fydd yn llywyddu, a
bydd rhaglen y gwasanaeth yn drwyadl
ddwyieithog er mwyn cynorthwyo
dysgwyr. Cymerir casgliad yn ystod y
gwasanaeth i fynd at elusen fydd yn
gydnaws â thema’r noson.
Wedi’r gwasanaeth bydd lluniaeth ar
gael, ynghyd â stondin fasnach deg.
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â
Grahame Davies ar 02920 664241 neu
grahame.davies@ntlworld.com

TRYDANWR
gyda dros 20 mlynedd
o brofiad
Gallu i ymgymryd a gwaith
trydanol i safon BS 7671 a'r
Rheolau Adeiladu: Adran P.
(Cofrestrwyd gyda NICEIC
o dan yr enw Davies Electrical)

Ffoniwch

Caerwyn Davies
ar 029 20868208
neu 07967 558664
neu 01443 814443

Miri Madog 05
Ar ôl bod i'r gym a neud wêts mae gŵyl
cerddoriaeth Miri Madog yn ôl, yn
ddelach, yn fwy ag chydig bach
hapusach. Yn dilyn llwyddiant ysgubol
Miri Madog llynedd, a choronwyd yn
ddigwyddiad y flwyddyn gan C2 Radio
Cymru yng ngwobrau Roc a Phop, bydd
yr wyl eleni yn cael ei gynnal ar yr
12fed a 13eg o fis Awst yn Clwb
Chwaraeon Porthmadog. Gallwch
ddisgwyl dewis eang o gerddoriaeth o
bob math yn ystod y penwythnos gan
gynnwys perfformiadau, i enwi rhai,
rhwng chdi a fi, gan Alun Tan Lan,
Acid Casuals, Poppies, Zabrinski a
llawer, llawer, llawer, llawer mwy.

Camp Bethan,
Caryl ac Elin
Merch fydd yn ennill cystadleuaeth
Llyfr y Flwyddyn eleni  a hynny
gyda nofel. Daeth hynny yn amlwg pan
g yh oedd w yd r h est r fer y
gystadleuaeth ar Y Sioe Gelf ar S4C,
Mai 11, 2005.Nofelau gan Bethan
Gwanas, Caryl Lewis ac Elin Llwyd
Morgan a ddewiswyd ar gyfer y
rhestr fer o dri allan o restr fer hir o ddeg
o lyfr au. Mae'r dair yn
ymgiprys yn awr am wobr o £10,000 yn
y g ys t a d l e u a e t h s y' n c a e l e i
redeg gan Gyngor y Celfyddydau a'r
Academi. Y fwyaf profiadol o'r
tair ydi Bethan Gwanas, awdur Hi yw fy
Ffrind ac mae hi eisoes wedi
ennill gwobr Tir Na N'og fwy nag
unwaith. Daeth Caryl Lewis  merch y
gantores Doreen Lewis, i gryn
amlygrwydd gyda'i hail nofel, Martha
Jac a Sianco sydd wedi ei chanmol gan
fe i r n i a i d a d a r l l en wyr fe l e i
gilydd. Camp Elin Llwyd Morgan yw
cyrraedd y rhestr fer gyda'i nofel
gyntaf, Rhwng y Nefoedd a Las Vegas.
Er na fu'n fuddugol canmolwyd y
nofel hon gan feirniaid Gwobr Goffa
Daniel owen y llynedd. Mae'n gyd
ddigwyddiad mai'r Lolfa sydd wedi
cyhoeddi y dair nofel, felly bydd
achos

i

ddathlu

ddigwydd
buddugol

yn

yno

noson

mewn

beth

bynnag

datgelu'r

seremoni

a

llyfr

fawreddog

nos Fawrth 21 Mehefin yng Ngwesty'r
Hilton, Caerdydd.

Yn priodi cyn bo hir?
Wedi trefnu’r adloniant?
Naddo?
Felly,

Gwasanaethau 007
amdani !

DISGO DWYIEITHOG
ASIANT TWMPATH
SUSTEM SAIN I AREITHIAU
RIG GOLEUO I GRWPIAU BYW

Cysylltwch â Ceri ar
07774 816209 neu
029 2020813812
ceri33@btopenworld.com
Ar gael dros Gymru benbaladr
a thu hwnt
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GŴYL GERDD
DINAS POWYS

Calendr y Dinesydd
Sadwrn, 11 Mehefin
Cymdeithas Carnhuanawc: Taith
Gerdded ar hyd Camlas Aberhonddu
rhwng Gilwern a Llangatwg (3 milltir].
Arweinyddion: Keith Bush (Cadeirydd)
a Geoff Davies (Parc Cenedlaethol
Bannau Brycheiniog). Cyfarfod yn 47
Wingfield Rd., Yr Eglwys Newydd, am
12.30 p.m. (os am rannu car) neu ym
Maes Parcio Crucywel am 2.00 p.m.
Trefnir ceir i gludo cerddwyr yn ôl i
Faes Parcio Crucywel. Croeso i bawb, a
chroeso arbennig i ddysgwyr. Manylion
pellach: Nans Couch (02920753625)
neu Catherine Jobbins (02920623275).
Sul, 12 Mehefin
‘Y Chwe Chwim’. Cystadleuaeth bêl
droed 6 bob ochr, er budd Sefydliad y
Deillion Caerdydd, ar Gaeau Llandaf.
£200 am garfan o hyd at 10 chwaraewr.
Tlysau i’r enillwyr, cestyll sboncio,
paentio wynebau, ac yn y blaen. I
gofrestru neu am ragor o wybodaeth,
cysylltwch â Michelle Jones (0292048
5414).
Llun, 20 Mehefin
Cymdeithas Gymraeg Rhi wbina.
Cyfarfod Blynyddol ym Methany,
Rhiwbina am 7.30 pm. Sgwrs a Chân –
Delwyn Siôn.
Gwener–Sul, 24–26 Mehefin
Gŵyl Ifan. Penwythnos o ddawnsio
gwerin i ddathlu Canol Haf. Cynhelir
Twmpath yng Ngwesty’r Angel, nos
Wen er , 8 pm . Gor ym da i t h a c
ardangosfeydd dawnsio yng nghanol y
Ddinas, y Fro a’r Bae ddydd Sadwrn.
Timoedd o Nantes, Stuttgart a’r
Hordaland, Norwy yn ymuno â
thimoedd o bob cwr o Gymru. Manylion
pella ch 02920563989 neu
www.gwylifan.org
Sul, 3 Gorffennaf
Gŵyl gorawl blynyddol Cymraeg
Esgobaeth Llandaf, yn yr Eglwys
Gadeiriol am 6.30pm. Croeso i bobl o
bob cefndir enwadol i brofi’r achlysur.
J e f f W i l l i a m s , Y s g r i f e n n yd d
Cenedlaethol Cymru ar gyfer Cymorth
Cristnogol, fydd yn pregethu.
Sul, 3 Gorffennaf
Cymdeithas Gymraeg Rhi wbina.
Cymanfa Ganu yng nghwmni Côr
A el wyd Hamd d en Ca er d yd d.
Arweinydd: Alun Guy. Organydd: Alun
Jones. Yng Nhapel Beulah, Rhiwbina
am 8.00 pm.
Sadwrn, 9 Gorffennaf
Cymdeithas Gymraeg Rhi wbina.
Stondin yng Ngŵyl Rhiwbina.
Sadwrn, 9 Gorffennaf
Cymdeithas Tabernacl, Yr Ais: Helfa
Drysor Owen Rook.

Iau–Mawrth, 14–19 Gorffennaf
Gwibdaith Flynyddol Cymdeithas
C a r n h u a n w c . D i l yn l l w y b r a u
Carnhuanawc i Iwerddon. Arweinydd:
Keith

Bush.

Couch

Manylion

pellach:

(029-2075-3625)

neu

Nans

Catherine

Jobbins (029-2062-3275).

Llun, 18 Gorffennaf
Cymdeithas

Gymraeg

Rhiwbina.

Gwibdaith.

Mercher–Sadwrn, 20–23 Gorffennaf
Cynha dl e dd

A st udi a e t ha u

Celtaidd,

Prifysgol

Gwerin

Hunaniaeth’.

Diane

a

Goldstein

G we ri n

Caerdydd:

‘Llên

Prif siaradwyr:

(Prifysgol

Memorial,

Newfoundland), Patricia Lysaght (Coleg
Pri fy sgol

Dul yn),

(Pri fysgol

Si one d

Cae rdydd).

ddwyieit hog

fy dd

gwasanaeth

cyfieithu

Gymraeg

i’r

Da vi e s

Cynhadle dd

hon.
ar

Cy nigir

y

pryd

Saesneg.

o’r

Cost

y

gynhadledd: £75, £40 (gostyngiad), £20
(1

diwrnod).

Am

ragor

cysyllt wch

ag

Ysgol

Pri fy sgol

Cae rd yd d,

o

wybodaeth,

y

Gym raeg,

Adei lad

y

Dyniaethau, Caerdydd CF10 3EU (0292087-4843; cymraeg@caerdydd.ac.uk
www.caerdydd.ac.uk/cymraeg

Anfonwch fanylion ar gyfer y Calendr at
Dr E. Wyn James, 16 Kelston Rd., Yr
Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 2AJ
(Ffôn: 2062 8754;
Ebost: JamesEW@caerdydd.ac.uk).
Mae Calendr y Dinesydd hefyd ar wefan
Menter Caerdydd: www.echlysur.com

Gyrru gwefan i’r brig!
Mae gwirfoddoli mor boblogaidd yng
Nghymru nes bod gwefan sy'n rhestru
cyfleoedd i wirfoddoli wedi bod yn
llwyddiant ysgubol.
Yn ôl Google, mae www.gwirfoddoli
cymru.net wedi ymddangos yn rheolaidd
yn y deg safle uchaf am wirfoddoli – ac
mae pethau’n gwella o hyd!
I ddathlu Wythnos y Gwirfoddolwyr
eleni (17 Mehefin 2005), mae’r wefan –
a lansiwyd yn 2001 yn rhan o gynllun
Cymdeithas Fyw Llywodraeth Cynulliad
Cymru ac sy’n bartneriaeth rhwng y
canolfannau gwirfoddoli a Chyngor
Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC)
– wedi cael gweddnewidiad llwyr.
Mae’r safle newydd, gyda’i system
lywio hwylus a’i fap deinamig, yn
cynnwys bron i 4,500 o gyfleoedd
gwirfoddoli ledled Cymru ac mae
13,000, ar gyfartaledd, yn ymweld â’r
safle y mis. Recriwtiwyd 2,000 o bobl
trwy gyfrwng y wefan yn ystod y tair
mis diwethaf.

Mehefin 25 a Gorffennaf 1  3
Sadwrn Mehefin 25
Neuadd y Plwyf Britway Road Dinas Powys
CÔR CYMUNED BETHESDA 7.30 p.m.
Tocynnau £3.00
Nos Wener Gorffennaf 1af
Eglwys San Pedr, Mill Road. Dinas Powys.
Cerddorfa Siambr Dewi Sant Arweinydd
Anthony Tarlton
7.30 p.m. Tocynnau £6.00
Nos Sadwrn Gorffennaf 2ail
Neuadd y Plwyf, Dinas Powys.
Côr Meibion Llanelli Arweinydd D. Eifion
Thomas 7.30 p.m.
Tocynnau 6.00
Dydd Sul Gorffennaf 3ydd
Lee Hall, Britway Road.
JAZZ AMSER CINIO. Phil Dando a'i Fand
Dixieland. 1 pm  4.00 pm. Tocynnau £5.00
Nos Sul Gorffennaf 3ydd.
Neuadd Y Plwyf, Dinas Powys
Cyngerdd Mawreddog. Unawdwyr drwy
ganiatâd Cwmni Opera Cymru.
Siân Meinir  Contralto
Joanne Thomas MezzoSoprano.
Laura Pooley  Soprano
Philip Lloyd Evans Baritone
Philip Pooley Tenor.
Simon Phillippo  Pianydd
7.30 pm Tocynnau £ 6.00 ar gael o Swyddfa
Bost Dinas Powys Y Twyn. Swyddfa Bost
Y Murch, Camms Corner a Swyddfeydd y
Cyngor Cymuned, Britway Road.
Ffôn: 02920513114. Neu ar y drws.

Taith Iaith
Amgueddfa ac Oriel
Genedlaethol Caerdydd.
Bydd croeso Cymraeg cynnes i chi yn yr
Amgueddfa
Caerdydd
deithiau

ac

Oriel

gyda'n
tywys

Genedlaethol

cyfres

Cymraeg

newydd
o

o

gwmpas

orielau'r Amgueddfa.
Byddwn i'n archwilio agwedd wahanol
o

gasgliadau

rhyfeddol

yr

Amgueddfa

bob mis, o weithiau celf anhygoel i'r byd
natur. Bydd aelod o staff yn arwain pob
taith, a fydd yn addas i siaradwyr rhugl
ac

i

ddysgwyr

ydych

am

o

bob

archwilio'r

safon.

Felly

Amgueddfa

os
yn

ystod eich awr ginio, cael llawer o hwyl
gyda

ni

a

Cymraeg

chymryd
trwy

y

ddysgu

cyfle

i

llawer

wella'ch
o

eiriau

newydd am y pethau rhyfeddol sydd i'w
gweld, dewch i ymuno a ni ddydd Iau
olaf bob mis am 1.05pm. Nid oes angen
bwcio - cwrdd yn y Brif Neuadd.
30 Mehefin Naid yn ôl ... i fyd yr Hen
Geltiaid
28 Gorffennaf Gweithdai Celf
25 Awst Dychmygwch yr Hen Fyd
29 Medi Adar - adref a thramor
Croeso

i

chi

rhoi

galwad

Andrews ar 02920 573171

i

Deborah

Y DINESYDD
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Chwaraeon

Newyddion

Mwy o fedalau i Dame Tanni
Enillodd Dame Tanni GreyThompson
ddwy fedal aur yn y ras gan metr a’r ras
bedwar can metr yn y Chwaraeon Visa
Paraolympic Cwpan y Byd ym
Manceinion ar ddechrau mis Mai.
Llongyfarchiadau iddi unwaith eto.

Cyngerdd Cymdeithas y Beibl
Cynhaliwyd cyngerdd gan gangen
Caerdydd o Gymdeithas y Beibl yn
Ebeneser ar y 25ain o Fai gan Gor
Aelwyd Hamdden Caerdydd o dan
arweiniad Eilonwy Jones. Cafwyd
adroddiadau gan Rhiannon Evans a
Myfanwy Jarman a chanodd Graham
Thomas ganeuon y Diwygiad a chafwyd
unawd soddgrwth gan Angharad
Maxwell, disgybl yn Ysgol Glantaf.
Anerchwyd y gynulleidfa gan y Parch
Owain Llyr, Capel Minny St. Gwnaed
casgliad sylweddol tuag at waith y
Gymdeithas.

Robert Earnshaw yn dal i serennu
Mae cynchwaraewr pêldroed Dinas
Caerdydd yn dal i serennu hefo’i glwb
newydd, West Bromich Albion, ac ar
ddiwedd ei dymor cyntaf gyda’r
‘Baggies’ fe ydi prif sgoriwr y clwb
hefo 14 o goliau a thrwy hynny wedi
achub ei dîm rhag disgyn i adran is. Mae
tîm Dinas Caerdydd yn dal i weld ei
eisiau.
Ryan Giggs yn aros gyda Man U
Mae Ryan Giggs yn 31 mlwydd oed
bellach ac yn ddiweddar arwyddodd
gytundeb i aros hefo Manchested United
am ddwy flynedd arall. Dechreuodd
cysylltiad Ryan â’r Clwb pan oedd yn13
mlwydd oed ac erbyn hyn mae wedi
chwarae i’r tîm 634 o weithiau. Ychydig
iawn o chwaraewyr o safon Ryan Giggs
sy wedi aros hefo’r un clwb trwy gydol

Sgwrs Ddifyr yn Rhiwbeina
Arfon Haines Davies oedd y siaradwr
gwadd yng nghyfarfod Cymdeithas
Gymraeg Rhiwbeina ym mis Mai a
daeth dros ddeugain ynghyd i fwynhau
sgwrs hynod o ddifyr yn ei gwmni.
Cyfrannwyd rhodd i’w hoff elusen sef
Hospis Tŷ Hafan yn y Sili ar ddiwedd y
noson.

Ysgol Gymraeg Llundain
Fe’i sefydlwyd yn y flwyddyn 1958
bron hanner canrif yn ôl bellach, ac ar
hyn o bryd mae pymtheg o ddisgyblion
llawn amser yn mynychu’r ysgol ac o
bosib bydd pedwar neu bump arall yn
ymuno ym mis Medi. Mae un ar ddeg o
blant yn mynychu’r Cylch Meithrin yn
yr ysgol bob bore Mawrth, Mercher ac
iau ac mae Cylch Meithrin arall wedi
agor yn Ne Llundain. Os ydych chi’n
nabod rhieni ifanc o fro’r Dinesydd neu
unrhyw ran arall o Gymru sy’n byw yn
Llundain cofiwch ddweud wrthyn nhw
am yr ysgol. Rhif ffôn yr ysgol ydy 020
8965 3585 a lleolir yr ysgol yn
Shakespear Avenue , Llundain NW10
8NG.

ffa hwyr
Mae siop gaffi a bar tapas

ffa

yn Radyr

wedi ymestyn ei oriau agor. Mae’r bar
ar agor o 10 y bore tan 4 y prynhawn ar
ddydd Llun a Mawrth ac ar agor o 10 y
bore tan 9.30 yr hwyr ar ddydd Mercher,
Iau,

eu gyrfa. Mae’r bachgen o Gaerdydd
wedi dwyn clod i i’w glwb ac i Gymru.

Gwener

a

Sadwrn.

Mae

bwydlen

newydd a dewis helaeth o winoedd i’w
gweld ar www.ffa-radyr.com

Darganfyddwch sut y gallwch
fwynhau eich 'stafell haul newydd
â thawelwch meddwl…….
Addewid Nolan
1. Dim Blaendal
2. Dim Asiant Gwerthu ar Gomisiwn
3. Dim Costau Cudd
4. Gofal Llawn Ar Ôl Prynu
5. Gwarant 10 Mlynedd Diamod
Fel y gwelir ar ITV a S4C

GALWCH NAWR ar 0845 600 90 80
'Stafelloedd Arddangos yn Heol Richmond, Caerdydd
a Lôn y Ffair, Caerfyrddin www.nolanupvc.co.uk

ffenestri

drysau

ystafelloedd
haul

