www.dinesydd.com

Medi 2005

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

Cyngor y Ddinas
yn gofyn i
Gymdeithas yr Iaith
roi’r gorau i
ddifwyno arwyddion
Mae Steffan Cravos, Cadeirydd
Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, wedi
derbyn llythyr oddi wrth Gyngor Dinas a
Sir Caerdydd yn gofyn i’r mudiad roi’r
gorau i ymgyrchu yn y ddinas.
Daw'r llythyr oddi wrth y Cynghorydd
Elgan Morgan, ac mae’n cyhuddo’r
Gymdeithas o ‘ddifwyno’ arwyddion
ffyrdd ac arwyddion eraill yn y ddinas
gyda’r sticeri ‘Ble Mae’r Gymraeg?’
Mae’r llythyr yn mynd ymlaen i ddweud
bod ‘y fandaliaeth yma yn costio
miloedd o bunnau i’r Cyngor i’w gywiro
bob blwyddyn ... felly rwy’n gofyn i chi
roi’r gorau i gynhyrchu’r sticeri yma ac i
ysgrifennu at eich aelodau gan ofyn
iddynt roi’r gorau i fandaleiddio eiddo
cyhoeddus, a dwyn eu sylw at y gost o
drwsio’r arwyddion. Dylech eu hatgoffa
ei bod, mewn mannau tebyg i Gaerdydd
â phoblogaeth ddiGymraeg helaeth, yn
ddigon anodd perswadio pobl o’r angen
am ddwyieithrwydd yn y lle cyntaf.”
Wrth ymateb, dywedodd Steffan
Cravos ar ran Cymdeithas yr Iaith
Gymraeg bod y frwydr dros arwyddion
dwyieithog wedi ei hennill yn y 60au
gan Gymdeithas yr Iaith ond bod
Cyngor Caerdydd yn parhau i godi
arwyddion ffyrdd uniaiaith Saesneg ar
draws y Brifddinas ac yn torri’r gyfraith
yn sgil hynny.
“Mae’r Gymdeithas yn gwbl ddiedifar
ynglŷn â’r sticeri hyn,” meddai Steffan
Cravos. “Cyfrifoldeb Cyngor sy’n
gwasanaethu Prifddinas Cymru yw cadw
at y canllawiau yn ei Gynllun Iaith ei
hun, sy’n cynnwys y datganiad hwn:
“Bydd pob arwydd gwybodaeth
gyhoeddus newydd, yn ogystal â’r rhai a
ailosodir, y mae’r Cyngor yn gyfrifol
amdanynt, gan gynnwys arwyddion
priffyrdd, yn ddwyieithog.”
Yn ôl Steffan, mae’r Gymdeithas wedi
derbyn cefnogaeth i’w hymgyrch gan
nifer o Gymry diGymraeg yn y ddinas.

Rhif 301

Llwyddiant Ysgubol i
Gaerdydd yn
Eisteddfod Eryri
Llongyfarchiadau i’r holl gystadleuwyr
o ddalgylch y Dinesydd a wnaeth mor
ardderchog ym Mhrifwyl Eryri a’r
Cyffiniau. O fewn cloriau’r rhifyn hwn
rydym yn falch o ddathlu llwyddiant y
corau, y grwpiau a’r unigolion a ddaeth
i’r brig mewn cymaint o gystadlaethau
gwahanol.
Mewn rhywbeth fel hyn mae gadael
rhywun mas bob amser yn berygl mawr!
Os digwydd hynny y tro hwn, da chi
anfonwch air atom fel y gallwn ni
unioni’r cam.
Ymlaen â ni i Abertawe!

Christine James, Eglwys Newydd,
enillydd y Goron.

Llun trwy garedigrwydd Tegwyn Roberts

“Yr ydym yn barod i drafod y mater
hwn ymhellach gyda’r Cyngor,” meddai.
“Ond mewn gwirionedd yr unig beth y
mae angen iddynt ei wneud yw cadw at
eu gair a chodi arwyddion dwyieithog.”
Gwybodaeth bellach:
Steffan Cravos 07968 692261
dafydd.lewis@cymdeithas.com

Tollau ar heolydd
y brifddinas
Mae Cyngor Sir Caerdydd yn ystyried
sustemau i godi tollau ar gerbydau sy'n
teithio i a thrwy ganol y ddinas. Yn
barod mae'r sustem yma yn gweithredu'n
l l wyddi annus yn Llun dain on d
gwrth odwyd sust em debyg gan
Gaeredin. Mae'r Cyngor Sir o'r farn fod
rhaid gweithredu sustem traffig newydd
i reoli'r tagfeydd yn y ddinas, a bydd
cytundeb yn cael i roi i weithredu’r
cynlluniau cyn bo hir.

Trosglwyddo’r awenau ar nodyn uchel. Cynbrifathro a Phrifathro newydd
Ysgol Coed y Gof, Arwel Peleg Williams a Mike Hayes.
Rhagor ar dudalen 15.
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Ar Draws

2.

1.

'Gwrandewir _____ ____ ____

cynnwys rhywbeth llai na'r cyffredin (7)

8.

Un

9.

Bydd y cwn heb gynffon yn ddim

Yn union ganddo ef (WW) (3,7,3)

CALENDR
Anfonwch eitemau at
Dr E. Wyn James. (Gweler uchod)

DERBYN A DOSBARTHU

Os

ydych

am

dderbyn

Y

Dinesydd

drwy'r post, neu am gynorthwyo gyda’r
d o sba rth u

cysyllt wch

M O R GA N,

24

C wm

â

3.

'_____ o boen sy ar rai yn gwario

4.

Y mwyaf ifanc – y nifer uchaf fu ar

'rydych rywsut yn arswydo (7)

Nag ar eraill yn llafurio' (3)

on achwyn (5)

yn ail (5)

10.

5.

'Pan fydda'r môr yn berwi

11. Defodau Ceri wrth golli ei ben yn

6.

Rhoi tro mewn afon o'r tu n'ôl

Arfon (8)

ymlaen (5)

13.

7.

Mae'r pysgodyn yma yn dechrau

esgyn o'r gwaelod (3)

COPÏAU

CE RI

G wy nl a i s,

Mae preseb a chig ynddo yn

'Arglwydd, mae __ ____
Gwrando ar ein cri.' (HEL) (2,4)

14.

___ ___ ar y don.' (JJW) 1'1, 7)

'Llys ____ hael, gwael yw'r gwedd

– yn garnau

Cana yn dawel am 'y cain a

Mewn gwerni mae'n gorwedd (EE)

Tongwynlais, Caerdydd. CF15 7HU.

fathrwyd' (6)

(4)

Ffôn: (029) 20813812

16.

Try neb arnat yn y lle yma (8)

11.

Ffôn symudol: 07774 816209

19.

'Fel na chaffo'r pechod atgas

ffeindio un arall (9)

e-bost: ceri33@btopenworld.com

____ a tharth y pydew

HYSBYSEBU
Mae 3,000 o gopiau o bob rhifyn o'r
Dinesydd yn cael eu dosbarthu. Mae'n
gyfrwng

hwylus

i

gyrraedd

cyfran

uchel o Gymry Cymraeg y brifddinas.
Os

ydych

Dinesydd

y

am
mis

hysbysebu
nesaf

yn

cysylltwch

â

ydych

yn

barod

i

gynhychu’r

Dinesydd

newyddion,

teipio

rhifyn, etc. -

trwy

erthyglau,

Pentref yn cadw hanner y mudiad

21.

mewn dryswch (7)

Mae yng nghôl y crythor i elwa o'r

galeri (5)

17.

22.

A oes gan Fflur fam o sawl siâp? (7)

Lloegr (5)

24.

'Y wawr neu wyneb haul

18.

Canaf oddeutu'r anifail hwn (5)

20.

Ffeindio'r pant mewn tro slic ar yn

Yw'r ___ ___ ___ ___' (JCH)
(4,1'1, 5, 2)

1.
i

Dod i'r wyneb mae braint myned yn

ail (4)
23.

gynorthwyo
-

A ddaw llafn egni o'r dref hon? (8)

15.

I Lawr

CYNORTHWYO'N OLYGYDDOL
Os

12.

mawr' (WW) (3)

Y

CERI MORGAN (gweler uchod).

Mae Alun bach mewn un gwlad yn

'Nefol Dad, mae eto'n nosi
Gwrando ___ ein hwyrol

Os collai'r Iwerydd ei frig byddai'n

weddi' (MEC) (3)

cyrraedd wedi'r 3ydd (8)

gasglu

Atebion Croesair Rhif 57

golygu

cysylltwch â Chadeirydd

Pwyllgor Y Dinesydd (Gweler uchod)

Ar draws: 1. a'n ceraist; 8. Sbon; 9. Yn cwnsela; 10. Eryr; 13. Craig; 15. Adegau; 16.
Gwneud; 1. Llanina; 19. Cilfach; 20. Traeth; 21. Wawr; 24. Fforddolian; 25. Alaw; 26.

CYFRANNU'N ARIANNOL

I lawr: 2. Nant; 3. Enwi; 4. Amseru; 5. Selsig; 6. Aberteifi; 7. Yn

Mae parhad Y Dinesydd yn dibynnu ar

Clod y cledd.

r o ddi on

bradychu; 11. Can llawiau; 12. Cefn gwlad; 13. Caint; 14. Cwaith; 18. Argoel; 19.

gan

chymdeithasau.
CERI

un ig olio n

Mae

MORGAN,

yn

ein

a

Trysorydd,

croesawu

pob

Cerdded; 22. Clwc, 23. Bore.
Derbyniwyd 13 ymgais, a deg ohonynt yn gywir. Danfonir y tocyn llyfrau i Sion

rhodd, bach a mawr. Anfonwch ato yn

Lewis, Altolusso, Bute Tce, Caerdydd. Cafwyd yr atebion cywir eraill gan Marion

24

Davies, Gwilym Ll. Edwards, Rhiannon Evans, Gaenor Hall, Heledd Hall, Gwenda

Cwm

Gwynlais,

Caerdydd, CF15 7HU.

Tongwynlais,

Hopkins, Eira Jones, Buddug Roberts ac Eleri Sheppard.
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Côr Aelwyd
Hamdden ar y Brig

CF1 yn Taro'r
Nodyn Cywir!
Enillodd Côr ifanc a brwdfrydig o'r
br ifddin as glod ar benn ig a
rhagorol yn yr Eisteddfod Genedlaethol
yn E r yr i a ' r C yffi n i a u e l en i .
Daeth Côr CF1, sy'n dod dan faner
Aelwyd CF1, sef criw o athrawon,
disgyblion ysgol, myfyrwyr a phobl
br o f f esi yn ol , i 'r br i g yn g
nghystadleuaeth y Corau Ieuenctid ac
yn a , i g or on i h yn , r h odd wyd
canmoliaeth bellach i'r Côr wrth
iddo gipio'r wobr uchel ei statws, 'Côr yr
W yt h n o s ' , a m f o d y C ô r a
ddisgleiriodd fwyaf yn ystod yr wythnos
o gystadlu yn yr Eisteddfod.

Sioned James, arweinydd Côrdydd
a ddaeth yn fuddugol yng
nghystadleuaeth y corau cymysg
rhwng 20 a 40 mewn nifer.
Llun trwy garedigrwydd Y Cymro

Eilonwy ac Illtud Lewis,

Rhagor o Enillwyr yr
Eisteddfod

Cadeirydd y Côr

Llongyfarchiadau i Christopher Painter
o Gaerdydd ar ennill Tlws y Cerddor am
ei waith ’Yr Hanes Swynol’.
be i rni a i d

m ae ’n

meistrolgar,

yn

wai t h
llawn

Yn ôl y

l l i wga r

a

dychymyg

a

syniadau cerddorol trawiadol.
Llongyfarchiadau

mawr

i

Dr

Meic

Stephens o'r Eglwys Newydd ar ddod yn

Cyfunia d o barat oi port ffoli o
cyfoethog o ganeuon o wahanol genres
ac awyrgylch oedd cryfder perfformiad
yr Aelwyd o Gaerdydd, gyda'r sain yn
symud o rythmau pendant yr alaw werin
G ym r e i g ' M a en t yn D we d yd ' ,
addfwynder 'Ave Maria' a bwrlwm y gân
g o s p e l
' A r g l w y d d
Arglwydd' o'r ffilm 'Sister Act 2'.
Dyma'r ail flwyddyn yn olynol i CF1
ennill y gystadleuaeth Côr Ieuenctid
yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Hyd
yma bu eleni’n flwyddyn hynod o brysur
a chyffrous rhwng y llwyddiant yng
ngh ysta dl eua eth Côr Cymru a c
Eisteddfod yr Urdd yn ogystal.
"Cyfuniad o baratoi’n drylwyr a
brwdfrydedd sydd wrth wraidd y
perfformiadau ar y llwyfannau wrth
gystadlu” meddai arweinydd charismatig
Côr Aelwyd CF1, Eilir Owen Griffiths.
“Dewiswyd rhaglen bwrpasol ar gyfer yr
Eisteddfod er mwyn inni gael profi ein
parodrwydd i ddatblygu ac ehangu ein
repertoir cerddorol ond hefyd i
adlewyrchu mai criw o ffrindiau sy'n
mwynhau'r profiad ydyn ni yn y pen
draw. Y mae 2005 wedi bod yn
flwyddyn anhygoel inni, ac y mae ennill
Côr yr Wythnos yn sicr yn werth ei
ddathlu!."
Y mae'r Côr eisoes wedi gwneud
t r e fn i a d a u a m g yn gh er dd a u a
pherfformiadau pellach yn 2005 gan
gynnwys perfformio mewn cyngerdd i

ail

yng

nghystadleuaeth

ffugenw

yn

y

y

Goron.

gystadleuaeth

Ei

oedd

'Shasbi'. Derbyniodd ganmoliaeth uchel
gan y beirniaid am gasgliad o gerddi yn
y Wenhwyseg, tafodiaith Gymraeg deddwyrain

Cymru,

sy'n

darlunio

profiadau bachgen ysgol yn ystod yr Ail
Ryfel

Byd.

y m d da n g o s

Bydd
yn

y

cerddi

rh i fy n

yn

n e sa f

y

cylchgrawn Taliesin.
Llongyfarchiadau i Emyr Edwards, 26
Windsor

Road,

Adolygiad

o

Radyr

ar

gynhyrchiad

ennill

gan

yr

gwmni

theatr proffesinol Cymraeg.
Llongyfarchiadau
Wenallt

ar

ennill

y

i

Côr

Merched

gystadleuaeth

y

Côr

Llefaru dros 16 o leisiau.
Llongyfarchiadau i Merched Canna ar
ddod yn ail yn y gystadleuaeth i Gorau
Merched ac i Gôr Caerdydd ddaeth yn
ail yn y gystadleuaeth i Gorau Cymysg
dros 45 mewn nifer.
Llongyfarchiadau i Gruffydd Glyn ar
ennill Gwobr Richard Burton.

godi a r i an i Apêl E i st edd fod
Genedlaethol Abertawe a pharatoi ar
gyfer lansio ei CD gyntaf.
Os hoffech dderbyn mwy o wybodaeth
am Aelwyd CF1, cysylltwch â Non
Stevens  07968 205661
nstevens@glam.ac.uk
neu'r Aelwyd ei hun:
aelywdcf1@yahoo.co.uk

Dan arweiniad ysbrydoledig Eilonwy
Jones enillodd Côr Aelwyd Hamdden
Caerdydd y gystadleuaeth i gôr
pensiynwyr yn Eisteddfod Genedlaethol
Eryri 2005, gan guro rhai o gorau
mwyaf profiadol Cymru  Aberteifi,
Castellnedd a Phontarddulais.
Canmolodd John S. Davies, y
beirniad, amrywiaeth eu rhaglen, gyda
bywiogrwydd Byddwn Oll yn Llon ein
Calon ac egni Hava Nageela yn
cyferbynnu â thynerwch Y Cennin Aur.
Cyfeiriodd at eu canu disgybledig ac yn
a r be n n i g a t ‘ l e i s i a u i fa n c y
sopranos’.Talodd derynged i gyfeilio
meistraidd Robert Nichols ar lwyfan yr
Wyl, ond pwysig hefyd yw nodi
cyfraniad amhrisiadwy Marian Williams
ar y piano drwy’r holl ymarferiadau.
Ar ôl y feirniadaeth, arhosodd
mwyafrif yr aelodau ar y maes i
fwynhau cyngerdd godidog Côr yr
Eisteddfod a Bryn Terfel cyn dychwelyd
ar ddiwedd diwrnod cyffrous a hapus i
neuadd y brifysgol gerllaw.Yno,
cawsant gyfle i gymdeithasu gyda
chorau eraill ac eisteddfodwyr o bob
rhan o Gymru.
Gyda maes Eisteddfod Abertawe y
flwyddyn nesaf ar safle hen waith dur
Felindre, gerllaw ei ‘milltir sgwâr’, mae
Eilonwy wrthi eisoes yn paratoi rhaglen
ar gyfer y gystadleuaeth.
Mae gwahoddiad cynnes iawn i
gantorion o bob llais ymuno â
chymdeithas groesawgar, fywiog a
g wei t h ga r y c ôr . C yn h el ir yr
ym ar feria dau bob pyth efn os ar
brynhawn Mercher yn festri Minny St
am 2.00, gan gychwyn Medi 28.
Cysyllter ag Eilonwy (20691685) neu
unrhyw aelod o’r côr am wybodaeth
bellach.
Gareth Edwards
(Ysgrifennydd y Côr)
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CYFARFOD LANSIO

Clonc

Llwybr Gobaith
Antur Cymodi o Gymru i’r Byd
gan
Dr Rhiannon Lloyd

Darganfyddiad newydd gan Robin Jones

Cyhoeddwyr: Gwasg Pantycelyn
Cynhelir cyfarfod lansio y De
ddydd Mercher 14 Medi 2005
yn Eglwys Highfields,
Monthermer Road, Y Rhath,
Caerdydd.
Lluniaeth ysgafn am 5.30pm.
Lansio’r llyfr am 6.00pm.
Croeso cynnes i bawb
Pam yr aeth Dr Rhiannon Lloyd i
wasanaethu yn Rwanda yn fuan ar ôl yr
hilladdiad a fu yno yn 1994? Beth, a
phwy, a fu’n gymorth iddi yn y gwaith?
Sut y bu ei phrofiad fel Cymraes yn
gymorth iddi yn ei gwasanaeth
rhyngwladol? Ceir yr atebion i’r
cwestiynau hyn ac eraill yn y llyfr hwn
sy’n ffrwyth cyfweliad â Rhiannon
Lloyd a gynhaliwyd dan ofal golygydd y
gyfrol, John Emyr, a’i briod, Gwen.
Yn ein bywyd cyfoes, prin bod llawer o
feysydd sy’n fwy gwerthfawr a
p h e r t h n a s ol n a m a e s c ym od i
rhyngwladol. Mae Rhiannon Lloyd yn
arbenigo yn y maes hwnnw, ac fe
ddysgodd ei chrefft yn ysgol profiad.
Drwy arwain gweithdai cymodi yn
Rwanda – gweithdai a gâi eu mynychu
gan aelodau o lwyth y Twtsi a llwyth yr
Hwtw a fu, ers cenedlaethau, yng
ngyddfau’i gilydd, yn casáu ac yn lladd
ei gilydd – llwyddodd Rhiannon i
ddatblygu dull arloesol sydd bellach o
ddiddordeb mawr i’r rhai sy’n gweithio
ym maes cymodi.
Llwyddir yn y gyfrol hon i gyfleu’r iâs
a’r antur a ddaeth i ran yr awdur wrth
iddi roi ei ffydd Gristnogol ar waith.
Magwyd Rhiannon Lloyd ar aelwyd
Gymraeg yn Nhreborth lle roedd
gweithgareddau’r Urdd yn cael lle
anrhydeddus. Bu’n gweithio mewn
amrywiol feysydd meddygol cyn ymateb
i’r alwad i weithio ym maes cymodi. A
hithau bellach yn byw yn Llandudno, y
mae Dr Rhiannon Lloyd yn parhau i
deithio i Rwanda a gwledydd eraill i
ddatblygu’r gwaith cymodi sydd o wir
bwys i genhedloedd ac unigolion.

Mae deugain mlynedd a mwy o fyw yn
ein Prifddinas wedi sicrhau bod gan Gog
fel fi eirfa go helaeth o iaith y de, felly
wnes i ddim cynhyrfu dim pan ffoniodd
gwraig yn ei hoed a’i hamser hefo
gwahoddiad i mi fynd hefo hi i weld
clonc. Rwan, mae hi’n brifathrawes
wedi ymddeol, a’r Gymraeg yn bur ar ei
gwefusau, ond “gweld” clonc? Onid
clywed, profi neu gael clonc mae
deheuwyr? Clebran yw clonc i chi Gogs
sydd eto heb fod yn dairieithog.
Daeth popeth yn amlwg pan alwodd
hi a’i gŵr, a mynd ag Eirlys a finnau i
Dreganna i brofi’r arlwy mewn Caffi
sydd newydd agor yno, a dyna’r enw
uwchben y drws, Clonc. Dyna
ddychymyg, meddyliais, a dyna’n wir be
welais y tu mewn  amryw dros yr awr
ginio yn mwynhau tamaid a chlonc. Ond
roedd yr hyn a’u denwyd yno yn
gyfuniad o’r awyrgylch hyfryd a’r
danteithion blasus ar y fwydlen.
Seth Edrwards a’i wraig Bridie sy’
wedi mentro i’r byd arlwyo, ac maen
nhw’n estyn cyfuniad gwresog iawn o
groeso Cymreig a Gwyddelig i’r
cwsmeriaid. Naw wfft i’r deiet, medde
fi, pan welais y fwydlen, ac archebais eu
Brecwast Poeth, sef saig arbennig Clonc,
selsig, tafelli o gig moch, wyau wedi’u
sgramblo, madarch, ffa pob, tomato ffres
a thost. Aeth Eirlys am wyau wedi’u
sgramblo a samwn mwg ar dost. Ond
mae’r fwydlen yn eang, anturus ac
amrywiol, a’r seigiau’n cael eu
cyflwyno yn hynod liwgar ac artistig. Os
ydi magu bloneg yn eich poeni mae yna
amrywiaeth o saladau llawn dychymyg.
Digon i dynnu dŵr i ddanedd. Ac mi
heria i chi i brofi gwell coffi yn unman
i’r gogledd o Milan.
Mi rydw i’n greadur sy’n hoffi rhannu
darganfyddiadau pleserus hefo ffrindiau,

felly dyma i chi leoliad Clonc. 169
Cowbridge Road East, Treganna, sef
drws nesaf ond un i Hypervalue. Ewch
draw, a mwynhewch Clonc.

Barcud Derwen yn
hedfan yn uwch
Mae cwmni Barcud Derwen, sydd â
swyddfeydd yng Nghaerdydd a
Chaernarfon, wedi prynu cwmni Picardy
Media sy'n gweithredu'n bennaf yn yr
Alban. Mae Picardy yn gwneud ffilmiau
byw ac animeiddio cyfrifiadurol ar gyfer
hysbysebion i rai o'r cwmnïau mawrion
megis CocaCola, Orange, ac RBS.
Ffurfiwyd Barcud Derwen yn 1997, ac
erbyn hyn mae 11 adran yn y grŵp, yn
cynnwys 6 y tu allan i Gymru. Cyflogir
160 o staff gan Barcud Derwen sy'n
darparu ystod eang o wasanaethau i'r
diwydiant darlledu. Mae hyn yn
cynnwys darllediadau allanol o
d di g wyd d ia da u ch war a eon a
digwyddiadau cerddorol, ôlgynhyrchu,
creu ffilmiau ac animeiddio, a chreu
deunydd addysgol.
Llongyfarchiadau, a phob llwyddiant
i’r dyfodol!
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Ail Gyfrol
Alun Guy

Ennill y Dydd?

Yng nghanol ei holl brysurdeb yn
arwain ac yn beirniadu, bu Alun Guy
wrthi ddechrau’r flwyddyn yn
cyfweld â rhai o sêr disgleiriaf ein
ffurfafen gerddorol  Bryn Terfel,
Rhys Meirion, Gwyn Hughes Jones,
Katherine Jenkins, Stuart Burrows a
Rebecca Evans. Ar faes yr Eisteddfod
yn y Faenol ym mis Awst fe
gyhoeddwyd ffrwyth ei lafur, sef ei ail
gyfrol yn y gyfres Cantorion o Fri, Ar
Lwyfan y Byd.
Dyma

gyfrol

hynod

o

ddiddorol

sy’n

cynnwys, wrth gwrs, sylwadau personol
gan awdur sy’n gerddor cydnabyddedig
ei hun, ac un sy’n adnabod ei bobol yn
dda

–

bu’n

ohonynt
mawr

beirniadu’r

mewn

ar

rhan

Eiteddfodau

ddechrau

eu

Alun am Bryn Terfel,

fwyaf

bach

gyrfa!

Alun yn y Faenol

a

Llun trwy garedigrwydd Tegwyn Roberts

Meddai

“Nid yw’n rhy

bwysig na cherddorol snobyddlyd i ganu
pop

a

roc

gyda’i

arwyr

yma

yng

Tŷ’r Cymry
yn 70 oed

Nghymru. Gall fod yn canu gyda Cecilia
Bartoli yng ng

ŵyl

Salsburg un wythnos

a chyda Meinir Gwilym yn y Faenol yr
wythnos ganlynol!”
Ond

nid

llyfr

am

gerddori on

i

Pan roddodd Lewis Williams ei d

gerddorion yw hwn. Mae’n portreradu’r

He ol

c yme riada u

y

broffesiynol,

gan

tu

me wn

rannu

annisgwyl a diddorol.
hanesyn neu

stori

Gordon

wi sg

Caerdydd, gwnaeth gymwynas ddihafal
â charedigion y Gymraeg. Fis Chwefror

“Mae yma ambell
newydd i’r

1936

oedd

gyflawni

grwpiau

a’r

gyrfa’r

sêr

hyn;

dylanwadau

cynnar,

ar

i’r

y

daith

y
a’r

mae

pa wb

yn

gwybod

rhywbe t h

phery’r

t

ŷ

i

cyfleusterau

i

gymdeithasau

hyrwyddo

a

buddia nna u’ r

Dysgwyr y Gymraeg yw’r rhan fwyaf
o

Mae’r chwech artist yn fyd enwog, ac

a

rhodd-weithred, sef

Gymraeg.

llwyfan

mawr.”

hynny,

bwriad y

darparu

milltir

yn

ffaith

olrhain

cerrig

ŷ

Cym ra e g

i ’r

rhan fwyaf o’r darllenwyr. Diddorol yw

cyfleoedd

Gym ry

ambell

fydd yn

datblygiad

i

aelodau

Cymdeithas

ŷ

T ’r

Cymry

ar

hyn o bryd, er nad yw hynny’n amlwg o
gwbl

wrth

eu

parabl

a’u

diddordebau.

amdanyn nhw. Ond a wyddech chi, er

Noson agoriadol y Gymdeithas am 2005

enghraifft, fod Bryn Terfel yn gefnogwr

– 2006 fydd nos Fercher, 21 Medi, pryd

Man U, a bod gan Gwyn Hughes Jones

y byddwn yn sgwrsio am Y Brifwyl a’i

ddiddordeb

Dyfod ol,

mewn

dylunio

a’i

fod

cario pensel a phapur i bobman?

yn

dan

arweiniad

Betsan

Pwy

Williams, o Swyddfa’r Eisteddfod. Bydd

feddyliai nad oedd Rhys Meirion erioed

bwffe sylweddol yn dilyn y drafodaeth.

wedi

cyn

Dewch i ymuno â ni – yn ddi-dâl am

cyrraedd y coleg, a bod Stuart Burrows

y flwyddyn gyntaf. (Ffôn 20 491123)

derbyn

wedi bod

hyfforddiant

o fewn

lleisiol

‘trwch tocyn trên’ i

ymuno â Leeds, y clwb rygbi cynghrair

[Er

enwog?

ddeuddeg

Dyma rai o’r pethau bach ‘gyda llaw’
sy’n gwneud y darllen yn ddifyr tu hwnt.

gwybodaeth,

ystafell

gyfrol

ar

gael

gael

y

mae’r

T

ŷ

flwyddyn,

am

rent

isel

ar

agor

a

bydd

iawn

Iorwerth Morgan
yn

eich

[Stori a gyfansoddwyd gan Dic Llyndwys ar
Gwrs Cymraeg Dinas Powys ym mis Awst
eleni. Mae Dic yn frodor o Gaerdydd ond yn
byw yn Llundain, gyda’i deulu, ers
blynyddoedd lawer.]

CWCAN
Partïon,cacennau,prydau 
danteithion cartre blasus
‘Gwnawn ni’r cwcan
i chi wneud y cloncan’
Cysylltwch â ni ar
07790 699852

fis

Medi.]

Llongyfarchiadau, Alun!
Mae’r

ar

mis

Roedd y diwrnod wedi dechrau fel pob
diwrnod arall, ond ni fyddai ei ddiwedd
yr un mor ddiffwdan.
Deffrodd poblogaeth liwgar Llundain i
ddilyn y patrymau beunyddiol – ras
wyllt i adael y tŷ, a chychwyn ar y
gystadleuaeth ddyddiol i ennill y fraint o
sefyll yn falch ar flaen y cwt bysiau, neu
flasu’r fuddugoliaeth dros eu cyd
gymudwyr i hawlio’r unig sedd sbâr ar y
trên, gan deimlo’r un ias ag y byddai
ambell un yn ei theimlo o gipio Cadair
yr Eisteddfod.
Ie, yr un hen siwrnai ddigyffro; rhai’n
ceisio cysgu i gadw pob diferyn o’u
hegni ar gyfer y tasgau o’u blaen, eraill
yn ceisio miniogi eu meddwl ar groesair
y Times. Ond roedd y mwyafrif yn
ddigon hapus i syllu’n wag drwy’r
ffenest heb sylweddoli ai gorsaf neu
soser hedfan oedd yn fflachio heibio.
Yn fuan byddai’r creaduriaid diniwed
hyn oll yn cyrraedd pen y daith ac yn
ymbaratoi i wneud tyrn arall o ennill eu
bara a chaws er mwyn cadw eu bywydau
bach syml a glân yn saff. Nid ennill
cyflog wnaethon nhw y diwrnod
hwnnw, sut bynnag, ond ennill sylw’r
byd.
Yn sydyn trodd pob gwyn a du, pob
brown a melyn, yn goch.
Trodd pob sgwrs arwynebol yn sgrech.
Cafodd rhai’r fraint o ddeffro. Doedd
eraill ddim mor ffodus. Chwalwyd eu
breuddwydion, fel eu cyrff, yn deilchion
ar y seithfed o Orffennaf creulon hwnnw
yn 2005.

Cymdeithas yr Iaith
RALI: Deddf Iaith  Dyma'r Cyfle

siopau

lleol nawr.

Nodyn Golygyddol

Teitl: Cantorion o Fri: Ar Lwyfan y Byd
[Gwasg Gomer. Pris £8.99.]

Ni ellir cyhoeddi llythyrau nac erthyglau
onibai i ni dderbyn enw a chyfeiriad yr
awdur.

2pm – Dydd Sadwrn  1 Hydref
Tu allan i'r hen swyddfa Gymreig,
Parc Cathays, Caerdydd
Siaradwyr  Hywel Williams (AS), Hywel
Teifi Edwards, Mererid Hopwood,
Steffan Cravos, Catrin Dafydd.

Croeso i bawb!

Y DINESYDD
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www.mentercaerdydd.org
(029) 20565658

Hwyl a sbri yn ein diwrnod teulu
Cafodd y Fenter ddiwrnod teulu hynod
lwyddiannus yn y Mochyn Du un
p’nawn Sul ym mis Awst. Roedd rhyw
50 o deuluoedd wedi mynychu’r
diwrnod llawn hwyl. Bu Triongl yn
diddanu’r plant gyda’r canu a dawnsio, a
chafwyd ymweliad gan y cymeriad,
Maelog. Cafodd y plant a’u rhieni gyfle
i gymdeithasu gan fwynhau’r tywydd
braf, y barbeciw. Cafodd y plant hefyd
gyfle i gael tatŵs a lliwio gwallt yn
ogystal a chael gwared o’u hegni ar y
cestyll bownsio! Diwrnod i’r brenin i
bawb, ac rydym yn bwriadu cynnal
diwrnod arall ddiwedd mis Medi.

Y plant yn mwynhau canu a dawnsio gyda Triongl

CLYBIAU MENTER CAERDYDD MEDI 2005
W yt h n os ol
Dydd

Pwll Nofio Ysgol
6.30yh

Clwb Nofio ar gyfer plant Bl 2,3,4,5 a 6

Uwchradd Yr

Mawrth

Eglwys Newydd
Ystafell Gelf,

W yt h n os ol

Cwrw a chwerthin
yn ein noson gomedi
Cafwyd noson gomedi gyntaf y Fenter
yn nhafarn y Duke of Clarence,
Treganna, yn ystod yr haf. Gwerthwyd
yr holl docynnau a chafodd y
gynulleidfa ei diddanu gan y pedwar
comedïwr Tudur Owen, Parry Jarman,
Himyrs, a Beth Angell. Bu’r noson yn
llwyddiant ysgubol gyda pawb wedi
mwynhau mas draw. Bu’n gymaint o
lwyddiant fel ein bod yn bwriadu cynnal
noson arall cyn diwedd y flwyddyn,
felly cadwch eich llygaid ar agor am fwy
o wybodaeth.
Llyfryn Gweithgareddau
Ddechrau mis Medi bydd y Fenter yn
dosbarthu llyfryn yn cynnwys manylion
am ei holl weithgareddau a chlybiau
plant ac oedolion yn ystod y flwyddyn
sydd i ddod. Os am dderbyn copi,
cysylltwch â’r Fenter.
Dyddiadau Cynllun Chwarae Hydref
24 Hydref – 28 Hydref
Ffurflenni’n cael eu dosbarthu i’r
ysgolion yn fuan.
Nawdd
Hoffai’r Fenter ddiolch i ‘Cymunedau’n
Gyntaf’ am ei nawdd o £2,135 tuag at
gynhyrchu adnoddau marchnata’r
Fenter. Bydd Menter Caerdydd yn
cynhyrchu llyfryn gwybodaeth fydd yn
cael ei ddosbarthu ddechrau mis Medi, a
hefyd ‘Ffonlyfr 2006’ fydd yn mynd
allan ddechrau’r flwyddyn.

Dydd

5.00yh

Neuadd Llanofer,

Clwb Celf ar gyfer plant Blwyddyn 2,3,4,5 a 6

Romilly Road,

Mercher

Treganna

W yt h n os ol
Dydd

5.15yh

Clwb Clocsio ar gyfer Bl. 2, 3, 4, 5 a 6

Ysgol Plasmawr

Mercher
W yt h n os ol
Dydd
Mercher

Clwb

Cymdeithasol

i

Blant

ag

Anghenion

5.30yh - Arbennig. Croeso i blant 8 i 16 oed. Chwaraeon,
7.00 yh

Manylion - Sian Lewis ar 029 20565658
Canolfan

Wythnosol
Dydd Lun

Ysgol Plasmawr

Cerddoriaeth, Tripiau, Celf a Chrefft a llawer mwy.

4.30yh

Gymunedol

Clwb Ffrangeg ar gyfer Bl. 3, 4, 5 a 6

Maes y Coed.
Y Rhath

Wythnosol
Dydd Iau

Canolfan
4.30yh

Gymunedol
Treganna

Clwb Peldroed ar gyfer plant Dosbarth Derbyn yn

Bob Bore
Sadwrn

Clwb Sbaeneg ar gyfer Bl. 2, 3, 4 a 5

9.00yb

unig. Bydd y clwb yn dal i redeg ar y ddau ddydd Caeau Llandaf
Sadwrn yn ystod hanner tymor

Wythnosol
Dydd
Llun

4.30yp a Clwb Gymnasteg ar gyfer plant Dosbarth Derbyn, Campfa Ysgol
5.15yp

Bl. 1, 2 (4.30yp) yna bl. 3, 4, 5 a 6 (5.15yp)

Plasmawr

GWEITHGAREDDAU’R HYDREF
Cynllun
24/10/05
Dydd Llun

cynnal

Gofal

Menter

Caerdydd. Yn cael eu

yn ystod hanner tymor Hydref. Dydd Llun i Safle Ysgol

8.30yb ddydd Gwener, 8.30 yp - 5.30 yp. Ar gynnig i blant Treganna ac
Dosbarth Derbyn, B1, 2, 3, 4, 5 & 6. £13.50 y dydd, Ysgol Berllan Deg
£16 diwrnodau trip.

P’nawn Llun

1.30yp Sesiynau Gwyliau Meithrin. Cyfle gwych i blant

24/10/05

ifanc a’u rhieni gymdeithsau mewn awyrgylch saff

Bore Gwener

a hwyliog drwy gyfrwng y Gymraeg. £1 y plentyn

28/10/05
Dydd Sul
18/09/05

Nos Sul
25/09/05

9.30yb bob sesiwn.

Diwrnod Teulu. Perfformiad gan Martin Geraint,
3yp

Peintio

gwynebau,

Castell

Bownsi,

Barbeciw.

Oedolion £3, Plant £2.

Noson
8yh

Gwis.

Cwis

Cymraeg

dan

ofal

Dewi

‘Chips’ Wyn Williams. Croeso cynnes i bawb. £1 y
person.

Trip

Sgïo

i

Oedolion

Menter

Caerdydd

Canolfan Gymunedol
Maes y Coed, Jubilee
Gardens, Y Waun

Tafarn Mochyn Du,
Gerddi Soffia

Tafarn Mochyn Du,
Gerddi Soffia

4

08/03/2006

diwrnod llawn o sgïo yn Awstria 8 - 12 Mawrth

Dydd

2006. Pris £390 yn cynnwys awyren, gwesty H/B, Awstria

Mercher

Pas sgio, sgis a bwts, yswiriant, cludiant o Salzburg
i'r gwesty a nôl.
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Taith Cymdeithas
Carnhuanawc i’r
Iwerddon
Wele’n

cychwyn

dri

ar

ddeg

o

bererinion Cymdeithas Carnhuanawc ar
brynhawn

teg

yng

Nghorffennaf.

Ein

nod oedd dilyn ôl troed Carnhuanawc i’r
Ynys

Werdd.

Yn

Carnhuanawc

sicr,

ni

gystal

chafodd

croeso

yng

Nghorffennaf 1826 ag a gawsom ni gan
Iarlles bresennol Dunraven yng ngwesty
moethus
Swydd

Manordy

Clare.

A

Dunraven

sut,

tybed,

Adare,

y

byddai

wedi ymateb i glywed yr iaith Gymraeg
yn cael ei siarad yn Eglwys Adare yn y
gwasanaeth

a

gawsom

gan

Lewis, y Ficer presennol?
yn hanu o Abertawe a’i g
Gwm Cynon.
yn

y

Mae Rachel

ŵr,

Dysgu

Caerdydd

Cymraeg

gyda’r

ym

diweddar

Chris Rees, ac mae’n awr yn gweithio i
Gwmni Cyfieithu Prysg.
Adare oedd uchafbwynt a nod ein taith
i’r

Iwerddon.

gyfeillgarwch

â

Yma,
Marina

drwy

ei

Jane Williams

Aberpergwm, oedd â chysylltiad teuluol
â

theulu

Castell

Dunraven

Bro

Morgannwg, ac yna â theulu’r Quniaid,
uchelwyr

Adare,

Carnhuanawc

ran

y
o’i

treuliodd
ddeufis

yn

Iwerddon.
Tra

bod

Carnhuanawc

wedi treulio’r

gweddill o’i wyliau yn yr Iwerddon yn
teithio

Swydd

Ceri

yn

ei

goits

fawr,

cawsom ni, yn griw rhadlon yn ein bws
mini, brofi peth o hanes Iwerddon trwy
ymweld

ag

Bruree,

Amgueddfa

castell

gwmpas

tref

hynafol

De

Valera

Cashel,

hanesyddol

yn

taith

o

Kilkenny,

a

thaith ar hyd ardal foel a llwm y Burren
ac arfordir Clare i glogwyni arswydus
Moher.
Keith

Taith
Bush,

wir

gofiadwy.

Cadeirydd

Cyfeillion Carnhuanawc yn mwynhau cwmni Iarlles Dunraven
o flaen Gwesty Manordy Adare.

Richard, o

Bu Richard yn gweithio

Ganolfan

Mhrifysgol

Rachel

Diolch

i

Cymdeithas

Carnhuanawc, am drefnu’r daith.

GRANTIAU
GWERTHFAWR I
WIRFODDOLWYR
Rhoddir cyfle i grwpiau cymunedol
Cymru gynyddu nifer eu gwirfoddolwyr
yn sylweddol trwy gyfrwng cynllun
grant sy'n cynnig hyd at £43,000 y
prosiect. Gofynnir yn awr am geisiadau i
gael cymorth y rhaglen Gwirfoddoli yng
Nghymru  un o'r ffynonellau ariannu
pwysicaf yn y wlad ar gyfer gwirfoddoli
 ar gyfer y flwyddyn ariannol 2006/07.
Gemma Griffiths, ffôn: 029 20 431724
E bost: ggriffiths@wcva.org.uk
Safle we: www.wcva.org.uk

Pobl ifanc o Gymru’n gwella bywyd pobl
eraill
Mae miloedd o bobl ifanc ledled Cymru
wedi derbyn yr her o gynorthwyo i wella
bywyd yn eu cymunedau lleol – yn
gyfnewid am sgiliau newydd a
thystysgrif yn cymeradwyo’u gwaith
gwirfoddol.
Ers iddo ddechrau bum mlynedd yn ôl,
m a e c yn l l un Gwi r fodd ol wyr y
Mileniwm wedi gweld bron i 6,000 o
bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed yn
cynorthwyo pobl ifanc eraill gyda
phroblemau cymdeithasol, gwneud
gwelliannau amgylcheddol a rhoi
cymorth gwerthfawr i wasanaethau lleol
sydd angen cymorth gweinyddol.
‘Mae gwirfoddoli’n ffordd bleserus
iawn o ddatblygu ymwybyddiaeth
ddinesig a sgiliau dinasyddiaeth,’
meddai cydlynydd y rhaglen, Penny
JohnPearse. ‘Mae’r bobl ifanc yma’n
gwneud cyfraniad pwysig yn eu
cymunedau trwy'r cynllun GM ac, yn
wobr am hynny, maent yn cynyddu eu
hunanhyder, eu profiad a'u sgiliau hwy
eu hunain.’
Mae'r cynllun sy’n gweithredu ledled
y DU yn annog dynion a merched ifanc i
ymuno â rhaglen o weithgareddau
cymunedol ac mae'n cydnabod eu
hymroddiad gyda gwobr a gefnogir gan
y Cynulliad Cenedlaethol ac a lofnodir
gan y Prif Weinidog, Rhodri Morgan.
Rheolir y rhaglen gan gonsortiwm sy'n
c ynn wys C yn gor Gwa sana etha u
Ieuenctid Gwirfoddol Cymru, Cyngor
Ieuenctid Cymru a'r partner blaen,
Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.
Mae grantiau o hyd at £7,000 ar gael i
fudiadau sy’n cynnwys pobl ifanc i
gynorthwyo gyda’u costau cefnogi, a

dyfernir hwy bob tri mis.
M a e p u m p o fu d i a d a u yn g
Nghaerdydd wedi derbyn cyfanswm o
£24,770 o gyllid. Radio Ysbyt y
Rookwood Sound, sy’n recriwtio pobl
ifanc i gynorthwyo i ddarparu rhaglenni
radio o ansawdd da ar gyfer cleifion
Awdurdod Iechyd Bro Taf. Dyfarnwyd
£5,500 i MENFA – Mentora i bawb, a
leolir yn ardal Butetown y ddinas, er
mwyn i wirfoddolwyr ddysgu sgiliau
swyddfa, ymarfer mentora a dysgu
sgiliau i helpu plant lleol.
Bydd Gwirfoddolwyr Gwasanaeth
Cymunedol yn cynnig swyddogaethau
gwirfoddoli llawn amser neu ran amser i
gefnogi pobl ifanc wedi’u dadrithio a
mentoriaid mewn ysgolion cynradd, ac
yn darparu gofal seibiant mewn cartrefi
henoed. Bydd gwirfoddolwyr yn Hosbis
George Thomas yn ymgymryd â
swyddogaethau megis cyfarfod a
chroesawu ymwelwyr a chefnogi
cleifion. A bydd gwirfoddolwyr Undeb
Rygbi Cymru/Gleision Caerdydd yn
darparu gwybodaeth i chwaraewyr a’u
rhieni am faeth a materion eraill yn
ymwneud â iechyd.
Ar ôl cwblhau 100 awr o waith
gwirfoddol, bydd Gwirfoddolwyr y
Mileniwm yn derbyn Tyst ysgrif
Cydnabod. Ar ôl i rywun orffen 200
awr, bydd y Prif Weinidog, Rhodri
Morgan, yn llofnodi Gwobr Ragoriaeth.
Cydnabyddir y dyfarniad trwy'r DU gan
gydweithwyr, cyflogwyr a'r gymuned
leol.
I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â
Lindsey Williams ar 029 2043 1714.
Gwefan CGGC www.cggc.org.uk
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Cwsmeriaid am gael
mwy o gyfle i
ddefnyddio’r
Gymraeg
Mae ymchwil ddiweddar gan Gyngor
Defnyddwyr Cymru yn dangos y byddai
defnyddwyr yn croesawu mwy o gyfle i
siarad Cymraeg mewn masnach a
busnes. Un rhwystr mawr yw gwybod
pryd mae’r cyfle yno!
“Yn ei gynllun strategaethol a lansiwyd
yn ddiweddar, noda Bwrdd yr Iaith
Gymraeg y byddai’n annog busnesau
i’w gwneud yn haws i ddefnyddwyr
weld fod gwasanaeth Cymraeg ar gael,”
meddai Dr Nich Pearson, Cyfarwyddwr
Cyngor Defnyddwyr Cymru.
“Dengys ein hymchwil fod hon yn fenter
fyddai’n cael ei chroesawu nid yn unig
gan siaradwyr Cymraeg ond hefyd gan y
rheiny sy’n dysgu’r iaith.”
“Fel rhan o’n hadroddiad diweddar,
Cenedl Ddwyieithog, buom yn ymweld â
siopau ledled Cymru i weld faint o
siaradwyr Cymraeg oedd yno. Yng
Nghaerdydd darganfuwyd nad oedd
llawer o dystiolaeth weledol fod
gwasanaeth dwyieithog ar gael, ond er
hynny roedd tua hanner o’r siopau’n
cyflogi aelodau o staff oedd yn siarad
Cymraeg.”
Mae angen hyrwyddo pellach ar ‘Iaith
Gwaith’, ac mae angen i fwy o fusnesau
sydd yn delio wynebynwyneb â
chwsmeriaid sylweddoli’r manteision
masnachol o ddefnyddio sgiliau iaith eu
staff i gadw eu cwsmeriaid yn hapus.
“Tra bod y drafodaeth yn parhau ynglyn
ag a ddylai hyn fod yn weithred
wi r fodd ol n eu un sydd an gen
deddfwriaeth,” meddai Dr. Pearson,
“gallwn bwyntio at y dystiolaeth yn ein
hymchwil sy’n nodi y byddai mwy o
gyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg yn
cael ei groesawu gan gwsmeriaid.”
[Sylwadau’r Golygydd.
Rai blynyddoedd yn ôl peth digon teg
oedd meddwl nad oedd fawr o obaith
cael gwasanaeth Cymraeg yn y siop
ddillad ynghanol y dre neu’r fferyllfa
leol a’r banc a’r garej a’r caffe … Ond
mae’n wahanol erbyn hyn. Ble mae
cynnyrch holl Ysgolion Cymraeg y
Ddinas a’r Cymoedd a’r Fro wedi cael
gwaith? ‘Dyn nhw i gyd ddim wedi
diflannu o’r ardal!
Yn anffodus, mae’r hyn sy yn yr
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Cymdeithas
Gymraeg Rhiwbeina
Cynhaliwyd Cymanfa Ganu Flynyddol
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbeina Yng
Nghapel Beulah nos Sul, 4 Gorffennaf,
gydag Alun Guy yn arwain a Dr. Alun
James wrth yr organ. Cymerwyd at y
rhannau arweiniol ga Sioned Harold.
Yn ystod y Gymanfa cyfrannwyd
eitemau gan Gôr Hamdden Caerdydd
dan arweiniad Eilonwy Jones, a Marian
Williams yn cyfeilio.Yn y casgliad
ymadawol codwyd swm o £120 tuag at
gronfa’r Dinesydd.
Yn ystod yr haf cyfwynodd y
Gymdeithas sieciau am £50 yr un i
Shelter Cymru, Apêl Arech Noa, Ysbyty
Felindre ac Ysgol feithrin Gymraeg
Rhiwbeina.
Eleni aeth gwibdaith Cymdeithas
Gymraeg Rhiwbeina i Dir Iarll ger
PenybontarOgwr. Cyflwynwyd hanes
yr ardal yn ddeheuig iawn gan un o
frodorion yr ardal, Eirian Edwards,
Rhiwbeina. Cawsom glywed am hanes
cyfoethog yr ardal ym myd llên a
diwylliant, a gorffennwyd y daith hefo
swper yng ngwesty Rest Bay ym
Mhorthcawl.

Marwolaethau
Estynnwn gydymdeimlad â:

… theulu Wynford Thomas, Dinas
Powys, a fu farw’n sydyn yn ei gartref
ar 11 Awst o drawiad ar y galon.

… y Cyn Farnwr Dewi Watkin Powell
a’r teulu, gynt o Radyr, ar farwolaeth ei
wraig, Alice, yn dawel yn Ysbyty Brony Garth, Penrhyndeudraeth, yn 86 oed,
ar 14 Gorffennaf.

… Gareth Jones a’i ferch, Kathryn, ar
golli ei fam, Olwen Jones o ardal
Waunddyfal, yn Ysbyty’r Eglwys
Newydd ar 1 Gorffennaf.

… teulu’r diweddar Glenys Stephens,
Rhiwbeina, ond gynt o ardal Rhydaman,
a fu farw’n sydyn ar 4 Gorffennaf.

… teulu’r diweddar Suzie Saunders,
Rhiwbeina, a fu farw ar 30 Mehefin, yn
96 oed. Bu’n athrawes y Gymraeg yn
Ysgol Uwchradd Cathays tan ei
hymddeoliad.

… Myrddin Phillips, Y Barri, a’i deulu,
ar golli ei wraig, Nancy, ar 7 Awst.

Annwyl Olygydd
Ffurflenni Treth Cymraeg arlein
Mae Cyllid y Wlad wedi cynhyrchu
system cyflwyno ffurflenni treth incwm
ARLEIN yn Gymraeg, ond ychydig
iawn iawn o bobl sydd yn ei defnyddio.
Dim ond rhyw ddau ddwsin hyd yn hyn.
Ni fydd y gwasanaeth hwn yn parhau os
nad yw'r system Gymraeg yn cael ei
defnyddio.
Mae'n hawdd iawn  mi wnes i fe fy
hunan, felly mae'n rhaid ei bod hi'n
hawdd! Mae'r symiau dyledus (neu i'w
haddalu) yn cael eu gweithio allan yn
syth, ac rydych yn cael cadarnhad o
fewn eiliadau.
Er mwyn gwneud yn siwr na fydd y
system Gymraeg yn cael ei diddymu,
defnyddiwch hi!!!
Christopher Woodward

adroddiad uchod yn wir – dim od trwy
ddamwain, yn aml iawn, mae’r cwsmer
yn darganfod bod y rhai sy’n cynnig
gwasanaeth yn gallu siarad Cymraeg.
Mae angen gwneud y bathodyn pwysig
yna sy’n dynodi gwasanaeth dwyieithog
yn fwy poblogaidd.
Ar y llaw arall, mae llythyr Christopher
Woodward (uchod) yn dangos pa mor
anodd yw torri hen arfer – hyd yn oed
pan fydd y cyfle’n cael ei wthio dan ein
trwynau!]

… Islwyn Griffiths, Rhiwbeina, a’i
deulu, ar farwolaeth ei wraig, Ann, ar 16
Awst wedi cystudd hir.

… Roger Davies a’i deulu ar farwolaeth
ei wriag, Margaret, yn Ysbyty Felindre,
Caerdydd, ar 5 Awst.

Rhagor o Siopau
Mae'r cynllun i ddatblygu siopau yn yr
Ais wedi derbyn caniatâd Cyngor Sir
Caerdydd a nawr yn disgwyl cadarnhad
y Cynulliad. Bydd y cynllun yn creu
1000 o swyddi adeiladu a 2000 o swyddi
parhaol yn yr ardal o'r Ais i'r Llyfrgell
a'r Ganolfan Sglefrio bresennol. Bydd
siop John Lewis yn rhan o'r buddsoddiad
newydd o £535m fydd yn fodd i
adnewyddu canol y ddinas.
Mae gwrthwynebiad i agweddau o'r
cynllun gan Gapel Tabernacl yr Ais
oherwydd bydd y datblygiad yn cyfyngu
ar fynediad i faes parcio'r capel. Hefyd
mae beicwyr yn gwrthwynebu am na
fydd modd seiclo i drwy'r datblygiad.
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Newyddion
Priodas Dda
Llongyfarchiadau i Guto Thomas,
Rhiwbeina, sy’n Ohebydd Gwleidyddol
gyda’r BBC, ar ei briodas â Ruth Wisby,
Swyddog Cyswllt Ym Mhrifysgol
Caerdydd, yng Nghapel Clun, Abertawe,
ar 8 Gorffennaf. Maen nhw wedi
ymgartrefu yng Nglan yr Afon,
Caerdydd.

Ruth Wisby a
Guto Thomas

Anrhydedd i newyddiadurwr
Llongyfarchiadau i Mario Basini,
newyddiadurwr gyda’r Western Mail, ar
gael ei wneud yn Gymrawd o Goleg y
Brifysgol, Aberystwyth, lle bu’n
fyfyriwr. Daw yn wreiddiol o Ferthyr
Tudful ond mae’n byw yng Nghaerdydd,
bellach, ers blynyddoedd.
Dau yn ymddeol
Ar ôl dwy flynedd ar bymtheg yn
Brifathro Ysgol Gymraeg Coed y Gof,
ymddeolodd Arwel Williams yn ystod yr
haf. Ar yr un pryd, ymddeolodd ei
wraig, Eleri, o’i swydd yn athrawes
cerddoriaeth yn Ysgol Uwchradd
Corpus Christi. Dymunwn ymddeoliad
hir a hapus i’r ddau.

Brysia Wella
Neges i ddymuno gwellhad buan a llwyr
i

Steve

Lloyd

llawdriniaeth

o
ar

Ddinas
ei

Powys

glun

yn

ar

ôl

Ysbyty

Llongyfarchiadau

Bethan ac Arnold, a’i frawd, Huw, a’r

James,

teulu, Teresa, Eleri a Rhys.

ar enedigaeth Osian Thomas Dylan ar 28

Dymuna’r

teulu

ddiolch

i’r

llu

o

ŵyr

Gorffennaf;

i

a

Kathryn

Y Mynydd

Rhodri

Bychan,

cyntaf

Val

a

Bryan

gyfeillion sy wedi bod yn holi am Steff.
“Brysia wella, da ti, Steff!”

Rhath.

Owen yn ben!

ennill

Llongyfarchiadau i Rhodri, hefyd, ar

Llongyfarchiadau
John

Owen

Penylan,
Gyfun

a

i

Jones
disgybl

Gymraeg

Owen

Jones,

mab

gradd

Glinigol

ym

ac

Allison

Jones,

gynharach

14

oed

Ysgol

gweithio

Glantaf,

yn

ar

ennill

y

MSc

ym
i’r

mewn

Mhrifysgol
mis

cwmni

Peirianneg

Caerdydd

Gorffennaf,
offer

yn

tra’n

meddygol,

Gyrus Medicals, ym Mro Eirwg.

cyfle i holi’r awdur J K Rowling yng

gefnogwr Harry Potter.

Ioan yn serennu
Dychwelodd

yr

actor

ifanc

a

dawnus,

Llongyfarchiadau i Geraint a Karen
Davies, Penylan, ar enedigaeth Nia
Catrin, eu cyntaf anedig, ar 12 Mehefin;
wyres i Cliff a Mair Davies y Fforest,
Pontarddulais, a John a Lynne Pitman, a
gorwyres i Elizabeth Havard.

Ioan Gruffudd, i Gaerdydd yn ystod yr
haf i fynychu premiere ei ffilm newydd
Fantastic

Four

yn

yr

UGC

ar

20

Gorffennaf. Aeth elw’r noson i’r elusen
‘Cymorth
Daeth

ei

i

Blentyn

gariad,

yn

Alice

Ne

Cymru’.

Evans,

i

gadw

cwmni iddo, a mawr oedd y diddordeb

Llongyfarchiadau i Rhodri a Bethan
Jones ar enedigaeth Rebecca Wyn ar 27
Gorffennaf; chwaer fach i Hannah, ac
wyres arall i Gareth a Mona Jones, Yr
Eglwys Newydd, ac Arwyn a Sylvia
Jones, Y Barri.

yn y cwpwl arbennig hwn, wrth gwrs.
Maent wedi ymgartrefu yn Los Angeles,
ond

mae

cadarn

gwreiddiau

yng

Ioan

Ngaerdydd.

yn

Pob

ddigon
lwc

i’r

ddau.

Ymddeol i Dreganna
Yn yr un modd, croesawn Bob Pugh. Ar
ôl bod yn bennaeth y Ganolfan Antur ar
ben Bannau Brycheiniog am bum
mlynedd ar hugain, ymddeolodd Bob,
sy’n frodor o Lansilio, Sir Drefaldwyn,
yn yr haf a dod i fyw yn ardal Treganna
o’r ddinas. Bydd llawer o ieuenctid y
ddinas yn ei gofio, yn arbennig nifer o
gynddisgyblion Glantaf a fuodd gydag
e ar daith i’r Wladfa rai blynyddoedd yn
ôl.

Heathway,

James, Llandaf, a Sue a Peter Wright, Y

ôl ennill cystadleuaeth i ddarganfod prif

Hyfryd yw cael croesawu Gethin a
Morfudd Jones i'n plith ar ôl iddynt
benderfynu symud i'r brifddinas o
Abergwaun. Bu Gethin yn Drefnydd
Cerdd yn Sir Benfro yn ystod y 60au a'r
70au ac yn adnabyddus fel feiolinydd
medrus a beirniad eisteddfodol craff.
Mae'r ddau wedi ymgartrefu yn Tŷ
Draw Lodge ym Mhenylan. Bydd
Hywel a'i deulu yn y Mynydd Bychan a
Sioned a'i theulu hithau ym Mhenarth
wrth eu bodd o gael eu rhieni a mamgu a
tadcu ger llaw.

Llongyfarchiadau

Llandochau, oddi wrth Mam a Dad, sef

Nghastell Caeredin ar 17 Gorffennaf ar

Croeso i Gaerdydd

Genedigaethau

Apêl Ysgol Feithrin
Gymraeg Y Wladfa
Cynhelir

Ysgol

Nhrelew

yn

Feithrin

Nyffryn

Gymraeg

Camwy

yn

yn
Y

Wladfa, ac maen nhw’n ceisio codi £30,
000 er mwyn prynu adeilad ar ei chyfer.
Eisoes, maen

nhw wedi codi

Os

gefnogi

hoffech

£10,000.

ymdrechion

Gŵyl Gorawl Gymraeg yn Llandaf
Cynhaliwyd Gŵyl Gorawl Gymraeg
Esgobaeth Llandaf yn yr Eglwys
Gadeiriol nos Sul, 3 Gorffennaf.
Llywydd yr Ŵyl oedd Achesgob Cymru,
y Parchedicaf Ddr. Barry Morgan, a
chafwyd anerchiad gan Jeff Williams,
Ysgrifennydd Cenedlaethol Cymorth
Cristnogol Cymru.

y

Cymry draw yno, gallwch anfon siec yn

AR WERTH
Telyn Roegaidd Erard
43 tant
Mewn cyflwr da iawn

daladwy i Ganolfan Trelew i Fanc Nat
West,

Sgwâr

Uxbridge,

Ynys Môn, LL59 5AR.

Porthaethwy,

Ffôn: 029 20564574
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Newyddion o’r Eglwysi
Tabernacl, Yr Ais
Dyweddïad
Llongyfarchiadau calonnog i Luned
John a Dyfrig Jones ar eu dyweddïad
diweddar. Pob dymuniad da i’r dyfodol.
Hefyd rhannwn yr un dymuniad gydag
Anna, merch ifancaf John a Gill Thomas
ar ei dyweddïad hithau gyda Craig
Muncey.
Priodas
Yn ystod mis Awst bu priodas Elin,
merch Siân a Howard Phillips o Beny
bont, ac wyres arbennig Megan Phillips.
Yn ôl pob sôn, roedd mamgu yn dathlu
ar y llawr dawnsio ac yn profi i bawb
mor ifanc yw hi mewn gwirionedd!
Llongyfarchiadau calonnog iawn.
Canlyniadau arholiadau gwych
Bu canlyniadau aelodau ifanc yr eglwys
yn arholiadau'r lefel A a TGAU yn
anhygoel eleni. Mae’n dda bod gan
Alice Reed, Rhys ab Owen, Rhodri ab
Owen, Steffan Jones, Marged Jones,
Sïon Lewis, Daniel Preece, Mair Roberts
ac Owain Williams allu academaidd
naturiol, ond pwysicach yw eu bod wedi
rhoi o’u gorau ac yn ymroi i’w gwaith.
Bydd pump ohonynt yn cofrestru mewn
prifysgolion o fewn y mis, dau yn aros
yn Ysgol Glantaf ac un yn cael
blwyddyn gap a phrofiad gwaith.
Cofiwn hefyd am lwyddiant Steffan
Messenger a Tom Baker, a dymunwn
iddynt hwythau pob bendith i’r dyfodol.
Ymweliad Eerik a Tahti o Estonia
Ddiwedd Gorffennaf, cawson nifer o
gyfleoedd i gyfarfod gyda’r ddeuddyn
a n n wyl h yn .
Roed d en t wedi
gwerthfawrogi pob elfen o’r trefniadau a
wnaethpwyd drostynt, ac roedd hi’n
hyfryd medru rhoi wynebau i’r enwau, a
llais i’r geiriau. Gobeithio bydd nifer
o’n plith yn awyddus i fynd draw i
Haapsalu yn ystod 2006.
Diolch i bawb a fu â rhan yn y
trefniadau i’w lletya a’u cyflwyno i’r
Tabernacl ac i Dde Cymru. Diolch yn
arbennig i Alan ac Alwen Kemp a
Verina a Hugh Matthews am letya dros
y chwe noson, i Helen Jones am
gydlynu’r bwyd ar y nos Wener a Bryn
Evans am drefnu’r barbiciw ar y Sul.
Bu Hugh a Verina yn gymwynaswyr
arbennig, drwy gludo’r ddau i
Birmingham a gofalu amdanynt yno.
Gobeithio bydd y pontio hyn rhwng
Estonia a Chymru yn helpu dwyn mwy

Ebeneser, Heol Siarl
Bedyddiadau
Ar 3 Gorffennaf bedyddiwyd Seren
Ann, merch Arfon a Rachel Jones a
chwaer fach Carys Mair. Felly hefyd ar
24 Gorffennaf bedyddiwyd Ieuan, mab
Huw ac Awen Jones. Croesawyd
aelodau o’r teuluoedd estynedig oedd
wedi ymuno yn y gwasanaethau i fod yn
dystion i’r bedyddiadau ar ddiwrnodau
arbennig o fendithiol.
Eisteddfod Genedlaethol Eryri.
Llongyfarchiadau twymgalon i Gruffydd
Glyn ar ennill Gwobr Richard Burton.
Pob dymuniad da iddo wrth iddo fynd i
ddilyn cwrs yn Rada, Llundain.
Ennill oedd hanes Côr Aelwyd
Hamdden yng nghystadleuaeth Côr
Pensiynwyr ar ddydd Mawrth yr
eisteddfod. Nid yn unig hynny ond
roedd y tri beirniad yn unfrydol mai nhw
oedd yn haeddu’r wobr. Ar ben hynny
wrth edrych yn ôl dros yr wythnos a
chystadlaethau’r corau dywedodd John
S Davies mai un o’r uchafbwyntiau iddo
fo oedd datganiad y côr o “Y Cennin
Aur”.
Dyfarnodd y beirniad fod Côr Caerdydd
yn ail agos iawn i Godre’r Garth yn y
gystadleuaeth Corau Cymysg dros 45
mewn nifer. Rhaid cofio bod Côr
Caerdydd, dan arweinyddiaeth Gwawr
Owen, wedi ennill naw gwaith ers
sefydlu’r côr yn 1992. Record sy’n un
heb ei ail. Llongyfarchiadau i Gwawr ar
gael ei hurddo i’r wisg wen eleni.
Gwefan
Mae Ebeneser ar ganol sefydlu gwefan
fydd yn rhoi darlun o fywyd yr eglwys,
ei bywyd a’i gweithgareddau. Bydd
mwy o wybodaeth a’r cyfeiriad yn dilyn
mis nesaf.

na dwy eglwys ynghyd, ac y bydd eraill
yn elwa o’r fenter.
Yn ddiddorol iawn, roedd Robin ac Eleri
Gwyndaf yn ymweld â Haapsalu ar yr
union benwythnos roedd Eerik a Tahti
yng Nghaerdydd. Roedd hi’n braf deall
fod iechyd Robin yn ddigon da i deithio
cymaint yn ystod yr haf. Diolchwn
iddynt am ddwyn ein cyfarchion i’n
gefailleglwys yn Estonia.

Eglwys y Crwys
Cyfnod digon tawel yw hi fel arfer yn
ein heglwysi yn ystod misoedd yr haf.
Pryd hynny daw cyfle i gael ychydig o
hamdden ac ail lenwi yr ysguboriau  fel
pe tae. Felly y bu hi yn Eglwys y Crwys
gyda nifer o’r cymdeithasau yn bwrw ati
i drefnu rhaglenni ar gyfer tymhorau yr
hydref a’r gaeaf. Bydd y Gymdeithas
Ddiwylliannol eleni yn cychwyn ei
rhaglen ar nos Wener 30 Medi pryd y
ceir cyfle i wrando ar Arwel Owen a
Mathew E vans yn sôn am eu
hanturiaethau teithiol i ben draw’r byd
yn ystod misoedd yr haf.
Etholwyd y Swyddogion a ganlyn:
Llywydd – Parch Glyn Tudwal Jones
Cadeirydd – Arthur Evans
IsGadeirydd  Gareth Reynolds
Ysgrifenyddes – Siân Couch
Trysorydd – Geraint John
Bydd Cylch y Chwiorydd a’r Froderfa
yn cyfarfod am y tro cyntaf brynhawn
Dydd Mercher Hydref 5ed. Derbyniodd
y Parch A. Wyn Edwards y gwahoddiad
i arwain y cyfarfod hwn.
Bedydd
Bore Dydd Sul Gorffennaf 17eg
bedyddiwyd gan ein Gweinidog, y Parch
Glyn Tudwal Jones, Mari Antonia,
chwaer fach i Joel a Cara, a merch i
Carys a Toni D’Auria. Rhannwn ein
dymuniadau gorau gyda’r teulu ar
achlysur hapus iawn.
Gwobr Goffa Daniel Owen
Llongyfarchiadau i Llwyd Owen am
ddod yn ail yn y gystadleuaeth hon yn
Eisteddfod Genedlaethol Cymru Eryri
a ’ r C yf fi n i a u. Ca fod d L l w yd
ganmoliaeth uchel am ysgrifennu nofel
sy’n ddarlun graffig a chynhyrfus o
fywyd neu isfyd y ddinas. Darllenwch
ymhellach y feirniadaeth lawn ar
dudalen 97  98 yn y Cyfansoddiadau a’r
Beirniadaethau. Mae llwyd yn gyn
ddisgybl o Ysgol Gyfun Gymraeg
Glantaf ac yn fab i Non ac Arwel Owen.
Taith Gyfnewid

Llongyfarchiadau hefyd i Hanna Jones
am arwain yn llwyddiannus grŵp o
ieuenctid o ardal y Dinesydd ar daith
gyfnewid i Indianapolis yn yr Unol
Daleithiau. Daethant oll yn ôl yn ddiogel
wedi taith hwylus a gwerthfawr.
Aelodau y grŵp oedd Mair Rowlands,
Gwenno Rowlands, Branwen Hefin,
Gwenllïan Wyn a Lowri Siôn.
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gwaith, ond efallai bod angen cymorth
ar y gynulleidfa i fedru ‘darllen’ ac
ymateb i rai o’r gweithiau hyn.

Coroni Christine
Cafwyd achos dathlu yng Nghaerdydd
ddechrau Awst pan enillodd Christine
James o’r Eglwys Newydd y Goron yn
Eisteddfod Genedlaethol Eryri a’r
Cyffiniau. Bu Dylan Foster Evans yn
holi’r prifardd newydd ar ran Y
Dinesydd.
DFE: Yn gyntaf, llongyfarchiadau mawr
ichi ar gipio’r Goron yn yr Eisteddfod
Genedlaethol eleni. Sut ymateb ydych
wedi ei gael ers bod yn brifardd?
CJ: Diolch yn fawr, Dylan. Rhaid
cyfaddef, mae’r ymateb wedi bod yn
rhyfeddol, ac yn hynod garedig.
Roeddwn wedi ymbaratoi’n feddyliol ar
gyfer yr holl sylw yn yr Eisteddfod  y
Seremoni ei hun, wrth gwrs, a sylw’r
wasg yn union wedi hynny. Ond beth
sydd wedi dod fel sioc  un bleserus
iawn, cofiwch  yw’r ffordd mae pobl
wedi bod yn cysylltu â mi ers hynny
trwy lythyr, carden ac ebost, ar y stryd,
yn y banc … Mae hynny wedi cynhesu
fy nghalon yn fawr.
DFE: Roeddech yn agos iawn at y brig
yng nghystadleuaeth y Goron y llynedd.
Pa mor hawdd oedd mynd ati i gystadlu
unwaith eto eleni?
CJ: Roedd dod mor agos at y brig y
llynedd yn hwb aruthrol imi. Roeddwn
wedi bod yn barddoni ers rhyw
flwyddyn cyn hynny, a mentro dangos
fy ngherddi i ambell un. Ond yn ofni
bod y rheini’n gwenieithu wrth ymateb
yn gadarnhaol iddynt. Y peth gwych am
gystadlu eisteddfodol yw bod y cwbl yn
digwydd dan ffugenw, a’r feirniadaeth
wedyn yn onest a diduedd. Roedd cael
ymateb mor gadarnhaol gan y beirniaid
y llynedd wedi peri imi gredu bod ennill
y Goron, o bosibl, o fewn fy nghyrraedd.
Felly roedd rhaid cystadlu eto – er fy
mod i’n ofni’r un pryd na fyddwn i’n
llwyddo i gyrraedd yr un safon yr eildro.
DFE: Mae’ch cerddi yn ymateb i
wahanol ddarnau o gelfyddyd gain, ac
yn gwneud hynny o nifer o safbwyntiau
gwahanol (gan gynnwys safbwynt
ymwelydd i oriel, safbwynt yr artist ei
hun, a safbwynt y cymeriadau yn y
darluniau). Pam dewis h ynny’n
fframwaith i’ch casgliad?
CJ: Nid peth newydd yw cyfosod geiriau
a delweddau gweledol; bu bardd gwadd
yn ymateb i Arddangosfa Gelf yr
Eisteddfod Genedlaethol ers sawl
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DFE: Fe wyddech cyn y seremoni, wrth
gwrs, mai chi oedd yr enillydd. Ond nid
oeddech yn gwybod beth oedd yn y
feirniadaeth. Sut brofiad oedd gwrando
ar Derec Llwyd Morgan yn trafod eich
gwaith o flaen y genedl?
CJ: Profiad a drodd fy nghoesau’n jeli!
blwyddyn bellach, a’r cynnyrch yn
ymddangos wedyn ar dudalennau
Taliesin. Mae cyfuno dau gyfrwng yn
gallu creu effaith hynod rymus, ac
roeddwn am arbrofi gyda hynny.
Dechreuodd fy nghasgliad gydag
ymweliad i’r Amgueddfa Genedlaethol
yr haf diwethaf i weld llun Raphael,
Madonna of the Pinks. Ces i fy
nghyffwrdd gan dynerwch y llun, ac
rwy’n cofio meddwl ar y pryd, ‘Hoffwn
i ysgrifennu rhywbeth am hwn.’ Peth
a m s er wed yn y g wa wr i odd y
posibilrwydd o gasgliad o gerddi am
weithiau celf, a dechreuais arni gyda
rhai o’m hoff luniau yng nghasgliad y
Chwiorydd Davies yn yr Amgueddfa –
gwaith Renoir, Monet a Van Gogh – gan
adael i’m dychymyg fynd â mi i rywle y
tu hwnt i’r lluniau eu hunain, ond heb
golli golwg arnynt chwaith.

DFE: Beth am y dyfodol? A oes unrhyw
beth arall gennych ar y gweill (neu ar yr
îsl efallai)?

DFE: A oes un o’r cerddi sy’n ffefryn
arbennig gennych?

CYDNABYDDIR CEFNOGAETH

CJ: Mae hynny fel gofyn i fam p’un yw
ei h off bl en t yn ! Oher wydd ei
chysylltiadau personol mae ‘gollwng’, y
gerdd a luniais yn sgil ffarwelio â’n mab
hynaf wrth iddo gychwyn allan ar daith
o gwmpas y byd ar ei ben ei hun, yn
agos iawn at fy nghalon. Ond efallai bod
y gerdd ‘lliwddall’ yn well o ran ei
chrefft.
DFE: Byddai beirdd yr Oesoedd Canol
yn aml yn cymharu eu crefft â chrefft y
peintiwr neu’r artist. A ydych yn teimlo
fod y grefft honno yn cael ei thanbrisio
yn y Gymru Gymraeg sydd ohoni?
CJ: Rwy’n credu ei bod yn wir dweud
ein bod ni fel Cymry wedi colli golwg ar
unrhyw syniad o draddodiad mewn
celfyddyd weledol. Mae’r sefyllfa wedi
cael ei hunioni’n ddiweddar trwy waith
Peter Lord, er enghraifft, mewn cyfres o
gyfrolau hardd sy’n ailgyflwyno’r
traddodiad inni. Am y sefyllfa gyfoes,
ma e genn ym nifer o arti stiai d
gwirioneddol dalentog a chyffrous sy’n
ymateb i’r Gymru sydd ohoni yn eu

CJ: Mae sawl peth ar y gweill, ond dim
cynlluniau mawr, chwaith. Mae ambell
gerdd newydd yn hofran yn fy mhen,
ond bod angen ymddisgyblu i weithio
arnynt. Derbyniais gomisiwn am gerdd –
peth sy’n fy nychryn braidd oherwydd
dydw i erioed wedi ysgrifennu to order
o’r blaen. Ac mae nifer o luniau yn yr
Amgueddfa yma yng Nghaerdydd yr
hoffwn ymateb iddynt o hyd. Ond yr
hyn sy’n peri’r gofid pennaf imi yw bod
ambell lun mewn orielau tramor yr
hoffwn ysgrifennu amdanynt, ac rwy’n
ofni y bydd raid trefnu rhyw wyliau
bach pwrpasol i fynd i’w gweld ‘yn y
gynfas’ fel petai. Hen dro!

I’R CYHOEDDIAD HWN
www.bwrddyriaith.org

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
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Ysgol Gyfun Plasmawr
Taith y Cynlluniau Darllen a Rhifedd
Dydd Mawrth , y pumed o Orffennaf,
gadawodd dau fws Ysgol Plasmawr am
Hollywood Bowl ym Mae Caerdydd. Ar
y bysiau hyn roedd disgyblion o bob
oedran sydd wedi bod yn mynychu
cynlluniau rhifedd a darllen Cymraeg a
Saesneg, ynghyd â’r gwirfoddolwyr
sydd wedi bod yn eu helpu drwy gydol y
flwyddyn.
Wedi i ni gyrraedd cawsom gêm o
fowlio deg. Roedd hi’n llawer o hwyl
cystadlu yn erbyn ein ffrindiau a’n cyd
ddisgyblion a gweld pwy allai sgorio’r
mwyaf o streiciau.
Wedi’r gêm aethom ni i gyd i’r caffi i
gael cinio. Roedd hyn yn gyfle gwych i
gymdeithasu â’r gwirfoddolwyr eraill a
meddwl am ein cydddisgyblion oedd
nôl yn yr ysgol yn gweithio’n galed!
Cawsom gyfle i fynd i’r neuadd gemau
am ychydig ar ôl bwyta, a bu rhai
ohonom yn ddigon lwcus i ennill 10c
neu ddau ar y peiriannau.
Yn ôl i’r ysgol wedyn ar gyfer
gwersi’r prynhawn, a phawb yn brolio
wrth y disgyblion eraill am eu streiciau
anhygoel. Cawsom ni lawer o hwyl ar y
trip a hoffai pawb oedd yno ddiolch i’r
athrawon am fynd â ni ac am eu gwaith
caled ar hyd y flwyddyn. Gobeithio ein
bod ni fel gwirfoddolwyr wedi bod o
gymorth i chi. Roedd yr holl waith caled
werth e yn y diwedd!
Ffion Lewis, Blwyddyn 9

Gwirfoddolwyr a phlant y Cynlluniau
Darllen yn bowlio

Ffair Ryngwladol
Bonjour, Buenos dias,
Buongiorno!
Dydd Iau, Gorffennaf 14eg,
cynhaliwyd ffair ryngwladol
yn Neuadd yr ysgol yn
ddiweddglo i wythnos o
weithgareddau i’r Chweched
Dosbarth trwy gyfrwng
E i d a l e g , S ba e n e g a
Ffrangeg, fel rhan o Gymhwyster y
Bagloriaeth Gymreig, neu’r Bac, fel yt’i
gelwir.
Cynhaliwyd 3 diwrnod llawn o wersi a
sesiynau iaith gan gynnwys sesiynau
archebu bwyd mewn tai bwyta, a chyfle
i flasu bwydydd y gwledydd o dan sylw.
Uchafbwynt yr wythnos, er hyn, oedd y
ffair. Gofynnwyd i’r Chweched gynnal
stondinau amrywiol gan ddefnyddio’r
ieithoedd fel sail i’w syniadau. Cafwyd
stondinau sangria (dialcohol!), gemau
‘piniatta’, delicatessen Ffrengig, hufen
iâ a bwydydd Eidalaidd, a gwahoddwyd
Blynyddoedd iau yr ysgol i fynychu’r
ffair yn ystod y bore.
Agorwyd y ffair gan ein Prifweinidog,
Mr Rhodri Morgan, a daeth nifer o
gynrychiolwyr o asiantaethau addysg
ieithoedd tramor i’n gweld. Daeth cyfle
am seibiant dros ginio cyn cloi’r
diwrnod gyda’r gystadleuaeth canu – y
grw^p Sbaeneg yn llawn haeddu’r wobr
gyntaf!
Edrychwn ymlaen at ddiwrnod tebyg
(a hyd yn oed yn well?) yn 2006.
Taith yr Adran Gymraeg i Lanllyn
Am wyth o’r gloch y bore ar ddydd Sul,
y degfed o Orffennaf, fe ddechreuodd 44
o blant Blwyddyn 8, swyddogion o
Flwyddyn 11 a phedwar athro ar ein
taith i Wersyll yr Urdd Glanllyn yng
Ngogledd Cymru. Ar ôl llawer o salwch
ar y bws a thaith pedair awr, fe
gyrhaeddon ni. Cwrddon ni â Phennaeth
y Gwersyll, Mr Aled Siôn, ac ar ôl cinio
cawsom ein rhoi mewn dau grw^p, Aran
ac Arennig. Wedi hynny cawsom siawns
i fowlio deg a dringo, bwyta eto, ac yna
chwarae pêl fasged yn y gampfa a chwis
diwedd nos.
Bore dydd Llun cafodd Aran y cyfle i
fynd i ganwio. Aethom mewn canw dau
berson neu ganw dwbl i bedwar neu
fwy. Roedd cyfle i rwyfo i ochr arall y
llyn a chawsom gyfle i fomio i mewn i’r
dŵr. Cyn dychwelyd i’r gwersyll
chwaraeon ni gemau ar rafft, oedd yn
llawer o hwyl. Ar ôl gweithgaredd ola’r
prynhawn aethom i’r gampfa i gael
twrnament pêldroed ac yna ymlacio

Y gr
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wrth wylio ffim cyn cysgu.
Wedi brecwast dydd Mawrth aeth
Aran ac Arennig i rafftio dw^r gwyn.
Aeth pawb i lawr ddwy waith yn y rafft,
a phawb yn sgrechian a chwerthin wrth
wlychu ar y daith i lawr yr afon. Wedi
sychu cawsom gyfle i chwarae rownderi
yn yr haul poeth ar gae’r gwersyll, ac
yna newid yn barod ar gyfer y disgo.
Roedd disgyblion ysgol gynradd Cae
Top, hefyd, yn y disgo ac roedd pawb yn
cymysgu a mwynhau wrth ddawnsio i
ganeuon y DJs o Flwyddyn 11 Ysgol
Plasmawr.
Bore dydd Mercher roedd rhaid i bawb
godi’n gynnar i sicrhau bod popeth wedi
ei glirio a bod bagiau yn barod am y
daith adref. Ar ôl brecwast aethom
m e w n b ys u s m i n i i b e n t r e f
Llanuwchllyn i ddal y trên bach i’r Bala.
Roedd gennym awr i siopa a chrwydro
cyn dychwelyd i’r gwersyll ac ymadael.
Roedd pawb wedi blino ar y daith yn ôl i
Ysgol Plasmawr ond wedi mwynhau ac
yn dal i drafod yr hwyl a gawsom wrth
rafftio a chanwio!
Astrid Morgan, Blwyddyn 8
Taith yr Adran Ffrangeg i Boulogne
Fe aeth nifer ohonom o Flwyddyn 7 yr
ysgol ar daith i Boulogne gyda’r Adran
Ffrangeg nos Iau, Gorffennaf 14.
Dechreuon ni am hanner nos o fuarth yr
ysgol a chyrraedd Ffrainc am wyth y
bore, yn barod am frecwast. Teithion ni
drwy’r twnel, oedd yn brofiad arbennig i
ni’r plant.
Pan gyrhaeddon ni aeth y plant i gyd
gyda’u swyddogion o’r Chweched
Dosbarth i brynu bwyd yn siopau
Boulogne. Wedyn aethom i amgueddfa
bywyd y môr o’r enw Nausica.
Gwelsom bysgod o ben draw’r byd a
chreaduriaid rhyfedd a throfannol o bob
lliw a llun.
Erbyn hyn roedd pawb bron â llwgu,
felly draw â ni i hen dref Boulogne i
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Ysgol Plasmawr
gael bwyd. Aethom am dro
dros hen furiau y dref
hanesyddol. Roedd siopau
bychain ar hyd strydoedd
culion, a bargeinion o fri.
Llwyddodd pob un ohonom i
wario ein Euros!
Ar y ffordd adref roedd
pawb wedi blino’n llwyr ac
roedd y ddau fws yn bendant
yn dawelach nag ar y ffordd
draw.
Jodie, Angharad, Sara,
Ffion a Megan P, Blwyddyn 7

Aelwyd Hamdden
Cymry Caerdydd
Ydych chi wedi ymddeol ac yn
hoffi cymdeithasu trwy gyfrwng y
Gymraeg?
Beth am ymuno â ni yn festri
Minny Stryd bob yn ail brynhawn
Mercher am 2.30 p.m. gan
ddechrrau ar Fedi 7 fed.
Bechgyn o Fl 12 yn mwynhau’r awyrgylch
yn y mabolgampau

Athrawes y Flwyddyn
Bore dydd Iau, Gorffennaf 14eg, daeth
ein Prif Weinidog, Mr Rhodri Morgan, i
Ysgol Plasmawr i longyfarch yr ysgol
am ennill Marc Safon yr Asiantaeth
Sgiliau Sylfaenol, a Mrs Meinir Rees am
ennill Athrawes y Flwyddyn yn y
categori Anghenion Arbennig.
Chwaraeon
Cynhaliwyd y mabolgampau eleni eto
yng Nghanolfan UWIC yng Nghyncoed.
Cafwyd cystadlu brwd trwy’r dydd
rhwng y pedwar llys, a phawb o bob
Blwyddyn yn cefnogi ei gilydd.
Enillwyr y dydd oedd llys Curig o dan
arweiniad Mr Thomas Rees gyda sgôr o
1427. Yn ail oedd llys Crwys gyda
1395, Elfed yn drydydd gyda 1313 ac yn
olaf oedd llys Nantlais gyda 1231.
Pencampwraig / Pencampwr
y mabolgampau:
Bl 7  Nicola Powdrill / Meirion Davies
Bl 8 – Manon Roberts / James Payne
Bl 9 – Sophia Watt / Rory Kumpata
Bl 10 – Erin Dafydd / Dafydd Jenkins
Mae’r Adran Addysg Gorfforol yn
diolch i bawb am eu cyfraniad ar y
diwrnod ac yn llongyfarch y disgyblion
hynny a gymerodd ran.

Pêlfas
Ar ddiwrnod olaf y tymor trefnwyd
cystadleuaeth pêl fas rhwng y llysoedd.
Bu’r cystadlu o safon da iawn unwaith
eto, gyda nifer o unigolion arbennig.
Dyma bencampwyr y dydd: Bl 7: Cadi
Jones, Ryan Howells, Bl 8: Lowri
Watts, Tom White, Bl 9: Charlie
Collins, Michael Stephens, Bl 10:
Bethan Cross, Mathew French.
Prynhawn hwyl
Prynhawn dydd Iau, Gorffennaf 21,
cynhaliwyd nifer o weithgareddau i’r
ysgol gyfan er mwyn codi arian ar gyfer
plant yn India y bydd Miss Margaret
Davies yn gweithio gyda nhw dros
wyliau’r haf. Cafwyd prynhawn braf a
hwyliog gyda stondinau o fwyd a losin,
stondinau gemau o bob math, twrnament
pêl droed, cestyll neidio, cyfle i sythu a
ch yrli o gwallt, a llawer mwy!
Llwyddwyd i godi bron i £1000!
Ffarwelio
Bu’n rhaid ffarwelio â rhai o’n
hathrawon ddiwedd tymor yr haf. Ym
mis Awst fe aeth Mr Dai Hicks, a fu’n
dysgu yn yr ysgol ers blynyddoedd, i
ddysgu yn Ysgol Ryngwladol Dira, yn
Dubai, am ddwy flynedd. Gadawodd Mr
Gareth Roberts er mwyn dechrau ar
swydd newydd yn dysgu Cerdd yn
Ysgol Gyfun Glantaf ym mis Medi, a
ffarweliwyd hefyd â Mrs Margaret
Curran. Diolch, a dymuniadau gorau i’r
tri.
Priodasau
Dymunwn ‘Briodas Dda’ i’r athrawon
canlynol a briododd yn ystod gwyliau’r
haf.
Mr Kevin Griffiths a Miss Clare
Kenny a briododd yng Ngaerleon ar
Awst 20.
Mr Huw Williams a Miss Claire Jones

Mr Thomas Rees yn derbyn tlws
Curig

13

a briododd yn y Coety ar Awst 18.

Cewch sgyrsiau difyr,
gwibdeithiau, ambell de parti a
chyngerdd, a chyfle i sgwrsio
dros gwpaned o de. Ac os ydych
chi'n mwynhau canu bydd croeso
i chi ymuno â chôr pensiynwyr
buddugol Prifwyl Eryri eleni.
Am fwy o wybodaeth, neu os
bydd anhawster cyrraedd
Minny Stryd, cysylltwch ag un
o'r swyddogion canlynol:
Cadeirydd 
Rhys Morgan rhif ffôn
20693848
Trysorydd 
Maurin Hurley rhif ffôn
20563339
Ysgrifennydd 
Marian Lake rhif ffôn 20593776

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

Gwasanaethau 007
amdani !

DISGO DWYIEITHOG
ASIANT TWMPATH
SYSTEM 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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Uned Anghenion
Arbennig CoedyGof
yn ennill dwy wobr
gyntaf!
Ar ôl ennill y wobr gyntaf yng
nghystadleuaeth Celf a Chrefft (AA) yn
Eisteddfod yr Urdd Caerdydd 2005, aeth
yr Uned ymlaen i ennill y wobr gyntaf
mewn Cystadleuaeth Genedlaethol
(adran 8  Cymru) gyda’r cwmni Utterly
Butterly.
Roedd yn rhaid i’r plant wneud model
o awyren ddwy adeiniog (biplane) ac
anfon llun y model i’r gystadleuaeth.
Bu’r disgyblion yn weithgar iawn a
thrwy’r dechnoleg fodern gosodwyd llun
o’r model ar gefndir o awyr las a
chymylau gwyn.
Y wobr gyntaf oedd £1,000 yn ogystal
â gwneud ‘Cerddadain’ (Wingwalk,
gwerth £500). Pwy, tybed, a fu mor
ddewr â gwneud y ffasiwn gamp? Wel,
n eb ll ai n a Ha yl e y R ees,
Cynorthwywraig yr Uned! Da iawn ti
Hayley a da iawn chi blant am fod mor
greadigol!

Merched y Wawr
Cangen y Garth
Noson Agoriadol tymor 2005/06
8 o'r gloch yr hwyr,
14 Medi 2005
yn Neuadd Ysgol Creigiau
Noson anffurfiol, caws a gwin
ac adloniant gan
Siwan Rhys - piano,
Ceri John - marimba
Croeso cynnes i aelodau hen a newydd
o ardaloedd
Pentyrch, Creigiau, Ton-teg,
Efail Isaf a Llantrisant.
Mae rhaglen ddifyr ac amrywiol wedi
ei pharatoi ar eich cyfer.
Am ragor o fanylion, ffoniwch:
Elenid Jones, Llywydd - 029 20891803
Ros Evans, Ysgrifennydd - 029
20899246
Gwyneth Williams, Trysorydd - 029
20890101

Ysgol Gymraeg
Melin Gruffydd
Llongyfarchiadau mawr i dîm cwis
llyfrau'r ysgol ar ddod yn ail yn
genedlaethol yn y rownd derfynol yn
Aberystwyth eleni. Bu'r plant yn
gwneud cyflwyniad dramatig o lyfr yn y
bore ac yna cawsant eu holi ar lyfr
newydd yn y prynhawn.
Diolch o galon i bawb a gefnogodd yr
ysgol wrth godi arian i'r NSPCC.
Casglwyd y swm anhygoel o £4,600  y
swm mwyaf a roddwyd gan unrhyw
ysgol i gynrychiolydd yr NSPCC.
Cafodd disgyblion Blwyddyn 6 (a'r
staff) amser penigamp ym Mhlas Tan y
Bwlch eleni. Bu'r tywydd yn ffafriol
iawn a mwynhawyd y gweithgareddau
a'r ymweliadau yn fawr. Roedd
ymddygiad ac agwedd y disgyblion yn
ystod yr wythnos yn arbennig  cawsant
eu canmol gan staff Tan y Bwlch ac
roeddent yn glod i'r ysgol.
Fel rhan o'n cynlluniau i hyrwyddo
Iechyd a Lles ein disgyblion, rydym
wedi dechrau gwerthu ffrwythau i
ddisgyblion Blynyddoedd 36. Mae'r
ffrwythau yn cael eu gwerthu gan y
disgyblion eu hunain mewn 'siop
ffrwythau' sydd ar agor yn ystod yr
egwyl.
Mae plant y Dosbarthiadau Derbyn
wedi dechrau mynd â bagiau 'Miri Mel'
adref yn wythnosol. Ynddynt, mae 'na
amrywiaeth o weithgareddau, gemau a
llyfrau. Mae'r bagiau yn cael eu
dosbarthu ar ddydd Gwener ac yn cael
eu dychwelyd i'r ysgol ar fore Llun.
Rydym newydd sefydlu Clwb Ar Ôl
Ysgol ym Melin Gruffydd. Mae'r clwb
ar agor o 3.45p.m. hyd at 5.45p.m. Am

GWRES GWYN
Oes rhywun wedi gwasanaethu
eich boeler 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 boeleri ac
ystafelloedd ymolchi,
diweddaru systemau ac
unedau rheoli, darganfod a
datrys namau mewn
systemau, tystysgrifau
diogelwch

CÔR MEIBION CYMRY
CAERDYDD

Mae Côr Meibion Cymry
Caerdydd
yn ailgychwyn ymarferion
wythnosol
Ar
Nos Sul, Medi’r 4ydd
Am
7.30 y.h.
yn festri Capel
Y Tabernacl, Yr Ais

fwy o fanylion, cysylltwch â'r ysgol.

Croeso cynnes i bawb
Yn enwedig aelodau newydd
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AR Y CYD
Ar dy feic!

Bant â ti! - un o
seiclwyr Pedal Power

Dychmygwch ddiwrnod braf o haf (neu
o hydref) mewn parc hardd. Rydych
chi'n gwibio ar hyd y llwybr ar gefn
beic, awyr iach yn chwythu trwy'ch
gwallt, yr haul ar eich wyneb, yn
edmygu'r blodau (neu'r dail lliwgar), yn
gwylio'r adar, yn bell, bell o boenau'r
dydd. Yn ogystal â hyn, rydych chi'n
gwybod eich bod chi'n gwneud lles i'ch
corff a'ch meddwl, a'ch bod chi'n mynd i
gysgu'n sownd y noson honna, ar ôl
gymaint o ymarfer buddiol. Mae'n
swnio'n ddelfrydol, on'd yw hi? Ac mae
modd i'r rhan fwyaf ohonon ni fanteisio
ar gyfleusterau parciau Caerdydd a'r
Taith Taf os nad ydyn ni'n rhy ddiog i
ddod â'r beic allan nawr ac yn y man.
Er hynny, mae grŵp o bobl nad oedd
wedi cael y cyfle i'w wneud tan yn
ddiweddar, sef pobl ag anabledd
corfforol neu anabledd dysgu, sy'n cael
hi'n anodd ymdopi â beiciau cyffredin.
Ond mae hyn yn newid, diolch i Pedal
Power. Elusen sy'n credu mewn seiclo i
bawb yw Pedal Power, ac mae ganddyn
nhw ystod o feiciau i siwtio pawb: mae
treiciau lle gall pobl glymu eu traed yn
sownd wrth y pedalau, rhag ofn iddyn
nhw lithro; rhai lle gallan nhw chi bedlo
â'u dwylo; rhai dwbl, lle gall helpwr
rhannu gyda'r pedlo, a hyd yn oed rhai
lle mae rhywun yn gallu eistedd mewn
sedd bwced a gadael i'r helpwr wneud yr
holl waith, ond rhannu yn y teimlad o
symud ar hyd y tir a chael y gwynt ar ei
fochau.
Mae pobl Pedal Power mor frwd i
rannu'r profiad gyda phawb, maen nhw
wedi gofyn i'r Loteri Fawr am grant i
ehangu'r gwasanaeth. Maen nhw eisiau
darparu sesiynau bob bore Sadwrn a
hefyd ar nosweithiau yn ystod yr haf.
Ond hyd yn oes os ydyn nhw'n cael yr
arian, dydyn nhw ddim yn gallu gwneud
llawer heb gymorth gwirfoddolwyr.
Mae Nigel Baker, sy'n gyfrifol am
gydlynu’r gwirfoddolwyr, yn dysgu
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Rhuban Glas
i Mali
Enillodd Mali Llywelyn, 19 oed o
Benarth, y Rhuban Glas offerynnol i’r
rhai dros 19 oed yn Eisteddfod y Faenol
eleni, gyda pherfformiad o Sonata rhif
12 Beethoven a Ballade rhif 3 Chopin ar
y piano. O ganlyniad mae’n derbyn
ysgoloriaeth Peggy a Maldwyn Hughes
am £3000, a fydd o gymorth mawr iddi
pan fydd yn dechrau ar ei chwrs B. Mus.
yn yr Academi Frenhinol yn Llundain
ym mis Medi.
Pa r h a d yw h yn o fl w yd d yn
lwyddiannus tu hwnt i Mali, a enillodd
ysgoloriaeth Nansi Richards, ryw
bythefnos ynghynt, fel telynores. O
ganlyniad i’w chlyweliad ym mis
Ionawr enillodd ysgoloriaeth gan yr
Academi i astudio piano a thelyn fel dau
brif offeryn ar ei chwrs B.Mus., ac yn
fuan ar ôl cystadleuaeth Nansi Richards,
clywodd Mali ei bod hefyd wedi cael
ysgoloriaeth gan ABRSM (Associated
Board of the Royal Schools of Music)
sy’n rhoi un ysgoloriaeth yn unig bob
blwyddyn i un myfyriwr ym mhob un
o’r Colegau Brenhinol.
Llongyfarchiadau, Mali, a dymuniadau
gorau ar gyfer y cam nesaf yn eich
gyrfa.
Cymraeg, ac mae'n awyddus iawn i
gynnig gwasanaeth dwyieithog o'r
dechrau dim.
Os ydych chi'n meddwl y gallech
helpu mewn unrhyw ffordd, croeso ichi
gysylltu â Nigel ar 029 2057 3966.
Geirfa
gwibio – to dart
edmygu – admire
yn ogystal â – in addition to
gwneud lles i – to do good to
buddiol – advantageous
delfrydol – ideal
cyfleusterau – facilities
anabledd – disability
ymdopi â – to cope with
cyffredin – ordinary
elusen – charity
ystod – a range
clymu – tie, fasten
llithro – slip
brwd – eager
darparu – provide
gwirfoddolwyr – volunteers
cyfrifol – responsible
cydlynu - co-ordinate
awyddus - keen

Trosglwyddo’r
Awenau ar
Nodyn Uchel
(Llun: Tudalen 1)
Wedi dwy flynedd ar bymtheg o
arweinyddiaeth addfwyn a chadarn,
ffarweliwyd â’n prifathro, Arwel Peleg
Williams, ddiwedd tymor yr haf.
Cynhaliwyd cyngerdd mawreddog
‘Antics Arwel’ yn yr ysgol, a rhoddwyd
‘amlinell’ o’i fywyd ar ffurf rhyw fath o
“This is your Life”. Dangosodd adran y
Babanod ei barti penblwydd cyntaf,
dechrau’r ysgol ac ymweliad â’r capel.
Fe’i dangoswyd yn yr Adran Iau yn
Eisteddfod Butlins, yn cystadlu yn erbyn
Shirley Bassey, Tom Jones a Tina
Turner, a phwy gredwch chi enillodd?
Wel ie, ein prifathro wrth gwrs! Fe’i
gwelwyd yn y Coleg Normal ym
Mangor, yn athro yn Llundain ac yn
priodi Eleri. Yna yng Nghrichowel a
Machynlleth, ac fel pinacl ei yrfa, yn
Brifathro Coed y Gof.
Ar brynhawn Mawrth ola’r tymor
daeth criw mawr o hen ffrindiau yn ôl i
Coed y Gof i gael te parti. Braf oedd
gweld staff a llywodraethwyr hen a
newydd yn dal i fyny â straeon a
hanesion. Brafiach fyth oedd clywed
lleisiau Arwel ac Eleri yn rhoi gwydraid
o win Beaujolais i ni i gyd.
Mae Arwel wedi gweithio’n ddygn
yng Nghoed y Gof a braf oedd gweld
Jane Davidson, y Gweinidog Addysg,
yn gwerthfawrogi hynny ac yn cyflwyno
i’r ysgol blac Marc Safon. Roedd hyn yn
dilyn arolwg llwyddiannus iawn
ynghynt yn y flwyddyn.
Rydym i gyd, yn staff, llywodraethwyr
a phlant wedi gwerthfawrogi ei
arweinyddiaeth, ei gyfeillgarwch a’i ofal
amdanom. Dymunwn ymddeoliad
hapus, hwylus ac iechyd da iddo ef ac
Eleri. Edrychwn ymlaen i’r dyfodol o
dan arweinyddiaeth Mike Hayes. Un
cyfnod yn dod i ben a chyfnod newydd
yn cychwyn i bawb  cyffrous ynte.
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Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf
Adroddiad Rhagorol
Cafodd Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf
ei harolygu gan Arolygwyr Estyn ym
mis Ebrill 2005, a chyhoeddwyd yr
adroddiad terfynol ym mis Mehefin
2005.
Er mai arolygiad byr a
gynhaliwyd, dan y drefn newydd, cafodd
yr ysgol ei harolygu'n drwyadl ac yn
br offe si yn ol da n ar wei n i a d yr
Arolygydd Cofrestredig Mr Gareth Wyn
Roberts. Hwn oedd y trydydd tro i Mr
Roberts arwain tîm arolygu yn yr ysgol
hon.
Ymfalchïwn yn fawr, fel staff,
llywodraethwyr, rhieni a disgyblion yng
nghanfyddiadau'r arolygwyr. Dywedant
hyn ar ddechrau eu harfarniad o'r ysgol:
Mae Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf yn
ysgol dda iawn ac mae iddi nifer fawr o
ragoriaethau sy'n cynnwys:
· safonau uchel gwaith y disgyblion
a'r myfyrwyr
· ansawdd yr addysgu
· cwricwlwm eang, cytbwys a
hyblyg
· ethos gwar (to bach ar yr a)
· ethos Cymreig a Chymraeg
· ansawdd arweiniad a
gweledigaeth yr Uwch Dim Reoli
· ansawdd y gofal a'r arweiniad a
rydd y staff cyfan i'r disgyblion a'r
myfyrwyr.
Mae'r adroddiad yn mynd rhagddo i
gydnabod y canlyniadau rhagorol a
enillwyd gan y disgyblion ar bob lefel
dros y blynyddoedd diweddar. Rydym
yn hynod o falch fod yr Arolygwyr yn
cofnodi'r "cynnydd da iawn" a wneir
gan ddisgyblion o bob gallu yng
nghyfnodau allweddol 3 a 4.
Mae gennym Chweched Dosbarth cryf
yng Nglantaf bob blwyddyn. Eleni,
mae'n bur debygol y bydd tua 80% o
ddisgyblion Blwyddyn 11 yn dychwelyd
i'n hysgol ym Medi 2005. Noda'r
Arolygwyr bod canlyniadau Safon
Uwch yn rhagoriaeth.
Ymhlith y prif ganfyddiadau eraill a
noda'r Arolygwyr yn eu hadroddiad y
mae'r canlynol:
Mae hyfedredd dwyieithog y
disgyblion a'r myfyrwyr yn rhagoriaeth
drwy'r ysgol.
Mae ymddygiad y disgyblion a'r
myfyrwyr yn dda iawn yn y dosbarth ac
mae hyn yn creu amodau gwaith da
iawn.
Mae ansawdd yr addysgu yn un o
ragoriaethau'r ysgol. Mae llawer o

brofiadau dysgu'r disgyblion a'r
myfyrwyr yn cael eu cyfoethogi'n
arwyddocaol drwy'r ystod eang o
weithgareddau allgyrsiol a gynigir gan
yr ysgol.
Mae gan yr ysgol gysylltiadau da iawn
gydag ysgolion cynradd lleol, ysgol
uwchradd gyfrwng Cymraeg arall y
ddinas a'r gymuned ehangach, gan
gynnwys cyflogwyr lleol a Gyrfa Cymru.
Mae ganddi gysylltiadau da iawn gyda
rhieni sy'n cyfrannu'n hael iawn i
goffrau'r ysgol.
Mae gan yr ysgol nodau, gwerthoedd
a thargedau clir sy'n gyfarwydd i bawb.
Mae hi'n gymdeithas wâr. Llwyddir i
greu ethos Cymreig a Chymraeg. Mae
gwerthoedd ac ethos yr ysgol yn
nodweddion rhagorol.
Mae'r pennaeth yn darparu arweiniad
a chyfeiriad clir i'r ysgol. Wrth reoli,
mae hi'n rhoi bri ar ragoriaeth a gwerth
ar ymgynghori, cefnogi, a
gwerthfawrogi cyfraniad pawb. Mae
hyn yn nodwedd ragorol. Mae'r Uwch
Dim Rheoli yn rhoi cefnogaeth gref i'r
pennaeth. Maent hwy a'r staff cyfan yn
rhannu ei gweledigaeth.
Mae
penaethiaid pwnc profiadol, cadarn a
sensitif yn rheoli'r adrannau yn
effeithiol.
Mae'r corff llywodraethol yn gefnogol
iawn i'r ysgol ac mae'n cyflawni ei
gyfrifoldebau'n dda.
Dyweda'r Arolygwyr fod yr ysgol yn
rhoi gwerth da iawn am arian:
O ystyried safonau cyflawniad a
chyrhaeddiad y disgyblion, safonau eu
hymddygiad, eu balchder yn eu
Cymreictod ac ansawdd yr addysgu,
mae'r ysgol yn cynnig gwerth da iawn
am arian.
Yn uchafbwynt i'r adroddiad, noda'r
Arolygwyr bod "naws ac ysbryd tîm
colegol cryf ac amlwg yn yr ysgol, gyda
phawb yn rhannu'r disgwyliadau uchel o
ran cyflawniad, ymddygiad, Cymreictod
ac ymroddiad ei disgyblion. Mae hon yn
nodwedd ragorol."
Bu'r profiad o gael ein harolygu'n
werthfawr i ni i gyd. Mae'r adroddiad
cyhoeddedig yn dangos yn glir
ragoriaethau'r ysgol, ac yn ein calonogi i
sicrhau bod Ysgol Glantaf yn parhau i
ddisgleirio yn y dyfodol. Diolchwn i'r
athrawon, y disgyblion, y Corff
Llywodraethol, a'r rhieni am eu
hymroddiad a'u cefnogaeth bob amser.
Rhiannon Lloyd
Awst 2005

Taith Iaith
Blwyddyn 9 i Lanllyn

Ar

y

deuna wfed

dechreuodd

criw

o

iach

Orffe nna f

o

ddisgyblion

brwdfrydig Blwyddyn 9 ar eu hantur i
Wersyll yr Urdd, Glanllyn, gyda phawb
yn

hapus

-

roedd

yn

amser

i

gael

ychydig o hwyl a sbri!
Dechreuodd yr antur 7 y bore, ychydig
yn

gynnar i

bechgyn

rai,

a

gwallt heb gel gan y

cholur

blinedig

gan

y

merched, ond cyrhaeddon ni gyda digon
o amser i ddod yn gyfarwydd â’r llyn
l l unia i dd.

Gyda g

dechrau’n
gyfer

gyflym

amser

ant uria e t ha u
a

rhydd

yn

chuddfannau

wedi

eu

ar

ffeindio,

roedd hi’n amser i’r profiad ddechrau.
Daeth llawer stori o’r gweithgareddau
d

ŵr

gyda

o

leiaf

hanner

ohonon

ni’n

colli cydbwysedd ac yn fflopio mewn i’r
dw^r a’r llyn yn boddi ein gwichiadau.
Ond

ar

y

lan

g wa ha no l,
chwerthin

roedd

hi’n

g y da ’ r

drwy

stori

ddigon

at h ra w on

eu

hetiau

yn

arnon

ni

(druain!!). Ond roedd un seren gyda ni
ar y trip, seren wnaeth lwyddo i gwmpo,
dim o gwch bach hwylio, ond

fflopio

ddwy waith oddi ar gatamaran enfawr, a
hi y cyntaf erioedd i wneud hynny yn
h a n e s

Gl a nl l yn !

gweithgareddau d

ŵr

R oe d d

y

eraill yn cynnwys

rafftio, gemau pwll, hwylio a chanwio.
Roedd

y

r ha i n

ardderchog â
i’w

bortreadu

(slimming

yn

a n t u r i a e t ha u

gwisg hynod

iawn)

a

siwt

o

ffasiynol

gwrth-ddw^r

helmet

felyn

gweithgareddau

eraill

fel

cyfwisg effeithiol.
Roedd
cynnwys

y

bowlio

deg,

dringo

(

yn
sy’n

amhleserus iawn i rai),datrys problemau,
adeiladu rafft a gemau dan dô.
Roedd

yr

adloniant

nos

yn

wych

gyda’r athrawon yn ceisio dysgu ni
fod

yn

dda wnswyr

ll inell

i

m wya f

brwdfrydig Cymru! Cwis i weithio ein
hymennydd ychydig yn galetach, ac ar y
noson olaf – Y Disgo! Gorffennodd

pob

noson gyda gêm fach o Dodgeball.
Heb anghofio am yr athrawon! Roedd
gyda

ni

perswadio

sawl
ni,

Cilla
y

Black

merched

yn
a

trio’n

bechgyn
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Profiad Les
Misérables
ddweud

y

gwir,

nid

perfformio

sioe

‘Les Mis’ a wnaeth fy nenu i geisio am
ran, ond yn hytrach y cyfle i berfformio
ar

lwyfan

theatr

Nghanolfan

y

Donald

Gordon

Mileniwm.

yng

Doeddwn

i

Ar

R h y wb et h

ymaferion, roeddwn i’n cyrraedd nodau

a ra ll

mi.

Un

o

ofynion

y

clyweliad

cyntaf

oedd canu pennill o unrhyw gân.
Ar ôl hynny, derbyniais lythyr yn fy
ngwahodd i ail glyweliad, yn ogystal â
chopi o ddwy gân y sioe roedd yn rhaid
eu dysgu. Ar ôl cael y caneuon, roedd
rhaid

i

mi

benthyciais
glywed
wedi

fy

wrando
CD

unwaith,
nhroi

o’r

ar

y

sioe

rhaid
mewn

sioe,
ac

ar

felly
ôl

ei

dweud

ei

i

fath

ryw

fod
o

‘obsessive’!!. Ar ôl clywed caneuon Les
Mis,

meddyliais faint

o

sialens

fyddai

perfformio sioe mor enfawr a safonol ar

Glanllyn

a

wnae th

fi ’ n

uwch

ansawdd

dym a ’r

drwy

t ro

c ynt a f

yma

gyfrwng

y

gael

ei

i’ r

si o e

pherfformio

Gymraeg

a

hefyd

y

llwyfan

mawr

yng

Nghanolfan

y

Mileniwm.
Roedd yr ail glyweliad yn llawer mwy

Roedd hi’n brofaid gwych i ni gyd fel

ac ychydig o salwch fan hyn a fan draw.
Roedd digon o wobrau ar y trip, gyda
thystysgrifau Vidal Sassoon, y pâr gorau
a’r ystafell fwyaf drewllyd, i enwi ond
ychydig!

Diolch

i’r

athrawon

am

eu

presenoldeb ac i Wersyll Glanllyn am eu
c yfra nia da u.

Roedd

hi ’n

ddi we dd

ardderchog i flwyddyn lwyddiannus!
Gwenno Brown

pawb

sioe’n

yn

mynd

teimlo’n
i

fod

yn

roedd

roedd

y

y

sioe

yn

rhannau

cymryd

siap,

cymhleth

dal

ond

angen

gwaith, a hyn a achosodd y problemau

chydweithio

eu

mwyaf, er eu bod yn para am braidd dim

gosod. Roedd hyn yn gyfle da i weithio

amser o gwbl yn ystod y sioe. Roedd y

gyda phobl newydd a dod i nabod y rhai

darnau

y

wythnos

amser, fel darn y cert mewn damwain,

dros y misoedd i ddod. Doeddwn i ddim

ac roedd pawb yn teimlo’n rhwystredig

yn disgwyl cael fy newis i fod yn aelod

iawn,

o’r cast, ond ar ôl clywed y newyddion

darnau bron pob ymarfer!

byddwn

a

yn

chymeriadu

eu

gweld

gael

bob

mi deimlais yn freintiedig iawn.

bach

gan

Sialens

Roedd yr ymarferion cyntaf yn brofiad

yma’n

fod

arall

caneuon

cymryd

ni’n

mynd

oedd

doedden

dros

mynd

ni

llawer

yn

ddim

yr

ôl

o

un

dros

wedi

eu

digon ysgafn, gan i ni ddechrau dysgu’r

gwneud ers amser, ac roedd hi’n anodd

caneuon

caled

cofio’r gwaith, fel yr acenion mewn rhai

allan o’r ffordd yn gyntaf. Wrth i bawb

corws

llinellau. Y darnau bach yma oedd wedi

eistedd

creu

i

lawr

i

i

gael

y

ganu,

gwaith

roedd

pawb

yn

tensiwn,

ond

roedd

mynd at y ffrindiau roeddent yn nabod

ddisgyblaeth

yn

gwaith er lles y sioe.

barod,

ac

yn

bach.

Y

gwahanu
ffordd

i

mewn

i

angen cael

ni

i

y

gyflawni’r

Un o’r pethau olaf i gael yn iawn oedd

ddod i nabod ein gilydd yn dda, oedd yr

trefnu’r gwisgoedd a’r propiau. Cafodd

ymarfe rion

bawb

cynhe su

ar

ymarferol,
grw^p,

wnaethom

arnon

ni

ddechrau’r

yn
fel

enwedig

creu

yr

llun

gan

hwyl

ddarnau

yn

o

c ym ryd

tan

y

pe rfform ia da u

pawb

gwisgo’n

yn

fodlon
ac

gweithio

fe
yn

gyda

g re w yd
ogystal

phobl

naws

â

o

sylweddoli

sialens

arbrofi

ddillad,

ddefnyddio canghennau bamboo! Roedd

gwahanol

roedd

hi

di wrno d

i

gae l

iawn.

fwyaf

gyda

ac

Heb

oedd

wedi

c yn

pa wb

y

we di

amheuaeth,

blocio

y

golygfa’r

muriau mawr. Roedd yr olygfa yn un hir
ac roedd angen llawer o amynedd i gael
popet h

yn

ia wn,

oherwydd roedd angen ffeindio’r amser

unrhywun oedd am geisio am brif ran

i a wn

ddysgu un o’r prif unawdau, megis ‘Sêr’

oherwydd roedd rhywbeth yn digwydd

gan

yn barhaol yn yr olygfa.

neu

‘Cân

Roeddwn

i’n

Y

Café’

ddigon

gan

lwcus

i

yn

sym ud

Roedd

y

canu

yr

gopi o’r sgript, ac fe ofynnwyd a gallai

i

oedd

e nwedig

unigolion

Javert,

a

yn

gymeriadau. Erbyn hyn, roedd gan bawb

Marius.

Blwyddyn, gydag antur, rhamant, clecs

roedd
y

Roedd

gwella’n

ymarferol, wrth i dasgau yn ymwneud â

Amser ddaeth i ddewis y cast a’r prif

ôl i’r goleuadau cael eu diffodd!

ac

fod

wedi

Roedden ni wedi dysgu’r prif ganeuon
ac

ein bod yn rhan o un tîm mawr.

ar

hyderus

blaen!

lleisiau

yr

hanner ffordd trwy’r ymarferion!

y

agosatrwydd,

siwr bod ni’n cwympo syth i gysgu

sylweddol

o’r

gwneud

erioed yn gyfan gwbwl yn y Gymraeg ar

n e wy dd,

cyn mynd i’r gwely er mwyn gwneud yn

erioed

ein

a

llwyddiannus, er nad oedden hyd yn oed

ymarferion

wrth gwrs, storiau diddorol Mr Edwards

nag

llais

byddwn yn rhan o’r perfformiad cyntaf

sesiynau

wrthynt, y rhamant a’r torri calon! Ac

cynhesu’r

mai

grwpiau

diniwed, i ddweud y gossip diweddaraf

ôl

benderfynol o fod yn y sioe oedd y ffaith

ddim yn gwybod llawer am hanes y sioe
ei hun, ond roedd yr enw’n gyfarwydd i
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gyfer Yr Urdd ar lwyfan mor arbennig.

ddylanwadol
I

MEDI 2005

heb

profiad

llinellau,

dynnu

o

syl w,

berfformio

ar

y

gael rhan fel un o’r myfyrwyr, Joly, er

llwyfan yn anhygoel. Ar ôl cael ymarfer

fy mod i’n ddigon hapus ond i fod yn

gwisg, roedd pawb yn edrych ymlaen at

rhan

hi’n

berfformio, er ein bod yn nerfus! Roedd

amser i’r gwaith caled ddechrau! Roedd

y nos Sul yn brofiad pleserus, oherwydd

ymarferion yn cael eu cynnal bob dydd

dim ond dwy gân oedd gyda ni i wneud

Sul

yn

o’r

yng

ensemble.

Nghanolfan

sylweddolais
lawer

o’r

ar

Nawr

yr

Urdd.

unwaith

ymarferiadau

roedd

ar

oedd

Y

ôl

peth

bod

faint

i

yn

y

gyngerdd

ddysgon
roedd

ni

agoriadol,

gyda

gennym

Cefin

ni

a’r

rhai

Roberts,

ddigon

o

a

felly

amser

i

well oedd fy llais ar ôl gweithio gyda’n

baratoi a chael ein hunain yn barod ar

cyfarwyddwr

gyfer

cerdd,

Tim

Rhys-Evans.

y

perfformiadau.

Ar

ôl

clywed

adborth y gynulleidfa ar y nos Sul, fe
drawyd

y

achlysur
hanes

ffaith

fod

mawreddog

yr

Urdd,

ac

y

sioe

ac
fe

yma

yn

arbennig

yn

gynyddodd

y

nefusrwydd ychydig!
Roedd yr act gyntaf ar y dydd Mawrth
wedi

mynd

yn

dda,

er

gwaetha’r

problemau sain, ond doedd hynny ddim
yn

esgus,

gwybod

oherwydd
y

gallen

roedden
ni

fod

ni’n
wedi
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Y Fedal Wyddoniaeth a
Thechnoleg

Afiaith Aviles –
ymweliad â
Cheltiaid
newydd Ewrop

Dr. R. Elwyn Hughes o Bentyrch
yn ennill Y Fedal Wyddoniaeth a
Thechnoleg
Llun trwy garedigrwydd Y Cymro

Les Misérables
(Parhad)
perfformio’r act gyntaf yn well. Roedd
pawb

yn

teimlo

fod

angen

gwneud

ymdrech arbennig yn yr ail act i godi’r
sioe, ac fe wnaethon ni. Roedd yr ail act
wedi codi safon y sioe, ac roedd pawb
yn bles â’r perfformiad.
Heb amheuaeth, yr ail noson oedd un
o nosweithiau gorau fy mywyd! Roedd
pawb wedi dod i nabod ei gilydd, a hyn
oedd y tro olaf i ni berfformio’r sioe.
Roedd yn achlysur emosiynnol iawn ac
roedd

pawb

perfformiad
arbennig

yn

yn

iawn.

g w yb o d

mynd
Aeth

i

yr

fod

fod

act

y

yn

un

gyntaf

yn

dda, gyda phob ciw ar yr amser iawn, a
phawb wedi gwneud eu gwaith yn dda.
Roedd uchafbwynt yr act gyntaf, sef y
gân

‘Un

Dydd

Mwy’,

yn

MEDI 2005

Am bedwar y bore ar 23
Gorffennaf, ymadawodd
criw o aelodau Cwmni
Dawns Werin Caerdydd â’r
brifddinas i dreulio deng
niwrnod yng ngogledd
Sbaen. A bod yn fanwl gywir, tref
Aviles yn Astwrias oedd pen y daith.
Astrus yw honiad
Astwrias bod
ganddynt wreiddiau Celtaidd, ond pwy
ydym ni i wadu eu hawliau â hwythau’n
talu am ein taith i 9fed Ŵyl Ryng
Geltaidd Aviles. Wedi taith ddigon
hwylus, croesawyd ni i Santander gan
Ceri Evans, un o aelodau Dawnswyr Pen
y Fai – pwy feddylie fod Pen y Fai
bellach wedi symud i fyd yr “holiday
reps!” Wedi cyrraedd a chael “paned”
fach neu ddwy aeth pawb i’w gwelyau
yn gynnar y bore!
Cawsom gyfle gwych i berfformio
trwy gydol y 10 niwrnod, gan gynnwys
perfformio ar lwyfan i gynulleidfa
enfawr am 1.15 y bore! Anhygoel oedd
gweld cynifer o deuluoedd a phobl o bob
oed yn dal i fwynhau a gwerthfawrogi
diwylliant Cymreig yn ystod oriau man
y bore!
Un o uchafbwyntiau’r daith oedd cael
gwahoddiad i ddawnsio ym mhentref
Illias, yn y bryniau o gwmpas tref
Aviles. Wrth gyrraedd y pentref teimlem
ein bod wedi teithio mewn “tardis” yn ôl
i’r gorffennol. Roedd pob un o’r
trigolion wedi troi allan i’n gwylio, a
phob aelod o ‘Ferched y Wawr’ wedi
cyfrannu at y wledd oedd yn ein disgwyl

emosiynnol

iawn, oherwydd mai dyma oedd y gân
oedd

yn

diffinio’r sioe, a’r gân

fwyaf

pwerus.

Diolch i bawb a wnaeth weithio ar y
tîm

Cadwyd y safon yn yr ail act, ac roedd

cynhyrchu,

Peter,

Carys,

Tim,

Meurig, Richard, Wyn, John Quirk ac,

y finale yn gân drawiadol tu hwnt, gan

wrth

fod pawb yn gwybod mai hwn fyddai’r

gyfieithu Les Mis i’r Gymraeg a rhoi’r

tro olaf i ni

cyfle

berfformio’r sioe, ac mai

dyma oedd y gân olaf i gael ei chanu gan
gast Les Mis. Roedd yr alwad llen yn
brofiad

i

gofio

gynulleidfa

hefyd,

wedi’i

gan

goleuo,

ac

fod

bow,

a

gweld

y

roedd

gymeradwyaeth,

uchafbwynt profiad ‘Les Mis’
Fe

wnes

i

lawer

o

ffrindiau

dros

y

cyfnod, ac roedd y profiad yn un a fydd
yn aros gyda fi am byth. Yn ogystal â
hyn,

mae’n

ymddangos

fod

cwmni

theatr ieuenctid yr Urdd wedi ei atgyfodi
ac

mai

ni

oedd

cwmni newydd.

yr

aelodau

cyntaf

i

i

mi

Tudur

gymryd

Dylan

rhan

Jones

yn

un

am

o

brofiadau gorau fy mywyd.
Ifan Gwilym-Jones Bl. 12

y

pawb yn gallu edrych allan wrth gymryd
ei

gwrs,

o’r

GWERSI CANU
oddi wrth

Mrs Delyth Shapey
(B.Mus. P.G.C.E)

wedi cael hyfforddiant canu yn
Academi Cerdd Fiena
Gwobrau cyntaf yn Eisteddfod
Gydwladol Llangollen a nifer o
eisteddfodau eraill

029 20750525

ar ôl y perfformiad. Roedd eu
cymeradwyaeth yn hael ac yn wefr i ni
fel perfformwyr. Ond yn sicr bechgyn y
ddawns “rappers” dderbyniodd y wefr
fwyaf. Tra’n gwledda gyda’r trigolion
darganfyddom fod dynion y pentref yn
dal i ddefnyddio “rappers” yn eu gwaith
dyddiol wrth iddynt gloddio am lo. I Dai
James roedd hyn yn uchafbwynt ei yrfa
fel hyfforddwr “rappers” y tîm. I’r
gweddill, yn eu début  Dafydd James,
Alun Roberts, Rhys Jones ac Owain
G wi l ym 
r oedd yn br ofi a d
bythgofiadwy. Mawr oedd y dathlu trwy
gydol y prynhawn  a’r gwin a’r seidr
lleol yn llifo fel dŵr.
Bu’n rhaid i ni ddysgu byw fel
Sbaenwyr yn gynnar iawn yn yr
wythnos – cysgu’n hwyr y bore, siesta
yn y prynhawn ac aros i fyny drwy’r
nos! Doedden ni ddim yn disgwyl
dioddef o “jet lag” ar ôl taith gymharol
agos i gartref!
Cawsom hefyd y cyfle i godi ambell
syniad ar gyfer Gŵyl Ifan, megis
‘Sesteferia’  gorymdaith ganol nos trwy
str ydoedd Ca erdydd! Roedd yr
orymdaith yn Aviles yn cychwyn am
11.15 y nos ac yn diweddu gyda
pherfformiadau gan dimau o bob gwlad
Geltaidd mewn stadiwm chwaraeon.
Roedd y noson i gyd yn gyffrous ac yn
hwylus  a balch iawn oeddem i fedru
chwifio baner Cymru o flaen torf enfawr
a chefnogol, ac ar deledu byw. Daeth y
cyfan i ben am 3.30 y bore. Ond dyna
beth yw gwyliau!
Er i ni deithio’r byd a’r betws dros
nifer o flynyddoedd, mi fydd yr Ŵyl
RyngGeltaidd yn Aviles yn aros yn y
cof am amser maith, yn arbennig, efallai,
berfformiad y canwr a’r cerddor
amryddawn Carlos Nunez o Galicia, a
fu’n hudo’r gynulleidfa a rhannu’r
llwyfan gyda band pib Esbardu o
Astwrias, a Mabon o Gymru. Tref hardd,
pobl gyfeillgar a gŵyl gwerth ei phrofi.
Mae profiad pobl Astwrias, boed yn
Geltiaid ai peidio, yn debyg iawn i’r
Cymry – yn gorfod brwydro dros eu
diwylliant a’u hiaith, ac mae sefyllfa’r
iaith yn argyfyngus.
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Trafod Cynnyrch yr
Eisteddfod

Calendr y Dinesydd
Mercher, 7 Medi
Merched y Wawr, Cangen Radyr.
Noson Agoriadol yng nghwmni
Heulwen Haf yn ein tywys “I mewn i’r
Hydref” am 7.30pm yng Nghapel
Methodistaidd Saesneg Radyr. Croeso
cynnes i aelodau newydd.
Sadwrn, 10 Medi
Merched y Wawr, Cangen Caerdydd.
Cyngerdd yn Eglwys Gadeiriol Llandaf
gyda Chôr Caerdydd (yn rhan o
benwythnos preswyl MYW).
Mercher, 14 Medi
Cynhelir cyfarfod lansio cyfrol Dr
Rhiannon Lloyd, Llwybr Gobaith: Antur
Cymodi o Gymru i’r Byd (Gwasg
Pantycelyn) yn Eglwys Highfields,
Monthermer Road, Y Rhath, Caerdydd.
Lluniaeth ysgafn am 5.30pm. Lansio’r
llyfr am 6.00pm. Croeso cynnes i bawb
Iau, 15 Medi
Cylch Cinio Merched Caerdydd. Noson
yng nghwmni Arwel Ellis Owen yng
Nghlwb Golff Radur am 7.30pm. Croeso
cynnes i bawb, ac yn enwedig i aelodau
newydd.
Llun, 19 Medi
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Noson
yng nghwmni Idwal a Mair Hughes yn
festri Bethany, Rhiwbina am 7.30pm.
Mercher, 21 Medi
Cymdeithas Tŷ’r Cymry. Noson
Agoriadol. Anerchiad gan Betsan
Williams o Swyddfa’r Eisteddfod ar yr
Eisteddfod Genedlaethol, yn Nhŷ’r
Cymry, 11 Heol Gordon, am 7.00pm.
Bwffe i ddilyn yr anerchiad.
Gwener, 23 Medi
Cylch Llyfryddol Caerdydd (mewn
c yd wei th r ed iad â Ch an ol fan
Uwchefrydiau Cymry America). Darlith
gan yr Athro Paul W. Birt (Ottawa),
‘Llenyddiaeth Gofiannol y Wladfa – Ein
Ffynhonnell Werthfawrocaf Un?’, yn
Ystafell X/0.04, Adeilad y Dyniaethau,
Sa fl e Rhodfa Colum, Pri fysgol
Caerdydd, am 7.00pm.
Gwener–Sadwrn, 2324 Medi
Cynhadledd Flyn yddol Canolfan
Uwch e fr ydi a u Cym r y Am er i ca ,
Prifysgol Caerdydd: ‘Y Wladfa ym
Mhatagonia: Ddoe, Heddiw ac Yfory.’
Siaradwyr: Paul W. Birt, Bill Jones,
Susan Wilkinson, Walter Ariel Brooks,
Geraldine Lublin, Elvey MacDonald a
Robert Owen Jones. Cynigir gwasanaeth
cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r
Saesneg. Am ragor o wybodaeth,
cysylltwch ag Ysgol y Gymraeg,

Pr i fysgol Ca erdydd, Adei lad y
Dyniaethau, Caerdydd CF10 3EU (029
20874843; cymraeg@caerdydd.ac.uk).
Mawrth, 27 Medi
Noson agoriadol dosbarth nos yn trafod
cynnyrch Eisteddfod Genedlaethol Eryri
a’r Cyffiniau, yn Ysgol Uwchradd
Martin Sant, Hillside, Caerffili, am
7.00pm., dan arweiniad Dr E. Wyn
James. Manylion pellach gan Dr Gwen
Awbery (02920870000;
awbery@caerdydd.ac.uk).
Merched, 5 Hydref
Merched y Wawr, Cangen Radyr.
Siaradwr gwadd  Y Parch ddr. R. Alun
Evans  “Nansi Dolwar” am 7.30pm yng
Nghapel Methodistaidd Saesneg Radyr.
Iau–Sadwrn, 6–8 Hydref
Theatr Genedla eth ol Cymru yn
cyflwyno ‘Hen Rebel’, drama gerdd
newydd gan Valmai Jones ac Einion
Dafydd, yn seiliedig ar hanes Evan
Roberts a Diwygiad 1904/5, yn Theatr
Sherman am 7.30pm. Tocynnau: 029
20646900.
Llun, 10 Hydref
Merched y Wawr, Cangen Caerdydd.
Sgwrs am glwy’r siwgwr gan Andrew
Misell, yn festri Eglwys Minny Street,
Cathays, am 7.30pm.
Llun, 17 Hydref
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Noson
ym myd y ddrama gyda’r actores
Annwen Coffey yn festri Bethany,
Rhiwbina am 7.30pm.
Mercher, 19 Hydref
Cymdeithas Tŷ’r Cymry. Anerchiad gan
Gwilym E. Roberts, Rhiwbina ar
ddysgu’r Gymraeg, yn Nhŷ’r Cymry, 11
Heol Gordon, am 7.00pm.
Gwener, 21 Hydref
Cylch Llyfryddol Caerdydd. Y Prifardd
Christine James yn trafod ‘Llinellau
Lliw: Cerddi Coron Eryri’, yn Ystafell
X/0.04, Adeilad y Dyniaethau, Safle
Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd, am
7.00pm.

Bob gaeaf bydd nifer o drigolion
Caerdydd yn mynd dros Fynydd
Caerffili unwaith y mis i ymuno â
chyfeillion o Gaerffili, Cwm Rhymni a
Chasnewydd mewn dosbarth i drafod
cynnyrch llenyddol yr Eisteddfod
Genedlaethol. Mae’r dosbarth yn
cyfarfod yn Ysgol Uwchradd Martin
Sant, Hillside, Caerffili. Bydd y cyfarfod
cyntaf eleni nos Fawrth, 27 Medi 2005,
o 7.00 tan 9.00 pm. Dosbarth dan nawdd
Canolfan Addysg Gydol Oes Prifysgol
Caerdydd ydyw, a’r tâl fydd £49 am
chwe chyfarfod misol. Arweinir y
trafodaethau gan Dr E. Wyn James o
Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd.
Gellir cysylltu ag ef am ragor o fanylion
ar 02920628754. Cerddi’r Gadair a’r
Goron fydd yn cael eu tafoli yn y ddau
gyfarfod cyntaf. Bydd croeso cynnes i
aelodau newydd, yn Gymry Cymraeg a
dysgwyr profiadol, i ymuno yn y trafod
brwd a bywiog!

Cerdd Byw Nawr!
yn dathlu
Mae Cerdd Byw Nawr Cymru yn dathlu
ei 15fed pen-blwydd eleni ac fel rhan o’i
gweithgarwch

atseinio
Folks’.

gydag
Hefyd

mae

‘Bws

alawon
mae

hudolus

Oli

Wilson

‘New
ac

Ed

Jay, dau o gerddorion Cerdd Byw Nawr!
wedi bod wrthi ar y ffidil a’r acordion
yn

rhe de g

prosi ec t

ce rddorol

yn

cynnwys cyfres o weithdai, y cyntaf o’i
bath

sy’n

rhoi

cyfle

i

bobl

ddigartref

gymryd rhan mewn perfformiadau gyda
cherddorion

o

gynllun

y

diweddar

Yehudi Menuhin.
Ers cychwyn cangen Cymru o Cerdd
Byw Nawr!

yn 1990, trefnwyd bron i

4000 o berfformiadau ledled y wlad.
Yn ôl Gillian Green, Cyfarwyddwraig
Cerdd

Byw

Nawr

Cymru:

"Ychydig

wythnosau'n ôl cefais gyfle i ymweld â
Bws

Barclays

prosiectau

Anfonwch fanylion ar gyfer y Calendr at
Dr E. Wyn James, 16 Kelston Rd., Yr
Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 2AJ
(Ffôn : 206 2 8754; E bost:
JamesEW@caerdydd.ac.uk).

diweddar

Barclays’ wedi bod yn teithio’r ardal yn

ac

ar

ôl

clywed

ffotograffiaeth

a

am

y

barddoni

oedd eisoes wedi eu cynnal ar y bws, fe
a wgryma i s
chreadigol
cerddi

-

brosi ec t

oedd
rydym

yn

c e r d d o r ol

defnyddio

yn

dra

rhai

diolchgar

a
o'r
i

Barclays am gefnogi'r ymgyrch newydd
hon. Mae cynllun Cerdd Byw Nawr yn

Mae Calendr y Dinesydd hefyd ar wefan
Menter Caerdydd: www.echlysur.com

ffordd

ardderchog

mewn

gweithgareddau

e nwe dig

pobol

o

gynnwys

pawb

cerddorol,

sy'n

yn

teimlo'n

ddiarddeledig o gymdeithas."
Am fwy o wybodaeth, ffoniwch Gillian
Green,

Cyfarwyddwraig

Cerdd

Nawr Cymru ar 02920 813 398.

Byw
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Clwb Cymric yn
Hwngari
Yn ystod yr haf aeth Clwb Cymric, sef
tîm

pêl-droed

daith

i

Cymraeg

Budapest

blynyddoedd,

yn

Caerdydd,

Hwngari.

mae’r

clwb

Dros

wedi

ar
y

cael

cyfle i flasu diwylliant ac adloniant ar
deithiau tramor a doedd eleni ddim yn
eithriad. Ar y teithiau hyn mae’r clwb yn
gwneud ymdrech i drefnu gêm bêl-droed
gyda thimau lleol.
Eleni chwaraewyd gêm yn erbyn tîm
o’r

enw

Sgiezi

Source.

Er

amgylchiadau poeth iawn yn

gwaethaf
Budapest

daeth buddugoliaeth i dîm Clwb Cymric
o 4 gôl i 2.

Cardiff and District League ac mae ei
gemau cyntaf

ar y 5, 10 a 24 Medi ar

gaeau Pontcanna. Mae sesiynau ymarfer
am

6.30

L l a n da f.
cysylltwch

bob

nos

Am
â

Fercher

ar

w yb oda e t h

Carwyn

gaeau

be l l a c h

Thomas,

07817

339069.

Principality’n cydweithio

CRICC 2005  06

Mae Clwb Cymric yn chwarae yn y

gyda “Y Care International” i

Eleni mae Clwb Rygbi Ieuenctid Cymry
Ca e rdydd

yn

t re fnu

flynyddoedd ysgol 2, 3,
bob

bore

Sul

o

10.30

c a rfa nna u

i

4, 5, 6, 7 ac 8
tan

11.30

yng

Nghlwb Rygbi CHSOB yn Yr Eglwys
Newydd. Bydd sesiwn y 4ydd o Fedi yn
dechrau

Tipyn o gamp

mwyn

yn

newydd.

Llongyfarchiadau i’r Cymro Cymraeg
o’r Barri, David Davies, ar ennill medal
efydd yn y ras 1500 dull rhydd ym
Mhencampwriaeth Nofio’r Byd ym
Montreal yn yr haf.
Felly hefyd i Tim Benjamin, yr
athletwr o Gaerdydd, ar ddod yn bumed
yn y ras 400 metr ym Mhencampwriaeth
y Byd yn Helsinki ar 12 Awst – yr unig
redwr yn nhîm Prydain i gyrraedd y
rownd derfynol!
Pob lwc i’r ddau wrth iddyn nhw
bar at oi ar gyfer y Ch wara eon
Olympaidd yn 2008.

gynharach,

cofrestru
Croeso

ar
i

am

gyfer

10.00,
y

aelodau

er

tymor
hen

a

newydd.
Yr hyfforddwyr am y tymor fydd:
7 ac 8

Llyr Williams ac Aron Evans

9

Geraint Roberts a Geraint Phillips

10

Rob Thomas a Geraint Edwards

11

Huw Davies a Daniel Salter

12

John Roberts ac Eirian Williams

13

Eirian Davies, Gethin Thomas a
Medyr LLywelyn

Ar Fedi’r deunawfed [18.09.05] bydd
sesiwn arbennig i flynyddoedd ysgol 2 a
3 er mwyn

cyflwyno’r gêm i’r plant.

Mae croeso i unrhyw blentyn sy’n siarad
Cymraeg o`r blynyddoedd

hyn, ddod i’r

sesiwn, heb orfod ymaelodi’n llawn am

CLWB RYGBI CYMRY
CAERDYDD

y flwyddyn os na fydd yn dymuno dod
eto.
Hoffai

CRICC

ddiolch

yn

fawr

i

Gronfa Goffa Gwyn Daniel am y nawdd

Rygbi cystadleuol a chymdeithasol  dau
dîm yn chwarae yng nghynghreiriau
Caerdydd yn wythnosol.
Croeso mawr i chwaraewyr newydd.
Ymarfer bob nos Fercher ar gaeau
Llandaf (6.30). Gwybodaeth bellach 
www.clwbrygbi.com

Hysbysebwch yn

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

a

dderbyniwyd

ar

gyfer

gynorthwyo pobl Niger

y

tymor

sy’n

dod.

Gleision Caerdydd
Llongyfarchiadau i Rhys Williams, y
gwibiwr cyffrous a’r Cymro Cymraeg
o’r Bontfaen, ar gael ei ddewis yn
gapten tîm rygbi Gleision Caerdydd.
A hefyd i Gwydion Griffiths ar ei
benodi’n Swyddog Cyfr yngau a
Marchnata i’r Gleision. Arferai
Gwydion fod yn Swyddog Marchnata i
S4C. Dymunwn bob llwyddiant i’r ddau.

Mae cymdeithas adeiladu fwyaf Cymru
wedi lansio apêl ar ran cymunedau sy’n
dioddef o newyn yn Niger yng
ngorllewin Affrica.
Mi fydd y rhoddion yn talu am milet,
hadau a phowdr llefrith, yn bennaf ar
gyfer pobol, a bwyd i anifeiliaid. Yr
elusen “Y Care International”, sef
asiantaeth datblygu rhyngwladol y
YMCA, fydd yn dosbarthu’r cynnyrch.
Mae prinder glaw, a phla o locustiaid,
wedi cael effaith ddifrifol ar gynnyrch
amaethyddol ac ar dir pori’r gwartheg.
Mae Niger ymhlith gwledydd tlotaf y
byd, ac mae’r newyn wedi cael effaith
drychinebus wrth i dros 3 miliwn o bobl
wynebu llwgu i farwolaeth.
Er bod tymor y glaw wedi dechrau,
mae miliynau o bobl yn wan iawn
oherwydd diffyg bwyd, prinder dŵr glan
a gofal iechyd. Oherwydd hynny, does
dim digon o bobl iach ar gael i
gynaeafu’r cnydau.
Cyhoeddodd y
Cenhedloedd Unedig apel am $18.3
miliwn ym mis Mai 2005, ond dim ond
$3.6 miliwn sydd wedi ei gasglu hyd yn
hyn.
Mi fydd rhoddion i Apêl Niger
Cymdeithas Adeiladu’r Principality yn
galluogi “Y Care International” i sicrhau
cymorth yn y mannau ble mae’r angen
ar ei fwyaf. Er enghraifft, mae ardal
Tahoua, ble mae’r sefyllfa’n arbennig o
d d i fr i fol , e i s oe s we d i d er byn
cyflenwadau sy’n achub bywydau ar hyn
o bryd.
Mi fydd yr arian hefyd yn cael ei
ddefnyddio i rwystro trychinebau yn y
dyfodol, drwy greu storfeydd grawn a
sefydlu trefniadau dosbarthu grawn.
Gellwch gyfrannu at yr apêl yn unrhyw
un o ganghennau’r Principality.

