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

Deffro, Mae’n
ymmm…..?
Mae’n edrych yn debyg fod cynlluniau
chwyldroadol Cyngor Caerdydd i ail
strwythuro addysg yn y brifddinas yn
deilchion ar ôl i’r gwrthbleidiau bleidleisio
yn erbyn cam cyntaf yr argymhellion.
Rheolir y Cyngor gan grŵp y
Rhyddfrydwyr Democrataidd ond does
ganddynt ddim mwyafrif ar y Cyngor.
Maent felly yn ddibynnol ar aelodau y
pleidiau eraill i’w cefnogi. Gyda
gwrthwynebiadau llym i’r argymhellion gan
nifer o rieni ar draws y ddinas ‘dyw hi ddim
yn syndod nad yw’r gwrthbleidiau yn
fodlon cefnogi’r Cyngor.
Tristwch y sefyllfa ar hyn o bryd yw bod
yr argymhellion ar gyfer addysg Gymraeg
wedi derbyn croeso cyffredinol. “Mae’r
ffaith fod y Cyngor yn cynllunio ymlaen
llaw i’w groesawu”, meddai Hywel James
ar ran Rhieni Dros Addysg Gymraeg.
Yn ôl Rodney Berman, Arweinydd y
Cyngor, “Mae’r buddsoddiad yn sicrhau
darpariaeth ddigonol o’r radd flaenaf i’r holl
blant y mae eu rhieni’n dewis addysg
gyfrwng Cymraeg ar eu cyfer.”
Siom felly oedd deall nad oedd y
gwrthbleidiau, gan gynnwys Plaid Cymru,
yn fodlon cefnogi’r argymhellion.
“Penderfynodd y grwp i beidio a chefnogi’r
cynlluniau.” meddai’r Cynghorydd Delme
Bowen, arweinydd y grŵp Plaid. “Roeddem
yn poeni am y nifer o ysgolion oedd i gau ac
am y bygythiad i swyddi.” Roedd y
Cynghorwyr hefyd yn teimlo y buasai
cynlluniau tymor byr yn well na chynllun
pymtheng mlynedd y Cyngor.
Mae rhieni Caerdydd y Cymry Cymraeg,

Noddir y rhifyn hwn
o’r Dinesydd gan gwmni

Rhif 308

Cwpan y Cymric

Ysgol Radnor Road gydag
Ysgol Treganna yn y pellter
ac yn gynyddol, y diGymraeg, gyda
chefnogaeth ddiflino rhai o aelodau
blaenllaw y Blaid, fel rhieni nifer o
ardaloedd ledled Cymru, sy’n dymuno
addysg trwy gyfrwng y Gymraeg i’w plant
yn hen gyfarwydd a brwydro yn erbyn
cynghorau styfnig. Maent hefyd yn rhy aml
yn gorfod bodloni ar dderbyn addysg i’w
plant mewn hen adeiladau neu mewn cytiau
oer cwbwl anaddas ar gyfer y ganrif hon.
Ond ofer fydd yr holl frwydro os nad ystyrir
addysg Gymraeg o fewn cyddestun
ehangach a chyndyn iawn ar y cyfan yw
cynghorau lleol i wynebu’r her yma.
Dyma Gyngor Caerdydd o’r diwedd yn
argymell buddsoddiad sylweddol i geisio
unioni peth o gamwri’r gorffennol.
Dyma fraslun o argymhellion y Cyngor
parthed addysg Gymraeg 
Sefydlu Ysgol Gynradd Gymraeg Glan
Morfa yn Ysgol Gynradd Moorland.
Sefydlu ysgol Gymraeg newydd ar safle
Ysgol Gatholig St John Lloyd yn
Trowbridge. Sefydlu Ysgol Gynradd
Gymraeg yng Ngwaelod y Garth. Cau
Ysgol Eglwys Wen ac ehangu Ysgol Melin
Gruffydd. Cau Ysgol Cefn Onn ac ehangu
Ysgol Y Wern. Cau Ysgol Gynradd Radnor
Road ac ehangu Ysgol Treganna. Sefydlu
ysgol Gymraeg newydd ar safle Ysgol
Millbank, Caerau. Agor trydedd ysgol
uwchradd Gymraeg ar safle Ysgol
Uwchradd Tredelerch (Rumney High).
Cynigir buddsoddiad helaeth i wella
ansawdd adeiladau’r ysgolion Cymraeg
eraill yn y ddinas hefyd.
Does neb yn honni y bydd y cynlluniau
hyn yn ddigonol i ateb yr holl angen am
ddarpariaeth Gymraeg ond mae agwedd
bositif y Cyngor yn un i’w groesawu ac yn
darparu’r ffordd at ddatblygiad pellach yn y
dyfodol.
Beth felly yw polisi’r gwrthbleidiau ar
Gyngor Caerdydd ynglŷn ag addysg
Gymraeg? Ydy Plaid Cymru yn fodlon

Capten hapus Clwb Cymric yn dathlu!
CLWB CYMRIC 4  Cwrt y Fil 1!
Am yr eildro yn eu hanes a hynny ddeng
mlynedd i’r diwrnod ar ol ennill y gwpan
am y tro cyntaf cipiodd Clwb Cymric
Gwpan y Cefnogwyr (City Supporters’
Cup) gyda buddigoliaeth haeddiannol yn
erbyn Cwrt y Fil. Er i’r Clwb bwyso’n
gyson trwy’r hanner cyntaf, disgor oedd hi
ar yr egwyl. Yn fuan yn yr ail hanner
peniodd cefnwr Cwrt i’w rwyd ei hyn. O
fewn pum munud derbyniodd Owain Sion y
bel yn dilyn cic anferth oddiwrth Rhys
Meilir, ceidwad Cymric a’i llithro dan
geidwad boliog y gwrthwynebwyr. Ymhen
ugain munud sgoriodd Owain ei ail gol yn
dilyn croesiad o’r asgell dde. Sgoriodd
Carwyn Thomas o’r smotyn i gau y mwdwl.
Daeth gol gysur bum munud o’r diwedd i
Cwrt y Fil. Da iawn hogia!
Mae'r clwb hefyd yn ail ym mhrif
g yn gr h a i r Br a i n s Ca e r d yd d a 'r
Dalgylch. Mae 3 gem i fynd a siawns i
gipio'r teitl am y tro cyntaf yn hanes y clwb
(30 mlynedd!).

cefnogi’r cynllun mwyaf uchelgeisiol a
welwyd yng Nghaerdydd erioed i ymateb i’r
galw am addysg Gymraeg yn y brifddinas?
Neu a ydynt am eistedd ar yr hen ffens yna
rhag pechu y mwyafrif Saesneg ac efallai
colli pleidleisiau yn etholiadau’r dyfodol?
Cofiwch fod rheiliau ambell i ysgol
Victorianaidd y brifddinas yn gallu bod yn
bigog iawn!
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Anfonwch ddefnyddiau ar gyfer
rhifyn Mehefin 2006 erbyn 23 Mai at:
Garwyn Davies, 27 Baron Rd., Penarth,
Bro Morgannwg CF64 3UD
(ebost: gol@dinesydd.com;
ffôn: 02920708253)
neu at Gadeirydd Pwyllgor Y
Dinesydd:
Dr E. Wyn James, 16 Kelston Rd., Yr
Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 2AJ
(ebost: JamesEW@caerdydd.ac.uk;
ffôn: 02920628754).
Cyhoeddir Y Dinesydd gan
Bwyllgor Y Dinesydd.
Fe’i cysodir gan gweHendre
a’i argraffu gan
Wasg Morgannwg, Mynachlog Nedd.

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
dosba r thu cys yl l t wch â CE RI
MORGAN, 24 Cwm Gwynlais,
Tongwynlais, Caerdydd. CF15 7HU.
Ffôn symudol: 07774 816209
ebost: ceri33@btopenworld.com
HYSBYSEBU
Mae 3,000 o gopïau 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 am hysbysebu yn Y
Dinesydd cysylltwch â Siân Lewis: 029
20565658. sian@dinesydd.com.
CYNORTHWYO'N OLYGYDDOL
Os ydych yn barod i gynorthwyo i
gynhychu’r Dinesydd  trwy gasglu
newyddion neu golygu rhifyn, etc. 
cysylltwch â Chadeirydd Pwyllgor Y
Dinesydd (Gweler uchod).
CYFRANNU'N ARIANNOL
Mae parhad Y Dinesydd yn dibynnu ar
r oddi on gan unigoli on a
chymdeithasau. Rydym yn croesawu
pob rhodd, bach a mawr. Anfonwch at:
Trysorydd y Dinesydd, d/o Menter
Caerdydd, Tŷ Avocet, 88 Heol yr
Orsaf, Ystum Taf, Caerdydd. CF14
2FG .
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Ar Draws
3. Uwchben y llygad tebyg i’r glust (3)
7. Edrychodd yn fanwl ar ffroc dda
wedi’i darnio (6)
8. ‘O’th flaen mae drws ____
Na ddichon neb ei gau’ (D.W.) (6)
9. ‘ ____ ____ yr hwn a
gredo’ (Eseia) (2,6)
10. Gweiddi ar y glaw gwyllt (4)
11. Tyfu a throelli yn dilyn hanner
cylch (3)
12. Twt cael 150 pedol mewn tas (6)
15. Difrio, eto yn achub ar gam (6)
18. Dilwyn bach yn dal syfi diddiwedd
yn ddisymud (6)
20. Rhoi pwyslais ar beidio dechrau’r
gacen (4)
22. Côr o’r ffôl yn troi’n faterol (8)
23. ‘Canys lle y mae eich _____ , yna y
bydd eich calon hefyd (Mathew) (6)
24. A yw ‘biro’ yr aelod senedol yn
gallu llunio llinell pwysedd? (6)
25. Perthynas yn noddfa i’r glust (3)

I Lawr
1. ‘Oblegid ____ ____ bydd neb farw
dros un cyfiawn.’ (Rhufeiniaid)
(5,1)
2. ‘Maent yn dwedyd ____ ____ ___
Nad oes dim mor oer â’r
eira.’ (1,4,3)
3. Hyfforddi yn yr hyn sydd gan
efallai (6)
4. ‘Mynd i’r ardd i dorri pwysi
Pasio’r ____ , pasio’r Lili (6)
5. Ôl tân mewn pwll o sglodion (4)
6. Gemau pur Lea druan (6)
11. Ceffyl ar y clawdd (3)
13. Diddos fel duw Lloegr mewn côl
(8)
14. Diwrnod i ddechrau seinio utgorn
Lefi (3)
16. ‘Blin ____ ____ yma ac acw
Blin bod heb y blinder
hwnnw’ (2,4)
17. Ai cur Non yw bod ag un simne?
(6)
18. Mae arth Dil yn creu araith (6)
19. ‘Gwn ei ddyfod, fis y mêl,
Gyda’i firi, gyda’i ___’ (E.E.) (6)
21. Mae’n tywyllu ar Siôn druan (4)

Atebion Croesair Rhif 63
Ar draws: 1 Gwasgod. 5 Clamp. 8 Ystaf. 9 Cymanfa. 10 Troedio. 11 Lludded. 12
Lluosog. 14 Targed. 18 Cnawd. 20 Colomen. 22 Allweddol. 23 Noddfa. 24 Cuddio. 25
Gwaelod.
I Lawr: 1 Gwyntyll. 2 Actio. 3 Gofidio. 4 Dicllon. 5 Cymell. 6 Aniddig. 7 Plaid. 13
Clacwydd. 15 Atlanta. 16 Danbaid. 17 Ecoleg. 18 Cranc. 19 Dyddio. 21 Medwl.
Derbyniwyd 11 ymgais a 8 ohonynt yn hollol gywir. Danfonir y tocyn y tro hwn i
Mair Morgan, 9 Kingsland Road, Treganna. Cafwyd yr atebion cywir eraill gan Mel
Dunsford, Gaenor Hall, Gwenda Hopkins, Eira Jones, Gethin Jones, Dilys Pritchard
Jones a James Wiegold.
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TEYRNGEDAU I
MENNA GWYN
Trist oedd clywed am farwolaeth Menna
Gwyn yn ddiweddar. Arwahan i fod yn
ddarlledwraig adnabyddus roedd Menna yn
gefnogol iawn i'r Dinesydd. Bu'n swyddog
hysbysebion i'r papur am flynyddoedd nes i'r
salwch ei gorfodi i roi'r gorau i'r gwaith.
Mae'r Dinesydd yn ddiolchgar i ddau gyfaill
a chydweithwyr i Menna, Aled Glynne
Davies, Pennaeth Radio Cymru a Wyndham
Richards am eu geiriau caredig.
“Weithiau bydd y fflam yn llosgu’n isel yn y
lamp. Weithiau bydd fy nghalon innau’n
drom,” meddai Dafydd Iwan yn ei gan, a
dyna’r union deimlad rw’i yn ei gael wedi
clywed y newyddion trist am Menna. Menna
fydde bob amser yna pan oedd angen, pan
oedd problem yn y gwaith yn y BBC.
Mi fues i yn ffodus iawn pan ddechreuais i
yn yr adran gyhoeddi i gael dilyn Menna o
ddydd i ddydd yn ystod yr wythnosau cyntaf
hynny a’i chael hi yn dutor medrus, hynaws
a gofalus,  nid yn unig un oedd yn dangos i
chi beth i wneud, ond un a fedrai wneud y
gwaith ei hun gyda graen. Mi roedd hi wedi
ei breintio â llais hyfryd, soniarus fel cloch, 
un o’r lleisiau radio gorau fu gyda ni yng
Nghymru,  offeryn oedd yn llawn
mynegiant boed yn drwm neu yn ysgafn; yn
taro’r trywydd iawn , ar ystyr cywir mewn
bwletin, sylwebaeth neu gyflwyniad,  rhoi’r
sylw yn y lle priodol heb dynnu sylw ato’i
hun. Byddai ei theimlad tuag at yr iaith yn ei
galluogi i symud trwy’r sgript fwyaf
clogyrnaidd fel carreg lefn yn hopian dros y
dwr llonydd. Roedd ganddi awdurdod a
chynhesrwydd fel bo’r angen. Ac nid
hyfforddwraig yn unig oedd Menna yn adran
gyhoeddi Radio Cymru, roedd hi’n gefn yn
ogystal. Os y byddai ‘na wamalu, llurgunio,
pethau ddim yn iawn,  ac mi fyddai hynny
yn digwydd o dro i dro, mi wyddem er
gwaethaf popeth mai ar ein hochor ni y
byddai Menna, er cofiwch chi, mi fyddem ni
yn cael blas ei thafod hi serch hynny yn y
dirgel,  yn amal y byddwn i yn tynnu ei
choes ac yn ei chyfarch fel y Pontarddulais
terror,  chwerthin wnai hi. Ond yn y bon hi
oedd yn iawn a’n lle ni oedd bod yn
ddiolchgar am hynny; ac mae nifer fawr
ohono’ ni ddarlledwyr y Radio Cymru
gynnar honno yn ddyledus tu hwnt iddi hi.
Ond yn bennaf falle, fel cyfaill y bydda’i
yn ei chofio ac am y cadernid diildio hwnnw
a feddai ar adegau anodd cyn ei salwch
enbyd, ac yn ystod artaith y ddwy flynedd
ddiwethaf. Parhau yr un ferch hwyliog
ddeallus, ysbrydoledig a wnai Menna, a
chwith mawr oedd ei gweld, â’r llais, yr un
nodwedd nodedig a’i priodoleddai wedi
mynd yn fud,  y fath greulondeb.
Mae meddwl amdani a chofio am ei
chyfraniad mawr yn ysbrydoliaeth gobeithio
i barhad Radio Cymru a rhown ddiolch am
gael pobol fel Menna i’n llywio, i’n tywys
a’n diddori ar yr awyr yn ystod dyddiau
cynnar yr orsaf.

COFIO MENNA
Mae rhai pobol y gwnewch chi eu cofio am
byth. Yn sicr, mi gofia i Menna.
Fe fu’r ddau ohonon ni’n cydweithio am
rai blynyddoedd. Am y rhan fwyaf o’r
cyfnod hwnnw roeddwn i’n newyddiadurwr
a Menna’n gyhoeddwr – ac yn glamp o
gyhoeddwr.
Roedd ei dyletswyddau’n
cynnwys darllen y newyddion ar radio a
theledu a chyflwyno rhwng gwahanol
raglenni. Roedd ei llais yn gyfarwydd iawn
i bobol oedd yn gwylio rhaglenni teledu a
radio BBC Cymru.
Roedd hi yr un mor gyfforddus yn
cyflwyno’n Saesneg ag yn y Gymraeg. Bu’n
cyflwyno’r bwletinau ar y rhaglen deledu nos
weithiol ‘Heddiw’ hefyd. Roedd llawer o
bobol yn adnabod ei hwyneb.
Wedi’r
cwbwl, roedd Menna wedi bod yn un o’r
actorion ar Bobol y Cwm yn ystod y dyddiau
cyn n ar. On d et o, oherwyd d ei
phroffesiynoldeb, roedd pawb yn ei chymryd
o ddifri  darllenydd newyddion oedd hi –
nid rhywun yn actio darllen y newyddion.
Ond yn ôl at Radio Cymru. Roedd ganddi
hi’r ddawn o wneud i fwletin cymhleth
swnio’n naturiol iawn. Mae hynny’n grefft.
Hyd yn oed ar fyr rybudd, roedd Menna
wastad yn darllen y bwletinau yn ei llais
melfedaidd fel petai wedi eu hymarfer am
oesoedd.
A’r gair ‘melfedaidd’ sy’n dod i’r cof wrth
feddwl am lais Menna. Roedd ei llais a’i
lleferydd mor dda – mor broffesiynol – mor
glir. Un o’r goreuon erioed. Roedd hi mor
greulon fod y salwch wedi gafael a
dinistrio’r union bethau hynny. Yn union fel
y gafaelodd y crydcymalau yn ei dwylo yn
gynharach yn ei bywyd – a hithau’n ffidlwr
addawol iawn yn ystod ei phlentyndod.

Fe luniodd y prifardd Aled Gwyn englyn i
fi ar gyfer penblwydd go arbennig,  mae’r
cynnwys yr un mor wir, os nad yn fwy gwir
am ei wraig.
Wyt angor y Gorfforaeth  wyt yn llais,
Wyt yn llyw’n cenhedlaeth;
Wyt ar drum ac wyt ar draeth,
Wyt y byd, wyt wybodaeth.
……..gwaetha’r modd mae’r wyt wedi mynd
yn ‘oet erbyn hyn.
Bendith ar Aled a’r teulu bach ar awr mor
dywyll yn ei hanes.
Wyndham Richards.

Roedd Menna yn cymryd ei gwaith o
ddifri. Doedd hi ddim yn fodlon derbyn
safonau gwael. Dyna un arall o’i chryfderau.
Cafodd Menna ei phenodi’n Uwch
Gyhoeddwr Radio Cymru. Roedd hynny’n
golygu arwain timau o ddarlledwyr. Mae
arwain yn golygu hyfforddi pobol – roedd
Menna yn enghraifft wych o rywun oedd yn
gallu helpu pobol i ddatblygu. Yn ogystal â
hyn, bu’n cyflwyno rhaglenni fel ‘Gwynfyd’
a ‘Menna a’r Clasuron’. Fe gynhyrchodd hi
raglenni fel ‘Beti a’i Phobol’ hefyd. Roedd
disgrifiad Frank Linoln ohoni yn ystod ei
deyrnged ar y Post Prynhawn fel ‘all
rounder’ yn wych.
Ac eto, wrth i’r blynyddoedd fynd heibio
aeth Menna a’i theulu drwy’r uffern o golli
wyres fach. Enillodd ei gŵr, Aled, y goron
am ei bryddest i Gwennan a dwi’n cofio
gweld y balchder yn llygaid Menna y
diwrnod hwnnw. Fel gŵr a gwraig roedd
Menna ac Aled yn ffrindiau gorau ac fe
ofalodd y ddau am ei gilydd ac am y teulu yn
ystod y cyfnod anodd lle bu Gwennan mor
sâl.
Yn yr un modd, gofalodd Aled am Menna
yn dyner iawn yn ystod y blynyddoedd
diwethaf wrth i’w hiechyd waethygu. Ond
roedd ysbryd a hiwmor y ddau yn dal i fod
yn iach. A dyna beth ydi cryfder.
Mae Menna wedi mynd. Ond mi fydd hi
yno am byth – nid yn unig i’w theulu y bu’n
gofalu amdanyn nhw dros y blynyddoedd –
ond i’r gweddill ohonon ni a gafodd y fraint
o’i hadnabod.
Mae rhai pobol y gwnewch chi eu cofio am
byth. Yn sicr, mi gofia i am Menna.
Aled Glynne Davies

Cydymdeimlo
Cydymdeimlwn a Mair Phillips a’r
teulu, ar farwolaeth ei gwr Emyr Phillips
yn Ysbyty’r Brifysgol ar 4 Ebrill.
Brodor o Walchmai, Sir Fôn oedd Emyr
a bu’n gweithio i fanc yr HSBC mewn
nifer o ardaloedd o Gymru cyn cael ei
benodi yn Reolwr Rhanbarthol ac
ymgartrefu yn ardal Parc Y Rhath.
Roedd yn aelod cyson o dîm Y Dwrlyn
ar Talwrn y Beirdd.
Cydymdeimlwn a theulu’r diweddar
Llinos Jones a fu farw’n dawel yn ei
chartref ym Mhentre Poeth, Caerdydd ar
2 Ebrill. Bu’r angladd yn Amlosgfa
Aberystwyth.
Cydymdeimlwn a theulu’r diweddar
Elizabeth Mary Jones a fu farw yn ei
chartref yn Llandaf ar 4 Ebrill.
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Safon yn Rheoli
CAERDYDD A’R CYLCH
Awst 3 – 10 2008
NEWYDDION O SWYDDFA’R
EISTEDDFOD
Gydag ychydig dros 2 flynedd i fynd mae’r
trefniadau ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol
Caerdydd a’r Cylch 2008 yn cychwyn codi
stêm. Eisoes mae Pwyllgor Llywio wedi
sefydlu dan gadeiryddiaeth Michael Jones, ac
mae’r gwaith o drefnu amryw o agweddau’r
Ŵyl wedi cychwyn.
Nid yw lleoliad y Maes wedi ei gadarnhau
eto ond mae Swyddogion yr Eisteddfod
mewn trafodaethau gyda Cyngor y ddinas ac
yn trafod nifer o opsiynau gyda’r bwriad o
leoli’r Maes mor agos â phosib i ganol y
ddinas.
Mae’r Eisteddfod Genedlaethol erbyn hyn
yn denu 170,000 o ymwelwyr, a dros 6,500 o
gystadleuwyr yn flynyddol. Amcangyfrifir
bydd Eisteddfod Caerdydd a’r Cylch yn
costio dros £2.9filiwn i’w llwyfannu.
Darperir canran fawr o’r gost yma gan y
llywodraeth leol, nawdd, ffioedd darlledu
ayb ond gofynnir hefyd i drigolion yr ardal
gyfrannu hyd at £300,000. I’r perwyl yma
mae’n fwriad ffurfio Pwyllgorau apêl ar
draws dalgylch yr Eisteddfod yn y dyfodol
agos.
Yn ôl Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr
Eisteddfod:
“Ar y cychwyn gall hyn edrych fel ffigwr
amhosib gan fod codi arian yn medru bod yn
dasg anodd a diddiolch. Fodd bynnag wrth
i’r gwaith fynd yn ei flaen mae’r arian yn
cynyddu’n gyson a’r gwaith casglu yn dod
yn brofiad hwylus yn hytrach na’n fwrn.
Eisoes mae cynllun cyfamodi Eisteddfod
Caerdydd a’r Cylch wedi llwyddo i godi
£15,000 ac mae nifer o ddigwyddiadau ar y
gweill gan gynnwys cinio ac ocsiwn
mawreddog yn y Gyfnewidfa Lô yn Mis
Hydref.”
Er mwyn sefydlu pwyllgorau apêl lleol ar
draws y dalgylch, aed ati i rannu’r ddinas a’r
ardaloedd cyfagos. Clystyrwyd nifer o
ardaloedd gyda'i gilydd a rhoi targed a
fyddai yn un cyraeddadwy yn hytrach nag un
fyddai yn gur pen. I'r perwyl hwnnw aed ati i
drefnu nifer o gyfarfodydd fel a ganlyn ac
mae croeso i unrhyw un fynychu gan fawr
obeithio y bydd nifer dda ym mhob un:
Pwyllgor Apêl Rhiwbeina a Llanisien –
Nos Lun, Mai 22ain am 7.30 o’r gloch yn
Festri Capel Bethany, Heol Llanishen Fach.
Pwyllgor Apêl Cathays, Y Rhâth,
Adamsdown a Sblott – Nos Lun, Mai 22ain
am 7 o’r gloch yn Capel y Crwys, Heol
Richmond, Y Rhâth.
Pwyllgor Apêl Llandaf a’r Tyllgoed – Nos
Fawrth, Mai 23ain am 7 o’r gloch yn Neuadd
yr Eglwys, Llandaf. (Lleolir y Neuadd drws
nesa’ i Jazzy Jungles yn Maes Parcio
Llandaf).

Bydd Barcud Derwen, un o'r cwmnïau
adnoddau ffilm a theledu mwyaf ym
Mhrydain y tu allan i Lundain yn
sefydlu eu cwmni eu hunain a fydd yn
canolbwyntio ar reoli digwyddiadau.
'Safon' fydd y pedwerydd ar ddeg is
gwmni i Barcud Derwen ei sefydlu, a
bydd yn seiliedig yn swyddfeydd y
cwmni yn yr Eglwys Newydd.
Bydd Rhys Bevan, sydd ar hyn o bryd
yn Reolwr Cynhyrchiad Digwyddiadau
yn BBC Cymru yn dechrau ei swydd
newydd gyda'r cwmni yn seremoni
wobrwyo BAFTA Cymru ble bydd
Pwyllgor Apêl Radyr, Treforgan, a Parc
Radyr – Nos Fawrth, Mai 23ain am 7 o’r
gloch yn Caffi Ffa, 8A Ffordd yr Orsaf,
Radyr.
Pwyllgor Apêl Grangetown, Glanyrafon a
Tre Bute – Nos Iau, Mai 25ain am 7.30 o’r
gloch yn Tafarn, (Gwesty’r Riverside), Stryd
Despenser, Glanyrafon.
Pwyllgor Apêl Llanrhymni, Rymni,
Trowbridge, Pentwyn, Pontprennau a
Llaneirwg – Nos Lun, Mehefin 5ed am 7 o’r
gloch yng Nghanolfan Cymunedol
Pontprennau, Heol Pontprennau.
Pwyllgor Apêl Treganna, Parc Fictoria a
Pontcanna – Nos Fercher, Mehefin 7ed am 7
o’r gloch yn Nhafarn y Duke of Clarence,
Heol Clive, Treganna.
Pwyllgor Apêl Llysfaen, Thornhill,
Draethen a Rudri – Nos Iau, Mehefin 8ed am
7 o’r gloch yn Neuadd Goffa Llysfaen, Heol
y Delyn, Llysfaen.
Pwyllgor Apêl Eglwys Newydd a Gogledd
Llandaf – Nos Iau, Mehefin 8ed am 7 o’r
gloch yn Ystafell 9, Eglwys Ararat, Yr
Eglwys Newydd.
Pwyllgor Apêl Gabalfa, Mynydd Bychan a
Llwynfedw (Birchgrove) – Nos Fawrth,
Mehefin 13eg am 7 o’r gloch yng
Nghanolfan Cymunedol Maes y Coed Road,
Gerddi Jubilee, Y Mynydd Bychan.
Pwyllgor Apêl Cyncoed, Penylan a
Llanedeyrn – Nos Fercher, Mehefin 28ain
am 7 o’r gloch yn Ysgol Uwchradd
Caerdydd, (Cardiff High), Heol Llandennis,
Cyncoed.
Mehefin 14eg  Cyfarfod cyhoeddus yn
Ysgol Bro Morgannwg, Y Barri am 7 o’r
gloch i drafod y posibilrwydd o drigolion Y
Fro yn ymuno gyda threfniadau Eisteddfod
Genedlaethol Caerdydd a’r Cylch 2008.
Mae hefyd yn fwriad i drefnu Pwyllgorau
Apêl yn ardaloedd Pentyrch, Creigiau,
Gwaelod y Garth ac Ystym Tâf; Sain Ffagan,
Llanbedr Y Fro, Y Drope, Caerau a Trelai –
manylion pellach yn rhifyn nesaf y
Dinesydd.
Os oes diddordeb gyda chi mewn
cynorthwyo drwy ymuno â rhai o’r
Pwyllgorau uchod yna cysylltwch â Sioned
neu Rhiannon yn swyddfa’r Eisteddfod drwy
ffonio 02920 763 777 neu e bostio
sioned@eisteddfod.org.uk.

Safon a Barcud Derwen yn brif
noddwyr i'r digwyddiad. Roedd cyn
ddyletswyddau Rhys yn cynnwys
rheoli'r berthynas rhwng adrannau
cynhyrchu'r BBC â rhai o brif
ddigwyddiadau'r flwyddyn diwethaf fel
Proms in the Park, Yr Eisteddfod
Genedlaethol ac agoriad Senedd Y
Cynulliad Cenedlaethol.
Fe ddywedodd Geraint Evans,
Cyfarwyddwr BAFTA Cymru a fu'n gyn
gydweithiwr gyda Rhys yn y BBC 
'Mae'n gosod y safonau uchaf ac yn
drylwyr iawn yn ei gynllunio  wastad
yn cynnig atebi on ymarfer ol i
broblemau.'
Dywedodd Pennaeth Marchnata BBC
Cymru  Huw Roberts 'Os y buodd yna
unrhyw un ag ateb i broblem ymarferol,
Rh ys ydi h wnn w.
Ma e'r tîm
digwyddiadau o dan arweiniad Rhys
wedi sicrhau fod ein digwyddiadau
allanol mwyaf wedi gweithio yn ddifai i
ni fel darlledwyr ac, yn fwyaf arbennig,
i'n cynulleidfaoedd. Byddwn yn ei golli
yn fawr yma, ond o leiaf bydd yn dal i
fod yn weithgar yn y cyfryngau yng
Nghymru.'
Bydd gan Rhys Bevan gyfrifoldebau
rheoli pellach o fewn y grŵp pan ddaw
yn Reolwr Gyfarwyddwr Derwen, y tŷ
ôlgynhyrchu a bydd yn gweithio'n agos
gyda Mari Thomas, gweinyddwraig
newydd yr isgwmni newydd. Bydd
Delyth Owen, Rheolwr Derwen yn
gadael y cwmni ar ôl 18 mlynedd i
ymuno a'i gŵr ar eu fferm yng
Ngorllewin Cymru.
Dywedodd Bryn Roberts, Rheolwr
Gyfarwyddwr y grŵp "Fe fyddwn yn
gweld colled ar ôl Delyth ond 'rydym yn
lwcus iawn i ennill profiad a
brwdfrydedd Rhys a Mari i edrych ar ôl
rhediad y cwmni. Mae sefydlu'r cwmni
r h e ol i d i g w yd d i a d a u ym a yn
ddatblygiad cyffrous ac yn ffitio i fewn
gydag amrywiol wasanaethau'r cwmni o
fewn y diwydiant cyfryngau.
Ychwanegodd Rhys Bevan ei fod yn
gyfnod cyffrous iawn iddo fod yn
ymuno â chwmni adnoddau mor
amrywiol a thalentog ac i fod yn
datblygu gwasanaeth cyflawn i reolaeth
digwyddiadau. “Fy mhrif flaenoriaeth
fydd i gyflenwi gwasanaeth personol o'r
radd flaenaf,” meddai.
Mae gan Barcud Derwen swyddfeydd
yng Nghaerdydd, Caernarfon, Bryste,
Glasgow, Caeredin, Llundain, Dulyn a
Galway. Mae'r cwmni yn brif ddarlledwr
yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru
a'r llynedd, fe enillodd y cwmni y tendr
fel prosiect ar y cyd gyda Parthenon
Entertainment i ddosbarthu rhaglenni
S4C. Am ragor o fanylion, cysylltwch â
Bryn Roberts 07970 112903.
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Pasport

APÊL Y DINESYDD

Dyma golofn newydd sy’n holi
Cymry Cymraeg sy wedi symud i’r
Brifddinas dros y blynyddoedd
diwethaf.

Fel oedd y rhifyn hwn yn mynd i’w wely
derbyniwyd y newyddion gwych fod
Cwmni Barcud Derwen wedi cytuno i
gyfrannu £200 tuag at noddi’r rhifyn!
Gwnaed addewid hefyd o noddi rhifyn
Mai 2007 yn ogystal. Mae hyn yn
newyddion arbennig o dda i’r Dinesydd ac
yn sbardun i eraill i ymateb yn yr un
modd! Diolch yn fawr i’r cwmni.
Mae pobl yn dal i gyfrannu at yr apêl a
rydym yn ddiolchgar iawn i bawb am eu
cefnogaeth hael. Wele enwau y
diweddaraf i gyfrannu  Cylch Cinio
Cymraeg Caerdydd, Islwyn Griffiths, Di
enw Radur, Huw a Siân Thomas, Eifion
Hopwood, Wyn ac Ann Williams, Iris
Cobbs, Glyndwr a Margaret Jones, Dr Ian
Hughes, John a Myf Cosslett, Mrs Isabel
Lewis, Geraint Griffiths, Cwlwm Busnes
Caerdydd a’r Cylch. Daliwch ati!

Claire Jones, merch o Ben Llŷn
sy’n cael ei holi y mis yma...
O le wyt ti’n dod yn wreiddiol?
Cefais fy ngeni yn Aberystwyth ac yna
pan o’n i’n flwydd oed symudodd fy
nheulu i fyw i Bwllheli.
Ym mha ran o Gaerdydd wyt ti’n
byw?
Yn Grangetown – fel nifer o Gymry
ifanc Caerdydd.
Ers faint wyt ti’n byw yng
Nghaerdydd?
Ers tair blynedd a hanner.
Beth fuest ti’n ei wneud cyn symud
yma?
Ar ôl graddio yn Sheffield mewn Busnes
Rh yn g wl a d o l a J a p a n ea i d d ,
penderfynais fynd yn ôl i fyw i Japan i
ddysgu Saesneg yn Tokyo am ddwy
flynedd.
Yna, es i i weithio gyda Toyoda
(cwmni gwneud darnau ceir i Toyota) yn
Resolfen, Castell Nedd. Ron i’n
gweithio fel ysgrifenyddes bersonol i’r
Rheolwr Gyfarwyddwr oedd yn hanu o
Japan. Doedd o ddim yn siarad gair o
Saesneg na Chymraeg! Wedyn, cefais
ddyrchafiad i fod yn Swyddog
Adnoddau Dynol. Yn ystod y cyfnod
yma, penderfynais ddilyn cwrs nos
‘Diploma Mewn Marchnata’. Ar ôl 4
blynedd gyda Toyoda, cefais chwant
mynd i deithio o amgylch o byd (cyn
meddwl am gael morgais a phrynu tŷ...).
Prynais docyn blwyddyn ‘rownd y byd’
a mynd fel ‘backpacker’ gyda ffrind i
Asia, Awstralia (gweithio yno am saith
mis), Japan, Seland Newydd, Ffiji ac
America, cyn dychwelyd nôl i Gymru
ddiwedd 2002. Dyma pryd symudais i
Gaerdydd i fyw.
Beth yw dy waith di erbyn hyn?
Dw i’n gweithio fel Swyddog Datblygu
yn yr Uned Sector Preifat i Fwrdd yr
Iaith Gymraeg ers 2002. Mae’r sector
preifat yn rhan allweddol o’n bywyd bob
dydd ac ein nod yw cynyddu’r defnydd
o’r Gymraeg drwy gydweithio gyda
chwmnïau mawrion sy’n arwain y
farchnad a chwmnïau bach a chanolig eu
maint fel ei gilydd. Rydym yn ceisio
normaleiddio defnydd o’r Gymraeg

drwy roi cyngor a chymorth ymarferol i
fusnesau sy’n dymuno datblygu
gwasanaethau dwyieithog.
Beth wyt ti’n hoffi ei wneud yn dy
amser hamdden?
Dw i’n hoff iawn o deithio (fel y
gwelwch), yn hoffi cadw’n heini drwy
fynd i’r gampfa (Fitness First) a dw i’n
mwynhau cymdeithasu ar bob cyfle
posib.
Be sy’n gwneud i ti gochi?
Baglu ar beiriant rhedeg yn y gampfa!
Lle ydi’r mannau gorau i
gymdeithasu yng Nghaerdydd?
Y Cornwall yn Grangetown, Waterguard
yn y Bae a HaHa ynghanol y ddinas.
Lle ti’n hoffi mynd am wyliau?
Llefydd poeth fel arfer gyda hanes
diddorol a diwylliant gwahanol, ond eto
does yna unlle gwell na thraeth Pwllheli
ar ddiwrnod braf yn yr haf.
Petaet yn cael miliwn o bunnau i’w
wario ar Gaerdydd, beth fyddet ti’n ei
wneud?
Creu traeth ffug yn Grangetown!
Pam?
I fy atgoffa o adref!
Lle ti’n gweld dy hun mewn deg
mlynedd?
Anodd ateb – dal yn hapus a gyda theulu
fy hun.
———
Os ydach chi’n adnabod rhywun
fyddai’n hoffi cael ei holi,
ebostiwch Rhys Llewelyn:
rhysllew@yahoo.co.uk

Hysbysebwch yn

Cylchrediad eang yn y
ddinas a’r cylch
Ffôn: 029 20565658

Cylch Meithrin
Y Parc
Diolch yn fawr i bawb a gefnogodd y
Cwis yn Nhafarn Y ‘Duke of Clarence’ yn
ddiweddar. Cafwyd noson hwyliog yng
nghwmni Ieuan Rhys. Codwyd dros £200
tuag at y Cylch. Diolch i Nia Elin am
drefnu’r noson ac i bawb a gyfrannodd at
wobrau’r raffl.
Ein pwyllgor eleni ydy: Cadeirydd,
Clare Matthews; Ysgrifennydd, Mary
Lloyd Hughes; Trysorydd, Susan Jones a
Nia Davies sy’n gyfrifol am godi arian!
Thema Gŵyl Feithrin yr Haf eleni yn
Sain Ffagan ydy ‘Fi a Fy Ffrindiau’ 
Byddwn Yno!

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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Pigion Pencae
Blas o Bencae
Cyhoeddwyd llyfr ryseitiau Blas o
Bencae fel cyfrwng i hyrwyddo bwyta’n
iach. Derbyniodd Cymdeithas Rhieni ac
Athrawon y nawdd gan gomisiwn y
Loteri. Cyfrannodd y plant, staff a rhieni
rysetiau ynghyd â chyfarwyddyd gan
ddeiategydd. meddyg a diabotegydd fel
canllaw i fywyd iach. Yn dilyn
cyhoeddusrwydd y llyfr ar y rhaglen
Ffermio, S4C, treuliodd blant Blwyddyn
4 brynhawn ar fferm Alltfyrddin yng
Nghaerfyrddin. Mae copiau Blas o
Bencae ar gael yn Siop Y Felin, yr
Eglwys Newydd a’r Learning Tree ym
Mhontcanna.
Babi newydd
Llongyfarchiadau i Lisa Mead ar
enedigaeth Teifi ar 11 Chwefror. Croeso
cynnes hefyd i Aled Lloyd Jones sy’n
dysgu plant Blwyddyn 6 dros y cyfnod
mamolaeth.

Genedigaethau
Geni
Croeso i’n plith i Gwenlli Tegai. Ganed
Gwenlli i Elen Owen a Rhodri Glyn
Davies, Glan yr Afon, yn Ysbyty
Athrofaol Cymru, Mawrth 30ain. Mae
hi’n wyres i Nest a Gwynfor Davies,
Alltwen a Mair a Gwyndaf Owen,
Llandaf.
Marathon Llundain
Gwerthwyd waith celf y plant mewn
arddangosfa arbennig yn neuadd yr
ysgol. Roedd hwn yn rhan o ymgyrch i
gefnogi’r Dirprwy, Richard Thomas a
redodd Marathon Llundain er mwyn
casglu arian ar gyfer yr elusen
WellChild. Llwyddodd i orffen mewn 3
awr a 41 munud. Dymuna ddiolch i
bawb a’i cefnogodd i godi’r swm
anrhydeddus o £2000.

Llongyfarchiadau i Martin ac Adrienne
Brown ar enedigaeth efeilliaid Gethin a
Cerys ar 4 Ebrill yn ninas Caer. Ŵyr ac
wyres arall i Alan a Dolores Perry, Ger
y Llyn, Caerdydd.

MERCHED Y WAWR,
BRO RADUR.

Pêlrwyd
Llwyddodd tîm pêlrwyd yr ysgol i gipio
cwpan Rotary y sir mewn cystadleuaeth
pêlrwyd yn erbyn ysgolion cynradd
Caerdydd.

TŶ’R CYMRY 
Cyfle i ddysgwyr
Yn ei gyfarfod cyffredinol blynyddol ar
19 Ebrill, mentrodd Tŷ’r Cymry estyn
cyfle i ddysgwyr sydd ar fin croesi’r
bont, neu wedi ei chroesi, i ymuno â
chriw’r Tŷ i gymdeithasu ac ymarfer eu
Cymraeg. Gan ddechrau ar 20 Medi,
gobeithir gwneud trefniadau arbennig ar
gyfer y dysgwyr hyn, un ai yn ddidâl
neu am ffi isel iawn. Dim ond £5 y
flwyddyn yw tal aelodaeth y Tŷ ac mae
ar agor at achosion da ddeuddeg mis y
flwyddyn.
Ffoniwch 20491123 / 20620420 /
20344552 am fwy o fanylion.
Etholwyd yr aelodau a ganlyn yn
swyddogion y Tŷ am 200607
Llywydd, Robat ap Tomos; Is lywydd,
Paul Jeffries; Ysgrifennydd, Iorwerth
Mor gan; IsYsgr i fenn ydd, Wyn
Williams; Trysorydd, Ann Williams.
Etholwyd Larry a Muriel Davies,
Michael Francis, Cerith Cooper, Dewi
Wyn Thomas, Margaret May, Joan
Clarke a Lona Roberts yn aelodau’r
Pwyllgor.
Bydd Owen John Thomas AC yn
annerch y Tŷ ar Nos Fercher, 17 Mai am
7.00

Newyddion da!
Llongyfarchiadau i’r ddarlledwraig
newyddion ar BBC Wales, Sara
Edwards ar enedigaeth merch fach.
Hannah Elinor Alys ydy enw’r babi. Pob
hwyl i Sara a Jonathan.

Medal Marathon Richard Thomas
Cymorth i Romania
Cynhaliwyd gwasaneth i gyflwyno wyau
Pasg i Mr a Mrs Penrose o’r elusen
Cymorth i Romania. Dyma’r canfed tro i
Mr a Mrs Penrose i drefnu i gludo
nwyddau ac adnoddau i Romania.
Paratodd y plant gerdyn arbennig i’w
llongyfarch.

CYSTADLEUAETH!!
Dyma’ch cyfle i dderbyn eich copi o
Blas o Bencae.
Mae Ysgol Pencae yn cynnig dau gopi
o’r llyfr i’r ddau enw cyntaf a ddaw
allan o’r badell gyda’r ateb cywir i’r
cwestiwn hwn:
Mae Blas o Bencae yn cynnwys
llythyr oddiwrth y Gweinidog dros
Iechyd a Gwasanaethau
Cy mde i th as ol Ll yw odr ae t h y
Cynulliad. Beth yw ei enw?
Gyrrwch eich atebion trwy unrhyw
ddull at olygydd y mis hwn erbyn 20
Mai 2006.

Mrs. Eleri Jones oedd y Llywydd yn ein
cyfarfod ar Ebrill yr 8fed. Daeth criw da
o aelodau i'r cyfarfod, a chroesawyd un
aelod newydd arall, sef Mrs. Nansi
Williams o Flaenau Ffestiniog.
Roedd llawer o ddyddiadau pwysig
i'w nodi:
1. Mr. Frank Lincoln yn siarad yn Hen
Neuadd yr Eglwys, Radur, am 7:30 nos
Fercher, Mai 3ydd.
2. Bydd ein cyfarfod nesa', fel
ganlyniad, ar Nos Iau, Mai'r 4ydd.
3. Nos Fawrth, Mai'r 9fed, cyfle i
wrando ar Catrin Finch y delynores
enwog, yn perffformio yn Eglwys Christ
Church, Radur am 7:30 o'r gloch.
Cyflwynodd Mrs. Eleri Jones ein
siaradwr gwadd, sef Mrs. Marian Evans.
Mae Marian yn enedigol o Ddyffryn
Nantlle, ac wedi gweithio ym myd
addysg yng Nghaerdydd ers llawer
blwyddyn. Testun ei sgwrs oedd
"Sampleri" a chawsom ychydig o hanes
cynnar y sampleri ganddi.
Daeth a llwyth o lyfrau, ag esiamplau
o'i gwaith i'w dangos i ni. Gwelsom
fedrusrwydd Marian gyda'i nodwydd
ymhob darn o'i gwaith  yn y lliwiau, y
defnyddiau, ac yn y modd yr oedd yn
cynllunio pob darn ar gyfer achlysuron
arbenning, e.e. geni plentyn, penblwydd,
dathlu priodasau, ymddeoliad, ag
englynion cofiadwy.
'Roedd pawb wedi mwynhau'r noson
yn fawr iawn.
Elen Lewis.
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www.mentercaerdydd.org
029 20565658

Penwythnos Teulu i Langrannog
Cafwyd penwythnos ardderchog yng
Ngwersyll yr Urdd, Llangrannog yn
ystod mis Ebrill. Mynychodd bron i
ddeugain o deuluoedd o Gaerdydd
ynghyd â rhai o aelodau o glwb
SBARGO’r Fenter. Yn ystod y
penwythnos, bu’r plant a’u rhieni yn
sgїo, merlota, nofio, gwibagartio yn
ogystal a llawer o weithgareddau eraill.
Fe fydd y Fenter yn cynnal penwythnos
arall i deuluoedd y flwyddyn nesaf.
Noson gymdeithasol i Ddysgwyr.
Yn dilyn llwyddiant bore coffi dysgwyr
y fenter, rydym wedi dechrau cynnal
noson gymdeithasol unwaith y mis yn
Clwb y Cameo, Pontcanna. Mae croeso
i ddysgwyr o bob safon ymuno â ni i
ymarfer eu Cymraeg dros beint neu
wydriad o win. Fe fydd y noson nesaf
yn cael ei chynnal Nos Iau, Mai 25 am
7.30yh. Cysylltwch ag Angharad am
fwy o wybodaeth.

Cynghrair
Sboncen
Menter
Caerdydd
Yn dilyn ymateb ffafriol dros ben i’r
Gynghrair sboncen, y gobaith yw
dechrau’r gynghrair ar Fehefin y 1af.
Mae croeso mawr i bobl o bob safon,
gan y byddwn yn cei si o rh oi
chwaraewyr o safon tebyg gyda’i gilydd.
Fe fyddwn yn cynnal sesiwn cofrestru
yn y Mochyn Du, Nos Iau, Mai 11 a
bydd croeso i chi ymuno â’r Gynghrair
ar y noson, neu fe allwch gofrestru trwy
ebostio angharad@mentercaerdydd.org
i gael ffurflen gofrestru.
Cwis Cymraeg
Fe fydd cwis Cymraeg
nesaf y Fenter yn cael ei
gynnal Nos Sul, Mai’r
28ain yn y Mochyn Du am
8yh. £1 y person.
Elw tuag at elusen CLIC
Sargent (elusen sy’n gofalu
am blant a chancr)

Merlota yn yr heulwen!
Cynllun Gofal Gwyliau’r Sulgwyn
Fe fydd Cynllun Gofal y Fenter yn cael
ei gynnal yn ystod gwyliau’r Sulgwyn ar
y dyddiadau isod:
Dydd Mawrth, Mai 30
– Dydd
Gwener, Mehefin 2
Croeso i blant mewn ysgolion
Cymraeg o ddosbarth derbyn hyd at
flwyddyn 6. Cost dyddiol o £14.50 y
plentyn. Dyddiad cau cofrestru: Dydd
Llun, Mai 22. Mae lle i nifer cyfyngedig
o blant, felly cofrestrwch yn gynnar rhag
cael eich siomi.
Am fffurflen gais ffoniwch y swyddfa
ar 029 20 56 56 58 neu ebostiwch
rachaelevans@mentercaerdydd.org
Gŵyl
Gymraeg
Caerdydd
Mehefin 17
25, 2006
Mae trefniadu’n mynd yn dda ar gyfer
TAFWYL a nifer o weithgareddau
wedi’i trefnu ar gyfer yr wythnos.
Rydym yn ffodus iawn bod y
cyflwynydd teledu o Gaerdydd, Gethin
Jones wedi cytuno ymuno â ni i agor yr
Wyl yn swyddogol ar yr 17eg. Ffair
Tafwyl fydd yn agor yr Wyl ar y Dydd
Sadwrn cyntaf – lle bydd llond y lle o
stondinau ac adloniant yn y Mochyn Du
o 12yp ymlaen a bydd Ryland Teifi yn
canu gyda’r hwyr.
Yn ystod yr wythnos bydd llu o
weithgareddau gan gynnwys Cymanfa
Ganu, Cystadleuaeth Rygbi ‘Touch’ a
Phêldroed 5 bob ochr, Noson Gomedi,
Miri Meithrin, Noson Beirdd v Rapwyr,
Sesiynau blasu Chwaraeon, Bore Coffi
Dysgwyr a llawer mwy. Gwyl Ifan fydd
yn cloi’r ŵyl. Fe fydd amserlen lawn
o’r gweithgareddau i gyd yn rhifyn mis
Mehefin o’r Dinesydd. Am fanylion
pellach, neu os hoffech chi ymuno â ni
yn ystod yr wythnos trwy wirfoddoli i
helpu neu gymryd rhan, cysylltwch â ni
yn y swyddfa.

Cadi ac Aled yn mwynhau
ar y trampolîn

Creiriau'r
Cartref
Nid hen bethau a
werthir am bris
uchel neu a geir
mewn siopau uchel
ael sy'n cael eu
trafod yn y llyfr
hwn. Yn hytrach,
pethau cyffredin
oedd a lle yng nghartrefi ein neiniau os
nad yn ein cartrefi ni sydd yma. Ond
maen nhw hefyd yn rhan o'n
cynhysgaeth ni fel Cymry. Bydd ambell
beth yn peri syndod, eraill yn cynhyrfu'r
cof, eraill yn codi gwên a'r cyfan yn
creu difyrrwch. Efallai taw man
cychwyn pob un o'r traethodau yw 'Wyt
ti’n cofio?'
Llyfrau Llafar Gwlad Rhif 64
Mary Wiliam
Gwasg Carreg Gwalch Pris: £5.50

Dylan Jones
Gwasanaeth adeiladu
a dylunio gerddi.
Ffon gartref : 20512567
Symudol : 07890134514
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Newyddion o’r Eglwysi
Minny Street, Caerdydd
Cydymdeimlo
Cydymdeimlwn yn ddiffuant iawn â
theulu a chyfeillion Mrs Menna Gwyn
(Yr Eglwys Newydd). Cofiwn yn
annwyl iawn a diolchgar am ei
ffyddlondeb a’i chyfraniadau niferus.
Croesawu Aelodau Newydd
Cawsom groesawu dau aelod newydd yn
yr Oedfa Gymun nos Sul, Ebrill 2il:
Emyr Daniel (Yr Eglwys Newydd) a
Rhian Wayne (Bryste). Dymunwn pob
bendith iddynt yn ein plith.
Y Gymdeithas
Daeth cyfarfodydd y Gymdeithas i ben
am y tro yng nghwmni Matthew Davies
o’r Amgueddfa Werin, Sain Ffagan.
Mwynhawyd noson o ddyfalu a cheisio
bod yn dditectif wrth i ni gael ein
cyflwyno i nifer o wrthrychau o’r
gorffennol, a cheisio dyfalu beth
oeddent! Er bod y nosweithiau yn y
Festri wedi gorffen tan yr Hydref mae
dwy daith ar y gorwel  un i adeilad
newydd y Cynulliad a’r llall i Abertawe
gan gynnwys ymweliad ag Amgueddfa
newydd y Glannau.
Teithiau Cerdded
Mae John Albert Evans yn parhau i
sicrhau teithiau cerdded hamddenol a
chwmnïaeth ddifyr ar gyfer yr aelodau.
Ddiwedd Mawrth Mynydd Caerffili
oedd y gyrchfan, ac yna, dydd Mawrth
wedi’r Pasg bu nifer o’r aelodau yn
crwydro glannau Camlas Rogerstone.
Gŵyl y Pasg
Cafwyd nifer o oedfaon bendithiol yn
ein paratoi ar gyfer y Pasg. Trefnwyd
cyfres o dri chyfarfod gan Gyngor
Eglwysi Cymraeg Caerdydd dros dymor
y Grawys; gwerthfawrogwyd y rhain yn
fawr iawn. Nos Sul y Blodau, ac ‘roedd
cynulleidfa Minny Street yn y llys!
Wrth i ni roddi "Peilat ar Brawf”,
crëwyd awyrgylch arbennig iawn yn un
o Lysoedd Sifil Caerdydd yng nghanol y
ddinas gyda deg o’r aelodau yn cymryd
rhan a gweddill y gynulleidfa yn
ffurfio’r rheithgor. Naws gwbl wahanol,
yn ôl ym Minny Street, ar nos Iau
Cablyd wrth i’r Gweinidog ein harwain
mewn gwasanaeth Tenebrae  oedfa’r
cysgodion gyda’r tywyllwch cynyddol
yn cael ei ddefnyddio i gynrychioli
tristwch cynyddol yr Wythnos Fawr. Ar
ddydd Gwener y Groglith, ymunodd
Eglwysi Cymraeg Caerdydd yn y

Tabernacl, Yr Ais
Genedigaeth
Rhannwn lawenydd dau o aelodau’r
eglwys ar ddod yn deidiau yn
ddiweddar. Cafodd Richard Davies a’i
briod Jean, o’r Eglwys Newydd y fraint
o groesawu Gwilym i’w teulu, ac mae
Iwan Thomas, sydd bellach yn byw yn y
Bae, yn dadcu i Maggi Gwen
Steven son , mer ch An ghar ad.
Llongyfarchiadau cynnes iawn.

Williams yn
Ebrill 7fed.

Noson Eidalaidd.
Mwynhawyd noson anarferol yn y
T a ber n a cl ga n ol m i s Ma wr t h .
Darparwyd lasagne gan fwyty Giovani
i’r 80 a ddaeth ynghyd, gyda merched yr
eglwys yn paratoi’r cwrs cyntaf, y salad
a’r cwrs melys. Daeth Côr Meibion Taf i
ddifyrru ac roedd y gweinidog yn amlwg
yn mwynhau gweithredu fel arwerthwr
wrth i’r noson wireddu £506 o elw i apêl
Codi Clinic Caselin. Diolch i bawb a
gefnogodd y noson ym mhob rhyw fodd,
ac yn arbennig i Siân Wyn Thomas,
Helen Jones a Rob Nicholls am
gydlynu’r cyfan.
Gwerthfawrogwyd nifer o nosweithiau
eraill gan y Gymdeithas, ac yn
ddiweddar cafwyd noson hwyliog gan
Hywel Gwynfryn yn olrhain rhan o
hanes ei fywyd gan gyfeirio ar y
‘merched yn ei fywyd’.

Noson y Corau yn Neuadd Dewi Sant.
Cynhaliwyd cyngerdd fendigedig yn
Neuadd Dewi Sant ar nos Sul olaf mis
Mawrth. Bu nifer o aelodau’r eglwys yn
amlwg yn canu gyda’r corau hyn.
Roedd yn noson brysur i Rob Nicholls
gan iddo gyfeilio i nifer ohonynt.
Serennodd dwy o aelodau ifancaf yr
eglwys, sef Marged Jones ac Alice
Reed. Llawenhawn yn eu llwyddiant.

Cyfarfod Blynyddol y Senana.
Croesawyd aelodau o eglwysi Cymanfa
Dwyrain Morgannwg i’r Tabernacl ar
Ddydd Mercher, Ebrill 5ed. Daeth nifer
dei l wn g i gl ywed a m fwr l wm
gweithgareddau'r Gymdeithas genhadol
eleni eto.
Cinio codi clinig Caselin, Lesotho.
Cynhaliwyd yr ail ginio yn y gyfres yng
nghartref Wyn a Megan Morris, gyda’r
nesaf ar aelwyd Margaret Raymond

gwasanaeth blynyddol yn Eglwys Dewi
Sant dan arweiniad y Parchg Gwynn ap
Gwilym; fe’n tywyswyd drwy saith
ymadrodd Iesu wrth ei groeshoelio. Yn
benllanw ar yr Ŵyl buom yn dathlu
neges y Pasg a’r atgyfodiad mewn
cyfarfodydd o dan arweiniad ein
Gweinidog. Mewn Cymun o gofio a
dathlu, ar Sul y Pasg, hyfrydwch
arbennig oedd cael croesawu nifer o
gyfeillion a theuluoedd oedd wedi
dychwelyd i Gaerdydd dros yr Ŵyl.

Y Mynydd Bychan ar

Cyngerdd
Ar yr 26ain o Ebrill trefnodd Meuryn
Hughes gyngerdd yn y Tabernacl gyda
Chôr Pennsbury o’r Unol Daleithiau a
ganodd ddarnau o waith Arwel Hughes
fel rhan o’u rhaglen, ynghyd â Chôr
Ieuenctid Caerdydd a’r Fro,

Perfformiad gan Gôr yr Eglwys.
Edrychwyd ymlaen yn eiddgar at
glywed côr yr eglwys yn cyflwyno
‘Offeren y Coroni’ ar nos Fawrth 4ydd
Ebrill. Daeth cynulleidfa luosog i’r
gyngerdd ac roedd yn noson wych iawn.
Diolch i Rob Nicholls am gynorthwyo
gyda’r ymarferion a chanu’r organ, ac
i’r ddau arweinydd, Euros Rhys Evans
ac Owain Williams am eu gwaith
caboledig.
Y Clwb Cerdded.
Elfen newydd i gyfeillach yr eglwys
yw’r trefniant o fynd am daith gerdded
ar foreau Sadwrn. Os am ymuno â ni,
yna mynnwch air gydag Alan Kemp neu
Wyn Morris.
Arweinydd Côr Meibion Treorci.
Mae’n dda gennym nodi fod Meuryn
Hughes wedi derbyn gwahoddiad Côr
Meibion Treorci i fod yn arweinydd
a r n yn n h w.
G w yd d om am
gysylltiadau’r teulu a’r côr hwn, ac
edrychwn ymlaen at glywed am
ddatblygiad y côr o dan faton Meuryn.
Gemau’r Gymanwlad.
Llongyfarchwn Gruffydd, mab Ruth a
Paul Morgan, Llysfaen, ar ennill medal
efydd yng ngemau’r Gymanwlad yn
Awstralia. Daeth y fedal hon iddo yng
nghystadleuaeth saethu y ‘50m small
bore prone rifle’. Roedd hefyd yn
chweched allan o 38 yn y saethu unigol.
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Ebeneser, Heol Siarl

Eglwys y Crwys

Cyrddau Sul y Pasg
Cafwyd dwy oedfa fendithiol ar Sul y
Pasg. Oedfa blant gafwyd gyda’r bore
ac fe’u hatgoffwyd am atgyfodiad yr
Iesu i fywyd newydd a’i fod yn ein plith
bob amser. Cyfeirwyd at yr adnod o’r
Actau, “…oherwydd nid oedd dichon i
angau ei ddal yn ei afael”. Yn dilyn
gwasanaeth y bore cafodd plant hwyl
wrth gymryd rhan yn yr helfa wyau
siocled blynyddol  yr wy wrth gwrs yn
cynrychioli bywyd newydd! Yn oedfa’r
nos aethpwyd â ni at adnod yn 1
Corinthiaid ble mae sôn am atgyfodiad y
meirw. Pwysleisiwyd dyma sail ein
ffydd a’n gobaith, bod yna atgyfodiad y
meirw, a gobaith i’w gael yn aberth ac
atgyfodiad yr Iesu.

Y Gymdeithas
Erbyn hyn mae tymor y Cymdeithasau
yn dirwyn i ben, serch hynny mae rhai
gweithgareddau yn dal i ddigwydd ac yn
werth eu cofnodi. Nos Wener, 31
Mawrth cafodd aelodau y Gymdeithas
noson fuddiol iawn yn gwrando ar rai o
brofiadau unigryw Carys a Patrick
Wheelan wrth iddynt olrhain hanes eu
cefndir a’u hymwneud â’r feithrinfa
lysiau a blodau yn Sain Hilary. Cafwyd
hefyd o dan nawdd y Gymdeithas
wasanaeth gwerthfawr iawn ar fore
Gwener y Groglith, pryd yr arweiniwyd
y rhai oedd yn bresenol at fwrdd y cofio.

Cymdeithas y Chwiorydd
Cafwyd oedfa arbennig gan Gymdeithas
y Chwiorydd ar ddydd Iau Cablyd yn
dathlu’r gwanwyn a’r Pasg. Hyfrydwch
oedd cael croesawu Chwiorydd Y
Tabernacl, yr Ais, atom i addoli a
chymdeithasu. Gwerthfawrogwyd yn
fawr y gwaith paratoi gan yr holl
chwiorydd ac yn enwedig gwaith Freda
Evans yn paratoi’r oedfa.
Cerrig Milltir
Y mae nifer o gerrig milltir bwysig yn
cael eu cyrraedd gan rai o aelodau
Ebeneser eleni. Llongyfarchiadau i
Terwyn a Marian Davies ar eu pen
blwydd priodas aur ddiwedd mis
Mawrth a hefyd i Mrs Eulfwyn Weston
ar ei phenblwydd yn 90 oed yn ystod
mis Ebrill.
Cwrs Alffa
Byddwn yn cynnal cwrs Alffa am yr ail
flwyddyn yn olynol. Bydd criw ohonom
yn dilyn cwrs dros ddeuddeg wythnos o
ddechrau mis Mai. Wrth i’r cwrs fynd
rhagddo gobeithiwn roi peth o’r hanes i
chi ac efallai argraffiadau y rhai sydd yn
dilyn y cwrs y tro hwn. Efallai y bydd
yn eich annog i ystyried dilyn y cwrs
eich hun yn y dyfodol.
www.ebeneser.ik.com
Wyddoch chi fod gennym wefan?
Mae’r wefan sy’n araf ddatblygu gyda
nifer o dudalennau yn cynnwys ein
gweithgarwch a’n hanes.
Gallwch
bellach wrando ar wasanaethau’r Sul,
edrych ar ein Digwyddiadur, cael
straeon Cristnogol i blant, lawrlwytho
tryloywon ‘PowerPoint’ addoliad neu ar
emynwyr os mynnwch. Dowch, tarwch
heibio i gael blas o’n gweithgarwch.

Y Gorlan
Daeth cyfarfodydd y Gorlan i ben
brynhawn Dydd Mercher, 22 Mawrth o
dan arweiniad y Parch Owain Llyr
Evans. Sgwrs, llun a seiat a gafwyd
ganddo wedi ei seilio ar gyfres o luniau
o’r Gwaredwr a baentiwyd gan arlunwyr
yn cynrychioli gwahanol gyfnodau a
chefndiroedd. Bydd y cyfarfodydd hyn
yn ail ddechrau yn gynnar ym mis
Hydref.
Y Gymdeithas Ddrama
Cafodd y gymdeithas gefnogaeth dda i’r
ddwy noson o ddramau a gynhaliwyd ar
Nos Fawrth a Nos Fercher, 28 a 29
Mawrth. Cafwyd ymateb da gan y ddwy
gynulleidfa i’r gwahanol agweddau o
fywyd pob dydd a bortreadir yn y ddwy
d dr a m a , ‘ O La w i La w’ a ’r
‘Ymadawedig’. Roedd y cynhyrchiad
yng ngofal Betsan Evans a George
Owen.
Y Grŵp Merched
Thema dymhorol ar ddioddefaint a
chariad a gafwyd gan Elenid Jones yng
nghyfarfod y grŵp ar Nos Lun, 10
Ebrill. Cafwyd noson fendithiol ac yn
arweiniad teilwng i ddathliadau wythnos
y Pasg. Roedd y rhannau arweiniol yng
ngofal Eirian Edwards ac fe fynegwyd
gair o ddiolch gan Ros Williams.
Priodas
Dydd Sadwrn, 8 Ebrill priodwyd Rhian
Jones ac Ynyr Roberts. Dymuna’r
Eglwys pob bendith iddynt yn eu bywyd
priodasol.
Geni
Llongyfarchiadau i Rhiannon a Julian
Bill ar enedigaeth Megan, chwaer fach i
Carys a seithfed wyres i Ann a Gareth
Lloyd Jones ac wyres i Len a Doreen
Bill.
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Bethel, Rhiwbeina
Cafwyd oedfa fendithiol iawn Sul y
Blodau yng nghwmni’r Gwenidog, y
Parchedig T. Evan Morgan ac aelodau’r
Ysgol Sul a mawr yw ein diolch am eu
cyfraniadau.
Diolch hefyd i’r
athrawesau am eu hyfforddi. ‘Roedd ŵy
Pasg ar gyfer pob plentyn a phaned i’r
rhai hŷn.
Ychydig cyn y Pasg cafwyd orig
bl eser us yn g n gh wmni cant o
ddisgyblion Ysgol Melin Gruffydd.
B u ’ r G w e i n i d o g yn e g l u r o ’ i
ddyletswyddau a hefyd
gweithgareddau’r capel.
Dymunir gwellhad buan i Mr Tom
Edwards, Rhiwbeina, sydd wedi cael
triniaeth yn yr Ysbyty Athrofaol.

Salem, Treganna
Bedyddiadau
Llongyfarchiadau i Catrin, merch Nerys
a Pete Williams a’i theulu ar achlysur ei
bedydd yn Salem ar Sul y Pasg, a hefyd
i Alaw, merch Carys a Rhidian Lloyd, a
gafodd ei bedyddio ddechrau Ebrill.
Dymuniadau gorau iddynt a’u
teuluoedd.
Gwasanaethau
Cafwyd gwasanaethau arbennig fore
Gwener y Groglith a Sul y Pasg yn
Salem.
Clwb Llyfrau
Cyfarfu’r Clwb Llyfrau yn ystod y mis i
drafod ‘Glas’.
Estyniad
Mae’r gwaith adeiladu yn Salem bellach
wedi dod i ben ac mae’r gweithwyr wedi
gadael y safle. Mi fydd ymdrech
arbennig yn ystod y mis i ddod i dacluso
a pheintio, ac rydym yn edrych ymlaen
yn fawr at agoriad swyddogol estyniad
newydd Salem.

Aelodau Newydd
Yng ngwasanaeth y cymun ar ddechrau
Mis Ebrill derbyniwyd gan ein
Gweinidog bedwar aelod newydd i’n
plith. Daeth Mrs Glenys Thomas atom o
Gapel Clwyd Street, Y Rhyl, ac fe
dderbyniwyd tri o ieuenctid yr Eglwys
yn gyflawn aelodau, sef Ffion Mullane,
Steffan James ac Emyr Gruffydd.
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YSGOL
PLASMAWR
Blas o’r Plas
Ar ôl misoedd o ymarferion hwylus (a
chaled wrth gwrs!) fe daeth nosweithiau
perfformio Blas o’r Plas yn neuadd Ysgol
Plasmawr. Roedd y neuadd yn llawn wedi
i’r tocynnau werthu yn syth!
Dechreuodd y noson lwyddiannus gyda
bang â pherffomiad o’r sioe gerdd Nia Ben
Aur. Cafodd y gynulleidfa eu swyno gan
leisiau Gruffudd Evans (Osian), Amy
Harvey (Nia) a Rhun Llywelyn (Rhi) a chast
o flynyddoedd 7,8 a 9.
Yna daeth Rhidian Marc a Leah Dafydd o
flwyddyn 13 ymlaen i berfformio rhan o
ddrama Gwenlyn Parry, ‘Y Tŵr’. Enillodd y
ddau wobr gyntaf yn Eisteddfod
Genedlaethol yr Urdd y llynedd am eu
perfformiad cofiadwy.
Chwaraeodd Manon Roberts o flwyddyn
9 ac enillydd Cerddor Ifanc Ysgol
Plasmawr, ddarn hyfryd ar y clarinet ac yna
cafwyd ensemble traddodiadol. Wrth iddynt
chwarae fe ddawnsiodd Enillydd
Ysgoloriaeth Bryn Terfel sef Lowri Walton
a chwaraeodd Ffion Rhisiart ddarn ar y
delyn tra bod Rhidian Marc yn canu.
Yna daeth perfformiad unigryw iawn gan
fand yr ysgol, ‘Apple Tango’ ac unawd sioe
gerdd gan Rhidian Marc.
Wedi hyn daeth comedi wrth i’r
gynulleidfa gael cyfle i chwerthin wrth
wylio ymgom gan ddisgyblion iau yr ysgol.
Yr actorion oedd Angharad Llywelyn, Sara
Jones, Rhun Llywelyn a Gruffudd Evans o
flwyddyn 8. Yna gorffennodd rhan gyntaf y
noson gyda pherfformiad gwych gan y côr
hŷn yn canu’r caneuon ‘Neges yn fy nghân’
a ‘Hafan Gobaith’.
Dechreuodd yr ail ran gyda chic – y Band
Jazz yn diddanu’r gynulleidfa gyda dwy gân
o ‘Charlie’s Dozen’ a ‘Moondance’. Yna
daeth yr amser i mi, Michael Stephens a
Caitlin Mckee berfformio mewn ymgom.
Roeddem yn falch ein bod wedi llwydo i
wneud i’r gynulleidfa wenu! Eitemau eraill a
gafwyd ar y noson y Parti Llefaru Hŷn, sef
enillwyr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd
2005. Parti Bechgyn a pherfformiad
ardderchog gan Bethan James o flwyddyn
13 ar y Xylophone.
Diweddwyd y noson gyda pherfformiad
o’r sioe gerdd Jiwdas. Rhidian Marc oedd yn
chwarae rhan Jiwdas, Steffan Lloyd Evans
yn chwarae Iesu a finnau yn chwarae rhan
Mair Magdalen. Hoffai pob un ohonom a
berfformiodd ar y noson hon ddiolch i’r
Adran Ddrama a Cherdd am eu hamser yn
ein hyfforddi a’r profiad bythgofiadwy!
Anya Gwynfryn Evans, bl 10
Romeo a Juliet
Aeth ein dosbarth sy’n astudio Drama
TGAU ym mlwyddyn 10 a rhai ym
mlwyddyn 11 i weld cynhyrchiad o Romeo a
Juliet yn y Theatr Newydd. Cawsom gyfle i
siopa a bwyta cyn ei throi hi am y theatre.
Braidd yn siomedig oedd y perfformiad

oedd yn cynnwys Sue Pollard fel y nyrs. Nid
oe d d wn yn c yt u n o g yd a h ol l
ddehongliadau’r cynhyrchiad o’r ddrama
Shakesperaidd, ond gan ein bod wedi cael
cyfle i berfformio cynhyrchiad ein hunain
fel ysgol y flwyddyn diwethaf, roedd yn
ddiddorol gweld sut aeth cwmni gwahanol
ati i’w dehongli. Teimlais nad oedd y
cynhyrchiad wedi llwyddo i ddal sylw’r
gynulleidfa drwy gydol y perfformiad ac
roedd nifer wedi colli diddordeb erbyn y
diwedd. Er hyn roedd hwyl i’w gael mewn
ambell i ddarn gan bod llawer o hiwmor
ynghlwm â’r stori. Roedd y gwisgoedd yn
dda hefyd.
Ffion Lewis, bl 10

Danescourt. Roedd y nosweithiau yn
llwyddiannus dros ben ac yn fodd o godi
arian sylweddol tuag at elusen eleni.

Una Festa Italiana
Ym mis Mawrth daeth criw bach o fyfyrwyr
Eidaleg o ysgol Scuola Technica yn
Piacenza ger Milan i ymweld â’r ysgol.
Roeddent am weld sefyllfa dwyieithrwydd
yn y wlad, felly cawsant gyfle i arsylwi
gwahanol wersi yn yr ysgol ac ar brynhawn
Mawrth, Mawrth 21ain trefnodd Mr Mathew
Evans, Pennaeth y Chweched Dosbarth,
‘Una Festa Italiana’ yn neuadd yr ysgol.
Am 3.20pm ar Ddydd Mawrth rhedodd
pob aelod o flwyddyn 7 i lawr i’r neuadd yn
barod am y ‘Festa’ a’r disgo a oedd wedi ei
drefnu ar eu cyfer hwy a’r Eidalwyr. Rhaid
diolch i aelodau o’r chweched dosbarth am
gynnal siop i’r disgyblion, am helpu ar y
noson a bod yn gyfrifol am gerddoriaeth y
disgo. Cyn yr holl ddawnsio eisteddodd y
Cymry a’r Eidalwyr i lawr yn y neuadd i
wrando ar wahanol berfformiadau.
Esboniodd Mr Evans hanes yr iaith
Gymraeg a’r faner i’r Eidalwyr i ddechrau
ac yna perfformiodd dosbarthiadau 7M a 7S
dwy gerdd yn ymwneud â Chymru.
Perfformiodd 7M y gerdd ‘Cymru’ gan Mei
Jones, er mai Eidalwr oedd yn gofyn am
gael byw yng Nghymru ac nid Sais yma!
Yna daeth 7S ymlaen i berfformio ‘Y Ddraig
Goch a’r Draig Wen’ gan Tudur Dylan
Jones . Wedi gwylio’r perfformiadau yn yr
iaith Gymraeg roedd yr ugain Eidalwr yn
awyddus iawn i gael perfformio eu hunain.
Daethant ymlaen i ganu y gân enwog
‘Volare’ i gyfeiliant cryno ddisg.
I ddechrau’r disgo chwaraeodd fand yr
ysgol ‘Apple Tango’ nifer o ganeuon yn yr
iaith Gymraeg a’r Eidaleg. Braf oedd gweld
disgyblion yr Eidal a Chymru yn cymysgu
ac yn mwynhau yng nghwmni ei gilydd.
Wedi i flwyddyn 7 adael am 5.30pm aeth
yr Eidalwyr a rhai disgyblion o’r chweched
dosbarth ymlaen am bryd o fwyd Eidalaidd
iawn yn y Taj Mahal!

Taith sgïo i St. Johan in Tirol,
Awstria 2006

Noson Sineaidd Gŵyl Ddewi a Gwledd
Indiaidd Draddodiadol Gymreig i
groesawu’r Eidalwyr
Cynhaliwyd dwy noson hynod lwyddiannus
gan y Chweched Dosbarth gyda’r nod o godi
arian i elusen y 6ed sef Bobath Cymru. Bu’r
noson Ŵyl Ddewi ym mwyty Phoenix
Gardens yn fodd i ddathlu gŵyl ein
nawddsant ac roedd ymweliad Scuola
Technica o Piacenza yn gyfle gwych am
bryd Indiaidd ym mwyty y Taj Mahal yn

Llwyddiannau Blwyddyn 13
Gwych oedd clywed am lwyddiant Tanwen
Berrington i astudio Hanes ym Mhrifysgol
Caergrawnt ym mis Medi. Roedd pedwar
ymgeisydd o’r flwyddyn hefyd yn
llwyddiannus yn ysgoloriaethau Prifysgol
Aberystwyth; Leah Dafydd ( Y Gymraeg /
Drama ), Joseph Denham a Michael Elias
(Cyfrifiaduro) a Gwen Holeyman (Bio
Cemeg). Bu Lowri Walton hefyd yn
llwyddiannus yn ennill ysgoloriaeth i Goleg
Dawns yn Lerpwl.

Ar Ddydd Gwener, 17 Chwefror gadawsom
yr ysgol a dechreuom ar ein taith hir i
Awstria. Roedd pawb yn llawn cyffro, yn
enwedig yr athrawon, ond erbyn y degfed ar
hugain awr a dim mynyddoedd nac eira i’w
gweld yn unman, roeddem i gyd yn dechrau
colli ein hamynedd.
Wrth gyrraedd y gwesty chwe awr yn
hwyrach na’r disgwyl roedd y tymheredd yn
ychydig o sioc i’r rhan fwyaf ohonom.
Cawsom noson dda o gwsg y noson honno. I
gymharu â’r seddau bysiau roedd y gwesty
fel un pum seren!
Sioc i’r system oedd gorfod codi mor
gynnar bob bore, ac erbyn diwedd yr
wythnos roedd yr holl ddiffyg cwsg yn
dechrau dal i fyny gyda ni gyd. Teimlad
gwych oedd bod allan o’r ddinas ac yng
nghanol y mynyddoedd a’r eira yn yr awyr
iach. Roeddem yn lwcus i gael cawod o eira
un noson. Ond am fod y tymheredd mor isel
yn y nos roedd pawb yn ofalus iawn pan yn
eirfyrddio ac yn sgïo lawr y llethrau yn y
bore, am nad oedd cwympo yn llawer o
hwyl ar rew! (Doedd y daith nôl â chleisiau
mawr ar ein penolau ddim yn gyfforddus
iawn chwaith!)
Pleser oedd gweld pawb yn datblygu
cymaint dros yr wythnos. Roedd yn fraint i’r
eirfyrddwyr gael hyfforddwr mor dalentog, a
hefyd grŵp bychan o chwe disgybl
brwdfrydig iawn. Bu’r sgiwyr hefyd yn
lwcus am iddynt gael y cyfle i gymdeithasu
a rhannu’r profiad gwych yma gydag ysgol
arall o’n gwesty. Roedd perthynas glos
rhwng y disgyblion a hefyd rhwng y
disgyblion a’r athrawon. Ychwanegodd hyn
at ein mwynhad o’r daith ffantastig.
Tref ddeniadol iawn oedd St. Johan.
Roedd yr holl adeiladau traddodiadol yn
gwneud i’r dref edrych fel set ffilm. Roedd
yr holl olygfeydd yn anhygoel, yn enwedig o
gopa’r y mynyddoedd. Un stori
fythgofiadwy oedd pan aeth dau o’n
hathrawon i gopa mynydd ar ddiwrnod
niwlog iawn. Wrth gwrs roedd Mr Morgan
yn teimlo ei fod yn well sgïwr na Mr Lewis,
ac wrth geisio dangos ei hun, llwyddodd i
gwympo oddi ar y llethrau! Cawsom
wythnos arbennig a bythgofiadwy.
Erin Dafydd a Mali Evans, bl 11
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Calendr y Dinesydd
Mercher, 3 Mai a Iau, 4 Mai
Theatr Genedlaethol Cymru yn perfformio
Esther, Saunders Lewis. Yn Theatr y
Sherman, Caerdydd.
Iau, 4 Mai
Merched y Wawr, Cangen Bro Radur. Noson
y Llywydd, Rhiannon A. Evans, ‘Brethyn
Cartref – Fy Milltir Sgwâr’, yn festri Capel y
Methodistiaid Saesneg, Windsor Road,
Radur, am 7.30pm. Sylwer ar y newid
noson.
Gwener, 5 Mai
Bryn Fôn a'r Band a Dan Lloyd a Mr Pinc
yng Nghlwb Trydan Pontcanna. Tocynnau
£10, £8 i Urddaholics oddi wrth 02920
635685. Holl elw'r noson yn mynd at
Prosiect Pwyl Urdd Gobaith Cymru 2006
Sadwrn, 6 Mai
Côr Philharmonic Caerdydd yn perfformio
‘Missa Solemnis’ (Haydn) yn Neuadd
Gyngerdd Prifysgol Caerdydd, Heol Corbett,
am 7.30pm. Tocynnau: £6.
Llun, 8 Mai
Merched y Wawr, Cangen Caerdydd. Allan i
de prynhawn, yn y Bae.
Iau, 11 Mai
Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd. ‘Herio
Caethwasiaeth’ dan ofal y Parch. Denzil
John yn y Tabernacl, Yr Ais, am 7.30pm.
Iau, 11 Mai–Gwener, 12 Mai
Theatr Genedlaethol Cymru yn cyflwyno
drama Saunders Lewis, Esther, yn Theatr
Sherman am 7.30pm. Tocynnau: £13.50.
Swyddfa Docynnau: 02920646900
Sadwrn, 13 Mai
Cymdeithas Carnhuanawc. Taith o amgylch
sir Frycheiniog dan arweiniad Brynach Parri.
Manylion pellach: Nans Couch (2075 3625)
neu Catherine Jobbins (2062 3275).
Llun, 15 Mai
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Noson ym
myd y theatr yng nghwmni Arthur Morris
Jones yn festri Bethany, Rhiwbina am
7.30pm.

Noson i gofio…..
Linda Moran ac
Ursula Thomas
Yng nghwmni Heather Jones a
chantorion ifanc o Goleg Cerdd a
Drama Caerdydd
Dydd Iau 25ain Mai, 2006
am 7.00 yh
Yn y Mochyn Du, Gerddi Soffia
Yr elw i gyd at
Marie Curie Hospice, Penarth

Tocynnau £7
Ffoniwch Julia: 2069 1203

Llun, 15 Mai
Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd. ‘Y
Wiwer Goch.’ Darlith gan Bethan Jones
(Cyfeillion Gwiwerod Coch Môn), yn
Ystafell G77 ym Mhrif Adeilad Prifysgol
Caerdydd, Parc Cathays, am 7.30p.m. Croeso
i bawb.
Mawrth, 16 Mai
Cymdeithas Cymrodorion y Barri. Noson y
Llywydd, Islwyn Jones, yn festri’r Eglwys
Annibynnol Gymraeg, Sgwâr y Brenin, Y
Barri am 7.15pm.
Mercher, 17 Mai
Cymdeithas Tŷ’r Cymry. Anerchiad ar ‘Y
Cynulliad a’i Lywodraeth’ gan Owen John
Thomas, AC, yn Nhŷ’r Cymry, 11 Heol
Gordon, am 7.00pm.
Mercher, 17 Mai
Cymdeithas y Beibl. Cyngerdd gyda Chôr
Meibion Taf (Arweinydd: Robert Nicholls)
yn Eglwys Ararat, Yr Eglwys Newydd, am
7.30pm. Dim tocynnau; casgliad rhydd.
Iau, 18 Mai
Cylch Meithrin yr Eglwys Newydd yn
cyflwyno Martyn Geraint am 3.45pm yn
Neuadd y Sgowtiaid, Penlline Road, Yr
Eglwys Newydd. Mynediad: £3. Dewch i
ganu a dawnsio gyda Geraint a chefnogi
Cylch Meithrin yr Eglwys Newydd.
Iau, 25 Mai
‘Technegau Paentio’r Argraffiadawyr’ – un o
gyfres o deithiau tywys Cymraeg o gwmpas
orielau’r Amgueddfa Genedlaethol ym
Mharc Cathays. Yn ystod yr awr ginio, yn
dechrau am 1.05pm. Bydd y daith yn addas i
ddysgwyr Cymraeg o bob safon. Manylion
pellach: 02920573171.
Mawrth, 6 Mehefin
Sefydliad y Galon (Cangen Caerdydd): Bore
Coffi yng Nghaffe’r ‘Lounge’, 65 Heol
Merthyr, Yr Eglwys Newydd, rhwng 9.00 a
12.00. Croeso i bawb droi i mewn am baned
a sgwrs. Cydnabyddir gyda diolch
gefnogaeth Banc Barclays.
Llun, 19 Mehefin
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Cyfarfod
Blynyddol a sgwrs yng nghwmni Hefin
Jones, ‘O Bencader i Beijing’, yn festri
Bethany, Rhiwbina am 7.30pm.
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Annwyl Olygydd
Diddorol oedd darllen awgrymiadau ar
sut i gyfrannu i goffrau’r Dinesydd yn y
rhifyn diwethaf. Awgrymwyd y gallwn
hysbysebu yn y papur, noddi rhifyn neu
trwy gyfrannu’n uniongyrchol. Rwy’n
ddigon hen i gofio nifer o nosweithiau
difyr a drefnwyd i godi arian i’r papur
hefyd. Cafwyd ambell i noson gaws a
gwin, barbeciw, ambell i gyngerdd ac
roedd noson Parti Nadolig y Dinesydd
yn ddigwyddiad blynyddol o bwys nid
yn unig yn gymdeithasol ond yn
ariannol gan wneud cyfraniad sylweddol
i’r coffrau. Beth sydd wedi digwydd i’n
cymdeithas tybed?
Hen Stejar (cafwyd enw a chyfeiriad)
Wel yr Hen Stejar, mae rhai ohonom
yn ddigon hen i gofio Cymanfa Codi’r
To yn Neuadd y Cory! Beth am aros tan
yr Hydref a threfnu cyngerdd gydag
en i l l wyr Pr i fwyl yr Ur dd a ’r
Genedlaethol yn perfformio? Beth
amdani CF1? (gol)
Apêl
Yn y cyfamser fe fydd Y Dinesydd yn
ddiolchgar iawn o’ch cyfraniadau. Os
am roi rhodd a fyddech cystal a’i gyrru
at Drysorydd y Dinesydd, d/o Menter
Caerdydd, Ty Avocet, 88 Heol yr Orsaf,
Ystum Taf, Caerdydd CF14 2FG.

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

Newyddion
Diddanu’r Gymdeithas
Y Parch Aled Edwards oedd siaradwr
gwadd Cymdeithas Gymraeg Rhiwbeina
ar Nos Lun 10 Ebrill. Cafwyd sgwrs
ddifyr ganddo am ei fywyd a’i waith fel
ciwrad a ficer mewn llefydd mor
amrywiol â Bethesda, Penllyn a
Chaerdydd.
Llongyfarchiadau i Terwyn a Marian
Davies, Rhiwbeina ar ddathlu eu priodas
aur ym mis Ebrill.
Enwi’r ysgol
Ysgol Gymraeg Glan Morfa ydy enw’r
ysgol Gymraeg diweddaraf yng
Nghaerdydd a dderbyniodd ei disgyblion
cyntaf ym Medi 2005. Bydd yr ysgol yn
gwasanaethu ardaloedd Sblot, Tremorfa
a Phengam. Croeso a phob llwyddiant
i’r ysgol.
Ennill Ysgoloriaeth
Llongyfarchiadau i Elinor Carson,
disgybl yn Ysgol Gyfun Glantaf ar
ennill ysgoloriaeth i Brifysgol Bangor.
Golygydd Newydd
Gwraig yn enedigol o’r Barri a chyn
ddisgybl yn Ysgol Gyfun Gymraeg
Llanhari ydy Sali Collins, golygydd
n ew yd d BBC Ra d i o Wa l es.
Llongyfarchiadau a phob llwyddiant
iddi.
Symud o’r Bwrdd ar y ‘Dec’
Cadeirydd newydd Awdurdod S4C ydy
John Walter Jones. Bydd yn olynu Elan
Clos Stephens. Llongyfarchiadau iddo.

Llongyfarchiadau mawr i Paul Garside o Ystum Taf a chyn
ddisgybl Ysgol Gyfun Glantaf ar redeg marathon Llundain
am y tro cyntaf a hynny mewn llai na phedair awr! Diolch
hefyd i bawb sydd wedi noddi Paul  casglwyd dros £1200 ar
gyfer cronfa Tŷ Hafan. Mae ei rieni Peter a Marian yn
Rhiwbeina a'i chwaer Rachael a'r teulu yn Sir Gaerfyrddin
yn falch iawn o'i lwyddiant.

Arwyddion o
ddirywiad
Maen nhw o’n cwmpas ym mhobman,
ond faint ohonon ni sy’n eu sylwi? Hen
greiriau ydynt o oes hunangynhaliol  yr
arwyddion i ddenu dinasyddion yr hen
Gaerdydd i beth fyddai, i ni heddiw, mor
estron ag ogof Aladin.
Mae cyfeiriadur masnachol Slater’s ar
gyfer Caerdydd yn 18581859 yn
rhestru: brethynnwr, gwneuthurwr
teclynnau amaethyddol, gwerthwr
crwyn, gwerthwr blawd, gwerthwr rhisgl
coed, gwneuthurwr esgidiau, cowper,
g we r t h wr l l e dr , g we r t h wr t e,
gwneuthurwr hetiau a llawer iawn mwy.
Mae’r hen arwyddion yma o hyd, ond
maen nhw’n diflannu’n raddol, wedi eu
chwythu ymaith gan wynt ffyrnig
“datblygiad” y ddinas.
Roedd un arwydd o’r fath ar fur ger fy
hen gartref, ond mae wedi diflannu.
Mae’r adeilad yn awr yn gartref i bistro
newydd sgleiniog. Pan ofynnais i’r
rheolwr beth ddigwyddodd i’r hen
arwydd, atebodd: “We painted over it”.
A oedd o wedi tynnu llun ohono cyn
iddo ddiflannu am byth?
“No. Why would I want to do that?”.
Huw Roberts

TRYDANWR
gyda dros 20 mlynedd
o brofiad
Wedi’i gofrestru gyda NICEIC
i arolygu a gosod
systemau trydan
a chawodydd yn unol â
Rheoliadau Adeiladu Adran "P"

Prisiau Rhesymol

Ffoniwch

Annwyl Gymry Caerdydd

Ble roeddech chi?
Nos Sul 26 Mawrth cafwyd cyngerdd
ardderchog yn Neuadd Dewi Sant i lansio
digwyddiadau codi arian ar gyfer
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2008.
Corau Caerdydd oedd yn cymryd rhan 
Côrdydd, Côr Canna, Côr Caerdydd, Côr
Hamdden Caerdydd, CF1, Parti’r
Wenallt, Côr Ysgolion Glantaf, Plasmawr
a Bro Morgannwg ynghyd â 3 unigolyn 
Lowri Walton, Marged Jones ac Alice
Reed. Fel aelod o un o’r corau oedd yn
perfformio roedd hi’n bleser cael bod yn
rhan o’r cyngerdd. Ond ar yr un pryd
cefais siom fawr wrth weld faint o
gynulleidfa oedd yno. Rwy’n derbyn nad
yw canu corawl at ddant pawb ond
roeddwn i’n disgwyl gweld llawer mwy,
yn enwedig gan ei fod yn ddigwyddiad
codi arian at yr Eisteddfod.
Ar y cyfan, pobl ganol oed a hŷn oedd
yn y gynulleidfa. Ble roedd y cannoedd o
Gymry iau sy’n byw yn y brifddinas? A
dwi ddim yn sôn am y bobl ifanc yn unig,
ond y cannoedd o rieni a phobl yn eu
tridegau a’u pedwardegau? Gobeithio
nad oedd hyn yn arwydd o’r hyn sydd i
ddod. Mae yna ddwy flynedd o godi
arian o’n blaenau ni ac mae angen codi
£300,000 i gyrraedd y nod. Mi fydd yna
bwyllgorau apêl yn cael eu sefydlu mewn
gwahanol ardaloedd a digwyddiadau diri
yn cael eu cynnal. Dewch o na –
cefnogwch y digwyddiadau a’r
gweithgareddau hyn er mwyn i ni gael
Eisteddfod i’w chofio yn y brifddinas yn
2008.
Yn gywir
Nest Gwilym

Jacob’s
Heol Sain
Ffagan,
Y Tyllgoed,
Caerdydd.

CYDNABYDDIR CEFNOGAETH

Caerwyn Davies
(T/A Davies Electrical)
ar 029 20868208
neu 07967 558664

Esgidiau
King’s road,
Treganna,
Caerdydd.

I’R CYHOEDDIAD HWN
www.bwrddyriaith.org

