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Gŵyl Gymraeg
Gyntaf
Caerdydd
Eleni, am y tro cyntaf, mae Menter Caerdydd
ynghyd â nifer o bartneriaid a chymdeithasau
Cymraeg y ddinas yn mynd ati i drefnu
wythnos o weithgareddau Cymraeg o dan
faner TAFWYL  Gŵyl Gymraeg Gyntaf
Caerdydd. Bydd yr Ŵyl yn cymryd lle
rhwng 17  25ain Mehefin.
Yn ystod yr wythnos, fe fydd y
gweithgareddau yn cynnwys noson gomedi,
nosweithiau llenyddol, gweithgareddau
teulu, Ffair Tafwyl, gigs, cymanfa ganu,
sesiynau blasu chwaraeon i blant,
gweithgareddau Meithrin, cystadlaethau
chwaraeon i oedolion, teithiau Cymraeg,
gweithgareddau i Dysgwyr a llawer iawn
mwy.
Bwriad yr wythnos yw cynyddu
ymwybyddiaeth o’r Gymraeg a chael tipyn o
hwyl! Gobeithio, yn ystod yr wythnos, y
bydd rhywbeth at ddant pawb.
Os am fwy o fanylion ynglŷn â Tafwyl:
ewch i www.tafwyl.org

Y Bwystfil
Ger y Drws
Pan ymddangosodd y Model T am y tro
cyntaf yn y flwyddyn 1908 bydda’i
athroniaeth neu’r ddelfryd o ‘gerbyd i bawb
o bobl y byd’ yn gorwedd yn esmwyth iawn
ym mreuddwydion y dewin hwnnw o
Detroit, yr enwog Henry Ford. Gyda
threiglad y blynyddoedd gwireddwyd llawer
am y freuddwyd honno, ac fe ddatblygodd y
car i fod yn eilun eiconaidd mewn
meddylfryd teuluol. Fel llawer enghraifft
arall yn hanes dyn fe drois y gwaredwr yn
deyrn a bu’n rhaid i gynghorau dinesig a
threfol ar draws y byd roi brêcs ar ryddid y
pedair olwyn.
Nid yw Cyngor Dinas Caerdydd yn
eithriad yn hyn o beth, eisoes cyhoeddwyd
mesurau chwyldroadol a fydd yn trawsnewid
ardal yr Ais. Yma bydd rhodfeydd digerbyd
yn cynnig llwybrau siopa a chilfachau bwrw
blinder, a bydd y strydoedd wedi eu gwisgo a
byrddau paned a sgwrs. Nawr mae
cynlluniau pellach i atal parcio cyhoeddus ar
y strydoedd hynny sy’n ffinio a chanol y
ddinas, megis Treganna, Cathays a
Glanyrafon. Drwy’r ardaloedd hyn yn y man
fe lwybreiddia bysiau plyg i gludo’r trigolion
ac ymwelwyr i ganol y ddinas, a phan
ddigwydd hynny nid bysiau yn unig fydd yn
plygu.
Tudalen 3

Rhif 309

Ymweliad John Toshack â Ysgol Berllan Deg

Un o brif uchafbwyntiau yr hanner tymor
yma yn Ysgol y Berllan Deg oedd ymweliad
Mr John Toshack, rheolwr tîm pêldroed
Cymru. Cafodd ei gwestiynu gan nifer o
ddisgyblion yr ysgol, gan gynnwys un o’i
wyresau.
Dyma’r cwestiynau a’r atebion!
Phoebe Davies Beth yw’r peth gorau a’r
peth gwaethaf o fod yn rheolwr tîm Pêl
droed Cymru?
Y peth gorau yw’r ennill, y gwaethaf yw
colli. Mae’n well chwarae’n wael ac ennill
na chwarae’n dda a cholli.
Coren Lundbeck Beth fyddai eich swydd
chi os nad oeddech chi yn rheolwr tîm Pêl
droed?
Newyddiadurwr Chwaraeon, ond byddan
rhaid i mi fod wedi gwneud yn dda yn fy
ngwersi Saesneg i fod yn dda yn fy swydd.
Henry Payne Beth yw’r gôl orau yr ydych
chi wedi gweld Cymru yn sgorio?
Un fy hun!! Fel arall, gôl Brian Flynn yn
erbyn yr Alban pan roedd y sgôr yn 22.

CYFARFOD BLYNYDDOL

Y DINESYDD
Cyfarfod cyhoeddus sy’n agored
i holl siaradwyr Cymraeg
Caerdydd a’r cyffiniau

Nos Fawrth,
4 Gorffennaf 2006
am 7.30 p.m.
yng nghapel Bethel,
Maesyderi, Rhiwbina.
CROESO CYNNES I BAWB
Dewch i gwyno!
Dewch i gefnogi!

Siôn Bennet Sawl gôl a fu i chi sgorio yn
eich gyrfa?
100 i Gaerdydd, 97i Lerpwl, 25 i Abertawe a
12 i Gymru. 234 o goliau i gyd. Ond rwy’n
siŵr i mi fethu o leiaf 400!!!
James Radcliffe Pwy yw’r person enwocaf
yr ydych chi wedi ei gyfarfod?
Rwy’n credu mai’r Frenhines fyddai honno,
does fawr o neb yn fwy enwog na hi! Cefais
fy enwebu am ‘MBE’ gan Mrs. Thatcher tra
yr oeddwn i yn rheoli/chwaraei dîm pêl
droed Abertawe.
Bu i’r Frenhines fy
anrhydeddu gyda’r ‘MBE’.
Jac Mortimer Oes genych chi unrhyw
‘tips’ i dîm yr ysgol, fel ein bod yn gallu
ennill mwy o gemau?
Chwaraewyr da a gweithio fel tîm. Mae
gweddill y cyngor yn cael ei gadw rhwng Mr.
Toshack a tîm Pêldroed Ysgol y Berllan
Deg!!!
Lili Davies a gafodd ofyn y cwestiwn olaf,
gan ei bod yn wyres i Mr. Toshack.
Ydych chi’n dod i Majorca gyda ni Haf
yma?!
A’r ateb Os wyt ti’n mynd rydw i’n mynd!
Diolch i Mr G. M Jones am drefnu bod
Mr. Toshack wedi dod i mewn i rannu ei
brofiadau gyda ni, roedden ni wrth ein
boddau!

Noddir y rhifyn hwn o’r
Dinesydd gan gwmni
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Golygydd y rhifyn hwn:
Garwyn Davies
Golygydd y rhifyn nesaf:
Elen Robert
Anfonwch ddefnyddiau ar gyfer rhifyn
Gorffennaf/Awst 2006
erbyn 24 Mehefin at:
Elen Robert, 24 Turner Rd., Treganna,
Caerdydd CF5 1HS
(ebost: Elenrobert@yahoo.co.uk;
ffôn: 07951095374)
neu at Gadeirydd Pwyllgor Y Dinesydd:
Dr E. Wyn James, 16 Kelston Rd., Yr
Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 2AJ (e
bost: JamesEW@caerdydd.ac.uk; ffôn: 029
20628754).
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CALENDR
Anfonwch eitemau at
Dr E. Wyn James. (Gweler uchod)
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.

CYFRANNU'N ARIANNOL
Mae parhad Y Dinesydd yn dibynnu ar
roddion gan unigolion 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 .
Apêl y Dinesydd
Mae pobl yn dal i gyfrannu at yr Apêl ac
rydyn ni fel Pwyllgor y Dinesydd yn
ddiolchgar dros ben am y fath ymateb
ardderchog gan y darllenwyr. Wele enwau y
diweddaraf i gyfrannu  Mefus Eirwyn
Evans, Côr Aelwyd Hamdden Cymry
Caerdydd a dienw o’r Mynydd Bychan.
‘Cymry’r Wenallt’. Eilonwy Jones.
Cystadleuaeth 'Blas o Bencae'
Llongyfarchiadau i Llinos Howells o Ferthyr
ac i M Lewis o'r Barri am atebion cywir i'r
gystadleuaeth yn y rhifyn diwethaf. Enw
gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau
Cymdeithasol y Cynulliad ydy Dr Brian
Gibbons.
Fe fydd copiau o lyfr rysetiau 'Blas o
Bencae' yn gwibio atoch yn fuan.
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Atebion i:
22, Heol Cae
Rhys,
Rhiwbina,
Caerdydd.
CF14 6AN
i gyrraedd
erbyn
20 Mehefin
2006.
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Cyhoeddir Y Dinesydd gan
Bwyllgor Y Dinesydd.
Fe’i cysodir gan gweHendre
a’i argraffu gan
Wasg Morgannwg, Mynachlog Nedd.
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Ar Draws
1. Tynerwch mil o brancwyr a chalon
hyderus (7)
4. Tocyn i gael can tedi amrywiol (5)
7. Mae’r oll mewn holi diddiwedd yn
llwyr (5)
8. Rhoi’r arch mewn trefn eto (7)
9. Ci y dref yn gwneud lle i’r Person (7)
10. Ai un ddidwyll yw hon? (5)
11. ‘Ac uwch fy mhen ddwy adain hir
Yn hongian yn yr awyr ____‘ (IDH) (4)
12. ‘O! ____ fy llygaid i weled
Dirgelwch dy arfaeth a’th air’ (M.R.) (4)
16. Cael hyd i gyfaill mewn coffr Indiaidd
(5)
18. ‘Da yw’r groes a da yw ____
Da yw profedigaeth llym’ (W.W)
(7)
20. ‘Wyf iach o bob ____
Ac yn fy medd, gwyn fy myd’ (E.R) (7)
21. Darfod y tir mawn ar yn ail cyn
dechrau’r cynhaeaf (5)
22. Chwiliwch am y cyn Archdderwydd
mewn llecyn annifyr (5)
23. Erys gwg fel rhwymyn am y canol (7)
I Lawr
1. Y mis y mae Mefin yn ei ddal ef yn
Lloegr (7)
2. Y llanc yn troi yn rhydd (2,3)
3. A ellir difrio yn dirion o ddeutu’r
hanner cant (7)
4. Llwm yw awdl ddyrys ar ôl diwedd
Awst (5)
5. A gafodd cae Eryl ddamwain yma? (7)
6. Mae’r fenyw yn nesau, bron! (5)
8. Tywyll yw hen y dichell (4)
11. Gan i chwi rywsut sgrechian (7)
13. ‘_____ annherfynol ydyw
Meddu daear, da, na dyn.’ (W.W.) (7)
14 Barus yw cusan wyllt yn dilyn gwg di
ddiwedd (7)
15 Hanner sgôr a pherfedd awdl ‘Y
Pistyll’. (4)
16. Dyn ag arian o’r Almaen (5)
17. Gogan Daniel bach am ddal bustych (5)
19. ‘Am ____ i adeiladu
Fy enaid, chwilia’n ddwys (M.D.) (5)

Atebion Croesair Rhif 64
Ar draws: 3 Ael. 7 Craffodd. 8 Agored. 9 Ni
frysia. 10 Galw. 11. Cynyddu. 12 taclus. 15
Bychanu. 18 Disyfl. 20 Acen. 22 Corfforol.
23 Trysor. 24 Isobar. 25 Nith.
I Lawr: 1 Braidd y. 2 Y ffordd yma. 3
Addysgu. 4 Lafant. 5 Llosg. 6 Perlau. 11
Cob. 13 Cysgodol. 14 Sal. 16 Yw caru. 17
Uncorn. 18 Darlith. 19 Flodau. 21 Nosi.
Derbyniwyd 14 ymgais a 11 ohonynt yn
hollol gywir. Danfonir y tocyn y tro hwn i
Rhiannon Evans, Y Wenallt, 8 Elmgrove,
Eglwys Newydd. Cafwyd yr atebion cywir
eraill gan Mel Dunsford, Gaenor Hall, H.O.
Hughes, Margaret Jones, Marian Lake,
Buddug Roberts, Catrin Rowlands, Huana
Simpson,, Dilys PritchardJones a James
Wiegold.

Côr Caerdydd yn y
Proms
Eleni, am y tro cyntaf, bydd Côr Caerdydd
yn ymddangos yn y BBC Proms yn Neuadd
Albert, Llundain gyda Cherddorfa a Chorws
Genedlaethol Gymreig y BBC, a’r London
Symphony Chorus o dan arweiniad Richard
Hickox. Bryn Terfel yw’r unawdydd yng
nghampwaith corawl William Walton,
Gwledd Belshazzar. Cynhelir y gyngerdd ar
nos Sul Gorffennaf 23ain 2006 a darlledir y
noson yn fyw ar BBC Radio 3. Mae
aelodau’r côr yn edrych ymlaen yn fawr at y
noson gan y bydd y gyngerdd yn uchafbwynt
i flwyddyn hynod o brysur yn hanes y côr.
Eisioes eleni, maent wedi canu gyda Bryn
Terfel a Sinfonia Cymru mewn perfformiad
o Nawfed Symffoni Beethoven yn Neuadd
Dewi Sant, Ail Symffoni Mahler gyda
Cherddorfa a Chorws Genedlaethol Gymreig
y BBC, Offeren Hedwch Karl Jenkins yng
Nghan olfan Mileniwm Cymru, a
chyngherddau ym Mhorthyrhyd, Casnewydd,
Aberdar a Chaerdydd.
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Tîm Pêldroed dan 12
yr Urdd
Tymor 2005 – 2006
Cymysg o’r da, y drwg a’r camsefyll bu
hanes tîm pêldroed dan 12 yr Urdd y
brifddinas eleni wrth i’r bechgyn gymryd
amser i addasu i’r gêm 11 bob ochr. Yn
dilyn dechrau siomedig i’r tymor cafwyd
ambell i berl o gêm gan gynnwys y
fuddugoliaeth fawr yna ar ddiwedd y tymor
erbyn y Pencampwyr, yr Eglwys Newydd.
Roedd y llwyddiant yna a rhediad da iawn ar
y diwedd un wedi sicrhau ein dyfodol yng
Ngrŵp A Cynghrair Caerdydd a’r Cylch.
Chwaraewr y flwyddyn eleni oedd Rhodri
Lewis, a hynny am ei waith diflino a’i
agwedd gadarnhaol deled glaw neu hindda.
Ennill un, colli un fu’r hanes ar y daith
diwedd tymor blynyddol i’r gorllewin.
Llwyddodd y bechgyn i guro Penparc ger
Aberteifi o 6 gol i 5 yn erbyn gem galed a
chystadleuol ond colli’n drwm wnaethon
nhw i Bencampwyr Ceredigion Castell
Newydd Emlyn.
Hwyrach bod angen
ychydig mwy o gwsg ar chwaraewyr ar daith
fel hyn! Hoffai’r rhieni a’r chwaraewyr
ddiolch yn fawr iawn i gwmni Greenfield
Media ac i’r Prif Weithredwr, Wyn Innes,
noddwyr y tîm eleni am eu cymorth ariannol.
Yn y llun mae Wyn a’r tîm ochr yn ochr â’r
hyfforddwyr Tim Hartley a Rhys Powys cyn
gem ola’r tymor ar Gaeau Pontcanna.
Tim Hartley

Y Bwystfil
Ger
y Drws
(Parhad o
Tud 1)
Mae yna oblygiadau i bawb yn y mesurau
hyn, yn cynnwys y rhai sy’n mynychu
ysgolion meithrin, Eglwysi a chymdeithasau
lle defnyddir y Gymraeg fel cyfrwng. Mae
eglwys y Tabernacl eisoes yn ymladd am yr
hawl i gael defnyddio y maes parcio sy’n
eiddo iddynt. Mae Côr Aelwyd Hamdden
wedi symud ei hymarferion i Fethel
Rhiwbeina oherwydd problemau parcio o
gwmpas Minny Street.
Cafodd swyddogion Eglwys y Crwys eu
hatgoffa gan Gyngor y Ddinas fod y mesurau
newydd yn lleihau hawl unigolyn i barcio o
flaen tai annedd yn y strydoedd cyfagos.
Mae’n ddigon posib y bydd hyn yn ei dro yn
effeithio ar weithgareddau Tŷ’r Cymry, sy
wedi ei leoli o fewn cwmpawd y mesurau
arfaethedig. Mae Eglwys Dewi Sant ar
werddon, dafliad carreg o ganol y ddinas,
yma eto rhaid gwarchod y tir glas rhag
llygaid barcud y Gymdeithas Fictorianaidd
sy’n amddiffyn y cyfryw nodweddion.
Cynnyrch diwedd y cyfnod yma oedd y
Model T gwreiddiol ac mae’n anochel
bellach y bydd rhaid erlid ei ddisgynyddion o
ganol ein dinasoedd a’n trefi.

Be sy’n ein
gwahaniaethu ni o
gyfrifwyr arferol?
Wel i ddechrau mae ganddom chwe siaradwr
Cymraeg rhugl o’r 74 o staff proffesiynol a
gyflogir. Mae gan KTS Owens Thomas
ddwy swyddfa, un ym Mae Caerdydd a’r llall
yn Aberdâr. Rydym yn cynnig gwasanaeth
traddodiadol cyfrifwyr fel archwilio a
ffurflenni treth, ond mae’r mwyafrif o’n
gwaith bellach yn dod o agweddau gwahanol
o fusnes.
Enghraifft o hyn ydi fod gennym adran ar
gyfer darparu adran weinyddol a chyllidol
o’n swyddfa ni. Mantais hyn yw nad oes
raid i’r cwsmer gael staff cyflogedig, na
swyddfa, nac offer ac fel mae lefel y gwaith
yn amrywio, gallwn gynyddu neu leihau y
gwaith rydym yn wneud ar eich rhan.
Elfen arall o’r busnes yw arbenigo mewn
elusennau a chyrff cyhoeddus, gan fod
rheolau gwahanol ar eu cyfer ac anghenion a
disgwyliadau gwahanol o’r gwasanaeth a
gynigir gan gyfrifwyr. Rydym yn dysgu
ymddiriedolwyr am eu cyfrifoldebau,
ffynonellau ariannu ychwanegol a pha fath o
bethau y dylent fod yn edrych arnynt wrth
archwilio’r cyfrifon neu yn datblygu cyllideb
ariannol.
Yn bennaf, pwrpas cyfrifydd da yw deall
eich busnes, helpu’r busnes i ddatblygu
posibiliadau newydd drwy grantiau, ariannu
o’r banc, ond hefyd i roi cyngor i chi ddeall
eich busnes neu’ch elusen er mwyn i chi allu
ei weithredu yn fwy effeithiol.
Pob lwc i’r Dinesydd. Mae KTS Owens
Thomas hynod o falch o’r fraint o gael
noddi.
Am fwy o wybodaeth, ewch i’r wefan
www.ktsowensthomas.com neu galwch ar
02920 829000

Pwyllgorau Apêl:
Erbyn hyn mae Pwyllgorau Apêl wedi
sefydlu ar gyfer ardaloedd Rhiwbeina a
Llanisien; Llandaf a’r Tyllgoed; Radur,
Treforgan a Parc Radur; Grangetown,
Glanyrafon a Tre Bute
 mi fydd y
pwyllgorau yn cychwyn ar y gwaith o godi
arian drwy drefnu digwyddiadau o bob math
dros y misoedd nesaf.
Mi fydd Pwyllgorau Apêl yr ardaloedd
isod yn cael eu cynnal fel a ganlyn:
Pwyllgor Apêl Llanrhymni, Rhymni,
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
pm yn Nhafarn y Duke of Clarence, Heol
Clive, Treganna.
Pwyllgor Apêl Llysfaen, Thornhill, Draethen
a Rydri  Nos Iau, Mehefin 8fed am 7pm
gloch yn Neuadd Goffa Llysfaen, Heol y
Delyn, Llysfaen.
Pwyllgor Apêl Eglwys Newydd ac Ystum
Taf  Nos Iau, Mehefin 8 am 7pm yn Ystafell
9, Eglwys Ararat, Yr Eglwys Newydd.
Pwyllgor Apêl Cathays, Y Rhath,
Adamsdown a Sblot  Nos Lun, Mehefin
12fed am 7pm  Lleoliad i’w gadarnhau. 
Ffoniwch y swyddfa am fanylion.
Pwyllgor Apêl Gabalfa, Mynydd Bychan a
Llwynfedw (Birchgrove) – Nos Fawrth,
Mehefin 13eg am 7pm yng Nghanolfan
Cymunedol Maes y Coed Road, Gerddi
Jubilee, Y Mynydd Bychan.
Pwyllgor Apêl Cyncoed, Penylan a
Llanedeyrn – Nos Fercher, Mehefin 28ain
am 7pm 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.
Os oes diddordeb gyda chi mewn
cynorthwyo drwy ymuno â rhai o’r
Pwyllgorau uchod yna cysylltwch gyda
Sioned yn swyddfa’r Eisteddfod, 02920 763
777 neu e bostio sioned@eisteddfod.org.uk.
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Ymunwch â thîm
apel

YSGOL
PLASMAWR
Gwobr Bardd Ifanc
Un o gystadlaethau mwyaf barddoniaeth
Saesneg i blant 1117 mlwydd oed yw’r

Sefydlwyd cronfa apel cyf i helpu Elis
Gruffudd, mab Hefin a Nia Griffiths,
Llandaf. Mae gan Elis Barlys yr Ymennydd a
golyga hyn fod ganddo anghenion dwys.
Mynycha Elis Ysgol Craig y Parc ym
Mhentyrch, ysgol arbennig sy’n darparu
addysg wych i blant â’r cyflwr hwn.
Nod tymor byr apel yw darparu ystafell
amlsynhwyraidd ar gyfer Elis, ystafell a
fydd yn gymorth mawr iddo ymlacio. Yn
ogystal, gan fod Elis wrthi’n dysgu
defnyddio cadair olwyn arbennig yng
Nghraig y Parc, gobeithiwn osod system trac
arbennig yn y tŷ er mwyn iddo gael mwy o
annibyniaeth.
Er mwyn parhau i geisio darparu’r uchod,
rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i ymuno
â thîm apel a fydd yn rhedeg hanner
marathon Caerdydd 2006 ym mis Hydref.
Mae digon o amser i ymarfer!! Os ydych chi
am redeg dros Elis, cysylltwch â ni nawr ar
20 55 25 22 er mwyn cael mwy o fanylion.
Dewch i ymuno â ni yn y fenter i roi haul ar
fryn i Elis.
Ceir rhagor o wybodaeth am yr elusen ar y
safwe: www.apel.org

Newyddion
Pob lwc i Sophie o’r Barri
Mae Sophie TaylorMoore, disgybl 16 oed
yn Ysgol Gyfun Bro Morgannwg wedi ennill
cystadleuaeth ar yr orsaf Real radio am
ysgrifennu caneuon. Bydd rhai o’i chaneuon
ar ei thâp demo yn cael eu darlledu ar yr
orsaf. Da iawn Sophie. Daliwch ati i
gyfansoddi a chanu!
Cyngerdd Côr y Philharmonic
Fe’i cynhaliwyd yn Neuadd Cyngerdd
Prifysgol Caerdydd ar 6 Mai a’r tro hwn
cafwyd perfformiad graenus o Offeren
Haydn ‘Y Missa Solemnis’ dan arweiniad
Alun Guy a Robert Nicholls wrth yr organ a
Lowri Evans a David Martyn Jones wrth y
ddau biano. Y pedwar unawdydd oedd
Camilla Roberts (soprano), Rhian Williams
(Mezzo Soprano), Christopher Carroll
(Tenor) a SeungWook Seong (Bas).
Llyfr Newydd gan yr Athro
Yn ddiweddar argraffwyd llyfr o’r enw ‘Her
y Ffydd  Ddoe, Heddiw ac Yfory’ yn
olrhain hanes Henaduriaeth Dwyrain
Morgannwg 1876  2005 gan yr Athro John
Gwynfor Jones, Cyncoed a blaenor yn
Eglwys y Crwys.

Foyles Young Poets Award. Tipyn o gamp
felly i ferch ym mlwyddyn 7 cael ei
chydnabod fel un o gant o feirdd ifanc gorau
Prydain, ond dyna a wnaeth Haf Davies o
Blasmawr. Yn wir, roedd Haf dal yn
ddisgybl ysgol gynradd pan enillodd hi’r
wobr am y gerdd sydd, ar yr olwg gyntaf, am
fenywod cegin yr ysgol. Ond, mewn
gwirionedd, cerdd am y broses o newid
ysgol, newid byd a newid bywyd yw hi.
Fel canlyniad i gamp Haf, fe wnaeth Y
Gymdeithas Farddoniaeth dalu am ymweliad
y bardd a’r awdur EinglGymreig, Robert
Minhinnick â’r ysgol am ddiwrnod o
weithdai gyda rhai o ddosbarthiadau
blwyddyn 7. Cafwyd hwyl wrth greu riddles
a phawb yn cymryd rhan yn frwdfrydig ac yn
eiddgar.
Clwb dringo yr ysgol
Ar ddydd Gwener y 5 o Fai fe adawodd 10 o
fechgyn o Glwb Dringo Plasmawr ar
benwythnos dringo i’r ‘Peak District’. Dyma
y tro cyntaf i ni gael dringo y tu allan, ond
roeddem i gyd wedi bod yn gweithio ac yn
ymarfer yn galed gyda Mr Morgan ar wal
ddringo’r ysgol ac yng Nghanolfan Trelewis
am y flwyddyn ddiwethaf. Serch hynny
roedd dringo tu allan yn brofiad arbennig ac
un roedd pawb methu aros i’w wneud.
Ar brynhawn dydd Gwener fe wnaethom
ddringo craig a oedd yn agos i’r Caban
Mynydd yr oeddem yn aros sef Burbage.
Roedd y graig yn serth iawn ond o safon dda
felly roedd y dringo yn ddelfrydol. Wedi
cyrraedd nôl yn y caban cawsom lawer o
hwyl wrth i ni, gyda chymorth Mr Morgan,
Andy Meek, Tom Sampson a Gareth Gruff,
goginio bwyd i bawb. Andy, Tom a Gareth
oedd yr hyfforddwyr o Storey Arms a oedd
ein hyfforddi ar y daith. Roeddent yn llawer
o hwyl a dysgwyd llawer wrthynt yn ystod y
penwythnos.
Birchen Edge oedd lleoliad dringo ar gyfer
yr ail ddiwrnod. Wrth i ni gerdded tuag at y
graig roedd yr awyrgylch yn dawel gyda
Bwyty newydd yn y Bae
Yn ddiweddar agorwyd bwyty newydd yn y
Bae o’r enw ‘Mimosa’ gan Andrew
Hepworth a Rhodri Bowen, cyn ddisgyblion
yn Ysgol Glantaf a chyfaill i’r actor Ioan
Gruffudd sy wedi cyfrannu cyllid at y fenter.
Bydd bwydlenni Cymraeg a Saesneg yn y
bwyty a bydd y staff yn siarad Cymraeg. Pob
lwc i fwyty’r Mimosa.
Sgwrs am Theatr yr Abbey
Arthur Morris Jones oedd y siaradwr gwadd
yng nghyfarfod Cymdeithas Gymraeg
Rhiwbeina ar nos Lun 15 Mai pan gafwyd
sgwrs hynod o ddiddorol am Theatr yr
Abbey yn Nulyn ganddo.

Her y
clogwyni

phob un yn disgwyl ymlaen ac yn nerfus am
yr hyn oedd i ddod. Roedd y dringo yn galed
ac yn heriol ac roedd pawb wedi mwynhau
mas draw.
Dydd Sul oedd ein diwrnod olaf yn y Peak
Distict. Gadawsom yn gynnar yn y bore er
mwyn cyrraedd craig sydd yn 5 cilometr o
hyd ac yn enwog ar draws Prydain sef
Stanage. Unwaith eto roedd y dringo yn
arbennig ac roedd pawb yn cael llawer o
hwyl yn gweld Nicky Williams yn dioddef
oherwydd yr oedd wedi brifo ei bengliniau'r
diwrnod cynt. Cysgodd pawb ar y bws ar y
ffordd adref wedi penwythnos ffantastig o
ddringo. Diolch yn fawr i Mr Morgan, Andy,
Tom a Gareth am y penwythnos.
Bois Clwb Dringo Blwyddyn 9 Plasmawr.
Taith i weld sioe gerdd The Lion King
Ar y chweched ar hugain o Ebrill trefnodd yr
adran Ddrama daith i flynyddoedd 7 i 10 i
weld sioe fyd enwog, ‘The Lion King’ yn y
West End, Llundain. Dyma y sioe fwyaf
anhygoel a lliwgar a welsom erioed! Roedd
gwisgoedd y cymeriadau yn arbennig ac
roedd y llwyfan wedi ei osod fel petaem yn
yr Affrig! Unwaith y gorffennodd y sioe
aethom i Covent Garden i ymweld â’r
farchnad, i siopa a hefyd i gael tamaid i’w
fwyta cyn dechrau ar y daith hir yn ôl i
Gaerdydd.
Lois Williams a Sioned Scott, bl 10
Siarad Cyhoeddus
Llongyfarchiadau i dîm Siarad Cyhoeddus yr
ysgol sydd wedi eu dewis o nifer o dimau i
gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd Rhuthun a’r
Cylch. Cynhaliwyd cystadleuaeth ranbarthol
yng Nghanolfan y Mileniwm ym mis Ebrill.
Y tîm buddugol yw Mirain Dafydd, Eleri
Jones, Wil Lewis ac Erin Dafydd. Pob hwyl i
chi yn y Gogledd!
Cyngerdd codi arian ar gyfer Eisteddfod
yr Urdd
Ar nos Fercher, Mai 23ain cynhaliwyd
cyngerdd er mwyn codi arian ar gyfer
disgyblion a fydd yn cystadlu yn Eisteddfod
yr Urdd Rhuthun a’r cylch. Aeth 200 o
gystadleuwyr i’r Gogledd er mwyn
cynrychioli’r ysgol.
Genedigaeth
Llongyfarchiadau mawr i Mr Wyn Jones a
Mrs Mari Jones, sydd yn athrawon yn yr
ysgol, ar enedigaeth merch fach. Ganed Efa
Angharad Jones yn Ysbyty y Waun ar nos
Sadwrn, Mai 13eg.
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Ysgol y Berllan
Deg

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

Croeso mawr i Mrs. Rhian Llewellyn Jones,
a fydd yn cael ei adnabod fel Mrs. Llewellyn
oherwydd y nifer o athrawon sydd yn yr
ysgol sydd eisoes yn Jones!!! Mae Mrs.
Llywelyn yn dysgu blwyddyn 2. Croeso,
hefyd, i Mrs. Rhian Carbis sydd yn gwneud 4
diwrnod o CPA.

Yr ail i gael ei holi ydi
Dr Rhodri Gruffudd...
O le wyt ti’n dod yn wreiddiol?
Aberystwyth.
Ym mha ran o Gaerdydd wyt ti’n byw?
Pontprennau.
Ers faint wyt ti’n byw yng Nghaerdydd?
1995.
Beth fuest ti’n ei wneud ar ôl symud yma?
Symudais i Gaerdydd yn 1995 er mwyn
astudio Meddygaeth yn y Brifysgol. Ar ôl
graddio yn 2000 treuliais ddwy flynedd yn
gweithio yn y canolbarth cyn prynu tŷ yn
ardal Pontprennau yn 2002.
Fe gwrddais â fy ngwraig Ai Lean  sy’n
dod yn wreiddiol o ynys Penang, Malaysia 
tra’n gweithio yn Llanelli ac yna mi
wnaethon ni briodi yn Aberystwyth ym
Mehefin 2005. Rydym yn disgwyl ein
plentyn cyntaf ym mis Medi, felly dwi’n
gwerthfawrogi cwsg yn fawr ar hyn o bryd!
Lle ti’n gweithio erbyn hyn?
Dwi’n gweithio fel meddyg yn ardal
Caerdydd erbyn hyn.
Yn ystod y
blynyddoedd diwethaf cefais gyfle i weithio
yn Llanelli, Caerfyrddin, Abertawe a
Chasnewydd – digon o amrywiaeth!
Beth wyt ti’n hoffi ei wneud yn dy amser
hamdden?
Dwi’n treulio’r rhan fwyaf o fy amser
hamdden yn gwneud amryw o chwaraeon.
Yn ogystal, rydym yn mwynhau bwyta allan,
edrych ar ffilmiau a gwneud “DIY” adre. Os
bydd rhywun yn gofyn yr un cwestiwn ar ôl
mis Medi, mae’n siŵr y bydd newid clytiau
yn uchel ar y rhestr.
Be sy’n gwneud i ti gochi?
Gormod o amser yn yr haul.
Lle ydi’r mannau gorau i fynd am fwyd
yng Nghaerdydd?
Unrhyw le sy’n gwerthu plât mawr o fwyd
cartref.
Lle ti’n hoffi mynd am wyliau?
Aberystwyth.
Petaet yn cael miliwn o bunnoedd i’w
wario ar Gaerdydd, beth fyddet ti’n ei
wneud?
Gyda miliwn o bunnoedd hoffwn adeiladu
canolfan chwaraeon anferth lle gallwn
chwarae pob math o chwaraeon heb boeni
am y tywydd.
Yn ogystal â bod yn
gymdeithasol, mae’n ffordd arbennig o
gadw’n heini.
Lle ti’n gweld dy hun mewn deg mlynedd?
Mewn deg mlynedd, dwi’n gobeithio bod yn
byw mewn tŷ mawr cyfforddus gyda fy
ngwraig a'm plant, yn gweithio mewn swydd
llawn mwynhad gyda digon o amser rhydd
i’w dreulio yn y ganolfan hamdden werth
miliwn o bunnoedd!
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Cofio Gareth Vaughan
Jones o’r Barri.
Ar ddiwedd Ebrill dadorchuddiwyd plac yn
yr Hen Goleg yn Aberystwyth i gofio am
Gareth Richard Vaughan Jones y Barri, cyn
fyfyriwr yn Aberystwyth a fu yn
Ysgrifennydd Preifat ar faterion tramor i
Lloyd George a gohebydd gyda’r Western
Mail. Fe yn anad neb arall a dynnodd sylw’r
byd at yr hilladdiad yn y Wcráin o dan
Stalin 193233 pan gafwyd newyn
dychrynllyd a laddodd tua deng miliwn o
bobl. Trefnwyd gosod y plac gan yr
Awdurdodau yn y Wcráin i ddangos eu
gwerthfawrogiad o ymdrechion Gareth Jones
i dynnu sylw’r byd at yr anghyfiawnder
erchyll hwn. Cafodd ei ladd o dan
amgylchiadau amheus ym Mongolia a hynny
ar 12 Awst 1935 ac yntau ond prin yn 30
oed. Gwr disglair ac yn un o feibion enwog
tref y Barri. Cyhoeddwyd hanes ei fywyd
mewn bywgraffiad o’r enw ‘More than a
Grain of Truth’ gan Margaret Siriol Colley.

Cantorion Ardwyn
Caerdydd

Gloria
Noson gyffrous o gerddoriaeth
i gôr, offerynnau pres a tharo
ac organ
7:30, Nos Sadwrn
Mehefin 17
Eglwys yr Holl Saint, Penarth

Mae’r tîm pêlrwyd wedi cael ei
buddugoliaeth gyntaf yn erbyn Ysgol
Glyncoed. Mi fu i’r tîm gael eu sefydlu mis
Rhagfyr 2005, ac maent wedi cael ei
gweithio’n galed gan Miss Grisdale.
Llongyfarchiadau mawr iddynt gobeithio y
byddant yn dal ati!
Cadwodd blwyddyn 4 yn heini drwy chwarae
Rygbi gyda Mr. Williams o dim Gleision
Caerdydd, tra y bu i flwyddyn 6 gadw’n
heini wrth ddysgu rheolau’r ffordd tra’n
dilyn cwrs beicio. Gwylio a fu i weddill yr
adran Iau, wrth iddynt gael perfformiad o
Ddawns Patua o Brasil.
Cymerodd aelodau o’r Urdd rhan yng
ngwasanaeth Neges Heddwch yr Urdd.
Gyrrwyd ebost dramor gan aelodau yr Urdd
i Miss Phillips yn Mhatagonia a Mrs. Molapo
yn Lesotho yn sôn am y Neges Heddwch.
Un o brif uchafbwyntiau yr hanner tymor
yma oedd ymweliad Mr. John Toshack,
rheolwr tîm pêldroed Cymru (gweler
tudalen 1). Cafodd ei gwestiynu gan nifer o
ddisgyblion yr ysgol, gan gynnwys un o’i
wyresau. Cawsom ni ddysgu nifer o bethau
amdano, gan gynnwys faint o goliau a
sgoriodd (234) a pwy y bydd yn ei gefnogi
yng Nghwpan Pêldroed y Byd (Sbaen), a
cafodd Lili wybod os oedd e am fynd ar
wyliau gyda hi yr Haf yma!

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

Gwasanaethau 007
amdani !

Cerddoriaeth yn cynnwys
Rutter: Gloria & Te Deum
Britten: Rejoice in the Lamb
Bruckner: Motets
Cyfarwyddwr Cerdd:
David Leggett
Cyfeilyddes: Janice Ball
Tocynnau ar y drws neu oddi
wrth aelodau’r côr

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

£10 (£8)

Ar gael dros Gymru benbaladr
a thu hwnt

www. cardiffardwynsingers.co.uk

Cysylltwch â Ceri ar
07774 816209 neu
029 2020813812
ceri33@btopenworld.com
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YSGOL GYFUN
GLANTAF

Llongyfarchiadau!
Yn ystod gwyliau’r Pasg, priododd un o
athrawon yr Ysgol, Miss Gwenllian Hughes
o’r Adran Addysg Grefyddol. Mi briododd hi
a’i gŵr, Mr Mathew Edwards, sy’n gyfrifydd
â chwmni Price Waterhouse, mas yn y
Bahamas. Dathlwyd yr achlysur arbennig
hwn, gyda pharti nos yn ôl yn Llangefni, ar
ôl iddynt ddychwelyd. Mae’r ddau wedi
ymgartrefu yn ardal Birchgrove o’r ddinas a
dymuna’r staff gyfan ddyfodol hapus iddynt.
Taith gyfnewid i Ffrainc
Cychwynnodd criw cysglyd iawn ohonom o
Lantaf tua 3 o’r gloch y bore ar daith hir ar
fws a llong i Landerneau yn Llydaw. Erbyn
cyrraedd ysgol St Sébastien gyda’r nos
roeddem i gyd yn effro ac yn eiddgar i gwrdd
â’n ‘correspondants’ unwaith eto ond hefyd
braidd yn bryderus oherwydd bod rhaid i ni
dreulio wythnos gron yn eu cwmni yn siarad
dim ond Ffrangeg!
Tra bod blwyddyn 12 a 13 druan yn
gwneud profiad gwaith mewn ysgolion yn
Landerneau, cawson ni fynd ar wibdeithiau
bob dydd. Buom yn ymweld ag ysgol
uwchradd Diwan – sef ysgol sy’n gweithredu
drwy gyfrwng y Llydaweg, tebyg i Lantaf
ond llawer llai. Yno buom o amgylch yr
ysgol a chwrdd â’r disgyblion a synnu mor
debyg yw eu sefyllfa nhw a ni o ran siarad
Cymraeg a Llydaweg.
Buom yn nhref hynafol Quimper ac
ymweld â’r ffatri crochenwaith enwog HB
Henriot. Yna i Pont Aven a Concarneau.
Océanopolis yn Brest oedd ein nod fore
Gwener i edrych ar y pysgod, y siarcod a’r
pengwins.
Treuliom ddiwrnod yn ysgol St Sébastien
yn cymryd rhan mewn dydd Ewropeaidd.
Roedd plant yno o Sbaen a’r Almaen yr un
pryd â ni a bu cystadlaethau chwaraeon a
gemau o bob math mewn timau o bedair
gwlad. Cawsom ein tywys o gwmpas
Landerneau hefyd, cyn dathlu penblwydd
ein cyfnewid yn 21 oed yng nghwmni Maer
y dref.
Diwrnod gyda’r teulu oedd yn rhoi llety i
ni oedd hi ddydd Sadwrn cyn troi am adre
fore Sul. Wythnos ddifyr iawn ac edrychwn
ymlaen at fynd eto flwyddyn nesa. Diolch
yn fawr i Mme Rowlands, Mme Williams a
M. Evans am bopeth. Criw Blwyddyn 10

Gŵyl Ifan 2325 Mehefin
Rwy’n ddeg ar hugain oed
ac arna’ i chwant ….

Priodi medde chi  byth, ond mae siawns i
ddathlu 30 penblwydd gŵyl ddawns werin
fwyaf Cymru yn y brifddinas. Gyda Chwmni
Dawns Werin Caerdydd wrthi’n trefnu Gŵyl
Ifan eleni mae’n addo bod yn ŵyl i’w chofio
– a hynny er gwaetha diffyg cefnogaeth
ariannol o sawl cyfeiriad. Bydd timoedd
dawnsio o bob cwr o Gymru a chyfeillion o’r
Iseldiroedd a Chernyw yn ymweld â’r ŵyl ac
yn golygu bydd canol y ddinas yn llawn
cerddoriaeth, dawnsio a gwisgoedd lliwgar.
Gwesty’r Thistle (Parc) yw canolfan yr ŵyl
eleni ac yno cynhelir y Twmpath ar nos
Wener a’r gweithdai ddydd Sul. Cynhelir
gorymdaith fawr ar ddydd Sadwrn pan fydd
Pwnsh a Siwan y ddau gymeriad direidus yn
ymuno â’r dawnswyr a’r cerddorion ar y
strydoedd ac ar lawnt Neuadd y Ddinas i
godi’r Pawl Haf a chyd ddawnsio.
Wedyn i lawr i’r Bae i ddawnsio yn y
Lanfa, Canolfan y Mileniwm, o flaen y
Senedd yn y gobaith o roi agoriad Cymreig
ei naws i’r Adeilad. Ar ôl hoe fach ymlaen
i’r Taplas yn Neuadd y Ddinas am ginio a
noson o ddawnsio tan yr oriau mân.
Mae Gŵyl Ifan yn falch o fod yn
gysylltiedig â gŵyl Gymraeg Caerdydd –
Tafwyl eleni, ac ar ôl 30 mlynedd ‘dyn ni’n
dal i ddawnsio ac yn dal i ddathlu. Dewch i
glywed y gerddoriaeth, i weld y dawnsio a
blasu’r awyrgylch yng nghanol y ddinas ac
yn y Bae.
Am fanylion pellach ffoniwch Dai James
ar 029 2056 3989 neu ewch i’n gwefan
www.gwylifan.org

Y Furrys yn y Point
Cafwyd noson i’w chofio i gefnogwyr y
grŵp ‘Super Furry Animals’ yn Theatr y
Point ym Mae Caerdydd ar nos Fercher Mai
3ydd pan ymddangosodd y grŵp yno i dŷ
llawn cyn iddyn nhw gychwyn taith haf o
gwmpas Ewrop.

Ysgol Gymraeg
Pwll Coch
Hwre!!! Mae’r adeilad yn barod!!!
Ar ôl blynyddoedd o frwydro gan y bwrdd
llywodraethol presennol a gorffennol, rydym
wrth ein boddau yn cyhoeddi i chi heddiw
fod estyniad Ysgol Gymraeg Pwll Coch wedi
ei gwblhau. Yno bydd 8 ystafell ddosbarth,
ystafell gyfrifadurol, neuadd fach, maes
parcio i 35 o geir ac ardal er mwyn ail
gylchu. Mae hwn yn ddatblygiad cyffrous ac
hanesyddol i’n hysgol ac yn adeilad
ffantastig i’r staff a’r disgyblion. Hoffwn
ddiolch i’r adeiladwyr, Cowlin, am eu
gwaith caled, eu cydweithrediad ac am
orffen yr holl waith ar amser
Pob lwc!!!
Hoffwn ddymuno pob lwc i bob disgybl sy’n
cystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn
Rhuthun. Mi fydd Iwan Hughes, Gwen
Morris, Anna Powys a Mathew Rees yn
cystadlu yn yr ymgom a bydd Alaw Davies
yn canu yn yr unawd dan 9. Hefyd bydd
Enlli Parri yn cystadlu yn y ddawns unigol
dan 15 a mi fydd hi, Lleucu Parri a Llyr
Roberts yn cystadlu yn y ddawns stepio dan
12. Pob lwc iddynt!!
Llwyddiant gwaith Celf!!
Llongyfarchiadau mawr i Isabella Hughes ac
Alaw Davies am ddod yn drydydd yn eu
cystadleuthau Celf. Enillodd Isabella ei
gwobr am ei gwaith Gemwaith ac Alaw am
ei gwaith Gra ffe g Cyfri fa dur ol.
Llongyfarchiadau i Hannah Musgrave am
ennill cystadleuaeth creu poster
gwrthhiliaeth. Mae ei phoster wedi ei
arddangos ar hyd a lled yr ysgol. Da iawn ti
Hannah!!!!

Genedigaethau
Llongyfarchiadau i Gareth a Dona Mair
Daw, Llanilltud Fawr ar enedigaeth eu mab
Iorweth Owain yn Ysbyty’r Brifysgol
Caerdydd ar yr 31ain o fawrth. Ŵyr cyntaf i
Alf a Maureen Hughes, Machynlleth.
Llongyfarchiadau i Dr Rhodri a Catrin
Evans, Pontcanna ar enedigaeth eu merch
Megan Vaughan ar Ebrill 20.

Croeso i Eiry Glain
(Ail blentyn Emma Lile a Geraint Thomas,
a chwaer fach i Mirain Alaw.)

Cwmni Theatr Genedlaethol
Llanwyd Theatr y Sherman ar yr 11eg a
12fed o Fai i weld cwmni Theatr
Genedlaethol Cymru yn perfformio’r ddrama
‘Esther’ gan Saunders Lewis. Cafwyd actio o
safon, a gwefreiddiwyd y cynulleidfaoedd
niferus gan y perfformiadau. Cynhyrchydd y
cyflwyniad hwn oedd Daniel Evans gynt o
Dreorci. Cymerwyd rhan Esther gan yr
actores adnabyddus Nia Roberts.

Eiry Glain, wyt haul i’r glyn;
Wyt alaw; wyt dant telyn;
Wyt gân y gwanwyn mwynaf;
Wyt wynfyd yr hyfryd haf.
Eiry i’w rhieni yn rhodd,
Trysor saith ganwaith trosodd;
Eiry, chwaer annwyl Mirain;
Aur y glog yw Eiry Glain.
Robin Gwyndaf
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Ysgol Mynydd
Bychan
www.mentercaerdydd.org
029 20565658
Clwb Cerdd i blant Meithrin
Yn dilyn llwyddiant y Clwb Cerdd yn ystod
mis Ebrill a Mai, fe fydd y Clwb yn ail
ddechrau ar Ddydd Mawrth, Mehefin y 6ed
am 7 wythnos yng Nghanolfan Gymunedol
Maes y Coed, Jubilee Gardens. Mae’r clwb
yn addas i blant 18 mis – 4 oed a’u rhieni. Y
ffi cofrestru yw £21. I gofrestru cysylltwch â
Rachael Evans 
rachaelevans@mentercaerdydd.org
Cynghrair Sboncen Menter Caerdydd
wedi dechrau!
Mae Cynghrair Sboncen y Fenter wedi
dechrau’r mis hwn, ac mae dros 30 o aelodau
yn barod. Os hoffech ymuno a’r Gynghrair,
fe fydd modd gwneud hynny ar ddechrau mis
Gorffennaf.
C ys yl lt w ch
ag
Anghar ad

angharad@mentercaerdydd.org i gael
ffurflen gofrestru. Mae croeso mawr i bobl o
bob safon, gan y byddwn yn ceisio rhoi
chwaraewyr o safon tebyg gyda’i gilydd.
Cwis Cymraeg
Fe fydd cwis Cymraeg nesaf y Fenter yn cael
ei gynnal Nos Sul, Mehefin y 25ain yn y
Mochyn Du am 8yh. £1 y person. Y cwis
fydd yn cloi Gŵyl Tafwyl eleni.
Noson gymdeithasol i Ddysgwyr yn y
Cameo.
Fe fydd Noson Gymdeithasol i Ddysgwyr yn
cael ei gynnal yn y Cameo, Nos Iau olaf y
mis – Mehefin 29 am 7.30yh.
Mae croeso i ddysgwyr o bob safon
ymuno â ni i ymarfer eu Cymraeg dros beint
neu wydriad o win. Cysylltwch ag Angharad
am fwy o wybodaeth.

Cynllun Gofal Gwyliau’r Haf
Fe fydd Cynllun Gofal y Fenter yn cael ei
gynnal yn ystod gwyliau’r Haf ar y
dyddiadau isod:
Ysgol Treganna
ac Ysgol Berllan Deg
Dydd Llun, Gorffennaf 24
– Dydd Gwener, Awst 18
Ysgol Melin Gruffydd
Dydd Llun, Gorffennaf 24
– Dydd Gwener, Awst 11
Croeso i blant mewn ysgolion Cymraeg
o ddosbarth derbyn hyd at flwyddyn 6.
Cost dyddiol o £14.50/£17 y plentyn.
Dyddiad cau cofrestru :
Dydd Llun, Gorffennaf 17
Mae lle i nifer cyfyngedig o blant, felly
cofrestrwch yn gynnar
rhag cael eich siomi.
Am ffurflen gais ffoniwch y swyddfa
ar 029 20 56 56 58
neu rachaelevans@mentercaerdydd.org

Dyma rhai o griw’r Clwb Cerdd
Clwb PêlRwyd Menter Caerdydd
Cyfarfod a Noson Gymdeithasol
Bar lan lofft y Cameo
Nos Wener, Mehefin y 9fed 7yh
Cyfle i gal diod bach ar ddiwedd y
tymor a phenderfynu os yw’r Clwb am
ymuno â Chynghrair PêlRwyd
Caerdydd y tymor nesaf.
Cysylltwch ag Angharad am fanylion
angharad@mentercaerdydd.org

www.tafwyl.org

Gŵyl
Gymraeg
Caerdydd
Mehefin
17 i 25

Dylan Jones
Gwasanaeth adeiladu
a dylunio gerddi.
Ffon gartref : 20512567
Symudol : 07890134514

Diwrnod Denim
Cafodd disgyblion blwyddyn 3 lawer iawn o
fwynhad wrth drefnu diwrnod llawn
gweithgareddau er mwyn codi arian tuag at
Gymdeithas Clefyd y Siwgr ddiwedd tymor
y Gwanwyn.
"Diwrnod denim" oedd yr enw a roddwyd
ar yr achlysur, a chaniatawyd i'r disgyblion
ddod i'r ysgol yn eu denims drwy wisgo fel
unai Hippi, Seren y byd Roc neu fel Cowboi!
Cynhaliwyd amrywiaeth o weithgareddau yn
ystod y dydd gan gynnwys cystadleuaeth i
ddyfalu pa aelod o staff yr ysgol oedd yn
gwisgo pa bâr o jîns ar lein ddillad yn
neuadd yr ysgol! Penllanw y cyfan oedd
sesiwn dawnsio llinell o dan arweiniad
medrus Mrs. Rhian Roberts. Diolch iddi hi, a
phlant blwyddyn 3 am roi o'u hamser i
gynorthwyo rhai sydd yn llai breintiedig o
ran iechyd.
Cyflwynwyd siec o dros £320 tuag at yr
achos teilwng hwn.
Ffarwelio
Buom yn ffarwelio a Mrs. Catrin LaddJones
ar ddiwedd tymor y Gwanwyn, wrth iddi hi
a'i theulu symud yn ôl i'r Gorllewin i fyw. Bu
Catrin yn athrawes yn yr ysgol am dros
ddeng mlynedd a mawr fydd ein hiraeth ar ei
hol. Pob dymuniad da iddi hi, Rhys a Dewi
yng Nghefneithin.
Croesawu
Wrth ffarwelio ar un llaw, mae'n hyfryd cael
croesawu ar y llaw arall. Dychwelodd Mrs.
Mai Giles i'r ysgol ar ddiwedd mis Ebrill
wedi cyfnod mamolaeth. Dymunwn yn dda
iddi yn y dosbarth meithrin.
Llongyfarch
Daeth dau ddigwyddiad o lawenydd i'n rhan
fel ysgol yn ystod y tymor. Rhoddodd Mrs.
Anne Fenner enedigaeth i Erin Haf ar y
27ain o Chwefror pan oedd i fod yn yr ysgol
yn cynorthwyo gyda hyfforddiant Technoleg
Gwyb odaeth
yr
athrawon !!!!
Pob dymuniad da i Anne, Terry ac Erin
fach.
Dymunwn yn dda i Rhian Jones a
phriododd ag Ynyr Roberts cyn y Pasg.
Cymerith gydol tymor yr Haf i ddisgyblion
yr ysgol ymgyfarwyddo a'i galw yn Mrs.
Roberts o hyn ymlaen!
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Newyddion o’r Eglwysi
Minny Street, Caerdydd

Tabernacl, Yr Ais

Genedigaeth
Croesawn ddwy ferch fach newydd i’n plith:
Ffion John, merch Lowri a Marc
(Pontprennau) a chwaer i Elin, a Daisy
Sarah Anna Kinnaird, merch Sybil a Tim
(Llanisien) a chwaer i Oliver a Sam.
Dymuniadau da i’r ddau deulu.

Priodas.
Llongyfarchiadau i Geran ac Angela Hughes
ar eu priodas cyn y Pasg. Roedd y teulu yn
dathlu bod Geran wedi llwyddo i gerdded
heb ei ffyn baglau ar y diwrnod. Pob
dymuniad da i’r dyfodol.

Bedyddio
Hyfrydwch oedd cael tystio i ddau fedydd yn
ystod mis Mai: Tomos Cadog Wayne, mab
Rhian a Richard (Bryste) ar Fai 7fed ac Aron
Llew Evans, mab Mererid a Richard, a
brawd Alaw (Yr Eglwys Newydd) bythefnos
yn ddiweddarach ar Fai 21fed. Pob bendith
i’r ddau deulu.
Lansio’r cynllun “Book Aid”
Fel rhan o’u gweithgarwch ymarferol, mae
Adran Ieuenctid Undeb yr Annibynwyr wedi
penderfynu casglu llyfrau i Book Aid
International . Gyda’r cynllun wedi derbyn
cefnogaeth un o’n haelodau, Matthew Rhys,
‘roedd yna frwdfrydedd yn Eglwys Minny
Street wrth i ni gofrestru i ymuno yng
ngweithgarwch yr Adran Ieuenctid. Bore
Sul Mai 14eg, yn yr Oedfa Foreol Gynnar,
llwyddodd Elinor Patchell i weu at ei gilydd
Neges Ewyllys Da Ieuenctid Cymru,
Wythnos Cymorth Cristnogol ynghyd â
lansio’r Ymgyrch Casglu Llyfrau yn Minny
Street mewn modd arbennig ac effeithiol.
Cyflwynwyd y neges mewn pedair iaith gan
Geraint, Catrin, Rebeca a Rhys, a daeth
Connor, Efa, Enlli, Lleucu, Shani a Tanwen
i’r oedfa wedi’u gwisgo fel eu hoff
gymeriadau llyfr.
Koinônia
Mae’r Koinônia (cymdeithasu dros bryd o
fwyd) misol ar ôl yr Oedfa Hwyrol wedi hen
ennill ei blwyf ond teimlwyd y byddai rhai
aelodau yn gwerthfawrogi’r cyfle i sgwrsio a
chymdeithasu dros bryd o fwyd canol dydd.
Y mis yma felly, gyda’r criw hwyrol wedi
cyfarfod yn Amalfi (Heol Salisbury) y nos
Sul flaenorol daeth nifer o’r aelodau at ei
gilydd yn La Tratorria Molisanna (Heol
Albany) ar brynhawn Mercher, Mai 17eg.
Diolch i Robert Jones a Glyn Jones am
drefnu’r naill a’r llall.
Clwb Ieuenctid a chroesawu disgyblion
ysgol
Aeth Clwb Ieuenctid Minny Street (ynghyd â
chyfeillion ifanc eu hanian) i weld y ddrama
“Esther” yn Theatr y Sherman ganol mis
Mai. Cafwyd blas ar y perfformiad a’r
gwmnïaeth, a gwerthfawrogwyd y cyfle i
weld yr Hen Destament yn dod yn fyw. Bu
disgyblion Ysgol Berllan Deg yn ymweld â’r
capel – cyfle i weld gwaith yr eglwys a’i lle
yn y gymdeithas. Gofynnwyd llawer o
gwestiynau treiddiol i’r Gweinidog gan y
disgyblion a mawr fu’r elwa o’r profiad.

Swydd Newydd.
Llongyfarchiadau i Siân Owen ar ei
phenodiad fel prifathrawes Ysgol Gymraeg
Sant Curig yn y Bari. Bu’n brif athrawes yn
Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon, ac mae’n
edrych ymlaen at ddychwelyd i weithio ym
Mro Morgannwg.
Lesotho.
Cynhaliwyd nifer o weithgareddau codi arian
yn ddiweddar at hyrwyddo Casgliad Clinic
Caselin.
Gwerthfawrogir ymdrech ac
ymroddiad llawer iawn o aelodau’r eglwys.
Hefyd bu Non a Gwenallt Rees yn cyflwyno
gwybodaeth am gefndir yr apêl mewn nifer o
eglwysi a chymdeithasau eraill. Deallwn fod
y gronfa bellach wedi cyrraedd dros £1300.
Ymhlith yr ymdrechion diolchwn am y
gefnogaeth a gafwyd at arwerthiant cist car 
(£355); cinio yng nghartref Margaret
Raymond Williams  (£315); a swper yng
nghartref Eiri ac Enyd Jones  (£120).
Cynhaliwyd y cinio diweddaraf ar fore Sul
Mai 7fed yng nghartref Alan ac Alwen
Kemp – (£270).
Mwynhawyd cyngerdd arbennig o dan
drefniant Meuryn Hughes ar ddiwedd mis
Ebrill gyda Chôr Ieuenctid Caerdydd a’r Fro
yn canu yng nghwmni Côr Pennsbury High
School o UDA. Gwireddwyd £430 o’r noson
ysgubol hon o ganu corawl, gyda’r elw hefyd
yn mynd at Gronfa Clinic Caselin.
Wythnos Cymorth Cristnogol
Ar nos Iau, Mai 11eg fe gynhaliwyd oedfa
Wythnos Cymorth Cristnogol yn y Tabernacl
o dan arweiniad y gweinidog . Roedd yr
oedfa hon o dan nawdd Cyngor Eglwysi
Cymraeg Caerdydd.
Yn ystod y noson lansiodd Cyhoeddiadau’r
Gair
Gweddïau’r Pedwar Tymor, sef
casgliad o weddïau a gyfieithwyd i’r
Gymraeg gan weinidog y Tabernacl o
gyhoeddiad gwreiddiol Prayers for all
Seasons gan Nick Fawcett.
Julie Morgan A.S.
Gofynnodd Julie Morgan am gyfle i gyfarfod
ag aelodau’r eglwys, yn arbennig y sawl sy’n
byw yn ei hetholaeth yng ngogledd
Caerdydd. Amcan y cyfarfod oedd iddi hi
gael gwell amgyffred o ofid yr eglwys
parthed hawliau tramwyo’r Ais. Roedd yn
awyddus i ddangos ei chefnogaeth i’r eglwys
yn y mater hwn ac fe ddaeth i’r Tabernacl ar
fore Sadwrn Mai 13eg

Ebeneser, Heol Siarl
Cwrdd Gweddi Cenhadol
Ar nos Lun, 8 Mai daeth Dafydd Tudur, mab
y Parch Dr Geraint Tudur, atom i siarad am
ei ymweliad diweddar gydag eraill ar ran
Cymorth Cristnogol i Nicaragua.
Ymwelwyd â dau gynllun ariannwyd o
gyfraniadau, Roedd un yn ymwneud â chodi
pont mewn pentref sy’n cael llifogydd cyson
gan rannu’r pentref yn ddau a thorri
cysylltiadau hanfodol. Roedd yr ail gynllun
yn ymwneud â chloddio ffynnon mewn
pentref fel na fyddai’n rhaid i’r trigolion
gerdded milltiroedd yn ddyddiol er mwyn
gallu cael un o brif hanfodion bywyd  dŵr!
Mor hawdd i ni yw cymryd troi’r tap ymlaen
yn ganiataol! Roedd gweld ffrwyth
cyfraniadau yn dangos bod modd gwneud
gwahaniaeth a chynorthwyo pobl anghenus i
gael bywyd ychydig mwy cyffyrddus a
pharhau â’u bywyd pob dydd.
Y Gymdeithas.
Ar y nos Fawrth canlynol daeth Dafydd
Tudur atom unwaith eto, ond y tro hwn
testun ei ddoethuriaeth oedd dan sylw sef
“Michael D Jones a’r Celt”.
Cawsom
ddarlun o’r dyn a’i freuddwyd o sefydlu
Gwladfa. Ym mis Mai 1865 ymfudodd y
Cymry cyntaf gan hwylio o Lerpwl i Borth
Madryn.(Puerto Madryn heddiw) Cawsom
ddarlun o galedi bywyd gan mai anodd iawn
oedd bywyd ar y dechrau. Dywed llawer mai
breuddwyd ffôl oedd ganddo ond heddiw
mae 20,000 o’r 150,000 sy’n byw yn yr ardal
yn ddisgynyddion i’r Cymry a chymaint â
5.000 yn siarad Cymraeg, a nifer yn dal i
ddysgu’r iaith. Diolchwyd i Dafydd am
ddarlith hynod o ddiddorol gan Gethin
Lewis.
Cyngerdd y plant
Cafwyd gwledd o gyngerdd gan rai o’r plant
yn dilyn oedfa’r bore, ddydd Sul, 7 Mai.
Cymerwyd rhan gan y rhai hynny oedd wedi
dysgu darnau ar gyfer Eisteddfod yr Urdd.
Cawsom lefaru, canu unigol a datganiadau
offerynnol. Codwyd £175 ar gyfer ein
helusen eleni sef Ysbyty Rookwood a’r
Eglwys Newydd, Strôc Cymru ac AGAPE.
Bydd y plant yn cynnal taith feics cyn bo hir
hefyd.
Ymddeoliad
Dymunwn, fel ffrindiau a chydaelodau
ymddeoliad hapus i Gethin Lewis o’i swydd
fel Ysgrifennydd NUT Cymru.

Cyngerdd Côr Cantemus
Daeth nifer sylweddol o bobl i fwynhau
cyngerdd Côr Cantemus ar nos Fawrth, Mai
23ain.
Mae’r gyngerdd hon yn eitem
flynyddol ar raglen Cymdeithas Nos Fawrth
ac mae perthynas agos wedi datblygu rhwng
y Tabernacl a'r Côr.
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CAPEL BETHEL, PENARTH
Ers y nodyn diwethaf ar hanes Capel Bethel,
Penarth, mae’r Cyngor wedi bod yn prysur
ga darn hau’r tre fniada u ar gyfe r
gweithgareddau’r Haf. Mae’r daith gerdded
i’w chynnal ar ddydd Sul, Mehefin y 18fed a
chyn i neb resynu mae pawb yn cwrdd yn
Bethel cyn dechrau. Hefyd cynhelir oedfa
dan arweiniad y Dr Neville Evans ym mharc
Cwm Darran ar ddiwedd y daith. Priodol
iawn o feddwl taw Sul y Tadau yw diwrnod
yr achlysur, efallai bod rhywun yn meddwl
bod angen mwy o ymarfer ar y dynion.
Croeso i unrhyw un ymuno â ni ond gwell i
chi gysylltu â Dr John Thomas, trefnydd y
daith yn gyntaf. Cysylltwch â fe trwy’r Capel
fyddai orau. Ar Orffennaf y 9fed cynhelir
cinio Dydd Sul ym Methel, arbed gwaith i'r
mamau y tro hwn. Eto croeso ond gadewch i
ni wybod.
Mae’r cyfarfodydd ar fore y Dydd Mercher
cyntaf a’r trydydd o’r mis yn denu aelodau
o’r Capel ond mae’r croeso ar gyfer unrhyw
un sydd am sgwrs a phaned. Gan fod
cymaint o Gymry Cymraeg eu hiaith erbyn
hyn yn symud i Benarth mae Bethel yn estyn
croeso i chi ddod i gwrdd â thrigolion y lle
mewn awyrgylch hwyliog a thwymgalon.
Mae Cylch Meithrin Bethel yn gweithredu o
Ddydd Llun i Ddydd Gwener rhwng 9:15 y
bore a 11:45 y bore. Ar fenter o ail sefydlu’r
Cylch wedi talu ffordd.
Mae’r Ysgol Sul yn mynd o nerth i nerth dan
arweiniad Catrin Evans a Sara Gwilym a
nifer y plant sy’n mynychu’r ysgol yn
cynyddu. Mae croeso i fwy a chroeso i’w
rhieni. Cynhelir trip yr ysgol Sul ym Mis
Gorffennaf. Mwy o fanylion oddi wrth yr
Ysgol Sul.
Un peth rhaid nodi fod yr her fawr ymlaen ar
Nos Fawrth, Mehefin 27 pan gynhelir y gêm
criced blynyddol rhwng gwŷr glew Capel
Bethel a bechgyn bochgoch Capel Salem.
Croeso i bawb i’r hwyl yng ngerddi’r Eglwys
Gadeiriol.
Er nad oes Bugail gyda ni mae’r praidd yn
frwdfrydig yn y gorlan a’r newidiadau megis
sefydlu Cyngor i gymryd drosodd
cyfrifoldebau’r Diaconiaid yn cynyddu
bwrlwm bywyd Bethel. Mae’r oedfaon yn
dechrau am ddeg y bore a chwech yr hwyr ac
os galwch draw bydd croeso i chi yn ein
plith.

Bethel, Rhiwbeina
.
Bu'n rhaid cael organ newydd i'r capel.
Rydym yn ddiolchgar iawn i ddau o
gyfeillion yr achos am ei rhoi yn rhoddi inni.
Croesawyd aelod newydd, Geraint Tilsley,
Rhiwbeina. Dymunir bob bendith i Geraint,
ei briod Miriam sy'n hannu o'r Wladfa, a'u
mab Iestyn.

Daeth cwmni cynnes ynghyd i'r Goleulong i'r Cymun Pasg
a weinyddwyd gan y Parch Dafydd Henri Edwards Radur.
Dyma ran o'r gynulleidfa wedi'r oedfa

Eglwys y Crwys

Salem, Treganna

Y Gymdeithas
Cafwyd cyngerdd hyfryd yng nghwmni côr
diweddaraf y ddinas sef Côr Meibion Taf
dan arweiniad Mr Robert Nichols.
Cyflwynwyd eitemau ychwanegol gan
Rhisiart Arwel ar y gitâr a Marged Jones ar y
cello. Aeth holl elw'r noson i Gronfa
Cymorth Cristnogol.
Daeth tymor y Gymdeithas i ben gyda
gwibdaith i Flaenannerch a Chasllwchwr yn
dilyn ôl traed Evan Roberts. Yr arweinydd
oedd yr hanesydd Dr J Gwynfor Jones.
Diolch i swyddogion y Gymdeithas am
drefnu mor dda ar ein cyfer ar hyd y
flwyddyn.

Bedydd
Braf oedd bod yn dyst i fedydd Theodore,
mab Nigel a Catherine Lloyd, ŵyr John
Emlyn Lloyd yn ystod mis Mai. Rydym yn
dymuno’n dda iddynt fel teulu.

Yr Ifanc
Cafwyd gwasanaeth bendithiol iawn pan
dderbyniwyd tri o ieuenctid yr eglwys yn
gyflawn aelodau. Mae Emyr Gruffydd, Ffion
Mullane a Steffan James wedi eu codi yn yr
eglwys a braf eu gweld yn penderfynu eu
bod am fod yn aelodau llawn.
Yr Ysgol Sul
Ddechrau Mai ar fore Sul fe aeth nifer dda o
blant yr ysgol Sul a'u rhieni a'u hathrawon i
Barc Cosmeston i gerdded a beicio a
mwynhau yr awyr iach. Roedd y tywydd a'r
cwmni ar ei orau!
Y Grŵp Merched.
I'r Bae yr aeth y grŵp hwn ar eu trip eleni.
Wedi ciniawa'n fras yn Bellini's bant a nhw
ar daith o gwmpas y Senedd. Daeth Jenny
Randerson i'w cyfarfod ac egluro ychydig ar
drefn pethau yno.
Drama
Braint i Theatr y Crwys oedd cael croesawu
Cwmni TroedyRhiw, Ceredigion a'u
perfformiad o "Linda (gwraig Waldo)" gan
Euros Lewis. Mwynhawyd y cynhyrchiad
cofiadwy gan gynulleidfa lawn.

Ymweld â’r Theatr
Trefnwyd ymweliad â Theatr y Sherman i
weld cynhyrchiad gan Theatr Genedlaethol
Cymru, sef Esther, gan Saunders Lewis.
Cawsom ein gwefreiddio gan y perfformiad
gwych hwn.
Y Gymanfa
Cawsom gymanfa hyfryd yng nghwmni ein
harweinydd gwadd, Eilir Gruffudd, sef
arweinydd côr CF1. Oherwydd ei bod yn
wythnos Cymorth Cristnogol, cawsom
wasanaeth arbennig gyda’r nos yn
canolbwyntio ar eu gwaith a’r modd y mae’r
elusen yn cynorthwyo mewn gwledydd
tramor.
Peintio’r Festri wedi’r Estyniad
Daethom at ein gilydd i beintio’r festri ac
ystafell y blaenoriaid ar ôl i’r gwaith
adeiladu orffen, dros ŵyl banc Calan Mai.
Diolch i bawb a ddaeth i glirio ac i beintio.
Mae’r festri bellach yn lân ac yn daclus.
Rydym yn falch iawn o groesawu Cylch
Meithrin y Parc yn ôl atom, ac mae’n wych
bod ein cyfleusterau ar gael ar gyfer y lleiaf
yn ein plith.
Clwb Coffi
Mae’r Clwb Coffi bellach yn cwrdd yn
ystafell Edwin, sef ystafell newydd yr
estyniad. Rydym wedi enwi’r ystafell i gofio
am Edwin Lloyd Jones, oedd mor annwyl i
ni fel capel.
Taith i Gaerfaddon
Trefnwyd ymweliad â Chaerfaddon ddydd
Sadwrn yr 20fed o Fai er mwyn codi arian at
apêl yr estyniad. Cawsom lawer o hwyl a
diolch i bawb a ddaeth i fwynhau ac y siopa.
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Cofio Eurys Rowlands

Ysgol Gyfun Bro
Morgannwg
Llwyddiant Ysgubol
Llongyfarchiadau gwresog i ddisgybl o
flwyddyn 11, sef Rhodri Davies o Benarth
am ennill ysgoloriaeth i Goleg Pearson yn
Vancouver, Canada. Ymfalchïwn fel ysgol
yn ei lwyddiant a dymunwn yn dda iddo
gyda’i astudiaethau a fydd yn cychwyn ym
mis Medi.
Ymwelwyr o’r Almaen
Rhoddwyd croeso twymgalon yn ddiweddar
i ddisgyblion o’n hysgol bartner yn yr
Almaen, sef y Leiniger Gymnasium yn
Grünstadt. Treuliodd bron i chwechdeg o
ddisgyblion a’u hathrawon wythnos hynod
brysur yn ein plith lle manteisiwyd ar y cyfle
i ymweld â rhai o atyniadau pwysicaf yr
ardal yn ogystal â mentro i Benrhyn Gwyr.
Trefnwyd gweithgareddau gyda’r nos megis
bowlio, ymweliad â Pizza Hut a disco a
mwynhawyd y cyfle i gymdeithasu â
phartneriaid o Grünstadt. Roedd disgyblion
blwyddyn 9 eisioes wedi ymweld â’r Almaen
ym mis Hydref ac felly braf oedd croesawi yr
Almaenwyr nôl, Dyma’r bedwaredd
cyfnewid, a’r mwyaf eto o ran nifer, ers
sefydlu yr ysgol ym 2000.
Yr adran Addysg Gorfforol
Cyrraedd Rownd Derfynol Cwpan Cymru
Llongyfarchiadau mawr i dîm pêldroed
blwyddyn 7 ar eu llwyddiant diweddar yn
cyrraedd rownd derfynol Cwpan Cymru.
Teithiodd y bechgyn a llond bws o
gefnogwyr i Lanrug yng Ngogledd Cymru i
chwarae yn erbyn tîm o Ysgol Brynrefail. O
flaen torf fawr o gefnogwyr, Ysgol
Brynrefail a orfu, gan sgorio gôl yn y funud
olaf i selio buddugoliaeth o 2 gôl i 1 mewn
gêm gofiadwy. Da iawn chi fechgyn, ond
gwell lwc y tro nesaf!
Pencampwyr y Sir
Llongyfarchiadau i dim pêlfasged blwyddyn
8 yr ysgol ar eu buddugoliaeth yn rownd
derfynol ysgolion Caerdydd a’r Fro yn erbyn
Ysgol Llanrymni yn ddiweddar. Y sgôr
terfynol oedd 3114 i Fro Morgannwg gyda’r
capten Cory Allen yn sgorio 20 o’r pwyntiau.
Rygbi Blwyddyn 7 ac 8
Mae timau rygbi blynyddoedd 7 ac 8 o dan
hyfforddiant Mr Rhys Beynon a Mr Ithel
Davies yn mynd o nerth i nerth ac yn ystod y
tymor profwyd cryn lwyddiant yng nghwpan
y Fro ac mewn cystadlaethau saith bob ochr.
Enillodd tim blwyddyn 7 o 56 pwynt i 12 yn

Timau rygbi blynyddoedd 7 ac 8

Rhodri Davies
erbyn Ysgol Gyfun y Barri yn rownd
derfynol y cwpan, a hynny wedi
buddugoliaeth ysgubol o 49 pwynt i 7 yn
erbyn y Bontfaen yn y rownd gyn derfynol.
Yr un fu hanes tim blwyddyn 8 gyda
buddugoliaeth dda o 17 i 12 yn rownd
derfynol y cwpan yn erbyn St, Cyres yn
ddiweddar a hwythau hefyd wedi bod yn
fuddugol yn erbyn Bontafen yn y rownd gyn
derfynol. Bu tim blwyddyn 8 yn cystadlu
mewn nifer o dwrnamentau saith bob ochr yn
ddiweddar a llwyddwyd i gyrraedd rownd
gyn derfnyol cystadleuaeth saith bob ochr yr
Eglwys Newydd a’r Urdd ar Barc Y Strade.
Mwynhaodd y bechgyn y profiad hefyd o
gystadlu yng nghystadleuaeth Rosslyn Park a
llwyddyd yno i gyrraed yr un ar bymtheg
olaf. Da iawn chi fechgyn!

Tim pêlfasged blwyddyn 8

Nid yn fynych y ceir cyfeiriad at dad a'i fab
yn “ C yd ym a i t h i Le n yd d i a e t h
Cymru” (Gwasg Prifysgol Cymru). Ond
dyna a welwn wrth ddarllen am Eurys
Rowlands a'i dad Robert John Rowlands
(Meuryn).
Fel y cofia'r genhedlaeth hyn, tad Eurys a
roes fod i'r teitl a roddir ar feirniaid Talwm Y
Beirdd, gan iddo gyflawni'r swydd ei hun a
denu'r cannoedd i'r Babell Len bob
Eisteddfod, y naill flwyddyn ar ôl y llall. Ac
yr oedd, ei hun, yn fardd cadeiriol.
Ysgolhaig oedd ei fab, Eurys. Bu'n
ddarlithydd ym Mhrifysgolion Glasgow a
Dulyn, ac yna yng Ngholeg Prifysgol
Caerdydd. Dros y blynyddoedd hynny,
ymchwiliodd yn ddygn a chawsom ffrwyth ei
lafur mewn nifer o gyhoeddiadau
ysgolheigaidd (gweler Cydymaith i
Lenyddiaeth Cymru).
Nid yw'r un ohonom yn croesawu unrhyw
fath ar anhwylder, heb son am salwch sy'n
poenydio dyn yn ddibaid, a thrist yw
meddwl bod salwch tebyg yn mynnu
ymyrryd yn ddiddiwedd ar weithgarwch
ysgolhaig. Cefais y fraint o fod yn gymydog
i Eurys am nifer o flynyddoedd. Profiad
amheuthun oedd gwrando arno, pan gai
ryddhad dros gyfnod, yn traethu am ei
ddamcaniaeth ef am `amserau'r ferf! Efallai y
gwŷr rhai ohonom fod cyfieithu ‘amser' berf
o un iaith i'r llall yn fwy o dasg nag y
tybiwn.
Mae yna ysgolheigion gwybodus; mae yna
ysgolheigion sydd hefyd yn meddwl. Un o'r
meddylwyr dybiaf fi, oedd Eurys, a
thrychineb yw gorfod dweud na fu bywyd yn
ddigon caredig iddo gael y cyfle i amlygu ei
fod ymhlith y blaenaf o ysgolheigion y
Gymraeg.
Illtyd Lewis

Cydymdeimlo

Tîm pêldroed blwyddyn 7

Cydymdeimlwn â Margwen a Paul Bevan yr
Eglwys Newydd ar golli gŵr a thad Glan
Bevan a fu farw’n dawel ar 25 Ebrill. Bu’r
angladd ar 4 Mai yn Eglwys Mihangel Sant,
Tongwynlais ac yna yn Amlosgfa Glyntaf,
Pontypridd.
Cydymdeimlwn â theulu y diweddar
Marjorie Roberts gweddw Gwilym Roberts a
fu farw yn dawel yn Ysbyty’r Brifysgol
Caerdydd ar Mai 7. Bu’r angladd yn
Amlosgfa’r Ddraenen ar Mai 19. Bu’r teulu
yn aelodau yn y Crwys am flynyddoedd.

Lloyd Williams
Cap i Lloyd
Rydym yn hynod o falch o lwyddiant Lloyd
Williams o’r Bontfaen ym myd rygbi. Yn
ystod gwyliau’r Pasg, dewiswyd Lloyd i
chwarae i dim rygbi Cymru A dan 16 mewn
cyfres o gemau prawf. yn erbyn
gwrthwynebwyr megis Ffrainc a Lloegr. Mae
Lloyd, ynghyd â’i gydddisgybl o flwyddyn
11, Chris Grant yn aelod o academi Gleision
Caerdydd.

Cydymdeimlwn â theulu y diweddar Eurys
Rowlands a fu farw’n dawel yn ysbyty
Brenhinol Lerpwl ar Ebrill 18 yn 80 oed.
Roedd yn fab i R.J. Rowlands (Meuryn)
Caernarfon. Bu’r angladd breifat ar Ebrill 25.
Cydymdeimlwn â theulu y diweddar Cit
Boobier, Penylan, a fu farw ar Mai 11.
Cynhaliwyd yr angladd yng Nghapel y
Tabernacl, yr Ais ar Mai 18 ac yn dilyn yn
Amlosgfa’r Ddraenen.
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Calendr y Dinesydd
Sadwrn, 17 – Sul, 25 Mehefin
T a fwyl: G ŵyl G ymra e g g ynta f
Caerdydd. Manylion ar
www.Tafwyl.org neu 02920565658;
Menter@Caerdydd.org).
Sadwrn, 17 Mehefin
Cymdeitha s Ca rnhua na wc: Ta ith
Gerdded hyd yr arfordir rhwng Rhosili a
Llangennydd (Arweinydd: Keith Bush).
Cyfarfod am 2.00pm wrth y dafarn yn
Rhosili, Os am rannu ceir, cysylltwch â
Catherine Jobbins (02920623275)
Llun, 19 Mehefin
Cymdeitha s Gymra eg Rhiwbina.
Cyfarfod Blynyddol a sgwrs yng
nghwmni Hefin Jones, ‘O Bencader i
Beijing’, yn festri Bethany, Rhiwbina
am 7.30pm.
Mercher, 21 Mehefin
Cymdeithas Tŷ’r Cymry. Taith Haf Tŷ’r
Cymry. Manylion pellach: 0292049
1123; 02920620642.
Gwener, 23 – Sul, 25 Mehefin
Gŵyl Ifan yn dathlu 30 mlynedd.
Penwythnos o ddawnsio gwerin i
ddathlu Canol Haf. Twmpath yng
Ngwesty’r ‘Thistle’ (Parc), nos Wener
am 8.00 pm. G or ymdaith a c
ardangosfeydd dawnsio yn ogystal â
chodi’r Pawl Haf dydd Sadwrn.
Ma n yli o n
0 2 9 2 0 5 6 3 9 8 9 neu
www.gwylifan.org
Mercher, 28 Mehefin
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd a’r
Cylch 2008: Pwyllgor Apêl Cyncoed,

Penylan a Llanedeyrn, am 7.00pm yn
Ysgol Uwchradd Caerdydd, Heol
Llandennis, Cyncoed.
Iau, 29 Mehefin
‘Marwolaeth yng Nghymru, 4,000–
3,0000 CC’ – taith Cymraeg o gwmpas
orielau’r Amgueddfa Genedlaethol ym
Mharc Cathays. Dechrau am 1.05pm.
Bydd y daith yn addas i ddysgwyr
Cymraeg o bob safon. Manylion: 029
20573171.
Sadwrn, 1 Gorffennaf
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Stondin
yng Ngŵyl Rhiwbina.
Sul, 2 Gorffennaf
Cymdeitha s Gymra eg Rhiwbina.
Cymanfa Ganu yn Beulah, Rhiwbina am
8.00pm. Arweinydd: Alun Guy.
Organydd: Alun Jones. Yng nghwmni
Côr Aelwyd Hamdden Caerdydd a Chôr
Plant Ysgol y Wern.
Mawrth, 4 Gorffennaf
CYFAR FO D BLY NY DDO L Y
DINESYDD am 7.30pm yng nghapel
Bethel, Maesyderi, Rhiwbina.
Gwener, 14 Gorffennaf – Llun, 17
Gorffennaf Cymdeithas Carnhuanawc.
Taith i Gernyw (Arweinydd: Keith Bush).
Tair noson yn Hayle ger Penzance,
canolfan ddelfrydol i grwydro y rhan
ddeheuol o’n chwaer wlad Geltaidd.
Cysylltwch drwy ebost, acj@onetel.com,
neu ffoniwch Catherine Jobbins (029
20623275) .
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BREST 6 CRICC 6
Na, nid dyma'r sgôr yn y gêm
ddiweddaraf rhwng y ddau glwb. Dyma'r
nifer o weithiau y mae Brest a CRICC
wedi ymweld â'i gilydd yn ddifwlch ers
1995.
Am y tro cyntaf yn hanes CRICC,
trefnwyd y daith eleni gan un o'r rhieni,
sef Liz Roberts. Gyda’i gwybodaeth
drylwyr o’r tywydd `doedd dim syndod y
cafwyd y ddau groesiad fferi fwyaf tawel
y gallech obeithio eu cael.
Enillwyd tair o’r pedair gêm a
chwaraewyd gan aelodau dan 12 a 13
CRICC er bod rhai o’r gwrthwynebwyr a
wynebwyd yn hyn.
Roedd y croeso a gafwyd mor gynnes
ag erioed ac edrychwn ymlaen at eu
croesawu i Gaerdydd am y seithfed tro
yn 2007.
CYDNABYDDIR CEFNOGAETH

I’R CYHOEDDIAD HWN
www.bwrddyriaith.org

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

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

Maes Garmon FC
yn cipio cwpan
Menter a Busnes!
Pa ffordd well o baratoi ar gyfer cwpan bêl
droed enwoga’r byd na chael twrnamaint 5
yr ochr ar fore’r dydd mawr? Gyda
Chaerdydd yn croesawu y gystadleuaeth
cwpan yr FA am y bumed flwyddyn yn
olynol, cafwyd cystadleuaeth ar raddfa bach
yn llai yng Nghanolfannau Gôl ar gyfer
Cymru Cymraeg ein prifddinas, wedi ei
drefnu gan Potentia Menter a Busnes.
Does dim prinder unigolion sy’n fodlon
troi allan ymhob tywydd i chwarae y gêm a
chafwyd bron i hanner cant o chwaraewyr ar
y bore. Serch hynny, nid twrnamaint yn unig
oedd pwrpas y digwyddiad. Mae canolfannau
Gôl  canolfan 5 yr ochr cyntaf o’i fath yng
Nghymru  wedi agor ei ddrysau ers 6 mis
bellach ac mae stori menter y ddau frawd yn
un difyr ac yn un sy’n ysbrydoli y sawl sy’n
cael y cyfle i’w chlywed.
A thipyn o gystadleuaeth y bu hi! Wyth tîm
yn brwydro am y fraint o fod y tîm Cymraeg
gorau yng Nghaerdydd  cynddisgyblion
Maes Garmon a gipiodd y gwpan.
Am sgwrs anffurfiol am unrhyw agwedd o
gychwyn busnes cysylltwch gyda Iago ar
02920 467402.

GWYLIAU YN FFRAINC
Charente/Dordogne
Bwthyn delfrydol gyda thair llofft (lle
i bump), mewn pentre gwledig
tawel. Perllan a phwll nofio.
Taith hwylus o feysydd awyr
Bordeaux, Bergerac a Poitiers, a
phorthladdoedd Caen, St Malo a Le
Havre. Siopau cyfagos, a golff a
tennis gerllaw. Dewis eang o dai
bwyta rhagorol ac atyniadau megis
Cognac, St Emilion a Perigueux o
fewn cyrraedd hwylus.
Gostyngiad pris Gorffennaf ac Awst
£500 yr wythnos.
£800 am bythefnos

Tel: 029 20 892230

Chwith i dde: Ian Jones, Rhys Davies,
Garmon Gruffudd, Iago John, David Owen
Huw Richardson, Rhys Boore

Colli chwaraewr y Flwyddyn
Yn dilyn gwaeledd byr iawn y bu farw
Carwyn Thomas, un o hoelion wyth Clwb
Cymric. Roedd Carwyn yn gweithio fel
dylunydd i Acen ac ef oedd yn gyfrifol
am nifer o’r delweddau a chynlluniau yn ein
cyhoeddiadau Cymraeg.
Yn enedigol o Dregarth, Bangor, un o'i brif
ddiddordebau oedd pêldroed. Yn
aelod o Glwb Cymric Caerdydd am ymron y
ddegawd ddiwethaf. Ef yw’r unig chwaraewr
i fod yn Chwaraewr y Flwyddyn i¹r
ail dîm a hefyd i¹r tîm cyntaf. Chwaraeodd
ran allweddol yn llwyddiant y tîm
eleni wrth i¹r clwb ennill Uwch Gynghrair
PêlDroed Caerdydd a’r cyffiniau a
chwpan Cefnogwyr Caerdydd. Carwyn oedd
wedi trefnu taith lwyddiannus y clwb
i Bwdapest yn 2005, cynlluniodd logo’r clwb
a c r o e d d w r t h e i f o d d yn g
ngweithgarwch y clwb. Mae hiraeth mawr ar
ei ôl a phawb yn mynd i’w golli.

Camp Beca
Llongyfarchiadau i Beca WalterJones gynt o
Riwbeina am lwyddo i gwblhau taith o
200km ar gefn beic mewn dau ddiwrnod, o’r
Cutty sark yn Greenwich i Le Toquet yng
Ngogledd Ffrainc. Mae Beca’n gyfreithwraig
yn y ddinas yn Llundain, yn arbenigo mewn
cyfraith forwrol, ac roedd gan y 270 a
gymerodd ran yn y seiclo noddedig
gysylltiad uniongyrchol â’r diwydiant
llongau. Yr elusen “Mission to Seafarers”
sy’n 150 oed eleni wnaeth elw o’r ymdrech.
Dim ond tri pheth oedd eu hangen i
gyflawni’r dasg, mae’n debug  “bon voyage,
bonne chance a beacoup de vaseline!!!!”
Diolch i’w ffrindie yng Nghaerdydd a’i
cefnogodd.

