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Gorymdaith a Pharti i Ddathlu Gŵyl Dewi

Archesgob Cymru
yn siarad yng
Nghinio Cwlwm
Busnes Caerdydd
a'r Cylch
B yd d a i
can l yn i a d
cadarnh aol
mewn
Wyn Mears, Cadeirydd y Cwlwm
refferendwm yn beth da
Busnes gyda Dr Barry Morgan.
i’r byd busnes meddai
Cadeirydd Cymru Yfory, Archesgob Cymru Dr Barry Morgan.
Roedd Dr Morgan yn siarad yng Nghinio Blynyddol Cwlwm
Busnes Caerdydd a'r Cylch ar nos Iau 18 Mawrth yng
Nghwesty'r Hilton Caerdydd o flaen 80 o Gymry Cymraeg y
brifddinas.
Parhad ar dudalen 2

Dathlwyd Gŵyl Dewi yn deilwng yng Nghaerdydd ar ddydd ein
nawddsant pan ddaeth dros fil o bobl a phlant ynghyd o flaen
Neuadd y Ddinas ym Mharc Cathays i orymdeithio yn fanerog
lu drwy ganol y ddinas gan ddod i ben yn yr Ais lle siaradodd
nifer o arweinwyr y ddinas gan ddiolch i bawb am eu
presenoldeb a’u brwdfrydedd. Gwelwyd cannoedd o bobl ar y
strydoedd yn gwylio’r orymdeithio yn yr heulwen ac yn amlwg
yn mwynhau’r achlysur. Yn yr hwyr trefnwyd achlysur
arbennig yn Llyfrgell Ganolog y Ddinas gyda Côr Waun
Ddyfal, Derec Brown a Dawnswyr Caerdydd.

Gwobr Olivier
Llongyfarchiadau i Iwan
Rh eon o’r Egl wys
Newydd ar ennill y wobr
am yr actor ategol gorau
mewn sioe gerdd yn
Ser em on i Wobr wyo
Laur en ce
Oli vi er .
Cafodd ei enwebu am ei
ran yn y sioe gerdd,
Spring Awakening.

Clwb Rygbi Ieuenctid Cymry
Caerdydd yn noddi’r Dinesydd

Llongyfarchiadau i dîm ffreutur Ysgol Glantaf ar ennill y
wobr am Dîm Arlwyo Gorau Cymru!

Er bod Pwyllgor C.R.I.C.C. yn teimlo mai dyletswydd yw
cefnogi papur bro Cymraeg Caerdydd, rydym hefyd yn
ffodus ein bod â’r modd i wneud hynny, ac yn cael pleser
o wneud. Gobeithio y bydd nifer o glybiau, cymdeithasau
a mudiadau yn dilyn ein hesiampl ac yn fodlon noddi
mewn cyfnod o newid i’r papur.
Fel mae’n digwydd, mae CRICC am fanteisio ar y cyfle
i dynnu sylw at y ffaith ein bod yn dathlu penblwydd yn
20 oed ar ddiwedd y tymor. Bydd cinio’r dathlu yn cael
ei gynnal yng Nghlwb Golff Radur ar nos Wener 21 o
Fai. Os hoffech fod yn bresennol, rhowch ganiad i Dafydd
ar 20 55 35 00 i weld os oes lle ar ôl.
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Archesob Cymru
yn Anerch
Cwlwm Busnes
Parhad o dudalen 1
Dywedodd Dr Morgan, fod Cymru Yfory
– corff amlbleidiol, trawssector, aml
ffydd –yn credu bod symud ymlaen i gael
pwerau deddfu goiawn yn hollbwysig
i’r gymuned fusnes ac i ddatblygiad
economaidd Cymru.
"Rydym ni o’r farn yma am bedwar
rheswm,” dywedodd. “I ddechrau, mae
modd dylanwadu lawer yn fwy effeithiol
ar benderfyniadau llywodraeth pan fydd
pawb yn glir ynghylch pwy sy’n
penderfynu beth. Mae busnes bob amser,
yn hollol briodol, yn pwysleisio’r angen i
fod yn effeithlon ac i osgoi gwastraff.
Wn i ddim sut y mae cyfiawnhau y
gwastraff ar egni, amser ac adnoddau sy
ynghlwm wrth y system bresennol.
"Yn ail, mae angen i’r ddadl ynghylch
penderfyniadau ar y math o ddatblygu
economaidd rydyn ni am ei weld yng
Nghymru gael ei chynnal yng Nghymru,
mewn awyrgylch democrataidd ac
agored. Wrth reswm bydd y drafodaeth
ynghylch materion megis polisi ariannol,
lefelau a mathau o drethiant ac ati, yn
digwydd ar y lefel Brydeinig, ond bydd y
ffin rhwng pwerau’r ddwy lefel yn
gliriach o lawer.
“Yn drydydd, mae mawr angen
cryfhau’r broses o ddatblygu polisi
economaidd yng Nghymru. Byddai
sefydlu patrwm seneddol o lywodraethu
yng Nghymru yn hwb mawr i’r broses
yma hefyd.
“Tra pery sefyllfa lle mae’r Cynulliad
yn gorfod gofyn caniatâd San Steffan
bob tro mae e eisiau deddfu, fe fydd
Cymru yn israddol i’r Alban a Gogledd
Iwerddon, ac mae hyn yn annerbyniol. O
ran y cwestiwn Barnett er engrhaifft,
mae’n sicr bod Cymru yn cael cam go
ddifrifol o dan y trefniadau presennol, a
ddylai fod wedi cael eu diwygio ers
blynyddoedd.”
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Annwyl ddarllenwyr
Mae pennod newydd yn hanes “Y
Dinesydd” y mis hwn gan mai dyma’r
tro cyntaf bydd angen i bawb dalu am y
fraint o gael y papur hwn. Rydym ni fel
Pwyllgor yn ddiolchgar tu hwnt i bawb
sy wedi archebu’r papur gan obeithio y
caiff bawb flas ar y cynnwys. Mae'r
papur ar ei newydd wedd fel y gwelwch
ac rydyn ni wedi ceisio cael mwy o
amrywiaeth nag o’r blaen.
Cofiwch eich papur chi ddinasyddion
Caerdydd a’r Cylch ydy’r Dinesydd ac
mae angen i chi fwydo gwybodaeth ar
erthyglau i’r golygyddion i sicrhau
parhad yr amrywiaeth.
Hwyl ar y darllen a boed llwyddiant
eto a hir oes i’r Dinesydd.
Gwilym E. Roberts.
Cadeirydd Pwyllgor y Dinesydd.

Cydnabyddiaeth
i Waith Clodwiw
Yn dilyn cyfnod o bedair blynedd fel
Cadeirydd ac yna Trysorydd Y Dinesydd
mae Peter Gillard, Y Drope, San Siorys,
yn trosglwyddo’r awenau i ddwylo
newydd. Mae’r pwyllgor am fynegi eu
diolch mwyaf diffuant iddo am ei waith
caled ac ymroddiad a’i ddyfalbarhad yn
y ddwy swydd ac i ddymuno’n dda iddo
yn y dyfodol. Y Cadeirydd newydd yw
Gwilym E. Roberts a’r Trysorydd fydd
Cynthia Evans.

Anrhydedd i Ŵr o
Gaerdydd
Llongyfarchiadau i’r ysgolhaig a’r bardd
Dr Bobi Jones a anrhydeddwyd mewn
cinio ym mis Mawrth gan ei wneud yn
Llywydd Anrhydeddus yr Academi
Gymreig. Fe’i sefydlwyd ganddo a’r
bardd Waldo Williams nôl ym mis Ebrill
1959. Ers hynny mae’r Academi wedi
bod yn ddylanwad pwysig yn y byd
llenyddol yng Nghymru ac wedi bod yn
gyfrifol er enghraifft am gyhoeddi
Geiriadur yr Academi, Cydymaith i
Lenyddiaeth Cymru a Gwyddoniadur
Cymru. Brodor a fagwyd yng
Nghaerdydd ydy Dr Bobi Jones ac yn
gynddisgybl o Ysgol uwchradd Cathays.
Graddiodd yn y Gymraeg ym Mhrifysgol
Caerdydd.

Ymddeoliad
Dymunir yn dda i Brian Rogers yr
Eglwys Newydd ar ei ymddeoliad ym
mis Mawrth.
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Dathlu
Dengmlwydiant

Ymweld ag
Awstralia

Cerdd ar achlysur dathlu dengmlwyddiant
sefydlu’r Cynulliad ym Mae Caerdydd.

Yn ddiweddar dychwelodd Alun Guy
adre o ymweliad ag Awstralia ac aeth
y Dinesydd i’w holi am ei daith.

BORE DA
(`Mae hi’n fore da iawn yng Nghymru' 
Ron Davies, 19 Medi 1997)
Trafaelu trwy'n machludoedd y buon ni droeon,
a’n dal gan ein hanes yn gwaedu i’r gwyll
fel pe safem yn syfrdan yn oriel y meistri.
Ym mhob llun llechai angau;
ar waelod cwter Cwm Tryweryn
pan redodd y dŵr o’n gafael;
dan grwyn defaid dof ar Epynt
pan ildiodd y mynydd i’r nos;
yn nichell curyll Llanfair ym Muallt
pan olchwyd y pen â gwaed afon.
A'n machludoedd yn llosgi'n llygaid,
wylem ein dagrau duaf.
Ac ofnem y gwaethaf.
Ond heddiw, yn rhydd o'n hirnos,
down at lasddydd
a chyhoeddi'r bore da iawn.
Â balchder,
safwn i gyfarch llonder
ein gwawr.

T. James Jones

Genedigaethau
Llongyfarchiadau i Ian a Gwenno Morris
ar enedigaeth Beca Elen ym mis Ionawr.
Mae Beca yn wyres gyntaf i Dafydd ac
Edna Jenkins, Trimsaran a Crid Morris,
Tywyn.
Croeso i Manon Williams, merch
Hannah Thomas, Llanishien a Phil
Williams gynt o’r Wyddgrug a aned yn
Ysbyty’r Brifysgol ar yr 2 Mawrth,
wyres i Beryl a Wynne Thomas,
Llanishen a Beryl a Mike Williams, yr
Wyddgrug.
Llongyfarchiadau i Leah ac Eilir Owen
Griffiths arweinydd Côr CF1, Côr
Godre’r Garth a Chôr y Drindod ar
enedigaeth mab Aron Hywel ar yr 20
Chwefror.
Llongyfarchiadau i Catrin Finch a Hywel
Wigley, Gwaelod y Garth, ar enedigaeth
Pegi Wyn ar yr 8 Chwefror, chwaer fach
i Ana Gwen.

Croeso’n ôl Alun. Esboniwch pam
aethoch chi draw i Awstralia.
A.G. Es i draw ar wahoddiad Eglwys
Gymraeg Melbourne a Chôr Meibion
Cymreig Victoria.
D. Beth oedd rhaid i chi ei wneud tra
oeddech yno?
A.G. Yn ystod yr ymweliad, y
pedwerydd tro i mi dderbyn gwahoddiad,
roedd disgwyl i mi gyflawni pum peth
sef
1 Cynnal Dosbarth Meistr i
arweinyddion a chantorion
2 Arwain Cyngerdd y Côr Meibion
3 Siarad mewn cinio arbennig dan
nawdd yr Eglwys Gymraeg â’r Côr.
4 Arwain Cymanfa Ganu mewn eglwys
oedd yn dal tua mil o bobl.
5 Cymryd rhan mewn seremoni codi
Baner Cymru ar Ddydd Gŵyl Dewi ac
annerch y gynulleidfa am hanes ein
Nawdd Sant.
D. Yng nghanol y prysurdeb hwn a
gawsoch amser i hamddena?
A.G. Dim llawer ond unwaith llwyddais i
fynd i syrffio ar draeth ger Geelong, ond
oedd awyrennau uwchben yn rhybuddio
pobl os oes perygl rhag siarcod!
D. Hedfanoch chi yn uniongyrchol i
Awstralia?
A.G. Naddo. Es o Heathrow i Singapore
mewn tua 12 awr ac aros dros nos yno
cyn dal awyren i Melbourne a gymrodd
tua saith awr arall.
D. Ble oeddech chi’n aros yn
Melbourne?
A.G. Roedd y cyfeillion yno wedi trefnu
i mi aros mewn fflat hynod o gyfforddus
a mawr ynghanol Melbourne.
D. Sut ddinas yw Melbourne?
A.G. L l e h y f r y d
g yda
n a ws
Victorianaidd o gwmpas yr adeiladau ac
yn ddinas gosmopolitanaidd. Sylwais fod
llawer o bobl o Tsieina ac Indonesia yno
a llawer ohonyn nhw yn astudio ym
Mhrifysgol Melbourne.
D. Sut aeth y Gymanfa?
A.G Yn wych ac yn wefreiddiol. Roedd
pedwar côr wedi dod ynghyd ar gyfer y
Gymanfa a chanwyd yr emynau yn
Gymraeg a Saesneg
D. Sut oedd y tywydd?
A.G. Yn fendigedig a diwrnod y
Gymanfa roedd hi dros 30gradd yno!
D. Ble arall yn y byd ydych chi wedi
bod yn arwain Gymanfaoedd?
A.G. Dw’i wedi bod yn arwain
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Cymanfaoedd ym Mhatagonia, Canada,
yr Unol Daleithiau a Barbados!
D. Beth nesa sydd gennych ar y
gweill?
A.G. Wel, cyn Eisteddfod Glyn Ebwy
byddaf wedi bod yng Nghyprus yn arholi
mewn ysgol yn perthyn i’r fyddin ar
gyfer Cerddoriaeth Safon TGAU a lefel
A a byddaf wedi bod ar daith gerddorol
ysgol Gyfun Glantaf yn yr Almaen yng
nghwmni Delyth Medi, pennaeth
presennol Adran Gerdd yr ysgol.
D. Diolch o galon i chi Alun am roi
o’ch amser prin i siarad â’r Dinesydd a
phob llwyddiant yn y dyfodol!

Newyddion
Cyngerdd Arbennig
Mae pedwar côr yn ymarfer yn festri
Capel Salem Treganna a nos Iau 18
Mawrth cynhalion nhw Gyngerdd
Mawreddog i godi arian i gynorthwyo
talu am yr estyniad i’r capel. Roedd y
capel dan ei sang o gantorion a
chynulleidfa
a
chafwyd
noson
wefreiddiol yng nghwmni Merched
Canna, Côrdydd, Côr y Mochyn Du a
Bechgyn Bro Taf.
Cadw Cadeirydd S4C
Ailapwyntiwyd cadeirydd Awdurdod
S4c, John Walter Jones, Rhiwbeina, i
wasanaethu am bedair blynedd arall o
Enrill y cyntaf. Dymunir yn dda iddo ar
adeg anodd yn hanes y sianel.
Penblwydd
Llongyfarchiadau i Elin Wyn, Parc
Victoria, ar ddathlu penblwydd arbennig
ym mis Ebrill.
Teulu Parc Nest yn perthyn i rwyfwr
yng nghwch Rhydychen
Mae Siwsan Myers yn hanu o Landysul
ac yn byw yn Kingston upon Thames
bellach. Mae John Gwilym Jones, T.
James Jones ac Aled Gwyn yn gefndryd
iddi ac eleni bydd ei mab Ben Siencyn
Myers yn un o’r rhwyfwyr fydd yn
cynrychioli Prifysgol Rhydychen yn y
Ras Gychod enwog rhwng Rhydychen a
Caergrawnt. Er i Ben gael ei fagu tu
allan i Gymru mae o’n rhugl ei Gymraeg.
Pob llwyddiant iddo.
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Colofnydd y Mis
Ddydd Gŵyl Dewi ymunais â’r orymdaith
liwgar a banerog a ymgasglodd ger
Neuadd y Ddinas i gerdded drwy ganol y
ddinas i’r Ais er mwyn dathlu Gŵyl ein
nawdd sant. Roedd yn brofiad
ysbrydoledig i weld cymaint o bobl yn
gorymdeithio yn ogystal â gweld y
cannoedd oedd yn gwylio’r orymdaith ac
yn cymeradwyo.
Mae Caerdydd ers iddi ddweud “Na” i
gael Cynulliad wedi newid ers y dyddiau
hynny a chredaf fod Cymreictod y ddinas
wedi cryfhau dros y deng mlynedd ers
sefydlu’r Cynulliad ym Mae Caerdydd.
Calonogol hefyd ydy meddwl fod y
galw am addysg Gymraeg yn y ddinas a’r
cylch yn mynd o nerth i nerth ac yn ôl un
papur newydd mae 20% o blant y ddinas
bellach yn derbyn eu haddysg drwy’r
Gymraeg. Rhyfedd meddwl sut mae’r
rhod wedi troi ers pan roeddwn i yn
blentyn ym mhedwar degau’r ganrif
ddiwethaf gan na chafwyd ysgol Gymraeg
yn y ddinas tan 1949 pan agorwyd Uned
Gymraeg hefo 19 disgybl yn ysgol Heol
Ninian a symudodd faes o law i safle
presennol Ysgol Pencae yn Llandaf dan yr
enw Ysgol Bryntaf. Addysg Saesneg a
dderbyniodd fy mrawd a minnau er mai
aelwyd Gymraeg oedd ein haelwyd ni a
brwydrodd ein rhieni yn galed i sicrhau na
fyddwn yn colli’r iaith. Pan aeth fy mrawd
i Ysgol Ramadeg yr Eglwys Newydd ni
ddysgwyd Cymraeg yno a gorfu i’n rhieni
frwydro i gael gwersi Cymraeg ar yr
amserlen a minnau wedyn yn mynd i
Ysgol Ramadeg y Bechgyn ym Mhenarth
a’r un sefyllfa yno er bod prifathrawon y
ddwy ysgol yn Gymry Cymraeg ond yn
amlwg heb fawr o frwdfrydedd dros yr
iaith.
Sefydlwyd y Cylch Meithrin Cymraeg
cyntaf yn y ddinas yn festri Capel y Crwys
yn sgil sefydlu Ysgol Bryntaf a’r ail gylch
i’w agor oedd yr un yn Rhiwbeina er mai
yn yr hen Sir Forgannwg oedd Rhiwbeina
ar y pryd. Mae Nesta Rees, athrawes
gyflogedig gyntaf Cylch y Crwys yn dal
yn fyw ac wedi ymgartrefu yn y Rhyl ers
blynyddoedd. Bydd ei mab, Meurig Rees,
yn ymddeol yn yr haf o fod yn brifathro
Ysgol Glan Clwyd. Mae wyrion y teulu
hwn nôl yng Nghaerdydd bellach.
Mae’r Dinesydd er gwaethaf sawl
argyfwng yn dal i ymddangos ond nôl ym
mhumdegau’r ganrif ddiwethaf cafwyd
rhag fla en ydd i’r D in es ydd dan
olygyddiaeth gŵr o’r enw Carey Roberts,
sef “Y Gaer”. Felly “Y Gaer” mewn
gwirionedd sy â’r hawl i’w gydnabod fel y
papur bro cyntaf! Tybed faint o
ddarllenwyr hŷn “Y Dinesydd” sy’n
cofio’r “Gaer”?
Gwilym E. Roberts.

Dadorchuddio
Penddelw

Ar ymddeoliad Gwenno Huws, dirprwy
brifathrawes Ysgol Gymraeg Sant Baruc,
yn nhre’r Barri penderfynodd hi ei fod
yn hen bryd cydnabod cysylltiad
Gwynfor Evans, Cyn Lywydd Plaid
Cymru, â’r dre gan iddo gael ei eni a’i
fagu yn y Barri gan fynychu Ysgol
Gynradd Gladstone ac Ysgol Uwchradd
y Bechgyn yna. Buodd farw yn 92 oed
yn 2005 ac felly dan arweiniad Gwenno
Huws aethpwyd ati i godi cronfa i dalu
am benddelw o’r gŵr hynod hwn a
chomisiynwyd y cerflunydd John
Meirion Morris, Llanuwchllyn ger y Bala
i gyflawni’r gwaith. Daeth llawer ynghyd
i Lyfrgell y Barri ar yr 28 Chwefror i
weld yr Arglwydd Dafydd EllisThomas
yn dadorchuddio’r penddelw efydd o’r
gwron hwn a gwireddwyd breuddwyd
Gwenno Huws i weld cofeb deilwng
iddo yn ie dref enedigol. Llywyddwyd y
cyfarfod gan Dulyn Griffiths, prifathro
Ysgol Sant Baruc a chafwyd cyfraniad
swynol dros ben gan Gôr yr ysgol dan
arweiniad Gwenno Huws a’r siaradwr
gwadd oedd yr Athro Gareth Williams o
Brifysgol Morgannwg.

M.Y.W. CANGEN
CAERDYDD
O ddarllen y geiriau Blodau Mis
Mawrth, Cawl cennin, Pice Bach, Bara
Brith mi fyddwch yn gwybod ar unwaith
ein bod ynghanol dathliadau Gwyl
Dewi, ac mi fydd i’r geiriau ‘balchder
Cenedlaethol’ le yn y rhestr.
Mae Gwanwyn eleni wedi bod yn
anarferol tu hwnt ‘does dim golwg o
Gennin Pedr o gwmpas y Ddinas, ond
chafodd hyn ddim effaith ar ein dathliad
n i . A c e r n a d oe d d yn a
ddiferyn o gawl Cennin na briwsionyn o
Fara Brith ar y bwrdd o’n
blaen, ni amharwyd ar noson o fwynhad
wrth ddathlu Gŵyl ein nawddsant.
Ym mwyty Eidalaidd Lorenzo, Heol
Crwys bu’r Gangen, yn griw a wyddai, o
sicrwydd am y ‘balchder Cenedlaethol’
hwnnw sy’n gwarantu bod yna hwyl
wrth gwmnîa dros Ŵyl Dewi. Criw
hapus yn eu Cymreictod.
O feddwl am destun ein cyfarfod nesaf
–
‘ Ll i fog yd d ’
‘does
ond
gobeithio nad ydym yn temtio ffawd! Ac
y cawn eich cwmni (heb sî bŵts)
ar ail Nos Fawrth Mis Ebrill.
Dyma'r arysgrif gan Euryn Ogwen
Williams a welir o dan y penddelw:
“Asbri'r gwladgarwr a'i ysbryd
yw'n rhodd ni o'r Barri i'r byd.”
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PASPORT

Gig y Fuwch Goch

Mae’r golofn yn ôl! Y mis yma Sandra
Elisa De Pol sy’n wreiddiol o’r
Ariannin sy’n cael ei holi....

Mae hi’n flwyddyn ers i dafarn y Fuwch
Goch yn Womanby Street agor fel
chwaerfusnes i Glwb Ifor Bach, ac mae
hi eisoes yn gadarnle i Gymry’r ddinas ar
noson allan.
I ddathlu y penblwydd, cynhaliwyd
gig rhad ac am ddim yno gyda rhai o
berfformwyr amlycaf Cymru – Gruff o’r
Ods, y Sibrydion, a DJ Meic P. Mae’r
Ods a’r Sibrydion yn enwau hir
sefydliedig yn y siartiau Cymraeg, ac
maent bellach yn mynnu sylw
rhyngwladol.
Gan fod y Sibrybion ymhlith fy hoff
fandiau, roedd yn rhaid i mi fynd. Mae
eu plethiad o bop, roc a chanu gwlad yn
arbennig, a’r melodiau tyn yn plesio’r
dorf.
Cafwyd sawl cân adnabyddus
ganddynt megis Naw Bywyd a Madame
Guillotine, a sawl un oddi wrth yr albwm
newydd Campfire Classics. Mae
Campfire Classics yn adlewyrchu’r
modd y mae’r Sibrydion wedi ymestyn
eu dylanwadau ac yn cael eu hysbrydoli
gan ystod ehangach o ffynhonellau;
mae’r ffaith fod yr albwm wedi bod yn
denu sylw ar draws Prydain yn dyst o’u
hapêl ehangach. Roedd eu set felly yn
cyfnewid rhwng y clasuron Cymraeg a’r
deunydd newydd Saesneg.
Ni wnaeth y problemau sain ddim i
darfu ar y noson, nac i siomi’r dorf oedd
yn aros am set DJ Meic P wrth i mi
adael, heb olwg gadael ar neb.
Ers blwyddyn, y mae’r Fuwch Goch
wedi cynnig lleoliad newydd i gynnal
gigs yng Nghaerdydd, a thra bo Clwb
Ifor yn lleoliad hirsefydliedig i ffans
cerddoriaeth, mae cynnal gig mewn
tafarn yn denu torf wahanol. Mae apêl
tafarn fel lleoliad gig llawer ehangach,
mae’n anffurfiol ac yn dod â’r
gynulleidfa yn agosach at y band. Yn
naturiol felly, roedd y perfformiad yn
arbennig.
Wrth gwrs ma’r Fuwch Goch yn
cynnig mwy nag ambell gig. Ceir clybiau
coffi i ddysgwyr, nosweithiau meic
agored a chwisiau yno, ac mae’n
ganolfan bwysig ar gyfer diwylliant
Gymraeg y ddinas.
Talodd y Sibrydion deyrnged i
berchnogion y Fuwch Goch, gan ddiolch
am y gefnogaeth y mae’r band wedi
derbyn ganddynt ar hyd y flwyddyn, gan
ddangos cyn bwysiced yw cael llwyfan
newydd i fandiau Cymraeg yn y ddinas.
Mae eisoes sibrydion ar led amdanynt yn
y wasg Brydeinig, a gellir credu fod y
Fuwch Goch wedi bod yn rhan o’r
llwyddiant hwnnw.
Gwen Owen

O le wyt ti’n dod yn reiddiol?
Rydw i’n enedigol o ddinas La Plata,
Talaith Buenos Aires, yr Ariannin. Ond
bues i’n byw yn Nhrevelin, Patagonia am
ddeng mlynedd, rhwng 1992 a 2002.
Ym mha ran o Gaerdydd wyt ti’n
byw?
Rydw i’n byw yn Llandaf.
Ers faint wyt
Nghaerdydd?
Ers saith mlynedd.

ti’n

byw

yng

Beth fuest ti’n ei wneud cyn[neu]ar ôl
symud yma?
Cyn i mi symud i Gaerdydd, fues i’n
gweithio fel athrawes am dros ddeng
mlynedd yn yr Ariannin. Mi wnes i
hyfforddi fel athrawes mewn Coleg, ond
es i i’r Brifysgol cyn hynny i ddilyn
Cwrs mewn Gwyddoniaeth am bedair
blynedd. Cyn symud i Gaerdydd
gweithiais i fel Assistant Sbaeneg yn
Ysgol Maes yr Yrfa, rhwng 20022003.
Ar ôl symud i Gaerdydd, mi wnes i
wneud nifer o bethau gwahanol  cymryd
rhan yng ngweithgareddau Menter
Caerdydd, gweithio yn Ysgol Glantaf a
Chylch Meithrin Pentrebaen, Ysgol Y
Berllan Deg ac Ysgol Pencae. Eleni ges i
swydd yn dysgu Sbaeneg yn Ysgol
Gwynllyw am flwyddyn, dros gyfnod
mamolaeth. Rydw i’n wrth fy modd yn
dysgu Sbaeneg.
Beth wyt ti’n hoffi ei wneud yn dy
amser hamdden?
Rydw i wrth fy modd yn gwneud pob
math o weithgareddau gwahanol! Ond ar
hyn o bryd rydw i’n ceisio ailgydio yn
fy ngweu! Rydw i’n awyddus i orffen
prosiect arbennig erbyn yr haf yma.
Mae’n weithgaredd sydd yn agos at fy
nghalon, am fod fy nain wedi ‘nysgu i
weu yn y lle cynta’.
Be sy’n gwneud i ti chwerthin?
Jôcs! Gan fod gen i gof ofnadwy o wael,
rydw i’n dal i chwerthin ar yr hen jôcs
hyd yn oed ar ôl eu clywed nhw
gannoedd o weithiau’n barod.
Oes yna fannau yng Nghaerdydd wyt
ti'n hoffi mynd iddynt? Pam?
Rydw i’n hoff iawn o goffi neis, felly
mae gen i hoff gaffi yn dre, mewn un o’r
Arcêds – The Plan ydy ei enw fo. Rydw

Sandra gyda’i merch Azul
i’n arfer cael cinio yno ar bnawn Sadwrn
oherwydd maen nhw’n cynnig bwyd
ffres ac organig.
Lle wyt ti’n hoffi mynd am wyliau?
Rydw i’n ysu am haul erbyn yr haf, felly
mae’n rhaid i mi ddweud mai Sbaen yw
fy hoff le. Wrth gwrs, petai digon o arian
gen i, baswn i’n mynd i’r Ariannin bob
tro.
Beth ydi’r peth mwyaf unigryw am
Gaerdydd? Pam?
Y maint a’r cynnig sydd ar gael yma,
siwr braidd. Mae ‘na ddigonedd o
amrywiaeth ac mae maint y ddinas yn
berffaith. Rydw i’n gwerthfawrogi
gwyrddni’r parciau, tawelwch yr ardal
ble dwi’n byw a’r bywyd cymdeithasol
sydd ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg.
Dydw i ddim yn siarad llawer o Saesneg
fel rheol, dim ond pan mae’n rhaid imi
wneud, oherwydd natur fy ngwaith.
Lle wyt ti’n gweld dy hun mewn deng
mlynedd?
Cwestiwn da! Pwy a wyr? Rydw i’n
fodlon iawn ar fy mywyd fel ag y mae o
ar hyn o bryd, ond does neb yn gwybod
yn iawn lle bydd bywyd yn arwaint
rhywun nagoes?

Eisteddfod y Mochyn
Cynhaliwyd ail Eisteddfod y Mochyn Du
ar nos Wener, 5 Mawrth. Roedd y lolfa
dan ei sang i glywed 4 côr yn cystadlu ac
i glywed y beirniaid, T. James Jones ac
Alwyn Humphreys yn traddodi.

Piano Sonata newydd
Mae Sonata Piano Rh 26 Blaenwern
gan Steffan W Jones newydd wedi ei
gyhoeddi. Mae’n 26 tudalen o hyd ac o
safon tua gradd 8.
Fel mae'r teitl yn golygu mae e wedi ei
sefydlu ar yr emyndôn enwog gan
W.P.Rowlands, Blaenwern. Mae 19 o
symudiadau. Cyhoeddwyd y darn gan
LOKA a'r pris yw £10 ar gael oddi wrth:
Cyhoeddiadau LOKA, 65 Stryd Tudur,
Caerdydd CF11 6AD.
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Pedair o’r
Wladfa yn
ymweld â
Chaerdydd
www.mentercaerdydd.org

029 2068 9888

Cyrsiau Undydd i
Oedolion
8 fed o Fai 2010. 10 – 3.30
Ysgol Plasmawr, Heol
Pentrebaen, Y Tyllgoed
Yoga gyda Mari Rhys
Yoga i Ymlacio o Bwysau Bywyd
Pob Dydd
Celf gydag Anthony Evans
Argraffu gyda leino
Garddio gyda Russell o ‘Byw yn yr
Ardd’ S4C
Paratoi eich gardd ar gyfer yr haf
Sbaeneg ar gyfer gwyliau gyda
Sandra de Pol
Brawddegau syml ar gyfer y
gwyliau
Coginio gyda Padrig Jones
‘King’s Arms’ Pentyrch
Bwydydd ar gyfer barbeciw a
phwdinau yr haf
Blasu Gwin gyda Françoise ‘Le
Gallois’
Blasu Gwinoedd gwyn, coch a
champagne a’r gyfer yr Haf
£25 y person yn cynnwys cinio a
lluniaeth ysgafn.
RHAID COFRESTRU
O FLAEN LLAW.
Talu a chofrestru ar y we:
www.mentercaerdydd.org
(Paypal)

Neu cysylltwch â
aweldavies@mentercaerdydd.org

neu 02920 689888

Cwis Menter Caerdydd
Nos Sul, 25ain Ebrill
Y Mochyn Du, 8pm,
Croeso cynnes i bawb!

Ddechrau Chwefror daeth
pedair gwraig o Brifysgol
Trelew yn y Wladfa i
Gaerdydd am bythefnos o
waith yn Adran y Gymraeg ym
M h r i f ys g ol C a er d yd d .
Noddwyd yr ymweliad gan
Fanc Santander sy’n annog
cydweithio rhwng Prifysgolion. Roedd
un o’r pedwar a ddaeth draw yn rhugl ei
Chymraeg sef Nanci Jones o dre Rawson
sef tref
weinyddol Talaith Chubut.
Dyma ei thrydydd ymweliad â Chymru.
Daeth draw am y tro cyntaf yn 1995 i
ddilyn cwrs Cymraeg ym Mhrifysgol
Llanbed, yna ymhen dwy flynedd daeth
draw ar gwrs hyfforddi Tiwtoriaid
Cymraeg. Mae hi’n darlithio ym
Mhrifysgol
Trelew mewn meysydd
cerddorol ac iaith. Cafodd ei magu ar
aelwyd lle clywodd y Gymraeg gan fod
ei mam Melba wastad yn siarad Cymraeg
â’i mam hithau. Mae’r teulu ochr ei mam

Clybiau Newydd
Menter Caerdydd/Urdd

Beatriz Neumann, Ana Virkel,
Brigida Baeza, Nanci Jones
yn hanu o Lanuwchllyn, PenyBontar
Ogwr a Llangynwyd, ac ochr ei Thad o
Ogledd Cymru. Mae hi wedi gweld
Caerdydd wedi newid cryn dipyn ers ei
hymweliad diwethaf ac mae hi’n hoffi’r
lle yn fawr gan ei fod yn ddinas
gosmopolitan a phawb yn gyfeillgar.
Dechreuodd ddysgu’r Gymraeg mewn
dosbarth yn Rawson yn 1994. Mae hi’n
canu mewn dau gôr bach ac yn hoffi
darllen, mynd am dro a theithio yn ei
hamser hamdden. Mae hi’n credu bod
dyfodol i’r iaith yn y Wladfa ac mae
llywodraeth Talaith Chubut yn gefnogol
i ymdrechion y Cymry i gadw’r iaith a’r
diwylliant yn fyw. Yn hanesyddol y
Cymry oedd yr Ewropeaid cyntaf i
wladychu ardal Chubut ar oherwydd eu
presenoldeb y cadarnhawyd gafael yr
Ariannin ar y tir hwnnw.

Haf 2010
Cyrsiau 10 wythnos i
blant blwyddyn 5, 6, a 7
Golff
Nos Wener 16 o Ebrill – 25 o
Fehefin, 4.305.30, Canolfan Golff
Caerdydd, Llaneirwg. Pris £50
Canwio
Prynhawn Sadwrn 17o Ebrill – 26
o Fehefin, 13pm, Canolfan
Whitewater, Bae Caerdydd. Pris
£60
Hwylfyrddio
Nos Lun 19 o Ebrill – 28 o Fehefin
4.306.30, Llanishen. Pris £ 75
Cwrs Achub Bywyd (Rookie
Lifeguard). Nos Fercher 14 o
Ebrill – 23 o Fehefin, 6.407.30,
Canolfan Hamdden y Tyllgoed.
Pris £ 50.
I gofrestru cysylltwch â Leanne ar
20 68 98 88
leanne@mentercaerdydd.org
neu talwch drwy paypal
www.mentercaerdydd.org

Cangen y De,
Cymdeithas Cymru
Ariannin
Cafwyd noson ddiddorol ym mis
Chwefror yn y Mochyn Du gyda phedair
o academyddion o Chubut yr Ariannin,
oedd ar ymweliad gyda Phrifysgol
Caerdydd.
Yna, ym mis Mawrth, bu’r Dr E Wyn
James, Caerdydd
yn sgwrsio
am
‘Eluned Morgan: Llenor Deufyd’ yn
Festri Capel Salem, Treganna.
Cofiwch am y Cyfarfod Blynyddol,
nos Fawrth 27ain Ebrill, yn Festri Capel
Salem, Treganna am 7.30yh. Eiry Palfrey
yn holi Elvira Moseley, Walter Brooks a
Miriam Tilsley am eu profiad o
ymgartrefu yng Nghymru, ac i ddilyn
caiff pwyllgor gwaith 20102011 ei
sefydlu.
Am ragor o wybodaeth, ebostiwch:
cymruariannin_de@yahoo.co.uk Gellir
cael ffurfleni i ymuno gyda Chymdeithas
Cymru Ariannin yn: www.cymru
ariannin.org/ymaelodi.php?lang=cy
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Newyddion
Hunangofiant Aelod Seneddol
Ychydig flynyddoedd yn ôl cyhoeddodd
Paul Flynn, Aelod Seneddol Gorllewin
Casnewydd hunangofiant Cymraeg
“Baglu Mlaen”. Brodor o Gaerdydd ydy
o’n wreiddiol a dysgodd Gymraeg yn
ystod ei ieuenctid. Ers hynny mae o wedi
bod yn gefnogol iawn i’r iaith a’i
diwylliant a bu’n ymgyrchu hefo eraill i
sefydlu’r Ysgol Gymraeg gyntaf yn
ninas Casnewydd. Bellach mae ail ysgol
Gymraeg sef Ysgol Ifor Hael wedi agor
yn y ddinas. Er ei fod yn 75 oed bellach
mae o wedi cyhoeddi ei fwriad i sefyll
eto fel yr ymgeisydd Llafur yn yr
Etholiad Cyffredinol yn yr haf. Adeg
Gŵyl Ddewi eleni cyhoeddodd ei
hunangofiant Saesneg sef “the Unusual
Suspect”. Mae o’n ŵr annibynnol ei
ysbryd ac yn barod i roi ei ben ar y
plocyn gan draethu ei farn yn ddiflewyn
ar dafod. Cyhoeddir ei lyfr gan Gwmni
Biteback am £19.99.
Hostel y Backpacker Ar Werth
Ar ôl deuddeg mlynedd mae Siôn
Llewelyn perchennog Hostel y
Backpacker yn Stryd Neville yng Nghlan
yr Afon wedi penderfynu cau y lle a’i roi
ar y farchnad er mwyn canolbwyntio ar
ei hostel arall sef Nos Da yn yr un ardal.
Daeth teithwyr o dros y byd i wybod am
yr hostel yn Stryd Neville ac yn 2007
ystyriwyd hi y gorau yng Nghymru gan
bobl fel y Lonely Planet. Bydd yr un
croeso i’w gael yn Nos Da sy wedi ei
adnewyddu erbyn hyn ar yn cynnig safon
uwch i’r teithwyr o bob cwr o’r byd fydd
yn dod i Gaerdydd.

Hysbysebu
yn y Dinesydd
Tudalen Gyfan A4: £200
Hanner Tudalen A4: £110
Chwarter Tudalen A4: £60
Wythfed Tudalen A4: £35
Gosod taflen ar wahan
£100  £250
Cysylltwch â
hysbysebu@dinesydd.com
neu Meleri Beynon,
Menter Caerdydd
029 20689888
www.dinesydd.com

CROESAIR
Rhif 101
gan Rhian Williams
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Atebion i:
22, Heol Cae Rhys,
Rhiwbeina, Caerdydd.
CF14 6AN
i gyrraedd erbyn
18 Ebrill 2010.
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Ar Draws
1. ‘Hidlai wlith o glaw Rhagluniaeth
Ar ___ ___ ___ ___ geirch’ (Gwenallt)
(2,5,2,1’1)
9. Fel brws yn rhan o gymysgu barn (5)
10. ‘Dramwyodd trwy _____
Mae’n tramwy yma nawr.’ (T.W) (7)
11. Yr hyn sy’n wahanol i eirth Dai (7)
13. Yn ddynol yn cefnu ar y llwybrau (5)

Adeilad hanesyddol yn Ail Agor
Codwyd adeilad hardd ac ysblennydd y
Pierhead ym Mae Caerdydd yn 1897.
Fe’i cynlluniwyd gan y pensaer William
Fame oedd dan ddylanwad y pensaer
William Burgess a adeiladodd Castell
Coch a Chastell Caerdydd. Bu’r adeilad
o fricsen goch Rhiwabon ger Wrecsam y
ngartre i Gwmni Doc Bute am
flynyddoedd lawer. Yn ystod y chwe mis
diwethaf fe’i hadnewyddwyd ac ar
Ddydd Gŵyl Dewi bu seremoni i’w hail
agor fel Canolfan Arddangos gan yr
Arglwydd Dafydd EllisThomas a
chafwyd perfformiad yn ystod y
seremoni gan ddisgyblion o Ysgol
gynradd Mount Stuart.

Defnydd Newydd i Hen Ysbyty
Agorodd Ysbyty’r Infirmary ar Heol
Casnewydd yn 1883 a chafodd ei
adnabod ar y cychwyn fel Infirmary
Morgannwg a Mynwy. Rhoddwyd y tir
i’w adeiladu arno gan Ardalydd Bute.
Ail enwyd yr ysbyty yn Infirmary
Caerdydd
yn
1895.
Wedyn
ychwanegwyd y gair Brenhinol yn 1923.
Caeodd y rhan fwyaf o’r ysbyty yn 1999
ar ôl gwasanaethu’r boblogaeth dros y
blynyddoedd. Bwriedir ei ailagor yn
2010 ar ôl ei adnewyddu ar gost o tua
£40miliwn fel Canolfan Iechyd a Gofal
Cymdeithasol.

14. Dechrau loncian a neidio i fyny (3)
15. Cloffa yn wael ac arwain i dwyllo (5)
16. Prin yw diwedd pob yfory rhyfelgar (3)
17. Gochel ddiosg ddarn cyn hanner troi
(5)
19. ‘Disgyn y gloywglwm
Hyd lawer dyfngwm
Lle rhoddodd ____
Gleisiau ar geinder’ (Waldo) (7)
21. Brenin y Môr yn ofni ein aflonyddu (7)
23. Pasio heibio neu brynu? (5)
24. Lle’n llawn gwynt a losin cymysg (11)
I Lawr
2. Plyga gan nythu yr aderyn (7)
3. Egni aelod seneddol ag urddas (5)
4. Yr asgwrn o ganol Caerdydd (3)
5 Yli Amos yn cellwair! (7)
6. Rhan o daran stormus (5)
7. Mae Eifion a Cyril yn ymuno i grwydro
(11)
8. ‘Y ___ ___ __ bridd tramor  y dwylaw
Na ddidolir rhagor’ (R.W.P) (4,4,3)
12. Bai yw codi ffi ynghanol y cyfan (5)
15. ‘Ie, yr amser . . . y blodeua y pren
almon, ac y bydd y ___ rhedyn yn
faich.’ (Pregethwr) (7)
16. Ai anodd bri pan ddaw’r awen? (7)
18. Strancio rhag y gwir diddiwedd a’i
galon angof (5)
20. Ffeindio rhywbeth miniog mewn
matras Albanaidd (5)
22. Ŵyn wedi’i rhostio yn gwneud
tanwydd (3)
Atebion Croesair Rhif 100
Ar draws: 1 Casgliadau. 7 Amryliw. 8
Wych. 10 Afonig. 12 Drosom. 13 Gwyrth.
14 Pitw. 16 Clau. 17 Braich. 19
Chwimwth. 20 Gwibio. 23 Daw. 24
Goleudy. 25 Darllenadwy.
I Lawr. 1 Cario. 2 Selsig. 3 Lawn. 4
Anferth. 5 Affwysol. 6 Faddau pechod. 9
Chymru lonydd. 11 Gwarth. 12 Draig. 15
Teilwra. 17 Bwyeill. 18 Chwilod. 21
Beudy. 22 Agen.
Cyhoeddir enillydd croesair rhif 100
yn y rhifyn nesaf.
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Newyddion o’r Eglwysi
Tabernacl, Caerdydd
Q.C.
Llongyfarchiadau i’r bargyfreithiwr
Rhodri Williams ar gael ei wahodd i
wasanaethu fel Cwnsler y Frenhines.
Mae ei lwyddiant yn haeddiannol iawn.
Cyfraniad i Haiti.
Diolch i bawb a gyfrannodd tuag at yr
Apêl i Haiti. Gwireddwyd dros fil o
bunnoedd, a hynny o fewn pythefnos.
Cyngerdd Myfyrwyr y Drindod,
Caerfyrddin.
Diolch i Euros Rhys Evans am drefnu
cyngerdd gan fyfyrwyr Coleg y Drindod
Caerfyrddin ym mis Chwefror. Roedd y
gynulleidfa yn gytûn bod yr arlwy yn
hyfryd a dymunol.
Y Gymdeithas Nos Fawrth.
Diolch i bawb a ddaeth i Salem Tonteg
yn ddiweddar. Bu’n noson hyfryd gan
greu cyfle i aelodau’r ddwy eglwys
gyfarfod â’i gilydd. Noson arall wahanol
oedd
croesawu
Rita
Jones,
Is
Gyfarwyddwr
Mudiad
Ysgolion
Meithrin, i drafod y datblygiadau
diweddaraf sydd gan y Mudiad wrth
geisio cwrdd ag anghenion plant Cymru
yn gyffredinol a Chaerdydd yn benodol.
Roedd y Cinio Gŵyl Ddewi yn
llwyddiant yn ôl yr arfer, gyda’r
chwiorydd yn darparu arlwy hyfryd i’r
criw a ddaeth ynghyd. Marc Jon
Williams oedd y siaradwr gwadd.
Y daith i Lesotho.
Diolch i Gwenallt Rees am ei gyfraniad
cyfoethog yn adrodd yn ôl i’r gynulleidfa
foreol am y daith ddiweddaraf i Sefika,
Lesotho. Mae’n amlwg i’r pum teithiwr,
sef Non a Gwenallt Rees, Bryn Evans,
Ron a Glenys Lindsay gael hwyl wrth
gyfarfod â chyfeillion Lesotho, ac iddynt
gyfarwyddo'r datblygiadau diweddaraf
i’r gegin a’r adran famolaeth sydd i’r
adeilad newydd yno. Er bod niferoedd yr
eglwys yn cynyddu yno, adroddwyd bod
y tlodi enbyd yn achosi dioddefaint
mawr, ac mae angen i ni ofyn pa fodd y
gall cefnogwyr y prosiect hwn
gynorthwyo ymhellach i gwrdd â’r gofyn
diweddaraf.
Paentio ac ati.
Bu’r sgaffaldiau yn cofleidio’r capel ers
cyn y Nadolig. Diolch i gwmni Stokes
am eu gwaith gofalus. Golchwyd y cyfan
o’r adeilad a phaentiwyd blaen yr adeilad
a’r ffenestri cefn.
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Cwrdd y Chwiorydd
Diolch i Margaret Williams am ei
chyfraniad yn sôn am ei hymweliad â
Zambia a De’r Affrig ac yna i Margaret
Hemmings am ei gwaith fel Ynad
Heddwch. Cyfarfod olaf Chwefror oedd
Taith o amgylch organau Ewrop gyda
Huw Thomas.
Ddechrau Mawrth fe ddathlodd yr
aelodau Gwrdd Gweddi Byd Eang y
Chwiorydd yn Eglwys Dewi Sant.
Cyflwyniad i’r ardd berlysiau a gawsom
yr wythnos ganlynol gan Carys Whelan.
Cyngerdd y Côr.
Daeth llu i fwynhau cyngerdd y côr a
gynhaliwyd eleni yn Eglwys Sant Ioan ar
Fawrth 16. Roedd hi’n noson fendigedig
ac yn llwyddiant ysgubol. Yn y rhan
gyntaf cawsom eitemau amrywiol gan y
Côr, Pedwarawd Rhydfelen a’r pedwar
unawdydd ifanc – Angharad Morgan,
Rhian Williams, Trystan Griffiths a
Steffan Jones. Neilltuwyd yr ail hanner i
Offeren Sant Nicholas gan Haydn –
gyda’r Côr, yr unawdwyr
a Rob
Nicholls wrth yr organ.

Capel y Crwys
Y Gymdeithas
Cafodd aelodau y Gymdeithas ddau
gyfarfod llewyrchus iawn yn ddiweddar.
Ar Nos Wener Chwefror 12 fed cafwyd
noson o Gwis cymdeithasol o dan
arweiniad Hanna Jones ag
Emyr
Gruffydd. Roedd y cwestiynau wedi ei
dethol yn ofalus fel bod pawb yn medru
cyfrannu yn ôl ei gefndir a’i wybodaeth
gyffredinol. Roedd y byrddau unigol
wedi ei hulio gyda digonedd o fwydydd
bys a bawd. Diolch i’r ddau gwis fesistr.
Ar Fawrth 5ed dathlwyd Gŵyl ein
nawdd Sant gyda chinio yng Nghlwb
Golff Caerdydd. Y gŵr gwadd oedd
David Meredith cyn bennaeth
cysylltiadau cyhoeddus Teledu Harlech
ac S4C a chafwyd noson ffraeth a difyr
yn ei gwmni. Rhoddwyd datganiadau ar
y delyn gan Elin Rowlands ac fe
gydlynwyd y gweithgareddau gan y
Cadeirydd Catherine Jobbins.
Y Gorlan
Ein gwraig wadd ar gyfer Mawrth y 10
fed oedd Aelonwy Jones ond oherwydd
anhwylder methodd a bod gyda ni,
dymunwn iddi wellhad buan. Yn ei
habsenoldeb cafwyd prynhawn difyr
iawn yn gwrando ar E.D.Evans yn trafod
caneuon gwerin Cymru o Fôn i Fynwy.
Fel hanesydd rhoddodd bwyslais ar eu
cynnwys yn ogystal â’i lleoliad a’r
alawon gwerin cyfarwydd megis
Bugeilio’r Gwenith Gwyn a’r Ferch o

Salem Treganna
Dathlu Gŵyl Ddewi
Cawsom fore lliwgar a deniadol ar y
seithfed o Fawrth i ddathlu dydd ein
nawddsant wrth i'r plant wisgo eu gwisg
Gymreig, a chafwyd gwledd o gawl i
ddilyn yr oedfa yn ystafell Edwin a'r
festri. Roedd y lle dan ei sang a phawb
yn gwledda, ac yn falch nad oedd
coginio i'w wneud ar ôl mynd adre!
Disgleiriodd plant yr ysgol Sul gyda'u
cyfraniadau hyfryd yn yr oedfa.
Swper Gŵyl Ddewi yn y Mochyn Du
Diolch i'r Mochyn Du am fwyd hynod o
dda ar y 3ydd o Fawrth wrth i
gymdeithas yr eglwys ddathlu. Cafwyd
noson arbennig o hwyliog yng nghwmni
ein gwestai arbennig Caryl Parry Jones.
Bedydd
Cawsom dystio i fedydd Rhiannon,
merch Ian ac Elen ar y 7fed o Fawrth.
Llongyfarchiadau i chi a dymuniadau
gorau i'r dyfodol i chi fel teulu.
Clwb Brecwast
Mae'r Clwb yn mynd o nerth i nerth i
famau/tadau a'u babanod a phlant o dan
oed meithrin. Croeso i chi ymuno a ni 
rydym yn cyfarfod ddwywaith y mis.
Noson o Flasu Gwin
Cawsom noson arbennig o dda ac fe
ddaeth criw da ynghyd i flasu a phrofi o
dan ofal Haf Hayes a Geraint Cynan.
Trip i Cheltenham
Rydym yn trefnu trip siopa i Cheltenham
ddydd Sadwrn y 15fed o Fai. Bydd y
bws yn gadael Salem am 8.30 a'r pris
fydd £11 y pen. Croeso i chi ymuno 
rhowch wybod i un o swyddogion
Salem.
Cwis
Bydd cwis nos Wener 23 Ebrill yn Gôl o
dan ofal Aled Wyn a Graham Bowen, £3
y pen a'r elw i gronfa'r estyniad. Croeso
cynnes i bawb!
Blwy’ Penderyn.
Y Grŵp Merched
Y Bwthyn Cymreig oedd testun
anerchiad Eirwyn Wiliam yng
nghyfarfod y grŵp yma a gyfarfu ar Nos
Lun Mawrth 8fed, rhoddodd Eirwyn
bwyslais ar allu y gwerinwr Cymreig i
greu cartref iddo ei hun trwy ddefnyddio
yr hyn oedd yn werthfawr a rhad yn ei
amgylchedd. Noson werthfawr ac yn
rhagflas o’i gyfrol Y Bwthyn Cymreig
sydd i’w gyhoeddi yn fuan.
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Minny Street

Oedfa Gŵyl Ddewi
Ar noson Gŵyl Ddewi cafwyd bendith o
gydaddoli dan arweiniad ein Gweinidog,
y Parchg Owain Llyr Evans. Yng
nghwmni Cerddorfa Ieuenctid yr Eglwys
canwyd mawl i Dduw a diolchwyd mewn
gweddi, darlleniad a chân am ein gwlad
a’n treftadaeth. Hyn yn unol â dymuniad
Undeb yr Annibynwyr i nodi’r dydd fel
dydd o weddi ac ymbil am Gymru a’i
phobl.
Gorffennwyd yr oedfa gan
gyflwyniad o gredo Ifan ab Owen
Edwards (Credaf: llyfr o dystiolaeth
Gristnogol; gol J.E.Meredith, Gwasg
Aberystwyth, 1943)  geiriau a oedd yn
gwbl berthnasol i’w clywed mewn
gwasanaeth i ddathlu Gŵyl ein
Nawddsant. Byddai hefyd o fudd i
arweinwyr cyfredol yr Urdd eu darllen
a’u hystyried.
Addoli ar y Cyd
Mae Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd
yn cynnig cyfarfodydd amrywiol yn ystod
y flwyddyn ond mae’n siŵr fod y gyfres o
Fyfyrdodau’r Grawys yn un o
uchafbwyntiau’r rhaglen. Eisoes cafwyd
cyfarfodydd bendithiol yn Salem,
Treganna dan arweiniad y Parchg Dafydd
Andrew Jones ac ym Minny Street dan
arweiniad y Parchg Menna Brown.
Masnach Deg
A ninnau’n Minny Street wedi ein
cofrestru fel Eglwys Masnach Deg dan
nawdd Undeb yr Annibynwyr, priodol
oedd i ni ddathlu diwedd Pythefnos
Masnach Deg eleni gyda the parti! Roedd
y Cylch Dinasyddiaeth, dan arweiniad
Dianne Bartholomew, wedi sicrhau fod
cyfle i bawb fwynhau danteithion a blasu
gwahanol fathau o de Masnach Deg yn y
Festri. Roedd pwyslais y Bythefnos eleni
ar gael pob un ohonom i gyfnewid ein
nwyddau arferol am nwyddau Masnach
Deg.
Y Gymdeithas
Ganol Chwefror cawsom gwmni Siân
Meinir wrth iddi gyflwyno ei thaith
gerddorol: cystadlu am y tro cyntaf yn
Eisteddfod yr Urdd y Barri, ennill y
Rhuban Glas yn 2001 a chanu ar
lwyfannau opera’r byd fel unawdydd ac
fel un o aelodau Corws ein Cwmni Opera
Cenedlaethol. Nid rhyfedd iddi gyflwyno
ambell i gân yn ystod y noson hynod
ddiddorol hon.
Bythefnos yn ddiweddarach cynhaliwyd
“Hawl i Holi ar Ŵyl Ddewi”. Roedd y

9

Eglwys Dewi Sant

Ebeneser, Heol Siarl

Dathlu Gŵyl ein Nawddsant
Fore Sul, 28 Chwefror, braint i ni, fel
eglwys, oedd cael croesawu Y Gwir
Barchedig Wyn Evans, Tyddewi, i
bregethu yng ngweinyddiad o’r Cymun
Bendigaid a oedd yn ddathliad o Ŵyl ein
Nawddsant.
Ac yntau yn awdurdod cydnabyddedig
ar hanes Dewi Sant, nid syndod felly
oedd inni gael gan yr Esgob bregeth a
oedd yn ddehongliad ysgolheigaidd o
fywyd Dewi ac o Gymru yn oes dywyll y
Seintiau, gyda neges amserol yn deillio
o’r cyfan i ni ac i’r oes sydd ohoni.

Y Gymdeithas
Ar 11 Mawrth Cafodd tua 50 ohonom
gyfle fel cymdeithas i fwynhau cwmni
ein gilydd yng Nghlwb Golff Yr
Eglwysnewydd wrth ddathlu Gŵyl
Ddewi. Cafwyd pryd pedwar cwrs
gwerth chweil ac roedd pawb wedi’u
digoni. Y gŵr gwadd oedd Delwyn Siôn.
Adroddodd ‘chydig o hanes y teulu, ac
ambell i stori ddigri, yn ei ffordd
ddihafal ei hun.. Cafwyd ambell i gân
hefyd a’r hanes arweiniodd at ei
sgwennu  ‘Hirddydd Haf’ a ‘Y niwl ar
fryniau Dyfed’ yn eu plith. ’ Diolch i
bwyllgor y gymdeithas am drefnu. Trip i
ardal y ‘steddfod ym Mhlaenau Gwent
fydd cyfarfod ola’r tymor ar 15 Mai.

Cinio Dathlu
Yn dilyn y Gwasanaeth, ac i barhau â’n
dathlu yng nghwmni’r Esgob Wyn,
cafwyd cyfle i gymdeithasu yn y neuadd
dros Ginio Gŵyl Dewi arbennig o flasus
a baratowyd gan y gwragedd.
DYDD GWEDDI BYDEANG Y
MERCHED
Tro Eglwys Dewi Sant oedd hi eleni i
groesawu aelodau eglwysi Cymraeg
Caerdydd i’r Gwasanaeth hwn.
Paratowyd Gwasanaeth 2010, ar y
thema Bydded i Bopeth Byw Foliannu’r
Arglwydd gan bwyllgor o wragedd
Cristnogol o Camerŵn. Roedd rhannau
arweiniol y Gwasanaeth yng ngofal
gwragedd Dewi Sant a Marian
Fairclough wrth yr organ; bu aelodau o
Eglwysi Salem, Y Crwys ac Ebeneser yn
gyfrifol am weddill yr oedfa.
Newyddbeth oedd y cyflwyniad
pwyntpwer o luniau o Camerŵn i gyd
fynd â’r myfyrdod effeithiol a heriol a
gafwyd gan Rhian Linecar ein
siaradwraig wadd. A bu gwrando ar
ychydig o ganu mawl gorfoleddus o
swnllyd, oddiar grynoddisg, yn fodd
arall i’n hatgoffa o ddulliau addoli
Cristnogion Camerŵn.
Testun dathlu, yn sicr, yw’r
cydweithredu eciwmenaidd llawen a
ddaw yn sgil cydlynu a chynnal y
Gwasanaeth Bydeang blynyddol hwn.
noson dan lywyddiaeth ddiogel Betsan
Powys a chafwyd nifer o gwestiynau
lleddf a llon o du’r gynulleidfa. Cafwyd
atebion arbennig ac amrywiol gan y
pedwar panelwr: Gwenllïan Carr
(Pennaeth Cyfathrebu yr Eisteddfod
Genedlaethol), Richard Wyn Jones
(Sylwedydd Gwleidyddol), Angharad
Mair (Darlledwraig  ac un ohonom ni!)
ac Arwel Elis Owen (Cyfarwyddwr
Cwmni Cambrensis). Mae ein diolch i’r
pedwar, ynghyd â Betsan Powys, am ein
difyrru.

Cyrddau pregethu hanner blynyddol
Ar 14 Mawrth braint oedd cael croesawu
nôl i’n plith y Parch Ddr. Geraint Tudur
 hen ffrind, sy’n agos iawn at galon
llawer o’r aelodau. Yng nghwrdd y bore
bu’r gerddorfa yn arwain y canu a
chymrwyd rhan gan nifer o’r ieuenctid.
Diolch am eu parodrwydd a’u
ffyddlondeb. Y testun yng nghwrdd y
bore oedd ‘Y saint’. Pobol wedi ein galw
ydym drwy Iesu Grist. Duw fydd yn ein
cynnal a’n cadw gyda’n gilydd. Rydym
wedi’n galw at ein gilydd i bwrpas.
Gyda’r nos wedyn ‘Y Cynhaeaf’ oedd
ei destun Mae’r cynhaeaf yn fawr ond y
gweithwyr yn brin. Iesu Grist oedd yr
hedyn. Mae’r gwaith yn cael ei wneud
heddiw drwy weinidogaethu. Mae ‘na
fechgyn a merched ifanc yn cael eu galw
i’r gwaith  a rhaid i ni eu cefnogi a’u
hannog. Mae gwaith i’w wneud eto ac
mae gan fod un ohonom ei ddyletswydd
a’n braint ni yw bod yn rhan o’r gwaith.
Diolch i Geraint am ei neges amserol i ni
fel eglwys Ebeneser wrth i ni edrych i
ddyfodol anturus pan fyddwn yn gadael
yr adeilad presennol ym mis Gorffennaf.
Penblwydd arbennig
Ar 18 Mawrth dathlodd Nansi Evans ei
phenblwydd yn 90 oed. Mae Nansi wedi
bod yn aelod yn Ebeneser ers 43 o
flynyddoedd. Dyma i chi un sy’n frwd
dros ei ffydd ac yn ffyddlon iawn i’r
gwasanaethau a’r gweithgareddau
wythnosol. Dyma i chi un sydd a’i chof
gystal os nad gwell nac ambell i un
hanner ei hoed. Mae Anti Nansi yn dipyn
o ffefryn ymysg y plant a’r bobol ifanc
ac yn agos iawn i’w calonnau. Cafodd
barti bnawn Iau, ar ddiwrnod ei phen
blwydd, cyn cyfarfod y pnawn o
Gymdeithas y Chwiorydd a chyfle
wedyn, ar y penwythnos i ddathlu yng
nghwmni ei theulu.
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Cydymdeimlo
Cydymdeimlo â theulu y diweddar Kate
Rees, Cyncoed, ond gynt o Dreharris a fu
farw ar y 6 Mawrth ar ôl cystudd hir.
Cynhaliwyd gwasanaeth preifat yn
Amlosgfa’r Ddraenen Llanisien ar y 17
Mawrth ac yna bu gwasanaeth
cyhoeddus yng Nghapel y Tabernacl yr
Ais.
Cydymdeimlo â theulu y diweddar David
Humphreys Evans, yr Eglwys Newydd, a
hunodd yn dawel yn Hosbis Home
Towers Penarth ar y 7 Mawrth. Bu’r
angladd yn Eglwys y Santes Fair yr
Eglwys Newydd ar y 18 Mawrth ac yn
dilyn yn Amlosgfa’r Ddraenen.
Cydymdeimlo â theulu y diweddar
Eithwen Jones, gweddw y diweddar Reg
Jones a arferai gadw fferyllfa yn heol
Beulah, Rhiwbeina, a fu farw’n dawel yn
ei chanfed blwyddyn ar y 6 Mawrth.
Hanai’r teulu o Sir Gaerfyrddin.
Cynhaliwyd yr angladd yng Nghapel
Beulah Rhiwbeina ar y 19 Mawrth ac yn
dilyn yn Amlosgfa’r Ddraenen.
Cydymdeimlo â theulu y diweddar
Muriel Fitzpatrick gynt o Riwbeina a fu
farw yn 79 oed yng Nghartre Nyrsio
Dyffryn Ffrwd ar y 19 Chwefror. Bu’r
angladd yn Amlosgfa’r Ddraenen yn
Llanisien ar y 4 Mawrth.

Muriel Davies (Wheeler gynt)
Ar 17 Mawrth, yn 86 mlwydd oed, yn
Ysbyty Dewi Sant, bu farw Muriel, priod
Larry Davies, Heol Rhydypennau,
Cyncoed.
Magwyd hi yn Nhrelái, yn un o
efeilliaid, mewn teulu mawr. Hoffai
Muriel adrodd y stori iddi hi, ar ei
genedigaeth, gael ei thaflu o’r neilltu fel
plentyn marwanedig, nes i rywun
sylweddoli bod y baban yn fyw!
Collodd ei hefaill, Joan, ei bywyd yn
ddwy ar bymtheg oed, wedi damwain
mewn campfa.
Yr oedd yn ferch
ddisglair iawn a sefydlwyd gwobr er cof
amdani yn Ysgol Uwchradd y Merched,
Canton, The Joan Wheeler Memorial
Prize.
Wedi ugain mlynedd yn athrawes, yn
ysgolion Hywel Dda a Windsor Clive,
Trelái, apwyntiwyd Muriel yn bennaeth
Ysgol Gynradd Rhydypennau, lle bu hi
am ugain mlynedd arall.
Y
Cyfarwyddwr Addysg ar y pryd oedd
Robert Preswood. Byddai Muriel yn
gwenu’n ddireidus wrth ddweud mai ei
phrofiadau yn Nhrelái a’i galluogodd i
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Llais yr Adar
Gleision
Mae Ali Yassine wedi bod yn gefnogwr
brwd o dîm pêldroed Caerdydd ers pan
oedd yn blentyn ifanc. Erbyn hyn, wedi
iddo wireddu breuddwyd, mae’n ddigon
ffodus i gael cymysgu gyda’r
chwaraewyr, cerdded coridorau’r
stadiwm a chael yr olygfa ora’ o bob
gêm.
Ali yw’r llais sydd i’w glywed yn
ystod gemau pêldroed Caerdydd yn
Stadiwm Caerdydd ac mewn cyfrol
newydd mae’n mynd ati i egluro sut y
llwyddodd i berswadio’r Clwb i roi’r
swydd iddo.
Mae Ali Yassine; Llais yr Adar
Gleision yn un o wyth cyfrol, pedair yn
Gymraeg, a phedair yn Saesneg, sy’n
cael eu cyhoeddi fel rhan o Wythnos
Stori Sydyn 2010, Chwefror 22ain 
27ain. Er mwyn dathlu’r wythnos ac
annog pobl i ddarllen fe fu Ali’n darllen
rhannau o’i gyfrol i’r teithwyr ar drên
Ariva rhwng Merthyr a Chaerdydd.
2010 yw'r bumed flwyddyn yn olynol i
ymgyrch Stori Sydyn gael ei chynnal.
Cyhoeddir y llyfrau gyda chefnogaeth
gan Gyngor Llyfrau Cymru dan nawdd
Llywodraeth Cynulliad Cymru. Mae’r
gyfres yn cyflwyno llyfrau byr a bachog
gan awduron poblogaidd ac wynebau
cyfarwydd i bobl sydd heb agor llyfr ers
drin rhieni Cyncoed! Ysbrydolodd,
cefnogodd a hybodd yrfa sawl athro. Yr
oedd yn fawr ei pharch ymysg ei chyd
benaethiaid.
Un hawddgar a siriol ond cadarn a
diffwdan oedd Muriel. Cyfarfu â Larry
trwy eu diddordeb ym myd y ddrama a’u
hymwneud â Theatr Everyman.
Ysgogodd ei phriod i hyfforddi fel
ciropodydd a bu ef wrth y gwaith hwnnw
tan eu hymddeoliad nhw.
Yn y cyfnod hwnnw y penderfynodd y
ddau ddysgu Cymraeg. Daethant yn
rhan annatod o’r gyfeillach honno. Y
mae pawb ym myd y dysgwyr yn cofio
brwdfrydedd Muriel a Larry, a hwythau
yn eu tro wedi gorfoleddu a diolch am yr
holl gysylltiadau gwerthfawr a
phrofiadau bythgofiadwy a ddaeth yn
sgil yr holl ymdrechu.
Bydd sawl
cymdeithas yn y ddinas yn gweld eisiau
Muriel. Yr oedd Tŷ’r Cymry yn golygu
llawer i’r ddau, a hwythau a’r diweddar
Iorwerth Morgan yn gyfeillion pennaf.
Cydymdeimlwn yn fawr â Larry, y
teulu, a’r holl gyfeillion yn eu galar ar ôl
un mor arbennig â Muriel.
Lona Roberts

amser, sy’n cael trafferth darllen neu i
unrhyw un sydd am ddarllen llyfr difyr.
Er mai cynnig ei hun fel rheolwr
newydd i Gaerdydd wedi ymadawiad
Bobby Gould yn 2001 wnaeth Ali, fe
fodlonodd ar gael bod yn llais y stadiwm,
ac yn y gyfrol hon fe gawn glywed am
helyntion Ali wrth iddo fynd ati’n
wythnosol i ddiddanu miloedd o
gefnogwyr yn Stadiwm Caerdydd gyda’i
sylwadau ffraeth, datganiadau doniol a’i
ddewis difyr o ganeuon.
Ali Yassine; Llais yr Adar Gleision
Ali Yassine ag Alun Gibbard
Y Lolfa £1.99

Jamie mewn llyfr
Fel rhan o Wythnos Stori Sydyn gan
Wasg y Lolfa i annog pobl i ailgydio yn
yr arferiad o ddarllen cyhoeddwyd wyth
llyfr, pedwar yn Gymraeg a phedwar yn
Saesneg. Un o’r pedwar Cymraeg ydy’r
llyfr “Jamie: y llew yn Ne Affrig” gan
Jamie Roberts cynddisgybl yn Ysgol
Glantaf, chwaraewr rygbi cenedlaethol a
rhyngwladol a thîm y Gleision. Yn
ogystal â chwarae rygbi mae Jamie yn
astudio meddygaeth ym Mhrifysgol
Caerdydd. Yn y llyfr mae Jamie yn
disgrifio flwyddyn fwyaf llewyrchus ei
yrfa hyd yn hyn pan y’i dewiswyd i fod
yn aelod o Dîm y Llewod ar eu taith i
Dde Affrig. Cafodd ei enwi yn
chwaraewr gorau’r daith yn ogystal â
llwyddo i sgorio cais yn un o’r gemau.

Llythyr at y Golygydd
Er bod polisi dwyieithog da iawn gan
Gyngor Caerdydd y dyddiau hyn,
eithriad amlwg yw diffyg arwyddion
diogelwch Cymraeg ar eu safleoedd
adeiladu.
Felly ar safle adeiladu y cabandy
newydd ym Mharc Biwt, mae'r
arwyddion hyn yn Saesneg yn unig.
Tybed nad oes dyletswydd gyfreithiol i
gwmnïau preifat i'w cyflenwi nhw.
Ond pam nad yw'r Cyngor yn mynnu
fod arwyddion dwyieithog yn cael eu
darparu cyn iddyn nhw gyrraedd
cytundeb gyda chontractwyr?
Hyn ddylai fod eu polisi bob tro.
Steve Jones
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Calendr y Dinesydd
Gwener, 2 Ebrill:
Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd.
Oedfa Dydd Gwener y Groglith dan
arweiniad y Parch. Denzil John, yn
Eglwys Dewi Sant, am 2.00pm.
Iau, 8 Ebrill
Recordiadau Steam Pie yn cyflwyno
cyngerdd gan y band Allan yn y Fan a’r
delynores Delyth Jenkins, yn y Porth,
Keppoch St, Y Rhath. Manylion pellach:
02920483344 www.thegate.org.uk.
Llun, 12 Ebrill
Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd yng
Ngwesty Churchills am 7.30 pm.
Siaradwr gwadd: Yr Athro Thomas Glyn
Watkins (Prif Gwnsler Deddfwriaethol i
Gymru). Manylion pellach: Tony Couch
( 0 2 9  2 0 7 5  3 6 2 5
n e u
ajcouch@yahoo.co.uk).
Mawrth, 13 Ebrill
Merched y Wawr, Caerdydd. Sgwrs gan
Nia Roberts (Asiantiaeth yr Amgylchedd)
ar y testun ‘Llifogydd’, yn Eglwys
Fethodistaidd Cyncoed, Westminster
Crescent, Cyncoed, am 7.30pm.
Mercher, 14 Ebrill
Cymdeithas Tŷ’r Cymry. Y Cyfarfod
Blynyddol, yn Nhŷ’r Cymry, 11 Heol
Gordon, am 7.30pm.
Mercher, 14 Ebrill
Merched y Wawr Radur. Sgwrs gan Ieuan
Evans, ‘Crochenwaith De Cymru’, am
7.30pm yng Nghapel y Methodistiaid,
Windsor Road, Radur.
Iau–Sadwrn, 15–17 Ebrill
Sherman Cymru yn cyflwyno’r ddrama
‘Llwyth’ gan Dafydd James, gyda Chôr
Aelwyd y Waun Ddyfal, yng nghanolfan
Chapter am 8.00pm. Manylion pellach:
02920304400.
Gwener, 16 Ebrill
Cylch Llyfryddol Caerdydd. ‘Taith Nest.’
Sgwrs gan B. Siân Reeves am ei nofel
ddiweddar, yn Ystafell 0.31, Adeilad y
Dyniaethau, Safle Rhodfa Colum,
Prifysgol Caerdydd, am 7.00pm.
Cydnabyddir nawdd yr Academi.
Sadwrn, 17 Ebrill
Bore coffi i ddysgwyr yn adeilad yr
Eglwys Efengylaidd Gymraeg, Harriet St,
Cathays, rhwng 10.30 a 12.00.
Cyflwyniad i’r Cynulliad gan Meleri
Perkins am 11.00am. Croeso cynnes i
bobl nad ydynt yn aelodau o’r Eglwys.
Sul, 18 Ebrill
Côrdydd: Cyngerdd er budd ‘Touch
Trust’ yng Nghapel Minny Street, i
ddechrau am 8.00pm. Tocynnau £5 (ar
gael o Siop y Felin, Yr Eglwys Newydd).
Manylion pellach 02920339568.
Llun, 19 Ebrill
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Noson
yng nghwmni Islwyn ‘Gus’ Jones

(Gwenfô) yng nghapel Bethany am
7.30pm.
Mawrth–Sadwrn, 20–24 Ebrill
Sherman Cymru yn cyflwyno’r ddrama
‘Llwyth’ gan Dafydd James, gyda Chôr
Aelwyd y Waun Ddyfal, yng nghanolfan
Chapter am 8.00pm. Manylion pellach:
02920304400.
Mawrth, 20 Ebrill
Darlith Goffa G. J. Williams (dan nawdd
Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd).
Darlith gan yr Athro Patrick Sims
Williams (Aberystwyth) ar y testun
‘Celtic Continuity’, yn Ystafell 0.31,
Adeilad y Dyniaethau, Prifysgol
Caerdydd, am 5.30pm.
Gwener, 23 Ebrill
Noson o Adloniant yng nghwmni Siriol
Burford a Steve Preston yn Eglwys y
Crwys. Tocynnau: £5.00. Croeso i bawb.
Sul, 25 Ebrill
Côr Godre’r Garth yn cyflwyno
‘Gorffennwyd’, cantata’r Pasg i gôr a
cherddorfa siambr gan Eilir Owen
Griffiths, yn Tabernacl, Yr Efail Isaf, am
7.30pm. Unawdwyr: Robin Lyn, Melissa
Henry, Hedd Owen Griffiths, Llew
Davies ac Ifan GwilymJones. Llefarydd:
Catrin Heledd.
Mawrth, 27 Ebrill
Cangen y De, Cymdeithas Cymru
Ariannin. Cyfarfod Blynyddol, yn festri
Capel Salem, Treganna, am 7.30pm.
Bydd Eiry Palfrey yn holi Elvira
Moseley, Walter Brooks a Miriam Tilsley
am eu profiad o ymgartrefu yng
Nghymru.
Iau, 29 Ebrill
Merched y Wawr Radur. Noson Goffi
Rhanbarth y DeDdwyrain, yn Neuadd
Christchurch, Heol Isaf, Radur, am
7.00pm. Codir arian at Eisteddfod
Genedlaethol Blaenau Gwent a Blaenau’r
Cymoedd.
Sadwrn, 1 Mai
Canolfan y Mileniwm yn dathlu Calan
Mai yng Nghymru a deugain mlwyddiant
gŵyl gwerin Lorient yn Llydaw drwy
gerddoriaeth draddodiadol y ddwy wlad
gydag offeynwyr a dawnswyr Cerddorfa
Gwerin y Glerorfa, Calan a Siân James
ac o Lydaw, dawnswyr ac offerynwyr
band pibau Bagad Kevrenn Alfré,
Lleuwen Steffan a Nolwenn Korbell.
Manylion a thocynnau o Ganolfan y
Mileniwm http://www.wmc.org.uk., ffôn
029 20636464
Sadwrn, 1 Mai
Cyngerdd gan Gôr Philharmonig
Caerdydd dan arweiniad Alun Guy yn
Neuadd Gyngerdd y Brifysgol, Heol
Corbett am 7.30pm. Bydd y rhaglen yn
cynnwys ‘Offeren y Requiem’ gan
Mozart, ‘O Fab y Dyn’ gan Eric Jones, a
‘Te Deum Laudamus’ gan Haydn.
Mercher, 5 Mai
Merched y Wawr Radur. Sgwrs gan
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Miriam Bowen ar ragoriaethau Aloe
Vera, am 7.30pm yng Nghapel y
Methodistiaid, Windsor Road, Radur.
Gwener a Sadwrn, 7 a 8 Mai
Theatr Bara Caws yn cyflwyno ‘Deryn
Du’ yng Nghanolfan y Chapter am
8.00pm. Tocynnau: 029 20304400
Llun, 10 Mai
Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd yng
Ngwesty Churchills am 7.30 pm.
Siaradwr gwadd: Aled Eirug. Manylion
pellach: Tony Couch (02920753625 neu
ajcouch@yahoo.co.uk).
Mawrth, 11 Mai
Merched y Wawr, Caerdydd. Sgwrs gan
Manon Davies, ‘Y lliwiau sy orau i ni’,
yn Eglwys Fethodistaidd Cyncoed,
Westminster Crescent, Cyncoed, am
7.30pm.
Mercher, 12 Mai
Cymdeithas Tŷ’r Cymry. Teithio’r Byd
gyda Gwenfair Griffiths, yn Nhŷ’r
Cymry, 11 Heol Gordon, am 7.30pm.
Iau, 13 Mai
Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd.
Oedfa Cymorth Cristnogol dan arweiniad
Jeff Williams, yng nghapel y Crwys, am
7.30pm.
Sadwrn, 15 Mai
Bore coffi i ddysgwyr yn adeilad yr
Eglwys Efengylaidd Gymraeg, Harriet St,
Cathays, rhwng 10.30 a 12.00. Sgwrs gan
Marc Evans ar ‘Ein Tad’ ar dafodau
Celtaidd, am 11.00am. Croeso cynnes i
bobl nad ydynt yn aelodau o’r Eglwys.
Llun, 17 Mai
Cymdeithas G ymraeg Rhiwbina.
Cyngerdd Côr Bechgyn Bro Taf yng
nghapel Bethel am 7.30pm. Mynediad:
£5.
Llun, 17 Mai
Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd.
‘Gwyddoniaeth a’r Eisteddfod.’ Sgwrs
gan Dr Neville Evans (Cadeirydd y
Gymdeithas), yn Ystafell G77 ym Mhrif
Adeilad Prifysgol Caerdydd, Parc
Cathays, am 7.30pm. Croeso i bobl nad
ydynt yn ‘arbenigwyr’ gwyddonol.
Anfonwch fanylion ar gyfer y Calendr at
Dr E. Wyn James, 16 Kelston Rd., Yr
Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 2AJ
(Ffôn: 02920628754; ebost:
JamesEW@caerdydd.ac.uk).

Arddangosfa Arlunydd
Cynhaliodd Elfyn Lewis gynt o
Borthmadog arddangosfa o’i waith yn
Neuadd Dewi Sant Caerdydd ym mis
Mawrth. Fe oedd enillydd y Fedal Aur
yn yr Adran Gelf yn Eisteddfod
Genedlaethol y Bala y llynedd. Pob
llwyddiant iddo eto yn y dyfodol.
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Ysgol Treganna
a Than yr Eos
Llongyfarchiadau mawr i bawb a
gymerodd rhan yn Eisteddfod y Sir
yn y Bari Ddydd Sadwrn diwethaf
13/3/10.
Dyma ganlyniadau’r
cystadlu: Unawd blwyddyn 2 ac iau 
1af Manon Hammond. Ymgom – 1af
(Gareth Scourfield/Phoebe Roberts,
Megan Thomas ac Osian Collins).
Deuawd – 2ail Amber a Jessica Jones
Parti Llefaru – 1af. Parti Cerdd Dant –
1af. Pob hwyl iddynt yn Eisteddfod yr
Urdd yn Llanerchaeron, Ceredigion (31
Mai – 5 Mehefin 2010)
Llongyfarchiadau i bawb am gymryd
rhan yn ein Eisteddfod Ysgol ar ddydd
Gŵyl Dewi. Roedd pawb yn edrych yn
wych yn eu gwisgoedd traddodiadol ac
wedi cystadlu yn frŵd iawn.
Mae disgyblion blwyddyn 6 wedi bod yn
brysur iawn yn gweithio ar gynllun
darllen pâr efo disgyblion Dosbarth
Branwen + Dosbarth Blodeuwedd
(blwyddyn 2)Ysgol Tan yr Eos! (Dyma
lun o Molly McCandless a Rocco
Western)

Ysgol y Wern

Aeth côr yr ysgol i ganu yn Neuadd y
Sir ar ddydd Gwŷl Ddewi

Ysgol Melin
Gruffydd
Arolwg Ysgol
Cafodd Ysgol Melin Gruffydd ei
harolygu yn ddiweddar gan ESTYN ac
mae canfyddiadau’r arolwg yn eithriadol
o gadarnhaol. Dyfarnodd y tîm arolygu
saith gradd 1 i’r ysgol, y graddau uchaf
posib a rhoddwyd gradd un i bob pwnc a
arolygwyd. Rydym wrth gwrs yn
ymfalchïo yn y canfyddiadau yma sydd
yn cadarnhau'r gwaith arbennig sydd yn
digwydd ym Melin Gruffydd. Diolch o
galon i’r staff a’r plant am eu
hymdrechion ac i’r llywodraethwyr a’r
rhieni am eu cefnogaeth!
Eisteddfod Yr Urdd
Llongyfarchiadau mawr i’r plant fu’n
cystadlu yn Eisteddfodau’r Urdd yn
ddiweddar ac yn arbennig i’r canlynol
am ennill yn y rownd sirol. Diolch yn
fawr i’r staff am eu holl waith caled. Pob
hwyl ichi gyd yn Llanerchaeron fis Mai!
Llefaru dan 12: Beca Hayes. Unawd dan
10: Laura Anderson. Tîm Dawnsio
Gwerin dan 10.

Cafwyd llawer o hwyl ar wibdaith
dosbarthiadau Mabon ac Olwen i Sŵ
Arch Noa. Cafodd y disgyblion gyfle i
fwydo ŵyn bach a gafael mewn cywion
wythnos oed. Ond pinacl y trip oedd
cyfarfod â’r teigrod a’r llewod er eu bod
yn gysglyd iawn! (Dyma lun ohonynt o
flaen yr arch)

Celf a Chrefft
Print du a gwyn Bl 2 ac iau: Cadi
Davage. Print/iau du a gwyn Bl 3 a 4:
Cerys Davage. Printiau lliw Bl 2 ac iau:
Ifan Miller. Gemwaith Bl 3 a 4: Ffion
Dugdale.
Tîm Dawnsio Gwerin dan 10
Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

Llwyddiannau’r Eisteddfod
Llongyfarchiadau mawr i bawb a wnaeth
gynrychioli’r ysgol yn yr Eisteddfod
Gylch a’r Eisteddfod Sir yn ddiweddar.
Yn dilyn llwyddiant yn yr Eisteddfod
Gylch fe aeth nifer o ddisgyblion ymlaen
i gynrychioli Dwyrain Caerdydd yn yr
Eisteddfod Sir. Llongyfarchiadau mawr
i’r canlynol:
Rebecca Young –Unawd Bl 2(3ydd)
Sara Davies Unawd Bl 5 a 6 (3ydd)
Sara DaviesAlaw Werin (2il). Iwan
JonesUnawd Cerdd Dant Bl 5 a 6(2il)
Branwen JonesUnawd Cerdd Dant Bl 5
a 6 (3ydd). Dawns Cyfrwng Cymysg
(3ydd). Cân Actol—(2il)
Fe ddaeth nifer o gystadleuwyr i’r brig
hefyd, ac o ganlyniad fe fyddant nawr yn
mynd ymlaen i gynrychioli’r ysgol a
Rhanbarth Caerdydd a’r Fro yn
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yng
Ngheredigion yn ystod gwyliau’r
Sulgwyn:
Deuawd Bl 6: Branwen ac Iwan Jones
(1af). Côr y Wern (1af). Ensemble
Lleisiol (1af). Unawd Llinynnol: Charlie
LovellJones (1af). Unawd Piano:
Charlie LovellJones (1af). Unawd Pres:
Rhodri Skyrme (1af). Ensemble
Offerynnol (1af).
Cerddorfa (1af).
Dawns Werin Bl 6 ac iau 1af. Dawnsio
Disgo Unigol: Hannah Roberts (1af).
Grwp Dawnsio Disgo (1af). Dawns
Werin Unigol i fechgyn dan 15:Steffan
Long (1af).
Edrychwn ymlaen nawr at y
Genedlaethol. Pob lwc i chi gyd.
Celf a Chrefft
Rydym hefyd yn ymfalchio yn ein
llwyddiannau Celf a Chrefft. Edrychwn
ymlaen at gael gweld gwaith y canlynol
yn cael ei arddangos yn y Babell Celf a
Chrefft: Alys PurcellTecstiliau Bl 3 a 4
(1af). Llion CarbisPrint Du a Gwyn Bl
5 a 6(1af). Llion CarbisPrintiau Du a
Gwyn Bl 5 a6 (1af). Osian Parry
LowtherPrintiau Lliw Bl 5 a 6(1af).
Owain Carbis Ffotograff Creadigol
(1af).
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Ysgol y Berllan Deg

Ysgol Glantaf

(Llun tudalen 16)
Llongyfarchiadau mawr i Cian Wade,
Jamie Walker a Marc Press sydd wedi
dod yn Bencampwyr Cymru yng
nghystadleuaeth English Seaking Union
a bydd yn mynd ymlaen i gystadlu yn
rownd derfynol Prydain yn Llundain yn
fuan! Dymunwn bob lwc iddynt.
Llwyddiant i ddau aelod o Flwyddyn 12
yn g Ngh yst a dl eua et h Dda dl au
Caergrawnt. Bu
Carwyn Graves
a Sam Lipetz
Robic
yn
l l wyddi annus
yn rownd gyn
d er f yn o l
C ym d ei t h a s
Ddadlau Undeb Caergrawnt ac aethant
ymlaen i gynrychioli De Cymru a De
Orllewin Lloegr yn y rownd derfynol
yng Nghaergrawnt ar Chwefror 25.
Llongyfarchiadau mawr iddynt!
Apêl Haiti
Ar Ddydd Gwener Ionawr 22, 2010,
penderfynodd yr Ysgol gyfan codi arian
i’r rheini a gollodd bopeth yn ystod
daeargryn Haiti. Codwyd £1823.53 ar y
dydd i’w helpu. Diolch yn fawr iawn i
bawb am eu cyfraniad.
‘TALENT TAF’!!
Cafwyd cyngerdd ardderchog yn Neuadd
Ysgol Gyfun Glantaf y tymor diwethaf 
y neuadd dan ei sang, ac mi ‘roedd
awyrgylch gwych yno. Ffrwyth
ymarferion lu yn ystod oriau cinio ac
egwyl y tymor hwn oedd cynnwys y
gyngerdd a’r noson felly yn cynnig
llwyfan i dalentau amrywiol o fewn yr
ysgol, ac yn wir fe welwyd nifer o
ddisgyblion o bob oedran yn serennu,
gyda thua 160 o blant a phobl ifanc yn
cymryd rhan. Agorwyd y gyngerdd gan
fand Jazz iau yr ysgol  dros 40 o
ddisgyblon brwdfrydig yn mwynhau bob
eiliad wrth berfformio dwy eitem hynod
o safonol.
Cafwyd perfformiadau ardderchog gan
ensemblau pres a Jazz, ensemblau
lleisiol, unawdau offerynnol gwych gan
Alys Walsh ar y piano, Dewi Preece
gyda’i drwmped, a Carwyn Harries ar y
cello, a dawnswyr disgo egniol iawn!
Cymeriadau heb os oedd sêr y sgets,
gyda’r dorf yn eu dyblau! Braf hefyd yw
gweld yr ysgol yn llwyddo i gael cynifer
o fechgyn i ganu ag ôl mwynhad ar eu
hwynebau! Un o uchafbwyntiau'r noson
heb os oedd perfformiad Steffan Davies
gyda’i gitâr acwstig o un o’i ganeuon
gwreiddiol, ac yna, clywed y ddau gôr 

iau a hŷn,
yn ymuno i gydganu
‘Ceidwad y Goleudy’, cân hyfryd gan
Emyr Huws Jones, gyda phawb yn eu
morio hi!
Diolch i bawb am eu cefnogaeth ac i’r
holl ddisgyblion a staff fu wrthi yn
ddygn yn paratoi ac yn helpu ar y noson.
Diolch o galon i bawb.
Y Daith Gyfnewid a Phrofiad Gwaith
yn yr Almaen
Dechreuodd y daith i Bergneustadt ger
Cologne ar ddiwrnod stormus ym mis
Tachwedd. Roedd disgyblion blwyddyn
8 a 10 yn eiddgar i gwrdd a’u ffrindiau
Almaeneg a’r Chweched yn edrych
ymlaen i wneud profiad gwaith gyda
chyfreithwyr ac mewn ysgolion cynradd
yn yr ardal. Mae’r daith hon wedi bodoli
ers 1995 ac yn mynd o nerth i nerth
gydag amryw o ddisgyblion yn dod 'nôl
yn rheolaidd i aros gyda'u ffrindiau yn yr
Almaen.
Yn ffodus gwenodd yr haul arnom yn
ystod yr wythnos brysur iawn wrth i ni
ymweld a nifer o atyniadau diddorol sef
yr
eglwys gadeiriol, yr amgueddfa
siocled a’r Sportmuseum yn Köln, Haus
dêr Geschichte, yr amgueddfa hanes
enwog yn Bonn yn ogystal a nofio yn
Aqualand. Roedd bore yn yr ysgol yn
dysgu pynciau trwy gyfrwng yr
Almaeneg yn anodd ond yn ddiddorol
iawn. Edrychwn ymlaen at estyn croeso
c ynn es
i’r
di sgybl i on
o
Wüllenwebweschule ym mis Chwefror.
Intermediate Maths Challenge
Llongyfarchiadau i bawb llwyddodd yn y
sialens mathemateg.
Gweithdai Radio Blwyddyn 7.
Eleni, fel rhan o ddathliadau Prosiect
Iaith Glantaf cawsom ni ddau ddiwrnod
o weithdai radio yn yr ysgol gyda Mr
Marc Griffiths o Radio Cymru.
Dyma farn ambell ddisgybl o flwyddyn
7 am y gweithdai:
Roeddwn i’n hoffi gwneud yr hysbyseb
gyda fy ffrind Aaron a chreu cyflwyniad
amdanaf fi fy hun ar y radio.
Lewis Evans.
Mwynheais i bob munud o’r gweithdy

Eisteddfota
Cafwyd Cyngerdd Dydd Gŵyl Dewi ar
Fawrth y 1af oedd yn cynnwys yr holl
blant fu’n cystadlu yn yr Eisteddfod
Cylch a’r Sir. Llongyfarchiadau mawr i
Rhodri Lewis, Blwyddyn 6 ar ennill y
Gadair am gerdd ar y thema ‘Môr
Ladron’. Daeth Hannah Watkin hefyd o
Flwyddyn 6 yn fuddugol am ysgrifennu
stori am wersylla. Yn yr Eisteddfod
Cylch daeth y grŵp Dawnsio Disgo yn
drydydd, Mared Tomkinson yn ail ar y
llefaru Bl 34, a daeth y parti unsain yn
ail. Daeth y parti Cerdd Dant yn ail yn yr
Eisteddfod Sir ac Eiriana Jones, Bl 1 yn
3ydd yn yr unawd cerdd dant Bl 2 ac iau.
Llongyfarchiadau i bawb am wneud mor
dda a diolch i bawb fu wrthi’n hyfforddi.
Masnach Deg
Sefydlwyd pwyllgor Masnach Deg sy’n
cynnwys disgyblion a staff yr ysgol.
Trefnwyd i’r Pwyllgor ymweld ag
archfarchnad CoOperarative. Ar Ddydd
Mawrth, 2il Mawrth trefnodd y pwyllgor
Fore Coffi Masnach Deg i’r rhieni a’r
staff. Llwyddwyd i gasglu £190.70 tuag
at Apêl Bopath  Canolfan Therapi Plant
Cymru sy’n cynorthwyo plant sydd â
pharlys yr ymennydd. Yn ogystal â hyn,
caiff £120 o arian a gasglwyd gan y staff
yn lle dosbarthu cardiau Nadolig, ei
ychwanegu at y cyfanswm gan wneud
cyfanswm haeddiannol o dros £300.
Cwis Llyfrau
Bu criw o blant o Flwyddyn 3 a 4, 5 a 6
yn cymryd rhan yn rownd gyntaf y Cwis
llyfrau. Mwynhaodd pawb y profiad gan
wneud eu gorau glas, ac maent yn edrych
ymlaen yn eiddgar at y rownd nesaf.
Pêl Droed
Bu criw tîm pêl droed yr ysgol yn
cymryd rhan mewn twrnament 6 bob
ochr yng Ngherddi Sophia. Enillon nhw
un gêm, un gêm gyfartal, a cholli dwy
gêm.
radio, roedd y cyflwyniad yn dda ac
roedd gwneud yr hysbyseb a’r ‘jingle’ yn
llawer o hwyl!
Bethan Dummett.
Mwynheais i bob rhan o’r recordio a
pharatoi’r sgript gyda fy ffrindiau.
Diolch yn fawr i Mr Marc Griffiths am
ddysgu llawer o bethau newydd i ni.
Carla Jo Jennings.
Y peth gorau am y diwrnod i mi oedd
cael CD gyda fy llais arno gan Mr Marc
Griffiths. Diolch yn fawr.
Shannon Trott.
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Ysgol PenyGarth

Ysgol Pencae

Ym mis Ionawr bu Joseff Williams a
Rhys James yn cynrychioli Caerdydd a’r
Fro yng nghystadleuaeth Gala Nofio
Cenedlaethol
yr
Ur d d.
Ca ws om
lwyddiant anhygoel
pan ddaeth
Rhys
James yn gyntaf
dros Gymru yn y
ras gefn ac yn
dr yd ydd
yn g
nghystadleuaeth ras
rydd.
Llongyfarchiadau
mawr Rhys

Dydd Gŵyl Dewi
Dathlwyd Dydd Gŵyl Dewi yn yr ysgol
trwy gynnal cyngerdd Cymreig i rieni’r
Dosbarth Derbyn. Wedyn mwynheuon
nhw bice ar y maen a phaned cyn
ymweld â phob dosbarth yn yr ysgol er
mwyn gweld pob disgybl yn mynd i’r
afael â phob math o weithgareddau
Cymreig. Cafodd pob disgybl bice ar y
maen hefyd er mwyn dathlu’r diwrnod
arbennig hwn yn yr ysgol.

Cronfa Haiti
Codwyd dros £720 ar ddiwrnod gwisg
ein hunain i gronfa Haiti. Ardderchog!
Dawnsio
Roedd Neuadd All Saints yn orlawn ar
noson oer o Ionawr pan ddaeth rhieni,
athrawon a ffrindiau Ysgol PenyGarth
ynghyd i gael noson o ddawnsio a
mwynhau yng nghwmni Joni Bach a’i
fand. Codwyd dros £1400. Diolch i dim
mamau blwyddyn 1 am drefnu noson
mor lwyddiannus
Cyngor Ysgol
Mae’r cyngor ysgol wedi bod yn cwrdd
yn bythefnosol y tymor yma ac mae gan
y plant lawer o syniadau ar y gweill.
Gobeithiant ddechrau siop ffrwythau
i’r Adran Iau, sicrhau poteli dwr ymhob
dosbarth, godi arian i elusen yr ysgol yn
fwy rheolaidd a chynnal bore coffi i rieni
sy’n dod i’r gwasanaeth ar ddydd
Gwener. Braf hefyd yw cael presenoldeb
y Llywodraethwyr yn ein cyfarfodydd.
Pwyllgor Eco
Erbyn hyn mae gan bob dosbarth
Swyddogion Eco sydd yn monitro’r ail
gylchu ac arbed egni. Llongyfarchiadau
mawr i Ifan Edwards am ennill
cystadleuaeth creu Ecogôd yr ysgol.
‘Dangos ffyrdd i fod yn wyrdd’ .
Pontio
Fel rhan o gynllun pontio Blwyddyn 6,
bu 30 o ddisgyblion yn rhan o Gynllun
Celf Maes Awyr Caerdydd ynghyd â
Galleri Washington ym
Mhenarth.
Mae’r plant wedi ymweld â’r Maes
awyr, cymryd lluniau a datblygu y rhain.
Mi fydd ffrwyth eu cynnyrch yn cael ei
arddangos yn y maes Awyr nes ymlaen
yn y flwyddyn.

Diwrnod y Llyfr
Nid disgyblion Pencae a ddaeth i’r ysgol
ar y 4ydd o Fawrth ond cymeriadau o
bob math o lyfrau! Cafwyd diwrnod
gwerth chweil
gyda phawb yn
mwynhau’r
d i w r n o d
arbennig hwn.
Diolch hefyd i’r
rhieni a ddaeth i
ddarllen eu hoff
stor їau
i’r
g wa h a n ol
ddosbarthiadau.
Eisteddfod yr Urdd
Llongyfarchiadau mawr i bob disgybl a
fu’n c yst a dl u m ewn amr yfa l
gystadlaethau’n ddiweddar. Dymunwn
yn dda i Nansi tra’n canu Cerdd Dant a
hefyd i’r tîm Cân Actol yn
Llanerchaeron.

Ysgol Iolo
Morganwg
Dathlu llwyddiant
Braf oedd dathlu’r newyddion bod yr
ysgol wedi ennill cydnabyddiaeth
Buddsoddwyr Mewn Pobl a gwobr y
Nod Ansawdd yn ystod y tymor. Nodir
yn yr adroddiadau bod gwaith tîm ac
arweinyddiaeth yn elfen gref a bod gan
yr ysgol systemau tracio, gweithdrefnau
addysgu a dysgu a darpariaeth
ymyrraeth effeithiol sy’n arwain at
safonau uchel. Llongyfarchiadau mawr i
bawb yn sgil eu gwaith. Mae’r cyfnod
wedi bod yn brysur ond mae’r gwaith
caled yn dwyn ffrwyth!
Wythnos Amlddiwylliannol
Br af oedd
d a t h l u w yt h n o s
amlddiwylliannol
eleni yng nghwmni
Idrissa Camarra.
Croesawyd Idrisa
i’n hysgol i arwain
g wa san a eth
A ffr i ca n a i dd
i
gychwyn yr holl
ddathliadau. Aeth
ati yna i gynnal
sesiynau drymio,
canu a dawnsio gyda holl blant yr ysgol
gan roi blas ar draddodiadau
Affricanaidd. Hefyd fe lwyddwyd ail
gydio yn ein cysylltiad gydag Ysgol
Mount Stuart a chyfnewid plant
blwyddyn chwech am y dydd.
Wythnos Antur Blwyddyn 5 a 6
Cafodd blwyddyn 5 a 6 profiadau
anhygoel wrth iddynt ymweld â choleg
yr Iwerydd yn ddiweddar. Trefnodd Alun
Roberts, ein harweinydd Addysg
Gorfforol, lu o weithgareddau yng
Ngholeg yr Iwerydd a dan arweiniad Mr.
Hamilton yn cynnwys nofio ac
anturiaethau awyr agored.

Cystadleuaeth Rotari Llandaf
Llongyfarchiadau i’r tîm pêldroed a
lwyddodd i gipio’r wobr gyntaf yng
nghystadleuaeth Rotari Llandaf. Dyma’r
tro cyntaf i’r darian ddod i Ysgol Pencae
– ardderchog yn wir!
Coedwig Wentwood
Aeth disgyblion Blwyddyn 3 i Goedwig
Wentwood er mwyn plannu coed a
chymryd rhan mewn gweithgareddau
amgylcheddol yn ddiweddar. Mae hyn
yn
cydfynd
â’r
gweithgareddau
amgylcheddol a gyflawnir gan bob
dosbarth yn yr ysgol.

Rygbi
Braf oedd clywed am lwyddiant dau o’n
disgyblion, Cai Evans ac Owain Jenkins
wrth iddynt dderbyn gwahoddiadau i
dreialon Rygbi tîm deddwyrain Cymru.
Apêl Kenya
Mae’r ysgol yn gyson yn codi arian tuag
at elusennau ac eleni ‘rydym wedi codi
dros £700 ar gyfer Barnado’s Cymru a
£1000 tuag at Apêl Haiti. Ein hymgyrch
nesaf fydd i ddatblygu cysylltiadau gyda
Kenya, er mwyn gwella ansawdd bywyd
plant y Masau Mara. Os hoffech ymuno
gyda ni a chyfrannu tuag at ein hapêl
cysylltwch â’r ysgol.
www.ysgoliolomorganwg.co.uk

Y DINESYDD EBRILL 2010

CRICC
yn yr Alban

Ysgol Gyfun
Plasmawr

Parhad o dudalen 16

Cerddor Ifanc Plasmawr
Llongyfarchiadau i Grace Bowen a
enillodd dlws Cerddor Ifanc yr ysgol
(CA3) am chwarae’r ffliwt ac i Gruffydd
Evans am ennill tlws (CA4 a 5) am
chwarae’r clarinét. Roedd safon y
gystadleuaeth, yn ôl y beirniad, yn wych.
Dal i ddringo
Llongyfarchiadau i garfan dringo ysgol
Plasmawr ar ennill pencampwriaeth Dringo
Ysgolion Caerdydd a'r Fro am yr ail
flwyddyn yn olynol. Aelodau’r garfan oedd
Steffan Jacob, Trystan Palfrey, Gruff
Hobday, Lowri Van Steelant, Jodie Davies,
Derry O'toole, Huw Rees, Morgan Thomas,
Brianne Evans, Emily Cross a Gwenllian
Arckles. Yn ogystal enillodd Derry O'Toole
bencapwr Dringo Iau a Brianne Evans
Pencampwraig Dringo Iau. Daeth Marianne
Dupuy yn 3ydd yn y bencampwriaeth hyn a
Gruff Hobday oedd Dringwr cyflyma'r
dydd. Aeth Derry a Brianne ymlaen i
gystadlu ym mhencampwriaeth Dringo
Cymru lle death Derry yn ail a Brianne yn
gyntaf yn eu hadrannau. Bydd Brianne yn
mynd ymlaen i gynrychioli Cymru.
Gwobr Gyrfa Cymru
Mae’r ysgol wedi ennill gwobr
‘Partneriaeth Busnes’ Gyrfa Cymru am ein
gwaith wrth hyrwyddo busnes ac am drefnu
diwrnodau menter llwyddiannus. Mae’r
wobr yn deyrnged i waith ein Pennaeth
Cynorthwyol Mr Gareth Hall Williams a’i
dîm.
Apél Daeargryn Haiti
Diolch i bawb a gyfranodd at apél
daeargryn Haiti, casglwyd £1,100 at yr
elusen apel. Mae’r disgyblion wedi casglu
dros £7,000 tuag at wahanol elusennau yn
barod eleni — gwych iawn.
Cylchgrawn Saesneg (Llun tudalen 16)
Mae criw o ddisgyblion Blwyddyn 11 wedi
bod wrthi'n creu cylchgrawn yn
Adran Saesneg Plasmawr. Cyhoeddwyd y
rhifyn cyntaf ym mis Mawrth dan
yr enw, 'Nothing Vast'. Enw rhyfedd, efallai
ond mae'n dod o un o gerddi
R.S.Thomas. Ein nod yw cynhyrchu dau
gylchgrawn y flwyddyn er mwyn
arddangos gwaith rhai o'n llenorion mwyaf
talentog. Mae'r tîm wedi mwynhau'r gwaith
o gasglu, trefnu a golygu ac yn barod wedi
mynd ati i ddechrau ar yr ail rifyn.
Rydym yn ffodus ein bod wedi cael
nawdd gan ddau gwmni yng Nghaerdydd,
sef 'Cranc' a 'Nos Da'. Rydym yn chwilio
am noddwyr eraill yn ogystal  gofynnwn
yn garedig i chi gysylltu â ni ar
nothingvast@plasmawr.cardiff.co.uk
Mae'r cylchgrawn ar werth ym mhrif
swyddfa Ysgol Plasmawr am £1  bargen!
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Grace a Gruff gyda’r beirniad Mr
Geraint Lewis.
Adroddiad Estyn.
Fe gafodd yr ysgol arolwg fer gan
arolygwyr Estyn yn ystod mis Tachwedd
2009. Fe gyhoeddwyd yr adroddiad ar
ddiwedd mis Ionawr 2010 ac mae ar gael
yn electroneg ar wefan yr ysgol ac ar
wefan Estyn. Wele isod grynodeb o
ymateb yr ysgol i’r adroddiad:
‘Mae Llywodraethwyr a staff yr ysgol
yn falch iawn o dderbyn yr adroddiad a’r
gydnabyddiaeth fod Ysgol Gyfun
Gymraeg Plasmawr yn ysgol dda, hapus
ac arbennig o ofalgar sy’n symud ymlaen
yn gryf o dan arweinyddiaeth y Pennaeth
a’r Tîm Arwain.
Rydym yn hapus iawn bod y tîm
arolygu wedi adnabod llu o ragoriaethau
yn yr ysgol sy’n deyrnged i ymdrechion
ac ymroddiad diflino pob aelod o
gymuned yr ysgol. Braf nodi bod yr
arolygwyr wedi dod i’r casgliad bod
disgyblion yn falch o fod yn ddisgyblion
Ysgol Plasmawr ac wedi sylwi ar yr
ethos gadarnhaol sy’n treiddio i bob
elfen o fywyd yr ysgol.
Pan agorwyd yr ysgol ychydig dros
ddeng mlynedd yn ôl, gosodwyd iddi
nodau fyddai’n greiddiol i ddatblygiad yr
ysgol. Braf nodi bod yr arolwg wedi
adnabod rhagoriaethau yn gysylltiedig
â’r nodau hynny, ac sy’n profi bod yr
ysgol yn parhau yn ddryw i’w nodau
gwreiddiol.
Ymfalchïwn fod yr arolygwyr yn
cydnabod bod yr ysgol yn gymuned
waraidd lle mae pob disgybl yn gwrtais
ac yn dangos parch at eraill a bod
ymddygiad pob disgybl yn rhagorol. Fe
wnaeth yr arolygwyr ganmol y berthynas
ragorol rhwng athrawon a disgyblion
sydd hefyd yn destun balchder i’r staff.
Rhoddir cryn sylw yn yr adroddiad i’r
gofal, cefnogaeth a’r arweiniad rhagorol
a roddir i’r disgyblion o fewn system
fugeiliol yr Ysgol gan gynnwys
disgyblion ag anghenion dysgu
ychwanegol. Rydym yn falch iawn o’n
hysgol ac yn benderfynol o weld yr ysgol
yn parhau i ffynnu, datblygu a gwella
dros y blynyddoedd i ddod.’
JDH

Chwaraeodd yr ymwelwyr gydag
ysbryd ac antur gan sgorio dau gais,
un gan Morgan Price ac un arall
wedi sawl cymal , a thrafod gan sawl
pâr o ddwylo , gan Lewis Erskine. Yn
y diwedd profodd y tîm cartref yn
rhy gryf a chollwyd y gêm gyntaf.
Wedi’r
gêm
gwelwyd
y
cyfeillgarwch ( “camaraderie”) sy’n
nodweddiadol o rygbi yn amlygu ei
hun pan ymunodd pawb gyda’i gilydd
yn y clwb. Ar ôl cyfnewid anrhegion
a gwrando ar eiriau o groeso, setlodd
pawb i lawr i wylio’r gêm 6 Gwlad
rhwng Cymru a’r Alban. Erbyn y
diwedd, fel mae pawb yn gwybod
erbyn hyn, roedd gan y teithwyr
reswm i ddathlu.
Roedd y tywydd ar y Sul yn
debycach i’r hyn y byddech yn ei
ddisgwyl yn yr Alban ym mis
Chwefror. Wedi teithio ugain milltir
i’r Gogledd ar hyd yr arfordir drwy
niwl y bore cyrhaeddwyd Ardrossan ar
gyfer yr ail gêm. Roedd y tywydd yn
ychwanegu at yr awyrgylch wrth i
bibydd arwain y ddau dîm allan i’r
cae.( Fel y gwelir yn y llun.)
Yn anffodus i’r tîm cartref, roedd
hyn , neu Cymru’n ennill y diwrnod
blaenorol , wedi ysbrydoli’r bechgyn i
chwarae
rygbi
agored
pert.
Llwyddwyd i groesi’r llinell gais saith
gwaith heb ildio’r un. Kamran
Jokarzadeh, Jesse LipetzRobic, Kurt
Jennings, Broni Koziel, Lewis Erskine
a Morgan Price oedd y sgorwyr a
phob un yn Gymro Cymraeg gallaf
eich sicrhau!
Yn y clwb ar ôl y gêm cafwyd
profiad newydd o wrando ar un o
noddwyr y clwb yn “Cyfarch yr
HAGGIS”. Golyga hyn adrodd un o
ddarnau barddoniaeth Robert Burns
mewn dull dramatig (iawn!), oedd i
weld yn rhoi mwynhad i’r rhieni ond
yn peri penbleth i’r bechgyn ifainc.
Ar ôl un noson arall yn y gwesty
anelodd y bws yn ôl at Gymru gan
ddod â phenwythnos pleserus a
chofiadwy i bawb oedd yno i ben.
Mae gan rygbi fel gêm y gyfrinach o
ffurfio cyfeillgarwch sy’n para ymysg
chwaraewyr a chefnogwyr fel ei
gilydd, a doedd y daith yma ddim yn
eithriad.
Mae diolch pawb fu ar y daith yn
ddyledus i Dan Langford, un o’r
rhieni, am ei threfnu.
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Taith Carfan Dan 13
CRICC i’r Alban
Does dim byd gwell na thaith rygbi i
ddod â charfan at ei gilydd, a dyna
brofwyd ar daith carfan dan dair ar
ddeg CRICC i Orllewin yr Alban.
Gadael Caerdydd yn gynnar fore
Gwener a dechrau’r daith hir i’r
Gogledd, y bws yn cario 19 aelod a’r
un nifer o rieni cyffrous ar drip
fyddai’n para’n hir yn y cof i lawer.
Yn hwyrach na’r disgwyl, tynnodd y
bws i mewn i westy’r Horizon yn
Ayr yn y tywyllwch.
Fore Sadwrn, bendithiwyd Ayr gan
heulwen fendigedig. Roedd yr olygfa
o’r gwesty yn wych  y môr tawel a
mynyddoedd Ynys Arran dan haen o
eira. Cafwyd brecwast da ac yna
gadael am Alloway, cartref Clwb
Rygbi Ayr.
Gan mai hwn yw’r clwb rygbi
mwyaf yn yr ardal mae wedi denu
nifer o chwaraewyr talentog. Roedd
gweld maint y tîm cartref yn rhybudd
fod gêm anodd i ddod.
Parhad ar dudalen 15.

Ail Faner
Werdd
Llongyfarchiadau mawr
i Bwyllgor Eco Ysgol y
Berl lan Deg, Mr
Williams a Mr Richards
y gofalwr, am eu gwaith
caled yn sicrhau ein bod
ni wedi derbyn yr ail
faner werdd.

Coeden yn Ysbrydoli
Actor i droi’n Awdur

Coeden mewn parc yng nghanol Caerdydd a ysbrydolodd
yr actor Meilyr Siôn i roi tro ar fod yn awdur. Ac ar
Ddiwrnod y Llyfr eleni, yno, yng nghysgod y goeden
arbennig hon y lansiodd y cyntaf mewn cyfres o lyfrau i
blant, Cyfres Parc Deri.
Derwyn Derw, Dwynwen y Draenog, Lleucu’r Wiwer
Lwyd, Rhiannon y Robin, Waldo’r Gwningen, Cêt Cwac 
dyma rai o’r cymeriadau sy’n byw ym Mharc Deri yng
nghanol y ddinas. Yng nghyfrol gyntaf y gyfres a
gyhoeddir gan Gomer, Ysbryd y Sbwriel, mae Lleucu’r
Wiwer Lwyd yn dod o hyd i fag sbwriel sydd wedi ei adael
yn y parc ac yn cael hwyl yn codi ofn ar ei chyfeillion.
Yr actor Meilyr Siôn yw awdur y gyfres arbennig hon
sydd wedi ei hanelu tuag at blant rhwng 4 a 7 oed, a dyma’r
tro cyntaf iddo gyhoeddi llyfr.
Ysbryd y Sbwriel gan Meilyr Siôn. Cyfres Parc Deri.
Gomer £4.99

Tîm Blwyddyn 11 Adran Saesneg
Ysgol Plasmawr fu’n cyhoeddi
cylchgrawn newydd.

Bethel, Rhiwbeina
Cafwyd Oedfa Basg fendigedig
gan aelodau'r Ysgol Sul. Mi
ddiolchodd y Gweinidog, y Parch.
Evan Morgan, i'r plant ac i'r
athrawesau a'r rhieni fu'n eu
paratoi.
Y Prifardd Aled Gwyn oedd y
gŵr gwadd yn ein swper Gŵyl
Ddewi eleni a chafwyd noson
hynod o hwyliog yn ei gwmni.
Paratowyd bwyd blasus iawn,
cawl a bwffe, gan yr arlwywraig,
Lis Fouladi, gyda’r aelodau yn
cyfrannu gwahanol felysfwydydd.

Plant hŷn yr Ysgol Sul yn yr oedfa Basg

DEWIN yw cymeriad newydd
Mudiad Ysgolion Meithrin a bu’n
cwrdd â phlant Caerdydd ar
ddydd Gŵyl Dewi.

