
   

LLWYDDIANNAU  

BRO EDERN 

M ae wedi bod yn dymor prysur iawn yn Ysgol Gyfun 
Bro Edern gyda nifer o lwyddiannau i'w dathlu. Bu'n 

dymor llwyddiannus iawn i'r adran Addysg Gorfforol wrth i 
James B arwain y tîm rygbi i fuddugoliaeth ym mhlat  
ysgolion Caerdydd dan 12 oed. Y sgôr oedd 64-0 i Fro  
Edern. Anrhydeddwyd Iwan J yn Seren y Gêm. Yn ogystal  
â hynny, gwobrwywyd 17 o ddisgyblion gyda thystysgrif  
efydd yn yr Ysgol Judo a 6 disgybl gyda thysysgrif arian.   

Llongyfarchiadau hefyd i'r criw fu'n cystadlu yn yr 
Eisteddfod Sir yn Ysgol Glantaf. Roedd safon uchel 
iawn ym mhob cystadleuaeth. Dyma'r canlyniadau: 
Cân Actol 1af, Partïon merched a bechgyn  yn 2il. 
Hoffai pawb ddiolch i Miss Dafydd am ei holl waith 
caled, ac maent oll yn edrych ymlaen at gystadlu ym 

Meirionnydd ym mis Mai.  

Bu llwyddiant i'r pedwar aeth trwyddo yn y 
Spelling Bee Almaeneg dan arweiniad Miss James, 

sef Olivia B, Iwan J, Mabli B a Tomos E. Bydd Olivia 
yn cystadlu yn y rownd derfynol yn Aberystwyth. 

Fe ddaeth Rownd a Rownd i ymweld â'r ysgol ym 
mis Chwefror i drefnu gweithdy gyda blwyddyn 8, 
rhoddwyd cyfleoedd iddynt actio, sgriptio a 

chyfarwyddo gyda'r tîm o'r rhaglen deledu boblogaidd. 

Llys Rhymni a enillodd yr eisteddfod ysgol eto eleni. 
Roedd cystadlu brwdfrydig iawn trwy gydol y dydd. 

Cadeiriwyd Twm E ym mhrif seremoni'r diwrnod.  

Rydym oll ym Mro Edern yn edrych ymlaen at 

dymor newydd wrth 
i ni gael mynediad i 
floc newydd yr ysgol 
a chystadlu ym 
mabolgampau a'r 
Eisteddfod 

Genedlaethol. 

Rita  Bevan 
Arweinyd Dyniaethau 
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Golygydd mis nesaf: 

Miranda Morton 
 

Cyfraniadau erbyn 27 Mai i: 
telynores.ysblot@yahoo.co.uk  

32 Stryd Arthur, Y Rhath,  
Caerdydd CF24 1QR 
Ffôn: 0771 3765692 

 

Y Digwyddiadur:  
Yr Athro  E Wyn James 

JamesEW@caerdydd.ac.uk 
16 Kelston Road, Caerdydd, CF14 2AJ 

029 20628754 
 

Hysbysebion: 
Bryan James 

 db.james@ntlworld.com 
52 Highfields, Caerdydd, CF5 2QB 

    029 20566731   
              

Dosbarthu copïau:  
Huw Jones, 

huwgybuw@aol.com 

22 Blaen-y-coed, Radur,  
Caerdydd, CF15 8RL 

029 20842811  07985 174997 
 

www.dinesydd.com 
 

Cyhoeddir gan Bwyllgor y Dinesydd. 
Nodir hawl y golygyddion i gwtogi  

ar erthyglau yn ôl y gofyn. 

 
Argraffwyr:  

Gwasg Morgannwg, Mynachlog Nedd. 
 
 

Ariennir yn rhannol gan 
Lywodraeth Cymru 

 

 

Siopau sy’n gwerthu’r Dinesydd 
 

CABAN, Pontcanna 
CHAPTER, Treganna 
DERI STOTRES, Rhiwbeina 
FOOD FOR THOUGHT, Y Barri 

HALCYON DAZE, Wellfield Road 
HALLS, Llandaf 
SIOP LYFRAU WINDSOR, Penarth 
SIOP PRIFYSGOL CYMRU, 12 Stryd Fawr 
SIOP Y FELIN, Yr Eglwys Newydd 
THE LAZY DUCK, Cowbridge Road East 

VICTORIA FEARN GALLERY, Rhiwbeina 

Golygydd: 

Hefin Mathias 

Côr Meibion Taf 

C ychwynnodd 2014 ar garlam i Gôr Meibion Taf, gyda 
chyngherddau a gweithgareddau di-ri. Croesawom ein 

cyfeillion gogleddol, Côr Godre’r Aran i Dabernacl Yr Ais 
ddiwedd mis Ionawr, mewn cyngerdd mawreddog gyda’r 
enwog Rhys Meirion yn unawdydd, ynghyd ag un o aelodau’r 
côr, Steffan Jones. Cytunodd pawb o’r gynulleidfa swmpus 
oedd yno ei fod yn gyngerdd gwych, gydag adnoddau lleisiol y 

ddau gôr yn creu ansawdd a phŵer anhygoel. 

Ynghyd â chyngherddau, mae Côr Meibion Taf yn aml yn 
derbyn gwahoddiad i ganu cyn gemau rygbi rhyngwladol 
Cymru yn Stadiwm y Mileniwm. Ym mis Chwefror cafodd y côr 
y fraint o ganu anthemau Cymru a Ffrainc, cyn gwylio’r crysau 

cochion yn ennill! Dywedodd Haydn James, arweinydd y 
corau ar ddiwrnod y gêm, taw’r côr wnaeth greu’r sain gorau 

yn ystod y bencampwriaeth ddiwethaf. 

Mae Côr Meibion Taf hefyd yn barod iawn i helpu cynnal 
cyngherddau i godi arian tuag at elusennau, gyda dau 
gyngerdd yn barod yn 2014. Diwedd Chwefror roedd 
cyngerdd arall yn y Tabernacl tuag at elusen y Stafell Fyw, 
ynghyd â chyngerdd i godi arian i Marie Curie yng Nghlwb 
Ceidwadol Penarth. Os hoffech i’r côr helpu eich elusen chi i 
godi arian, mae manylion cyswllt ar ddiwedd yr erthygl hon. 

Rydym hefyd yn canu mewn priodasau. 

Wrth i’r gwanwyn ddyfod mae sawl cyngerdd gyda’r côr er 

mwyn blaguro ein henw da, gyda chyngerdd yn Eglwys Martin 
Sant, Caerffili, ddydd Sadwrn, Mai 10fed am 7:30 i godi arian 
at Eisteddfod Yr Urdd Cwm Rhymni 2015. Rydym hefyd yn 
edrych ymlaen at gyngerdd yn Eglwys Dewi Sant, Caerdydd, 
ar nos Wener, Mehefin 13eg gyda’r elw tuag at gronfa 
adnewyddu’r Eglwys. Yn gymdeithasol, mae’r Clwb Cyri yn 
cwrdd ar ddydd Iau cyntaf bob mis, ac ar ôl bod i’r Cardamom 
ar ddechrau mis Ebrill, Kasturi ar Heol y Crwys sydd nesaf ar 

y fwydlen. 

Ar y gorwel rydym yn 
edrych ymlaen at 
benwythnos yn Nhrefdraeth 

a chystadlu yng Ngŵyl Fawr  
Aberteifi, traddodiad 
blynyddol i’r côr erbyn hyn.  
Rydym yn paratoi’n ddyfal ar  
gyfer yr Eisteddfod 
Genedlaethol yn Llanelli ym 
mis Awst hefyd, gyda’n 
llygaid ar y gwpan unwaith  

eto eleni. 

Mae croeso mawr i 
aelodau newydd o hyd,  
gydag ymarferion bob nos 

Sul am 7:30 o’r gloch yng 
nghapel Y Tabernacl, Yr Ais.  
Cofiwch bigo i’n gwefan, 
cormeibiontaf.com, i weld 
ein calendr digwyddiadau 
ymhlith pethau eraill. A theipiwch ‘Côr Meibion Taf’ i mewn i’r 
Weplyfr neu @cormeibiontaf os ydych yn trydar, am y 

wybodaeth ddiweddaraf. 

Rhisiart Arwel  a rhai o’r côr 

mailto:telynores.ysblot@yahoo.co.uk
mailto:huwgybuw@aol.com
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Mae wedi bod yn fis 
prysur ar wefan, 
twitter a thudalen 
facebook Pobl 
Caerdydd, digon at 
ddant pawb.  

 Hywel Gwynfryn a Jason Mohammad oedd 
cyfweliadau cyntaf ein cyfres newydd 

achlysurol … Clebran 'Da.  

http://poblcaerdydd.com/clebran-da-hywel-gwynfryn/ 

http://poblcaerdydd.com/clebran-da-jason-mohammad/ 

 Mae helynt a thrafferthion Clwb pêl-droed 
Caerdydd wedi bod yn destun trafod mawr a 
chafodd Pobl Caerdydd hanes cyfarfod y 
cefnogwyr gyda'r rheolwr Ole Gunnar 

Solskjaer  

http://poblcaerdydd.com/cefnogwyr-caerdydd-yn-cyfarfod-ole
-gunnar-solskjaer/ 

 Prosiect newydd yr actor Ieuan Rhys sy'n cael 
sylw, cyn i'r gyfres Bernard and Knives 

lawnsio ar y we.  

http://poblcaerdydd.com/ieuan-rhys-yn-disgrifio-ei-brosiect-
newydd-bernard-and-knives/ 

 Gyda'r paratoadau ar gyfer Tafwyl 2014  ar y 
gweill, apêl am hen luniau a deunydd archif er 

mwyn adrodd hanes y brifddinas.  

http://poblcaerdydd.com/galw-am-hen-luniau-a-deunydd-i-
adrodd-hanes-caerdydd/ 

 A bu Plant Caerdydd yn brysur wrth i Only 
Kids Aloud baratoi ar gyfer eu taith i Dde 
Affrica ac yn edrych 'mlaen i glywed yr holl 
hanes wrth iddynt berfformio ’da Bryn Terfel 

yn Capetown.   

http://poblcaerdydd.com/wythnos-i-fynd-cyn-taith-only-kids-
aloud-i-dde-affrica/ 

Sali Colins 

DARLLENWYR IFANC YN EDRYCH 
YMLAEN AT ŴYL LLÊN PLANT 

CAERDYDD 2015 
 

W rth i Ŵyl Llên Plant Caerdydd 2014 

ddirwyn i ben, mae miloedd o bobl ifanc 
yng Nghymru eisoes yn edrych ymlaen at gael 
eu hysbrydoli eto gan rai o’r awduron a’r 
darlunwyr cyfoes lleol a chenedlaethol gorau 
yn Gymraeg a Saesneg pan ddaw’r 
digwyddiad yn ôl i’r brifddinas y Gwanwyn 

nesaf.  

Roedd digwyddiad eleni’n llwyddiant ysgubol 
ymhlith pobl ifanc ac oedolion at ei gilydd. Roedd 
nifer o gymeriadau poblogaidd yn yr ŵyl gan 
gynnwys Horrid Henry  gan Francesca  Simon ac  
Agatha Parrot gan Kjartan Poskitt, wrth i Barry 

Cunningham OBE, 
sef y dyn a roddodd 
ei ffydd yn J.K. 
Rowling, roi cyngor i 
oedolion sydd am 
ysgrifennu eu llyfrau 
plant eu hunain. 
Daeth mil o blant 
ysgol i sesiynau am 
ddim drwy gydol yr 
w y t h n o s ,  y n 
Gymraeg ac yn 

Saesneg. Dros y 
p e n w y t h n o s 
mwynhaodd miloedd 
yn fwy o deuluoedd 
o  d d a r l l e n w y r 
berfformiadau gan 
a w d u r o n  a 
darlunwyr fel Cathy 

Cassidy, Jim Smith, 
Jeremy Strong, 
Jon ny Du dd le, 
A l i s o n  B r o w n , 
Aneirin Karadog, Eurig Salisbury, Dan Anthony a 
Huw Aaron. 

Denodd yr ŵyl hefyd berfformiad arbennig gan 
un o’r enwau mwyaf yn y byd llenyddol, Michael 
Morpurgo, a roddodd ddiwedd disglair i’r 
digwyddiad gan ddarllen o’i nofel enwog War 

Horse yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.  

http://poblcaerdydd.com/clebran-da-hywel-gwynfryn/
http://poblcaerdydd.com/clebran-da-jason-mohammad/
http://poblcaerdydd.com/cefnogwyr-caerdydd-yn-cyfarfod-ole-gunnar-solskjaer/
http://poblcaerdydd.com/cefnogwyr-caerdydd-yn-cyfarfod-ole-gunnar-solskjaer/
http://poblcaerdydd.com/ieuan-rhys-yn-disgrifio-ei-brosiect-newydd-bernard-and-knives/
http://poblcaerdydd.com/ieuan-rhys-yn-disgrifio-ei-brosiect-newydd-bernard-and-knives/
http://poblcaerdydd.com/galw-am-hen-luniau-a-deunydd-i-adrodd-hanes-caerdydd/
http://poblcaerdydd.com/galw-am-hen-luniau-a-deunydd-i-adrodd-hanes-caerdydd/
http://poblcaerdydd.com/wythnos-i-fynd-cyn-taith-only-kids-aloud-i-dde-affrica/
http://poblcaerdydd.com/wythnos-i-fynd-cyn-taith-only-kids-aloud-i-dde-affrica/
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G anwyd y bardd Eifion Wyn o Borthmadog yn 
ystod y mis hwn ac mae ei delyneg i Fai yn 

un hyfryd gan ddechrau “Gwn ei ddyfod fis y mêl/
Gyda’i firi yn yr helyg/Gyda’i flodau fel y barrug/
Gwyn fy myd bob tro y dêl.” Ie, mis y blodau ydy 
mis Mai ac yn arwydd fod y Gwanwyn yn ei 

anterth a’r Haf yn agosáu. 

Cyn Gynghorydd ar Gyngor Caerdydd a chyn 

brif weithredwr Plaid Cymru a benodwyd yn brif 
weithredwr Mudiad Meithrin ydy Gwenllian 
Landsdown Davies a bydd yn dechrau yn ei 
swydd newydd yn yr Haf, ac yn olynu Hywel 
Jones a fuodd yn cyflawni’r swydd am ugain 
mlynedd. Mae hi’n wraig i ffermwr ac yn fam i 
ddau o blant ac yn byw yn ardal Llanerfyl yn Sir 
Drefaldwyn. Dymunwn yn dda iddi yn y swydd 
bwysig hon gan fod Mudiad Meithrin a’r Urdd yn 

allweddol yn y gwaith o sicrhau dyfodol i’r iaith. 

Yn fy ngholofn y mis dwethaf bues i’n 
llongyfarch rhieni ardal Grangetown ar eu 

llwyddiant i sicrhau addysg Gymraeg i’w plant yn 
yr ardal honno. Y mis hwn rhaid llongyfarch 
myfyrwyr Cymraeg eu hiaith yn Aberystwyth yn eu 
safiad a’u brwydr i sicrhau parhad yr unig hostel 
Gymraeg yn y dre sef Pantycelyn. Dangoswyd 

cryn benderfyniad i wrthwynebu’r cynllun i gau’r 
hostel a sefydlu hostel newydd i’r Cymry Cymraeg 
mewn rhan o adeilad newydd ar Benglais. Bu’r 
frwydr yn un hir ond ildio wnaeth yr awdurdodau 

yn y diwedd. Sôn am drech gwlad nag arglwydd! 

Diau, bydd sawl brwydr arall o’n blaenau fel 
Cymry Cymraeg i sicrhau chwarae teg i’n hiaith a 
bydd sawl brwydr arall fel gwlad i wrthwynebu 

claddu gwastraff niwclear yn naear Cymru ac i 
wrthwynebu codi mwy a mwy o felinau gwynt a 
pheilonau i anharddu’r wlad. A beth am ffracio a 
sefydlu mwy o orsafoedd niwclear yma? Dim ond 
tair milltir ar ddeg sy rhwng Gorsaf Niwclear 
Hinchley Point dros yr Hafren â ni yng 
Nghaerdydd a phe bai damwain ddifrifol yn 
digwydd yno byddwn mewn perygl yn arbennig pe 

byddai’r gwynt yn chwythu i’n cyfeiriad ni! 

Ond digon i’r diwrnod ei ddrwg ei hun am y tro 
ac edrychwn ymlaen at ddathlu ffyniant yr iaith yn 
ein dinas pan gynhelir Gŵyl Tafwyl unwaith eto 

ym mis Gorffennaf a mynd yn ein miloedd i 
Gastell Caerdydd i fwynhau’r diwrnod yno yng 
nghwmni ein Cyd Gymry. Pob hwyl i Fenter Iaith 

Caerdydd wrth baratoi ar gyfer yr Ŵyl hon. 

“rhaid llongyfarch myfyrwyr 

Aberystwyth yn eu safiad a’u 

brwydr i sicrhau parhad hostel 

Pantycelyn.’” 

Colofn  G.R. 

Anrhydedd i Keith Bush 

M ewn seremoni yn Neuadd Westminster ar 
14 Ebrill, urddwyd Keith Bush yn Gwnsler 

y Frenhines (Er Anrhydedd), un o 6 a oedd yn 
derbyn yr anrhydedd eleni. Esboniodd yr 
Arglwydd Ganghellor, wrth gyflwyno’r anrhydedd, 
ei fod yn cydnabod gwaith Keith mewn perthynas 
â chyfraith ddatganoledig yng Nghymru. 
Cyfeiriodd at ei gyfnod fel cynghorydd cyfreithiol i 
Lywodraeth Cymru, ei dymor fel Prif 
Gynghorydd Cyfreithiol y Cynulliad, 
a’i gyfraniad cyffredinol at 
ddatblygiad cyfraith Cymru ac at 
ledaenu gwybodaeth amdani.  
Mae Keith, sy’n briod ag Eluned, 

wedi ymgartrefu yng Nghaerdydd 
ers 40 mlynedd. Cafodd ei eni yn 
Llansawel, Morgannwg, ond 
symudodd, yn fuan, i Dregaron, lle 
bu ei dad yn athro gwaith coed. Ar 
ôl graddio mewn Peirianneg Sifil, 
trodd at y gyfraith, gan ennill gradd 

ynddi. Cafodd ei alw i’r Bar yn Gray’s Inn ym 

1977.   

Ers iddo sefyll i lawr, yn 2012, o’i swydd lawn-
amser fel Prif Gynghorydd Cyfreithiol y Cynulliad 
mae Keith wedi parhau’n weithgar iawn ym myd y 
gyfraith. Mae’n Gyfarwyddwr Anrhydeddus 
Sefydliad Cymru’r Gyfraith ac yn ddarlithydd rhan 
amser ym Mhrifysgol Abertawe. Cyhoeddwyd yn 

ddiweddar ei fod wedi’i gomisiynu gan Brifysgol 
Bangor a’r Coleg Cenedlaethol 
Cymraeg i ysgrifennu  gwerslyfr ar 
gyfraith gyhoeddus, er mwyn 
hwyluso astudiaeth o’r pwnc trwy 
gyfrwng y Gymraeg. Mae Keith 
hefyd yn Gofiadur (yn farnwr rhan-
amser), ac yn gwrando achosion yn 
y llysoedd trwy gyfrwng y Saesneg 

a’r Gymraeg. 

Cyfrifir hanes a diwylliant Cymru fel 
rhai o brif ddiddordebau Keith tu 

allan i’r gyfraith, ac mae’n 
Gadeirydd, ers 15 mlynedd, ar 

Gymdeithas Carnhuanawc.   
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Beti  George 

WHALU MEDDILIE 

M ae rhywun yn dysgu bob dydd. Ond fe 
ddysgais wers anodd drybeilig i'w anghofio 

yn ddiweddar. A dw i'n ei phasio mlaen i chi. Os 
y'ch chi'n byw yn nhalgylch Bwrdd Iechyd 
Caerdydd a'r Fro, peidiwch byth â mynd yn sâl 

dros y Sul neu yn y nos. 

Fy mhartner oedd wedi cael pwl o daflu fyny 
eitha cas  ar y nos Wener. Fe lwyddodd David i 

gysgu, a chanol y bore drannoeth pan lwyddais o'r 
diwedd i'w ddihuno, roedd hi'n amlwg ei fod yn sâl 
iawn ond yn methu siarad i ddweud beth oedd yn 
bod. A dyna un o broblemau mawr rhywun sy â'r 
clefyd Alzheimer's - y methiant i gyfleu  shwd 
maen nhw'n teimlo, ac os oes 'na boen, ymhle yn 

union mae hwnnw. 

Roeddwn i wir yn meddwl bod David wedi cael 

strôc fechan. 

Roedd hi'n amlwg bod angen help meddygol. 

Am ddau y prynhawn, ar y dydd Sadwrn, fe 
ffoniais y gwasanaeth tu fas i'r orie brig. Cefais 
wybod y buse "clinician" yn fy ffonio nôl. I dorri'r 
stori'n fyr,  er i mi gysylltu ddwywaith wedi hynny, 
am naw o'r gloch y nos doedd dim sôn am neb. 
Yn rhy brysur medden nhw yn delio â galwadau 

"brys"! 

Sgrifennais at y wasg. Fe gafodd fy llythyr ei 

gyhoeddi, ac fe ddaeth y BBC i'n gweld gan eu 
bod eisoes yn paratoi eitem ar ddiffygion y 
gwasanaeth. Mae'n haelod cynulliad, y gweinidog 
Iechyd, Mark Drakeford a'r Bwrdd Iechyd ei hun 

yn ymchwilio. 

Y gobaith yw wrth gwrs y bydd hyn i gyd yn 

arwain at well gwasanaeth.  

Ond ryn ni'n byw mewn oes lle nad oes 'na 
ddiben na chwaith rym i gwyno. Sgubwch hen 

ddynes flin fel fi dan y mat! 

“peidiwch byth â mynd yn sâl dros 

y Sul neu yn y nos” 

Merched  y Wawr 
Bro Radur 

 

 

 

 

C afwyd noson hwyliog a byrlymus yng 
nghwmni Elin Wyn Williams, BANT A LA 

CART nos Fercher, Ebrill yr ail. Magwyd hi ym 
Mhontyberem ac ar ôl graddio mewn Hanes a 
Chymraeg yng Ngholeg Prifysgol  

Cymru Aberystwyth bu’n athrawes 
hanes yn Ysgol Penweddig ac 
yna yn bennaeth yr adran hanes 
yn Ysgol Bro Ddyfi, Machynlleth.  
Gan fod ei phartner yn gweithio i 
adran newyddion y BBC yn 
Llandaf, symudodd Elin i’r  
brifddinas a gwneud gwaith  

cyflenwol am ryw ddwy flynedd. 

Yna bu newid gyrfa - i fyd 
arlwyo. Roedd  mam-gu Elin yn 
berchen tafarn y Queens ym 

Mhontiets ac yn darparu bwyd yn 
fanno. Roedd tad Elin hefyd yn hoffi coginio ac 
Elin ei hun wedi ystyried gyrfa yn y maes hwnnw 
cyn mynd am Aberystwyth. Creodd fusnes arlwyo 
BANT A LA CART, prynu lori cegin fawr a 
pharatoi bwyd ar gyfer criwiau ffilm a theledu 
allanol. Tua wyth mlynedd yn ôl agorwyd y deli ym 

Mhontcanna ar Heol y Gadeirlan ac mae’r busnes 
wedi mynd o nerth i nerth ac yn parhau i gynnig 
gwasanaeth arlwyo allanol. Bellach cyflogir deg o 
bobl gan gwmni Elin ac rydym yn ymfalchïo yn 

llwyddiant busnes Cymraes. 

Roedd aelodau cangen Bro Radur wedi edrych 
ymlaen at flasu peth o fwyd y deli a rhannodd Elin 
rai o syniadau byrbrydau cyflym BANT A LA 

CART ar gyfer yr haf.  Gyda’r Crostini  
roedd cyfle i bob un dewis ei daeniad 
ei hun e.e. caws gafr Caws y Graig a 
winwns wedi’u carameleiddio, Perl  
Las a jam ffigys gyda Halen Môn 
Fanila, cheddar Cymreig, siytni cartref  
[mam Elin] a Halen Môn Seleri.  
Roedd pawb wrth eu boddau. Fel  
melysfwyd dewis Elin oedd Pwdin 
Tegwen [ie, Tegwen Morris, Trefnydd 
Cenedlaethol Merched y Wawr - rysáit  
yn perthyn i’w mam-yng-nghyfraith] a’r  

cynhwysion yn ffrwythau’r haf, hufen 
dwbl, iogwrt Groegaidd, siwgr  

Demerara ac ychydig o muscovado. Blasus iawn! 

Diolchwyd i’r gwestai gan Nia Jones, llywydd y 
gangen ac aeth pawb adre gyda chopïau o 

ryseitiau i’w gwneud a’u mwynhau. 

Meri Griffiths    
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Teyrnged i’r diweddar  

Havard Gregory 
ar ran Cymrodorion Caerdydd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y m marwolaeth William Havard Gregory yn 88 
mlwydd oed fe gollwyd un o ffigurau amlycaf 

bywyd Cymraeg Caerdydd. Mab y mans oedd 
Havard. Fe’i magwyd ef a’i chwaer, Mair (y 
ddiweddar Mair Elvet Thomas), yn y Cymer, 
Porth, lle roedd eu tad, y Parchedig R. T. Gregory, 
yn weinidog gyda’r Annibynwyr. Pan oedd Havard 
yn naw mlwydd oed symudodd y teulu i Waelod-y-
garth a’i dad wedyn yn Drefnydd Cymdeithas 
Dydd yr Arglwydd yng Nghymru. Cyfenw teulu ei 
fam oedd yr ‘Havard’ yn ei enw. Roeddynt yn 

hanu o Ddefynnog yng Nghwm Senni lle cafodd 
un o’i hynafiaid dir gan Gwilym y Concwerwr yn 
1080. Er mai teulu o Annibynwyr oeddynt 
hwythau, daeth ewythr iddo, W. T. Havard, yn 

Esgob Llanelwy, ac yna Tyddewi. 

Aeth Havard i Goleg Iesu, Rhydychen, a 
graddio mewn ieithoedd modern, sef Ffrangeg a 
Sbaeneg. Wedi hynny, bu am bedair blynedd, 

rhwng 1946 a 1950, yn athro ysgol yn Llydaw ac 
wedyn yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Rannes. Bu 
Llydaw yn agos at ei galon hyd y diwedd, a 
chydnabu ei wraig, Rhiannon, mai ef a’i 
hysbrydolodd i lunio ei nofel ddiweddar, Aderyn 
Brith, am un o genedlaetholwyr mwyaf blaenllaw 

Llydaw yn yr ugeinfed ganrif. Cyfnod yr Ail Ryfel 
Byd ydyw’r cefndir i lawer o’r hanes yn y nofel, 

cyfnod tyngedfennol yn hanes Llydaw. Bu cryn 
erlid ar genedlaetholwyr Llydaw yn dilyn y rhyfel, 
oherwydd eu cyhuddo o ochri gyda’r Almaenwyr. 
Yn sgil hynny, yn 1947 derbyniodd yr Eisteddfod 
Genedlaethol wahoddiad gan Lysgenhadaeth 
Ffrainc i anfon dirprwyaeth i Lydaw a Havard oedd 
tywysydd y ddirprwyaeth. Cafodd Havard ei goffáu 
mewn cyfarfod yn Llydaw ar Ddydd Llun y Pasg 

eleni fel cyfaill i Lydaw. 

Daeth Havard Gregory yn enw ac yn llais 
cyfarwydd ym myd y cyfryngau trwy ei waith fel 
cyflwynydd a chynhyrchydd gyda’r BBC, ac yna 

gyda’r ‘Teledu Cymru’ byrhoedlog ar ddechrau’r 
1960au. Ef hefyd oedd un o gyflwynwyr llwyfan 
Eisteddfod Ryngwladol Llangollen rhwng 1958 a 
1980. Gweithiodd am flynyddoedd ym myd 
cysylltiadau cyhoeddus, a bu’n weithgar gyda 
Chymdeithas Cysylltiadau Cyhoeddus Cymru. 
Roedd yn aelod ffyddlon o Eglwys yr Annibynwyr 
ym Minny St., Caerdydd. Bu’n Gadeirydd Cylch 
Llyfryddol Caerdydd yn 2001, a bu’n weithgar 
hefyd gyda Chymrodorion Caerdydd, gan 
wasanaethu fel Llywydd y Cymrodorion yn 1999-
2000 a thrachefn yn 2011-12, a hefyd fel 

Ysgrifennydd rhwng 2001 a 2010. 

Estynnwn ein cydymdeimlad i’w weddw, 
Rhiannon – hithau eleni yn Llywydd y 

Cymrodorion – ac i’r holl deulu.  

 

Yr Urdd  

D ewiswyd tri disgybl o ysgolion uwchradd 
Caerdydd i fod yn rhan o Brosiect 

Gwirfoddoli Rhyngwladol Urdd Gobaith Cymru i 
Batagonia ym mis Hydref, 2014. Bydd Nannon 
Evans, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Cadi 
Dafydd  a Bedwyr ab Ion o Ysgol Gyfun Gymraeg 
Plasmawr yn cyflawni gwaith gwirfoddol a 
dyngarol yn yr Ariannin, yn enwedig gyda phlant a 

phobl ifanc o fewn y gymuned Gymraeg.  

Mae angen i’r bobl ifanc godi £2,400 tuag at y 

prosiect, ac maent yn bwriadu gwneud hyn drwy 
ddigwyddiadau yn eu cymunedau yma yng 
Nghaerdydd. Yn ystod eu hamser ym Mhatagonia 
bydd y bobl ifanc yn ymwneud â phob math o 
weithgareddau gwirfoddol, gan gynnwys arwain 
sesiynau gyda phlant a phobl ifanc i ddysgu’r iaith, 
ymweld â disgynyddion Cymru, gweithio mewn 
ysgolion gyda disgyblion difreintiedig ac 
anghenion arbennig, cynorthwyo gyda 

phrosiectau cymunedol a chynrychioli Cymru yn  

 

Eisteddfod  Patagonia. 

Am ragor o wybodaeth a manylion am y daith, 
gellir cysylltu â Nannon, Cadi a Bedwyr drwy e-
bostio: 
nannon.evans@hotmail.co.uk 
 iamcadi@hotmail.co.uk  

bedwyr97@gmail.com  

 

menter@caerdydd.org  
Ffôn 029 2068 9888 

 
 
 
 

 
 
 
 

Am fanylion am ddigwyddiadau’r 
Fenter ymwelwch â’n gwefan 
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RHIFAU MYNEDIAD ADDYSG 
GYMRAEG MEDI NESAF – 

ARGYFWNG YN Y GORLLEWIN  

 

D diwrnod ar ôl i mi anfon fy adroddiad i 
Ddinesydd Ebrill daeth y daenlen i law, yn 

dangos sefyllfa bur wahanol ar y ddwy  ochor o’r 
Taf. Yn y dwyrain, mae’r twf tua 2% o’i gymharu â 
rhifau 2013, gyda’r 9 ysgol ar y cyfan heb fod yn 
orlawn, ac eithrio Y Berllan Deg a Mynydd Bychan 
(8 a 4 heb gael lle dewis cyntaf ond 5 a 3 wedi 
cael dewis arall). Mae Ysgolion Penygroes (15) a 
Glan Ceubal (19) yn dechrau llenwi. Fel arfer mae 

ceisiadau hwyr yn sicrhau llenwi’r llefydd sy ar ôl 

yn gynnar. 

Sefyllfa hollol wahanol sydd ar gael i’r gorllewin 
i’r afon, er bod y twf tua 9% ac nid 12.5%. Mae’r 
gwahaniaeth i’w briodoli ’r ffaith bod y ceisiadau ar 
gyfer Coed-y-gof yn rhyfeddol o isel, sef 37 am y 
60 lle. Gellir meddwl bod sawl rhiant wedi meddwl 
gwneud cynnig am le yn yr ysgol fwyaf modern 
sef  Treganna, lle yr ymgeisiodd 108 am y 90 lle 
ar gael ac mae 7 o’r 18 a fethodd heb gael dewis 
arall. Bu 12 cais heb lwyddo ym Mhwll Coch 
hefyd. Roedd y galw yn uwch na’r nifer ar gael yn 

Nant Caerau - unwaith eto - gydag 8 yn methu. 39 
geisiodd y 30 lle yng Ngwaelod-y-garth a 52 y 30 
lle ym Mhencae. O’r 22 heb dderbyn eu dewis 
cyntaf dim ond 1 oedd yn byw yn y dalgylch, 

efallai un o’r 4 heb dderbyn dewis arall. 

Rwyf wedi gofyn i’r sir ddatgelu i ble aeth y rhai 
a  fethodd yn eu dewis cyntaf, gan ei bod yn 
anodd gweld bod pob un o’r 49 a fethodd wedi 
cael ail ddewis mewn addysg Gymraeg am fod 7 
ysgol y gorllewin i gyd yn llawn, ac eithrio Coed-y-
gof a’r Creigiau. Rwy’n gwybod bod y rhai a 
wrthodwyd yng Ngwaelod-y-garth wedi cael 
cynnig yn, ond canran fach o’r 49 na chafodd eu 

dewis cyntaf sydd yn gallu bod yn rhan o’r 24 yn Y 
Creigiau a’r 19 yng Nglan Ceubal. Hefyd mae 21 
heb gael unrhyw ddewis. Mae’n bosib fod cymaint 

â 60 wedi eu siomi. 

Mewn sefyllfa debyg mae Cyngor Torfaen yn 
bwriadu  helaethu 3 ysgol Gymraeg erbyn Medi 
nesaf yn wyneb galw sylweddol. Mae angen i 
Gaerdydd ddechrau ysgol newydd Granegetown 
fis Medi nesaf yn un o ystafelloedd gwag 
Treganna i gymryd lle'r drydedd ffrwd ym Mhwll 
Coch a oedd ar gael y llynedd ond nad yw’n 
bodoli eleni a dosbarth rhydd yn un o ystafelloedd 

gwag Glynderw i weithredu fel atodiad i Nant 
Caerau, cyn agor ysgol newydd ym Melin Elai, y 
faestref newydd sy’n codi lle oedd y felin papur 

Wiggins Teape. 

Michael Jones (awdur y ddwy erthygl) 

 

YSGOL GWAELOD-Y-GARTH –  
NEWID Y DALGYLCH 

 

E rs 5 mlynedd mae Pwyllgor RhAG 
Caerdydd wedi bod yn fyw i’r ffaith  fod 

gwasgfa gynyddol ar y llefydd sydd ar gael yn yr 
ysgol hon, ac mae wedi gwneud ei orau i 
berswadio’r sir i gau’r ffrwd fach Saesneg, ac i 

newid y dalgylch drwy dorri maes Ffynnon Taf 
(Iau), sydd yn orlawn, ac i gynnwys Pentrepoeth 
(Treforgan) a Radur i’r gorllewin o Heol Isaf. 

(Mae’r ochr arall yn nhalgylch Pencae). 

Fe allai Ysgol Pentyrch dderbyn plant Saesneg 
Gwaelod-y-garth a’u gosod mewn dosbarthiadau 
ar gyfer pob oedran  ac nid mewn dwy ystafell. 
Mae gan blant Ffynnon Taf sy’n byw yn RhCT yr 
opsiwn i fynychu Ysgol Heol-y-Celyn, sef ysgol eu 
dalgylch. Mae plant Pentrepoeth a Radur yn 
nhalgylch Coed-y-gof; sy’n bell i ffwrdd ac sydd 
wedi bod  dan bwysau ceisiadau plant 

Pentrebaen, Y Tyllgoed a Threlai, ardaloedd sy’n 
nes at yr  ysgol,  ac sydd yn cael y flaenoriaeth o 
ran  lle. Felly, ers o leiaf 5 mlynedd, mae rhieni 
Radur a Phentrepoeth wedi bod yn ymgeisio am 
leoedd yng Ngwaelod-y-garth  yn lle Coed-y-gof. 
Ond gwaethygu  wnaeth y   sefyllfa  bob 
blwyddyn. Cynyddodd y Sir  rif swyddogol yr ysgol 
am lefydd Cymraeg o 22 yn 2006 i 27 yn 2011;   
(bu’r Sir yn drugarog yn derbyn 30 yn 2012 a 
2013). Eleni,  fodd bynnag,  cafwyd 39 cais am 30 
lle, a  phlant ym Mhentrepoeth a Radur oedd y 

rhai a  gafodd eu gwrthod. 

Afraid dweud  bod  cynnig y sir i newid y 

dalgylch o Fedi 2015 braidd yn hwyr i wella 
sefyllfa plant Pentrepoeth sy’n dymuno addysg 
Gymraeg yn eu sir eu hunain ac sydd yn rhesymol 
yn agosach i’w cartrefi. Mae sawl rhiant ym 
Mhentrepoeth a Radur yn teimlo ei bod hi’n hen 
bryd i Fwrdeistref RhCT ddarparu addysg 
Gymraeg yn Ffynnon Taf, ac nad oes hawl gan 
rieni yno ddisgwyl i’w plant cael y flaenoriaeth ar 
blant Caerdydd. Mae Caerdydd yn fodlon rhoi 
ystyriaeth arbennig i geisiadau gan blant â 
pherthynas hŷn yn yr ysgol, ond ni all rhieni 
Ffynnon Taf gwyno bod Caerdydd yn gofyn am 

ddod â sefyllfa  sydd wedi bod mewn grym  ers 
1996 i ben, pan ddaeth pentref Gwaelod-y-garth 

yn rhan o Gaerdydd. 

Dydw i ddim am ymddiheuro fel aelod o 
bwyllgor sir RhAG  am feddwl mai fy mhrif 
ddyletswydd yw gofalu am fuddiannau  plant  
Caerdydd. Gwaith pwyllgor sir RhCT yw pwyso ar 
eu bwrdeistref nhw i agor ysgol Gymraeg i 
ddiwallu anghenion Ffynnon Taf, Nantgarw, Bad 
Uchaf ac ochr ddwyreiniol Pentre’r Eglwys, a 

hynny  oherwydd  Ysgol Garth Olwg yn orlawn. 
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Ffion Heledd Gruffudd 

Falmai Griffiths yn holi  
Un o’n Pobol 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

NABOD EIN POBOL 

Ble gawsoch chi eich geni ? 

Ces i fy ngeni yn Ysbyty’r Galon, Caerfyrddin, ond 
dw i eisio pwysleisio taw Cardi  i’r carn ydw i a 
phawb o fy nheulu. Bûm yn byw ar fferm Cwrt, 

Cwrtnewydd nes i mi adael  i fynd i’r coleg. 

I Ysgol Llambed aethoch chi maen debyg? 

Nage wir. Es i i Ysgol  Ddwyieithog Llandysul. 
Roedd Ysgol Ddwyieithog Llandysul yn agor ym 
mis Medi ac fe roiodd fy nhad ei droed lawr a 
mynnu fy mod yn mynd i Landysul er bod yr holl 
blant eraill yn mynd i Lambed. Ar ôl gorffen yn 
Llandysul es i‘r Brifysgol yn Aberystwyth er fy mod 
i wedi breuddwydio am fynd i Brifysgol Dulyn. 
Credwch fi neu beidio, ond fy nhad wnaeth y cais i 
Aberystwyth heb ddweud dim wrthyf a chael 
gwybod fy mod wedi cael fy nerbyn heb i  mi roi 

pin ar bapur!! Roedd e eisiau i mi fynd i Aber er 
mwyn i mi allu mynd adre’ ar benwythnosau i 
helpu ar y ffarm. A  dyna sut y bu hi. Mwynheais 
yn Neuadd Pantycelyn a dw i mor falch fod yr holl 

ymgyrchwyr wedi ennill y frwydr i’w hachub. 

Beth ydy eich diddordebau? 

Dw i ‘n hoff iawn o nofio ond fy mhrif ddiddordeb 
ydy ŵyna. Dw i wedi bod yn ŵyna ers yn blentyn 
ac yn dal i wneud. Mi fydda i’n mynd adre wythnos 
nesa i  helpu gyda’r ŵyna. Ces i ddiwrnod cyffrous 
ar Fawrth y cyntaf eleni pan lansiais fy llyfr cyntaf 
yng Nghanolfan y Mileniwm. “Gwnewch y Pethau 
Bychain” yw enw’r llyfr. Mae e’n llyfr dwyieithog 

gyda dros bedwar cant o syniadau i gefnogi 
Cymru a’r Gymraeg. Mae e’n ddwyieithog er 
mwyn helpu mewnfudwyr a dysgwyr i gael 

ymwybyddiaeth o’r iaith a’n diwylliant. 

Dwedwch air am yr amrywiol swyddi y buoch 

ynddyn nhw. 

Pan adewais Aberystwyth ro’n i’n hollol siŵr na 
fydden yn mynd i weithio yn y cyfryngau  na bod 
yn athrawes. Gan fy mod wedi astudio Hanes 
Cymru a Chymraeg ro’n i eisie gwneud rhywbeth 
oedd yn berthnasol i’r ddau bwnc.  Bues yn lwcus 

a chael swydd yn Amgueddfa Hanes Byw yn 
Llancaiach Fawr. Bûm yn byw yn 1645 am dair 
blynedd! Fi oedd prif forwyn Mrs. Pritchard ac fe 
enwes fy hunan yn Gwenllïan Goch a ro’n i’n 
ennill pum punt y flwyddyn. Ar ôl cyfarwyddo ȃ 
iaith y cyfnod ‘ro’n ni yn gallu newid y sgript ein 
hunain a dw i’n dal i allu siarad Saesneg yr 
Oesoedd Canol. Roedd rhai ymwelwyr yn graff 

iawn ac eisiau gweld fod ein dillad yn hollol ddilys 
ac yn edrych ar “hems” ein sgyrtiau er mwyn 
sicrhau nad oedd peiriant gwnïo wedi cael ei 
ddefnyddio i wneud  y dillad. Cyfnod hapus iawn. 
Ces swydd wedyn yn Sain Ffagan yn gweithio yn 
Eglwys Sant Teilo ac wedi mwynhau ‘r gwaith yn 
fawr iawn. A dweud y gwir ro’n i’n caru’r gwaith. Ar 
ôl dwy flynedd yno ro’n i’n teimlo fel gwneud 
swydd yn ymwneud ȃ’r iaith Gymraeg a bûm yn 
lwcus i gael swydd yn Sir Fynwy. Enw’r swydd 
oedd Swyddog Diwydiant Twristiaeth, Yr Iaith 
Gymraeg a Gefeillio. Yn swnio yn swydd bwysig 

iawn! Bûm yn hapus yma hefyd ond roedd y 
teithio  i Gwmbrân bob dydd yn gallu fod yn 
flinedig. Ar ôl cyfnod yno daeth y swydd hon yn 
rhydd gyda Chyngor Caerdydd. Fi yw rheolwraig 
yr Uned Gymraeg ac yn gyfrifol am gyfieithu a 
sicrhau fod popeth yn ddwyieithog. Os nad ydy 
pobol yn derbyn popeth yn ddwyieithog cysylltwch 

ȃ mi :ffgruffudd@caerdydd.gov.uk. 

Oes yna rywbeth y’ch chi’n arbennig o hoff 

ohono yng Nghaerdydd? 

Dw i’n hoff o allu byw fy mywyd trwy’r Gymraeg 
gyda fy mhartner, a fy mhlant, Enlli Catalina a Cai 
Ramiro. Sbaenwr yw fy mhartner o La Coruńa, 

Galicia, ac mae e wedi dysgu Cymraeg hefyd. 

Pe basech chi’n cael dewis un person i sôn 

amdano pwy fydde fe? 

Fy Nhad. Yn ei angladd  disgrifiwyd e fel 
Cymeriad, Cardi, Cenedlaetholwr  a Chymro i’r 
carn. Roedd yn ysbrydoliaeth i bawb gydag  
angerdd a’r awch i sicrhau i gadw Cymru’n 

Gymraeg. 

Enillwyr Eisteddfod Llangadog 

C ynhaliwyd yr eisteddfod dros benwythnos y 
Pasg eleni a bu dau o ardal Caerdydd yn 

llwyddiannus. Enillodd Alun Tiplady yr Unawd 
Gymraeg a Llinos Jones o Benarth yr ail wobr yn 
yr Unawd i Blwyddyn 7,8,9 Agored. 
                                                  John B R Davies 

 

   
Alun  
Tiplady 

Llinos  
Jones 



 9 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Dafydd Palfrey 

CERDYN POST 

Lowri Haf yn holi  
Dinesydd ar Wasgar 

Mae Dafydd Palfrey, sy’n 41, yn gyfarwyddwr ac 
yn sgrifennwr ffilm a theledu. Mae e’n byw yn 
ninas Toronto yng Nghanada gyda’i wraig Gwen 
a’u merch fach Nel, sy’n 8 oed. Bu’n aelod o 
Hanner Pei - un o fandiau mwyaf poblogaidd 
Ysgol Glantaf – ac mae e’n dal i chwarae’r gitâr, a 
darlunio hefyd. 

Un o ble ydych chi'n wreiddiol?  

Symudais i o Gaerffili i Landaf pan oeddwn yn 13 
mlwydd oed, lle fues i’n byw mewn tŷ bric oren yn 
edrych dros yr afon, tua dau gan llath o Ysgol 
Glantaf. Braf oedd eistedd ar y balconi yn gwylio’r 
cychod rhwyfo a’r bilidowcar yn mynd heibo tra 

mod i’n byncio off gwersi Ffrangeg. 

Sut lanioch chi yng Nghanada a beth ydych 

chi'n ei wneud yno? 

Dwi’n briod â Gwen, sy’n wreiddiol o Doronto. 
Penderfynon ni fynd i fyw yno ar ôl marwolaeth ei 
mam, er mwyn bod yn agos at ei thad a’i theulu, 
ac i roi profiad newydd i’n merch ni Nel. Ar hyn o 
bryd rwy’n ysgrifennu ffilm hir a chynllunio 
syniadau rhaglenni ar gyfer teledu a’r we...a 

gwneud rhywfaint o Karate. 

Disgrifiwch eich diwrnod delfrydol yn 

Nhoronto. 

Mynd am goffi yn Y Mascot sy’n agos i le dwi’n 
byw yn ardal Parkdale (Treganna Toronto!), 
wedyn sglefrio gyda’r teulu yn Nathan Phillips 
Square, rhedeg mewn i Steve’s Music i drio ‘guitar
-pedal’ neu ddau, lan i’r AGO (Art Gallery of 
Ontario) i weld yr arddangosfa ddiweddaraf a 
wedyn peint o gwrw yn Y Rhino (ddim yn bell o’r 

Mascot) i gyflawni’r cylch. 

Pa atyniadau yn Nhoronto y byddech chi'n 
annog unrhywun o Gaerdydd i ymweld â nhw i 

gael blas go dda o'r ddinas ?  

Mae’n brofiad unigryw sglefrio ar yr iâ yn yr awyr 
agored yn ystod y gaeaf. Mae digon o lefydd i 
wneud hyn yn y ddinas. Rhaid mynd i fyny’r CN 
Tower ar ddiwrnod clir i edrych dros y ddinas – 
cymaint o strydoedd syth i gymharu â Chaerdydd. 
Mae yna ynys ar y llyn wrth ymyl y ddinas – 
Centre Island - gyda ffair, traeth a llefydd i seiclo, 
sydd yn grêt yn yr haf. Mae’n brydferth iawn gweld 

adlewyrchiad yr haul yn machlud yn ffenestri’r 
skyscrapers tra’n croesi’r llyn ar y ffordd ’nol ar y 

fferi. Ewch i’r AGO a’r Science Centre os oes 
plant gyda chi. Os oes diddordeb mewn 
ffotograffiaeth ewch i’r siop Lomography ar Queen 

St (ie!) i ddewis camera ffilm arbennig. 

Beth ydych chi'n ei golli fwyaf am Gaerdydd? 

Teulu a ffrindiau, wrth gwrs – dwi dal mewn 
cysylltiad cyson gyda fy ffrindiau o Hanner Pei. 
Rwy’n gweld eisiau bod yn agos i’r môr weithiau. 
Mae Toronto ar lyn, ond mae rhywbeth arbennig 
am egni’r môr. Fi’n cael ambell ffantasi am fwyta 
brechdan ham ac yfed te cryf yng Nghaffi’r Aes 
hefyd. Ond mwy na dim, dwi’n colli’r awyrgylch 
unigryw pan mae Cymru yn chwarae adref yn 
ystod pencampwriaeth Y Chwe  Gwlad. Mae gen i 
ambell i ffrind o Gymru sydd draw yn Toronto i 

wylio’r gêm – gan gynnwys actor o’r enw Paul 
Amos – ond does dim byd fel dweud “I was there!” 

oes na? 

Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru, 
Y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 

Aberystwyth, 
SY23 3HH 

enwaulleoedd@gmail.com 

Annwyl Olygydd, 

Rwy'n cysylltu â chi ar ran Cymdeithas Enwau 
Lleoedd Cymru ynglŷn â mater a allai fod o 

ddiddordeb i'ch darllenwyr. 

Un o brif amcanion y Gymdeithas yw gwarchod 
enwau lleoedd, ond ry'n ni'n dod yn fwy a mwy 
ymwybodol o'r bygythiad sy'n eu hwynebu, a 
hynny wrth i bobl newid enwau a defnyddio 
cyfieithiadau Saesneg fel petai nhw'n ffurfiau 

swyddogol.   

Ar hyn o bryd mae'r Gymdeithas yn casglu 
enghreifftiau penodol o'r duedd yma gyda'r bwriad 
o'u cyflwyno fel tystiolaeth i'r Cynulliad er mwyn 
pwyso am newid yn y drefn gynllunio.  Ry'n ni'n 
apelio felly ar i bobl gysylltu â ni gydag 
enghreifftiau o enwau lleoedd yn cael eu newid, 
gyda thystiolaeth megis lluniau neu ddogfennau i 

ategu hynny.   

Byddem yn ddiolchgar dros ben pe gallech eu 

gyrru i'r cyfeiriad neu'r cyfeiriad e-bost uchod.  

Gyda diolch am eich cydweithrediad. 

Yn gywir,     

Angharad Fychan, (Ysgrifennydd) 

mailto:enwaulleoedd@gmail.com
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NEWYDDION O’R EGLWYSI 
EGLWYS Y TABERNACL 

CAERDYDD     

Swyddi newydd 
Llongyfarchiadau   i  Rhiannon 
Baker ar ei gwaith yn yr 
Amgueddfa Genedlaethol  ac 
mae wrth ei bodd yno.  A hefyd 
Mai Giles ar ei phenodiad i 
swydd dirprwy yn Ysgol Gynradd 

San Clêr.   

Cinio Gŵyl Dewi 
Daeth nifer sylweddol ynghyd i 
fwynhau pryd bwyd hyfryd wedi 
ei baratoi gan y chwiorydd o dan 
arweiniad Gill Thomas.  Roedd 
trefniadau’r noson yn llwyddiant, 

a braf oedd cael rhai o’r aelodau 
i ganu cyfarchion i Rhys ab 
Owen, y gŵr gwadd.  Pan ddaeth 
cyfle i’r gŵr gwadd gyfarch y 
gynulleidfa, cafwyd cymysgedd 
o’r llon a’r lleddf, a barn pawb 
yno oedd ei fod wedi cyrraedd 
safonau uchel siaradwr 2013 - 

Rhodri ab Owen!.   

Ffydd ar y ffordd 

Ar un Sul bob mis, mae’r oedfa 
foreol o dan ofal y bobl ifanc. Fis 
Ebrill cawsom oedfa deuluol 
arbennig yn cyflwyno ystyr 
FFYDD i blant y Tab. Owain 
Evans, tad Glain Ifan, Mered a 
Myfi, oedd yn annerch gan 
gymharu ffydd yn Nuw gyda 
ffydd yn y person lolipop. Yn ôl ei 

arfer, roedd Owain wedi paratoi 
yn ddyfal, gan fynd mor bell â 
gwisgo gwisg person lolipop wrth 
gyhoeddi’r neges! 
Marathon Llundain. 
Rhedodd dau o gyfeillion yr 
eglwys  yn y marathon eleni, sef 
Hefin Jones, sy’n codi arian i 
Gymdeithas Strôc Cymru,  a 
Beca James sy’n casglu arian 

tuag at Bopath Cymru.  

Bore Coffi 

Diolch i Wyn a Megan Morris am 
eu croeso fis Mawrth, ac 
estynnwn yr un diolch i Mari 
Rogers am baratoi’r coffi 

ddechrau mis Ebrill. 

EGLWYS DEWI SANT 

Bedydd 

Ar y 6ed Ebrill bedyddiwyd 
Owain Morgan Jones mab Ellie a 

Siôn Jones. 

Llongyfarchiadau 

Dymuniadau da hefyd i Nia ac 
Ieuan Davies ar enedigaeth 

Manon Lois Ogwen. 

Cydymdeimlo 

Rydym yn  cydymdeimlo  â 
Lynette Allen ar golli ei chwaer 
Gillian Ann Moss  ac â theulu'r 
diweddar Huw Pritchard a oedd 
yn aelod ffyddlon o’r eglwys a’r 

côr. 

Cymdeithas Nos Iau 
Cafwyd noson ddiddorol yng 
nghwmni Wynford Jones a aeth 
â ni ar daith i Foroco, Mecsico a 
Tseina gan gymharu agweddau 
o fywyd yn y gwledydd hynny â 
bywyd yma yng Nghymru a 
gweld yr arferion a’r defodau sy’n 

gyffredin i ni. 

Sul y Fam 
Cafwyd gwasanaeth gan y  ficer 
yn hoelio sylw pawb yn ei 
anerchiad trawiadol gyda lluniau 
diddorol o iâr a’i chywion. Aeth 
pob gwraig yn y gynulleidfa 

adre’r bore hwnnw â thusw bach 
cain o flodau a luniwyd ac a 
ddosbarthwyd gan blant ac 

athrawon yr ysgol Sul. 

Yr Wythnos Fawr 
Ailadroddwyd drama’r 
dioddefaint yn y gwasanaethau 
dyddiol wrth i ni gyd-gerdded 
gyda’r Iesu ar ei ffordd i’r groes. 
Ar ddydd Mercher cafwyd 
Gorsafoedd y Groes a Chwmplin 
a Dydd Iau Cablyd y Cymun 
Bendigaid gyda defodau golchi 
traed, diosg yr allor a gwylnos. 
Dydd Gwener y Groglith roedd 
gwasanaeth Myfyrdod y Groes 

dan nawdd Cyngor Eglwysi 

Cymraeg Caerdydd a 
phregethwyd yn effeithiol a 
deallus gan y Parch Athro 
Thomas Watkin ar y testun ‘Yr 
wyt ti gyda mi’. Cafwyd anthem 
gan gôr yr eglwys: cerddoriaeth 
Verheil uns Frieden gan Felix 
Mendelssohn a chyfieithiad Evan 

Lewis o eiriau  F W Faber 
‘Dewch, gan wylo gyda mi, i 
ganfod Crist a’i loes’. 
Nos Sadwrn cynhaliwyd 
Gwasanaeth y Goleuni a 
Chymun cyntaf y Pasg ac ar Sul 
y Pasg cafwyd gweinyddiad o’r 
Cymun Bendigaid a datganiad o 
‘Beneditus’ Robat Arwyn gan y 
côr.    
 

EGLWYS MINNY STREET 

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn â theulu’r 
diweddar  Havard Gregory.  
Gweler   teyrnged  iddo yn y 

rhifyn hwn o’r Dinesydd (tud. 7).   

Aelod Newydd 
Hyfrydwch oedd croesawu Llŷr 
Gwyn Lewis  (Treganna)  yn 
aelod atom yn yr Oedfa Gymun 

ddechrau Ebrill. 

PIMS 
Bu 15 o PIMS yn ymweld â 
chofebion wyth o heddychwyr 
mawr Cymru.   Uchafbwynt y 
daith oedd gwasanaeth yng 
Nghapel y Babell ar yr Epynt 
sydd nawr ar safle saethu milwrol 
lle gynt oedd cymuned Gymraeg 

o 250 o bobl. 

Y Gymdeithas 
Dr Hefin Jones, un o’n haelodau, 
oedd ein gwestai yn y Cinio 
Pentymor.   Ei daith ysbrydol 
oedd y ddolen gyswllt rhwng y 
pedwar capel y bu’n addoli 

ynddynt yn ystod ei fywyd, sef 
Eglwys y Tabernacl, Pencader, 
Capel Loveday Street, 
Birmingham, Eglwys Radnor 
Walk, Llundain ac Eglwys Minny 

Street, Caerdydd.     

Trafodaethau Bethania a Bydd 
wrth ein Bwrdd 
Bu trafodaethau dwfn ar “Beth 
yw ystyr bywyd a diben byw?” ag 
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“A ddylai’r gred am greu’r byd 
ddylanwadu ar sut ydym yn 

gwarchod ein planed?” 

Munudau i Feddwl, Myfyrdod 
y Mis ...ac Ati  
Roedd Munudau i Feddwl ein 
Gweinidog yn amrywio o 
Systemau Bonws i Hil-laddiad 
Rwanda i Maximilien 
Ringelmann.   Y teigr oedd 
gwrthrych Myfyrdod y Mis a 
thrafod mantais nawtilus fel 

portread o’n ffydd oedd yn ‘ac 
Ati’. 
 

SALEM TREGANNNA 

Bedydd 
Bedyddiwyd Carys, merch 
Elinor Lloyd yn ystod y mis. 
Dymuniadau gorau i chi fel 

teulu. 

Cylch Trafod Beiblaidd 
Cawsom gylch trafod Beiblaidd 
yn ystod y mis yn ystafell Edwin, 

ac fe drafodwyd Jeremeia 1-10. 

Priodasau Aur! 
Llongyfarchiadau  i Roger ac 
Ann Boore, a David a Mair 
Lloyd wrth iddynt ddathlu eu 

priodas aur.  

Priodas 
Evan oedd wrth y llyw yn 
Ferndale yng ngwasanaeth 
priodas Owain Hughes, mab 

Myrddin a Siw, â Laura.  

Adran yr Urdd 
Bydd parti canu'r adran yn 
teithio i 'steddfod yr Urdd y Bala 
dros y Sulgwyn wedi'r llwyddiant 

yn yr eisteddfod sir.  

Clwb coffi a'r clwb cerdded 
Cawsom gyfle i gymdeithasu 
wrth i'r clwb coffi gwrdd yn 
ystafell Edwin ac fe wnaeth y 
clwb cerdded daith o ryw 3 

milltir o gylch y Mochyn Du. 
 

BETHEL, PENARTH 

Nid yn aml y dyddiau hyn y 
clywir pregeth ar Uffern, ond 
dyna a gawsom yn ddiweddar 
gan ein gweinidog Kevin mewn 
cyflwyniad heriol.  Bu 
cyfarfodydd Yr Wythnos Fawr 
yn fodd i Kevin ein goleuo trwy 
ei gyflwyniadau llythrennol 
blodeuog a fu'n falm i'r llygaid 

ac yn ysgogiad i'r meddwl. 

Braf  oedd croesawu plant yr 
eglwys gartref am gyfnod. 
Hyfryd oedd gweld rhes Alun a 
Helen yn llawn gyda rhai o'u 
disgynyddion, yn cynnwys Eleri 
ynghyd a Menna o Fôn a'i 
phlant hithau. Felly hefyd roedd 

bodlonrwydd Alwena yn destun 
balchder a llawenydd. 
Fore Sul Y Pasg Bach (Ebrill 
27ain) seiliwyd ein haddoliad ar 
(a) nodyn a anfonwyd gan Kevin 
at bawb, (b) sylwadau ar Yr 
Atgyfodiad gan Vivian Jones yn 
ei lyfr Menter Ffydd, (c) trosiad o 
emyn gan John Bell, Cymuned 
Iona. 
 

EGLWYS EBENESER 

Llongyfarchiadau 
…i Gwyn a Gwyneth Briwnant 
Jones ar ddathlu eu Priodas Aur 
ar 28 Mawrth 2014. 
…i Alaw Rowlands a John 
Derek Rees ar eu priodas ar 28 
Ebrill 2014 yn Sir Fôn. Pob 
bendith iddynt yn eu bywyd 

priodasol. 

Y Mob 
Dros benwythnos 11-13 Ebrill 
bu criw da o’r ieuenctid a rhai 
ffrindiau yn Llanfadog ble 
cawson nhw gyfle i drafod 
mewn seminarau a dysgu mwy 
am Dduw. O ia roedd cyfle 
hefyd i gael dipyn o hwyl mewn 

noson o adloniant ar y nos 
Sadwrn ac i wisgo fyny fel 
cymeriadau Disney.  Yn yr 
oedfa nos Sul, cawsant gyfle i 
gyflwyno’r hyn  roeddynt wedi’i 
ddysgu yn y seminarau.  
Dangoswyd ffilm fer gafwyd ei 
wneud i ddangos eu 
gwerthfawrogiad i Alaw 
Rowlands am ei holl waith; a 
dymuno’n dda iddi wrth ein 
gadael a symud i Abertawe yn 

dilyn ei phriodas ddiwedd y mis 

â John Derek Rees. 

Dathlu 
Ar nos Fawrth 15 Ebrill yng 

Nghanolfan yr Eglwys Newydd 
daethom at ein gilydd i 
gymdeithasu a myfyrio ar 

ddigwyddiadau’r Pasg. 

 

Llanw 
Bu rhai o Ebeneser yng Ngŵyl 
Gristnogol Llanw, a gynhaliwyd 
yng Nghanolfan Kiln Park, 
Dinbych y Pysgod, o 21-24 
Ebrill. Ar y bore Iau bu band 
addoli Ebeneser yn arwain yr 
addoliad ac ar y nos Iau 

pregethwyd gan un o’n 
haelodau ifanc, Gwilym Jeffs.  
 

EGLWYS Y CRWYS 

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlir yn ddwys â Mrs. 
Undeg Smart ar ei 
phrofedigaeth o golli ei mam yn 
104 mlwydd oed.  Bu Undeg yn 
gofalu’n dyner amdani am rai 

blynyddoedd. 

Trist hefyd oedd deall am 
farwolaeth tad Mrs. Elliw 
Richards yn Llanuwchllyn.  
Estynnwn ein cydymdeimlad â’r 

teulu oll yn eu colled. 

Llongyfarchiadau 
Llongyfarchion cynnes i’r Dr 
Alun Tiplady ar gipio’r wobr 
gyntaf yng nghystadleuaeth Yr 
Unawd Gymraeg yng nghanfed 

Eisteddfod Llangadog.   

Y Grŵp Merched 
Cafwyd cyfarfod hynod o 
fendithiol i baratoi at y Pasg yng 

nghwmni’r Parch Lona Roberts.  
Arweiniwyd y defosiwn 
dechreuol yn hyfryd gan Miss 

Eirian Edwards. 

Y Gymdeithas 
Cynhaliwyd Gwasanaeth 
Cymun Gwener y Groglith o dan 
nawdd y Gymdeithas o dan 
arweiniad y Parch W.I.Cynwil 
Williams.  Cymerwyd rhan gan 
Mrs. Eleri Bines a Mr Gareth 
Rhys Davies.   

Dau o gast Dan y Wenallt a berffor-

miwyd yn Theatr y Crwys yn ddiweddar. 
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Ysgol Glantaf 

O’R YSGOLION 
 
 
 

‘Gwyddoniaeth mewn Iechyd - yn fyw’ 

Yn ddiweddar cafodd aelodau o flwyddyn 12 y 
cyfle i ymweld ag Ysbyty’r Brifysgol yn y Waun ar 

gyfer cynhadledd ‘Gwyddoniaeth mewn Iechyd - 
yn fyw’. Cawsom ddiwrnod diddorol yn ymweld a 
thrafod â gwyddonwyr a dysgu am eu swydd a’u 
harbenigedd pynciol. Un ymchwiliad y gwelsom 
oedd yr ymchwil i system imiwnedd y corff a’r 
amryw o gelloedd gwyn sy’n cynnal ein corff. 
Gwelsom ddulliau gwahanol o brosesu ac 
adnabod y celloedd mewn sampl o waed, drwy 
ddefnyddio offer tu hwnt o ddrud. Roedd hyn yn 
hynod ddiddorol. I gloi’r dydd ymgasglodd yr 
ymwelwyr mewn neuadd enfawr, lle'r oedd panel 
yn cynnwys myfyrwyr meddygol Prifysgol 

Caerdydd, darlithydd Ffarmacoleg a darlithydd 
mewn Biocemeg i ateb cwestiynau'r disgyblion. 
Rhaid oedd  tecstio’r cwestiynau er mwyn iddynt 
gael eu harddangos ar sgrin fawr ac yna byddai’r 
panel yn ateb rhai ohonynt. Cefais brofiad gwych 
o  ddysgu am y byd meddygol, ac erbyn diwedd y 
dydd roedd un peth yn sicr, taw yn y maes yma yn 

bendant y dymunaf  astudio yn y brifysgol. 

                                                  Sara Williams 

Chwaraeon 

Llongyfarchiadau i Aled Ward (bl11) sydd wedi 
derbyn ei gap rygbi cyntaf i Gymru ym mis Ebrill 
yn erbyn yr Alban. Mae Ryan Allen (bl11) wedi 
bod yn profi llwyddiannau ym myd tennis bwrdd 
ers rhai blynyddoedd, ond mae eleni yn siŵr o fod 
yn flwyddyn arbennig, gan ei fod wedi cipio teitl 

Pencampwr Prydain dan 18. Derbyniodd Ryan y 
fedal aur ar ôl buddugoliaeth yn erbyn y 
Gwyddelwr Ryan Ferrell, pencampwr Iwerddon, 
ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad yn 

Guernsey. 

Eisteddfod yr Urdd  

Llongyfarchiadau mawr i’r ddau barti dawnsio a 
fydd yn cystadlu ym Meirionnydd yn Eisteddfod yr 
Urdd eleni. Diolch i Miss Beca Thomas am eu 

hyfforddi.  

Llongyfarchiadau i bawb a fu’n cystadlu yn yr 
Eisteddfodau. Roeddwn ni’n falch iawn ohonoch i 

gyd. 

Cystadleuaeth Pêl droed yr Urdd 

Aeth tîm o ferched a bechgyn i gynrychioli'r ysgol 
yng nghystadlaethau pêl droed yr Urdd.  Roedd y 
ddau dîm yn wych ac wedi mwynhau yn fawr 
iawn.  Diolch i Mr Williams a Mr Owen am eu 

hyfforddi. 

Ymweliad Adar Ysglyfaethus  

Roeddwn yn ffodus iawn i dderbyn ymweliad gan 
adar ysglyfaethus fel rhan o’n dathliadau Wythnos 
Gwylio’r Adar yr RSPB.  Roedd pawb wedi 
gwirioni gyda’r adar prydferth ac wedi dysgu 

llawer amdanynt. 

Sgiliau Syrcas 

Fel anrheg Pasg eleni fe gafodd pob plentyn yn yr 
ysgol gyfle i ddysgu amrywiaeth o sgiliau syrcas. 
Cawson nhw sioe i gychwyn gan Mike o 
‘Circusology’ yna buon nhw’n dysgu sut i 
berfformio rhai o’r sgiliau megis jyglo gyda 
sgarffiau a pheli amrywiol a sut i gydbwyso’r 
diablo. Dyna hwyl a gafwyd! Diolch yn fawr i’r 
Gymdeithas Rhieni ac Athrawon am ariannu’r 

diwrnod bendigedig.  

 

 

 

Ein dirprwy hoff 

Dymunwn fel ysgol ddiolch i Mrs. Mai Giles am 
flynyddoedd lawer o waith trylwyr a chydwybodol 
fel dirprwy bennaeth yn Ysgol Mynydd Bychan. 
Wedi tymor yr haf, fe fydd Mai, ei phriod Marc a'r 
plant Gruffydd, Gwyn a Marged yn symud i ardal 

San Clêr, ble bydd Mai yn ymgymryd â swydd 
dirprwy bennaeth Ysgol Gruffydd Jones. Ein 

colled ni fydd ennill i'r gorllewin. 

 Diolch yn fawr,  

 Marc Jon Williams 

Ysgol y  Mynydd Bychan 

Ysgol Gwaelod y Garth 
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Ysgol y Wern  
 

Llwyddiant Cenedlaethol yr Urdd 

Llongyfarchiadau i’r ensemble offerynnol, Lowri  
Skyrme (unawd pres) ac i Elen Morlais Williams 
(Unawd 3 a 4) a fydd yn cynrychioli Rhanbarth 
Caerdydd a’r Fro yn y Bala. Llongyfarchiadau 
hefyd i grŵp o blant Bl.3 a 4 sydd wedi bod yn 
fuddugol yn creu gwaith creadigol 2D tecstiliau.  
Bydd y gwaith yn cael ei arddangos yn  
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn y Bala. Daeth 
Hope Hegarty ac Olivia Twomey yn gyntaf yng 
nghystadleuaeth Animeiddio yr Urdd, Rhanbarth 

Caerdydd a’r Fro.  

Cystadleuaeth ‘Music for Youth’ 

Llongyfarchiadau mawr i’r côr a’r gerddorfa a 
oedd yn llwyddiannus  yn y rownd gyntaf o’r  
gystadleuaeth yng Nghasnewydd. Byddant yn 
perfformio nesaf yn yr Ŵyl Genedlaethol ym 

Mirmingham ar Orffennaf y 9fed. 

Chwaraeon 

Mae Rhodri Thomas wedi chwarae sawl gêm 
rygbi i Ysgolion Caerdydd eleni. Mae’r tîm wedi  
profi llwyddiant mawr yn ddiweddar, ac o 
ganlyniad yn chwarae yn rownd derfynol Cwpan D 
C Thomas yn Stadiwm y Mileniwm.  Pob lwc i  
Ioan Williams sydd wedi llwyddo i gyrraedd y 

rownd nesaf o glyweliadau ar gyfer rhan yn y sioe 
gerdd Billy Elliott yn Llundain.  Braf oedd gweld 
grŵp o blant yr ysgol yn dawnsio yn Theatr y  
Sherman yn ddiweddar yng Ngŵyl Ddawns 

Caerdydd a’r Fro. 

Masnach Deg 

Fel ysgol Masnach Deg, braf oedd clywed bod yr 

ysgol wedi ennill gwobr cyflawniad pellach.   

 

 

 

 

 
 
 
 
Tîm pêldroed bl.9  - Pencampwyr Ysgolion Cymru 
dan 14 oed. Byddent yn cynrychioli Cymru mewn 
cystadleuaeth  ryngwladol  yn fuan ond mae 

angen codi swm o £2,750. Os am gyfrannu at  
gostau’r tîm neu eu noddi cysylltwch â Gwyn Rhys 
Jones 07450287597  
e-bost:gwynrj@gmail.com 

Y CWINS AR Y BRIG  
Cwins Caerdydd yw Pencampwyr Swalec 

Adran 3, De-ddwyrain Cymru. 

E brill 12 oedd hi, a’r Cwins wedi teithio i 
ymrafael ag Aberhonddu mewn gêm 

dyngedfennol. Dim ond y barcud coch, efallai, a 

ymdroellai’n lled fygythiol uwchben y cae, oedd ag 

unrhyw argoel o’r cynnwrf oedd i ddod. 

Unwaith yn y pedwar amser, mae cyffro’r gêm  
bron yn  gadael ei gwylwyr mewn angen am sylw 
meddygol dwys. Gornest felly oedd hon. Doedd 
neb o fois profiadol yr ystlys yn gallu cofio ei 
thebyg. Pasiodd y flaenoriaeth o’r naill dîm i’r llall 

saith gwaith. Sgoriodd y ddau dîm, rhyngddyn 

nhw, ddeuddeg cais! 

Wedi 68 munud, ond megis dechrau oedd y 
gêm. Y sgôr oedd Aberhonddu 41, Cwins 24. Â 
saith munud i fynd, sgoriodd  Dafydd Franklin. 
Llwyddodd y trosgais - 41:31. Esgorodd 
ymosodiad ffyrnig y blaenwyr ar gais gan Oisin 
Parrow a throsiad arall gan Paul Adams - 41: 38. 

Mewn i amser ychwanegol. Mae’n debyg bod rhif 
10 Aberhonddu’n gobeithio mai gweithred ola’r 
gêm oedd ei gic amddiffynnol i gyfeiriad yr ystlys. 
Ond roedd gan fewnwr y Cwins syniad amgenach. 
Pan ddaliodd Siôn Elis y bêl rhwng hanner ffordd 
a 22 Aberhonddu, roedd y ddau dîm cyfan o’i 
flaen. Nesaodd ling-di-long at lein amddiffyn 
Aberhonddu. Yn sydyn dyma wasgu’r sbardun a 
bylchu’n lân rhwng eu canolwyr. Roedd amser fel 
pe bae wedi sefyll yn stond. Gan faeddu un dyn ar 
ôl y llall, cyrhaeddodd y llinell heb i neb lwyddo 
cyffwrdd ag e. Wedi trosiad Paul Adams a dau 

funud pellach o amser ychwanegol dirdynnol, y 

sgôr derfynol oedd: Aberhonddu 41, Cwins 45. 

Yn ystod y dathlu daeth y newyddion mai colli 
oedd hanes Penarth, ail dîm y tabl, ac felly mai’r 
Cwins oedd pencampwyr yr adran. Â’u golygon 
fry, wrth ymadael, sylwodd bois yr ystlys fod y 
barcud coch wedi hen ddiflannu. Hir, ond melys, 

oedd y daith adre. 

Roy Giddings, swyddog URC yn cyflwyno’r tlws i Steffan Elis, 
capten y Cwins.                               Llun: Huw Evans Agency 

Ysgol Plasmawr 

mailto:gwynrj@gmail.com
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Suzanne Condon 

Dysgwyr y Ddinas 

Colofn yng ngofal Suzanne Condon, Swyddog 
Dysgu Anffurfiol, Canolfan Cymraeg i 

Oedolion Caerdydd a Bro Morgannwg. 

Sut mae un siaradwraig wedi newid 

fy mywyd wrth sgwrsio dros baned  

P an ddechreuais i ddysgu Cymraeg am y 
trydydd tro, ro’n i'n gobeithio helpu fy 

mhlant gyda’u gwaith cartref. Mwynheais fy nwy 
awr wythnosol ond ar ôl tair blynedd dechreuais  

freuddwydio am fod yn rhugl. Es i ati i ddysgu 
mewn sawl dosbarth ac, yn gyfleus iawn, des i o 
hyd i ddau ddosbarth yn yr un lleoliad ar yr un 
dydd. Roedd 1.5 awr amser cinio yn y canol ond 
doedd dim ots. Ro’n i’n treulio’r egwyl gyda fy mab 

ifancaf yng nghaffi’r ganolfan addysg. 

Wrth lwc, roedd menyw yn aros hefyd gyda’i 
mab hithau. Dechreuon ni siarad ag ar hap a 
damwain ges i fy ‘Ffrind Iaith’ neu 'Fentor' cyntaf. 
Ro’n ni’n siarad fel y mamau eraill yn y caffi ond 
yn y Gymraeg. Pan oedd angen help, roedd hi’n 
cynnig ychydig o help, e.e., pan oedd hi’n deall 

beth o’n i’n ei ddweud, nid oedd hi’n fy nghywiro 
oni bai fy mod i’n gwneud yr un camgymeriad bob 
tro. Cyfathrebu ac ymarfer siarad oedd y prif 
bwrpas (rhwng rhedeg ar ôl y bechgyn a'u stopio 
nhw i ymladd). Roedd hi’n gwerthfawrogi’r cyfle i 
siarad Cymraeg hefyd. Er fy mod i’n dysgu llawer 
wrth wneud 4 awr yn y dosbarth bob dydd 
Gwener, roedd trafod beth bynnag oedd wedi codi 
yn lle patrwm iaith yr wythnos fel mabolgampau i 

fy mhen. Symudodd hi i ffwrdd ond roedd y 
flwyddyn dreulion ni'n siarad am bopeth dan haul 

wedi gwneud ei gwaith. 

Erbyn hyn dw i'n gweithio i Brifysgol Caerdydd 

yng Nghanolfan Caerdydd a’r Fro ble dyn ni'n creu 
cyfleoedd i ddysgwyr ymarfer y patrymau maen 
nhw’n dysgu yn eu gwersi. Rhan o’r gwaith yw 
helpu paru dysgwyr gyda mentor. Mae rhai 
esiamplau da iawn gyda ni ble mae’r pâr wedi 
cwrdd ers blynyddoedd nawr ac wedi dod yn 
ffrindiau. Mae parau eraill yn penderfynu mynychu 
clybiau neu amgueddfeydd gyda’i gilydd. Wrth 
gwrs mae rhai parau’n cwrdd am flwyddyn ac yn 
symud ymlaen at berson arall neu mae’r dysgwyr 
yn teimlo’u bod wedi elwa digon i fentro i glybiau 

yn annibynnol.  

Y ffordd orau hyd heddiw yw trefnu noson 
siarad ar wib. Mae dysgwyr yn cwrdd â siaradwyr 
ac mewn ffordd, yn dewis ffrind iaith eu hunain yn 
seiliedig ar eu diddordebau, oedran a faint o 

amser sydd gyda nhw i gwrdd neu decstio. Rhwng 
digwyddiadau mae dysgwyr a siaradwyr yn 
cysylltu â fi i gofrestru a dw i’n trefnu iddynt 
gwrdd. Ar hyn o bryd mae llawer o ddysgwyr yn 

aros am ffrind iaith yn ardal Caerdydd. 

Methais i ddysgu yn yr ysgol er gwaetha fy 
mrwdfrydedd.  Gadawais i’r dosbarth nos y tro 
cyntaf erbyn y Nadolig wedi brandio fy hunan yn 

fethiant ieithyddol. Mae'r gwelliannau sydd wedi 
bod dros y deng mlynedd ddiwethaf yn y 
canolfannau a’r cyfle am Ffrind Iaith wedi 

trawsnewid fy mywyd. Dw i wedi cael gyrfa 
newydd yn helpu pobl fel fi sy’n breuddwydio am 
siarad yr iaith. Dych chi’n gallu helpu hefyd! 
Dyn ni angen siaradwyr naturiol i ddysgu iaith yr 
iard, iaith y gegin ac iaith y stryd i’n dysgwyr. Nid 
fel tiwtoriaid ond fel aelodau o'n cymuned. Er 
mwyn pontio mae llyfryn Rhannwch eich Cymraeg 
ar gael i chi ddeall ym mha drefn mae dysgwyr yn 
dysgu patrymau. Mae’n llawn cynghorion i’ch 

helpu. 

 

Beth am ddod i'n Noson Bontio nesa a chwrdd 

â'n dysgwyr?  

11eg Mehefin, 6.30y.h., Neuadd Aberdâr, Corbett 

Rd, Caerdydd. 

RSVP Suzanne Condon 029 2087 4710 

condons@cf.ac.uk 

 

Swydd Gwarchod 
yn Llundain 

 

Fasech chi'n hoffi byw am ddim yn Llundain? 
Ry’n ni angen help nos a bore gyda dwy ferch 
fach 5 a 2 flwydd oed. Fe fydde'r dydd yn rhydd 
i gymryd swydd, gneud 'internship' neu i 
fwynhau bod yn Llundain. Ry’n ni'n chwilio am 
berson dwyieithog, dros 20 mlwydd oed i 
ddechrau cyn gynted â phosib. Ry’n ni'n cynnig 
ystafell mewn tŷ cyfforddus a phob pryd bwyd, 
ond does dim tâl. Os oes diddordeb gyda chi, 
anfonwch ebost i Tomos: 

tomos.grace@gmail.com  
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Lowri Haf Cooke 

Colofn Fwytai Merch y Ddinas 

“Roedd y pwdin yn werth ei weld, 

ac yn wir yn werth ei flasu.” 

 

A r droad y ganrif ddiwethaf, yn 1901, hwyliodd 
Capten Robert Falcon Scott ar daith 

ymchwiliol i'r Antartig ar long The Discovery,  gan 

ddychwelyd i Brydain yn arwr cenedlaethol yn 
1904. Stori bur wahanol oedd ei fordaith 
diweddarach ar long y Terra Nova, a adawodd 
borthladd Caerdydd yn 1910. Bu farw Scott a'i 
griw yn 1912, 'rol colli'r ras i gyrraedd  Pegwn y 

De i'r Norwyad Roald Amundsen. 

Cofebir y siwrne seithug honno ar oleudy Llyn y 
Rhath, a hynny nid nepell o gaffi Terra Nova, sydd 
yn wir yn werth ei osgoi.   Ers dechrau'r 

Chwedgau, addurnwyd tafarn gyfagos The 
Discovery â manylion y fordaith gyntaf, ond fe'i 

hadfywiwyd yn llwyr ar ddechrau 2014 gan gwmni 
Knife & Fork. Fe'i diweddarwyd yn chwaethus ar 
ffurf gastropub, gan efelychu steil Scand-chic The 

Conway ym Mhontcanna a The Pilot ym 

Mhenarth. 

Es i yno'n ddiweddar am ginio ysgafn yng 
nghwmni fy Mam, gan flasu sawl saig synhwyrus 

ac un braidd yn wan.  

Ymysg y seigiau poblogaidd y mae'r cejeri cyri 
(£11), a byrgyr arbennig y gegin (£9.50); mae'r 
chef yn cochi'r cig â halen a siwgwr i sicrhau 

perffeithrwydd pinc ar bob un brathiad. Taniwyd fy 
chwilfrydedd gan y Bourguignon betys ar y 

cyd â ffacbys Puy (£9), ond ar yr achlysur hwn 

dewiswyd dwy saig gig; fe af i 'nol i brofi'r caserôl. 

Sleisiau tenau o frest hwyaden (£7) a 
gyrhaeddodd yn gyntaf, ar lechen. Cyfunwyd y 
cig â darnau o oren a salad persli mân, 
ynghyd â briwsion cnau cyll a siocled; amrywiaeth 
amheuthun a blasus dros ben, rwy'n eich annog 

chi i'w brofi drostoch chi eich hun. 

Siomedig braidd oedd ymateb ein dwy i brif 
gwrs y cig oen Cymreig (£13.50). Ystwythwyd y 
rymp mewn ras el hanout, a'i weini 

â purée pwmpen cnau menyn ar haenen o cous 
cous mân.  Cuddiwyd blas y cig gan y 

mwsg  Morocaidd, oedd yn rhy wan i adael argraff 
arnom. Awgrymodd Serge Luceau o Lydaw, y 
rheolwr-weinydd am y p'nawn, y byddai'n buddio o 

gic da o harissa - a gallwn ddim ond cytuno ag ef. 

Roedd y pwdin (£5), fodd bynnag, yn werth ei 
weld, ac yn wir yn werth ei flasu; parfait ysgafn, 

llawn hufen, a gyfunwyd yn wych â briwsion sinsir, 

diliau mêl , mefus a riwbob. 

Mi fydd ail-ymweliad â'r lleoliad braf hwn ar 
gyrion Glan y Llyn. Yn bennaf i brofi pwdin 
perffaith am yr eilwaith, a 'sgod a sglods Capten 

Scott. 

The Discovery, Celyn Avenue, Caerdydd,  

CF23 6FH. Ffôn: 029 2075 5015 

Y WLADFA’N GALARU 

 

 

 

Y n 87 oed, bu farw Tegai Roberts, curadur yr 
Amgueddfa yn y Gaiman, Dyffryn Camwy, ar 

23 Ebrill. Bu’r angladd yng Nghapel Bethel y 

Gaiman drannoeth.  

Roedd hi’n wraig nodedig a bu’n ddiwyd ar hyd ei 
hoes mewn sawl maes, ond yn arbennig fel 
lladmerydd hanes y Wladfa, ac o’i cholli hi fe 
gollwyd trysorfa o wybodaeth. Meddai ar 
bersonoliaeth dawel a syber ac roedd yn bleser 
bod yn ei chwmni. Roedd yn wraig ddeallus a 
chymwynasgar a gwelir ei heisiau yn fawr, nid yn 
unig ar aelwyd Plas y Graig ond hefyd yn y 

gymuned Gymreig yn Nyffryn Camwy.  

Cydymdeimlir â’i chwaer, Luned Gonzales, a’i 
brawd, Arturo Roberts a gweddill y teulu yn eu 
galar a’u hiraeth amdani. Braint oedd cael ei 

hadnabod.                                   Gwilym Roberts 

Tegai a’i 
chwaer, Luned 
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Y 

DIGWYDDIADUR 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Mai 
 

Sadwrn, 10 Mai 

Cyngerdd yn y Theatr Ddarlithio, 
Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd, i 
godi arian at ymchwil i glefyd y 

galon, am 7.30pm. Artistiaid yn 
cynnwys Huw Euron, Côr y Cwm a 
Chôr Ysgol y Wern. Tocynnau: 

Margaret Francis (01443-492838).  

Sadwrn, 10 Mai 

Côr Meibion Taf. Cyngerdd i godi 

arian ar gyfer Eisteddfod 
Genedlaethol yr Urdd Caerffili a’r 
Cylch 2015, yn Eglwys Martin Sant, 

Caerffili am 7.30pm. 

Llun, 12 Mai 

Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd, yng 

Ngwesty Churchills am 7.00pm ar 
gyfer 7.30pm. Cyfarfod i drafod 
dyfodol y Cylch. Manylion pellach 
gan Tony Couch (029-2075-3625 

neu ajcouch@yahoo.co.uk). 

Mawrth, 13 Mai 

Darlith Goffa Islwyn (dan nawdd 
Ysgol y Gymraeg, Prifysgol 
Caerdydd) ar y testun ‘Dau o’r 
Deheuwyr: Hywel Dafi a Lewys 
Morgannwg’ gan Dr A. Cynfael Lake 
(Abertawe). Yn Ystafell 0.31, 

Adeilad John Percival (Adeilad y 
Dyniaethau gynt), Safle Rhodfa 
Colum, Prifysgol Caerdydd, am 

5.30pm. Croeso cynnes i bawb. 

Mawrth, 13 Mai 

Merched y Wawr Caerdydd. 

Cynhelir noson i’r dysgwyr yn 
neuadd Eglwys Fethodistaidd 
Cyncoed, Westminster Crescent am 
7.30pm. Croeso cynnes i bawb. 

Manylion pellach: 029-2075-4379.  

Mercher, 14 Mai 

Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. 
Mari Price yn trafod ‘Fy Hoff Lun’. 
Yn festri Capel Minny Street am 

2.00pm. 

Mercher, 14 Mai 

Cymdeithas Cymru-Ariannin – 

Cangen y De. Cyfarfod Blynyddol yn 
Eglwys Gyfannol Treganna, Heol 
Ddwyreiniol y Bont-Faen, Treganna, 
CF5 1LQ, am 7.30pm. Anerchiad 
gan Lois Dafydd. 
 

Sadwrn, 17 Mai 
Bore coffi rhwng 10.30 a 12.00 ar 
gyfer rhai sy’n dysgu Cymraeg. 
Sgwrs am 11.00am gan yr 

Archdderwydd Christine James ar y 
testun ‘Ornithophobia!’ Yn adeilad yr 
Eglwys Efengylaidd Gymraeg, 
Harriet St, Cathays. Croeso cynnes i 

bawb. 

Sadwrn, 17 Mai 

Côr Philharmonig Caerdydd yn 
perfformio Offeren St Cecilia (Messe 
Solennelle) gan Gounod yn Eglwys 
Dewi Sant am 7.30pm. Tocynnau £8 

gan aelodau’r côr neu wrth y drws. 

Llun, 19 Mai 

Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. 
Cyngerdd gan Gôr yr Enion, yng 
nghapel Bethel, Rhiwbina, am 

7.30pm. Tâl mynediad: £5. 

Llun, 19 Mai 

Cymdeithas Wyddonol Cylch 

Caerdydd. Sgwrs am hanes 
cylchgrawn Y Gwyddonydd gan yr 
Athro Glyn O. Phillips (Canolfan 
Ymchwil Hidrocoloid), yn Ystafell 
G77 ym Mhrif Adeilad Prifysgol 
Caerdydd, Parc Cathays, am 

7.30pm. Croeso i bobl nad ydynt yn 

‘arbenigwyr’ gwyddonol. 

Mercher, 28 Mai 

Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. 

Caryl Thomas yn cyflwyno 
cerddoriaeth ar y delyn. Yn festri 
Capel Minny Street am 2.00pm. 

 

Mehefin 
 

Llun–Gwener, 2–6 Mehefin 

Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. 
Taith i Gernyw. Manylion pellach: 
Falmai Griffiths (029-2061-4056; 

fal.griff@gmail.com). 

Mercher, 4 Mehefin  

Merched y Wawr Bro Radur. 
Brethyn Cartref a Chyfarfod 
Blynyddol yn neuadd Capel y 
Methodistiaid, Windsor Road, 

Radur, am 7.30pm. 

Sadwrn, 7 Mehefin 

Clwb Gwawr Llygaid y Dydd. Picnic 
yn y Fro. Manylion pellach: 

clwbgwawrcaerdydd@hotmail.com 

Mawrth, 10 Mehefin 

Merched y Wawr, Caerdydd. 
Cyfarfod blynyddol a brethyn cartref, 

am 7.30pm yn neuadd Eglwys 
Fethodistaidd Cyncoed, 
Westminster Crescent. Croeso 
cynnes i bawb. Manylion pellach: 
029-2075-4379. 

Gwener, 13 Mehefin 

Côr Meibion Taf. Cyngerdd yn 

Eglwys Dewi Sant, Caerdydd. Yr elw 

tuag at gronfa adnewyddu’r Eglwys. 

Llun, 16 Mehefin 

Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. 
Cyfarfod Blynyddol, ynghyd â sgwrs 
gan Gill Griffiths, Llywydd Merched y 

Wawr, yng nghapel Bethany, Heol 

Llanisien Fach, am 7.30pm. 

Mercher, 18 Mehefin 

Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. 
Te mefus ac adloniant. Yn festri 

Capel Minny Street am 2.00pm. 

Sadwrn, 21 Mehefin 

Bore coffi rhwng 10.30 a 12.00 ar 
gyfer rhai sy’n dysgu Cymraeg. 
Sgwrs am 11.00am gan Amanda 
Griffiths am ei hoff emyn. Yn adeilad 
yr Eglwys Efengylaidd Gymraeg, 

Harriet St, Cathays. Croeso cynnes i 

bawb. 

Sadwrn, 21 Mehefin 

Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. 
Bore coffi yng nghapel Bethany, 
Heol Llanisien Fach, rhwng 10.30 a 

12.00. Yr elw er budd elusen y 
flwyddyn, sef Ymchwil i Ganser y 

Pancreas. 
 

Anfonwch fanylion ar gyfer y 
Calendr at: Yr Athro E. Wyn James, 
16 Kelston Rd., Yr Eglwys Newydd, 

Caerdydd CF14 2AJ  
Ffôn: 029-2062-8754;  
ebost: JamesEW@caerdydd.ac.uk 

Adloniant Gwahanol 

HUD A LLEDRITH GEIRIAU 

Detholiad o Lenyddiaeth Gymraeg 
gan  

ARTHUR MORRIS JONES 
(cyn aelod o Gwmni Repertori’r BBC) 

 
“Un o’r lleisiau cyfoethocaf 

yng Nghymru.” 
(Meredydd Evans) 

Os am drefnu noson, cysylltwch â 
02920 594 223 

Cyfarfod Blynyddol  

Y Dinesydd 

Cynhelir y cyfarfod blynyddol 
y n g  N g h a p e l  B e t h e l , 
Rhiwbeina,  23 Mehefin ,  
6.30pm 

Croeso i bawb 

mailto:ajcouch@yahoo.co.uk
mailto:clwbgwawrcaerdydd@hotmail.com
mailto:JamesEW@caerdydd.ac.uk
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   Rhif: 142 
 
 

 
 
 

 

Ar Draws 
1. Samuel bach yn dal 50 cân (4) 
4.Yn rhannol ansicr ei gleber mewn lle garw (7) 

8. Gwrandawodd yn astud lle na ddylai efallai 
(12) 
9. Ffrwyth mewn haid cyddeiriog angen ei 
ddatrys(8) 
10. Segur heb offer aredig (4) 
12. Yr heliwr cerddorol (6) 
14. Pa ddyn a chanol pib sy’n troi’n offerynwr ?
(6) 
16. Gwryw enwog yn dal coeden (4) 
17.Can hysbyseb yn cynnwys yr anadnabyddus 
(8) 
20.’Oedd newydd groesi’r moroedd 

    I’r ----- ------ -----‘  (J.C.H.) (4,5,3) 
21. Heb ddrws cefn? Dyna ddifyr! (7) 
22. Dinerth y dychwela’r deg namyn un wedi 

dechrau’r gaeaf (4) 

I Lawr 
2. Falmai sy’n codi fwyaf cyson  - bron (5) 
3. Cylchgronau cyson (8) 
4. Siâr o’r crynfa enbyd (6) 
5. ‘Pam y caiff bwystfilod rheibus 
      Dorri’r  ---- mân  i lawr ‘ (WW) (4) 
6. Y ffôl diniwed (7) 
7. Ie, sedd i Ddug ffôl a chenfigennus (9) 
9.’Gan ------ ----- yn brydlon, fel yr wyt’ (Eos Iâl ) 
(5,4,) 
11. Yn perchen sawl tant (8) 
13.’ ----- ----- o drugareddau 

        Difesur yn ei glwy’ (WW) (3,4) 

15. Och! ‘na le ofnadwy ni ellir ei osgoi (6) 
18. Llyffant allan o’r bag (5) 

19. Seithug ar fore ansefydlog (4) 

Atebion Croesair Rhif 140 
Ar Draws:  1. Testament    6. Cwm    8. Bargyfreithiwr  
9. Canol   10. Dygyfor    11. Frenin    13. Atolwg                   
16. Moes mwy  18.  Amcan   20. Danadl poethion  22. 

Udo   23. Gogoneddus                                                                                     

I Lawr :        1.Tyb   2. Seren   3. Ar y slei   4. Echrydu   5. 

Triog  6. Criafol  7. Morgrugyn   9. Cyfamodau  12. Eneinio  

14. Trachefn  15. Tyrpeg  17. Madog   19. Criodd  21. Nos 

  A       

D I N E S 

  R       

 1 2  3  4  5  6  7 

             

 8            

             

9         10    

        11     

12  13     14      

      15       

16     17     18   

    19         

20             

             

21        22     

Enillydd Croesair Rhif 140 

Dyfed Evans, Pwllheli 

Danfonwch eich atebion at Rhian Williams  
erbyn 5 Mehefin, 2014. 

22 Heol Cae Rhys, Rhiwbeina, Caerdydd, CF14 6AN  

Cymorth 

Cristnogol 

M ae Wythnos 
Cymorth 

Gristnogol eleni (11-
17 Mai) yn adrodd 

storïau rhai o’r bobl hyn, ond yn sôn hefyd am yr 

hyn sy’n cael ei wneud i’w helpu. 

Yn Y Swdan, wedi blynyddoedd o alltudiaeth 
yng ngogledd y wlad, penderfynodd  Anoon Aleu 
a’i gŵr, Madut,  ddychwelyd i’w hen gartref  yn Ne 
Swdan.  Yn wyneb  caledi a’r profiad dirdynnol o 
golli mab yn yr wythnos gyntaf yn ôl, fe gawsant 
gynhaliaeth  gan Gymorth Cristnogol fel eu bod yn 

medru  adeiladu cartref parhaol. 

Yng Ngholombia, mae Cymorth Cristnogol yn 
rhoi cynhaliaeth i filoedd o deuluoedd sydd wedi’u 
gyrru allan o’u tiroedd gan fasnachwyr cyffuriau. 
Yn eu plith mae teulu Edile, bachgen 9 oed, a 
welodd ei dad yn cael ei ladd, cyn iddo orfod ffoi 
gyda’i fam a’i fam-gu. Maen nhw erbyn hyn wedi 
cael cartref mewn cymuned newydd, Las 
Camelias, a gaiff ei gydnabod  yn Llys Iawnderau 

Dynol Rhyng-Americanaidd.  Ac yn Irac yn yr un 
modd, bu’r mudiad yn helpu pentrefwyr Zanan 
Bchuck i ymorol ar i’r llywodraeth sicrhau  dŵr 

glân a thrydan. 

Os hoffech wybod sut y gallwch chi fod yn rhan 
o Wythnos Cymorth Cristnogol yn eich ardal, 
cysylltwch â’ch swyddfa leol ar 029 2084 4646;  
e-bost: caerdydd@cymorth-cristnogol.org   
neu ewch i www.christianaid.org.uk/cymru/ 



18  

P erthnasau Draw oedd testun anerchiad  Bob 

Pugh, siaradwr gwadd cyfarfod y 
Gymdeithas ar 28 Ebrill. Yn frodor o Lansilin, Sir 
Ddinbych, bu’n gweithio am chwarter canrif  yn 

Ysgol Antur Brycheiniog, Storey Arms. Mae’n 
drysorydd cangen de Cymru o Gymdeithas 
Cymry’r Ariannin. Rhoddodd ddarlun o’r bywyd 
cymdeithasol a chrefyddol yng Nghymru a 
olygodd fod Bedyddwyr a Chrynwyr yn mudo i 
Massachusetts a Pennsylvania mor bell yn ôl â’r 
ail ganrif ar bymtheg. Yn wir, erbyn 1730, roedd 
mwy o Gymraeg i’w chlywed mewn ambell fan na 
Saesneg - fel y dengys yr enwau Brynmawr, Tŷ 
Ddewi, Narberth a Bala Cynwyd. Utica oedd 
prifddinas y Cymry yn yr Unol Daleithiau. Yno yr 
aeth teulu hen nain Bob Pugh. Ganwyd John Puw 

yn 1779 yng Nghastell Hen, Llanuwchllyn, a bu 
farw yn Philadelphia yn 1861. Yn ystod y 1800au 
mudodd un o bob teulu yn Llanuwchllyn. Priododd 
Robert Owen Pugh â Jenny Blue Horse, un o 
lwyth y Sioux. Roedd yn swyddog ar y reservation 

ac yn edmygydd mawr o’r brodorion. Cawsom 
hanes diddorol a lliwgar Mary Pugh a John 
Roberts. Aeth pedwar o’u plant nhw i’r Wladfa - 
Dafydd, Elin, William a Benjamin. Gwelwyd lluniau 
rhai o’u disgynyddion. Mae 150 ohonynt yn byw 
yn y Wladfa heddiw. Talwyd teyrnged i Tegai 
Roberts, un o ddisgynyddion Michael D Jones, a 

fu farw’n ddiweddar, yn 87 oed. 

 

Rhwng 15 a 24 Mai, bydd Siriol, merch Falmai 
Griffiths, yn cerdded Llwybr yr Incas i godi arian at 
Elusen Ymchwil i Gancr y Pancreas. Croesawyd 
Iola Smith, Bryn Lloyd ac Alwyn a Bryn Evans i’r 
cyfarfod. Roedd yn dda clywed fod Rhys Morgan 
a Mair Hughes yn gwella. Estynnwyd 
cydymdeimlad â Rhiannon Gregory yn ei hiraeth 
ar ôl ei phriod, Havard, ac â Margaret Roberts ar 

ôl ei brawd yng nghyfraith, Roy Thomas. 

 

T u ôl i’r Camera oedd testun sgwrs Don 

Llewelyn, ein gwestai nos Fawrth, 8 Ebrill. 
Yn frodor o Bentyrch, fel golygydd ffilm dan 

hyfforddiant i gwmni Teledu Cymru y dechreuodd 
ei yrfa ond tyfodd i fod yn gyfarwyddwr ffilm o fri. 
Bu wrth y gwaith am 38 o flynyddoedd ac ennill 
gwobrau rhyngwladol ynghyd â medal aur. Mae 
hefyd yn ymchwilydd, yn sgriptiwr ac yn awdur. 
Disgrifiodd ei yrfa fel bywyd perffaith, gymaint o 
flas gafodd arni. Bu gyda chwmni HTV yng 
Nghroes Cyrlwys cyn sefydlu ei gwmni ffilmiau ei 
hunan. Cawsom weld lluniau enwogion y 
gorffennol mewn sawl maes: o fyd chwaraeon, y 
ddrama, crefydd, celfyddyd a gwleidyddiaeth. 
Roedd yn dda gweld rhai ond eraill yn ennyn “bŵ” 

oddi wrthym, gan fod eu hwynebau yn ein 
hatgoffa o gyfnodau tywyll yn ein hanes. Roedd y 
cyflwyniad yn cadarnhau ein syniad fod byd y 
ffilmiau yn fyd rhamantus – y dillad, yr 
hofrenyddion, y teithio i fannau gwresog a 

hudolus, y champagne a’r gwledda. 

Bethan Williams oedd llywydd y noson a 
chroesawyd Penny Hughes i’n plith. Roedd yn 
dda clywed fod Myfanwy Jarman wedi cyrraedd 
adre o’r ysbyty. Mae Kathleen Wood yn Ysbyty’r 

Brifysgol a dymunwyd gwellhad buan iddi. 

 

 

 

 Megan Clements 

Cyn-ddisgybl 

Plasmawr  
yn codi arian at 

Gancr y Fron 
 

 

Hia, 

Fy enw i yw Megan Clements, ac fe fyddaf  yn 
seiclo yn ystod mis Mehefin 200 milltir o Lundain i 
Baris. Pwrpas y daith hon, fydd  i godi arian ar 
gyfer Ymgyrch Cancr y Fron. Fy nharged fydd i 

godi £950 tuag ar yr achos. 

Byddem yn ddiolchgar iawn pe byddech yn fodlon 
fy helpu i godi’r swm hwn drwy fy noddi ar -  
Virgin Money Giving page at http://

uk.virginmoneygiving.com/MeganClements 

Byddai unrhyw gyfraniad yn cael ei werthfawrogi 

yn fawr  iawn! 

Megan Clements 

Cymdeithas Gymraeg 
Rhiwbeina 

Merched  y Wawr 
Caerdydd 

http://uk.virginmoneygiving.com/MeganClements
http://uk.virginmoneygiving.com/MeganClements
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CRICC  Dan 11  yn  fuddugol  eto ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ar  benwythnos  Ebrill 13,  teithiodd  carfan  dan  
11  CRICC  dros  y  ffin  i   Cleve  ar  gyrion  
Bryste.  Wedi  concro’r  Saeson  o  Avonmouth, 
St. Bredan`s, Stockwood  a  Cleve wynebwyd  ein  

cymdogion  o  Landaf  yn  y  rownd  derfynol. 

Ennill  y  ffeinal  o  10  pwynt  i  5.  Gwych ! 

Daeth  tymor  CRICC  Dan  7  i  ben  wrth  i  ddau  
dîm  o’r  garfan  enfawr  o  42  gynrychioli  CRICC  
yng  Ngŵyl  yr  Ardal. Teithiwyd i  Lanilltud  Fawr  
a  threulio  diwrnod  cyfan  yn  yr  haul  ac awel  
gref. Aeth  y  ddau  dîm  mor  bell  â’r  chwarteri,  
wedi  i  CRICC  Melyn  ennill  2  gêm,  colli  un  a  
chael  un  yn  gyfartal.  Enillodd  CRICC  Gwyrdd  

dair  gêm  cyn colli  yn  y  chwarteri.    

Dau  o  sêr  CRICC  Melyn  oedd  Owain  
Gruffudd  a  Lloyd  Lucas,  gyda  Milo  Davies  ac  

Ioan  Penry  yn  disgleirio  i  CRICC  Gwyrdd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clwb Cymric 

Mae brwydr Clwb Cymric i osgoi disgyn o adran 
gyntaf Cynghrair Amatur De Cymru wedi bod fel 
“rollercoaster” dros y misoedd diwethaf – ambell i 
fuddugoliaeth yn codi gobeithion ond wedyn 
anghysondeb y tîm yn golygu bod y clwb yn dal 

yng ngwaelodion y tabl wrth fynd i mewn i fis ola’r 

tymor. 

Daeth y buddugoliaethau yn y gemau cartref yn 
erbyn Kenfig Hill (5-0) ac Aber Valley (5-3)  ond 
wedyn colli i Bontyclun (0-3) a cholli oddi cartref 

yn Abertridwr yn erbyn Aber Valley yn golygu bod 
yn rhaid ennill tair gêm ola’r tymor i gael unrhyw 
obaith o aros yn yr adran uchaf. Uchafbwynt 
gemau mis Ebrill oedd perfformiad y myfyriwr 
Gethin Long yn y gêm gartref yn erbyn Aber 
Valley  wrth iddo sgorio pedair gôl i sicrhau’r 

triphwynt. 

Bydd y clwb 

y n  d a t h l u 
diwedd y tymor 
ar Sadwrn Mai 
17 gyda gêm 
“old boys” yn 
erbyn y timau 
presennol yn y 
prynhawn ac 
wedyn parti yn 
y nos yn y Park Plaza yng Nghaerdydd yng 
nghwmni hyfforddwr tîm cyntaf Cymru Osian 
Roberts. Mae croeso i bawb fod yn rhan o’r 

dathliadau; cysylltwch â clwbcymric@hotmail.com 
os oes diddordeb chwarae yn y gemau yn y 

prynhawn, neu ddod i’r dathliad yn y nos. 

 

CHWARAEON 

YMGYRCH TAG  
YSGOL GYMRAEG I’N CYMUNED 

 

CYFARFOD CYHOEDDUS 
NEUADD BYDDIN YR IACHAWDWRIAETH  

CORPORATION ROAD 

4 MEHEFIN 2014 – 7.30pm 
 

Ydych chi'n byw yn Grangetown neu Dre-biwt?  
Hoffech chi anfon eich plentyn i ysgol gynradd 

Gymraeg o fewn eich cymuned leol?  

 
DEWCH I GEFNOGI EIN HYMGYRCH AC 

YMUNWCH Â NI I DRAFOD CYNIGION 
DIWEDDARAF Y CYNGOR AR GYFER YR 

YSGOL AC I FYNEGI EICH BARN I 
GYNGHORWYR LLEOL  

AC ARWEINWYR Y CYNGOR. 
 

Dewch i fod yn rhan o’r ymgyrch! 
 

Ymunwch â'r dudalen Facebook:  
https://www.facebook.com/ymgyrchtag  
Dilynwch ni ar Twitter: @ymgyrchtag  
Cysylltwch â'r ymgyrch drwy e-bost: 

ymgyrchtag@googlemail.com  

 

Tîm CRICC melyn yn dathlu. 

Tîm CRICC dan 11 oed. 

mailto:clwbcymric@hotmail.com

