
   

Hawlfraint: David Williams 

mis cyntaf  prysur  

Yr Hen Lyfrgell  tud. 3 

Teyrnged i Eilonwy tud. 7 

Geiriadur Gomer tud. 20 

Cerdyn Post o Carcassonne tud. 9  

Nabod Ieuan Davies tud. 8 
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Cyfreithwyr.com yn dathlu 
ei ben-blwydd yn un oed 

M ae gwefan unigryw www.cyfreithwyr.com 
wedi gweld diddordeb mawr yn ei 

wasanaethau ers iddo lansio flwyddyn yn ôl. 

Mae’r wefan gyfreithiol boblogaidd yn 
caniatáu i’r cyhoedd a pherchnogion busnes 
chwilio am gyfreithwyr o safon sydd yn medru 
cynnig gwasanaeth drwy gyfrwng y Gymraeg. 
Mae 90 o gyfreithwyr o 25 cwmni gwahanol 
bellach wedi cofrestru i fod yn rhan o’r 
rhwydwaith, ac mae’r rhwydwaith yn ymestyn ar 

draws 27 tref a dinas yng Nghymru. 

Mae cyfreithwyr.com yn galluogi pobl i 
chwilio, yn hollol rhad ac am ddim, am 
gyfreithwyr cyfrwng Cymraeg o safon yn eu 
hardal nhw, beth bynnag yw eu problem 

gyfreithiol. Mae’r gwasanaeth yn addas i bawb - 

beth bynnag yw safon eu Cymraeg. 

Sefydlwyd y wefan gan gwmni Darwin Gray 
yng Nghaerdydd fis Mawrth diwethaf. Yn ôl 
Owen John, cyfreithiwr yn Darwin Gray: “Mae 
Cyfreithwyr.com wedi profi i fod yn boblogaidd 
iawn gydag unigolion, busnesau, elusennau a 
mudiadau gwahanol. Mae’r rhwydwaith wedi 
tyfu yn gyflym, ac mae traffig i’r wefan yn 
cynyddu’n ddyddiol. “Hyd yma, mae dros 
60,000 o bobl wedi ymweld â’r wefan yn ystod 

ei blwyddyn gyntaf.” 

http://www.cyfreithwyr.com
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Golygydd Mai 
Ioan Kidd 

 
Cyfraniadau erbyn 27 Ebrill i: 

           ioankidd@hotmail.com       
3 Ceiriog Drive, Pantmawr,  

Caerdydd,  CF14 7TU 
029 20657665 

 
Y Digwyddiadur:  

Yr Athro  E Wyn James 
JamesEW@caerdydd.ac.uk 

16 Kelston Road, Caerdydd, CF14 2AJ 
029 20628754 

 
Hysbysebion: 
Iestyn Davies 

iestyn@gmail.com 
63 De Burgh St., Glan-yr-afon, 

CF11 6LB 
07876 068498 

              
Dosbarthu copïau:  

Huw Jones 
huwgybuw@aol.com 

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

029 20842811  07985 174997 
 

www.dinesydd.cymru 
 

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 

CANT A MIL VINTAGE, 100 Whitchurch Rd 

CHAPTER, Treganna 

DERI  STORES, Rhiwbeina 

FOOD  FOR  THOUGHT, Y  Barri 

GRIFFIN  BOOKS, Penarth 

PAPERWEIGHT, 22 Wellfield Road 

SIOP  Y  FELIN, Yr Eglwys Newydd 

VICTORIA  FEARN  GALLERY, Rhiwbeina

Golygydd: 

Hefin Mathias 

Yr Hen Lyfrgell - mis cyntaf  prysur 
wedi’r agoriad mawreddog 

M ae’n anodd credu bod dros fis ers penwythnos agoriadol 
canolfan Gymraeg newydd ein prifddinas. Wedi cynnal llu o 

weithgareddau a digwyddiadau, gwerthu degau o gardiau, gweini 
cannoedd o giniawau a thynnu miloedd o beintiau mae Yr Hen 
Lyfrgell yn parhau i groesawu pobl o bob oed i brofi’n iaith a’n 

diwylliant yng nghanol y ddinas. 

Gyda phencampwriaeth y Chwe Gwlad nawr ar ben mae’n braf 
gallu edrych yn ôl ar y naws cyffrous a gafodd ei greu yn y Caffi Bar 
Yr Hen Lyfrgell gyda llawer o’r diolch yn mynd i Gôr Meibion Taf, 
Bechgyn Bro Taf a Chôr Canna am ein diddanu. Bydd yr un cyffro’n 
siŵr o ddychwelyd pan ddilynwn ymdrechion ein tîm pêl-droed 

cenedlaethol yn Ffrainc ym Mehefin. 

Hyfryd hefyd oedd croesawu nifer o gymdeithasau a chwmnïau 
i’r ystafelloedd cynhadledd gan gynnwys Cwlwm Busnes Caerdydd, 
Cyfreithwyr Cymru, Llywodraeth Cymru, Mentrau Iaith Cymru a 
llawer mwy. Mae’n galonogol gweld cymaint o fusnesau yn heidio 
i’r ganolfan i drafod a datblygu drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn 
llenwi’r hen adeilad eiconig hanesyddol yma. Ond nid adeilad i 
gynadledda yw hi’n unig. Mae bwyd ein prif gogydd, Padrig Jones o 
Les Gallois gynt, wedi derbyn canmoliaeth fawr gyda lluniau llond 
plât o ginio dydd Sul yn dod yn boblogaidd tu hwnt ar y cyfryngau 

cymdeithasol. 

Fel menter hunan cynhaliol mae’r ganolfan yn dibynnu ar 
gefnogaeth hael ein cymdeithas Gymreig yng Nghaerdydd a thu 
hwnt ac mae diolch mawr iawn i’r rheiny sydd wedi cyfamodi’n 
Ffrindiau Yr Hen Lyfrgell dros y misoedd diwethaf. Mae wedi bod 
yn bleser gallu agor ein drysau a rhannu’n gweledigaeth gyda 

phobl o bob oed. Edrychwn ymlaen at eich croesawu.  

Gallwch ddarganfod ein horiau agor, gwybodaeth am sut i ddod 
yn Ffrind a llawer mwy ar ein gwefan: www.yrhenlyfrgell.cymru  

Cyrsiau Nos Newydd i Oedolion yn  
Yr Hen Lyfrgell 

Cwrs Ffotograffiaeth  

Cwrs 8 wythnos newydd gyda Nia Davies, un hanner o gwmni 
ffotograffiaeth Sioned a Nia. Dechrau nos Fercher, Ebrill 27 rhwng 

7pm a 9pm. Cost y cwrs 8 wythnos bydd £64. 

Hanes Caerdydd a’r Iaith Gymraeg 

Cwrs 7 wythnos dan arweiniad Dylan Foster Evans. Dechrau nos 

Iau, Ebrill 14 am 7pm. Cost y cwrs 7 wythnos bydd £55. 

Gallwch fynd i’r wefan – mentercaerdydd.cymru am fwy o 
wybodaeth ac i archebu, neu gallwch ebostio 

angharad@mentercaerdydd.cymru neu ffonio 029 2068 9888. 

 

Eisteddfod Farddol Menter Caerdydd 

Erbyn hyn, mae 3 dosbarth cynganeddu gan y Fenter yn cyfarfod 
yn rheolaidd dan arweiniad medrus Emyr Davies, Rhys Iorwerth ac 
Osian Rhys Jones. O ddechreuwyr i feirdd sy’n meistrolu’r grefft, 
mae’r criw brwd wrthi ar hyn o bryd yn paratoi a gyfer yr Eisteddfod 
flynyddol sy’n cael ei gynnal ar ddiwedd ar y cwrs. Bydd yr 
Eisteddfod eleni yn cael ei chynnal Nos Fawrth, Ebrill 12 yn Yr Hen 
Lyfrgell, ac mae croeso i bawb ymuno gyda’r criw am noson 

hwyliog. Bydd yr Eisteddfod yn dechrau am 7.30pm. 

mailto:iestynd@gmail.com
mailto:huwgybuw@aol.com
http://www.yrhenlyfrgell.cymru
mailto:angharad@mentercaerdydd.cymru
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Y n ôl pobl y tywydd mae’r Gaeaf sy newydd basio 
wedi bod y Gaeaf gwlypaf ond mwynaf ers 

dechrau cofnodi’r tywydd. Ond rwan mae’r Gwanwyn 
yn y tir a Chaerdydd yn edrych ar ei gorau gyda’r coed 
yn drwm o flodau gwyn a phinc a miloedd o Gennin 
Pedr yn harddu ein gerddi a’n parciau. Ydy, braf ydy 
cael y fraint o fyw mewn dinas mor hardd ac yn 
ddiweddar ategwyd fy marn gyda sylw yn y Wasg yn 

canmol y lle i’r cymylau! 

Mae ‘na ddywediad yn Gymraeg yn does sy’n 
dweud “cynt y cyferfydd dau ddyn na dau fynydd” a 
gwireddwyd hyn yn fy hanes ddwywaith tra on i’n byw 
draw yn y Gaiman yn y Wladfa. Y tro cyntaf gwnes i 
gyfarfod ag un o’m cyfoedion yn Rhiwbeina ar stryd yn 
y Gaiman a ninnau heb weld ein gilydd ers pan on ni 
yn ein harddegau! Yna, yr ail dro daeth gwraig ataf ar 
stryd yn y Gaiman a holi os on i’n dod o Riwbeina! Odd 
hithau wedi ei magu ar stryd fawr y pentre ond odd dim 
cof i mi erioed ei gweld o’r blaen! Odd hi wedi fy nabod 

gan iddi fy ngweld o dro i dro yn siopa yn y pentre! 

Wedyn, y mis diwethaf pan on i’n cerdded adre o 
siopa yn y pentre dyma wraig yn croesi’r ffordd ataf i’m 
cyfarch a sôn fy mod i wedi ei dysgu yn ardal Trelai 
pan on i’n athro ifanc yn fy swydd gyntaf! Odd hi a’i gŵr 
wedi bod yn byw yn y stryd nesa ata’i ers deng 
mlynedd ar hugain ond dim ond rwan on ni’n cyfarfod 
wedi’r holl amser. Rhyfedd o fyd! Er yr holl flynyddoedd 
a basiodd fe’i cofiais gan fod cyfenw Cymraeg ganddi 

sef Llewelyn! 

Faint ohonoch chi drigolion Caerdydd sy wedi 
ymweld â Chestyll Caerdydd a Chastell Coch i 
edmygu’r stafelloedd ysblennydd yn y ddau le a 
gynlluniodd William Burgess, pensaer ysbrydoledig 
Ardalydd Bute? Odd dim rhaid i Burgess gyfri’r gost 
gan fod Bute â chyfoeth dihysbydd diolch i’r diwydiant 
glo a felly roedd Burgess yn rhydd i greu 

campweithiau. Eleni, bydd Castell Coch yn dathlu ei 
ben-blwydd yn 125 oed a diau bydd llawer mwy yn 

ymweld â’r castell hwn o ganlyniad. 

Yna, faint ohonoch sy wedi bod yn Neuadd Farmor 
Neuadd y Ddinas ym Mharc Cathays i weld y tri 
cherflun ar ddeg sy’n coffau pobl fel Dewi Sant, Owain 
Glyndŵr, yr Esgob William Morgan, Llywelyn ac ati. Os 
nad ydych wedi ymweld â’r llefydd hyn beth am eu 
hychwanegu at eich rhestr o “cant o lefydd i ymweld â 

nhw” cyn ymadael â’r henfyd cythryblus hwn! 

Mae llawer o awduron Cymraeg yn byw yng 
Nghaerdydd megis John Gower, Manon Rhys, Ioan 
Kidd, Llwyd Owen, Rhiannon Gregory ac ati a rwan 
rhaid ychwanegu at y rhestr gan fod Robin Gwyndaf, 
Llandaf, newydd gyhoeddi cyfrol swmpus yn ymhél â’r 
Wladfa o’r enw “Yr Etifeddiaeth Deg” ac mae’r 
adolygiadau yn y Wasg yn canmol y gyfrol hon ac yn 
haeddiannol. Felly i chi sy wedi mopio’n lân ar hanes y 

Wladfa ewch ati i’w darllen, cewch chi mo’ch siomi. 

Blwyddyn neu ddwy yn ôl soniais yn y golofn hon 
am benodi gwraig o’r enw Catrin Pascoe yn olygydd 
papur “Yr Echo”. Fe’i haddysgwyd yn Fiji, Cyprus a Sir 
Benfro cyn iddi raddio mewn Ffrangeg ym Mhrifysgol 
Reading. Ers Gŵyl Ddewi, fe’i penodwyd yn olygydd “Y 
Western Mail” ein papur cenedlaethol a felly pob 
dymuniad da iddi yn ei swydd bwysig o roi sylw i 
faterion Cymraeg a Chymreig o ddydd i ddydd. Heb y 
papur dyddiol hwn fyddai’n o llwm arnom i wybod hynt 

a helynt ein gwlad fach. 

Gobeithiwn eich bod i gyd wedi adnewyddu eich 
tanysgrifiad i dderbyn y Dinesydd o Ebrill ymlaen. Y 
llynedd odd 700 ohonoch yn derbyn y papur o fis i fis 
ond mae 30,000 o siaradwyr Cymraeg yn byw yma! 
Felly, mae tipyn o waith o’n blaenau i argyhoeddi pobl 

ei fod yn werth darllen “Y Dinesydd”! 

Colofn  G.R. 

“Braf ydy cael y fraint o fyw mewn dinas mor 

hardd ac yn ddiweddar ategwyd fy marn gyda 

sylw yn y Wasg yn canmol y lle i’r cymylau! ” 

 

O  Sant i Esgob  
From Saint to Bishop 

A r Ddydd Gŵyl Dewi eleni fe gyflwynodd yr 
hanesydd Gerald Morgan ei gyfrol newydd sbon 

ar hanes nawddsant Cymru, Dewi Sant, i Archesgob 

Cymru ac Esgob Llandaf, Barry Morgan.  

Mae Ar Drywydd Dewi Sant (£5.99, Y Lolfa) yn 
olrhain hanes bywyd Dewi Sant gan edrych ar sut y 
mae’r chwedlau a’r traddodiadau sydd ynghlwm â’r 
ffigur amlochrog hwn wedi dod i fodolaeth ac yn 
dangos fel yr aeth Dewi o nerth i nerth fel ffigur yn 

hanes Cymru. 

Gerald Morgan yn cyflwyno ei gyfrol I’r Archesgob Barry 
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Beti  George 

WHALU MEDDILIE 

"Dal i aros" oedd geirie ola'r llith y mis diwetha. Wel, 

"dal i aros" yw geirie cynta llith Ebrill. Fe gysylltodd ein 
meddyg teulu â'r gwasanaethau cymdeithasol ddiwedd 
mis Awst diwetha yn dweud bod angen cefnogaeth 
arnon ni. Ddechre Ionawr fe ddaeth na fenyw hyfryd i 
siarad â ni ac i asesu. Fe ddaeth i'r canlyniad y 
byddai'n briodol i ni (neu i fi) gael "cynorthwy-ydd 

personol" A dyna ni  -  dal i aros! 

Ond fe ddaeth na fenyw hyfryd arall   -  OT  -  
therapydd galwedigaethol - (o adran arall) i'n gweld 
rhyw bythefnos yn ôl i asesu'r angen am gyfarpar 
fyddai'n hwyluso bywyd i D a fi. Fe gymrodd hi wir 
ddiddordeb yn ein sefyllfa ac 'roedd hi'n synnu a 
rhyfeddu at y ffaith nad oedden ni'n cael help o unrhyw 
fath. 'Roedd hi'n benderfynol o neud rhywbeth. Daeth 
i'r canlyniad bod angen addasu'r stafell molchi i stafell 

wleb  -   Wet room yn Gymraeg? 

Fe ddaeth rhywun wedyn i archwilio a gweld beth 
fydde'n bosib. Mae'n debyg ein bod yn gymwys i gael 
"discretionary grant" fydde'n golygu y bydden nhw'n 
talu am yr addasiad. Wedi trafod manwl fe ddaeth hi'n 
amlwg y bydde'n rhaid i ni dderbyn beth oedden nhw'n 
ei gynnig. Roedd hi'n amlwg hefyd mai addasiad i 
rywun anabl yn gorfforol yn hytrach na rhywun â 

dementia oedd ganddyn nhw mewn golwg. Ac mae'r 
ddau gyflwr â gofynion gwahanol iawn. Er enghraifft fe 
fydde'n rhaid i D ddefnyddio cawod llaw. Fe fydde'n 
amhosib iddo neud hynny. 'Roedd na nifer o bethe 
eraill sylfaenol oedd yn anaddas. Fe gynigies y buswn 
i'n talu am unrhywbeth ychwanegol oedd ei angen. 
Ond na  - doedd hynny ddim yn bosib! Cymrwch yr hyn 
ryn ni'n gynnig i chi neu ddim yw'r rheol mae'n debyg. 

Boncyrs!  

Gofynnes i'r un oedd yn gneud y cynllunie a oedd 
hi wedi cael unrhyw hyfforddiant mewn gofal Dementia. 
Gwirfoddol oedd hynny o ran staff yr adran Byw yn 
Annibynnol  - Independent Living  - ac roedd eu 

hamser yn brin. Siomedig! 

Hwn yw'r tro cynta erioed i ni fynd ar ofyn y 
gwasanaethau gofal.  A dyw dyn ddim wir yn deall y 
brwydro mae pobl yn gorfod neud  - yn enwedig ym 
maes Dementia  -  am unrhyw wasanaeth o werth - tan 
bod rhywun yn gweld drosto'i hun.  Y casgliad amlwg 
dw i'n dod iddo yw nad oes dim syniad gan y rheiny 
sy'n cynllunio'r gwasanaethau be sy' ei angen ar bobl â 

dementia a'u gofalwyr.  

Ymgeiswyr am seddi'r cynulliad - gwrandewch ! 

“Ymgeiswyr am seddi'r 

cynulliad - gwrandewch !” 

 

D athlwyd Gŵyl Ddewi 2016 ar ddydd Mercher, 2il o 
Fawrth yng nghwmni gweinidogion yr eglwysi 

Cymraeg a dros hanner cant o aelodau'r Aelwyd.  Y 
wraig wadd oedd y Prifardd Manon Rhys.  Daeth a 
hanes ei phlentyndod yn y Rhondda'n fyw - ei 
pherthynas a'i rhieni - Kitchener Davies a'i briod, Mair 
Davies, a'i chwiorydd.  Ymhyfrydai yn ei blynyddoedd 
cynnar yn Ysgol Ynyswen.  Soniodd sut y daeth i 
ysgrifennu sgriptiau teledu a ffilm amrywiol, ac yn 
olygydd y cylchgrawn llenyddol, Taliesin am 10 
mlynedd.  Soniodd hefyd am ennill y Fedal Rhyddiaith 
yn yr Eisteddfod Genedlaethol â'r nofel "Neb ond Ni"  - 
sy'n son am fywyd dau blentyn ag anghenion arbennig 
a'r ddealltwriaeth ddwfn a dirgel rhyngddynt.  

Gwerthfawrogwyd ei dawn arbennig gan bawb. 

Ar Fawrth 16eg y siaradwraig oedd Ann Williams, 
gwraig a roddodd ei bywyd i wasanaethu cleifion mewn 
ysbytai a chanolfannau iechyd yng Nghaerdydd, Bwcle, 
Rhuthun ag Ysbyty Maelor, Bodelwyddan.  Bu'n 
gweithio mewn Canolfannau Mân Ddamweiniau.  Cyd-
weithiodd â'r ymwelyddion iechyd lleol fel Nyrs Ardal.  

Dangosodd ei gwisg nyrsio wreiddiol a soniodd sut 
mae dulliau nyrsio wedi datblygu.  Ei  harwyddair ar 
hyd ei gyrfa oedd "Gwnewch y pethau bychain".  
'Roedd yn amlwg iddi gael boddhad mawr wrth ei 

gwaith.  Daeth a llawer atgof i'w gwrandawyr bodlon. 

Aelwyd Hamdden  
Cymry Caerdydd 

Manon Rhys a’i gŵr, 
T. James Jones 
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A r Nos Lun, 21ain o Fawrth cawsom y pleser o 
glywed Alun Ashton, sy'n wreiddiol o Lanelwy, a 

nawr yn byw yn Rhydychen, yn son am ei waith gyda 
Ffynhonnell Goleuni Diamond. Esboniodd yn gyntaf sut 
oedd Diamond yn wahanol i gyflymydd gronynnau fel 
sydd yn CERN - does dim  gwrthdrawiadau â golau 
llachar iawn sy'n cael ei gynhyrchu. Mae electronau, 
gronynnau bychan sy'n rhan o atom, yn cael eu 
cyflymu gan fagnetau grymus nes eu bod yn agos at 
gyflymder  golau. Wrth i'r electronau droi o amgylch y 
cylch enfawr, mae golau cryf iawn, cryfach na'r Haul, 

yn cael ei gynhyrchu trwy broses o'r enw syncrotron.  

Gellir amrywio pa mor llachar yw'r golau a hefyd 
amrywio ei donfedd o'r is-goch i belydrau-X sy'n 
gwneud y teclyn yn ddefnyddiol iawn i wyddonwyr a 
pheirianwyr dros y byd. Mae'r ffynhonnell golau ar ffurf 
cylch enfawr yn 178 metr ar draws, digon mawr i 
gynnwys sawl eglwys gadeiriol tu fewn iddo, ac mae 31 
gorsaf lle mae'r golau yn gallu dianc i'w ddefnyddio 
mewn arbrofion.  Soniodd Alun am yr amrywiaeth o 
feysydd sydd wedi defnyddio Ffynhonnell Golau 
Diamond - yn eu plith Archaeoleg, Cemeg, Ynni 
Adnewyddol, Ffiseg Deunyddiau, Gwyddor Bwyd, 
Ffiseg Mecaneg Cwantwm, Peirianneg a 
Meddyginiaeth. Cyflwynodd un achos arbennig o 
ddiddordeb arbennig iddo fel aelod o deulu sy'n 

ffermio, sef gwaith a wnaed ar frechlyn clefyd y traed 
a'r genau. Mae'r brechlyn yma’n greadigaeth synthetig, 
nid yw wedi ei greu o'r firws gwreiddiol, mae e'n debyg 
i gragen wag sy'n trapio'r firws a'i atal rhag heintio 
celloedd. Roedd y gwaith a wnaed gyda Ffynhonnell 
Golau Diamond yn werthfawr iawn wrth sicrhau bod 
siâp y  trap yn cyfateb i slap y firws. Mae gobeithion 
cryf y bydd y brechlyn yma yn dod yn driniaeth 
allweddol i ymladd y clefyd ofnadwy hwn.  Mae Alun yn 
bennaeth yr Adran Brosesu Data yn Diamond, mae e 
hefyd yn gwneud cyflwyniadau Cymraeg i grwpiau 
ysgolion o  Gymru. Rwy'n siŵr y bydd yn gwneud hyn 
mewn ffordd drawiadol iawn yn ôl y dystiolaeth 

gawsom yn ei ddarlith. 

Gellir cael mwy o wybodaeth am Ffynhonnell Golau 

Diamond ar y we yma: http://www.diamond.ac.uk 

     Dr Rhys Morris 

Cymdeithas Wyddonol  
Cylch Caerdydd 

M ae’n arferiad ers sawl blwyddyn bellach i wahodd 
dysgwyr lleol atom am noson o hwyl a sgwrsio, a 

dyna ddigwyddodd yng nghyfarfod mis Mawrth o dan 
arweiniad medrus Shirley Williams, Swyddog Datblygu 
Rhanbarth y De Ddwyrain o Ferched y Wawr. 
Croesawyd pawb yn gynnes i Neuadd Capel Y 
Methodistiaid, Radur, gan Gadeirydd y Noson, Ann 

Williams. 

Daeth tua 15 o ddysgwyr atom o’r Barri a Chaerdydd, 
Canolfan Gartholwg ac Aberdâr a Merthyr hefyd. 
Roedd Shirley wedi dod a nifer o wrthrychau a lluniau a 
oedd yn ymwneud â hanes a diwylliant Cymru, a 
chafodd y dysgwyr gyfle i holi’r aelodau amdanynt 
mewn grwpiau bach. Mae’n siŵr fod pawb yno wedi 

dysgu rhywbeth newydd. 

Cafwyd noson hwyliog iawn yng nghwmni’r dysgwyr a 
mwynhaodd pawb y lluniaeth a’r baned cyn troi am 
adre.  Edrychwn ymlaen at eu croesawu eto flwyddyn 

nesaf. 

      Heulwen Jones 

Merched y Wawr  
Bro Radur 
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Teyrnged i  
Mrs Eilonwy Jones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ym mis Ionawr eleni fe gollodd cymuned 
Gymraeg Caerdydd un o’i hoelion wyth. Roedd 

‘Eilonwy’ yn enw cyfarwydd i ni i gyd, yn un o bileri 
Aelwyd Hamdden, ac yn berson annwyl i bawb. 

Mae’r deyrnged hon gan gyn-ddisgybl iddi, Geraint 

Rees, yn crynhoi sawl agwedd o’i phersonoliaeth. 

 

Y n un ar ddeg oed fe ddaeth cenedlaethau o blant 
Ysgol Llanhari i nabod Miss Jenkins, neu am 

gyfnod rhy fyr, Mrs Jones, am y tro cyntaf. I griw yr 
ysgol newydd honno yn 1974, roedd hi’n ffigwr cwbl 
allweddol i’n haddysg. Rhoddodd diwn a gofal, 
hiwmor a disgyblaeth, cadernid a chynhesrwydd i’n 
profiad ysgol, ac roedd hi’n amlwg yn gwbl ganolog 
wrth osod sylfeini i’r ysgol. Mae’r cynhesrwydd a 
fynegwyd amdani ar-lein adeg ei cholli ym mis 
Ionawr yn cadarnhau ei dylanwad sylweddol ar 

genedlaethau o’i disgyblion.     

Dysgodd ni i ganu yn ddigyfeiliant mewn pedwar 
llais. Doedd e ddim yn esgus derbyniol eich bod yn 
fachgen rygbi. Roedd hi’n dwlu ar fechgyn rygbi - ac 
yn arbennig os o’n nhw’n canu. Pan ddaeth criw 
Llanhari 1974 nôl at ein gilydd yn 2015, a hynny am 
y tro cyntaf ers i ni adael yr ysgol, gydag Eilonwy yn 

bresennol, fe ganon ni ‘Un Fendith Dyro Im’ 
impromptu digyfeiliant mewn pedwar llais, a phawb 

yn cyfeirio eu canu at ein “Miss Jenkins ni”. 

Ym mlwyddyn gyntaf yr ysgol, fe benderfynodd hi 
y byddai’n cynhyrchu fersiwn fer o Ffliwt Hud, 
Mozart, gyda Iona Jones a Dylan Jones yn arwain fel 
Papagena a Papageno. Awgrymodd hwn ei bwriadau 
trosom – i’n datblygu ni i gyd i fod yn unigolion 
cyhoeddus, mentrus a diwylliedig. Dros y 
blynyddoedd treulion ni ddyddiau yn Eisteddfod 
Llangollen ac eisteddfodau eraill di-ri a pherfformio 
Gloria Vivaldi, gyda cherddorfa, yn y Tabernacl 
Caerdydd. Doedd dim syndod, flynyddoedd yn 
ddiweddarach, i ffeindio llwyth o fois Llanhari yn 

aelodau o Gôr Meibion Taf pan ymunes i â nhw.     

Heblaw am y gerddoriaeth, roedd ganddi 
werthfawrogiad arbennig o’r plentyn cyfan. Cynigiodd 
ofal bugeiliol gefnogol iawn. Soniodd un, mewn 
teyrnged ar Facebook, am gyfnod pan oedd ei mam 
mewn ysbyty am gyfnod estynedig yn y 70au, a 
hithau yn ei ffeindio hi’n anodd ymweld â hi. Un 
noson, aeth Eilonwy â’r disgybl yn ei char i’r ysbyty 
fel syrpreis i’r ferch a’i mam. Dyma garedigrwydd nas 
anghofiwyd, a soniodd nifer am hanesion tebyg. Hi 
oedd calon fawr Ysgol Llanhari yn y dyddiau cynnar 
ac fe ddangosodd ddiddordeb gydol ei hoes yn hynt 

a helynt ei chyn-disgyblion.   

Yn ystod ein dyddiau ysgol ni, roedd gan Eilonwy 
ofal sylweddol dros ei mam a’i thad ac, o’r herwydd, 
roedd hi weithiau yn cynnal ymarferion canu ac 
offerynnol i ni yn ei chartre adeg gwyliau a’r 
penwythnosau. O achos ei phrofiad fel gofalwraig 
bu’n frwdfrydig iawn dros sefydlu cartref gofal yn y de 
ddwyrain a fyddai’n cynnig gofal cyflawn i’r henoed 
yn y Gymraeg, mewn partneriaeth gydag ysgol 
Gymraeg fyddai’n cynnig cyfleoedd i’r plant 
berfformio a gofalu. Roedd yn destun siom iddi na fu 
hynny’n bosib, ond tybiaf fod digon ohonom ni ar ôl a 
allai elwa o’r freuddwyd honno, petai ffordd o’i 
gwireddu. O’i nabod am dros ddeugain mlynedd 
rwy’n tybio iddi wireddu ei breuddwydion eraill yn 
ystod ei bywyd cerddorol, hael, gorlawn ac egnïol. 

Bu diolch mawr amdani. 

 Annwyl Olygydd, 

Ar 30 Mawrth eleni fe ddaeth y set cyntaf o safonau’r 
Gymraeg yn weithredol. Y safonau hyn sy’n dweud 
beth ddylai sefydliadau ei wneud yn Gymraeg. Mae’r 
safonau’n creu hawliau newydd i bobl ddefnyddio’r 

Gymraeg. 

Cynghorau sir, Llywodraeth Cymru a’r parciau 
cenedlaethol yw’r sefydliadau cyntaf i weithredu’r 
safonau. Dros amser fe fyddant yn cael eu cyflwyno i 
sefydliadau a sectorau eraill, mewn meysydd fel 
iechyd, addysg ôl-16, trafnidiaeth cyhoeddus, ynni, 
gwasanaethau post, tai cymdeithasol, telegyfathrebu a 

llawer mwy.  

Mae safonau’n seiliedig ar gyfraith gwlad; ac mae 
dyletswydd ar sefydliadau i  gydymffurfio â nhw. Dylent 
roi ffydd i chi y gallwch ddefnyddio’r Gymraeg wrth 
ddelio â sefydliadau sy’n gweithredu safonau. Os nad 
ydych wedi gallu derbyn gwasanaeth Cymraeg 

boddhaol ganddynt, cysylltwch â mi i gwyno. 

I ddysgu mwy am eich hawliau ewch i’r dudalen 
‘Hawliau i Ddefnyddio’r Gymraeg’ ar wefan 
comisiynyddygymraeg.cymru a dilyn a defnyddio 
#hawliau ar y rhwydweithiau cymdeithasol. Mae croeso 
i chi hefyd gysylltu â ni ar y ffôn neu’n ysgrifenedig 

(manylion islaw). 

Os ydych yn ysgrifennydd neu’n drefnydd grŵp neu 
fudiad cymunedol ac yn dymuno fy mod i neu un o’m 
swyddogion yn dod i siarad am eich hawliau iaith, yna 
mae croeso mawr i chi gysylltu ac fe drefnwn 

ymweliad. 

Yn gywir, 

Meri Huws 

Comisiynydd y Gymraeg 
Siambrau’r Farchnad,  
5-7 Heol Eglwys Fair, Caerdydd, CF10 1AT  
post@comisiynyddygymraeg.cymru / 0845 6033221 

mailto:post@comisiynyddygymraeg.cymru
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Ble cawsoch eich geni a’ch magu? 

Ces i fy ngeni yng Nghasnewydd, yn ysbyty’r Royal 
Gwent fel y’i gelwir ond roedd fy mam a fy nhad yn byw 
yn Llansawel (Briton Ferry).  Roedd fy nhad yn feddyg 
ifanc yno ac yn dechrau ar ei yrfa, felly fe symudon o le 
i le er mwyn i Dad gael profiadau mewn amryw o 
ysbytai cyn setlo lawr.  Symudon ni i Glasgow, i Fryste  
ac i Lerpwl cyn symud i Fangor ac aros yno.  Ro’n ni’n 

byw yn Dob yn agos i Fethesda. 

Ble aethoch i’r ysgol? 

Es i i ysgol gynradd Bodfeurig, ysgol gyda thua chant o 
blant ynddi. Roedd yn hyfryd bod yno achos dw i’n 
cofio’r golygfeydd hyfryd o’r Carneddau ac wrth gwrs 
roedd yr addysg yn dda hefyd.  Cymraeg oedd iaith yr 
ysgol.  Doedd fy rhieni ddim yn siarad Cymraeg gan 
fod Dad yn dod yn wreiddiol o’r Fenni a doedd dim 
Cymraeg yn cael ei dysgu yn Sir Fynwy bryd hynny. 
Mae Mam yn hanner Saesnes ac yn hanner 
Gwyddeles ac yn dod o Ddyfnaint. Mae Dad wedi 
dysgu Cymraeg erbyn hyn.  O ysgol Bodfeurig es i 
Ysgol Friars ym Mangor a’r addysg i gyd yn Saesneg 
heblaw am y gwersi Cymraeg.  Mwynheais pob munud 
yn Friars a bum yn lwcus i fod mewn dosbarth da a 
chael athrawon arbennig ac ymroddgar.  A dweud y 
gwir allwn i fyth fod wedi cael gwell addysg tasen i wedi 

mynd i Eton!! 

Beth wnaethoch ar ôl gadael Friars? 

Es i Brifysgol Caergrawnt, i goleg Sant Ioan i astudio 
meddygaeth.  Dw i’n cofio fod pymtheg yn y dosbarth 
yn fy mlwyddyn gyntaf a roedd tri ohonom yn siarad 
Cymraeg ac wrth gwrs daethom yn ffrindiau da ac yn 
dal yn ffrindiau o hyd.  Treuliais dair mlynedd yng 
Nghaergrawnt ac yna symud i’r Royal London i astudio 
Astudieithau Clinegol.  Ar ôl graddio bum yn gweithio 
yn ysbyty Great Ormond Street ac yna es i i’r Affrig am 
gyfnod a chael profiadau cymysg yno ond dysgais 
lawer hefyd.  Ar ôl Yr Affrig  es am sbel i Cheltenham 
cyn dod ‘nôl i Gymru i Ysbyty Maelor yn Wrecsam ac 
Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan.  Des i’r de tua 
blwyddyn dwy fil i Ysbyty Singleton yn Abertawe ac yna 
i Ysbyty’r Brifysgol yma yng Nghaerdydd.  Dechreuais 
arbenigo mewn gastric enterology i blant. Gadewais 
Gymru unwaith eto a mynd i King’s i ddysgu am 
broblemau’r iau neu’r afu mewn plant.  Bum yn 
gweithio yn Ysbyty Bryste ac yna dod ‘nôl i Gaerdydd a 
gweithio yn y Cynulliad fel ymgynghorydd i Jane Hutt 
pan roedd hi’n Weinidog Iechyd dros Gymru.  Roedd 
hynny’n  ddiddorol iawn. Yna dechreuais yn Ysbyty’r 

Waun fel Ymgynghorydd  plant.  

 

 

 

 

 

 

Ar ôl yr holl deithio a chael yr holl brofiadau er 
mwyn arbenigo ym maes plant ydych chi’n mynd i 
aros yng Nghaerdydd neu troi at y Gogledd neu’r 

Gorllewin gan fod eich gwraig yn dod o Sir Benfro?  

Cwestiwn anodd achos dw i’n caru’r ddwy ardal ond ar 
hyn o bryd bydd rhaid aros yng Nghaerdydd gan fod 
swydd fy ngwraig a minnau yn gofyn am fod mewn 
ysbyty athrofaol a ‘dyn ni’n hapus iawn yma ond pwy a 

ŵyr beth a wnawn mewn blynyddoedd i ddod. 

Beth ydy’ch diddordebau? 

Dw i’n mwynhau rygbi ond ddim 
yn chwarae nawr ond yn 
mwynhau cefnogi fy mab, Joe 
Davies, sy’n chwarae dros 
Bontypridd.  Pan o’n i yn yr ysgol 
chwaraeais dros Ogledd Cymru a 
ches fy newis yn gapten ond ches 
i ddim cap Cymru.  Gyda llaw 
‘ro’n i yn yr ysgol gyda Robin 
McBryde. Hefyd dw i’n hoff o 
redeg ac wedi cwblhau Ras Yr 
Wyddfa bedair gwaith ac wedi rhedeg marathon Eryri 
chwe gwaith.  Dw i wedi gwneud ras Ironman Cymru 
yn Ninbych y Pysgod ac roedd yn anodd iawn ond yn 

foddhaol iawn hefyd.  

Beth ydy’r her nesaf, Ieuan? 

Ym mis Mai  mae Iolo, un o’m cydweithwyr, a minnau 
yn mynd i seiclo o Fae Caerdydd i Landudno mewn 
dau ddiwrnod, o Gaerdydd i Fachynlleth ac yna o 

Fachynlleth i Landudno.  Eithaf her!! 

Shwd fasech chi’n disgrifio Caerdydd? 

Dw i’n meddwl am Gaerdydd fel pentref mawr ac 
mae’n ddinas sy wedi cael llawer o ddatblygiadau yn 
ystod y blynyddoedd diwethaf.  Dw i’n hoff iawn o’r Bae 
a’r gwyrddni ac hefyd y ffaith fod digon o leoedd 
prydferth ble gallwn gerdded yn hwylus.  Er cymaint dw 
i’n hoffi Caerdydd fy hoff le ydy Cwm Idwal yn Eryri.  

Does unman  yn y byd yn debyg iddo!! 

Oes ‘da chi arwr neu arwres? 

Oes, fy hen daid, R T Davies.  Newidiodd e gyfeiriad y 
teulu’n gyfangwbwl.  Cafodd e ddim llawer o addysg a 
gadawodd yr ysgol yn ddeuddeg oed a mynd i weithio 
mewn pwll glo.  Gorffennodd yno pan yn ddwy ar 
bymtheg oed pan ddechreuodd garu, a chwilio am 
waith na fyddai mor beryglus ac yn talu’n well.  Cafodd 
swydd gan gwmni yswiriant a dechrau ar y gwaelod.  
Gweithiodd yn galed yn y swydd a chyrraedd y top a 
hyn i gyd er mwyn ei wraig a’i blant.  Roedd eisiau 
iddynt gael bywyd mwy cyffyrddus na gafodd e ac fe 
wireddodd ei fwriad gan fod fy nhaid a fy nhad yn 
feddygon a nawr minnau hefyd.  Mae fy niolch iddo fe 
am roi bywyd cyffyrddus i ni fel teulu.  Wrth gwrs, mae 

fy rhieni yn arwyr i mi hefyd. 

Falmai Griffiths yn holi 
Ieuan Davies 

NABOD EIN POBOL 

Caerdydd 
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Bu Anne Wynne Jones yn byw ac yn gweithio yng 
Nghaerdydd am 45 mlynedd, cyn ymddeol yn 2006. 
Symudodd hi a’i gŵr Graham i fyw i bentre Pomas 
ger Carcassonne, yn rhanbarth Languedoc, De 
Ffrainc. Mae eu plant, Elen a Padrig, yn dal i fyw 
yng Nghaerdydd, a rhwng y ddau, mae gan Anne a 
Graham dri o wyrion; Marianne Dupuy (sy’n 23 
oed), Ifan Dupuy (20 oed) ac Eleni Wyn Jones (14 

oed). 

Un o ble ydych chi'n wreiddiol, a beth yw’ch 

cysylltiad â Chaerdydd a’r Fro?  

Cefais fy ngeni ym Mhenmaenmawr cyn dod i 
Gaerdydd yn 1961 yn 18 oed. Mae Graham yn dod o 
Lanrhystyd. Ar ôl i ni gyfarfod yng Nghaerdydd fe 
briodasom yn 1966, a buom yn byw mewn nifer o 
gartrefi  dros y blynyddoedd;  Llandaf, Penylan, 
Llanishen, Tredelerch, Llaneirwg, Heol y Gadeirlan, 
Llandaf eto, Llancarfan, Dinas Powys ac yn ôl i Landaf 
eto cyn symyd i Bontyclun am ddwy flynedd cyn symud 
i Ffrainc, ble da ni 'rioed di byw mor hir mewn un tŷ! 
Dysgais goginio am dair blynedd cyn rhedeg gwesty 
Llety Cymro rhwng 1978-1983, wedyn ymunais i â’r 
BBC fel Ymchwilydd a Chynhyrchydd gyda Radio 
Cymru. Roedd Graham yn Uwch-Gynhyrchydd Drama 
gyda HTV, yn gyfrifol am raglenni fel Coleg, Dinas a 
Glan Hafren. Wedi hynny, fe sefydlon ni gwmni 
Cynyrchiadau Pontcanna gyda’n gilydd, cyn agor bwyty 
Le Gallois gyda’r teulu yn 1998. Rydym yn hoff iawn ac 
yn falch o ddinas Caerdydd, ac er ei adnabod 
yn dda mae gyrru o gwmpas wedi newid 

dipyn. 

Sut lanioch chi ar gyrion Carcassonne a 

beth ydych chi'n ei wneud yno? 

R'oeddem yn nabod yr ardal yn reit dda ar ôl 
blynyddoedd o wyliau yn Ffrainc ac ar ôl 
ymddeol daeth ein cyfle i werthu lan a symud. 
Mae Carcassonne yn agos i'r mynyddoedd a'r 
môr ac mae'r Canal du Midi yn pasio 
drwyddo. Wrth gwrs gyda diddordeb mewn 
gwîn - lle gwell i fod! - dyma'r ardal gwin 
mwya cynhyrchiol yn y byd. Mae’n bywyd ni o 
ddydd i ddydd yn debyg iawn i fel tase ni di 
aros yng Nghaerdydd ond y gwahaniaeth 
mawr ydi'r tawelwch a diffyg traffig. Rydym 
wedi gweithio ar ein Ffrangeg ac yn ogystal 
r'wyf wedi rhoi gwersi Saesneg i rai o oedolion 
y pentre. Ry ni'n cymryd rhan yng 
ngweithgareddau'r pentre ac wedi cael ein 
derbyn yn dda. Y broblem fwya yw pregethu 
mai Cymry yda ni ac nid Saeson! Mae ein 
ffrindiau (Ffrancwyr) yn gwybod yn iawn erbyn 
hyn ond i rhai eraill "les anglais" yda ni a mae 

hynny yn brifo.  

Disgrifiwch eich diwrnod delfrydol ... 

Fy niwrnod delfrydol fase mynd i'r farchnad yn y bore 
cyn ymweld â gwinllan gyfagos i flasu a prynu gwin. 
Wedyn ymlacio wrth ddarllen a nofio yn y prynhawn 
cyn coginio tu allan gyda'r nos - ac yn ddelfrydol efo 

llond bwrdd o deulu a ffrindiau agos. Parfait! 

Pa lefydd yn Carcassonne y byddech chi'n annog i 
unrhywun o Gaerdydd a’r Fro i ymweld â nhw, i 

gael blas go dda o'r ddinas honno? 

Yn ystod y gwanwyn a'r hydref mae'r farchnad yn 
Place Carnot ar ei gorau. Cynnyrch ffres, tymhorol a 
llysiau o bob siâp! Yn ogystal mae Place Carnot yn 
cael trawsnewidiad dros y Nadolig sy'n werth ei weld. 
Mae'r gamlas Le Canal du Midi yn ddiddorol iawn er yn 
dawelach yn ystod y gaeaf. Gallwch ei gweld yng 
nghanol neu ar gyrion Carcassonne, ac mae’n un o 
safleodd UNESCO.  Rhaid ymweld â safle UNESCO 
pwysig arall sef La Cité, y ddinas gyda hanes yn mynd 
nôl dros 2000 o flynyddoedd. Ma naws arbennig i'r lle, 
yn enwedig yn ystod y gaeaf. Dyma'r drydedd safle 
fwyaf poblogaidd yn Ffrainc, ac yn naturiol, bydd 
miloedd ar filoedd o bobol yn ymweld yn ystod adeg 

prysur yr haf. Ond mae'n sicr werth ei gweld. 

Beth ydych chi'n ei golli fwyaf am Gaerdydd a’r 

Fro? 

Yn naturiol, ry’ ni'n colli teulu a ffrindiau ond diolch byth 
am y gwefannau cymdeithasol, y wê yn gyffredinol a'r 
gallu i dderbyn S4C a Radio Cymru. Ni'n colli cig oen a 
gwyrddni Cymru ac awyrgylch y brifddinas yn ystod 
gemau'r chwe gwlad. Hefyd ry’ ni'n colli gweld y 
datblygiadau newydd yn y ddinas, ond mae'n gadael 

digon i ni weld tra'n ymweld â'r teulu. 

 
Ydych chi’n adnabod dinesydd o Gaerdydd sydd 
bellach yn byw mewn dinas dramor, a fyddai’n fodlon 
danfon Cerdyn Post atom ni? Ebostiwch: 
lowri.cooke@live.co.uk gydag unrhyw wybodaeth! 

Lowri Haf  Cooke yn holi 
Anne Wynne Jones 

CERDYN POST 
O CARCASSONNE 

mailto:lowri.cooke@live.co.uk
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NEWYDDION O’R EGLWYSI 
EGLWYS Y CRWYS 
Cyfarchion 

Yn dilyn cyfnod hir yn yr ysbyty, da 
deall bod Miss Marian Williams wedi 
dychwelyd i'w chartref yn Tŷ 
Abbeyfield, Llanrwst.  Dymuniadau 

gorau iddi. 

Cydymdeimlo 

Gyda thristwch y daeth y newyddion 
am farwolaeth Mrs. Kathleen Wood 
a fu'n aelod ffyddlon iawn yn Eglwys 
y Crwys am flynyddoedd lawer.  
Cynhaliwyd y gwasanaeth angladdol 
yn yr Amlosgfa o dan arweiniad y 
Parch Aled Huw Thomas a 
chladdwyd ei llwch gyda'i diweddar 
briod, John, ym Mynwent Bethel, 
Penmorfa yn Sir Gaernarfon.  
Cydymdeimlir yn ddwys â'r plant 
Gareth ac Eiddwen yn eu 
profedigaeth o golli mam arbennig 
iawn ac â'r wyresau Heledd a 

Siwan.  

Y Grŵp Merched 

Cynhaliwyd cyfarfod bendithiol iawn 
yn 'Paratoi at y Pasg' o dan 
arweiniad y Parch Glyn Tudwal 
Jones. Cafwyd bore llwyddiannus 
dros ben yn y Bore Coffi a 
gynhaliwyd yng nghartref a thrwy 
garedigrwydd Alan a Catherine 
Jobbins er budd y ffoaduriaid o blant 

ar y Cyfandir.  Gwnaed elw o £335.   

Y Gorlan 

Mwynhawyd anerchiad diddorol gan 
Mrs. Nesta Tiplady ar y testun 'Dal 

ar y Cyfleoedd'. 

Aeth aelodau Y Gorlan ar eu 
gwibdaith flynyddol i Ardal y Gororau 
gan ymweld â Tŷ Bedwellte, Capel y 
F f i n  a c  Ab a t y  L l a n t h o n y .  
Mwynhawyd cinio yn nhafarn y 
Skirrid.  Diolch i David Jones am y 
trefniadau ac i Tony Couch am yrru'r 

bws. 

Y Gymdeithas 

Cafwyd oedfa nodedig iawn fore Sul 
y Blodau gyda chyflwyniad Côr CF1 
o Oratorio'r Pasg - 'Gorffennwyd' o 
waith yr Arweinydd, Eilir Owen 
Griffiths.  Diolch o galon iddynt am 

eu gwasanaeth. 

Cynhaliwyd gwasanaeth fore 
Gwener y Groglith gyda'r Parch 
Cynwil Williams yn cyflwyno neges 
r ymu s  i a wn .  G wei n yd d wyd 
Sacrament y Cymun gan y Parch 
Aled Huw Thomas. Diolch iddynt am 
gyflwyno gwir ystyr y Groglith a'r 

Pasg. 

Y Gymdeithas Ddrama 

Mae'r Gymdeithas Ddrama yn cael 
llawer o hwyl wrth ddechrau ar yr 
ymarferion ar gyfer perfformio 'Mas 
o Drefen' addasiad Gari Nicholas o 

ddrama Ray Cooney 'Out of Order'. 

 

EGLWYS Y TABERNACL 
Dyweddïad. 

Rhannwn lawenydd Bethan a Rhodri 
ab Owen ar eu dyweddïad yn 
ddiweddar.  Cyfarfu’r ddau yn ystod 
eu cyfnod fel myfyrwyr yng Ngholeg 

Prifysgol Cymru, Aberystwyth.   

Cymdeithas Nos Fawrth 

Daeth tymor y Gymdeithas i ben 
gyda’r Parchg Peter Dewi Richards 
yn siarad yn Swper Gŵyl Ddewi’r 
eglwys.  Roedd ei bortread o droeon 
trwstan ei weinidogaeth yn ddifyr a 
hwyliog ac mae’n amlwg ei fod ef, a’i 
briod Mair, wedi ymgartrefu’n 
gyfforddus yn ein plith.  Diolch i 
bawb a fu’n glwm gyda threfnu’r 
noson, yn arbennig wrth arlwyo’r 

bwyd a threfnu’r blodau. 

Cymdeithas y Chwiorydd 

Cafwyd cyflwyniad gwerthfawr o 
waith y B.M.S gan Helen Jones a 
Menna Machreth. Mae’n bwysig ein 
bod yn dysgu mwy am waith y 
Gymdeithas Genhadol ac yn medru 
rhannu yn stori werthfawr y gwaith 
hwn. Gwerthfawrogwyd prynhawn 
arall yng nghwmni ein cyd-
chwiorydd o Ebeneser – rhaglen 
ddiddorol iawn yn eglwys yr URC.  
Gorffennwyd y tymor drwy rannu 
yng ngwasanaeth Dydd Iau Cablyd 

yng ngofal ein gweinidog. 

Bore Coffi 

Diolch i Jean Evans am ei chroeso 
i’w haelwyd ym mis Chwefror a 
hefyd i Gill a John Thomas wrth i ni 

ymweld  â’u cartref ganol fis Mawrth.   

Cerddoriaeth  

Cafwyd cyngerdd wahanol a 
diddorol amser cinio Sadwrn cynta 
fis Mawrth yng nghwmni’r triawd 
telyn, Trio Eto - Llinos Metcalf, Sian 
Morgan Thomas ac Ann Williams. 
Diolch am eu cyfraniad i Gronfa’r 
Organ. Bu’r ddau Organothon ar 
ddyddiau’r gemau rygbi rhyngwladol 
hefyd yn llwyddiannus - yn ariannol, 
ond hefyd yr un mor bwysig, i ddenu 

pobl i mewn i’r capel ei hun. 

 

 

SALEM, TREGANNA 
Gŵyl Dewi 

Cawsom wasanaeth arbennig eleni 
dan ofal yr Ysgol Sul a hyfryd oedd 
gweld cymaint o'n hieuenctid yn 
cymryd rhan. Ar ôl y gwasanaeth 
cawsom ddathliad yn y festri, a 
phawb wedi dod â bwydydd 
amrywiol i'w rhannu gan greu plât o 

fwyd unigryw! 

Swper Gŵyl Dewi 

Yn yr Elganos Newydd y cynhaliwyd 
ein swper Gŵyl Dewi eleni, ac fe 
g a f wy d  n o s o n  h wy l i o g  a 

chymdeithasol iawn. 

Lansio Caplaniaeth Aml-ffydd 

Bu cyfarfod yn ystod y mis i lansio 
Caplaniaeth Aml-ffydd ar gyfer 
ceiswyr lloches y ddinas. Bydd 
Salem yn dod yn rhan o'r cynllun 
newydd hwn, a fydd yn cynnig cysur 
a chlust i unigolion sydd wedi 
wynebu cymaint o brofiadau anodd 
cyn dod i Gaerdydd. Bydd Caplan yn 
ymweld â Lynx House, Newport 
Road yn wythnosol, a byddwn yn 
falch iawn fel eglwys o gyfraniad 

Evan at y cynllun gwerthfawr hwn. 

Cynnig Lloches yn Salem 

Byddwn yn ymestyn ein cynllun o 
gynnig swper a lloches bob nos 
Fawrth i'n cyfeillion tan ddiwedd 
Ebrill. Caiff y cynllun ei gydlynu gan 
'Lloches Nos Cristnogol', sydd wedi 
profi'n waith gwerthfawr tu hwnt wrth 
i ddigartrefedd gynyddu yng 
Nghaerdydd dros y flwyddyn 
ddiwethaf. Diolch i gynifer o ffrindiau 
ac aelodau Salem am gymryd rhan 
yn y prosiect dros y gaeaf, dyma 
waith cymunedol mor bwysig yng 

Nghaerdydd heddiw. 

Eisteddfod Sir ac Adran Salem 

Llongyfarchiadau mawr i Adran 
Salem am fod mor llwyddiannus eto 
eleni! Cafwyd perfformiadau gwych 
yn yr eisteddfod sir! Yn mynd i 
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn 
sir y Fflint eleni bydd côr yr adran, 
parti canu, grŵp llefaru ac ensemble 

lleisiol. 

Ffantastig! Mae Evan wedi bwcio 

gwesty yn barod! 

Clybiau a chwmnïaeth 

Daeth y clwb i fwynhau ar nos 
Wener yn ystod y mis yn ystafell 
Edwin, i joio DVD a sglodion. Daeth 
y grŵp canu at ei gilydd hefyd, yn 
ogystal â'r clwb brecwast a'r clwb 

coffi. 
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EGLWYS EBENESER 
Dathlu 190 

Roedd dydd Sul, Mawrth 6ed yn 
arbennig mewn nifer o ffyrdd, dathlu 
Gŵyl Dewi, Sul y Mamau i nodi ond 
dau ond yn fwy arbennig na hynny 
roedd yn garreg filltir yn hanes 
Ebeneser gan ein bod yn dathlu pen
- b l wy d d  y n  1 9 0 .  C a f w y d 
gwasanaethau arbennig; gyda’r 
plant ac ieuenctid yn y bore. Cafodd 
y plant fyg yr un gyda logo’r eglwys 
arno a’r blynyddoedd 1826 - 2016 i 
nodi’r achlysur. Gyda’r nos wedyn 
cafodd yr oedolion gyfle i edrych yn 
ôl ar ein hanes ac ymlaen i’r dyfodol 

gyda hyder a ffydd.  

Cinio Gŵyl Dewi 

Unwaith eto eleni braf oedd cael 
dathlu Gŵyl Dewi gyda chinio blasus 
yng nghlwb golff yr Eglwysnewydd 
ar nos Iau, Mawrth 10fed. Ein 
siaradwr gwadd oedd Martin Geraint 
a chawsom ganddo beth o hanes ei 
fywyd a’i yrfa ac ambell gân. Diolch 

iddo am noson ddiddorol a hwyliog.  

Cyrddau pregethu 

Ar ddydd Sul, Mawrth 13eg cawsom 
groesawu Dr Densil Morgan atom. 
Aeth â ni yn y bore i Marc 8 a’r 
neges am Pedr yn datgan wrth Iesu, 
‘Ti yw’r Meseia’ a’r ffaith fod y 
d e y r n a s  we d i  d o d  h e f o ’ r 
genhadaeth, cerydd a chanlyn Iesu. 
Yn oedfa’r nos wedyn, Actau 8 a 
hanes yr eunuch aeth i ffwrdd yn 
llawen ar ôl ei fedyddio gan Philip. 
Pobol llawenydd ydyn ni oherwydd y 
newyddion da yn Iesu Grist. Os 
hoffech wrando ar y pregethau neu 
unrhyw bregeth arall ewch i’n 
gwefan www.ebeneser.org <http://
www.ebeneser.org> a chlicio ar 

‘Gwrando pregethau’. 

Seiclwr o fri 

Llongyfarchiadau i Owain Doull, ŵyr 
Hazel Doull ar ei lwyddiant yn y ras 
gwrso ym Mhencampwriaeth Seiclo 
Trac y Byd yn Llundain, yn 
ddiweddar, ble enillodd fedal arian 

fel rhan o dîm seiclo Prydain. 

Newydd Da 

Llongyfarchiadau mawr i Medi a 
Daniel Davies a’r merched Martha a 
Sara ar enedigaeth mab a brawd 

bach sef Gwion Daniel. 

 

BETHEL, RHIWBEINA 
Bu gwasanaeth bedydd yn y capel 
bore Sul y Blodau dan arweiniad ein 
gwe ini dog Evan Morgan a 
bedyddiwyd Twm Dafydd Ifan, mab 
ifancaf Gerallt a Nia Evans a brawd 

bach Guto a Deio. 

Yna Sul y Pasg bu cydaddoli yn 
Salem Treganna dan arweiniad 

Evan Morgan. 

Mae Bob Davies un o’n haelodau 
hynaf wedi symud i Gartre yn 
Nhreganna ond bydd yn dal i 
fynychu oedfaon Bethel a dymunwn 
yn dda iddo yn ei amgylchiadau 

newydd. 

Dymunwn yn dda hefyd i rai o’n 
haelodau sy’n dal yn absennol 

oherwydd afiechyd. 

 

BETHEL, PENARTH 
 Anfonwn longy farchiadau a 
dymuniadau da at Llinos wrth iddi 
ennill cyfle i gystadlu yn Eisteddfod 
Genedlaethol yr Urdd; bydd yn 
cynnig mewn pedair cystadleuaeth, 
tair unllais ac un ddeuawd. Yr un 
mor wresog yw ein dymuniadau da 
at Betsan, chwaer Llinos, pan fydd 
hithau yn cymryd ei lle ym 

Mhrifysgol Bryste yn yr hydref. 

Cafwyd Llan Llanast drawiadol arall 
ar y 18fed o Fawrth, gyda llond y lle 
o weithgareddau amrywiol a difyr i’r 
plant, gan gynnwys creu ffenestri lliw 
ar blastig, addurno wyau, cyfansoddi 
gweddïau Pasg, helfa drysor, dysgu 
caneuon. Diolch i Sian am arwain ac 

i aelodau’r capel am gefnogi.  

Cawsom oedfa benmynydd ym 
Methel fore Gwener y Groglith dan 
arweiniad ein gweinidog Kevin, gyda 
chyfraniadau gwerthfawr gan John, 

Iris, Pat ac Alun. Trefnwyd myfyrdod 
oedd yn ein tywys ar ‘daith’ o’r 
Nadolig i’r Pasg. Hoeliwyd ein sylw 
ar yr emynau o Ganeuon Ffydd 
(365, 238, 482, 496, 522), gyda 
nodyn gan y gweinidog ar y diwedd 
y byddai rhan olaf y ‘daith’ yn cael 
sylw yn y Tabernacl, Y Barri fore Sul 
y Pasg. Trefnodd Kevin fod cymorth 
gweledol ar ein cyfer ar ffurf coeden 
Nadolig wywedig a drodd yn groes 
wrth iddo lifio’r canghennau i ffurfio 

croes.  

Dydd Gwener 4ydd Fawrth daeth 
criw bach o wragedd “Bethel” at ei 
gilydd o dan arweiniad Carys 
Williams i ddathlu Dydd Gweddi Byd
-eang y Chwiorydd. O gwmpas y 
ford bûm yn creu y blodyn iasmin pili
-pala sef blodyn cenedlaethol 
Ciwba, a’i gosod mewn jwg fawr o’n 
blaenau. Awyrgylch hyfryd, tawel, a 
ninnau i gyd yn cytuno taw Bach 
iawn rown ni’n gwybod am y wlad 
yma, ac yn rhyfeddu at mor 
gyfoethog oedd hi yn ei phobl a’u 

doniau. 

Cawsom ein “Caffi Croeso” ar y 
diwedd - ac wrth inni gymdeithasu 
dros dishgled a chacen groes, ’rown 
ni’n dal i ryfeddu am yr hyn a 
ddarllenom ac a ddysgom am y wlad 

fach yma. 

Rhai o ferched Bethel, Penarth, 
yng ngwasanaeth Dydd Gweddi  

Byd-eang y Chwiorydd. 



12  

YR EGLWYS EFENGYLAIDD 
Cydymdeimlo 

Cydymdeimlwn ag Iwan Rees ar golli ei fam-gu yn 

ddiweddar.   

Cerddi’r Ficer Pritchard 

Cawsom fore diddorol yn ddiweddar, yn y cyfarfod 
merched, ‘Paned a Sgwrs’ pan ddaeth Noel Gibbard 
atom i sôn am waith y Ficer Pritchard a’i gerddi enwog 
‘Canwyll y Cymry’ – un o lyfrau mwyaf poblogaidd 
Cymru am gyfnod hir. Ymateb oedd Rhys Pritchard i’w 
gymdeithas a chymdeithas ddigon tywyll oedd hi yr 
adeg hynny. Llwyddodd y penillion i grynhoi holl 
ddysgeidiaeth y Beibl mewn ffordd ddealladwy a 

chynorthwyol i’r bobl. 

Neges y Pasg 

Fore Gwener y Groglith cawsom ein hatgoffa o’r hanes 
am len y deml yn cael ei rhwygo o’r pen i’r gwaelod 
wrth i Iesu Grist gael ei groeshoelio. Aethpwyd â ni yn 
ôl i Genesis i weld sut oedd y ceriwbiaid yn gwarchod y 
ffordd yn ôl i Eden; ac yna i’r llen yn y deml oedd yn 
gwahardd y bobl rhag myned i mewn i’r cysegr 
sancteiddiolaf. Yn arwyddocaol roedd ffurfiau’r 
ceriwbiaid wedi eu nyddu i mewn i’r llen i atgoffa’r 
Israeliaid o bechod Adda ac Efa. Ond bellach 
oherwydd aberth Iesu Grist ar y groes mae’r llen wedi’i 
rhwygo a mynediad i ni yn awr at Dduw ar gael. Neges 

galonogol iawn i ni gyd adeg y Pasg. 

Oedfa’r Eglwys Newydd 

Cynhelir oedfa Gymraeg yn y Tabernacl, yr Eglwys 
Newydd, am 4 o’r gloch, prynhawn Sul, Mai 1. Estynnir 

croeso cynnes i bawb.  

Gwyliau’r capel 

Eleni eto bydd nifer o’r capel yn teithio i lan Llyn Tegid, 
y Bala, i dreulio tridiau yng nghanolfan Bryn-y Groes. 
Yn ogystal â mwynhau’r gwmnïaeth a’r gymdeithas, 
bydd yn braf iawn gweld Gwydion a Catrin, cyn 

aelodau ffyddlon a gweithgar, sy bellach yn wardeniaid 

yn y ganolfan. 

 

EGLWYS DEWI SANT 
Gŵyl  Dewi 

Cynhaliwyd  gwasanaeth  arbennig  yng  nghwmni  
Archesgob  Cymru  wrth  iddo  ail  gysegru`r  eglwys  
ar  ôl  yr  holl  waith  atgyweirio. Fe’n  hatgoffodd  fod  
gennym  adeilad  i`w  ddefnyddio  ar  gyfer  ein  

cenhadaeth  fel  eglwys  yn  y  dyfodol.                                                                                     

Ar  ôl  y  gwasanaeth  cawsom  ginio  yn  y  Neuadd, a  

oedd  wedi`i  drefnu  gan aelodau  Cylch  Dewi. 

Sul  y  Fam 

Dathlwyd  cyfraniad  ein  mamau  a  merched  ym  
mhob  maes  yn  ystod  y  Gwasanaeth  Teuluol. 
Parch. Rhian  Linecar fu`n  annerch  a  Betsan Rhisiart  
oedd  yn  darllen. 
Roedd  plant  yr  Ysgol  Sul  wedi  paratoi  tuswau  o  
Gennin  Pedr  ar  gyfer  y  gwragedd  i  gyd  a  
dosbarthwyd  y  rhain  ganddynt  ar  ddiwedd  y  

gwasanaeth. 

Y  Pasg 

Ddydd  Gwener  y  Groglith  cynhaliwyd  Gwasanaeth  
Myfyrdod  y  Groes  dan  nawdd  Cyngor  Eglwysi  
Cymraeg  Caerdydd.  Y  Parchedig  Gethin  Rhys, 
Cytûn,  oedd  y  pregethwr  a  chawsom  ein  gwahodd  
ganddo  i  fyfyrio  ar  bwysigrwydd  geiriau  ac  ar  y  
gwirionedd  sy`n  rhy  fawr  i  eiriau. Nos  Sadwrn  
cynhaliwyd  Gwasanaeth  y  Goleuni  cyn  dathlu  Sul  
y  Pasg. Roedd  yr  eglwys  yn  edrych  yn hardd, 
diolch i  flodau  gwanwyn  a  drefnwyd  gan  aelodau  

Cylch  Dewi. 

Agor  yr  eglwys 

Bydd  yr  eglwys  ar  agor  i`r  cyhoedd  bob  dydd  

Mercher  o  10am  tan  4pm  hyd  at  fis  Tachwedd. 

Dydd Gweddi  
Byd-eang y Chwiorydd 2016 

C ynhaliwyd y gwasanaeth eleni yng Nghapel Minny 
Street dan arweiniad Rhiannon Alun Evans. Wrth 

gyrraedd a chlywed sŵn cerddoriaeth fywiog, cafodd 
pawb flodyn papur gwyn yn cynrychioli’r iasmin pili-
pala, blodyn cenedlaethol Ciwba. Merched yr ynys 
honno baratôdd y rhaglen eleni ar y thema Derbyniwch 
blant, derbyniwch fi. Roedd baner Dydd Gweddi 
Cangen Caerdydd a baner Ciwba i’w gweld y tu ôl i’r 

pulpud.  

Atgoffodd Rhiannon ni ein bod y diwrnod hwnnw’n 
rhan o rwydwaith byd-eang o dair miliwn o ferched, yn 
cyflwyno ein gweddïau mewn gwahanol fathau o 
addoldai a than amgylchiadau o bob math. Yn cymryd 
rhan eleni  roedd cynrychiolwyr o gapeli Minny Street, 
Salem, y Tabernacl ac Eglwys Dewi Sant. Y ddwy 
chwaer Marged ac Elinor, o Gapel Minny Street, 
gyflwynodd y myfyrdod ar y thema. Clywsom mai 
gweithred feiddgar, chwyldroadol ar ran yr Arglwydd 
Iesu oedd croesawu a chynnwys plant a’u mamau wrth 
iddo ddysgu a rhannu ei weledigaeth am gariad Duw. 
Cododd Marged ac Elinor sawl cwestiwn ynghylch ein 
hagwedd ni at “blant y festri” ac at anawsterau plant 

yng Nghymru sydd dan bwysau i gydymffurfio ac sy’n 
wynebu amddifadedd a thlodi. Heriwyd y rhai oedd yn 
bresennol i fynd adre o’r gwasanaeth a chwilio am 
achos yn ymwneud â phlant ac i ymroi i godi llais a 

gweithio’n ymarferol dros yr achos hwnnw. 

Roedd te bach blasus wedi’i baratoi yn y festri. £315 

oedd swm y casgliad y prynhawn hwnnw. 

Yn y llun gwelir Rhiannon Alun Evans ynghyd â nifer 

o’r rhai a gymerodd ran.  
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Gŵyl Glantaf 

Arddangoswyd talent arbennig yn ystod yr ŵyl eleni.  
Cynhaliwyd Eisteddfod Ysgol hynod lwyddiannus yn 
Neuadd Gerddi Soffia ar Fawrth y 1af. Roedd y 
cystadlu’n frwd gyda nifer o ddisgyblion yn cymryd rhan 
mewn amryw o gystadlaethau megis ‘Sêr yn eu 
Llygaid’, ‘Cân Almaeneg, Llefaru a  Dawnsio Disgo. 
Uchafbwynt y dydd oedd y brif seremoni lle cadeiriwyd 

Buddug James o flwyddyn 12 yn llenor yr ŵyl.  

Y beirniaid ar y dydd oedd Elin Llwyd a  Rhys Griffiths.  
Wedi’r holl weiddi a chystadlu brwd rhwng y pedwar 
llys, Dewi ac Illtud ddaeth yn gydradd gyntaf gyda 

Dyfrig yn ail a Theilo yn drydydd.   

Cystadleuaeth Cerddor Ifanc y BBC.  

Llongyfarchiadau fil i Charlie Lovell Jones am gyrraedd 
y rownd derfynol i linynwyr yng nghystadleuaeth 
Cerddor Ifanc y BBC. Fe fydd i’w weld ar y teledu ym 

mis Ebrill os ydych am  weld y canlyniad! 

Ffair Wyddoniaeth  

 

Fel rhan o'r diwrnod pontio gydag ysgolion cynradd 
Ysgol Glantaf ym mis Mawrth, cynhaliwyd Ffair 
Wyddoniaeth Blwyddyn 8. Roedd llawer o ddisgyblion 
wedi mwynhau'r cyfle i fod yn greadigol, i wneud 
arbrawf o’u dewis a chyd-weithio gyda'u ffrindiau dros 
gyfnod estynedig. Ar y diwrnod, roedd y neuadd yn 
fwrlwm o weithgarwch wrth i'r disgyblion osod eu 
harddangosfeydd. Y beirniad oedd Dr Rhys Morris o 
Brifysgol Bryste. Cafodd wledd yn edrych ar yr 
arddangosfeydd lliwgar ac atyniadol.  Diolch i Dr 

Williams am drefnu’r ffair. 

Hoci  

Wel am dymor a hanner eleni i adran addysg gorfforol 
y merched. Gwelwyd llwyddiant o fewn y byd hoci yn 

sirol ac ar draws Cymru.  Ymysg yr holl lwyddiant 
daeth tîm dan 14 yr ysgol yn bencampwyr Cymru. 

Llongyfarchiadau mawr i’r holl ddisgyblion. 

Dewch yn llu! 

Cyngerdd gan Gôr Meibion Glantaf a Band Tredegar 
am 7.30 y.h., Ebrill 15fed yng Ngholeg Cerdd a 
Drama'r ddinas. Tocynnau ar werth yn y Coleg.  Bydd 

yr elw yn mynd at ymchwil Cancr. 

 

Eisteddfodau 

Ar 12fed o Fawrth cynhaliwyd  yr Eisteddfod Cylch ym 
Mhlasmawr. Llongyfarchiadau i  Gruffudd am ddod yn 
drydydd yn llefaru! Braf iawn oedd gweld Cody yn 
cynrychioli'r ysgol ac yn cystadlu yn yr Eisteddfod Sir.  

Dyma’r tro cyntaf i ni gyrraedd yr Eisteddfod Sir.   

Sport Relief 

Ar 18fed  o Fawrth cawsom weithgareddau chwaraeon,  
a bu Clwb Dinas Caerdydd yn hyfforddi Bl.5/6.  Codon 

ni £168 i’r elusen!  

Wythnos Wyddoniaeth 

Am y tro cyntaf eleni cawsom  Wythnos Wyddoniaeth 

gyda thrawsdoriad o weithgareddau gwahanol:  

Bu dosbarthiadau 1-6  yn gwrando ar Sarah o’r RSPB 

yn sôn am sut y gallwn helpu byd natur yn ein hysgol.    

Cafodd plant blwyddyn 3 a 4 sesiwn ddefnyddiol gan 
‘Gynllun Gwen’ a bu’r Cyfnod Sylfaen yn gwylio sioe 

tylluanod.  

Bu’r  Dosbarth Derbyn yn  creu nythod i’r adar.    

Aeth blynyddoedd 1 a 2 ar ymweliad â Techniquest yn 
y bae. Gwelsant sioe o’r enw ‘Rhifedd yn y Syrcas’; ac 
fe gafodd blynyddoedd 3-6 y cyfle i ddatrys problemau 

Mathemategol yn y dosbarth.  

Daeth Dr Green o Brifysgol Caerdydd i siarad â 

blynyddoedd 5 a 6 am y corff.   

Llenyddiaeth y Nant 

Yn ystod y tymor yma cynhaliwyd sesiynau ysgrifennu 
gyda Manon Rhys ym mlynyddoedd 5 a 6. Roedd y 
plant  wrth eu boddau yn ysgrifennu storïau gwreiddiol 

dan ofal Manon.    

Daeth Huw Aaron y cartwnydd i Flwyddyn 3.  Helpodd 
Huw Aaron i ni ddarlunio anifeiliaid gwahanol. Ar 
Fawrth y cyntaf daeth yr awdur Dan Anthony i flwyddyn 
4 er mwyn dysgu ni sut i ysgrifennu storïau 

ardderchog!    

Y Cwlwm Celtaidd 

Fel rhan o ddathliadau Cwlwm Celtaidd daeth y band 
Gwyddelig ‘Ruaile Buaile i’n diddanu! Rydym wrth ein 

bodd yn gwahodd ein cefndryd Celtaidd i Nant Caerau. 

Cywion i Felindre 

Mae blwyddyn 5 a 6 wedi bod yn hynod o brysur bob 
bore ac ar ôl yr ysgol yn gwerthu cywion Pasg am £1 yr 
un. Bydd pob ceiniog yn cael ei roi i’r elusen ‘Ysbyty 

Felindre’. 

    (parhad ar dudalen 14) 

O’R YSGOLION 

Ysgol Gyfun Glantaf 

Ysgol Nant Caerau 
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Aduniad Merched Ystalyfera  
1979 – 1984/6 

“Wnest ti ddechrau yn Ystalyfera ym mis Medi 1979? 
Wnest ti sefyll dy Lefel O yn haf 1984?” Mae merched y 
flwyddyn hon yn cynnal aduniad ar nos Sadwrn 4 
Gorffennaf am 7 yr hwyr, yng Nghlwb Hamdden 
Ashleigh Road yn Abertawe (ger canolfan athletau’r 

Brifysgol, gyferbyn â Singleton).  

Mae grŵp wedi’i sefydlu ar Facebook i roi 

gwybodaeth a manylion; i ymuno cysylltwch â Catrin 
Thomas (Williams gynt) neu Bethan Mair drwy gyfrwng 
Facebook neu ar catrinwyn@yahoo.co.uk neu 

geiriau@gmail.com. 

Byddem wrth ein bodd yn gweld pob un o ferched y 
flwyddyn yn dod ynghyd felly os ydych chi’n gwybod 
am unrhyw un aeth i Ystalyfera yn ystod y cyfnod hwn, 
rhowch wybod iddyn nhw – mae croeso cynnes i bob 

merch. 

Twrnamaint pêl-droed 

Llongyfarchiadau i dimau pêl-droed yr ysgol a 
gyrhaeddodd y rownd gyn derfynol cystadleuaeth Sport 
Cardiff i ysgolion gogledd Caerdydd. Fe fydd y tîm B yn 
mynd ymlaen i rowndiau terfynol i ysgolion y Ddinas fis 
Ebrill. 
Gymnasteg 

Llongyfarchiadau i dîm gymnasteg yr ysgol a fuodd yn 
Stoke on Trent yn cynrychioli Cymru ym 
mhencampwriaeth Gymnasteg Prydain. 
Pencampwriaeth Rygbi Gŵyl Dewi 

Llongyfarchiadau i dîm rygbi'r ysgol am ennill 
Pencampwriaeth Rygbi Gŵyl Ddewi Glantaf ym mis 
Chwefror. Cafwyd gwledd ymysg ysgolion Cymraeg y 
Brifddinas gyda Ifan Cox yn ennill chwaraewr y 
bencampwriaeth. 
Gwyddbwyll 

Llongyfarchiadau i Rhys Mathews, Iestyn Moynihan, 
Ethan Isaac a Dafydd Richards ar gyrraedd y rownd 
derfynol o Bencampwriaeth Gwyddbwyll i dîm 
Morgannwg dan 11 oed. 
Dringo 
Llongyfarchiadau i Rosie Streets sydd wedi cael ei 
dewis i gynrychioli Cymru mewn cystadleuaeth dringo 
dros Brydain yng Nghaeredin. Pob lwc iddi. 
Sumdog 
Llongyfarchiadau i ddisgyblion 3R a ddaeth i’r brig 
mewn cystadleuaeth fathemateg i ysgolion Caerdydd. 

Llongyfarchiadau hefyd i Cerys Tyler am ennill y wobr 

am yr unigolyn gorau yn y gystadleuaeth. 

Y Criw Mentrus 
Cafodd criw 
menter yr 
ysgol, ‘Y 
Wern Ar 
W a i t h ’ , 
d d i w r n o d 
arbennig yn 
r o w n d 
d e r f y n o l 
genedlaethol 
Y  C r i w 

Mentrus ym Mhrofiad Dr.Who yn y bae.   
Llongyfarchiadau i Rhys Leach a gafodd y wobr am 
Seren y Dydd fel yr unigolyn mwyaf disglair trwy 

Gymru.  

Mini Mastermind. 
Llongyfarchiadau i Efan Collins, Gwenlliw Tilsley, Nia 
Phillips, Gwilym MacDonald, Nia Thomas a Sioned 
Jones a gymerodd ran mewn cystadleuaeth 
‘Mastermind’ yn erbyn ysgolion cynradd Caerdydd yn 
ysgol Llysfaen. Gweithiodd y 6 yn arbennig fel tîm i 
gipio’r ail wobr (1 pwynt yn unig y tu ôl i’r ysgol 
fuddugol ). 
Codi Arian 
Ar Fawrth y cyntaf buodd y plant yn cymryd rhan yn 
ymgyrch ‘ Pobi i Bobath’. Gwerthwyd nifer fawr o bice 
ar y mân a chodwyd £324. Diolch i bawb. 

Ysgol y Wern 

N os Wener 11 Mawrth cynhaliwyd cyfarfod olaf y 
Cymrodorion am y tymor 2015/16 yn Festri 

Eglwys y Crwys. Vaughan Roderick oedd y siaradwr 
a’r pwnc a ddewisodd oedd ‘Gwreiddiau’r wladwriaeth 
les a Chymru’r ddeunawfed ganrif’. Ei neges sylfaenol 
oedd ein bod fel Cymry yn barotach i ofidio am ein 
methiannau na dathlu ein llwyddiannau. Canlyniad hyn 
yw fod arloeswyr Cymreig yn cael eu hanwybyddu a’r 
clod sydd yn ddyladwy iddynt hwy yn mynd i eraill a 

ddaeth i’r maes yn ddiweddarach. 

Mae enghreifftiau o oes yr Ymoleuad yn y 
ddeunawfed ganrif o feysydd tra gwahanol megis 
dyfeiswyr, diwydiannwyr, athronwyr a dyngarwyr 
blaengar na chafodd yr amlygwydd haeddiannol.  Fel 
enghreifftiau o feddylwyr blaengar cyfeiriodd Vaughan 
Roderick at Dr Richard Price o Langeinor a David 
Williams o Waen Waelod, Caerffili. Rhoddodd ei brif 
sylw fodd bynnag i William Edwards (1719-89) o’r 

Groes Wen, Caerffili. Fe’i hadnabyddir yn bennaf fel 
pensaer pont enwog Pontypridd, ond yr agwedd o’i 
waith a ganolbwyntiwyd arno gan Vaughan Roderick 
oedd ei gynllun i ddiogelu buddiannau ei weithwyr pe 
collent eu hiechyd, enghraifft gynnar o ddarpariaeth 
lesgarol. Yn ddiweddarach cafwyd cynllun ehangach 
pan weithiodd gyda John Morris, sefydlydd pentref 
gweithfaol Treforys. Dyma egin y cysyniad o 

wladwriaeth les, ond ni chafodd sylw teilwng.  

Diolchwyd i’r siaradwr gan y Llywydd, Brynmor 

Jones. 

Ar ddechrau’r tymor ymgymerodd Mary Thomas 
â swydd y Trysorydd yn dilyn ymddeoliad Illtyd Lloyd. 
Mater o siom i’r swyddogion oedd deall nad oedd banc 
y gymdeithas, Barclays, yn fodlon paratoi ffurflen newid 
mandad yn yr iaith Gymraeg. Penderfynwyd symud y 
cyfrif i Fanc HSBC sydd yn cynnig y gwasanaeth hwn 
yn Gymraeg, ond ni ddigwyddodd hynny yn ddi-
drafferth! Bydd yn dda gan yr aelodau ddeall fod y 

trosglwyddo bellach wedi digwydd. 

Cymrodorion Caerdydd 

mailto:catrinwyn@yahoo.co.uk
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Addysg Gymraeg – 2016 : 
symud o obeithio i lwyddiant – 

sefydlu ysgol 2017 

A r Fawrth 10fed 2016 rhoddodd Cabinet Caerdydd  
sêl ei fendith yn derfynol ar y cynllun i sefydlu 

Ysgol Hamadryad i wasanaethu Trebiwt a Grangetown 
mewn adeilad newydd erbyn Medi 2017. Yn y 
cyfamser bydd dosbarth dros dro yn agor eleni yn hen 
Ysgol Tanyreos. Bydd rhieni yn derbyn cynnig i ddewis 
yr ysgol newydd ar Ebrill 14eg. Bydd y cynllun i symud 
Ysgol Glanmorfa i adeilad newydd â lle i 2 ffrwd ar 
safle’r Maltings yn 2017 yn dod gerbron y Cabinet cyn 

diwedd mis Mawrth. 

Bydd y Cyngor yn dechrau ar y gwaith o lunio 
cynllun ar gyfer twf pellach addysg Gymraeg yn y 

cyfnod 2017-20 yn ystod mis Ebrill. 

Mae’r rhifau cyntaf mynediadau i’r ysgolion 
uwchradd wedi dod i law, sef cyfanswm o 479 allan o’r 

510 a oedd ym Mlwyddyn Chwech yr 16 ysgol 
gynradd, ond mae sôn bod rhai o’r 31 disgybl “ar goll” 
wedi gwneud ceisiadau hwyr fel bod rhif mynediad 
Glantaf wedi codi o 186 i 195. Rhifau  cyntaf Plasmawr 

a Bro Eirwg oedd 180 a 113. 

Mae rhifau’r plant sy’n ceisio mynediad i’r ysgolion 
cynradd yn aneglur iawn gyda 743 yn ceisio lle fel 
dewis cyntaf ond cymaint â 905 yn ceisio lle fel eu 
dewis cyntaf, ail neu drydedd, cyfanswm 100 yn uwch 
na chyfanswm y llynedd ddiwedd Hydref pan  y 
cyfrifwyd y ceisiadau hwyr hefyd. Wrth gwrs o’r 805 
cais dim ond 699 oedd yn llwyddiannus Fedi 2015. 
Eleni gyda’r sir yn cynnig 760 lle mae RhAG yn 
gobeithio gweld y nifer sy’n llwyddo llawer yn uwch. Y 
flwyddyn nesaf bydd Glanmorfa a Hamadryad yn 
cynnig lle i 2 ffrwd yr un yn gwneud cyfanswm o 820 lle 
mewn 27+ ffrwd. A byddwn yn gweld 800 o blant yn 
dechrau addysg Gymraeg yn 2017 o hyd yn llai nac 

20% o blant y ddinas? 

Michael Jones 

Addysg ym Mhowys 

Y n anffodus roedd Gwilym Roberts yn anghywir yn 
eu sylwadau yn darogan y bydd Powys yn agor 

Ysgol  Uwchradd Gymraeg yn y dyfodol agos. 

Yn hanesyddol mae Powys wedi darparu addysg 
Gymraeg mewn ffrydiau yn 6 o’u hysgolion uwchradd. 
Mae 3 o’r ysgolion hyn sef Llanfair Caereinion, 
Machynlleth a Llanfyllin wedi derbyn cymeradwyaeth 
rhieni er bod Llanfair Caereinion ymhell ar y blaen, 
hynny yn bennaf oherwydd bod  adeiladau’r 2 ffrwd ar 
wahân, sy’n galluogi’r ffrwd Gymraeg i weithredu bron 
fel Ysgol Gymraeg. Mae Ysgol Llanfair-ym-Muallt yn 
ddiweddar wedi llwyddo i ehangu nifer y pynciau sydd 
ar gael trwy’r Gymraeg ac mae’r Penaethiaid wedi bod 
yn frwd dros yr ochr Gymraeg felly mae hi bron yn 
ymuno â grŵp y 3 ysgol arall. Dyw Ysgol Llanidloes 
ddim yn gwneud cystal ac y mae rhai rhieni yn mynnu 
cael mynediad i Lanfair Caereinion er nad yw Powys 

ddim bob amser yn fodlon talu costau teithio. 

Mae hanes y chweched Ysgol, Aberhonddu, wedi 
bod yn drychinebus yn arbennig ar yr ochr Gymraeg 
ond nid llawer yn well ar yr ochr Saesneg gyda 
phroblem i gadw Penaethiaid a staff yn gyffredinol. Ers 
2007 mae mwyafrif y plant yn ne-orllewin dalgylch yr 

Ysgol (ardaloedd Defynnog, Pont Senni a Threcastell) 
wedi dewis teithio 17+ milltir i Ysgol Ystalyfera yng 
Nghastell Nedd-Port Talbot. Mae Powys wedi dod â 
chynllun gerbron i gau Ysgolion Aberhonddu a 
Gwernyfed (Talgarth a’r Gelli Gandryll) a’u huno nhw 
mewn adeilad newydd ar gyrion Aberhonddu fel Ysgol 
cyfrwng Saesneg yn unig. Llanfair-ym-Muallt fydd yn 
gwasanaethu Buallt a Maesyfed cyfrwng Saesneg 
gyda ffrwd Gymraeg i wasanaethu hefyd gweddill 
Brycheiniog (ac eithrio ardal Ystradgynlais fydd yn 
parhau i fod yn rhan o ddalgylch Ystalyfera). Nid yn 
unig Gwernyfed sydd i gau ond hefyd Ysgol Uwchradd 
Llandrindod. Mae grŵp o rieni yn Aberhonddu yn barod 
wedi dewis symud eu plant i Lanfair-ym-Muallt yn 
hytrach na defnyddio’r “cyfleusterau” annigonol yn 

Aberhonddu. 

Mae Powys yn cael problemau difrifol i ddarparu 
addysg uwchradd trwy gyfrwng unrhyw iaith ar gyfer sir 
mor fawr yn ddaearyddol ac mor fach o ran 
poblogaeth. Nid oes posibilrwydd hyd yn oed yng 
ngogledd Powys i sefydlu ysgol uwchradd cyfrwng 
Cymraeg yn unig heb gasglu plant o ddalgylch sydd yn 
ymestyn o Bennant yn y gorllewin i Lanymynech yn y 

dwyrain. 

Michael Jones 

Y n flynyddol ers mis Hydref 2014, yn adeilad y 
Motorpoint, cynhelir Ffair Arfau Rhyfel. Fe’i gelwir 

yn Defence Procurement, Research, Technology and 
Exportability Event. Symudodd y ffair o ddinas Bryste i 

Gaerdydd o ganlyniad i brotestiadau yn ei herbyn yno.  

Ar fore Mercher, 16 Mawrth roedd sawl mudiad, yn 
cynnwys aelodau Cell Caerdydd o Gymdeithas y 
Cymod, wedi ymgynnull ger yr adeilad i ddangos eu 

gwrthwynebiad i’r fath ddigwyddiad yn ein dinas.  

Cymdeithas y Cymod 
Cell Caerdydd 
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Ebrill  

 
Mawrth, 12 Ebrill 

Merched y Wawr, Caerdydd. Sgwrs 
gan Caryl Roese am lwyau caru, am 
7.30pm yn neuadd Eglwys 
Fethodistaidd Cyncoed, ar y gornel 
rhwng Westminster Crescent a 
Cyncoed Road. Mae croeso i bawb 
ddod â llwyau caru i gael 
ychwanegu at y drafodaeth. 
Manylion pellach: 029-2075-4379. 
Gwener, 15 Ebrill 

Adran Gerdd Ysgol Glantaf a Band 
Pres Tredegar yn cyflwyno noson o 
gerddoriaeth adnabyddus, glasurol, 
werin a theatr gerddorol yng 
Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama 
Cymru am 7.30pm. Yr elw tuag at 
Maggie’s, elusen sy’n darparu 
cefnogaeth ymarferol, emosiynol a 
chymdeithasol i bobl sy’n cael 
triniaeth am ganser, eu teuluoedd 
a’u ffrindiau. Tocynnau: £14 o 
Swyddfa’r Coleg Cerdd a Drama: 
029-2039-1391 neu ar - le in: 
www.rwcmd.ac.uk. 
Sadwrn, 16 Ebrill 
Bore coffi rhwng 10.30 a 12.00 ar 
gyfer rhai sy’n dysgu Cymraeg. 
Sgwrs am 11.00am gan yr Athro E. 
Wyn James i gofio 300 mlwyddiant 
geni’r emynydd Morgan Rhys. Yn 
adeilad yr Eglwys Efengylaidd 
Gymraeg, Harriet St, Cathays CF24 
4DX. Croeso cynnes i bawb. 
Sadwrn, 16 Ebrill 

Gŵyl Llên Plant Caerdydd. ‘Awr yng 
Ngwlad y Rwla’ gydag Angharad 
Tomos a Mair Tomos Ifans yn Is-
Grofft Castell Caerdydd am 12.00; 
‘Pwy Fu’n Paentio?’  gydag 
Angharad Tomos yn y Llyfrgell 
Ganolog am 3.00; a bît-bocsio gyda 
Mr Phormula yn Is-Grofft Castell 
Caerdydd am 4.00. Manylion 
pellach: www.cardiff-events.com. 
Sul, 17 Ebrill 
Gŵyl Llên Plant Caerdydd. Twrw 
gyda Bardd Plant Cymru, Anni Llŷn, 
yn Theatr Reardon Smith am 1.00; 
‘Chwedlau o Gymru’ gyda Mair 
Tomos Ifans yn Is-Grofft Castell 
Caerdydd am 2.00; a ‘Dafydd a Dad’ 
gyda Manon Steffan Ros yn Is-Grofft 
Castell Caerdydd am 4.00. Manylion 
pellach: www.cardiff-events.com. 
 

Llun, 18 Ebrill 
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. 
Sgwrs gan Mererid Velios am 
arlunwaith, yng nghapel Bethany, 
Heol Llanisien Fach, am 7.30pm. 
Mawrth, 19 Ebrill 

Cymrodorion y Barri. Noson yng 
nghwmni Emlyn Davies, Pen-tyrch, 
yn festri Capel y Tabernacl, Sgwâr y 
Brenin, Y Barri, am 7.15pm. 
Mawrth–Mercher, 19–20 Ebrill  
Theatr Genedlaethol Cymru yn 
cyflwyno ‘Mrs Reynolds a’r Cena 
Bach’ (Gary Owen; cyf. Meic Povey) 
yn Theatr Sherman am 7.30pm. 
Trafodaeth wedi-sioe ar 19 Ebrill. 
Manylion pellach: 029-2064-6900. 
Mercher, 20 Ebrill 

Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. 
‘Brethyn Cartref’, yn festri Capel 
Minny Street am 2.00pm. 
Mercher, 20 Ebrill 

Gŵyl Llên Plant Caerdydd. Dr Siwan 
Rosser yn cyfweld Gareth F. 
Williams, enillydd gwobr Tir Na N’og 
chwe gwaith am ei lyfrau i blant ac 
enillydd Llyfr y Flwyddyn 2015 i 
oedolion, yn yr Hen Lyfrgell ar yr Ais 
am 7.00pm. Manylion pellach: 
www.cardiff-events.com. 
Mercher, 20 Ebrill 
Merched y Wawr, Radur a’r Garth. 
Cyngerdd yng nghwmni Côr Hen 
Nodiant a Chôr Ysgol Gwaelod-y-
garth yng nghapel Bethlehem, 
Gwaelod-y-garth, am 7.00pm, i godi 
arian at Eisteddfod Genedlaethol Sir 
Fynwy a’r Cyffiniau 2016. Tocynnau: 
£5 i oedolion (plant am ddim). 
Sadwrn, 23 Ebrill 

Bore Coffi a Chlonc ar gyfer dysgwyr 
yn Eglwys Dewi Sant, Cilgant St 
Andreas, CF10 3DD, rhwng 
10.30am a chanol dydd. Cyfle i 
ddysgwyr ymarfer sgiliau yn yr iaith 
mewn awyrgylch anffurfiol gydag 
aelodau cynulleidfa’r eglwys. 
Sadwrn, 23 Ebrill 

Tabernacl, Yr Ais. Datganiad Organ 
gan Ilid Anne Jones am 12.30pm. 
Mynediad am ddim. Casgliad ar y 
diwedd. 
Sadwrn, 23 Ebrill  
Gŵyl Llên Plant Caerdydd. ‘Coeden 
Cadi’ gyda Bethan Gwanas yn Is-
Grofft Castell Caerdydd am 10.00; 
sesiwn cartwnio gyda Huw Aaron yn 
yr Ystafell Ddysgu, Stori Caerdydd, 
am 1.00; a ‘Creu Llanast’ gyda Mari 
Lovgreen yn Is-Grofft Castell 
Caerdydd am 2.00. Manylion 
pellach: www.cardiff-events.com. 
Sul, 24 Ebrill 
Gŵyl Llên Plant Caerdydd. ‘Straeon 
Gorau’r Byd’ gyda Caryl Lewis yn 
Stori Caerdydd am 12.00; ‘Taith 

Gerdded Roald Dahl’ gyda Dewi 
Pws am 3.00; a ‘Stori Gwion Bach’ 
gydag Eurig Salisbury yn Is-Grofft 
Castell Caerdydd am 4.00. Manylion 
pellach: www.cardiff-events.com. 
Sul, 24 Ebrill 

Cerddorfa Dinas Powys. Cyngerdd 
yn Neuadd y Plwyf, Dinas Powys, yn 
dechrau am 7.30pm. Manylion 
pellach: www.cdpo.org.uk. 
Mawrth, 26 Ebrill 
Darlith Goffa Islwyn (dan nawdd 
Ysgol y Gymraeg, Pri fysgol 
Caerdydd) gan Dr Mary-Ann 
C o n s t a n t i n e  a r  y  t e s t u n 
‘Anturiaethau Llydäwr yng Ngwlad 
Hud: La Villemarqué ymhlith 
Cymreigyddion y Fenni, 1838’, yn 
Ystafell 0.31, Adeilad John Percival, 
Safle Rhodfa Colum, Prifysgol 
Caerdydd, CF10 3EU, am 5.30pm. 
Croeso cynnes i bawb. 

 

Mai 
 

Mercher, 4 Mai  
Merched y Wawr, Bro Radur. 
Brethyn Cartref a Chyfarfod 
Blynyddol, yn neuadd Capel y 
Methodistiaid Saesneg, Ffordd 
Windsor, Radur, am 7.30pm. 
Iau, 5 Mai  
Cylch Cadwgan. Bydd y darpar-
Archdderwydd Geraint Lloyd Owen 
yn siarad ar y testun, ‘Geraint a 
Gerallt’, yng Nghlwb Rygbi Pen-
tyrch am 8.00pm. Cydnabyddir 
cefnogaeth Llenyddiaeth Cymru. 
Llun, 9 Mai 

Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd, yn 
Jolyons, 10 Ffordd y Gadeirlan, 
Caerdydd CF11 9LJ, am 7.00pm ar 
gyfer 7.30pm. Gwestai: Yr Athro 
Richard Wyn Jones, ar y testun 
‘Datganoli’. Manylion: e-bost: 
cylch.cinio@gmail.com neu ffoniwch 
029-2056-8420 / 07800-558996. 
Mawrth, 10 Mai 
Merched y Wawr, Caerdydd. 
Cyfarfod Blynyddol a Noson y 
Dysgwyr, am 7.30pm yn neuadd 
Eglwys Fethodistaidd Cyncoed, ar y 
gornel rhwng Westminster Crescent 
a Cyncoed Road. Croeso cynnes. 
Manylion pellach: 029-2075-4379. 
Mawrth, 10 Mai 
Cymrodor ion y Barri .  Cwis 
Mawreddog yng Nghlwb Rygbi’r 
Barri am 7.30. Beth am ffurfio tîm i 
ymuno â ni am noson o hwyl ddi-ben
-draw? Cysylltwch ag Eiry Palfrey 
(eirypalfrey@gmail.com).  
 

I anfon gwybodaeth  
i’r Digwyddiadur  

gweler manylion ar dud. 3 

Y 

DIGWYDDIADUR 
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   Rhif: 161 

 

 

 
 
 

 
 

 

Ar Draws 
1. Ffrâm o esgyrn yn y gemau gaeaf (8) 
6. Sain côr ar yn ail mae’n siwr (4) 
8. Cŵn anystywallt 100 ohonynt ar y bryn (4) 
9. Cymhelliad fel Dai yn dilyn Gogleddwr wysg ei 
 gefn (8) 
10. ‘Yr hyn sy’n poeni’r ardal hon 
        Yw defaid ----- -----’ (WG) (7, 6) 
11. Aderyn sy’n dechrau blingo oen digon addawol 
 (4) 
13.’Pan gyrhaedd’som Ynys Maengwyn 
      Gwaeddai Deio ‘----- Dywyn!’ (tradd) (4) 
17. Symudiadau tanddaearol a fydd ger aderyn 
 cynhyrfus (13) 
20. Ffrydio o’r rhaeadr i geg yr ogof (8) 
21. Dyn mewn anial unig (4) 
22. ‘Y mae’r blodau’n ymddangos yn y meysydd, 
 daeth yn amser i’r ----- ganu’ (Caniad                                                                                                                      
 Solomon) (4) 
23. ‘A’r llysiau ----- berchid am 

       Eu lles yn fwy na’u llun’ (Crwys) (8) 

 
I Lawr 
2. Sbeis sy’n swnio’n gas (6) 
3. Ie, Colin dos i ymneilltuo (7)  
4. At bwy y trowch i ymborthi (5) 
5. Goddef dy heddwch (7) 
6. Diog cywasgu  Saesneg yr hen ddinas (5) 
7. Llugoer yw’r 150 a chlust yn Lloegr (6) 
12. Mae’r gaseg druan yn cofleidio’r llo ag adenydd 
 (7) 
14. ‘Y mae ----- yr Arglwydd yn berffaith, yn adfywio’r 
 enaid’ (Salmau) (7) 
15. ‘----- lletach yw na’r moroedd,  
       Uwch na’r nefoedd hefyd yw’ (MO) (6) 

16. Chwennych 500 i ymaelodi (6) 
18. Menter yng nghalon sant urddasol (5) 

19. Yn dilyn heddiw ni ddaw (5) 

Atebion Croesair Rhif 159 

Ar Draws:  1. Bychandra   6.Colli   8. Gwraig   9. Addfwyn    

10. Cam ceiliog   12. Tamaid 14. Cofnod   15. Gwrthryfela   

19. Ganmol 2. Petris 21. Edau   22. Segurdod 

I Lawr: 2. Yfwr   3. Afanc   4. Dygymod   5. Agape   6. Cyfalaf   
7. Llwynogod    11. Macwyaid    13. Anthemau   14. Crempog   
16. Y glas   17. Antur   18. Eiddo  

  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     23        

Enillydd Croesair Rhif 159 
Heledd Hayes, Caerdydd 

Danfonwch eich atebion at Rhian Williams  
erbyn 5 Mai 2016. 

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

Aelodau Merched y Wawr Cangen Caerdydd yng Nghlwb Golff yr Eglwys 
Newydd yn mwynhau dathlu Gŵyl Dewi. 
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Hybu Iaith Fyw 

G yda’r dewis dwyieithog yn ein ysgolion, colegau, a 
phrifysgolion, a thrwy ein gwasanaethau 

cyhoeddus a’r byd digidol, mae digon i godi ffydd yn 
nyfodol yr iaith yn y brifddinas a hyd a lled y wlad.  Mae 
Caerdydd hefyd wedi profi’r cynnydd mwyaf yn nifer y 
siaradwyr Cymraeg rhugl yng Nghymru ers 2004-06.  
Serch hynny, crêd un cwmni newydd o Gaerdydd mai 
hybu’r iaith fel iaith y gweithle a iaith masnachol yw 
cyfle gorau’r iaith i oroesi yn wyneb globaleiddio 

gynyddol ein byd modern.   

Cafodd y cwmni recriwtio Swyddle, sy’n arbenigo 
mewn canfod gweithwyr Cymraeg, ei sefydlu gan ddau 
ffrind o ddau begwn Cymru, Dafydd Henry ac Alun 
Gruffudd, un o’r Felinheli, a’r llall wedi ei fagu yng 
Nghaerdydd, y ddau wedi’u addysgu’n ddwyieithog hyd 
at Brifysgol, a’r ddau wedi cael profi cyflogaeth bron yn 

hollol ddwyieithog.  

Gyda chyfundrefn y Comisiynydd Iaith a Safonau 
Iaith ar waith erbyn hyn, maent yn annog unigolion, 
sefydliadau a busnesau i fanteisio ar y cyfle 
economaidd a chymdeithasol o fagu gweithleodd 
dwyieithog.  Gan brofi llwyddiant yn y sector breifat, 
gyhoeddus ac elusennol bu iddynt weithio gyda 
sefydliadau amlwg a chenedlaethol o Gaerdydd, i 
Abertawe, o Lanbed, i Wrecsam.  Maent wedi profi fod 
darparu gwasanaethau dwyieithog yn gwneud synnwyr 
busnes a masnachol ac yn ateb y galw cynyddol 
amlwg ar gyfer gwasanaethau dwyieithog fel y dull 
arferol o weithredu yng Nghymru.  Gyda’r pwyslais ar 
ddablygu rhwydwaith o siaradwyr Cymraeg 
proffesiynol, maent yn awyddus i gwrdd ag ymgeiswyr 
a chyflogwyr ill dau a gellir llwytho CV a hysbysebu 
swyddi ar eu gwefan www.swyddle.cymru. Boed yn 
gylch cymdeithasol neu broffesiynol, byddant yn falch o 
alw am baned, yn enwedig yn un o fangreodd 
dwyieithog y brifddinas, boed yn y Llew Du, Cana Deli 

neu’r Hen Lyfrgell!  

Gallwch gysylltu ar 029 2030 2182 ac ymuno yn 

rhwydwaith dwyieithog y dyfodol. 

PYTIAU  

 

Arwyddion Saesneg 

 
Tybed fyddai modd tynu sylw at y 6 arwydd newydd 
uniaith Saesneg sy newydd fynd i fyny ar un ochr y 
darn ffordd wrth y BBC yn Llandaf. Byddan nhw'n 

gosod arwyddion newydd yr ochr arall yn fuan.  

Cysy l l t wch  â  Ch yn g o r  S i r  Ca e r d yd d 
ar Caerdydd.gov.uk (Parcio, ffyrdd a theithio  i roi 
gwybod am broblem ar briffordd - problem arwydd 
ffordd) yn gofyn iddyn nhw osod 6 arwydd dwyieithog 
(Cymraeg a Saesneg) yn lle y rhain ac i sicrhau mai 
arwyddion dwyieithog fydd yn mynd i fyny ar ochr arall 
y ffordd yn fuan - hyn yn unol â'i polisi gydag 

arwyddion tebyg yn y ddinas.  

 

BBC Cymru ar Daith Etholiad 
Mae BBC Cymru yn dod i’ch ardal ac eisiau clywed 
gennych chi! Yn y cyfnod yn arwain at Etholiad y 
Cynulliad ar Fai 5, fe fydd timau newyddion a rhaglenni 
BBC Cymru ar daith drwy Gymru. Bydd y rhaglenni yn 
teithio i bob cwr o’r wlad er mwyn clywed pa bynciau 
sy’n tanio trafodaeth yn lleol a chael eich ymateb chi i’r 

hyn sy’n digwydd yn eich etholaeth a thu hwnt. 

Bydd pabell fawr Etholiad Cymru 2016 yn ymweld â’r 

lleoliadau canlynol: 

Llun 18 Ebrill           Sgwâr y Castell, Hwlffordd 
Mercher 20 Ebrill    Tu allan Y Plas, Machynlleth 
Gwener 22 Ebrill     Sgwâr y Frenhines, Wrecsam 
Llun 25 Ebrill           Y Ganolfan Ymwelwyr, Caerffili 
Mercher 27 Ebrill     Yr Ais, Caerdydd 

Gwener 29 Ebrill     Gerddi Southend, Y Mwmbwls 

Er mwyn cyfrannu at y rhaglenni a chael mwy o 
wybodaeth am y digwyddiadau yn eich hardal chi 

anfonwch ebost at taithetholiad2016@bbc.co.uk 

http://www.swyddle.cymru
http://caerdydd.gov.uk/
mailto:taithetholiad2016@bbc.co.uk
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E leni, mae cwmni Elgano's yn dathlu chwarter canrif 
o lwyddiant ym maes cystadleuol bwyd y 

brifddinas. Fe'i sefydlwyd yn 1991, gan Elgan Davies o 
Langeitho ar y cyd â'i bartner Hazel B o we n , 
o Gaer. Am flynyddoedd, lleolwyd eu 
busnes ar Heol y Gogledd ger Maendy, 
cyn agor gwesty ar Heol y Gadeirlan. Yn 
ddiweddar, ychwanegwyd pluen arall i'w 

het wrth agor bwyty â blas Eidalaidd. 

O Langeitho i Lanyrafon, profodd 
Elgan yrfa amrywiol, gan gynnwys 
cyfnod fel ‘minder’ i neb llai nag 
Anthony Hopkins. Ac er iddo 
gychwyn fel gweinydd yng nghaffi 
Rabaiotti yn Llundain, trodd at dîm o 
arbenigwyr ar gyfer ei fwyty ei hun. 
Wrthi'n cadw trefn ar bawb 
y mae Simona o Ynys 
Sicilia, wedi cyfnod yn 
rhedeg bwytai La 
Boheme a gwesty'r Park 
Inn. Llwyddodd hithau i 
ddenu'r cogyddion Carlo a 
Pietro - y ddau o ranbarth 
deheuol Calabria - a fu'n 
gogyddion yn Giovanni's a 

Signor Valentino. 

Gyda'r triawd yn eu lle ers dechrau 2016, 
mae'r bwyty eisoes wedi sefydlu enw da. Yn wir, tra'n 
sgwrsio â Simona ro'n i'n gegrwth i glywed fod 90% o'u 
cwsmeriaid yn Gymry Cymraeg! Cadarnhau’r ffaith hon 
wnaeth Elgan, wrth ddweud y bydd nifer yn dychwelyd 

yn gyson, gyda'r Prifardd Aled Gwyn yn eu plith. 

Wedi sawru noson gofiadwy ym mwyty Elgano's 
yn ddiweddar, galla i ddeall yn union beth yw'r atyniad 
i'r Cymry lleol. Y mae'r bwyd yn sicr o safon - a 
meintiau'r plateidiau yn hael am y pris; yn wir, ro'n i'n 
llawn ymhell cyn i'r pwdin gyrraedd y bwrdd. 

Cyflwynwyd hen ffefrynnau cyfarwydd, fel calamari ac 
insalata caprese – caws mozzarella gyda thomatos a 
brenhinllys - ynghyd ag amrywiaeth o fara bruschetta, 
a focaccia rhosmari. Ond cafwyd hefyd dro diddorol ar 
beli cig polpette -  a gyflwynwyd mewn ‘basged’ â blas 

caws parmesan -  a chregyn gleision ffres o 

stondin Ashtons y farchnad. 

Yn wir, ro'n i'n 
gwegian braidd, 
diolch i haelioni 
Simona, i ystyried 
archebu prif gwrs; 
ond roedd golwg 
wych ar y pizzas ar 
y byrddau o'm 
cwmpas, ynghyd â’r 
pysgod, yn cynnwys 
draenog y môr. Ceir 
hefyd ddewis o 

olwythion gyda saws o'ch dewis 
chi, neu gig llo saws lemwn - fy 
newis cyntaf ar fy ymweliad 
nesaf. Ond ni ches adael y bwyty 

heb brofi blas o bwdinau Pietro, a teg 
yw dweud fod y Tiramisu gyda’r gorau yng 

Nghaerdydd. Ac os am ddarn o gacen gaws, neu flas 

ysgafnach panna cotta, byddant yn sicr at eich dant. 

Ond hyd yn oed yn fwy trawiadol na'r bwyd y mae 
bwrlwm hamddenol y tîm, gyda'u croeso a'u sgwrsio 
twymgalon. Nid nepell i ffwrdd ohonom ni yr oedd 
bwrdd hynod hwyliog o Gymry Eidalaidd. Ond yr un 
sylw a safon a dderbyniodd pawb yn y tŷ, yn aelodau 

newydd o deulu estynedig Elgano's. 

Bwyty Elgano’s, 58 Heol y Gadeirlan, Caerdydd 
CF11 9LL; 029 2025 5853 
 
Canllaw Bach Caerdydd gan Lowri Haf Cooke (Gwasg 
Gomer) £9.99 
 

Bwytai Merch y Ddinas 

“Y mae'r bwyd yn sicr o safon - a 

meintiau'r plateidiau yn hael am y pris.” 

Lowri Haf  Cooke 

Dyma Glenys, Beryl a Rosina yn dathlu Gŵyl 

Dewi yng Nghymdeithas Gymraeg Rhiwbeina 
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Fyddwch chi byth yn brin o eiriau eto…! 

Faint ohonon ni sy’n cael trafferth dod o hyd i’r 
union air iawn…? Wel, na phoener o hyn ymlaen, 
oherwydd y mae Geiriadur Cymraeg Gomer gan y 
tad a’r mab, D. Geraint Lewis a Nudd Lewis, yn dod 

i’n hachub ni! 

Mae’r gyfrol yn cynnwys 
amrywiaeth o eiriau o rai 
n e w y d d  s b o n  f e l 
‘ h u n l u n ’  ( s e l f i e ) , 
‘ b l o g i w r ’  ( b l o g g e r ) , 
‘liposugnedd’ (liposuction) a 
‘cwsmereiddio’ (customize) i 
hen eiriau fel ‘trontol’ (am 
ddolen cwpan) a ‘cunnog’ (hen 
air am fwced pren i gario 
llaeth). Ein hoff air ni yma yn 
Gomer yw ‘teisen ffenestr’ am 
deisen Battenberg ac oeddech 

chi’n gwybod mai ‘siop ymdopi’ yw DIY shop? Y 
geiriadur hwn yw’r union beth sydd ei angen arnoch ar 

gyfer byw yng Nghymru’r 21ain ganrif. 

Dyma’r gyfrol fwyaf erioed i Wasg Gomer ei 
gwneud yn ei hanes hir (124 o flynyddoedd hyd yma), 
tipyn o gamp. Meddai Jonathan Lewis, Rheolwr 
Gyfarwyddwr Gwasg Gomer: “Rydym yn hynod falch o 
gyhoeddi’r geiriadur newydd cyfoes hwn sydd dros 
1,300 o dudalennau. Cyflawnodd Geraint Lewis, a’i fab, 
Nudd, waith arwrol… Bydd hon yn gyfrol werthfawr i 
bawb sy’n defnyddio neu’n dysgu’r Gymraeg am 

flynyddoedd lawer ac yn garreg filltir anhepgor i’r iaith”. 

Bu’r geiriadur arbennig hwn yn y broses o gael ei 
greu am yn agos i 20 mlynedd pan y gofynnodd Mr 
John Lewis i Geraint Lewis weithio ar greu geriadur 
Cymraeg newydd. Ers hynny, mae’r broses o gasglu 
geiriau ynghyd wedi bod yn un hir a hynod ddiddorol. Y 
mae Llywodraeth Cynulliad Cymru a CBAC wedi helpu 
i ariannu’r cynllun ac wedi bod yn rhan o’r broses 
gasglu a mireinio geiriau ac ystyron. Defnyddiwyd nifer 
helaeth o arbenigwyr pwnc a thimau o ddarllenwyr 
allanol a phrawfddarllewnyr i gael y geiriadur i fwcwl. A 

dyma ni! 

Y mae Geiriadur Cymraeg Gomer yn cynnwys dros 

43,000 o ddiffiniadau a miloedd ar filoedd o eiriau. 

Fyddwch chi byth yn brin o eiriau eto! 

MANYLION AM YR AWDURON  

Brodor o Ynys-y-bŵl, 
Morgannwg, yw D. Geraint 
Le wis  a c  mae e i 
ddiddordeb mewn iaith a 
gramadeg yn ddiarhebol ac 

yn heintus. 

nifer o eiriaduron a llyfrau 
gramadeg a hefyd casgliad 
o garolau, caneuon gwerin 

a llyfr o ffeithiau unigryw. 

wedi cyfrannu’n helaeth at y broses o greu’r geiriadur 
hwn hefyd, yn ogystal â phwyllgor o arbenigwyr 

ieithyddol a phrawfddarllenwyr. 

Ceredigion. 

 

DYFYNIADAU AM Y GEIRIADUR: 

‘Arwydd bod iaith yn fyw ac yn iach ac yn dal i 
ddatblygu yw fod galw am eiriaduron newydd o hyd; y 
mae’r campwaith hwn yn brawf o hynny – geiriadur clir 
a chyfoes sy’n gyforiog o wybodaeth ddiddorol, ac o 
ganllawiau am y defnydd o eiriau yn ogystal â’u 

hystyron.’  

Dafydd Iwan 

‘Yn ddi-os, dyma adnodd a fydd yn hynod o werthfawr i 
fyfyrwyr ystod eang o bynciau. Rwy’n ei groesawu’n 

fawr iawn.’  

Ioan Matthews, Prif Weithredwr y Coleg Cymraeg 

Cenedlaethol ‘ 

Geiriadur anhepgor i bawb sy’n defnyddio’r Gymraeg 

heddiw. Carreg filltir ofnadwy o bwysig i’n hiaith.’ 

Rhodri Morgan 

‘Testun sy’n rhoi ar unwaith 
stori wych mewn rhestrau iaith.’ 

Mererid Hopwood 

Geiriadur Cymraeg Gomer gan D. Geraint Lewis a 

Nudd Lewis 

£35, Gwasg Gomer, clawr caled, 1,344 tudalen 
www.gomer.co.uk 

A fyddai modd i chi drydar neges debyg i'r negeseuon 
hyn os gwelwch yn dda? 
"Bydd gennych yr hawl i wersi nofio Cymraeg o 30/3 
mlaen! Be am gysylltu â'ch cyngor heddi?  
http://cymdeithas.cymru/fyhawl" 
Neu, byddai croeso i chi aildrydar/rannu ein 
negeseuon ni: 
h t t p s : / / t w i t t e r . c o m / C y m d e i t h a s /
status/712383636172107777 
https:/ /www.facebook.com/cymdeithas/photos/
a.240840369321387.57090.170186753053416/10595
32844118798/?type=3&theater 
https://www.instagram.com/p/BDSsMS_KlfK/?taken-
by=cymdeithas 
Diolch am eich cefnogaeth. 

http://cymdeithas.cymru/fyhawl
https://twitter.com/Cymdeithas/status/712383636172107777
https://twitter.com/Cymdeithas/status/712383636172107777
https://www.facebook.com/cymdeithas/photos/a.240840369321387.57090.170186753053416/1059532844118798/?type=3&theater
https://www.facebook.com/cymdeithas/photos/a.240840369321387.57090.170186753053416/1059532844118798/?type=3&theater
https://www.facebook.com/cymdeithas/photos/a.240840369321387.57090.170186753053416/1059532844118798/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/BDSsMS_KlfK/?taken-by=cymdeithas
https://www.instagram.com/p/BDSsMS_KlfK/?taken-by=cymdeithas

