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HELO PAWB!
Liam ydw i ac dwi’n gweithio i’r adran chwaraeon fel Swyddog Prosiect
Chwaraeon yn Caerdydd a Bro Morgannwg.

Fy swydd yw i gydlynu’r clybiau canlynol – Nofio, Gymnasteg, Plantos
Heini, Nofio i Dechreuwyr a Gymnasteg Bach. Byddaf yn rhedeg y clybiau
yma ac edrych i datblygu nhw. Byddaf hefyd yn edrych i dechrau mwy o gly-
biau cymunedol yn eich ardal!

Felly os oes gennych unrhyw cwestiynau, plis gofynnwch! 
Fy manylion cyswllt yw: Enw: Liam Higgins
Rhif cyswllt: 07976003344; Ebost: LiamHiggins@urdd.org

Fy enw yw Mabli a dwi newydd ddechrau fel Swyddog Prosiect
Chwaraeon yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

Mi fydda’i yn gyfrifol am glybiau Pel-Rwyd ac aml-chwaraeon Iolo
Morganwg yn ogystal â Clwb Athletau a Tennis-Bwrdd yn Bro Morgannwg, a
clwb Rygbi Bach yn Ysgol Stanwell. Mi fydda’i hefyd yn edrych i drefnu
gweithgareddau i’r teulu yn ystod tymor yr haf. Os oes unrhyw ddymuniadau
am glybiau newydd yr ardal, os oes gennych syniadau am weithgareddau yn
ystod gwyliau’r Pasg, neu am fwy o fanylion am y clybiau sydd yn rhedeg ar
hyn o bryd yn y Fro, plis gofynnwch!

Fy manylion cyswllt yw: Enw: Mabli Williams
Rhif cyswllt: 07500 607409; Ebost: MabliWilliams@urdd.org

Mae Astroleg yn
dibynnu ar safle’r
Haul a’r Lleuad a’r
Planedau yn y ffur-
fafen, a’u cysylltiad â’i
gilydd; ac yn rhyfedd
iawn, er bod tadau’r
eglwysi wedi gwgu ar
astroleg dros y blynyd-
doedd (a’i alw’n waith
y diafol), fe ben-
derfynir Y Pasg - yr
ŵyl bwysicaf yn y
Calendr Cristnogol
hefyd wrth ystyried
safle’r Haul a’r
Lleuad.

Penderfynwyd hyn
yn oes y Pâb Gregory –
pan sefydlwyd y
Calendr Gregoraidd –
ac fe gafodd ei fab-
wysiadu yng Nghymru
a Lloegr ym 1752. 

Dethlir y Pasg yn y
Gorllewin ar y Sul
cyntaf ar ôl y Lleuad
Lawn cyntaf sy’n dilyn
cyhydnos y Gwanwyn
(sef equinox – pan fo’r
haul uwchben y
cyhydedd – equator – a
mae pawb trwy’r byd
yn cael 12 awr o ddydd
a 12 awr o nos) - sef
Mawrth 21ain. 

OND os yw’r Lleuad
Lawn yn disgyn ar y
Sul yna dethlir y Pasg
ar y Sul canlynol. –
(rhag clasho gyda Gŵyl
y Bara Croyw –
Passover)

Mae eglwysi’r
Dwyrain yn dal i ddilyn
yr hen Galendr Julian –
a mae eu Pasg nhw yn
disgyn ar ddyddiadau
gwahanol. Weithiau 13
diwrnod yn ddiwed-
darach, ond ddim bob
tro (gan ddibynnu ar y
Lleuad eto).

Y diwrnod cynharaf y
gellir dathlu Sul y Pasg
yw Mawrth 22ain (a
ddigwyddodd y tro
diwetha yn 1818 – bydd
y nesa yn 2285). A’r Sul
ddiweddara y gellir

dathlu’r Pasg yw Ebrill
25ain (digwyddodd ddi-
wetha yn 1943 – mae’r
nesaf yn 2038).

Ac wedi pen-
derfynu’r Pasg – wedyn
gellir penderfynu Dydd
Mawrth Ynyd, Dydd
Mercher Lludw,
Pentecost ayb.

Mae Sulgwyn erbyn
hyn yn ŵyl sefydlog –
ond mae’r ŵyl grefyd-
dol Pentecost o hyd
ynghlwm wrth ddyddiad
y Pasg.

Yn ddiddorol, fe
basiodd ein
Llywodraeth ni i gael
Pasg sefydlog ym 1928,
fyddai’n syrthio bob
blwyddyn ar y Sul sy’n
dilyn yr ail Ddydd
Sadwrn ym mis Ebrill
(sef rhywbryd rhwng
Ebrill 9fed ac Ebrill
15fed). Ond cyn gwei-
thredu hyn rhaid i
Gyngor Egwlysi’r Byd
gytuno; a hyd yma…?

Eleni bydd yr Haul
yn symud i arwydd
Aries ar Fawrth 21ain
am 00.48 wedi hanner
nos – dechrau’r flwyd-
dyn Astrolegol – felly
Blwyddyn Newydd
Dda! Mae Lleuad Lawn
yn Libra ar Fawrth
23ain – felly mae’r Pasg
yn dilyn ar Fawrth
27ain, a dyna pryd fydd
y clociau yn symud
ymlaen awr hefyd. 

Mwynhewch eich
wyau Pasg!

Eiry Palfrey
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Dydw i heb fentro mor
bell â’r Bontfaen wrth
‘fynd am dro’ hyd yn

hyn, nid oherwydd unrhyw
dDiogi nac ychwaith cenfigen
o drigolion "St. Albans
Cymru" – sef un o’r trefi
mwyaf poblogaidd i fyw ynddi
yn ôl prisiau’r tai – ond o’r
herwydd nad oedd gen i fawr
o glem ble i ddechrau o ran
trafodaeth ynglŷn â’r enw. 

O ddarllen Asterix deallaf taw
carreg mawr yw Maen Hir – neu
Menhir wrth gwrs [enghraifft arall
i’r casgliad o eiriau sydd wedi treid-
dio trwyddo o’r Gymraeg i’r
Saesneg – ond cyfrol arall fydd
honno, gobeithio!], felly roeddwn
i’n cymryd yn ganiataol tan yn ddi-
weddar iawn mai bont gyda cherrig
mwya’r Fro oedd hanfod yr enw...

Fodd bynnag, wrth ymchwilio ar
ran ymgyrch llwyddiannus
#CaruS4C yn ddiweddar, ymwelais
ag Aberdâr – tref yng Nghwm
Cynon wrth gwrs nid yn ein Bro ni
hyd yn oed – ond serch hynny mae
eu llyfrgell yn drwch gyda llyfrau
hanes lleol De Cymru; ac os ydych
chi yn lwcus tu hwnt fe ddewch chi
o hyd i ambell i arbenigwr yn pori
drostynt hefyd i’ch hebrwng i’r
gyfrol gyfredol...

Meddai C.J. Evans yn The Story
of Glamorgan  taw enw gwreiddiol
y Bontfaen oedd “Y Dref Hir yn y
Waun” – llond ceg yn ogystal â
llond cwm yn fy marn i – ac yna yn
datgelu taw hanfod yr enw modern
yw’r hanesyn (neu chwedl?) lleol
sef:

Wedi adeiladu pont o gerrig –
neu feini! – dros yr afon Ddaw/an
[h.y. The Thaw – na, nid 'see saw'
gyda lisp ond megis yr afon yn
Aberthaw] fe gaeth buwch a oedd
yn cael ei herlid gan gŵn ei dal tan
ei bod hi methu symud o dan y bont
: sydd yn esboniad sy’n gwneud
synnwyr mewn mwy nag un ystyr
efallai.

Gwelwn felly fod y fersiwn
Cymraeg yn deillio o fwy nag un
tarddiad:

• Pont carreg neu faen
• Pont nad sydd yn lydan –

sy’n fain felly
Yn wir, o glywed os nad gweld yr

enw, yr ail esboniad sydd i glywed i
mi yn fwyaf amlwg; ac felly yw hi’n
bosib bod y chwedl wedi deillio o’r
ffaith nad oedd modd gyrru defaid
na gwartheg dros y bont [fain]
gwreiddiol? – ac felly pan gafodd
pont arall ei hadeiladu efallai mai
honno oedd y bont i yrru gwartheg
– diolch byth does dim rhaid imi
boeni (dim mŵ!) am yr enw yn yr
iaith fain hefyd!  (A chyfeiriad at
siâp y geg wrth siarad Saesneg yw
hynny, mae'n debyg.)

Yn rhyfedd iawn, er gymaint o
wybodaeth cefais o gyfrol C.J.
Evans, rhaid imi nodi ei fod ef o’r
farn taw o Bontyfon y daw enw’r
Bontfaen – a bod hynny rhywsut
hefyd yn deillio hefyd o’r stori o’r
buwch druan yn cael ei chyrn yn
sownd yn y bont...?! Debyg mi
ddyle’r theori hynny wedi cael yr
un ffawd a’r fuwch druan – sef y
bu’n rhaid i’r perchennog saethu’r
fuwch yn farw yn y fan a’r lle. Fe
welwch chi lun o’r fuwch cyn iddi
gwympo yn llorweddol ar arfbais y
dref : Cowbridge’s Co[w]at of Arms
felly!

Os mynnwch chi astudio cynnig
Evans o Bontyfon o ddifri, a oes
modd credu taw ‘pont yr afon’
ydoedd? A bod hynny mor gyffredin
– ym mhob ystyr y gair – fel bod
angen enw gwell ar y dref fonhed-
dig hon.  

O ystyried y ddau enw cyfoes i’r
Bontfaen, credaf efallai taw chwed-
lau wedi eu creu er mwyn cyfiawn-
hau'r ddau enw gwahanol sydd gen-
nym fan hyn, a rhaid cyfaddef bod
hynny i raddau yn creu difyrrwch o
gael dwy iaith a dwy ystyr hollol
wahanol ar un ardal – trwch arall o
ystyr, ag iddi gyfoeth ei hun.

Mae ‘Dai Lingual’ am geisio creu
rhifyn arbennig o ‘Mynd am Dro...’
gogyfer ag ymweliad yr Eisteddfod
Genedlaethol i’r Fenni – cysylltwch
felly os oes gennych chi gysylltiad
gyda neu hanesyn o Sir Fynwy os
gwelwch yn dda:
david.wyn@dailingual.cymru 

16 Heol Lewis Rd, Llandochau
Fach, Penarth, Bro Morgannwg.
(tel) 02920 707 469

MYND AM DRO I'R FRO
GYDA DAI LINGUAL...

I’r Bontfaen

Ydych chi'n joio cerdded
ac yn dysgu Cymraeg
neu yn rhugl ac yn

chwilio am gyfle i sgwrsio a
chymdeithasu?  Dyma'r teithi-
au i chi!. 

Sul 6 Mawrth ‘Cennin Pedr a'r
Castell’ Taith Estynedig

Cwrdd 2.00yp Maes parcio Fox &
Hounds, Saint y Brid

Mercher 9 Mawrth ‘Crwydro’ Taith
Iach

Cwrdd 10.00yb Llyfrgell Y
Bontfaen 

Iau 17 Mawrth ‘Crwydro’ Taith
Iach

Cwrdd 10.00yb Gorsaf Rheilffordd

Penarth 
Taith Iach 
Taith gerdded hamddenol 1 awr ar

gyrion y dref yn addas i'r teulu cyfan,
wedyn coffi a chlonc.

Taith Estynedig  
Taith hyd at 3 awr yn cynnwys

grisiau, camfeydd a  llethrau serth,
dewch a diod a snac.

Cyfle i ymlacio dros baned ar ddi-
wedd y daith.

Cofiwch wisgo esgidiau trymion a
dillad addas.

Dewch am dro a hybu'r Gymraeg
yn y Fro. 

Croeso cynnes i bawb! 
Am fwy o wybodaeth ewch i

www.valeways.org.uk neu cysylltwch
â Ruth 07800969157.

VALEWAYS: TEITHIAU
CERDDED CYMRAEG

PENWYTHNOS TEULU I LANGRANNOG

Nos Wener Mawrth
4ydd -Cinio Gwyl
Ddewi yng Nghlwb
Golff Castell y Gwenfô /
Gŵr gwadd Jon Gower. 

Nos Fawrth Ebrill
19eg - Festri Tabernacl
Sgwâr y Brenin am 7.15

Noson yng nghwmni
Emlyn Davies, Pentyrch

Rhag-hysbyseb
Nos Fawrth Mai

10fed am 7.30 - Cwis
Mawreddog yng Nghlwb
Rygbi’r Barri. Beth am
ffurfio tîm i ymuno â ni
am noson o hwyl diben-
draw? (Cysyllter ag –
eirypalfrey@gmail.com)

CYMRODORION
Y BARRI

ASTROLEG
A’R PASG

Grŵp Tylino Babi –
Llyfrgell y Bontfaen,
dydd Iau 10am

Amser Twf –

Llyfrgell y Bontfaen,
dydd Iau 10.45am

I archebu lle ffoniwch
Sioned: 07791 023363

GWEITHGAREDDAU TWF

Ebrill 1af – 3ydd 2016.
Mae Menter Bro Morgannwg yn trefnu Penwythnos i’r Teulu i

Wersyll yr Urdd, Llangrannog, am benwythnos llawn hwyl a
chymdeithasu. Beth am ymuno â ni? Dydy hi ddim yn rhy hwyr i
gofrestru! Mae’r pecyn yn cynnwys llety en-suite, brecwast,

cinio, te a swper, pob gweithgaredd yn y Gwersyll, taith gerdded
i’r traeth, twmpath a band byw, helfa wyau Pasg a gwers
Cymraeg i Oedolion. [Prisiau – Oedolion £128, Plant 8+ £107,
4-7 oed £77, 2-3 oed £55, dan 2 oed £15]

Am fwy o wybodaeth, ac i archebu lle, cysylltwch â
ffion@menterbromorgannwg.cymru / 029 20689888

Rydym yn gyffrous iawn i
groesawu Jacob i’r tîm fel
colofnydd cyson i’r dudalen
hon yn y GEM.

Mae Jacob yn fachgen lleol ac yn
gyn-ddisgybl Ysgol Gyfun Bro
Morgannwg.

Fe astudiodd Gwleidyddiaeth
Gymreig a Rhyngwladol ym
Mhrifysgol Aberystwyth, ac ers y
cyfnod hynny mae wedi ymgymryd â
nifer o rolau ychwanegol sy’n gyn-
nwys Swyddog yr Iaith Gymraeg
Undeb Myfyrwyr Prifysgol
Aberystwyth, Cadeirydd Bwrdd Syr
Ifanc Urdd Gobaith Cymru, Llywydd
Cymdeithas Myfyrwyr Astudiaethau
Celtaidd Iwerddon a Phrydain,
Swyddog yr Iaith Gymraeg UCM
Cymru, Llywydd Undeb Myfyrwyr
Prifysgol Aberystwyth, a
Chynrychiolydd Myfyrwyr y Coleg
Cymraeg Cenedlaethol.

Erbyn hyn, mae Jacob wrthi’n
cwblhau Gradd Meistr mewn
Newyddiaduraeth ym Mhrifysgol
Caerdydd. 

Mae’r Gymraeg a’i diwylliant yn
agos iawn at ei galon, ac mae ganddo
ddiddordeb arbennig yn y celfyddy-
dau a materion cyfoes lleol a chened-
laethol. Mae hefyd yn dyfarnu i
Undeb Rygbi Cymru yn ei amser
sbâr!

Edrychwn ymlaen i ddarllen ei
erthygl cyntaf bydd yn cael ei
gyhoeddi yn rhifyn mis nesaf, Ebrill
7fed.

EIN COLOFNYDD NEWYDD...

Jacob Dafydd Ellis


