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P A P UR B R O D I N AS CA ER DY D D A ’ R CYL CH

HWYL A
LLWYDDIANT YR
EISTEDDFOD
Roedd Eisteddfod Casnewydd yn
llwyddiant ysgubol mewn llawer ffordd
ac enillwyd llu o wobrau gan yr ardal
hon. Ond mae’n siŵr mai pobl
Casnewydd a’r cylch sy’n haeddu’r brif
wobr am gynnal gwledd o Eisteddfod ar
garreg ein drws.
Trwy gydol yr wythnos roedd y maes
yn fwrlwm o weithgareddau ar gyfer
plant a phobl o bob oed. Cafwyd
gwledd o ganu, dawnsio, trafod,
cystadlu, sgwrsio a dadlau mewn môr o
Gymreictod. Roedd trefniadau y bariau
ar y maes wedi ychwanegu at y lluniaeth
o fwyd a diod heb amharu dim ar yr
awyrgylch.
Y tristwch nawr yw bod yr Eisteddfod
yn dioddef yn ariannol oherwydd y cam
dewr o fynd i Went ac oherwydd y
gostyngiad yn y grant craidd oddi wrth y
Cynulliad a Bwrdd yr Iaith. Mae
Llywydd Llys yr Eisteddfod, R. Alun.
Evans, wedi lansio apêl i holl garedigion
yr Eisteddfod wneud cyfraniad hael i
gefnogi a sicrhau parhad ein Prifwyl.
Danfonwch eich sieciau i Swyddfa’r
Eisteddfod, 40 Parc Tŷ Glas, Llanisien,
Caerdydd. CF14 5WU.

MERCHED Y WENALLT

Lusa Glyn a Sian Powis yn dathlu ar
ôl i Merched y Wenallt ennill y
gystadleuaeth Côr Llefaru dros 16 o
leisiau

Rhif 291

BUSNESAU CYMRAEG YN DATBLYGU
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf
mae nifer o fusnesau newydd
wedi cychwyn yn yr ardal a’u
perchnogion yn siarad Cymraeg
ac am i’r Gymraeg fod yn rhan
bwysig o’r gwasanaeth. Yn
ddiweddar agorwyd siop goffi ffa
yn Radyr gan Kevin Davies.
Mae’r siop yng nghanol y
pentref, yn cynnig dewis o
fwydydd poeth ac oer ac yn
ddeniadol a chyfforddus i
ymwelwyr a phobl leol.
Hefyd yn y rhifyn hwn gallwch
ddarllen am
gwmni newydd
Am Sbr i sydd yn c ynn i g
gwasanaeth i drefnu popeth ar
gyfer parti i’ch plant.

Kevin Davies,

siop goffi ffa

Os ydych chi’n gywbod am wasanaeth Cymraeg newydd rhowch wybod i’r
Dinesydd. Erbyn hyn mae lefel uchel o arbenigedd gwasanaeth i’w gael ymhob maes
drwy gyfrwng y Gymraeg.

Tocynnau’n Gwerthu’n Gyflym
Mae tocynnau ar gyfer un o atyniadau
newydd Caerdydd yn gwerthu’n gyflym
Bydd Canolfan Mileniwm Cymru yn
agor ym mis Tachwedd ac mae tocynnau
ar gyfer rhai perfformiadau o dymor
cyntaf Cwmni Opera Cenedlaethol
Cymru yn ei gartref newydd wedi
gwerthu i gyd.
Hefyd mae’r Urdd yn agor canolfan
newydd yn yr adeilad fydd yn darparu
llety i dros 150 o bobl. Yn ôl Alun

Owens, Cyfarwyddwr Canolfan yr Urdd,
bydd 10,000 o blant yn dod i aros am
wyliau byr a rhai wythnos o hyd bob
blwyddyn. Yn ystod yr amser yma fe
fyddan nhw’n creu perfformiadau, yn
ymuno â gweithdai gaiff eu cynnal gan
gwmnïau preswyl celfyddydol eraill gan
gyflwyno’u gwaith i’r cyhoedd. Yn 2005
cynhelir Eisteddfod Genedlaethol yr
Urdd yno

Y Cwpan yn nwylo Delyth Medi, Arweinydd Côr Canna
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APÊL Y DINESYDD
Mae pobl yn dal i anfon cyfraniadau i'r Apêl a dydy hi ddim
yn rhy hwyr i chi anfon eich cyfraniad tuag at y Gronfa!

Ar Draws
1. Cariwr clecs Pedr Goch mewn clai (6)
4. Troi deg i un yn gytun! (6)
9. Af yn ôl i ddilyn yr heli yn ddiddiwedd i'r ddalfa (5)
10. Awgrymed heb ddechrau ei droi yn ddilynydd (7)
11. Cefnu ar y noe yn feiddgar (3)
12. Rhoi hawl i'r creawdwr osod (9)
13. Dai! Dacw y medd! Ond rywsut nid yw'n wir! (11)
18. Gardd ffa Beryl fach yn ysbrydoli geiriau coffa (9)
21. Call ond trist yn Lloegr (3)
22. Dylan Bach a'r bwlch priodol (7)
23. Mae clafr y geifr yn cynnwys y cwrs o'i ddiwedd i'w
ddechrau (5)
24. A asiodd wrth droi drosodd? (6)
I Lawr
1. Y bobl fu cyhyd heb lafar ddoe yn ddyrys (6)
2. Taliesin a Nathanaal yn crwydro yn Georgia (7)
3. Mae 7 yn dal yr asyn cyntaf yn foneddigaidd (7)
5. Prin y prynem ormod o gynnwys (5)
6. Drogi gwyllt sy'n cythruddo (5)
7. Sut ga'i ddw^r i'r bôn? (6)
8. 'A rhoi ar ____ ____ ___ o'r bron,
Anrhydedd d'enw Di.' (DTE) 3,4'1,3)
14. Ffy mewn diogi croes i fethu (7)
15. Moler yr Aelod Seneddol rywsut mewn pryd (7)
16. A chwch euthum at y brif leian! (6)
17. 'Drwy ___ _____ y dyry dro
Nid oes cân lle disgynno.' (EW) (1,5)
19. 'A'r ____ fawr, ar cymaint oedd
A dalodd Ef yn llawn (JE) (5)
20. Dryswch i Dora yw'r diwifr (5)
Atebion i: 22 Heol Cae Rhys, Rhiwbina,
Caerdydd. CF14 6AN
i gyrraedd erbyn 20 Medi 2004.
Croesair Rhif 49
Ar draws: 1. Sôn a siarad, 7. Cath, 8. Chwilota; 9. brech, 11. Deifiol, 12.
Nofio, 13. Neon, 15. Brag, 18. Amodi, 20. Niferus, 22. Nosi, 23. Ryw wobr, 24.
Cof, 25. Trefnyddion. I lawr: 1. Syched arnaf, 2. Neifion, 3. Stori, 4. Anadlu,
5. Albanwr, 6. Iach, 7. Celf, 10. Rhosyn saron, 14. Oddieithr, 16. Gorfodi, 17.
Yn braf, 19. Ogof, 21. Fewn y, 22. Nod.
Derbyniwyd 16 o gynigion ac 13 ohonynt yn gywir. Danfonir y tocyn llyfr at
Eleri Sheppard, Penylan, Caerdydd. Cafwyd yr atebion cywir eraill gan Marian
Davies, Rhiannon Evas, Grace Farthing, Beryl Hall, Gwenda Hopkins,
H.O.Hughes, Idwal Hughes, Sarah Morgan, Dilys PritchardJones, Buddug
Roberts, Huana Simpson a James Wiegold.
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AR Y BRIG YNG NGHASNEWYDD
Do'n wir, cafodd corau'r Brifddinas
lwyddiant ysgubol yn y Brifwyl eleni
eto. Daeth Côr Canna yn gyntaf yn y
gystadleuaeth Côr Merched dros 20
mewn nifer, daeth Côr CF1 yn gyntaf yn
y Côr Ieuenctid dan 25 oed, a Chôrdydd
yn gyntaf yn y Côr Cymysg o dan 45 o
leisiau, gyda Chôr Serendipity yn ail.
Daeth Côr Caerdydd yn ail yn y Côr
Cymysg dros 45 o leisiau, a Chôr
Aelwyd Hamdden Caerdydd yn drydydd
yn y Côr Pensiynwyr.
Roedd llawer o'n Dinasyddion, wrth
gwrs, yn aelodau o Gôr yr Eisteddfod,
dan arweiniad Jeffrey Davies, ac fe
gafwyd hwyl arbennig ar y cymanfaoedd
dan arweiniad Alun Guy.
Côr buddugol arall, o fath gwahanol,
oedd Merched y Wenallt, sef Côr
Llefaru dros 16 o leisiau , dan arweiniad
Rhiannon Evans.
Llongyfarchiadau hefyd i'r llu o
unigolion a ddaeth i'r brig: Miyuki Kato
yn gyntaf yn yr Unawd Piano dros 19;
Sarn Jones yn drydydd yn y Dawnsio
Stepio i Fechgyn; Gethin Aled Jones yn
drydydd yn yr Unawd i Fechgyn 1619;
Lowri Walton yn drydydd yn y Dawnsio
Stepio i Ferched; Selyf Shapey yn ail yn
yr Unawd Linynnol 1619; Amy Louise
Pedwell yn gyntaf yn yr Unawd Cân
Gelf 1925 ac Osian Llyr Rowlands yn
ail. Daeth Osian hefyd yn ail yn yr
Unawd Gymraeg 1925. Daeth Mair
Roberts yn gyntaf yn yr Unawd
Chwythbrennau 1216; Daniel Phillips
yn gyntaf yn yr Unawd Pres 1216, ac ef
enillodd y Rhuban Glas. Daeth Siriol
Williams yn ail yn yr Unawd Soprano a
Steffan Rhys Owen yn drydydd yn yr
Unawd Piano 1216. Yn y gystadleuaeth
am Ysgoloriaeth W Towyn Roberts
ddaeth Rhys Jenkins yn gyntaf a
Stephanie Corley yn ail.
Yn ogystal â'r dawnswyr unigol uchod,
daeth Huw a Bethan yn gyntaf yn y
Deuawd Stepio, a Pharti Gavin yn
drydydd yn y Pedwarawd Stepio. Daeth
Cwmni Dawns Caerdydd yn gyntaf yn y
Grwp Dawnsio dan 25 oed ac yn ail yn y
Dawnsio Gwerin.
Bu llawer o weithgaredd ym maes y
ddrama. Llongyfarchiadau i Gwmni
Drama Minny Street ar ddod yn ail yn y
Ddrama Fer, gyda Joy Parry'n ennil y
wobr am y cynhyrchiad gorau. Bu nifer
o'n Dinasyddion yn chwarae rhan yn Yr
Aflwydd, cyfieithiad o'r Saesneg gan
George Owen, a gynhyrchwyd gan Alan
Cook, a hefyd, ydych chi'n nabod y
cymeriadau yn y llun isod?
Llongyfarchiadau i Fand Arian
Tongwynlais ar ennill y Brif

Bencampwriaeth Dosbarth 1. Daeth
Band Radyr a Phentrepoeth (Melin
Griffith) yn ail yng Nghystadleuaeth
Bandiau Pres Dosbarth 4, a Phedwarawd
Pres Melin Griffith yn gyntaf.
Nac anghofiwn am ein llenorion! Cyn
Ddinesydd, wrth gwrs, a chyn aelod yn
Eglwys Minny Street, yw bardd newydd
y Gadair, Huw Meirion Edwards. A
phwy yw Gwyfyn, a ddyfarnwyd i fod
'yn llwyr deilwng o'r Goron', er nas
cafodd? Christine James o'r Eglwys
Newydd. Llongyfarchiadau i'r ddau
ohonynt, ac i'r canlynol: Emyr Edwards,
yn gyntaf am Ysgrifennu Drama Fer;
Ifan Roberts yn gyntaf am Ysgrifennu
Drama Gomedi; Arwyn Tomos Jones yn
drydydd am Erthygl Wyddonol; Owain
Rhys yn gyntaf ar yr Englyn; Grahame
Davies yn gyntaf ar y Gerdd Foliant;
Gwenan Mared Jones yn gyntaf ar
ysgrifennu Ymson Claf, a Paul Vining
yn gyntaf am Ddyddiadur Wythnos.
Mawredd! Oes rhywun ar goll?
Rhowch wybod i Olygydd y rhifyn nesa!
Ie, testun diolch, eto, yw bod yr
Eisteddfod wedi bod yn ffocws ac yn
sbardun i gymaint o weithgaredd
cynhyrchiol o bob math. Allwn ni
fforddio'i cholli?

Eilyr Owen Griffiths yn arwain Côr
CF1, y côr ieuenctid budugol, Ef hefyd
oedd yn arwain Côr Godre’r Garth,
Pontypridd, ddaeth yn fuddugol yn y
gystadleuaeth i gorau dros 45 o
leisiau.

Sioned James, Arweinydd Côrdydd
gyda’i mam yn dathlu llwyddiant y
côr

Urddo i’r Orsedd
Llongyfarchiadau i nifer o Gymry yr
ardal a gafodd eu hurddo er Anrhydedd
i’r Orsedd mewn seremoni ar faes Parc
Tredegar yr Eisteddfod – Janet Davies a
Glenda Jones, Y Bontfaen, ond gynt o
Gapel Iwan, Sir Gaerfyrddin. Ethni
Jones, Llanbedr y Fro. Eirian Edwards
gynt o’r Pîl, Penybont ar Ogwr, John
Hardy, Tongwynlais. John Brynmor
Jones, Creigiau, gynt o Lwyndafydd ger
Ceinewydd. John Walter Jones, gynt o
Fangor, y Parchedig Barry Morgan,
Llandaf. Ruth Price gynt o Fathri, Sir
Benfro. Manon Rhys gynt o Drealaw,
Cwm Rhondda. Winston Roddick gynt o
Gaernarfon.
Y Wisg Wen
Ll ongyfarchiadau i’r Arlunydd
adnabyddus Ifor Davies, Penarth ar
dderbyn y Wisg Wen mewn Seremoni’r
Orsedd yn Eisteddfod casnewydd fel
cydnabyddiaeth iddo ennill y Fedal Aur
yn y Celfyddydau Cain yn Eisteddfod
Tyddewi 2002.

Ble mae Allt-yr-Ynn? Ar Wib i Went. Cyflwyniad Merched Y Wawr,
Morgannwg a Gwent yn y Babell Lên
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YSGOL GYMRAEG
MELIN GRUFFYDD

BASIL DAVIES
YN YMDDEOL

Teyrnged gan Mair Robin i
Mrs Rhun Jones ar ei
hymddeoliad
Byddaf i a’m staff yn gweld eisiau
Rhun yn fawr. Bu’n athrawes wych a
roddodd o’i gorau i’r disgyblion ar
hyd y blynyddoedd ac yn ddirprwy
bennaeth medrus. Pleser oedd cael
cydweithio’n agos â hi wrth lywio’r
llong ym Melin Gruffydd. Mae fy
nyled yn fawr a hoffwn ddiolch yn
bersonol ac o waelod calon am ei
chefnogaeth driw i mi ac i bawb yn
yr ysgol. Dymunwn ymddeoliad hir a
hapus iddi.
Trefnwyd parti mawr i Rhun yng
Ngwesty’r Cliff yn Gwbert ar
benwythnos olaf
tymor yr haf.
Wedi’r cerdded, y gwledda, y canu,
yr hel atgofion a’r chwerthin braf,
coronwyd y cyfan pan gyflwynwyd y
cywydd hwn iddi gan Ceri Wyn
Jones.

Swyddi Newydd
Symud i’r Cymoedd
Dymuniadau gorau i Helen Prosser o’r
ganolfan Dysgu Cymraeg yng Ngholeg
y Brifysgol Caerdydd ar ei phenodiad
yn ddarlithydd yn Uned Iaith Prifysgol
Morgannwg yn Nhrefforest.
Apwyntiad
Llongyfarchiadau i Ann Beynon,
Ll a n da f a r ei h a p w yn t i a d yn
Gyfarwyddwr BT yng Nghymru yn
ychwanegol at ei swydd bresennol ,
Rh eol wr Cen edla eth ol BT yn g
Nghymru.
Trefnydd Newydd i
Eisteddfodau’r De
Brodor o Lanelli ydy Cris Dafis,
Trefnydd Eistedfod Genedlaethol y De
a dymunir yn dda iddo yn ei swydd
newydd. Fe’i haddysgwyd yng Ngholeg
y Brifysgol Aberystwyth ac yn ystod ei
yrfa bu’n gweithio i’r BBC ac fel
cyfieithydd gyda Cwmni Trosol.
Comisiwn Etholiadol
Llongyfarchiadau i Heulyn Gwyn, gynt
o Rydaman, ar ei benodiad yn Brif
Swyddog Cymru gyda’r Comisiwn
Etholiadol. Addysgwyd e yn Ysgol
Gyfun Maes yr Yrfa a Choleg y
Brifysgol Aberystwyth a daw i’w
swydd newydd o Fwrdd yr Iaith.

www.dinesydd.com
Cyfle i chi
ddarllen
ôlrifynnau o’r
Dinesydd

Eleni y mae Basil Davies yn ymddeol o’i
swydd fel Prif Ddarlithydd yn y
Gymraeg ym Mhrifysgol Morgannwg.
Ymunodd Basil â Choleg y Barri ym
1974 lle y bu’n dysgu ar gwrs dwys i
oedolion gyda’i gydweithiwr a'i gyfaill,
Cennard Davies. Un o brif amcanion y
cwrs hwnnw oedd ceisio profi ei bod yn
bosib i bobl o bob gradd a chefndir
gaffael y Gymraeg.
Llwyddwyd i
wneud hyn ac un o’r prif ffactorau yn y
llwyddiant hwnnw oedd gallu,
ymroddiad a brwdfrydedd heintus Basil.
Symudodd y cwrs dwys o’r Barri i
Bontypridd ac mae cannoedd o
ddysgwyr yr ardal honno’n ddyledus
iawn iddo.
Yn ogystal â bod yn athro
ysbrydoledig, y mae wedi cyfrannu at
bob agwedd o waith maes dysgu
Cymraeg i Oedolion. Bu’n awdur, yn
gydawdur a golygydd toreithiog, yn
gyfrifol am addasu rhai o glasuron
rhyddiaith Gymraeg ar gyfer dysgwyr.
Am ugain mlynedd bu’n un o
gyflwynwyr Catchphrase ar Radio
Wales, gwasanaethodd fel prif arholwr
un o’r arholiadau i oedolion,
Defnyddio’r Gymraeg, a bu’n Gadeirydd
ar weithgor Arholiadau Cymraeg i
Oedolion Cydbwyllgor Addysg Cymru.
Rhoddodd yn hael o’i ddoniau yn dysgu,
yn darlithio i diwtoriaid ac yn arwain
gweithgareddau cymdeithasol ar hyd y
blynyddoedd. Pob dymuniad da iddo yn
ei ymddeoliad.

Y DINESYDD

MEDI 2004

5

TŶ’R CYMRY
Mae Tþ’r Cymry, 11 Gordon Road,
Caerdydd, yn parhau yn fwrlwm o
weithgareddau
Daw Dr Robin Gwyndaf i noson
agoriadol tymor yr Hydref Cymdeithas
Ty'r Cymry ar 15 Medi am saith o'r
gloch. Ei destun fydd "Aur dan y
rhedyn" ac edrychwn ymlaen at wledd o
lên gwerin. Bydd gwledd fach yn dilyn
yr anerchiad, hefyd, ac mae croeso
cynnes bob amser i BAWB yn Nhy'r
Cymry.
Sefydliad i Gymry Cymraeg Caerdydd
yw Ty'r Cymry ac yn ogystal â’r rhaglen
lawn o weithgareddau a drefnwyd gan y
Gymdeithas ar drydedd nos Fercher y
mis mae  Cylch Meithrin ar Foreau
Llun i Gwener, Ti a Fi ar brynhawn
Mercher o 1pm i 3pm, Dosbarthiadau
Cymraeg i Ddysgwyr dan nawdd Cell
Caerdydd Cymdeithas yr Iaith a
Dosbarth Hanes a Llên CAG.
Ffôn Tþ’r Cymry: 029 20491123

Taith Haf Tþ’r Cymry
Eleni aeth aelodau Tþ’r Cymry ar daith i Dde Ddwyrain Gwent nos Fercher 23
Mehefin gan ymweld â Ffynnon Tewdrig ac Eglwys Tewdrig Sant, Casgwent a
Magwyr cyn cael swper yn yr Hen Sgubor yn Llanmartin. Mwynhawyd y daith
yn fawr er gwaethaf y tywydd gwael.

Newyddion
Taith Haf i Lanofer
Bu Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina ar
eu taith Haf flynyddol i Lanofer nos Lun
19 Gorffennaf. Y siaradwr gwadd i
adrodd hanes Gwenynen Gwent a’i
theulu oedd Eleri Rogers, Croescwrlwys
a chafwyd noson hynod o ddiddorol yn
ei chwmni.
Cymraeg Uwch i Ddysgwyr
Llongyfarchiadau i Geraldine Brooks,
Treganna, ond gynt o Buenos Aires, a
Sandra de Pol, Llandaf, gynt o Drevelin
yn yr Andes, ar ennill gradd A yn eu
harholiad Cymraeg Uwch yng
Nghanolfan yr Iaith, Coleg Prifysgol
Caerdydd. Cyflwynwyd y tystysgrifau
mewn seremoni ym Mhabell y Dysgwyr
ar faes Eisteddfod Casnewydd.

Dyma drydedd gyfrol y Dyn Dwad
(Goronwy Jones) a ddaeth i
enwogrwydd yn wreiddiol wrth sgwennu
ysgrifau beiddgar am fywyd Cofi yn
nhafarndai Caerdydd yn y Dinesydd. Yn
dilyn ffilm y Dyn Dwad, cyhoeddwyd
Un Peth ´Di Priodi Peth Arall ´Di Byw,
sef nofel am fywyd priodasol Goronwy
Jones ynghanol crach Caerdydd.
Bellach, mae Gron yn dad i Gwenllian
Arianrhod ac yn stryglo i wneud
synnwyr o Gymru newydd y Cynulliad,
Cwl Cymru, The Party of Wales a'r
Cyfrifiad. Yng nghanol y chwerthin, y
dychan a'r yfed, mae'r Dyn Dwad yn
eich sobri, ac yn taro deuddeg wrth
edliw rhai gwirioneddau am ragrith ffals
ein Cymreictod a’r gymdeithas sydd
ohoni.
Walia Wigli gan Dafydd Huws
Y Lolfa  £7.95

Cyn weithiwr dur ASW yn graddio
Llongyfarchiadau i Wayne Howard,
Rhymni, Caerdydd ar ennill gradd yn y
Gymraeg yn UWIC ar ôl bod yn
weithiwr dur am bum mlynedd ar hugain
cyn iddo gael ei wneud yn ddiwaith.
Erbyn hyn mae o’n athro Cymraeg yn
Ysgol Uwchradd y Ddihalog Fair yng
Ngwenfo a dymunir yn dda iddo yn ei
swydd newydd. Mae o’n briod â Linda
ac mae dau o blant ganddyn nhw yn
mynychu ysgolion Cymraeg yn y ddinas.
Actor Dawnus
Llongyfarchiadau i Ioan Gruffudd, yr
actor dawnus o Landaf ar ei
ymddangosiad yn y ffilm Y Brenin
Arthur a ddangosir yn y sinemâu ar hyn
o bryd. Ei gymeriad yn y ffilm ydy
Lancelot ac ar yr 28 Gorffennaf

cynhaliwyd premier Cymraeg y ffilm yn
Sinema UGC er mwyn codi arian i’r
elusen Cynhorthwy i Blentyn yn Ne
Cymru.
Clwb Newydd i Gaerdydd
Agorwyd clwb preifat i aelodau yn unig
yn Nhŷ Burges yn Heol y Parc ar y 26
Gorffennaf. Mae eisoes 1,200 o aelodau
ganddyn nhw a chodir £170 i fod yn
aelod.
Llongyfarchiadau
– i Dr Christine James, Yr Eglwys
Newydd, ar ddod yn agos iawn at gipio’r
Goron yn Eisteddfod Genedlaethol
Casnewydd eleni. Ei ffugenw yn y
gystadleuaeth oedd ‘Gwyfyn’.
Trafod y Cyfansoddiadau
Bob gaeaf bydd nifer o drigolion
Caerdydd yn mynd dros Fynydd
Caerffili unwaith y mis i ymuno â
chyfeillion o Gaerffili a Chwm Rhymni
mewn dosbarth, dan nawdd Ganolfan
Addysg Gydol Oes Prifysgol Caerdydd, i
drafod Cyfansoddiadau’r Eisteddfod
Genedlaethol. Bydd y cyfarfod cyntaf
eleni nos Fawrth, 28 Medi, o 7.00 tan
9.00 pm. Mae’r dosbarth yn cyfarfod yn
Ysgol Uwchradd Martin Sant, Hillside,
Caerffili, a’r tâl yw £47 am chwe
chyfarfod misol. Arweinir y trafodaethau
gan Dr E. Wyn James o Ysgol y
Gymraeg, Prifysgol Caerdydd. Gellir
cysylltu ag ef am ragor o fanylion ar
02920628754. Bydd croeso cynnes i
aelodau newydd, yn Gymry Cymraeg a
dysgwyr profiadol, i ymuno yn y trafod
brwd!
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YSGOL
PLASMAWR
Taith Stadiwm y Mileniwm
Ar yr wythfed o Orffennaf aeth pedwar
deg tri ohonom, disgyblion blwyddyn 7
gyda’r

Adran

Gymraeg

ar

daith

o

gwmpas Stadiwm y Mileniwm gan ein
bod wedi astudio chwaraeon fel thema’r
tymor. Ar ôl cael llond ein bol o fwyd yn
Burger

King

cerddom

i

lawr

at

y

Stadiwm. Roedd arweinydd y daith yno
yn

aros

amdanom.

Dangosodd

yr

arweinydd nifer o bethau diddorol i ni ystafelloedd newid y chwaraewyr, y cae
heb laswellt! ble roedd y teulu brenhinol
yn eistedd a safle uchaf y Stadiwm. Pan
ddaeth y daith i ben aethom i mewn i’r
siop ac yna dal y bws yn ôl i’r ysgol
erbyn y wers olaf. Roedd y daith yn un
ddifyr.
Emily Rowlands, bl 7

Taith Siapan
Mehefin 30ain – Gorffennaf 9fed
Ar y 30ain o Fehefin teithiodd 3 disgybl
o

Ysgol

Plasmawr,

Cantonian,

3

5

disgybl

disgybl
o

Ysgol

o

Ysgol

Eglwys

Newydd ac un disgybl o Ysgol Howells i
Siapan

ar

daith

gyfnewid

ryngwladol

rhwng Ysgol Mikuni Junior High School

a disgyblion Caerdydd. Ar ôl teithio am
12 awr arhosom ni mewn gwesty pum
seren draddodiadol Siapaneaidd o’r enw
‘Healing Resort’ ym Mikuni. Cawsom
sypreis pan ffeindion ni allan ein bod yn
mynd i orfod rhannu baddon poeth,
naturiol gyda’n ffrindiau agos a’n
hathrawon (nid yw’n olygfa y byddem
yn hoffi ei chofio!), er hyn roedd y
baddon naturiol hwn yn rhoi cyfle i ni
ymlacio ar ôl yr holl deithio. Yna ar ôl
noson hyfryd symudom ymlaen i Ysgol
Mikuni a chwrdd â’n hen ffrindiau a
ddaeth draw atom ni ym mis Mawrth.
Dysgom ni ychydig o origami a thipyn
o’r iaith cyn gadael am ein tai newydd a
chwrdd â’n teuluoedd dros dro.
Deffrom ni’r bore nesaf am 6.30am yn
barod am ein diwrnod cyntaf llawn ym
Mikuni. Synnom ni pa mor lân oedd yr
ysgol gan fod y disgyblion yn ei glanhau
bob amser cinio! Roedd yr ysgol yn
hyfryd ac yn fawr iawn. Pan oeddem yn
yr ysgol cawsom wersi cerddoriaeth,
Saesneg, daearyddiaeth a thechnoleg
bwyd. Yna ymwelom ni â Mikuni Senior
High a chael gwers addysg gorfforol.
Hefydd rhoddodd Jac berfformiad
penigamp o’r Anthem Genedlaethol
Gymraeg yn y gwasanaeth. Tra’n aros
ym Mikuni ymwelom ni â llawer o
lefydd difyr, fel yr amgueddfa leol, yr
amgueddfa deinosoriaid, y shintu shrine
lleol, Edo Wonderland (sef parc thema

Owen, Jac ac Elis gyda ffrindiau o Siapan
wedi ei seilio ar hanes Ninjas Siapan).
Gadawom ni Mikuni ar y 6ed o
Orffennaf ac aethom i Kyoto i ymweld
â’r Golden Pavilion enwog sef lle yr
oedd cyn Ymerawdwr Siapan yn byw ar
ôl ymddeol. Hefyd aethom i weld yr
Heian Shrine. Cyn gadael am y gwesty
aethom ni i siop grefftau traddodiadol ac
fe brynom ni lawer o anrhegion
traddodiadol i’r teulu ac i’n hunain! Y
noson honno arhosom ni mewn gwesty
ffantastig 5 seren yng nghanol y dref. Y
trannoeth roedd angen deffro’n gynnar a
gadael am Univeral Studios yn Osaka.
Hwn oedd ein diwrnod olaf llawn yn
Siapan, felly roedd angen gwneud y
gorau o’r cyfle. Roedd Universal Studios
yn wych a chawsom lawer o hwyl yn
cymdeithasu gyda’r cymeriadau enwog,
yn cynnwys Snoopy a Charlie Brown,
Popeye ac Olive Oil, Crash Bandicoot
a’r Cookie Monster ( Sesame Street!)
Yna roedd hi’n amser gadael a symud
ymlaen i Nippon Bashi sy’n enwog am
ei nwyddau electronig rhad. Prynodd y
tri ohonom bethau gwych yma.
Ar ein noson olaf yn Siapan
llwyddom ni i gael ein cloi allan o’n
hystafell ddwywaith yn y deg munud
cyntaf! Roedd angen codi’n gynnar er
mwyn dal yr awyren erbyn unarddeg y
bore. Camom ni ar yr awyren yn gwybod
na fyddem byth yn anghofio’r daith
yma!
Jac Moore, Elis Williams
ac Owen Derbyshire, bl 8

gosod yn ein cabanau, ac yna draw i’r
neuadd fwyd i gael cinio. Wedyn at y
gweithgareddau prynhawn, sef dringo ar
y wal ddringo a bowlio deg. Cawsom
gyfleoedd i brofi gweithgareddau gwych
eraill fel cerdded afon, ceufadu, rhwyfo,
neidio i’r dŵr rhewllyd o gwch hwylio a
llawer iawn mwy. Yng Nglanllyn y
cafodd y rhan fwyaf ohonom ein cyfle
cyntaf i wneud amryw o weithgareddau
cyffrous fel hyn, felly roedd ein hamser
yn y gwersyll yn fythgofiadwy.
Gwnaethom lawer o weithgareddau hwyl
gyda’r nos hefyd. Cawsom dwrnament
pêldroed a phêlfasged, cwis, disgo,
gwylio ffilm yn y theatr newydd yno,
gwaith map a gwahanol rasus grŵp. Ar
ein noson olaf cawsom seremoni
wobrwyo a chafodd tystysgrifau fel
‘Ffanatic y daith’ a ‘Miss ffasiynol y
daith’ eu cyflwyno i nifer ohonom.
Roedd hi’n hardd iawn yng Nglanllyn
ac fe gawsom gyfle i ddysgu am fywyd
natur yr ardal a gwerthfawrogi’r olygfa
drwy fynd ar daith gerdded. Dysgom fod
yna bysgod prin o’r enw Gwyniaid yn
byw

yno

Cawsom

sy’n

unigryw

hefyd

gyfle

i

i

Lyn

Tegid.

edrych

ar

y

golygfeydd prydferth drwy sbienddrych
a dysgu am y gwahanol fathau o goed a
sut i’w hadnabod.
Fe

gyrhaeddom

ni

adref

phump o’r gloch prynhawn
phawb

wedi blino’n lân.

am

tua

Mercher a

Cawsom ni i

gyd amser gwych yn y gwersyll ac roedd
y trip yn un bythgofiadwy i bawb.
Ffion Lewis, bl 8.

Taith bl 8 Yr Adran Gymraeg
Ar Ddydd Sul, y pedwerydd o Orffennaf,
cychwynnodd bws o tua hanner cant o
ddisgyblion blwyddyn 8 a phedwar athro
o’r ysgol am Wersyll yr Urdd Glanllyn
ar lan Llyn Tegid yn y Bala.
Roedd y daith yn hir a blinedig ond
cawsom ni hwyl yn darllen cylchgronau
a chwarae gemau ar y bws. Pan
gyrhaeddom ni o’r diwedd, cawsom ein

Taith i Techniquest
Trefnodd

yr

blwyddyn

Adran

7

i

Fathemateg

Techniquest

ym

daith
Mae

Caerdydd. Pan gyrhaeddom aethom yn
syth at y brif arddangosfa. Ein hoff beth
ni oedd y ddraig goch a oedd yn gallu
cael ei rheoli. Ar ôl crwydro am ychydig
aethom ni i

arddangosfa arall

‘Mathemagic’.
mai

darlith

yn

Roeddem
unig

ni’n

fyddai

o’r enw
meddwl

yno,

ond

cawsom lawer o hwyl yn dysgu sut mae
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Noson ffarwel y 6ed dosbarth

(parhad)

Cynhaliwyd
dosbarth

dawns

yng

ffarwel

Ngwesty’r

y

6ed

Hanover

pethau’n gweithio - fel cyfrifiaduron, o

mis Gorffennaf lle bu cyfle i ddymuno’n

achos mathemateg. Dysgom ni lawer o

dda a diolch i fyfyrwyr bl 13 am eu holl

driciau sydd yn ymwneud â mathemateg

waith

hefyd.

gwmni hwyliog a gwych band jazz Mr

Yna

aethom

arddangosfa

am

arddangosfa

ni

yn

ôl

ychydig

i’r

ac

mathemagic

brif

yna

arall.

i
Fe

caled

Gareth

ym

Roberts,

Mhlasmawr.

Glyn Wyddonydd

ym

Cawsom

Mathemateg,

a

mawr

fu’r swingio a rocio!

wnaethom ni fwynhau adeiladu mwnt o
beli a gweithio allan faint oedd yno heb

Noson Sineaidd

gyfri. Rydym yn edrych ymlaen at gael

I

mynd eto!

dosbarth, sef codi arian i Ysgol Craig y
Manon Rowlands
a Rhiannon Derbyshire, bl 7

goroni

gweithgareddau

elusen

y

6ed

Parc, fe gynhaliwyd noson Sineaidd ym
mwyty

Pheonix

Gardens

yn

y

Rhath.

Roedd yn noson lwyddiannus dros ben

Diwrnod pontio cerddoriaeth
Ar

y

chweched

disgyblion

o

Orffennaf

blwyddyn

6,a

daeth

fydd

yn

13. Yn ystod y flwyddyn casglwyd yn
agos at £1,400 i Craig y Parc. Edrychwn

mynychu Plasmawr ym mis Medi, draw

ymlaen at groesawu

i gymryd rhan mewn diwrnod o ganu a

Dirprwy Brifathro yr ysgol yn ôl atom

chwarae
brwd

offerynnau.

drwy’r

dydd

Fe

i

fu

ymarferion

ddysgu

darnau

a

Mr Dave

Clough,

i’r chweched i gyflwyno’r siec iddo ym
mis Medi.

cyngerdd i rieni’r plant. Fe ymunodd y
rhai a oedd yn chwarae offerynnau â’r
a’r

disgyblion

eraill

yn

cymryd rhan yn y côr.
Yn

ystod y

nifer

o

gyngerdd perfformiodd

unigolion

a

grwpiau

o

ddisgyblion Plasmawr. Roedd pob un o’r
perfformiadau hyn yn wych, ond unawd
Elin Rees, bl 11, oedd y mwyaf arbennig
i

ni’n

dwy

gan

ei

bod

hi’n

gadael

yr

Bu disgyblion blwyddyn 6 hefyd yn
yn

y

gyngerdd.

Chwaraeodd

y

Cynhelir

Cwrs

Anwytho

i’r

chweched

Fagloriaeth

rhan

yn

bwysig
dod

i

y

fod

o

hwyl

diwrnod

hwn.

disgyblion

adnabod

yn

cymryd

Roedd

blwyddyn

athrawon

a

yn

disgyblion

Glyn

O.

yn

Ysgol

ac

Ramadeg
Cemeg

mewn

Bu’n

Er mwyn codi arian i brynu llyfrau ar
gyfer llyfrgell yr ysgol trefnodd aelodau
Bwyllgor Lles yr ysgol brynhawn
hwyl

i’r

o

disgyblion

Mae

a’r Unol Daleithiau ac
ymddeol

i

Gaerdydd

Taith yr Adran Ddrama
Aeth disgyblion blwyddyn 10 i weld y

Yn
ysgol

ystod

gyfan

Tymor

ar

yr

daith

a

er

Haf

aeth

gerdded

i

yr

Sain

mwyn

codi

braf

gerdded

threulio

o

amser

arian.

ddrama

‘Brodyr

Gwaed’

yno

i’r
cyn

8fed.

Roeddem

ddrama

Blwyddyn

11:

Cyrhaeddodd

olaf Cwpan Cymru -

y

tîm

y

tîm

16

cyntaf o’r

ysgol i fynd mor bell. Enillodd y tîm 2-0
yn

erbyn

Ysgol

Mary Immaculate

nghystadl euaet h

Cwpa n

yng

Ysgolion

Caerdydd.
Llongyfarchiadau

i

Grant

Simpson,

Michael Stephens a Rhys John sydd yn
cynrychioli timau ysgolion Caerdydd.

Cynhaliwyd y mabolgampau y flwyddyn
Nghanolfan

Athletau

UWIC,

Cyncoed ar Orffennaf 9fed. Diolch yn
fawr

i’r

Adran

drefnu

Addysg

diwrnod

Gorfforol
gwych

am
a

llongyfarchiadau i Lys Curig am ennill.
Pencampwyr

y

diwrnod

oedd

Manon

Roberts a Nathaniel Jarvis o fl 7, Sara
Thomas a Kieron Hutchins o fl 8, Erin
Dafydd a Gareth Sutcliffe o fl 9 a Laura
Walbeoff

a

David

Pezzack

Llongyfarchiadau i chi!

Willy

hastudio

yn
a

y

gyfarwydd

ein

gwersi

byddwn

adolygiad

am

bod

â’r

wedi

drama

yn

mynd

o’r

ati

ddrama

agosatrwydd

dau

ei
yn
i
ar

frawd

ydyw, sydd wedi eu gwahanu ers eu geni

Mabolgampau’r ysgol

yng

yn

oherwydd

Drama

hon

gan

Russell yn y New Theatre ar Orffennaf

gyfer ein cwrs TGAU.

Ysgol Llanishen oedd 2-2

i

yn y raffl ac i’r ysgol am godi £1045!

Jake Hawkins, bl 7 am godi £160!

erbyn

parhau

Barratt, bl 9 am ennill chwaraewr DVD

ysgrifennu

yn

er ei fod wedi
mae’n

Cymru.

ddiweddar

gêm

derbyn

Phillips yn Athrofa Gogledd Ddwyrain

godi £4500 fel ysgol a llongyfarchiadau i

y

wedi

gyfarwyddo Canolfan Ymchwil Glyn O.

dechrau yn ôl am yr ysgol. Llwyddwyd i

Canlyniad

yn

Gogledd

anrhydeddau o Siapan, Nigeria, Ewrop

at fis Medi!

Caerdydd.

yn

penodwyd

Athrofa

Amgueddfa

Cwpan

mewn

Cymru.

fe’i

cwmni a nawr rydym yn edrych ymlaen

Cyd-ennill

ac

ddarlithydd

Ddwyrain

Nigeria

prynhawn

8:

y

Cyntaf

yn

hefyd

Blwyddyn

.

Ngholeg

Brifathro

Cafwyd

Llwyddiannau pêl-droed yr ysgol

Rhiwabon

Athroniaeth

Ffagan

a Lowri Llewellyn, blwyddyn 9

yn

haddysgwyd

yng

Plasmawr. Roeddem wedi mwynhau eu

Ffion Rhisiart

Phillips

fe’i

cyfnod

yn

6

myd

Bac drwy gyfrwng y Gymraeg.

llawer mwy. Llongyfarchiadau i Andrew

lawer

ym

un o dair ysgol yng Nghymru i gynnig y

ysgol, stondinau, gemau pêl – droed a

Cawsom

Gymraeg

Ngholeg Prifysgol Caerdydd ac yn dilyn

Hebddo,

llwyddiannus!

o’r

Gymreig. Dewiswyd Ysgol Plasmawr yn

sinema i’w gael, raffl, disgo ar iard yr

mor

i’r

Gwyddoniaeth.

i’r

athro

perfformiad

ac

helaeth

Doethor

Prifysgol

teithiol pres y sir am arwain y gerddorfa.
fyddai’r

gydnabod

gyfraniad

Fywyd

ddydd Mawrth, Gorffennaf 13eg. Roedd

ni

defnydd

Phillips i

Brifysgol, Bangor ac yna derbyn gradd

o’r

Mr Thistlewood,

ei

eang - o’r Gymraeg i Sgiliau Astudio, o

weithgareddau

Potter’.Diolch i

O.

disgwyliwn siaradwyr gwadd a themâu

Magnificent Seven’ a ‘Hedwig’s theme’
‘Harry

Glyn

anrhydeddu

Astudiodd

o

b o b l o ga i d d

Athro

eleni eto ym Mhrifysgol Morgannwg, lle

gerddorfa dri darn - ‘La Bamba’, ‘The

ffi lm

y Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg i’r

Rhosllanerchrugog

Codi arian ar gyfer llyfrgell yr ysgol

Llundain.

Yn Eisteddfod Casnewydd cyflwynwyd

Ganwyd

Cwrs Anwytho 6ed dosbarth

ysgol i ymuno â choleg cerddoriaeth yn

brysur

Phillips.

gwyddoniaeth.

chaneuon er mwyn eu perfformio mewn

gerddorfa

R. Alun Evans a’r Athro Glyn O.

lle ffarweliodd bl 12 â’u cyfeillion o fl

o

fl

10.

ond

yn

cwrdd

wedyn.

Roedd

un,

sef

Mickey, yn byw mewn ardal dlawd tra
roedd

Eddie

gyfoethog.

yn

byw

Daethant

yn

mewn
ffrindiau

ardal
mor

dda, unodd y ddau eu gwaed ac o hynny
ymlaen buodd y ddau yn Frodyr Gwaed.
Stori

ddiddorol

goleuadau,

sŵn,

a

chynhyrchiad

llawn

symudiadau, tensiwn a

lliw. Gwych! Rydw i’n argymell i bawb
fynd i’w gweld.

8
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Priodasau

Genedigaethau

Llongyfarchiadau i Menna Price, gynt
o Landaf, a Mauro Giancone o
Ravenna, yr Eidal ar eu priodas yn
Neuadd y Ddinas, Ravenna, ar 24
Gorffennaf. Aeth nifer o deulu a
chyfeillion teulu’r priodferch draw i’r
briodas. Mae’n nhw wedi gwneud eu
cartref yn Ravenna.

Hannah Megan
Llongyfarchiadau i Mark a Catherine
Tyler, Treganna, ar enedigaeth eu
cyntaf anedig, Hannah Megan, yn
Ysbyty Llandochau ym mis Mehefin.
Wyres gyntaf i Gwyndaf a Bronwen
James, Rhiwbina.

Llongyfarchiadau i Rhys Lewis, gynt
o Landysul, a Manon Evans, gynt o
Lysfaen, ar eu priodas yn Llaneraeron,
Aberaeron ar 24 Gorffennaf. Mae’n
nhw wedi ymgartrefu yn Aberaeron.
Llongyfarchiadau i Erddin Rowlands
gynt o Gefnddwysarn y Bala a
Mererid Michell, gynt o Lanbedr y Fro
ar eu priodas yng Nghapel Salem
Treganna ar 17 Gorffennaf. Mae’n
nhw wedi ymgartrefu yn y Waunfawr,
Caernarfon.
Llongyfarchiadau i Rhodri Mears,
gynt o Fryndrain, ac Emer Fox, o
Midleton, Swydd Corc, Iwerddon, ar
eu priodas yn Eglwys St. Colman,
Ballintotis, Midleton, ar 11 Awst. Bu
Rhodri yn athro yn Ysgol y Wern,
Llanisien cyn mynd i ddysgu yn
Iwerddon.
Llongyfarchiadau i Rhodri Owen a
Lucy Cohen ar eu priodas yn Ninas
Powys ar 26 Mehefin. Bu’r neithior
yng Ngwesty Dewi Sant i lawr yn y
Bae a threuliwyd y mis mêl yng
Nghapri.
Llongyfarchiadau i Garmon Rhys,
gynt o’r Bow Street, Aberystwyth, a
Lowri Davies, gynt o Benrhyn Llŷn,
ar eu priodas yng Nghapel Dinas Llŷn
ar 4 Medi.
Llongyfarchiadau i Rhys Davies y
Barri ar ei briodas â Sarah Hennessy,
hefyd o’r Barri, yng Ngwesty’r Hilton,
Caerdydd, ar 17 Gorffennaf. Mae’n
nhw wedi ymgartrefu yn y Barri.
Dyweddïad
Llongyfarchiadau i Rhodri Tilsley,
gynt o Wrecsam, a Haf Williams gynt,
o Gaernarfon, ar eu dyweddiad ym
mis Gorffennaf.

Priodi
Llongyfarchiadau i Cliff ac Eirlys
Jones ar eu priodas ddiwedd mis
Gorffennaf. Daw Cliff o’r Bala yn
wreiddiol ac Eirlys o Gaerdydd. Nhw
yd y hyf f or dd wyr Da wns wyr
Nantgarw a enillodd Cystadleuaeth
Tlws Coffa Lois Blake yn yr
Eisteddfod eleni. Felly
llongyfarchiadau dwbl i Cliff ac
Eirlys!

Cymdeithas
CymruLlydaw

Annwyl Olygydd,
Mae Newyddion Llydaw l Keleier
Breizh yn cael ei gyhoeddi deirgwaith y
flwyddyn gan Gymdeithas Cymru
Llydaw. Yn ogystal â rhoi gwybod i'r
Cymry am hynt a helynt Llydaw, ac
ambell waith daflu cipolwg ar
newyddion gwledydd bychain eraill,
amcan y cylchgrawn yw cyhoeddi
erthyglau am Lydaw (ei hiaith, ei hanes
a'i diwylliant), adroddiadau Cymraeg, os
dônt i law, oddi wrth bwyllgorau
gefeillio, a darnau amrywiol yn
Llydaweg neu'n ddwyieithog (Cymraeg
a Llydaweg).
Byddem yn hoffi clywed gan fwy o
Gymry am eu profiadau yn Llydaw, yn
enwedig os ydynt am roi gwybod i eraill
am leoedd da (neu wael) i aros, i fwyta
neu i ymweld â hwy. Gall darnau byr
felly roi syniadau i bobl sy'n ystyried
mynd draw i Lydaw rywdro.
Anfoner eich cyfraniad at olygydd y
cylchgrawn, os gwelwch yn dda:
Rhisiart Hincks, d/o Adran y Gymraeg,
Yr Hen Goleg, Aberystwyth / ebost:
rhh@aber.ac.uk Gellir gweld mwy am y
gymdeithas ar ein gwefan: http://
www.cymrullydaw.org.ulc
Gyda diolch,
Jacqueline Gibson (Ysgrifenyddes)

Ifan Llwyd
Llongyfarchiadau i Emyr a Nerys
Thomas, Denison Way, Caerdydd ar
enedigaeth eu mab Ifan Llwyd
Thomas ar 10 Mehefin.
Samuel Benjamin
Llongyfarchiadau i Tim Kinnaird a
Sybil Barr ar enedigaeth Samuel
Benjamin yn Washington D.C. ar 11
Mehefin – brawd bach i Oliver ac ail
ŵyr i Ben a Sarah Barr, Rhiwbina.
Erbyn hyn mae’r teulu wedi
dychwelyd i Gaerdydd. Croeso’n ôl!
Beca Rhys
Croeso i Beca Rhys, a ddaeth i'r byd
fis yn gynnar ar yr 31ain o Fai,
merch i Graham ac Eira Bowen. Mae
Graham yn athr o yn Ysgol
Uwchradd yr Eglwys Newydd ac
Eira'n gweithio i'r Eisteddfod
Genedlaethol.
Nia
Llongyfarchiadau i Dr Mathew Jones
a Tracey ar enedigaeth Nia ar 21
Gorffennaf yn Ysbyty Llandochau.
Chwaer fach i Eloise Kate ac wyres
arall i Mansel a Kathleen Jones,
Rhiwbina.
Manon Haf
Llongyfarchiadau i Marcia a Richard
Gwyn Jones, 45 Lôn y Deri,
Rhiwbina, ar enedigaeth eu merch,
Manon Haf Gwyn, wyres i Eric a
Maureen Jervis, Llanidloes, a
Dilwyn a Marian Jones, Creigiau.

Nawdd i S4C
Cwmni Adeiladu’r Principality fydd
noddwyr rhaglenni Y Clwb Rygbi a Le
Rygbi a gemau IRB Sevens ar S4C y
tymor hwn.
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YSGOL GYFUN
BRO
MORGANNWG
Awdur y golofn y mis hwn yw
Huw Lewis, Bl 10.

TAITH BLWYDDYN DEG I UNOL
DALEITHIAU AMERICA
Yn ystod gwyliau’r Pasg aeth 36 o
ddisgyblion Bl 10 a phedwar o
athrawon ar daith i’r UDA fel rhan o’r
cwrs TGAU Hanes a Daearyddiaeth.
Buodd y disgyblion yn ymweld â dinas
ddiwylliedig a phrysur Efrog Newydd
yn ogystal â dinas hanesyddol
Washington D.C. a Philadelphia.
Ar ôl cyrraedd Maes Awyr John F.
Kennedy yn Efrog Newydd, roedd bws
yn ein cludo i westy moethus Bedford.
Gwelsom lawer o Efrog Newydd ar
droed  Pencadlys y Cenhedloedd
Unedig, Grand Central Station, Canol
Manhattan, Chinatown, Little Italy  a
chawsom gyfle i weld rhai o siopau
enwoca’r byd, fel Macy’s.
Un o’r uchafbwyntiau oedd ymweld
â’r Empire State Building. Roedd y
golygfeydd a welsom o ben yr adeilad
yn anhygoel a gellir gweld holl fannau
enwog Efrog Newydd gan gynnwys y
Statue of Liberty, Madison Square
Gardens a Pont Brooklyn.
Ar y ffordd o Efrog Newydd i
Washington D.C. ar fws cawsom gyfle
i gael cinio a siopa yn Philadelphia.
Buom hefyd yn Amgueddfa Hanes
Philadelphia, yn dysgu mwy am hanes
America.
Yn Washington ei hun, aethom ar
daith gerdded o amgylch yr adeiladau
llywodraethol gan gynnwys Capitol
Hill ble cafon ni’r cyfle i eistedd y tu
mewn i’r House of Representatives ac
ymweld â’r Amgueddfa Awyr a Gofod
Genedlaethol. Yno, fe ddysgom fwy
am ddatblygiad yr awyren gyntaf ac am
ymchwiliadau NASA i’r gofod.

Mwynhau a dysgu yn yr Unol Daleithiau

Ar y diwrnod olaf mi fuon yn
ymweld ag Amgueddfa Holocost yr
UDA, ac roedd nifer o ddisgyblion yn
teimlo’n emosiynol iawn wrth ddysgu
m w y a m e r c h yl l t r a ’ r h yn a
ddigwyddodd yn ystod yr Ail Ryfel
Byd.
Roedd y disgyblion i gyd wedi
mwynhau’r daith arbennig hon, ac fe
hoffem ddiolch i’r athrawon a ddaeth
gyda, ond i Miss Rowlands a Miss
Evans yn enwedig am weithio mor
galed i drefnu a sicrhau llwyddiant y
daith.
Llwyddiant ym Mrwydr y Bandiau
Llongyfarchiadau i ‘Pyls’, sef band roc
disgyblion Blwyddyn 10 Ysgol Y Fro,
a dda eth yn dr yd yd d yn g
nghystadleuaeth Brwydr y Bandiau
BBC Radio Cymru. Darlledwyd y
rownd derfynol nos Iau 1 Gorffennaf, a
threfnwyd pleidlais ffôn yn dilyn y
darllediad.
Cynhadledd Pobl Ifanc Y Fro
Dydd Gwener, yr 2il o Orffennaf fe
fynychodd nifer o ddisgyblion Ysgol
Gyfun Bro Morgannwg gynhadledd
Pa rt neri a et h P obl i fa nc B ro
Morgannwg a g ynhaliwyd yng
Nghanolfan Technoleg a Gwybodaeth
newydd sbon yn Y Barri.
Yn ystod y diwrnod bu’r disgyblion yn
mynegi eu barn am wasanaethau i
ieuenctid ym Mro Morgannwg. Bu’r
disgyblion hefyd yn dysgu am rai o’r
gwasanaethau a gynigir ar hyn o bryd i
bobl ifanc yn Y Fro.
Bwriad y Bartneriaeth, sydd wedi ei
sefydlu dan adain y Cyngor Sir, yw
dod â’r holl asiantaethau sy’n darparu
gwasanaethau ar gyfer pobl ifanc at ei

gilydd a holi barn y rhai sy’n derbyn y
gwasanaethau hynny yn rheolaidd. Bu
rhai o’r disgyblion mewn cynhadledd
debyg y llynedd, a chafwyd adborth
eleni ar beth oedd wedi gwella ers y
gynhadledd ddiwethaf.

Dim amser? Dim dyfodol?
O dan bwysau? Wedi cael
llond bol? Wedi diflasu ?

Cwmni rhyngwladol iechyd
naturiol yn cynnig y cyfle i bobl
egniol a brwdfrydig redeg eu
busnes eu hun.
Cyfle i ennill ail gyflog heb
orfod amharu ar eich cyflog
na`ch gyrfa bresennol.
Gweithio o adref.
Dewiswch eich oriau.
Hyfforddiant a chefnogaeth
heb ei ail.

Cysylltwch â ni yn syth
01656 880981
07966 313 609
neu ebostiwch ni
naturalhealth@broadhorizons.info

Safle we:
www.broadhorizons.info
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Blwyddyn
i’w chofio i
Gôr Caerdydd
Wrth gael hoe fach dros yr haf, daeth cyfle i edrych nôl ar
flwyddyn amrywiol a phrysur iawn i Gôr Caerdydd.
Yn dilyn buddugoliaeth yn Eisteddfod Genedlaethol
Meifod, y nawfed wobr gyntaf yn y Genedlaethol i Gôr
Caerdydd ers ei ffurfio ym 1992, pan ail gychwynnwyd
ymarferion fis Medi diwethaf prin y gallai neb fod wedi
dychmygu’r cyffro a’r prysurdeb oedd i ddod.
Daeth y cyntaf o bedwar ymddangosiad yn Neuadd Dewi
Sant yn yr Hydref mewn cyngerdd gyda’r Phantom enwog,
Peter Karrie, a chafwyd noson hwyliog arall yn San Ffagan
fis Rhagfyr yn Y Goeden Nadolig, gyda’r Institiwt yn
orlawn yn gwrando ar Gôr Caerdydd ac yn cydganu
carolau.
Profiad bythgofiadwy oedd dychwelyd i lwyfan Neuadd
Dewi Sant ddechrau Ionawr 2004 ar gyfer perfformiad o
Offeren Heddwch Karl Jenkins mewn cyngerdd arbennig i
ddathlu penblwydd y cyfansoddwr yn 60 oed. Daeth aml i
ias i lawr y cefn wrth ganu'r Offeren bwerus, gyda ffilm o
erchylltra rhyfel yn rhedeg y tu ôl i’r corau.
O’r lleddf i’r llon yn y gwanwyn, cyngherddau yn
Felinfach, Casnewydd a Chapel Ebeneser, gydag arlwy o
ganeuon ysgafn a chlasurol, cyn dychwelyd i Neuadd Dewi
Sant ar gyfer y ‘Choral Classics’ gyda’r Gerddorfa
Ffilharmonig Frenhinol, ynghyd â chyfle i ganu o flaen
cynulleidfa ryngwladol cynhadledd Urdd Sant Ioan.
Uchafbwynt y flwyddyn i lawer oedd cael perfformio
Offeren Heddwch Karl Jenkins yn un o brif neuaddau
Prydain, y Royal Festival Hall yn Llundain ar Fai 1af gyda
Cherddorfa Ffilharmonig Llundain, a Karl Jenkins ei hunan
yn arwain. Perfformiad ysgytwol, a chwympodd ambell i
ddeigryn wrth gyrraedd diwedd y gerddoriaeth, a’r
gynulleidfa niferus ar ei thraed.
Daeth y dagrau nôl yn rhy fuan ym mis Gorffennaf wrth i
Gôr Caerdydd dderbyn y newyddion torcalonnus bod
Neville Robers, un o’r aelodau mwyaf ffyddlon a
brwdfrydig wedi marw o gancr. Profiad dirdynnol oedd
clywed teyrngedau ei blant a’u ffrindiau yn yr angladd.
Brwydrodd yn hir ac yn ddewr yn erbyn y salwch, ac mae
rhes flaen Côr Caerdydd yn dal i edrych yn wag hebddo.
Cyfnod olaf blwyddyn y côr oedd y mwyaf prysur. O
fewn un diwrnod ar ddeg , perfformio Symffoni rhif 2
gyfareddol Mahler yn y Proms Cymreig yn Neuadd Dewi
Sant, cystadlu yn y Genedlaethol a dod yn ail, a derbyn
canmoliaeth o lwyfan y Brifwyl ar ddiwedd yr wythnos am
un o’r dewisiadau cerddorol a berfformiwyd, ac ar ddydd
Llun yr Eisteddfod, canu o flaen cynulleidfa wresog ar un
o lwyfannau perfformio’r Maes.
Edrych ymlaen nawr at flwyddyn lwyddiannus arall, ac
os hoffech chi ymuno â Chôr Caerdydd, dewch draw i
Ganolfan yr Urdd, Heol Conwy, ar nos Fercher am 8.00pm
neu trowch i’n gwefan www.corcaerdydd.com. Bydd
croeso cynnes i chi.
Gwawr Owen

MEDI 2004

ENFYS
Cardiau a grefftwyd gyda llaw
ar werth am brisiau rhesymol.
Medrir eu personoleiddio
91, HEOL ALBANY, Y RHATH,
CAERDYDD

029 20460833
Croesawir ymholiadau gan ddosbarthwyr

Diddordeb mewn cwrs addysg uwch
rhan amser
drwy gyfrwng y Gymraeg yn eich ardal chi?
Gloywi Iaith, Hanes Lleol, Llenyddiaeth,
Technoleg Gwybodaeth …. a llawer mwy
Am fwy o wybodaeth:
*l.gruffydd@cymru.ac.uk

(02920 786249

Ty Gawlo Isaf, Cefn Mably. CF3 6LP
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www.mentercaerdydd.org
029 20565658

Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd
Cafwyd wythnos lwyddiannus iawn yn y
Steddfod yng Nghasnewydd a nifer fawr
o bobl yn galw mewn i’n gweld ar y
Maes.
Yn ystod yr wythnos
perfformiodd y Clwb Clocsio a’r Clwb
Jiwdo ac fe ymwelodd plant y
Cynlluniau Chwarae â’r Maes.
Cofrestrodd nifer o bobl gyda e@chlysur
ac roedd y bysys i’r gigs gyda’r hwyr i
gyd yn llawn! Digon o amser i ddechrau
paratoi ar gyfer ymweliad y Steddfod â
Chaerdydd yn 2008!!
Cynlluniau Chwarae Haf
Cafodd cannoedd o blant lawer iawn o
hwyl dros yr Haf yng Nghynlluniau
Chwarae’r Fenter.
Rhedwyd dau
gynllun llwyddiannus dros ben  un yn
Ysgol Treganna ac un yn Ysgol y
Berllan. Yn ogystal â’r gweithgareddau
arferol, trefnwyd ymweliadau i Sain
Ffagan, Parc Cosmeston, Alphabet Zoo
a’r Eisteddfod yng Nghasnewydd. Yn
anffodus bu rhaid siomi degau o blant ar
ein Cynlluniau Gofal yn ystod yr Haf
oherwydd ein bod wedi bod yn llawn yn
y ddau leoliad.
Mae’r Fenter yn
awyddus i agor Cynllun arall ac yn
chwilio am leoliad addas yng Ngogledd
Caerdydd er mwyn gallu cynnig
darpariaeth ychwanegol o ddechrau
2005.
Clybiau Diddordeb Wythnosol Plant
ac Oedolion
Yn dilyn toriad dros wyliau’r Haf, fe
fydd holl glybiau’r Fenter yn ail
ddechrau ddiwedd y mis! Yn ogystal â’r
clybiau presennol fe fydd ambell i glwb
newydd yn dechrau  Clwb Sbaeneg i
Blant a Chlwb PêlRwyd i Oedolion. I
sicrhau lle, neu am wybodaeth bellach,
cysylltwch â Swyddfa’r Fenter am gopi
o’r Llyfryn Gwybodaeth.
Taith Haf Radio Cymru ac S4C yn
Sain Ffagan
Ymunodd y Fenter â Phlaned Plant a
Radio Cymru yn Sain Ffagan ystod fis
Awst. Cafwyd diwrnod da a daeth nifer
o bobl draw i ymuno yn yr hwyl!

Sticeri Cymry Caerdydd
Cynhyrchodd y Fenter sticeri car
arbennig ar gyfer y ‘Steddfod eleni.
Mae cannoedd o bobl wedi cael rhai yn
barod  felly gwnewch yn siŵr eich bod
yn cael un ar gyfer y car neu ffenest y tŷ!
Mae’r sticeri ar gael yn rhad ac am ddim
o swyddfa’r Fenter.

Hwyl yn yr Eisteddfod

Fuoch chi ar lan
y môr yn ystod
y gwyliau?

Noson Blasu Gwin
Yn dilyn llwyddiant y nosweithiau
blaenorol, fe fydd Noson Blasu Gwin
arall yn cael ei gynnal yn Le Gallois Nos
Lun, Medi’r 13eg. Fe fydd cyfle i flasu
a phrynu nifer o winoedd yng nghwmni
Francis Dupuy o gwmni gwin
FranceGalles.
Yn ogystal â blasu
gwinoedd, fe fydd lluniaeth yn cael ei
ddarparu hefyd. Mae tocynnau ar gyfer
y noson ar gael nawr am £12.
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Newyddion o’r Eglwysi

Tabernacl, Caerdydd

Ebeneser, Caerdydd
Bedydd
B edyddiw yd

Steff a n

Rhys,
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Wendy a Robert Thomas a brawd bach
Rebeca a Dafydd, fore dydd Sul 4ydd
Gorffennaf. Dymunwn fendith y nef ar
y teulu i’r dyfodol.

Ymddiheuriad
Yn anffodus, yn y rhifyn olaf ni
chynhwyswyd enwau cyflawn y rhai a
fedyddiwyd i’r eglwys.
Ymddiheuriadau diffuant am hyn 
dyma’r rhestr yn gyflawn:
Marged Jones, Alice Reed, Daniel
Preece, Steffan Jones, Rhys ab Owen,
a Rhodri ab Owen.

Llongyfarchion
....i

Miss

Mary

Jones

ar

ddathlu

ei

phen-blwydd yn 98 ar yr 28ain o fis
Mai.
....i Mari Thomas ar gael ei dewis yn
brif ddisgybl yn ysgol Glantaf.
. . .. i

To mos

Daf yd d

y s g o lo r iae th

ar

Eva n

en nill

Morga n

i

Aelodaeth
Derbyniwyd y chwech a fedyddiwyd
yn gyflawn aelodau yn yr oedfa gymun
y noson honno, ynghyd â Marc Jon
Williams a ddaeth yn aelod cyflawn
o’r eglwys drwy lythyr oddi wrth
Eglwys y Tabernacl, Bae Colwyn.

Aberystwyth.
....i

Gwenllïan

Glyn

ar

ennill

y

gystadleuaeth llefaru yn Eisteddfod yr
Urdd,

Môn

gwych

ar

ac

am

gyfer

ei

chyflwyniad

Ysgoloriaeth

Bryn

Terfel.
....i holl blant Ebeneser aeth i fyny i
Ynys

Môn

i

gymryd

rhan

yn

yr

Priodas
Llongyfarchiadau a phob dymuniad da
i Nia Gwyndaf ac Eifion Gwynne ar eu
priodas yn y Tabernacl ddydd Gwener
Mehefin 25ain. Gwasanaethwyd gan y
Parchg. Aled Gwyn a’r gweinidog,
gyda Huw Thomas wrth yr organ.

Eisteddfod.

Cydymdeimlad
Yn ystod mis Gorffennaf bu farw Dr
Emrys Evans, cyfaill a chymwynaswr,

Dosbarth Siarad Cymraeg
Bwriedir sefydlu dosbarth siarad
Cymraeg o dan arweiniad Mari Rogers

a fu'n ysgrifennydd diflino ar Ebeneser
am 15 mlynedd.

Ym mis Ebrill roedd

wedi dathlu ei benblwydd yn 80 oed a
chyfansoddwyd cywydd iddo yn dwyn
y

teitl

"Emrys"

G w il y m

gan

Jo ne s.

y

Parch

D y ma 'r

John

pe nn i l l

agoriadol a oedd yn ddarlun da ohono.

uchelwr werinwr yw;

Plas

a foldiwyd gan ei Faldwyn.

â

Mawr,

Cyfundeb

Mair

ei

weddw a gweddill y teulu yn eu colled.

Dwyrain

addoliad
dros

ymwahanodd

yr enaid mawr, y ffrind mwyn

gyffro

a

Y

Tyllgoed,

y

cyfeiriad.

Aeth

D dra ma

l le

Morgannwg.

cafwyd

cyfle

gwpanaid

ac

cynrychiolwyr
y

plant

i’r

i

yna
i

4

c ynha l iw y d

se siw n

bywiog, hwyliog hefo Martyn Geraint.
I’r oedolion yr oedd tair seminar. Y
gyntaf

oedd

Cenhadu’n

Nos Fercher 30 Mehefin cynhaliwyd
gôm griced rhwng Ebeneser a Minny
Street ar lain UWIC Llandaf. Gan na
lwyddodd Ebeneser i gael tîm llawn at
ei gilydd benthycwyd chwaraewyr gan
Street.

Chwaraewyr

Ebeneser

oedd Tomos a Tecwyn Dafydd, Ceri a
Dafydd Evans, Robert
Thomas

ac

Alun

Street

o

Thomas, Sam

Tudur.
7

gornest o 16 pelawd.

Enillodd

rhediad

mewn

Eisteddfod yr Urdd
Llongyfarchiadau i bawb a aeth i’r
Eisteddfod Genedlaethol ym Môn.
Gwelwyd nifer o gyfeillion y
Tabernacl ar y llwyfan gan gynnwys
Hywel Jones fel arweinydd. Ymhlith y
sawl a gafodd lwyddiant roedd Steffan
Jones a enillodd yr Unawd i Fechgyn
rhwng 1519 oed; daeth Marged Jones
yn ail yn yr Unawd Llinynnol rhwng
1519 oed ac yn drydydd yn yr Unawd
Piano 1519 oed. Roedd Dewi Preece
yn 3ydd ar yr Unawd Pres dan 12 oed
a Mair Roberts yn drydydd am ganu’r
ffliwt. Roedd Alice Reed, Marged
Jones, Mathew Preece a Daniel Preece
yn aelodau o Fand Jazz Ysgol Glantaf
a ddaeth yn ail yng Nghystadleuaeth y
Cerddorfeydd / Bandiau, a Daniel
Preece yn aelod o Grŵp Pres Glantaf a
ddaeth yn ail yng Nghystadleuaeth yr
Ensemble Offerynnol dan 25 oed.
Gwych iawn.
Noson Eidalaidd
Diolchwyd i bawb gan Non a Gwenallt
R e e s a m e u c e f no ga e t h a ’ u
caredigrwydd i’r ymdrech i godi arian
ar gyfer plant Lesotho mewn gwesty
yng Nghasnewydd. Gwireddwyd
£1,500 ar y noson. Mawr oedd dyled y
gynulleidfa i Tim Richards a Huw
Thomas am ddiddanu mor fendigedig.
Dymunwn yn dda i Tim wrth iddo
ailgydio yn ei yrfa ganu yn yr Almaen
yn ystod y mis. Mae’n debyg y bydd y
teulu’n symud allan yn ystod yr haf.

Stiwdio

Lleol

o

dan

arweiniad y Parch. Dr John Gillibrand.

Criced

Minny

Gymraeg

gymdeithasu

fawr

o

Sul 11 Gorffennaf yn Ysgol Uwchradd

Wedi’r

Goludog ei hwyl ydyw,

Minny

ymdeimlad

disgwyliad wrth i ni ymgynnull fore

Sul

hwn yn gyfaill a gafodd.

yn

Roe dd

Caerdydd, i gynnal Gyda’n Gilydd –

Dyn a roed i'n gwlad yn rhodd,

Cydymdeimlwn

Gyda’n gilydd – Sul y Cyfundeb

ar gyfer y sawl sydd am loywi eu
Cymraeg, ac i fod yn fwy hyderus wrth
siarad yr iaith. Cynhaliwyd cyfarfod i
fraenaru’r tir fore Sadwrn 10fed o
Orffennaf am 11.00 a.m. gyda’r nod o
ddechrau ym mis Hydref.

Yr ail oedd Y Beibl Cymraeg Newydd
Diwygiedig o dan arweiniad y Parch.

Cronfa’r gefeillio
Daeth nifer dda ynghyd i fwynhau te
prynhawn Sul o hufen a mefus a
danteithion blasus eraill, yng nghartref
Alan ac Alwen Kemp, ddiwedd mis
Mehefin. Gwireddwyd £250 i’r gronfa
ar y dydd.

Gareth Watts. Y drydedd seminar oedd
AGAPE,
Undeb
Jones.

o

yr

dan

arweiniad

Annibynwyr

Aeth

y

bore

y

Llywydd
Dr

Hefin

rhagddo

yn

rhagorol a gobeithiwn fel trefnwyr y
bendithiwyd y rhai a fu a’u bod wedi
ymadael yn teimlo’n gadarnhaol, gan
feddu peth o’r wefr hon a ddylai fod
ym mhrofiad pobl Iesu Grist.

Casgliad Cymorth Cristnogol
Dymuna Delun Callow gyhoeddi bod
y Ffair Haf a drefnwyd gan bwyllgor
Eglwysi Cymraeg Caerdydd wedi
gwireddu £1,887 tuag at waith yr
asiantaeth.
Mae lle i ddiolch i’r
trefnwyr a’r cefnogwyr fel ei gilydd.
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Cydymdeimlwn yn ddiffuant iawn â
theulu a chyfeillion Mrs Eleanor
Mathias – aelod ffyddlon i holl
gyfarfodydd yr Eglwys a gofalus o’i
chydaelodau tan iddi symud i
Lechryd rai wythnosau cyn ei marw
ar Orffennaf 17.
Hyfrydwch oedd cael croesawu dwy
sydd eisoes wedi bod yn dod atom
i’r oedfaon, yn aelodau ddechrau
Gorffennaf – Lowri Griffiths (a
hyfryd yw cael cwmni Mali fach
gyda’i mam) a Jean Salisbury.
Croeso cynnes iawn i’r ddwy.
Bythefnos yn ddiweddarach,
cawsom y fraint o dystio i fedydd
Cynan Wyn Williams (mab Eirug a
Ilona a brawd bach Mared) a
hyfrydwch oedd cael cwmni a
chyfraniad mam Ilona yn y
gwasanaeth.
Dymunwn yn dda i Manon Evans a
Rhys Lewis yn dilyn eu priodas yn
Llann erch Aer on ym mi s
Gorffennaf, a hefyd i Menna Price
a Mauro Ciancone yn dilyn eu
priodas hwythau yn yr Eidal, hefyd
ym mis Gorffennaf.
Croesawn dri baban bach newydd
i’n plith: Samuel Benjamin
Kinnaird, mab Sybil a Tim, brawd i
Oliver ac ŵyr bach arall i Ben a
Sara Barr; Siwan Mair Ellis, merch
Meryl a Gethin, chwaer i Owain a
Beca ac wyres fach arall i Elunis
Goodfellow; a Harri Rhys Metcalf,
mab bach i Rachel ac Anthony ac
ŵyr cyntaf i Helen a Glyn Evans.
Dymunwn yn dda i’r teuluoedd i
gyd.

Daeth y glaw i rwystro’r gêm griced
rhwng Minny Street a Salem a
fwriadwyd ar gyfer Mehefin 22, ond
bu’r tywydd dipyn caredicach wythnos
yn ddiweddarach pan fu Ebeneser yn
wrthwynebwyr.
Mewn gêm agos,
Minny Street a orfu o ychydig o
rediadau ond yn bwysicach, cafwyd
hwyl arbennig ar y noson a phawb, yn
chwaraewyr a chefnogwyr, yn
mwynhau. Glaw neu beidio, bu rhyw 20
o 'Ferched Minny' yn cymryd rhan yn y
Race for Life er budd ymchwil i gancr
nos Fercher, Gorffennaf 7, a phawb yn
gytun fod yr ymdrech wedi bod yn werth
chweil er gwaethaf y tywydd.
Mae’r teithiau cerdded o dan arweiniad
John Albert Evans bellach wedi dod yn
rhan bwysig o raglen gymdeithasol yr
Eglwys, a bore Sadwrn cyntaf mis

Gorffennaf cafwyd taith arall
lwyddiannus yng nghyffiniau Castell
Ogwr. Diolch i John Albert am y gwaith
trefnu ymlaen llaw gan sicrhau taith
hwylus ar y dydd gyda chinio blasus i
ddilyn.
Er bod Minny Street eisoes wedi
llwyddo i gyrraedd ei nod er budd Apêl
yr Annibynwyr, Salaam & Shalom,
roedd un gweithgaredd yn weddill, sef
Arddangosfa ac Ocsiwn Celf a Chrefft o
waith yr aelodau a chyfeillion.
Cynhaliwyd yr Ocsiwn nos Fawrth,
Gorffennaf 13 a diolchwn i bawb am
bob cefnogaeth a chyfraniad. Roedd
plant a phobl ifanc yr Ysgol Sul wedi
bod yn addurno platiau ar gyfer y noson
a nifer o aelodau a chyfeillion i’r eglwys
wedi cyflwyno amrywiol ddarnau o’u
gwaith. Diolch i ddawn Dewi Davies,
arwerthwr profiadol o Lanybydder (a
thad Lona!) llwyddwyd i godi dros
£1500 ychwanegol tuag at yr Apêl.
Gyda’r plant (a’u hathrawon!) yn edrych
ymlaen at wyliau dros yr haf, daeth
gweithgaredd yr Ysgol Sul i fwcwl am y
tro gyda phicnic ym Mharc y Rhath
brynhawn Sul, Gorffennaf 18. Clo
hyfryd i flwyddyn lawn o weithgareddau
 ac edrychwn ymlaen at ail gychwyn yr
Ysgol Sul ym mis Medi.
Llongyfarchwn bawb fu’n cymryd rhan
mewn unrhyw fodd yn yr Eisteddfod
Genedlaethol ym Mharc Tredegar.
Daeth Cwmni Drama Minny Street yn
ail teilwng yng nghystadleuaeth y
Ddrama Fer gyda Joy Parry yn ennill y
wobr am y cynhyrchiad gorau. Roedd
nifer o’n haelodau mewn llawer o’r
corau a phartïon a welwyd ar y llwyfan,
gan gynnwys nifer o’r rhai buddugol.
Llongyfarchwn yn arbennig Rhiannon
Evans am hyfforddi'r côr llefaru
buddugol dros 16 o leisiau, Eilonwy
Jones am hyfforddi ac arwain Côr
Aelwyd Hamdden Caerdydd ac
ymhyfrydwn hefyd yn llwyddiant un o’n
gynaelodau, Huw Edwards, prifardd y
Gadair.
Cawsom fis o gydweithio hapus gydag
aelodau’r Crwys dros fis Awst, gyda’r
ddwy eglwys yn rhannu yr oedfaon.
Edrychwn ymlaen yn awr at ail gydio
ym mwrlwm y gweithgareddau sydd
wedi eu trefnu o fis Medi ymlaen. Mae
croeso cynnes iawn i unrhyw un ymuno
â ni ar y Sul ac yng nghyfarfodydd yr
wythnos, ac os am wybodaeth ynglŷn â
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Salem, Treganna
Bedyddiadau
Bedyddiwyd Marged Tudno, merch
Mike a Haf Hayes, a Sioned, merch
Pete a Nerys Williams, yn Salem
ddechrau'r haf. Llongyfarchiadau
iddynt a dymunwn yn dda iddynt a'u
teuluoedd.
Taith y Gadwyn
Trefnwyd taith arbennig ar ein cyfer
eto eleni, wrth i ni ymweld â
Chasnewydd a'r fro. Cawsom bryd
hynod o flasus a hwyliog i orffen ein
taith.
Criced
Wedi tymor llwyddiannus, cystadlodd
2 dîm o Salem yn erbyn ei gilydd, sef y
Philistiaid yn erbyn y Corinthiaid, ar
gaeau Llandaf. Dyma noson oedd yn
ddiwedd hyfryd i'r tymor wrth i ni
fwynhau gêm a lluniaeth ysgafn.
Diolch i bawb a fu mor frwdfrydig yn
ystod y tymor, ac i'r timau brwd a
gystadlodd yn ein herbyn. Cawsom
nifer o nosweithiau difyr a hwyliog.
Taith Gerdded
O gwmpas llynnoedd Cosmeston yr
aethom eleni ym mis Gorffennaf.
Priodas
Llongyfarchiadau mawr i Mererid
Michael ac Erddin Llwyd, o Sir
Feirionydd, a briododd yn Salem ar yr
17eg o Orffennaf. Maent bellach wedi
ymgartrefu yn Waunfawr.
Llongyfarchiadau
Llongyfarchiadau mawr i bawb sy'n
gysylltiedig â Salem a gyfrannodd, a
gystadlodd ac a enillodd wobrau yn yr
E i s t e d d f o d G e n e d l a et h o l yn g
Nghasnewydd. Bu nifer fawr ohonom
yn mwynhau'r Eisteddfod ar y maes, yn
y pafiliwn, gyda'r nos ac ar y teledu
gartref. Braf oedd gweld cymaint o
wynebau cyfarwydd yn cyrraedd y brig
eto eleni.

beth sy'n digwydd a phryd, gellwch
gysylltu â’r Gweinidog, Owain Llyr
Evans (2019 3828) neu’r Ysgrifennydd
Cyffredinol, Bethan Jones (2022 3657).
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EGLWYS Y CRWYS
Bu misoedd Gorffennaf ac Awst yn
gymharol dawel yn Eglwys y Crwys ond
nid yn ddiddigwydd, chwaith. Ddiwedd
Gorffennaf cafodd rhai o ieuenctid yr
Eglwys, ynghyd â'u cymheiriaid o
Eglwys Gwaelod y Garth, gyfle i ymuno
mewn gweithgareddau ar y cyd gyda
grŵp cyfatebol o'r Unol Daleithiau.
Cafwyd hwyl, haul a bendith o fynd lawr
i grombil y Pwll Mawr, dringo i gopa
PenyFan, rhodianna a chwarae ar
draeth Tresaith, ymweld â'n Gŵyl
Genedlaethol, beicio llwybr Taf a
rhyfeddu at ogoniannau Llundain  a
llawer mwy.
Cynllun cyfnewid yw hwn ac fe'i
hadnabyddir fel Operation Friendship,
neu O.F. i roi iddo ei dalfyriad
poblogaidd. Ymhen y flwyddyn caiff yr
un ieuenctid gyfle i ymweld â Thalaith
Indiana yn yr Unol Daleithiau.
Bellach, a ninnau ar drothwy tymor hil
laddiad y dail, mae'r Eglwys eisoes yn
bwrw ati i wisgo mantell yr hydref a
hirlwm y gaeaf. Mae rhaglenni y
cyfarfodydd defosiynol a'r cymdeithasau
diwylliannol yn dechrau ymddangos ar
galendr yr Eglwys. Mae athrawon yr
Ysgol Sul eisoes wedi trefnu ymweliad â
Pharc Gwledig Cwmcarn, ddydd Sul,
Medi'r 19eg. Trefnir gwasanaeth byr yng
Nghwrt y Cawr, picnic yng nghilfach y
Tylwyth Teg a thaith gerdded i gopa
Twm Barlwm.

Y DINESYDD

MEDI 2004

BETHEL,
PENARTH –
'ADEILADU
GYDA’N
GILYDD'

Yr adeiladu yn parhau ym mis Awst

Ar hyn o bryd mae capel newydd yn
codi’n gyflym o lwch adfeilion yr hen
Fethel yn Heol Plassey, Penarth 
gweithred sy’n adlewyrchu ffydd yr
aelodau yn nyfodol y dystiolaeth
Gristnogol Gymraeg ym Mhenarth. Fe
fydd y contractwyr wedi gorffen eu
gwaith ar yr adeilad erbyn diwedd mis
Awst ac erbyn mis Hydref, fe fydd y
capel newydd yn barod i’w ddefnyddio
ar gyfer gwasanaethau  125 o
flynyddoedd yn union ers agoriad yr hen
adeilad.

Bu defnydd helaeth o Theatr y Crwys yn
ystod yr haf. Defnyddiwyd y
cyfleusterau'n helaeth gan Adran
Ddrama yr Eisteddfod Genedlaethol a
chafodd nifer o aelodau'r Eglwys gyfle i
arddangos eu doniau yn 'Yr Aflwydd',
drama a gyfieithwyd o'r Saesneg gan
George Owen, a'i chynhyrchu gan Alan
Cook. Fe'i perfformiwyd ddwywaith yn
Theatr y Maes yn ystod wythnos yr
Eisteddfod.
Ganol mis Medi byddwn yn ymweld â
Threfeca i wrando a thrafod hanes
diwygiad Evan Roberts ganrif yn ôl. Ein
gweinidog, y Parch. Glyn Tudwal Jones,
fydd yn arwain y cwrs undydd hwn, a'r
siaradwyr gwadd yw'r Athro John
Gwynfor Jones a'r Dr Rhidian Griffiths o
Aberystwyth.
O bryd i'w gilydd rhaid i bob Eglwys roi
sylw i'r adeilad a'i ffiniau. Yn ystod mis
Awst bu Mr Tommy Jenkins yn cryfhau
a phwyntio rhan o wal derfyn y maes
parcio. Buom yn ffodus o dderbyn ei
gyngor a'i grefft fel saer maen.

Dydd Sul, Hydref 17eg, fe gynhelir
gwasanaethau arbennig i ddathlu’r
agoriad – yn y bore fe fydd yna
orymdaith o ieuenctid ac aelodau Bethel
o Eglwys Trinity, Penarth, (lle mae’r
aelodau wedi bod yn cynnal eu
gwasanaethau yn y cyfamser) i Bethel,
lle cynhelir gwasanaeth o ymgysegriad a
chymundeb am 10.00 o’r gloch. Ar gyfer
yr aelodau a chyfeillion sy'n addoli ym
Methel y mae'r cyfarfod hwn, ac yna,
2.00 o’r gloch, fe estynnir gwahoddiad

cynnes i gyfeillion o eglwysi’r Cyfundeb
a’r cylch i ymuno yn y dathliadau pan
gynhelir gwasanaeth arbennig.
Yn y llun gwelir cwilt wedi'i wneud yn
arbennig ar gyfer yr achlysur cyffrous hwn
 ffrwyth misoedd o waith un o aelodau
Bethel, Mrs Hazel Rees, gyda chymorth ei
gwr, Tom. Nid yw llun du a gwyn yn
gwneud cyfiawnder â’r campwaith yma.
Mae’r cwilt, o gotwm pur, mewn lliwiau
trawiadol – glas, melyn, coch a gwyn, ac
yn mesur un fetr wrth fetr a hanner, ac
mae’n cyfleu cyffro a dyhead a gobeithion
yr aelodau.
Mae’r lluniau sydd yn y cwilt yn adrodd
stori – y Groes dros y cyfan, cynllun yr
adeilad newydd, y Genhinen Bedr i
ddweud mai credinwyr sy’n addoli yn
Gymraeg yw pobl Bethel, hanes Iesu o
br eseb Bethleh em, yr ym daith
fuddugoliaethus i mewn i Jerwsalem, y
Groglith, yr Atgyfodiad, symbol y
pysgodyn, ffrwythau’r ddaear i’n hatgoffa
am y Duw sy’n cynnal, a lluniau o’r hen
Fethel i gofio’r gorffennol a’i fendithion.
“Adeiladwn Bethel newydd gyda’n
gilydd” yw’r anogaeth, ac wrth gyflwyno’r
cwilt mewn oedfa deuluol yn ddiweddar,
cyflwynwyd darlun o’r capel newydd
hefyd, wedi’i rannu yn sgwariau bychan.
Mae aelodau a chyfeillion Bethel yn barod
yn prynu’r sgwariau, fel rhan o’r ymgyrch
i dalu am yr adeilad newydd. Mae pob
prynwr yn derbyn cerdyn ac arno lun lliw
o’r cwilt, fel arwydd o werthfawrogiad –
diolch i Iris a Gerald Cobbe am
gynhyrchu’r cerdyn a’r llun. Ar y cerdyn,
hefyd, mae'r geiriau trawiadol, 'Gwell
yw’r edau’n gyfrodedd nag yn ungorn.'
Mae yna gyfle i ddarllenwyr Y
Dinesydd, hefyd, fod yn rhan o’r ymgyrch
unigryw yma drwy brynu sgwariau – nid
oes isafswm (nag uchafswm chwaith!)
wedi ei osod ar faint y cyfraniad y
dymunir ei wneud. Fe fydd pob cyfraniad
yn derbyn yr un gwerthfawrogiad.
Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch
â Hazel Rees ar 029 2070 2027.

Y DINESYDD

MEDI 2004

Calendr y Dinesydd
Mercher, 8 Medi
Merched y Wawr, Cangen y Garth.
Noson Agoriadol gydag Atsain, yn
Neuadd Pentyrch am 8.00 pm.
Llun, 13 Medi
Merched y Wawr, Cangen Caerdydd.
‘Brethyn Cartref.’ Sgwrs gan Anwen
Coffey, yn festri Eglwys Minny Street,
Cathays, am 7.30 pm.
Mercher, 15 Medi
Cymdeithas Tŷ’r Cymry. Noson
Agoriadol gyda Dr Robin Gwyndaf. Ei
destun fydd ‘Aur dan y rhedyn’. Bwffe i
ddilyn. Yn Nhŷ’r Cymry, 11 Heol
Gordon, am 7.00 pm.
Sadwrn, 18 Medi
Plaid Cymru, Cangen y Wenallt. Bore
Coffi yn Festri Capel Maesyderi,
Rhiwbina, rhwng 10.30 a 12.00 o’r
gloch.
Sadwrn, 18 Medi
Theatr Bara Caws yn perfformio drama
Aled Jones Williams, ‘Lysh’, yn Theatr
Sherman am 7.30 pm. Am ragor o
wybodaeth, ffoniwch 01286676335.
Llun, 20 Medi
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Noson
Agoriadol ym Methany, Rhiwbina am
7.30 pm.
Mawrth, 21 Medi
Cymdeithas Cymrodorion y Barri. Sgwrs
gan John Albert Evans, yn festri’r
Eglwys Annibynnol Gymraeg, Sgwâr y
Brenin, Y Barri am 7.15 pm.
Gwener, 24 Medi
Cylch Llyfryddol Caerdydd. Sgwrs gan
y Prifardd Mererid Hopwood ar y testun
‘Rhwng Gwyn a Du’, yn festri Eglwys
Minny Street, Cathays, am 7.00 pm.
Gwener, 24 Medi
Clwb y Dwrlyn. Noson Agoriadol yn
Ysgol Gynradd Creigiau am 8.00 pm.
Gwener, 1 Hydref
Cymrodorion Caerdydd. Noson Llywydd
y Flwyddyn ac Arwisgo’r Llywydd,
Robert Nicholls, yn festri Eglwys y
Tabernacl, Yr Ais, am 7.15 pm.
Iau, 7 Hydref
Cwlwm Busnes Caerdydd. Prys
Edwards, Cyfarwyddwr Canolfan
Mileniwm Cymru, yn Churchill’s
Llandaf am 6.00 pm.
Gwener, 8 Hydref
Cylch Cadwgan. Y Prif Lenor Elfyn
Pritchard yn siarad ar y testun ‘Stori
Bywyd’ yn Neuadd y Pentref, Efail Isaf,
am 8.00 pm. Cydnabyddir cefnogaeth yr
Academi Gymreig.
Llun, 11 Hydref
Merched y Wawr, Cangen Caerdydd.
Noson yng nghwmni Mair ac Idwal
Hughes, yn festri Eglwys Minny Street,
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NIA'N CYNNIG
GWERSI CYMRAEG
Mae AmSbri yn gwmni newydd sbon
sydd yn cynnig popeth sydd ei angen am
parti llawn hwyl a sbri i plant. Ar hyn o
bryd mae deg o themau poblogaidd i’w
ddewis – bydd rhagor i ddod rwy’n siwr!
Mae’r bocs parti yn cynnwys pethau i’r
bwrdd, addurno’r stafell ac anrhegion i’r
bagiau parti, gyda’r gwahoddiadau,
baneri ac balwns ar gael yn y Gymraeg.
Mae croeso i chi edrych ar y wefan:
www.amsbri.com.
Am fwy o wybodaeth, neu gofynion
arbennig cysylltwch â ni ar 07966 770
112 neu trwy ebost.

Ehangu Cynllun Casglu
Principality
Yn dilyn benthyciad ffafriol o £500,000
gan Gymdeithas Adeiladu‘r Principality
i Gyngor Celfyddydau Cymru, mae’r
cynllun talu hawdd am gelf yng
Nghymru wedi dyblu ei faint i dros
filiwn o bunnoedd.
Mae’r cynllun, sydd wedi’i ailenwi
yn Cynllun Casglu Principality yn awr,
yn cynnig benthyciadau dilog o rhwng
£50 a £2,000 tuag at y gost o brynu
darluniau, cerflunwaith, gemwaith a
chrefftau gwreiddiol o orielau cymwys
yng Nghymru. Bydd benthyciad
Cymdeithas Adeiladu’r Principality yn
dwyn cyllideb y Cynllun Casglu dros
drothwy £1 miliwn am y tro cyntaf.
Dyfeisiwyd y cynllun blaengar hwn
ym 1983 gan Gyngor Celfyddydau
Cymru. Mae ar gael mewn 79 oriel
ledled Cymru a bydd yn galluogi mwy o
bobl i brynu celf a chrefft yng Nghymru
gyda chredyd dilog.
Cathays, am 7.30 pm.
Gwener, 15 Hydref
Cylch Llyfryddol Caerdydd. Darlith gan
yr Athro Branwen Jarvis ar ‘Y Thomas
Parry Ifanc’, yn Ystafell X/0.04, Adeilad
y Dyniaethau, Safle Rhodfa Colum,
Prifysgol Caerdydd, am 7.00 pm.
Llun, 18 Hydref
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Sgwrs
gan Meirion Prys Jones, Bwrdd yr Iaith
Gymraeg, ym Methany, Rhiwbina am
7.30 pm.
Mawrth, 19 Hydref
Darlith Goffa J. E Caerwyn a Gwen
Williams am 2004. Fe’i traddodir gan Dr
Per edur Lyn ch ar y t est un
‘Proffwydoliaeth a Chenedligrwydd yng
Nghymru’r Oesoedd Canol’, yn Ystafell

Mae S4C yn gwahodd cwmnïau,
cymdeithasau lleol a grwpiau gwirfoddol
i fanteisio ar gynnig i dderbyn gwers
Gymraeg cychwynnol gan un o
diwtoriaid iaith amlycaf Cymru, Nia
Parry.
Bydd Nia, sy'n adnabyddus fel seren y
cyfr esi Welsh in a Week a
cariad@iaith, yn teithio ledled Cymru
fel rhan o Wythnos Dysgu Cymraeg
2004 a gynhelir rhwng Medi 6 a10.
Eglura Nia Parry, "Mae'r sesiynau yma
yn gyfle gwych i bobl gael blas ar yr
iaith ac mae'n rhyfeddol faint y'ch chi'n
gallu ei ddysgu mewn hanner awr yn
unig.
Mae Nia yn gallu dysgu hyd at 15 o
bobl ar y tro yn ystod y sesiwn ddysgu
gychwynnol sy'n cynnwys gwers hanner
awr a sesiwn holiacateb. Mae'r
sesiynau yn rhad ac am ddim ond
gwahoddir cwmnïau a sefydliadau sy'n
cymryd rhan i gyfrannu at elusen S4C ar
gyfer 2004, Barnardo's Cymru.
Dylai unrhyw un sy'n awyddus i
gymryd rhan gysylltu â'r trefnydd Non
Stevens yn Adran Farchnata S4C, Parc
Tŷ Glas, Llanisien, Caerdydd CF14
5DU,
neu
ebosti o
Non,
non.stevens@s4c.co.uk neu ffonio 0870
6004141.
X/0.04, Adeilad y Dyniaethau, Safle
Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd, am
5.30 pm.
Mawrth, 19 Hydref
Cymdeithas Cymrodorion y Barri. Seiat
Holi. Panel: Heulwen Cooper, Carys
Hall Evans, Lloyd Jones, Rowland
Owen. Cadeirydd: Ann Jones. Yn festri’r
Eglwys Annibynnol Gymraeg, Sgwâr y
Brenin, Y Barri am 7.15 pm.
Anfonwch fanylion ar gyfer y
Calendr at Dr E. Wyn James, 16
Kelston Rd., Yr Eglwys Newydd,
Caerdydd CF14 2AJ (Ffôn: 2062
8754; E-bost:
JamesEW@caerdydd.ac.uk).
Mae Calendr y Dinesydd hefyd ar
http://digwydd.caerdydd.org
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EMRYS
"Yr enaid mawr, y ffrind mwyn
A foldiwyd gan ei Faldwyn."
Fore Sul, 18 Gorffennaf, bu farw'r
annwyl Dr Emrys Evans yn dawel yn ei
gartref ym Maes Glas, Dinas Powys. Ac
yntau'n Gadeirydd y Sioe Amaethyddol
Frenhinol ers 1999, roedd wedi edrych
ym l a en yn fa wr at ddathl u
canmlwyddiant y Sioe yn Llanelwedd
eleni, ond nid felly y bu.
Brodor o Sir Drefaldwyn oedd Emrys,
yn gymeriad unigryw ac yn ŵr eithriadol
o boblogaidd ym mhob cylch. Un o'i
ddoniau mwyaf oedd ei allu anhygoel i
ymdrin â phobl  roedd yr un mor
gyfforddus yng nghwmni'r digartref
ynghanol Caerdydd ag oedd gyda
Phrifweinidogion a'r teulu brenhinol.
Roedd bywyd Emrys yn llawn
bwrlwm, a'i egni rhyfeddol yn sbarduno
eraill. Cyflawnodd gymaint yn ystod ei
oes  hyd yn oed ar ôl iddo ymddeol!
Ond yn ogystal â'r gwaith cyhoeddus,
gwnaeth lawer yn dawel yn y dirgel i
helpu eraill.
Cyrhaeddodd y brig yn ei yrfa fel
Rheolwr Cymru, Banc y Midland, gan
gyflawni gwaith allweddol i hybu'r iaith
Gymraeg, yn cynnwys datblygu sieciau
dwyieithog, a threfnu nawdd y Banc i
weithgareddau cenedlaethol Cymraeg a
Chymreig. Dros chwarter canrif
gwasanaethodd, yn wirfoddol, ar bron i
hanner cant o sefydliadau, busnesau a
mudiadau, yn cynnwys Prifysgol Cymru,
CBI Cymru a Bwrdd Datblygu Cefn
Gwlad Cymru. Cyfrannodd yn helaeth at
lwyddiant y Sioe Amaethyddol a hefyd
yr Eisteddfod Genedlaethol. Bu'n Uwch
Siryf De Morgannwg ac yn Drysorydd
Undeb Yr Annibynwyr. Bu hefyd yn
gefn ymarferol i fyrdd o elusennau, yn
cynnwys Tenovus, Arch Noa, Barnardo,
Tŷ Hafan a Mencap, ac fe gerddodd
Glawdd Offa i godi arian i Ysbyty Plant
Stryd Ormond. Fe'i hanrhydeddwyd â'r
CBE a LL.D.(Cymru)  ond gwr
diymhongar oedd.
Ynghanol prysurdeb bywyd busnes,
masnach, diwydiant ac amaethyddiaeth,
roedd ei ffyddlondeb i Eglwys Iesu Grist
yn flaenoriaeth ganddo. Cyfrannodd yn
helaeth at fywyd yr eglwysi lleol y bu'n
aelod ohonynt, yn arbennig Eglwys
Ebeneser, lle y bu'n Ysgrifennydd am 15
mlynedd. Roedd yn byw ei gredo, gan
roi gwasanaeth diflino i'r rhai mewn
angen.
Bu ef a Mair yn gyfuniad arbennig fel
gwr a gwraig, y naill a'r llall yn deall ei
gilydd i'r dim ac yn gefn mawr i'w
gilydd dros gynifer o flynyddoedd  yn
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MARWOLAETHAU
Cydymdeimlad
Cydymdimlwn â theulu y diwedar
Neville O. Roberts, Llandochau, fu farw
yn Ysbyty’r Brifysgol ar 28 Mehefin.
Bu’r anglad yn Eglwys y Drindod,
Penarth, ar 8 Gorffennaf ac wedi hynny
ym mynwent Penarth.
Cydymdeimlad
Cydymdeimlwn ag Eleri Bevan a’r teulu
ar farwolaeth ei gŵr David Bevan yn
Holme Towers, Penarth, ar 8 Gorffennaf.
Cynhaliwyd Offeren iddo yn Eglwys
Babyddol San Pedr, y Rhath, ar 16
Gorffennaf a chladdwyd ei weddillion
ym mynwent Bryndrain.
Cydymdeimlad
Cydymdemlwn ag Emlyn Davies a’i
deulu, Llandaf, ar farwolaeth ei wraig,
Marion, ar 13 Gorffennaf. Bu’r angladd
yn Eglwys y Tabernacl, yr Ais, ar 19
Gorffennaf ac wedi hynny yn Amlosgfa
Bryndrain.
Marw Gweinidog Trehill
Cydymdeimlwn â theulu y diweddar
Barchedig Elfed Williams a fu farw ar
18 Gorffennaf. Bu’r angladd yn
Amlosgfa Llangrallo, Penybont ar
Ogwr ar y 3ydd o Awst. Brodor o
Gilfynydd ydoedd, a buodd yn
gweinidogaethu yng Nghwm Parc, y
Rhondda, yna ym Mhenbre ac ar ôl
hynny bu’n weinidog yn Llundain cyn
treulio'r pymtheng mlynedd olaf o’i
fywyd fel gweinidog Capel Trehill, Sain
Nicolas y Fro.
Cydymdeimlad
Cydymdeimlwn â Maggie Humphreys
a’r teulu, Llandaf, ar farwolaeth ei gŵr,
Iwan Humphreys, yn 60 oed yn Ysbyty
Llandochau ar 9 Awst ar ôl blynyddoedd
o gystudd a wynebodd yn ddewr. Bu’r
angladd yn Eglwys y Crwys ar 18 Awst
ac wedi hynny yn Amlosgfa Bryndrain.
bartneriaeth effeithiol, hapus.
Yn sicr, mae Cymru wedi colli person
arbennig, ond i'r uned deuluol y mae'r
golled fwyaf. Cydymdeimlwn yn ddwys
â Mair, Eleri, Arwel, Richard a Lisa
Mair, ynghyd â'i chwiorydd, Mair, Ceri
ac Eluned. Boed iddynt weld yr enfys
trwy y glaw.
Braint ac anrhydedd oedd ei

adnabod: mae'r golled yn dristwch a'r
cofio'n ddiddanwch.
[Crynodeb o deyrnged gan Malcolm
T h om a s, ol yn yd d E m r ys yn
Ysgrifennydd Eglwys Ebeneser.]

Eleanor Mathias
Fore Sadwrn, Gorffennaf 17, cefais y
newyddion trist ac annisgwyl braidd gan
Owen, y gweinidog am farwolaeth
Eleanor.
Daeth Eleanor yn ferch ifanc iawn i
Gaerdydd o Eglwyswrw yn 1942. Roedd
eglwys Minny Street yn sicr yn un o'r
dylanwadau cryfaf a wnaeth Eleanor yr
hyn oedd hi. Y Parchg. R.J.Jones oedd
gweinidog yr eglwys pan ddaeth yn
aelod ifanc yno  gweinidog arbennig,
arbennig. A roedd gan Alun, ei gŵr a
hithau feddwl y byd o 'R.J.'
Nid corff yn unig yw dyn. A bu
Eleanor ar hyd y blynyddoedd yn un o'r
ffyddlonaf o'r eglwys ym Minny Street i
gael 'porthi'r enaid' a'r gynhaliaeth
ysbrydol yn parhau gydag oedfa ac
Ysgol Sul a chynhesrwydd amlwg
cymdeithas yr eglwys. Iddi hi roedd
Minny Street yn berffaith! Ac wedi colli
Al un n i d oedd pa l l ar ei
gwerthfawrogiad o gynhesrwydd a
chynhaliaeth yr eglwys.
Gyda'r cyfryngau darlledu y bu
Eleanor yn gweithio, gyda T.W.W. a'r
B.B.C. yn Adran y Newyddion. Ac un
o'r pethau pwysicaf yn ei golwg – onid y
pwysicaf  oedd nid yn unig cywirdeb y
newyddion eu hunain ond cywirdeb
iaith. Ni allai, hyd y diwedd ac ar ôl
ymddeol, oddef darllen na gwrando ar
iaith sâl ac anghywir.
Yn ddiweddar un o'r pethau a roddodd
fwynhad mawr iddi (er yn swil o'i
ddarllen hefyd) oedd darllen geiriau
Gwilym Owen, y darlledwr adnabyddus
yn ei gyfrol ddifyr ‘Crych Dros Dro’.
Mae'n sôn yn edmygus am Owen
Roberts, un o ffrindiau mawr Eleanor.
"Roedd ganddo gydweithiwr tebyg iawn
iddo'i hun, Mrs. Eleanor Mathias, y
Golygydd Newyddion  merch arbennig
iawn. Roedd hi'n rhoi ei phopeth i'r
rhaglen ac yr oedd ei phryder ynglŷn â
chywirdeb ieithyddol yn fwy gwerthfawr
na dim.”
Roedd yn un o'r mwyaf croesawgar ar
ei haelwyd a phob sgwrs yn ddifyr ac
adeiladol. Roedd galwedigaeth Alun fel
darlithydd yn y Brifysgol wedi ehangu’r
cylch o ffrindiau. Cafodd Alun fwy na'i
gyfran o afiechyd, ei glwyfo adeg y
Rhyfel ac ymweliadau cyson â'r ysbyty
ar ôl hynny, hyd y blynyddoedd olaf yn
wir. Bu Eleanor fel angel gwarcheidiol
wrth ei ochr drwy'r cyfan.
Roedd Eleanor yn wraig rinweddol ac
yn wraig fedrus. Mae ein cydymdeimlad
yn fawr a'i brawd â'r teulu i gyd.
Cynhaliwyd gwasanaeth preifat i
ffarwelio â hi yng Nghapel Cemaes, Sir
Benfro, ar 21 Gorffennaf.
Huw Ethall
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ALUN GUY  MOR BRYSUR
AG ERIOED!
Bu wythnos yr Eisteddfod yn gyfnod
prysur dros ben i Alun Guy  beirniadu,
ar y llwyfan ac yn y stiwdio, ac arwain
cymanfaoedd. Roedd 'na un digwyddiad
arall o bwys iddo hefyd, sef lansio ei lyfr
newydd, Ar Lwyfan Cymru.
Dewisodd Alun chwech o 'gantorion o
fri' i'w rhoi ar y llwyfan  chwech o
gymeriadau sy eisoes wedi ennill y wobr
fwyaf, sef calon y genedl! Yn y gyfrol
ddifyr hon cawn farn y beirniad craff ar
leisiau a pherfformiad y cantorion, a
hefyd gip ar eu hanesion y tu ôl i'r llen,
fel petai, a darganfod rhai pethau na
wyddai neb amdanynt cyn hyn! Mae
yma nifer o luniau newydd a diddorol
hefyd.
Ar Lwyfan Cymru gan Alun Guy.

Dwy Genhedlaeth
Cefin a Mirain
Y tad talentog, Cefin Roberts, a'i ferch
ddawnus, Mirain Haf, yw testun y
trydydd llyfr yn y gyfres boblogaidd
hon. Actor, sgriptiwr, llenor y Fedal
Ryddiaith yn 2003, sylfaenydd Ysgol
Glanaethwy  dyna Cefin: a'i her
ddiweddaraf yw bod yn gyfarwyddwr
artistig Theatr Genedlaethol Cymru.
Mirain yw'r eisteddfodwraig o fri sy'n
ennill ar lefaru, canu, cerdd dant a
pherfformio o bob math. Mae'n un o
gynenillwyr Gwobr Bryn Terfel, ac er
iddi astudio cerdd yn yr Academi yn
Llundain, mae ganddi uchelgais ym myd
y ddrama, hefyd.
Yr holwraig feistrolgar, sy'n gofyn y
cwestiynau yr ydym i gyd eisiau eu
gofyn, yw Siân Thomas, y ddarlledwraig
o Gaerdydd.

Dysgu Deud Celwydd yn Tsiec
Dwy gyfrol yn un yw'r casgliad newydd
hwn o farddoniaeth Emyr Lewis, dwy
gyfrol sy'n cyfleu dwy arddull y bardd
dawnus a gipiodd gadair y Genedlaethol
yn 1994 a'r goron ym Mhenybont yn
1998. Ochr mwy swyddogol ei ganu
sydd yn Amser Amherffaith  ei gerddi
eisteddfod, englynion a chywyddau a
cherddi, gan gynnwys cyfres o gerddi i
luniau o'r awyr o arfordir Morgannwg na
chafodd eu darlledu ar S4C. O droi'r llyfr
drosodd a darllen o'r cefn yn ôl i’r canol,
down at gerddi'r ail gyfrol: Dysgu Deud
Celwydd yn Tsiec, cerddi’r olwg
ysgafnach, fwy direidus sydd gan Emyr
ar fywyd. Doniolwch, dychan a dyfnder
emosiwn  mae ei gerddi i gyd yn gafael.
Gwasg Carreg Gwalch: £5.00

O’r Wasg
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Llyfrau â chysylltiad
â Chaerdydd

Golwg newydd ar
hen frwydr

gofyn cwestiynau caled i elynion y
Gymraeg – a’r ymgyrchwyr sy’n ceisio’i
diogelu hefyd.

Profiad newydd i Grahame Davies yw
ysgrifennu nofel.
Mae’r llenor, a
enillodd gystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn
am gasgliad arbennig iawn o gerddi,
Cadwyni Rhyddid, yn 2002, yn nerfus o
feddwl am y derbyniad gaiff ei gyfrol
ddiweddaraf gan y cyhoedd.
Ac y mae ei nofel gyntaf, stori
afaelgar, uchelgeisiol sy’n cymryd pwnc
brwydr yr iaith yn gefndir, yn sicr yn
wahanol. Ond peidiwch â gadael i
hynny eich twyllo, chwaith. Gwahanol
da yw’r nofel Rhaid i Bopeth Newid a
lawnsiwyd yn siop Cab@n ym
Mhontcanna ddiwedd Gorffennaf.
Meinwen Jones yw’r prif gymeriad,
ymgyrchwraig unplyg ar ran y Mudiad,
corff sy’n brwydro i ddiogelu’r
Gymraeg, corff nid annhebyg, gallech
ddadlau, i Gymdeithas yr Iaith. Merch
dawel, fewnblyg yw Meinwen, yn
boenus o hunanymwybodol, ac yn
boenus o denau hefyd. Mae’n well
ganddi roi ei harian i achos cyfiawn – fel
y Trydydd Byd – na phrynu bwyd iddi hi
ei hunan. Yr Achos yw popeth iddi.
Ond yn y Gymru sydd ohoni, mae byd
Meinwen yn newid o dan ei thraed, a
daw’n fwyfwy anodd cadw ffydd a
chadw diddordeb pobl yn yr achos yn yr
oes fodern a wawriodd wedi Datganoli.
Wrth i’r sefyllfa fynd o ddrwg i waeth i
Meinwen, mae’n sylweddoli fod popeth
y gallai ddibynnu arno cynt yn newid –
ond y gwir amdani yw bod yn rhaid i
bopeth newid, ac mae hynny’n ei
chynnwys hi ei hunan.
Gwyr llawer o ddarllenwyr am
Grahame Davies fel bardd dychanol,
sy’n ffrewyll y byd iypi cyfryngol
Cymraeg  ond dyn sydd, serch hynny,
yn cyfaddef iddo weithio i’r BBC ei
hunan, a byw ym Mhontcanna, y
drefedigaeth iypi Gymraeg honno yng
nghanol Caerdydd! Mae Grahame yn
llawn o ddeuoliaethau diddorol ei hunan.
Yn enedigol o’r Coedpoeth ger
Wrecsam,
h yffor dd odd
fel
newyddiadurwr a bu’n gweithio am
gyfnodau i bapurau newydd cyn dod yn
uwchgynhrychydd cyfryngau newydd
gyda’r BBC, yn bennaf gyfrifol am
wefan Gymraeg y BBC, Cymru’r Byd.
Mae hon yn nofel amserol iawn – ac ni
fyddai rhywun yn disgwyl dim llai gan
feddyliwr mor graff â Grahame. Ei
fwriad, meddai, oedd herio rhagfarnau
pobl ynghylch sefyllfa’r Gymraeg, a

Ond rhag ofn i chi gael eich brawychu
gan yr holl sôn hyn am radicaliaeth,
ymgyrchu ac athroniaeth, mae hon yn
nofel hynod, hynod ddarllenadwy, yn
llawn o hiwmor tywyll a golau.
Mentrwch arni, da chi, er mwyn i chi
weld sut y mae’n rhaid i bopeth newid.
Oherwydd, wedi darllen hon, fe
gytunwch mai dyna’r unig ffordd
ymlaen.
Os oedd ei hysgrifennu’n
brofiad newydd i Grahame, bydd ei
darllen yn brofiad newydd i bobl Cymru
hefyd!
Rhaid i Bopeth Newid
Grahame Davies

Gwasg Gomer
£7.99
Cerddi Caerdydd
Casgliad o gerddi’n ymwneud ag ardal
arbennig sydd yn y gyfrol ddifyr hon,
rhan o gyfres sy’n ein tywys ar hyd a
lled Cymru trwy gyfrwng barddoniaeth.
Yn wahanol i gyfresi o gerddi bro y
gorffennol, nid ar y beirdd y mae’r
pwyslais yn y gyfres hon, ond ar eu
testun: mae pob cerdd yn sôn am yr
ardal, ei hanes neu ei phobol.
Prifddinas Cymru ddaw i’n sylw y tro
hwn, dinas Shirley Bassey a Geraint
Jarman, Radyr a Riverside, Le Gallois a
Caroline Street,
Cartre’r Cynulliad,
Clwb Ifor Bach a’r Cameo, cyrchfan
Cymry ifanc cefn gwlad  rhai’n dod ar
gyfer penwythnos gêm fawr, rhai byth
yn mynd adre. Hon yw un o brif
ddinasoedd ieuengaf Ewrop  dim ond
ers 1955 y daeth yn brifddinas Cymru a
dim ond ers prin ganrif y bu’n ddinas o
gwbl! Mae’r cerddi’n ceisio adlewyrchu
holl wynebau’r profiad dinesig Cymraeg
a geir yng Nghaerdydd, o’r Dinesydd a’r
Amgueddfa Werin i’r bur hoff Fae a’i
thrigolion brith. Dewch ar daith
gyffrous, heb symud o’ch unfan, trwy
gyfrwng detholiad o gant o’r cerddi
mwyaf cofiadwy am yr ardal ddeinamig
ac amrywiol hon o Gymru.
Catrin Beard yw'r 'casglwr' y tro hwn 
hithau wedi ei magu yng Nghaerdydd, er
mai yn Aberystwyth y mae’n byw erbyn
hyn. Bu’n athrawes ddrama yn Ysgol
Glantaf ac yn gyflwynydd nifer o
raglenni teledu, gan gynnwys 'Hel
Straeon' a 'Y Sioe Gelf'. Mae bellach yn
cyflwyno 'Croma' ac yn gweithio fel
cyfieithydd i nifer o sefydliadau ar hyd a
lled Cymru.
Gwasg Gomer
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Cynulliad
Cenedlaethol Cymru
‘Eich Cyswllt Lleol â'r Cynulliad’
Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru
wedi creu Gwasanaeth Rhanbarthol
Gwybodaeth i'r Cyhoedd er mwyn
cyflwyno'r Cynulliad i bobl ledled
Cymru o fewn eu cymunedau.
Darperir y Gwasanaeth gan dîm o
Gydgysylltwyr Rhanbarthol.
Swyddogaeth y Cydgysylltwyr
Rhanbarthol yw:
· mynychu digwyddiadau
cenedla et hol a ll eo l ga n
ddefnyddio deunyddiau
arddangos;
· rhoi cyflwyniadau i grwpiau
c y m u n e d o l g a n g yn n w ys
Sefydliadau Menywod, Merched
y Wawr, grwpiau pensiynwyr a
chlybiau Rotari.
Nod y gwasanaeth yw codi
ymwybyddiaeth y cyhoedd o
Gynulliad Cenedlaethol Cymru a
gwella eu dealltwriaeth ohono, gan
gynnwys:
· rôl, swyddogaethau a phwerau'r
Cynulliad;
· sut gall pobl gysylltu â'u
Haelodau Cynulliad lleol a phwy
ydynt;
· sut gall pobl fynychu cyfarfodydd
Pwyllgorau Rhanbarth yn eu
hardaloedd a Chyfarfodydd
Llawn a chyfarfodydd Pwyllgorau
Pwnc y Cynulliad;
· yr arddangosfeydd yng
Nghanolfannau Ymwelwyr y
C yn u l l i a d y n g N g l a n f a ' r
Cynulliad ym Mae Caerdydd ac
ym Mae Colwyn;
· y broses ddemocrataidd;
· swyddogaeth Y Llywydd, Prif
Weinidog Cymru a'r Cabinet ;
· TGCh a thechnoleg yn y
Cynulliad.
Os ydych chi'n aelod o grŵp a
fyddai'n hoffi archebu cyflwyniad,
neu os hoffech wybodaeth bellach am
Wasanaeth Rhanbarthol Gwybodaeth
i'r Cyhoedd, cysylltwch â llinell
Archebu'r Cynulliad ar 029 20898477
neu anfonwch
ebost
assembly.bookings@wales.gsi.gov.uk
. Mae'r gwasanaeth yn ddiduedd yn
wleidyddol ac ni chodir tâl amdano.

AILSEFYDLU SENEDD GLYNDWR
Annwyl Olygydd,
Bydd rhai o ddarllenwyr Y Dinesydd
wedi clywed eisoes am SENEDD ’04, a
heddiw dyma gyfle i bawb glywed ac
ymuno. Cymdeithas yw SENEDD ’04
wedi ei sefydlu i nodi chwe chan
mlwyddiant y senedd a gynhaliodd
Owain Glyndwr ym Machynlleth yn
1404, ac na chafodd erioed ei diddymu,
hyd y gwyddom. Mae’n fudiad diblaid,
agored i’r byd, a chanddo un amcan
pendant, sef ailagor Senedd Machynlleth
fel fforwm ddemocrataidd barhaol.
Uchafbwynt gyrfa Owain Glyndwr
oedd y blynyddoedd 140406, sef rhwng
Senedd Machynlleth a Llythyr Pennal.
Dyma gyfle, felly, rhwng 2004 a 2006 i
wneud rhywbeth didroi’nôl yn hanes
Cymru. Wedi iddynt ailagor eu senedd
eu hunain, yn ôl eu cynllun eu hunain ac
ar eu liwt eu hunain, bydd y Cymry’n
bobl wahanol iawn i’r hyn ydynt yn awr.
Sut senedd fydd hi? Mae SENEDD ’04
yn gobeithio’n fuan gychwyn trafodaeth
gyda chynghorau cymuned Cymru, a’u
gwahodd i ddewis cynrychiolwyr. Ar
ben hynny, byddai gwahoddiad i holl
aelodau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
fod yn bresennol.
Byddid felly'n creu corff a fyddai
mewn perthynas â’r Cynulliad
Cenedlaethol ond heb fod yn ddibynnol
arno. Byddai’n seiat syniadau etholedig,
ddemocrataidd, mewn rhyw ystyr yn ail
siambr  yn ffactor newydd, creadigol, a
fyddai’n gwneud gwleidyddiaeth
Cymru’n ddiddorol unwaith eto.
Ai 'lefel arall o lywodraeth' sydd yma?
Nage, yn bendant. Mae dwy siambr yn
Sen edd Westminst er, ond un
llywodraeth sydd yno. Nid yr un peth yw
llywodraeth a senedd. Gwaith senedd 
pob senedd  yw dylanwadu ar
lywodraeth a'r gobaith yw y byddai
Senedd Machynlleth yn dylanwadu ar
lywodraeth Cymru drwy gynnig golwg
wahanol ar y byd.
Cymdeithas wirfoddol yw SENEDD
’04, a byddai aelodau'r senedd yn
gwasanaethu’n ddidâl gyda chostau'n
unig; byddai cynrychiolwyr y cynghorau
bro'n gweithredu fel aelodau annibynnol,
heb fod o dan chwipiau plaid.
Mae llawer o bethau i’w trafod, ond y
cam cyntaf yw cael AELODAU.
Aelodaeth unigol (i rai sy’n ennill) yw
£10; £15 i gwpl, a £20 i deulu o dri neu
ragor, gyda hawliau pleidleisio llawn ym
mhob achos. Anfonwch HEDDIW at ein
Hysgrifennydd Aelodaeth: Magi Lewis,
Swyddfa’r Post, Meifod, Powys, SY22
6BZ.

Gobeithiwn weld SENEDD ’04 yn
tyfu’n fuan yn fudiad Cymru gyfan, ac y
gwelir cangen weithgar ohoni yn y
Brifddinas.
Rhagor o wybodaeth ar gael gennyf i,
o 3 Trem y Fenai, Bangor, Gwynedd,
LL57 2HF.
Yr eiddoch yn gywir,
Gwawr Jones (Ysgrifennydd).

SWYDD RHAN AMSER
Mae WH Ireland, Cwmni o
Froceriaid Stoc gyda swyddfeydd
yn 24 Cilgant Sant Andreas,
Caerdydd, yn chwilio am
Ysgrifenyddes rhan amser.
Mae angen sgiliau gyda Word ac
Excel yn ogystal â chlywdeipio.
Cyflog ac oriau i’w trafod.
Os oes gennych ddiddordeb
danfonwch eich CV at Dafydd
HampsonJones, WH Ireland, 24
Cilgant Sant Andreas, Caerdydd,
CF10 3DD.
Ffôn: 029 2039 4021

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

Gwasanaethau 007
amdani !
DISGO DWYIEITHOG
ASIANT TWMPATH
SUSTEM SAIN I AREITHIAU
RIG GOLEUO I GRWPIAU
BYW

Cysylltwch â Ceri ar
07774 816209 neu
029 20621634
ceri33@btopenworld.com
Ar gael dros Gymru benbaladr
a thu hwnt
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PENODI CYFARWYDDWR
MATERION
CORFFORAETHOL
NEWYDD S4C

Tim Hartley

Tîm Hartley gynt o’r Barri ydy
Cyfa rwydwr ne wydd Ma terion
Gorfforaethol S4C. Bu’n ddisgybl yn
Ysgol Gyfun Rhydfelen cyn ennill
ysgoloriaeth Evan Morgan i astudio
gwleidyddiaeth yng Ngholeg y
Brifysgol Aberystwyth. Cyn ei
apwyntiad diweddaraf bu’n bennaeth
c ys yll tia da u c yhoe ddus yn y
Cynulliad. Llongyfarchiadau iddo a
phob dymuniad da yn ei swydd
newydd.

Awr Hapus!
Mae'r awr hon, i ddysgwyr yn bennaf,
o hyd yn fyw, yn iach ac yn hapus, ers
bron tair blynedd bellach  11.00 
12.00 ar foreau Llun ym mar
Salingers, Gwesty Pentref, Coryton.
Yn aml yn ystod Medi 03 
Gorffennaf 04 roedd o leiaf ddeg
ohonom, 16 ar Hirddydd Haf, 21
Mehefin. Gyda dwsin a mwy roeddem
yn rhannu yn ddau neu dri grŵp llai 
llawer o ddiolch i Barbara a Mair, dwy
athrawes wedi ymddeol, am eu
cymorth parod.
Croeso nôl felly i'r hen ffyddloniaid,
ac eraill, ar fore Llun, 6 Medi. Fe
wyddoch y drefn  paned wedi
cyrraedd, darllen a deall, yna canu i
orffen am 11.55. Cawn weld pwy aeth
i Eisteddfod Casnewydd.
Gwilym Dafydd

Safle Gwe’r BBC
Annwyl bawb,
Hoffwn dynnu eich sylw at safle newydd
sbon BBC Cymru'r Byd i Dde Ddwyrain
Cymru. Dyma'r linc  http://
www.bbc.co.uk/cymru/deddwyrain.
Gwelir safle arbennig i'r papurau bro
ar y wefan newydd (cliciwch ar y linc
'Papurau Bro' i'ch arwain i'r adran
newydd honno).
Mae yma hefyd Newyddi on
diweddaraf i deithwyr yr ardal (gyda
chamerâu teithio byw ar lein ar draws yr
M4 i gyd  o'r hen bont Hafren i Bont
Abraham yn y gorllewin), rhagolygon
tywydd lleol am bum niwrnod, Oriel yr
Enwogion, Adran Luniau, Bywyd Bro a
mwy.
Rydym yn annog ein darllenwyr i
gysylltu â ni trwy ein ebostio at
cymru@bbc.co.uk neu lenwi ffurflenni
arbennig ar y safle  i ddweud eich
dweud am unrhyw bwnc dan haul.
Gallwch hefyd gyfrannu i'r safle  boed
yn erthyglau am hanes eich ardal neu am
ddiddordeb arbennig sydd gennych.
Rydyn ni yn ein hadran Bywyd Bro yn
gofyn am awgrymiadau ble i fynd am
noson allan, am bryd o fwyd, llefydd i
ymweld â nhw yn y de ddwyrain ac yn y
blaen a chyfle i ddarllen barn eraill 
ewch i ddarllen awgrymiadau am lefydd
da i fwyta allan! Byddwn yn falch iawn i
arddangos eich sylwadau chi hefyd.
Gallwch hefyd gyfrannu ffotograffau
i'w cynnwys yn ein Orielau o luniau
lleol. Cysylltwch â ni i sôn am unrhyw
ddigwyddiadau diddorol yn yr ardal y
byddai o ddiddordeb i'n darllenwyr.
Cliciwch yma i gael cip! http://
www.bbc.co.uk/cymru/deddwyrain a
chysylltwch â ni i gyfrannu!
Yn gywir iawn,
Elin Wyn, Cynhyrchydd Lleol i Mi.
BBC Cymru'r Byd
02920 3 23916
Ystafell M2001, Ty Oldfield, Llandaf,
Caerdydd. CF5 2YQ

YSGOL PENYGARTH
Mae Ysgol Pen yGar th ym
Mhenarth wedi cael newyddion da.
Mae’r ysgol yn mynd i gael estyniad
newydd gyda lle i chwe dosbarth ac
mi fydd y neuadd yn cael ei ymestyn.
Yn y pen draw mi fydd hyn yn
golygu dymchwel yr hen gabanau.
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Y DIWYDIANT HEL
ACHAU YN
“FFYNNU”
Mae hel achau yn un o’r gweithgareddau
hamdden mwyaf poblogaidd heddiw, yn
ôl un arbenigwr o Gymru.
Bydd Dewi Thomas, sy’n byw yn
Rhuddlan ac yn hel achau wrth ei
alwedigaeth, yn rhan o’r gyfres newydd
Hel Achau fydd i’w gweld ar S4C yn y
flwyddyn newydd.
Wedi olrhain ei deulu yn ôl at Rhodri
Mawr, gall Dewi honni mai ef yw gwir
Dywysog Cymru, ond mae ganddo lawer
mwy o ddiddordeb yn ei Yncl Wil nac
yn ei gefndir brenhinol.
“Ganed fy Yncl Wil yn 1782 i deulu
digon cyffredin,” eglura Dewi, “ond
roedd o’n ddyn uchelgeisiol ac fe
ddringodd y rhengoedd o fod yn fugail i
Uchel Siryf Sir Gaernarfon. O ganlyniad
i ddwy briodas i etifeddesau ariannog –
y ddwy o’r enw Sarah – fe symudodd i
fyw i dy mawr, moethus yng
Nghaerfaddon.
“Roedd ei gefnder, ar y llaw arall yn
ddyn cwbl wahanol. Mae’r Parchedig
John Jones, Talysarn yn weinidog sy’n
parhau i fod yn uchel ei barch, a’i
bregethau yn cael eu hastudio a’u darllen
hyd heddiw.
“Mae gan bawb gefndir diddorol ac
wrth i chi gloddio ymhellach, dyna pryd
y daw ambell berl i’r fei. Mae hel achau
yn ddiwydiant sy’n ffynnu heddiw,”
atega Dewi.
Cyflwynir y gyfres chwe phennod o
Hel Achau, sy’n cael ei chynhyrchu gan
Ffilmiau’r Bont, gan Elen Pencwm a
Twm Morys.
Dywed Twm, sydd â rhai gwreiddiau
yn ardal y Mynydd Du ger Y Fenni,
“Mae’r busnes hel achau yma ac edrych
i’r gorffennol – pwy wyt ti ac o le wyt
ti’n dod – yn dipyn o weithgaredd
cenedlaethol i ni’r Cymry.
Mae
dyfodiad y rhyngrwyd a’r gallu i gyrchu
pob math o wybodaeth wedi gwneud hel
achau yn haws, a gyda chymaint o
gylchgronau a llyfrau ar y pwnc, mae
pethau yn magu stêm.
“Mae croeso i unrhyw un sydd â
diddordeb mewn bod yn rhan o’r gyfres
Hel Achau i gysylltu â ni – boed i rannu
ei straeon neu i gael ei roi ar ben ffordd
gyda’r ymchwil.”
Gallwch gysylltu â thîm cynhyrchu
Hel Achau yn Ffilmiau'r Bont, Y
Ganolfan Deledu, Cibyn, Caernarfon
LL55 2BD, ebost: eryl@bont.tv neu
ffoniwch 01286 677225.
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Y DINESYDD

CLWB
RYGBI
CYMRY
CAERDYDD

Chwaraeon

Cerddoriaeth

gynharach yn y tymor!

Ceiri’n Cyfansoddi
Cafodd Cerddorfa Genedlaethol
Ieuenctid Cymru wahoddiad i berfformio
yng Ngŵyl Ewro Clasurol ym Merlin ar
10 Awst, ac ymhlith y gweithiau a
berfformiwyd roedd darn o’r enw
Momentum a gyfansoddwyd gan y
cerddor ifanc a dawnus, Ceiri Torjussen
gynt o Riwbina ac sy bellach yn byw yn
Los Angeles. Arweinir y Gerddorfa gan
Owain Arwel Hughesc brodor arall o
Gaerdydd!

Y gobaith nawr, wrth edrych ymlaen at
dymor

yn

enillwyd

yn

hanes

Cwpan

y

Brewers

Clwb,

pan

Rhanbarthau

Worthington ar Stadiwm y Mileniwm yn
erbyn Glyncorwg ar Ebrill 12, 2003. Yn
dilyn

hynny

roedd

llawer

iawn

gan

y

clwb i'w brofi yn ystod y tymor 20032004.

Roedd

hi'n

bwysig

i'r

Clwb

ddangos i bawb ei fod yn gallu parhau i
gystadlu gyda'r gorau. Er i'r Clwb fynd
allan

o'r

Cwpan

Worthington

y

tymor

diwetha yn erbyn Sêr Y Doc Newydd,
roedd ennill y cwpan yn 2003 yn golygu
fod

y

Clwb

yn

cael

nghyst a dl e ua e t h

2004-2005,

chwarae

yr

he n

yng

gwpa n

ffrwyt hl oni

buddugoliaeth

ni

chafwyd

y

cwpanau,

y

llwyddiant

yn

ac

bydd

yn

unwaith

y

gynghrair

dod

â

yn

y

eto
-

neu'r

ddau!

Ymlaen eto i Stadiwm y Mileniwm yn
2005!
Os am fwy o wybodaeth am y Clwb,
mae croeso i chi ymweld â'r Wefan yn
www.clwbrygbi.com
Mae ymarfer bob nos Fercher ar gaeau
Pontcanna, yn
croeso i bawb.
yn

y

Clwb

dechrau am 6.15 y.h. –
Mae pencadlys y clwb

Trydan,

Pontcanna.

Mae

chwaraewyr a chefnogwyr yn ymgynnull
yno cyn ac ar ôl pob gêm, ac mae croeso
mawr

yno

i

chwaraewyr

newydd

a

chefnogwyr ar bob achlysur.
Aled Walters

SWALEC am y tro cyntaf yn ei hanes,
ond

yw

cydbwysedd hwn, y profiad a'r ieuenctid,

Tymor 2002-2003 oedd y tymor mwyaf
llwyddiannus

MEDI 2004

y

gystadleuaeth honno chwaith.
Er hynny, chwaraeodd y Clwb am y
tro cyntaf yn Uwch Gynghrair Caerdydd

CRICC

a'r Rhanbarthau, yn erbyn clybiau cryf
i a wn

fel

Ll ani she n,

Ca e ra u

a

Llanrhymni, ac wedi gemau caled iawn
(a

glân

yn

gyffredinol!)

Clwb y gynghrair honno.
rhywbeth

i

ymhyfrydu

fe

enillodd

y

Mae hyn yn

ynddo

gan

fod

llwyddo mewn cynghrair yn golygu fod
rhaid

cael

carfan

gref

iawn

er

mwyn

gallu rhoi tîm cyntaf cryf allan ar gyfer
pob

gêm.

Mae'r

tymor 2004-2005
barod,

gydag

cynghrair

ar

gyfer

wedi ei chryfhau

ail

dîm

yn

Mae Clwb Rygbi Ieuenctid Caerdydd yn
dechrau ar dymor arall o gemau ym mis
Medi. Mae’r ymarferion wedi dechrau
yn barod ac mae cyfle i blant o 6 oed i
13 oed i ymuno yn yr ymarfer ar Faes y
Deiamwnt, Cardiff HSOB, yn yr Eglwys
Newydd bob bore dydd Sul am 10.30.
Am wybodaeth bellach ffoniwch Huw
Jones 20842811 a www.cricc.org.

Crwydriaid

Morgannwg yn ymuno, ac fe all y Clwb
ddisgwyl gemau caled, ac o safon uchel,
yn y tymor sy'n dod.
Mae

ennill

y

Gynghrair

y

tymor

diwetha'n dangos fod gan y Clwb ganran
uchel iawn o chwaraewyr sy'n ddigon da
i

chwarae

ganddo
iawn,

ar

nifer

ond

lefel
o

tîm

cyntaf.

chwaraewyr

hefyd,

o

i

ennill

Cwpan Worthington yn 2003, ymunodd
nifer

o

chwaraewyr

newydd,

ifanc

a

thalentog. Mae'r cryfder hwn hefyd yn
golygu fod y Clwb wedi gallu dewis ail
dîm

cryf

iawn

diwethaf,

gan

llwyddiannus
hefyd.

trwy

gydol

arwain

iawn

y

at

tymor
dymor

iddynt

hwythau

Am y tro cyntaf yn hanes y Clwb

cyrhaeddodd yr ail dîm rownd derfynol
Cwpan Ninian Stewart, gan chwarae ar
Barc yr Arfau yn erbyn Llanisien. Tipyn
o

gamp er mai colli fu eu hanes ar y

noson, mewn tywydd ofnadwy.

Doedd

hi ddim yn help, chwaith, fod y Clwb
wedi rhoi ail dîm go-iawn ar y cae tra
bod
sawl

"ail"

dim

wyneb

Llanisien

cyfarwydd

yn

cynnwys

oedd

Llwyddiant ar y piano
Llongyfarchiadau mawr i George
Tackley [Gradd 7] a Mark Sambell
[Gradd 8] ar ennill gwobrau Dorothy
Atkinson yn ddiweddar  ac i'w
hyfforddwr, Emyr Roberts.
Mae gwobr Dorothy Atkinson ar gael i
ddisgyblion piano sy'n ennill anrhydedd
yn Graddau 6, 7 ac 8 yn arholiadau'r
Associated Board of the Royal School of
Music. Roedd Dorothy Atkinson yn
athrawes piano yng Nghaerdydd am dros
38 o flynyddoedd.
Mae Mark yn fyfyriwr yng Ngholeg
Tŷ Ddewi, Penylan, ac mae George ar
fin mynd i Sheffield i astudio
Meddygaeth. Dymuniadau gorau i'r
ddau.

Mae

profiadol

ganlyniad

TRI DINESYDD
YM MRWSEL

Côr Hamdden yn Diddanu
Trefnwyd Te Mefus a Hufen yn Nhŷ
Nasareth bnawn Sul 27 Mehefin gan y
lleianod yno a chafwyd cyngerdd awyr
agored cyn y te yn y gerddi hardd ar
gyfer cyfeillion a deiliaid y Tŷ.
Diddanwyd y gynulleidfa gan Gôr
Hamdden Caerdydd ac ymhlith yr
artistiaid eraill a gymerodd ran oedd
Iwan Guy ac Alun Guy.

wedi

ymddangos yn erbyn ein tîm cyntaf yn

Y llynedd buodd tri o gynchwaraewyr
Clwb Rygbi Cymry Caerdydd, Dylan
Hughes, Mark Beynon ac Aled Thomas,
yn chwarae i dîm Celtiaid Brwsel, a
Dylan yn gapten. Ar ôl tymor
llwyddiannus tu hwnt, etholwyd Aled yn
Chwaraewr y Flwyddyn, ac enillodd y
tîm ddyrchafiad i ail adran Gwlad Belg.
Bu Clwb Rygbi Cymry Caerdydd allan
ar daith ym Mrwsel ddiwedd Ebrill
eleni. Chwaraewyd gemau yn erbyn y
Celtiaid a thîm o Portsmouth, oedd
hefyd ar daith.
Mae Dylan, bellach, nôl yn y
Cynulliad yng Nghaerdydd wedi cyfnod
yn gweithio yn y Comisiwn Ewropeaidd.
Aled fydd capten y Celtiaid y tymor
hwn, a dymunwn bob llwyddiant iddo fe
a Mark a'r Clwb eto eleni.

Côr y Polyphonic yn Dathlu
Cynhelir Cyngerdd arbennig yn Eglwys
Gadeiriol Llandaf ar 23 Hydref gan Gôr
y Polyphonic fel rhan o ddathlu sefydlu’r
côr ddeugain mlynedd yn ôl i eleni.
Cofir am un o sefydlwyr y côr, sef
Howard Goodfellow, a fu farw y
llynedd, drwy gynnal y Cyngerdd hwn.
Canwr Ffidil yn Ennill Gwobr
Llongyfarchiadau i Cerys Jones o
Gaerdydd, sy’n ganwr ffidil, am ennill
gwobr a roddir yn flynyddol i gofio am
fywyd a gwaith y beirniad cerdd
Kenneth Loveland. Mae Cerys newydd
orffen astudio yn y Coleg Cerdd
Brenhinol yn Llundain a nawr bydd hi’n
mynd i Ysgol Julliard yn Efrog Newydd
i barhau ei hastudiaethau.

