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Daeth  Catrin  Dafydd  ac  Aneirin 
Karadog,  y  ddau  yn  gynddisgyblion 
Ysgol  Gyfun  Rhydfelen,  i  amlygrwydd 
yn  ystod  Eisteddfod  yr  Urdd  Caerdydd 
ar  gyfrif  eu  campau  llenyddol.  Cipiodd 
Aneirin  y  Gadair  ac  enillodd  Catrin 
Dafydd y Fedal Lenyddiaeth, yn ogystal 
â  dod  yn  gydradddrydydd  yng 
nghystadleuaeth  y  Gadair  ac  yn  ail  a 
chydradddrydydd  yn  y  Fedal  Ddrama. 
Roedd y ddau yn falch o gael ennill yng 
Nghaerdydd am ei fod mor agos i adref. 
Yn  ôl  Aneirin  roedd  hi’n  ‘braf  cael 
derbyn  fy  nghadair  ar  un  o  lwyfannau 
gorau’r  byd  nid  nepell  o  ’nghartref  ym 
Mhontypridd’,  a  dywedodd  Catrin 
hithau  fod  ennill  yng  Nghaerdydd  yn 
brofiad  arbennig  iawn  am  ei  bod  hi’n 
dod  ‘o Waelod y Garth a bod Caerdydd 
wedi  chwarae  rhan  bwysig  yn  fy 
magwraeth i’. 
Ond  pwysicach  na  hynny  yw’r 

dylanwad  a’r  ysbrydoliaeth  amlwg mae 
Caerdydd  a’r Cymoedd wedi  eu  cael  ar 
eu  gwaith. Mae  cerdd Aneirin  yn  gân  i 
Gymoedd  y  De  ac  yn  cynnig  darlun 
byw, os egr, o fywyd yno. Mae yna dinc 
obeithiol  i’r  gerdd,  serch  hynny,  wrth 
iddi  ddisgrifio’r  cynnydd mewn  addysg 
Gymraeg yn yr ardal, a’r ieuenctid sydd 
yn  cael  eu  hennill  i’r  iaith.  Roedd 
Aneirin  yn  falch  bod  y  ‘Cymoedd wedi 
cael  sylw  haeddiannol  a  bod  pobl  yn 
magu  ymwybyddiaeth  o  gymaint  o 
waith sydd  i’w wneud yno  yn ogystal â 
chymaint  o  obaith  sydd  yna  ar  gyfer  y 
Gymraeg a phobl y Cymoedd’. 
Mae  strydoedd  Caerdydd  yn  gefndir 

amlwg  i  ddilyniant  o  gerddi  Catrin 
Dafydd  ac  yn  olrhain  profiad  un  sy’n 
dychwelyd i’r ddinas ac yn ei gweld hi’n 
wahanol bob tro. Mae Catrin yn credu’n 
gryf ei bod hi’n  ‘bwysig  fod awduron a 
beirdd  yn  ysgrifennu  am  Gaerdydd  er 
mwyn  adlewyrchu’r  realiti  fod  miloedd 
o  siaradwyr  Cymraeg  yn  byw  yno 
bellach’. Dyma obeithio y bydd eraill yn 
dilyn  eu  hesiampl  ac  y  bydd  cnwd 
newydd  o  lenorion  yn  codi  a  fydd  yn 
ymateb  i  fywyd  y  brifddinas  mewn 
modd grymus a ffres. 

Catrin Dafydd 

Aneirin Karadog 

Caerdydd a’r 
Cymoedd yn 
ysbrydoli 

Llongyfarchiadau  mawr  i  Mrs  Meinir 
Rees  a  enillodd  y  categori  Anghenion 
Arbennig ar  ddydd  Iau,  23 Mehefin,  yn 
Neuadd  y  Sir  yng  Nghaerdydd.  Fe’i 
gwobrwywyd  yn  y  seremoni  arbennig 
hon am ei chyfraniad anhygoel  i’r maes 
anghenion  arbennig.  Mae  Meinir  wedi 
bod yn Ysgol Plasmawr ers iddi agor ym 
1998  ac  wedi  gweithio’n  ddiwyd  er 
mwyn  sicrhau  bod  pob  disgybl  yn  cael 
gofal arbennig. Bydd yn mynd ymlaen i 
gystadlu  yng  Nghystadleuaeth  Prydain 
ym mis Medi. Pob lwc iddi! 

Athrawes y 
flwyddyn 

Diwedd trist 
gitarydd medrus 

Brawychwyd pawb oedd yn adnabod y 
gitarydd medrus ac adnabyddus Titch 
Gwilym pan glywyd am ei farwolaeth 
annhymig yn y tŷ ble oedd yn aros yn 
Nhreganna ar fore Sul  19 Mehefin. 
Ymhlith y bandiau bu yn cyfeilio iddyn 
nhw oedd Kimla Taz a Geraint Jarman 
a’r Cynganeddwyr. Bydd bwlch mawr ar 
ei ôl yn y byd canu modern. Brodor o’r 
Rhondda oedd Titch ond bu’n byw yng 
Nghaerdydd am flynyddoedd. 
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Ydy mae’r Dinesydd wedi cyrraedd rhif 
300. Pwy fase’n meddwl y byddai’r 
fflam a gynwyd gan Meredydd Evans a 
Norman Williams pan gyhoeddwyd y 
rhifyn cyntaf ym mis Ebrill 1973 yn 
parhau i danio yng Nghaerdydd ac wedi 
bod yn sbardun i gychwyn dros 50 o 
bapurau bro ar draws Cymru. 
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Wasg Morgannwg, Mynachlog Nedd. 

CROESAIR Rhif 57 
gan Rhian Williams 

Atebion Croesair Rhif 56 

Atebion i: 
22 Heol Cae Rhys, 

Rhiwbina, Caerdydd. 
CF14 6AN 

i gyrraedd erbyn 
28 Gorffennaf 2005. 
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Ar Draws 
1. 'Ti â chariad Tad __'__ _____ 

Yn yr oesoedd bore draw.' (EW) 
(1'1,7) 

8. Mae'n hollol mewn ysbonc (4) 
9. A yw cân Selwyn yn cynghori? 

(2,7) 
10. Ar yn ail mae eirth y fro yn ceisio 

brenin yr adar (4) 
13. Draw ar gefnfor tragwyddoldeb 

____ yr Oesoedd bydd fy 
nghân.' (5) 

15. Mae achlysuron i balu dau gae (6) 
16. 'Rwy'n gwybod yn fuan ond yn ddi- 

anadl yn gweithredu (6) 
17. Tro ni allan i'r eglwys ger Cei bach 

(6) 
19. 'Yn ddim byd ond cylcyn o ddaear 

mewn ____ gefn' (THPW) (6) 
20. Cael theatr gyffrous ar lan y môr (5) 
21. 'Fe dorrodd y ______; sancteidder y 

dydd 
Fe ddrylliwyd yr iau: daeth y 
Cadarn yn rhydd' (WNW) (4) 

24. Y teithwyr ffodd o'r lôn i ddrysfa 
(9) 

25. Tyrfa lawen yn llawn melodi (4) 

26. Segurdod yw _____ __ _____, 
A'i rwd yw ei anrhydedd (Emrys) 

(4,1,4) 

I Lawr 
2.  'Mae'r daith i lawr y ___ yn hir 

A'r nos yn dawel, dawel' (CP) (4) 
3. Galw mewn penwisg (4) 
4. A ellir dyddio a mesur cam? (6) 
5. Sosej selog heb ddim – ond cael si 

(6) 
6. A ddaw ateb i'r fei yma? (9) 
7. Barnu ydych yn gwmpasog ac yn 

twyllo? (2,7) 
11. cyfarwyddyd i 100 o ddwylo 

ifancach! (9) 
12. Rhaglen Dai yn bell o'r ddinas (4,5) 
13. Mae'r swydd hon yn un mewn cant 

(5) 
14. 'Tawel yw ei gorwel a'i ___ – a 

thawel 
Yw ei theios glanwaith.' (WM) (5) 

18. Agor le o gwmpas yr arwydd (6) 
19. Cân Edward bach wrth rodio (6) 
22. Sŵn iâr sâl (4) 
23. 'Rwy'n sbio ar Nel ar yn ail cyn 

deuddeg (4) 

Ar draws: 1. Gogan; 4. Gwyry; 8. Aberdar; 9. Gwydn; 10. Deilyn; 11. Diogelu; 12. 
Dialydd; 15. Eistedd; 17. Treiglo; 18. Calu; 20. Allwedd; 21. Cardota; 22. Gwaith; 23. 
Noddwr. 
I lawr: 1. Glân, Da datgan; 2. Greal; 3. Nodyn; 4. Gwrido; 5. Ysglodi; 6. Yn y mellt; 
7. A neuaddau mawr; 13. Anenwog; 14. Ymguddfa; 16. Boncath; 18. Coran; 19. 
Broydd.
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Taith i Ynysoedd y 
Ffilipinas 

“Roeddwn  i’n  arfer  credu  mai  dim 
ond  llwyth  yr Ata Monobo  oedd  yn 
bodoli  ar  wyneb  daear  ond  nawr 
rwy’n gwybod bod pobl eraill hefyd, 
a’ch bod chi’n ceisio ein helpu ni.” 

Geiriau  croeso  Dato  Maximillian, 
pennaeth llwythol yr Ata Monobo yn 
uchel  ym  mynyddoedd  a  fforestydd 
glaw  Ynys  Mindanao  yn  Ne  y 
Ffilipinas.  Roeddwn  yno,  ynghyd  â 
gweithwyr  ieuenctid  ar  draws 
Prydain  fel  rhan  o  daith  ymweld 
gyda Cymorth Cristnogol. Bwriad  y 
daith  oedd  profi’r  modd  roedd 
Cymorth  Cristnogol  yn  gweithredu 
mewn  gwledydd  tlawd  a  deall  sut 
roedd  y  prosiectau  hynny  yn  gallu 
newid  byd  rhai  o  dlodion  tlotaf  y 
wlad. 

Roedd yn brofiad ysgytwol a heriol i 
gael  ein  croesawu  gan  y  bobl 
gyfeillgar yma oedd yn dioddef tlodi 
eithafol.  Dyma  bobl  heb  lais,  bobl 
frodorol yr ynysoedd oedd yn gweld 
eu  tiroedd  yn  cael  eu  llyncu  gan 
ddatblygwyr  enfawr  neu  gwmnïau 
mwyngloddio  oedd  yn  rheibio’r 
fforest  o  goedydd  neu  fwynau 
gwerthfawr  cyn  gadael  y  tir  yn 
anialwch.  Roedd  partner  Cymorth 
Cristnogol  wedi  bod  yn  gweithio 
gyda’r  llwythau  yma  ers  dros  wyth 
mlynedd  a   chawsom  we l d 
cymdeithas  a  chymuned  wedi’i 
thrawsnewid  gan  hyfforddiant  a 
nawdd  bwrpasol. Roedd  y  gymuned 
hon  bellach  yn  hunangynhaliol  gan 
dyfu  amrywiaeth  eang  o  gnydau  ar 
lethrau  na  welsoch  eu  tebyg!  Eu 

pryder  nawr  oedd  addysg  eu  plant. 
Er  bod  arwyddion  calonogol  fod 
mab Dato ar  fin graddio fel athro ac 
am dreulio’r pum mlynedd nesaf  yn 
ôl  yn  ei  gymuned,  ef  yw’r  cyntaf 
erioed o’r llwyth i raddio o’r coleg! 

Dyma  ymweld  hefyd  ag  Ynys 
Negros – un o ardaloedd gwaethaf yr 
ynysoedd  am  lafur  plant.  Roedd 
sgwrs  y  plant  yma  yn  ddigon  i’ch 
llethu – dyma blant yn gweithio yn y 
diwydiant  tân  gwyllt,  yn  llafurio  ar 
blanhigfeydd  siwgr  ac  yn  y 
diwydiant  pysgota.  Yn  aml  dyma 
unig gynhaliaeth y teulu â’r plant yn 
gweithio  hyd  at  bedair  awr  cyn 
mynd i’r ysgol. Roedd cael cyfarfod 
â  Carlos  yn  dipyn  o  fraint.  Dyma 
ddyn  ifanc  17  mlwydd  oed  na 
fyddai’n  edrych  o’i  le  yn  nosbarth 
chwech Glantaf  neu  Blasmawr,  ond 
roedd  ei  hanes  yn  dra  gwahanol.  Ef 
fu’n  cynnal  ei  deulu  ers  yn  11 
mlwydd  oed,  treuliai  dridiau  yr 
wythnos  yn  torri  neu’n  trin  y  siwgr 
cân,  treuliai  dridiau  hefyd  yn  yr 
ysgol  a  diwrnod  wedyn  yn  yr 
eglwys.  Cafodd  ei  ethol  yn 
gadeirydd  ei  gyngor  ieuenctid  a 
thrwy  hynny  ennill  ysgoloriaeth  o 
£34  y  mis  –  talai  £20  i’w  deulu, 
£3.20 i’r eglwys a thalu ei ffioedd a’i 
gynhaliaeth  o’r  gweddill.  Er  hyn  i 
gyd  ei  dystiolaeth  oedd  fod  “Duw 
wedi bod yn dda imi”. 

Ar  ôl  dysgu  am  ddatblygiad  byd  a 
gwaith  elusenau  ers  dros  ddeng 

Fferm Dato Maximillian a 
gweithwyr, Pentref Tagasan 
Uchaf, Ynys Mindanao 

Plant Pentref Tagasan Uchaf, 
Ynys Mindanao, Ynysoedd y 

Ffilipinas 

Antot (10) a Rhwstwm (8), Pentref 
Tagasan Uchaf, Ynys Mindanao 

Lang lang, (6 mlwydd oed) 
Tagasan Uchaf, Mindanao 

mlynedd  roeddwn  yn  ymwybodol 
iawn o ffeithiau  tlodi. O’i brofi – ac 
o fyw ynghanol y tlodi difaol hwn – 
daeth  yn  realiti  ac  yn  her 
gwirioneddol.  Diolch  i  Cymorth 
Cristnogol  am  fy  ngwahodd  ar  y 
daith ac  i Ysgol Gymraeg Plasmawr 
am fy rhyddhau o hualau amserlen a 
chefnogi fy ymweliad â’r wlad hudol 
a phwerus hon. 

Matthew Evans 
Pennaeth y Chweched 

Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr
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Digwyddiadau Awst a Medi 
yng Nghastell Caerdydd 

Macbeth 

Perfformiadau awyr agored gyda’r nos o 
Macbeth, gan Gwmni Dynion yr 
Arglwydd Chamberlain, yn y Castell 
rhwng 3 a 6 Awst. Dewch â blancedi 
neu gadeiriau cefn isel eich hunain. Os 
dewch chi’n gynnar, gallwch fwynhau 
eich picnic wrth wrando ar y cantorion 
crwydrol a gwylio’r actorion yn paratoi 
ar gyfer y perfformiad. 

Cyfarfod â’r 
Frenhines Fictoria 

Yn ystod yr haf bydd Castell Caerdydd 
yn cynnal ymweliad brenhinol tra 
gwahanol pan ddaw’r Frenhines Fictoria 
a’i boneddiges breswyl, yr Arglwyddes 
Charlotte Ponsoby (a elwir hefyd yn 
“Strange a Grange”) i ymweld â 
Chanolfan Addysg y Castell ar 11 Awst. 

Bydd y Frenhines a’r Arglwyddes 
Ponsoby yn rhoi’r cyfle i bobl, boed yn 
hen neu’n ifanc, i ddysgu mwy am 
fywyd yn oes y Frenhines Fictoria, i 
ofyn cwestiynau i’r frenhines a dyfalu 
beth sydd yn ei bag llaw! Bydd yr 
Arglwyddes Ponsoby yn siarad am 
fywyd fel boneddiges breswyl y 
frenhines, a chaiff yr ymwelwyr y cyfle i 
ymuno â Chlwb Crand Ponsoby i 
ddysgu ‘iaith y boneddigion’ a gwersi 
moesau oes Fictoria. 

Ffoniwch Elizabeth Stevens, y 
swyddog addysg am fanylion pellach ar 
(029) 2087 8110. 

Cyfaredd y cof 
Mae’r Urdd wedi bod yn fudiad arloesol 
ers ei sefydlu yn gynnar yn 20au y 
ganrif ddiwethaf. Parhaodd y traddodiad 
hwnnw eleni pan gynhaliwyd Eisteddfod 
Genedlaethol y mudiad mewn canolfan 
dinesig yn hytrach nag mewn pafiliwn ar 
dir amaethyddol. Bu’r arbrawf yn 
llwyddiannus iawn ac fe’i ailadroddir 
mewn pedair blynedd. 

Bu arloesi gwahanol yn y 30au, 
ond yr un mor llwyddiannus, meddai D. 
Gwyn Jones o’r Eglwys Newydd. Bryd 
hynny byddai aelodau yr Urdd yn 
mynychu dau wersyll, un i’r merched a’r 
llall i’r bechgyn. Cynhelid un ym 
Mhorthdinllaen a’r llall yn Llangrannog. 
Y drefn pryd hynny oedd bod y merched 
a’r bechgyn yn cael eu cadw ar wahân, 
ar amrediad o ddwy flynedd, rhwng y 
ddau wersyll. 

Roedd Gwyn yn cofio bod yn 
swyddog yn Llangrannog ar Ddydd 
Sadwrn 2 Medi yn y flwyddyn 1939. 
Trannoeth i’r dyddiad hwn cyhoeddwyd 
bod cymylau rhyfel arall yn casglu ar y 
gorwel. Aeth Gwyn adref i Gilfynydd a 
chaewyd drysau’r gwersyll. 

Agor drysau’r cof a wnaeth Siân 
Swinton wrth iddi hi, tra’n stiwardio yn 
Eisteddfod yr Urdd eleni, atgoffa ei 
chyfeillion am bererindod bechgyn 
Ysgol Cathays i Dyddewi yn y flwyddyn 
1940. Mae Siân yn ferch i’r diweddar 
Parchedig Maxwell Evans, un o’r 
bechgyn a gerddodd y bererindod hon o 
dan arweiniad blaengar eu hathro 
Cymraeg, y diweddar W. C. Elvet 
Thomas. Diolch i Gwyn a Siân am 
gyfrannu at gyfaredd y cof. 

Garwyn Davies 

Ar Werth 

Telyn Geltaidd, 34 tant, 
mewn cyflwr da iawn, ar 

werth am £850 neu'r cynnig 
agosaf. 

Croeso i chi alw i drefnu 
gweld. 

Ffôn: (029) 2049 9641 

Tŷ ar werth. Rhymney St, Cathays. 2 yst.wely ddwbl a gardd. 
£154,950. www.home.co.uk/cgibin/showclassifd.htm?id=47937 
neu ffoniwch Aled Howells ar 07974 720 361 am fwy o fanylion. 

Hoffwn gydymdeimlo 
â  theulu  y  diweddar  Megan  Thomas, 
gweddw y cerddor Mansel Thomas, a fu 
farw ar 27 Mai yn 94 oed. Bu’r angladd 
yn  hollol  brei fat  ond  cynhelir 
gwasanaeth  coffa  iddi  yn  Eglwys  y 
Santes Fair, Mynwy, yn ystod yr haf. 

Cydymdeimlwn 
â  theulu  y  diweddar  Dr  Lyn  Thomas 
Rees  OBE  gynt  o  Riwbeina  a  chyn 
Anaesthetist  Ymgynghorol  yn  Ysbyty’r 
Brifysgol  a  fu  farw  ar  31  Mai.  Bu’r 
angladd  yn  Amlosgfa  Draenen  Peny 
bryn ar 7 Mehefin. 

Cynymgynghorydd iaith yn marw 
Ar ôl brwydro’n ddewr am flynyddoedd 
yn  erbyn  canser  bu  farw  Linda Moran, 
Llandaf,  yn  dawel  ac  yn  ddiboen  yn 
Ysbyty  Felindre Yr  Eglwys Newydd  ar 
ddydd  Mercher  15  Mehefin  a  bu’r 
angladd  yn  Eglwys  y  Santes  Fair, 
Merthyr  Tudful,  ar  21  Mehefin  ac  yn 
dilyn  yn  Amlosgfa  Llwydwen  yn 
Aberdâr. Roedd hi’n enedigol o Ferthyr 
a  bu’n  fyfyrwraig  yng  Ngholeg 
Hyfforddi Athrawon y Barri cyn mynd i 
ddysgu  yn  Llundain.  Dychwelodd  i 
Gymru  a  bu’n  dysgu  Cymraeg  am 
flwyddyn  ar  gwrs  dwys  yn  y  Barri  dan 
arweiniad  Cennard  Davies  a  Basil 
Davies.  Fe’i  hapwyntiwyd  yn  athrawes 
Gymraeg yn Ysgol Cwrt yr Ala, Trelai, 
a c   yn a  fe’ i   hapwyn t iwyd   yn 
ymgynghorydd  y  Gymraeg  yn  ysgolion 
cynradd  a   babanod  y  ddinas. 
Cyflawnodd  ei  gwaith  gyda  sêl  a 
threfnodd  lawer  o  gyrsiau  a  defnyddiau 
ar  gyfer  athrawon  Cymraeg  y  ddinas. 
Ymserchodd  pawb  ynddi  gan  y meddai 
ar  bersonoliaeth  ddymunol  ac  roedd 
ganddi  gylch  eang  o  ffrindiau.  Hoffai’r 
celfyddydau  ac  roedd  hi’n  ddarllenydd 
brwd.  Daeth  tyrfa  fawr  ynghyd  yn  ei 
hangladd  i  ddangos  eu  parch  i  un  oedd 
yn  destun  edmygedd  ac  yn  gyfaill  da  i 
lawer.  Bydd  bwlch  mawr  ar  ei  hôl. 
Cydymdeimlir  â’i  hunig  frawd  a 
gweddill y teulu yn eu colled fawr. 

Gŵr  o Gaerdydd  yn  brif  weithredwr 
Cwmni Sony 
Gŵr a anwyd a magwyd yn y Barri, sef 
Howard Springer, yw’r estronwr cyntaf i 
fod  yn  brif  weithredwr  y  Cwmni 
E l ect r on eg   Si apan ea idd  Sony. 
Mabwysiadodd  Howard  Springer 
ddinasyddiaeth  Americanaidd  yn  1985 
ond mae’n dal i arddel ei gysylltiadau â 
Chymru. 

Cymun rhodd hael i Tenovus 
Ddwy flynedd yn ôl bu farw David Cole 
cyn  olygydd  y  Western  Mail  a  chyn 

olygydd  storïau  y  South  Wales  Echo. 
Bu’n  gyfarwyddwr,  golygydd  a 
chadeirydd  y  Western  Mail  ac  wedi 
hynny  yn  ddirprwy  reolwr  Grŵp 
Thomson  Rhyngwladol.  Ymddiddorodd 
yn  fawr  yng  ngwaith  Tenovus  a  bu’n 
llywydd  yr  elusen  hon  oedd  yn  codi 
arian  i  hyrwyddo  ymchwil  i  ganser  o 
1963  hyd  ei  farwolaeth  yn  2003. 
Gadawodd £20,  000  yn  ei  ewyllys  tuag 
at y gwaith pwysig o ymchwilio i gancr 
a  chyflwynwyd  y  siec  am  £20,  000  i 
Guy Clarke, Cadeirydd y Cwmni, gan ei 
blant Deborah Campbell a Robert Cole. 

Newyddion
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www.mentercaerdydd.org 
(029) 20565658 

Noson i’w chofio! 
Cafwyd noson fythgofiadwy yn y Rioja 
Bar nos Sadwrn 4 Mehefin  yng 
nghwmni Caryl Parry Jones, Huw 
Chiswell a'r band. Pefformiwyd set o 
glasuron Caryl a Chiz ac uchafbwynt y 
noson oedd y ddeuawd boblogaidd o'r 
ffilm Ibiza! Ibiza! Yn dilyn llwyddiant y 
noson a gyda phob tocyn wedi ei werthu 
y gobaith nawr yw cynnal nosweithiau 
tebyg ym Mar Rioja! 

Cwrs Ffrangeg byr drwy gyfrwng y 
Gymraeg 
Mae rhyw ddwsin yn cyfarfod yn 
Severn Rd bob nos Fercher ar gyfer 
Cwrs Ffrangeg Menter Caerdydd.  Yn 
ystod y cwrs fe fyddan nhw’n cael blas 
ar yr iaith a dysgu geirfa sy’n arbennig o 
addas ar gyfer gwyliau yn Ffrainc! 

Cwis Cymraeg 
Fe fydd cwis Cymraeg nesaf y Fenter yn 
cael ei gynnal nos Sul 24 Gorffennaf yn 
y Mochyn Du am 8yh. £1 y person. Ni 
fydd cwis yn cael ei gynnal yn ystod mis 
Awst ond fe fyddwn ni’n ailddechrau 
ddiwedd fis Medi. 

Cynlluniau gofal haf Menter 
Caerdydd 
Fe fydd y Cynlluniau yn cael eu cynnal 
mewn dwy ganolfan yn ystod gwyliau’r 
haf - Ysgol Treganna ac Ysgol y Berllan 
Deg. Fe fydd y cynlluniau yn rhedeg am 
bedwar wythnos o 25 Gorffennaf i 19 
Awst. Mae’n bosib y bydd y cynlluniau 
yn brysur iawn, felly’r cyntaf i’r felin…. 
Am ffurflen gofrestru, cysylltwch â 
Rachael Evans ar (029) 2056 5658 neu 
rachaelevans@mentercaerdydd.org 

Tripiau’r cynllun gofal 
Gwibdaith pob dydd Mawrth a dydd Iau 
26/7    Sain Ffagan    28/7    Bowlio deg 
02/8    Llyn Cosmenston 
04/8    Sinema       09/8    Parc Margam 
11/8    Sglefrio      16/8    Trip i’r fferm 
18/8    Playtime Palace 

Grant 
Hoffai Menter Caerdydd ddiolch yn 
fawr iawn i Cyngor Chwaraeon Cymru 
a’r Gist Cymunedol am grant o £715 
tuag at glwb pêl-rwyd Menywod y 
Fenter. 

Grantiau 
Hoffai  Menter  Caerdydd  ddiolch  i 
gronfa Loteri Arian  i Bawb  am grant  o 
£4,695  a  dderbyniwyd  tuag  at  sefydlu 
‘Sesiynau  Gwyliau  Meithrin’  i  blant  a 
rhieni  (0  –  4  oed)  yn  ystod  gwyliau’r 
ysgol.  Y bwriad fydd rhedeg dau sesiwn 
yn  ystod  pob  gwyliau  ysgol  fydd  yn 
cynnig  amrywiaeth  o weithgareddau  i’r 
plant  gan  hefyd  cyflogi  artistiaid  o’r  tu 
allan i ddod  i wneud sesiynau Cymraeg 
gyda’r  criw.  Bydd  y  prosiect  yn 
cychwyn yn ystod hanner tymor Hydref 
2005. 
Mae Menter Caerdydd hefyd wedi bod 

yn  llwyddiannus  i  dderbyn  grant  gan 
Lloyds TSB Foundation o £4,821 tuag at 
Clwb ‘Sbargo’ Menter Caerdydd  clwb 
cymdeithasol  i  blant  ag  anghenion 
arbennig.    Bydd  yr  arian  yn  sicrhau 

cyllid  i  ni  barhau  â’r  clwb  sydd  yn 
brysur  drwy gydol  y  flwyddyn bob  nos 
Fercher yn ysgol Plasmawr.  Mae’r clwb 
yn  cynnal  gweithdai  cerddorol,  celf, 
chwaraeon,  drama  a  thripiau  cyson  i’n 
haelodau sydd rhwng 8 ac 16 oed. 

Y Dosbarth Ffrangeg 

Huw Chiswell a Caryl Parry Jones yn y Rioja Bar
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Caerdydd yn 
dathlu canrif 

Wrth  i Gaerdydd  fwrw ymlaen at ganol 
y  flwyddyn  ddathlu  bydd  arddangosfa 
newydd  sbon  wedi  agor  yn  yr  Hen 
Lyfrgell  i  ddathlu  can  mlynedd  ym 
mywyd y ddinas. 
Bydd  Canrif  Caerdydd  yn  dathlu  can 

mlynedd gyntaf y ddinas, gan edrych ar 
ystod  eang  o  weithgareddau  gan 
gynnwys  addysg,  chwaraeon,  hamdden, 
iechyd, cyfraith a threfn, y byd gwaith a 
ffydd. 
Yn  ogystal  â  gwrthrychau  a  phethau 

cofiadwy,  sy’n sicr o brocio’r cof, bydd 
yr  arddangosfa  newydd  yn  defnyddio 
ffilm,  ffotograffau,  arddangosfeydd 
rhyngweithiol  ac  atgofion  personol  i 
adrodd  stori  canrif  gyntaf  Caerdydd  yn 
ddinas,  â  gweithgareddau  arbennig  i’r 
ymwelwyr iau yn ystod gwyliau’r ysgol. 
Mae  Canrif  Caerdydd  hefyd  wedi 

cynnwys  nifer  o  straeon  digidol,  lle 
mae’r  trigolion  lleol  yn  adrodd  rhai  o’u 
hatgofion  hwythau  o  Gaerdydd,  wedi’u 
cynhyrchu  mewn  gweithdai  adrodd 
straeon digidol arbennig ar y cyd â BBC 
Cymru yn gynharach eleni 

I  gael  rhagor  o  wybodaeth  ffoniwch 
Cysylltu  â  Chaerdydd  ar  (029)  2087 
2088. 

Siaradwyr Cymraeg yn 
mwynhau eu rhyddid. 

Croeso nôl i golofn Potentia Menter a Busnes, y prosiect sy’n 
helpu siaradwyr Cymraeg i ddechrau eu busnes eu hunain. 
Ers  lansio  ymgyrch  ‘Rhyddid  Rhedeg  Busnes  dy  Hun’  ar 

Pobol  y  Cwm,  ac  ers  cyfrannu  i’r  papur  hwn  fis  yn  ôl, mae 
nifer  o  siaradwyr  Cymraeg  wedi  dod  i  gysylltiad  ac  eisiau 
mynd ati i sefydlu eu busnesau eu hunain. 
Meddai  Branwen  Daniel,  Rheolydd  y  prosiect;  ‘Er  bod  yr 

ymgyrch yn un eithaf mentrus o ran delwedd, da ni wedi cael 
ymateb hynod o bositif ar y cyfan, gyda chynnydd amlwg yn y 
nifer o bobl sydd wedi eu hysbrydoli i gychwyn busnes.’ 
‘Oherwydd  natur  anghonfensiynol  y  nawdd,  mi  roedd  hi’n 

bwysig  iawn  bo  ni’n  cyfleu  neges  yr  ymgyrch  yn  glir  ac  yn 
ofalus, sef y rhyddid sydd gan rywun i ddewis pryd, lle, a faint 
mae  nhw  am  weithio  pan  maen  nhw’n  fos  ar  eu  busnes  eu 
hunain.  Fel  prosiect  sy’n  annog  pobol  i  fentro,  dwi’n  falch  o 
ddeud bod y risg da ni wedi i gymryd efo’r ymgyrch yma wedi 
gweithio,  sydd  eto’n  profi  gwerth  a  phwysigrwydd  mentro  a 
rhoi cynnig ar syniadau newydd.’ 
Felly,  os  ydych  chi  yn  ysu  i  fentro  ac  eisiau  trafod  y 

posibiliadau, cofiwch fod cymorth ar gael i’ch helpu o’r camau 
cyntaf un; o ystyried a ydi busnes yn addas i chi,  i ddatblygu 
eich  syniad  a’i  sefydlu.   Cysylltwch  gyda  ni  felly  ar  (01248) 
672 610  rydyn ni yma i’ch helpu. 
Branwen Daniel, Rheolydd Potentia Menter a Busnes. 

Adolygiad o Rara Avis 
gan Manon Rhys 

(Gwasg Gomer, 2005). 
Nofel yw hon am Branwen Dyddgu 
Roberts, merch fach naw mlwydd oed 
yn prifio yng Nghymoedd y De. Gall 
unrhyw un a fagwyd mewn ardal lle mae 
mwyafrif y bobologaeth yn ddi- 
Gymraeg uniaethu ag anawsterau 
Branwen wrth iddi drio doddi i’r 
gymdeithas o’i hamgylch. Aderyn prin 
yw hi. Mae ganddi enw anarferol, mae 
hi’n gadael yr ardal leol i gael ei 
haddysg ac yn siarad iaith arall, 
gwahanol – perthnasol i mamgu a 
thadcu, os i unrhyw un o gwbl. Ond 
daw’n amlwg fod llawer mwy o 
anawsterau’n wynebu’r ferch fach hon 
sy’n ei gwneud yn hen cyn ei hamser 
ond eto’n hollol ar goll yn y byd go- 
iawn. 

Mae darluniau o fywyd Branwen 
yn cael eu mynegi gan sawl llais 
gwahanol. Mae’n anodd gwybod ar 
brydiau pwy sy’n siarad; ai Branwen y 

ferch fach; ai Branwen yn hŷn yn hel 
atgofion; yntau ai rywun o’r tu allan i’r 
hanes sy’n arsylwi. Yn ffodus i’r 
darllenydd mae ffont gwahanol ar gyfer 
pob llais sy’n fudd o fath. 

Dyma nofel arbennig o dda ac un 
i’w hargymell. Mae’n cynnal sylw’r 
darllenydd er yn drist eithriadol. Mae’n 
onest iawn ac yn ddadlennol. Rhaid ei 
chanmol am fod yn aderyn prin ei hunan 
– nofel Gymraeg sy’n fwy na chant a 
hanner o dudalennau! Mae yma ddigon i 
gael eich dannedd ynddo ac i gnoi cil 
arno, ymhell wedi darllen y frawddeg 
olaf. 

Rhiannon Michael
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Newyddion 
Anrhydedd i Meic Povey 
Bob  blwyddyn anrhydeddir nifer o bobl 
gan  Goleg  Brenhinol  Cerdd  a  Drama 
Caerdydd  ac  ymhlith  y  rhai  a 
an rh ydeddir   el en i   yw’ r   a ctor , 
ysgrifennwr  a’r  cyfarwyddwr  Meic 
Povey  sydd  wedi  ymgartrefu  yng 
Nghaerdydd  ers  blynyddoedd  bellach. 
Llongyfarchiadau  i  Meic  Povey  ar  yr 
anrhydedd a ddaeth i’w ran. 

Croeso’n ôl i Gymru 
Croeso’n ôl i Gymru i David a Tannwen 
James  ar  ôl  bod  yn  byw  a  gweithio  yn 
Hong  Kong  am  dros  chwarter  canrif  a 
mwy.  Mae  Tannwen  yn  ferch  i 
Myfanwy Jarman ac yn chwaer i Geraint 
a Catrin Jarman. Byddant yn dychwelyd 
i fyw ym Mhenylan, Caerdydd, yn ystod 
mis Awst. 

Llongyfarchiadau mawr i . . . 

Nia Gwyndaf ac Eifion Gwynne ar 
enedigaeth eu merch, Mabli Eleri. Fe’i 
ganwyd ar 2 Mehefin 2005 yn wyres 
gyntaf i Eleri a Robin Gwyndaf. 

Huw Roberts a Dr Jennifer Thomas ar 
enedigaeth eu mab Thomas Dewi 
Roberts, a fydd yn cael ei alw’n Tom o 
ddydd i ddydd. Fe’i ganwyd ar 13 
Mehefin 2005, yn frawd i Gwenllian a 
Heledd ac yn  ŵyr i Mr a Mrs Gwyn 
Thomas o Fynyddygarreg,  Sir 
Gaerfyrddin, a Mary Roberts a’r 
diweddar Dewi Roberts o Dreuddyn, Sir 
y Fflint. 

Doug a Mair James, Y Bontfaen, ar 
ddod yn dadcu a mamgu i Tomos Jac, 
plentyn cyntaf Alex a Siân Crawford, 
Magwyr, a anwyd ar 1 Mehefin. 

Anrhydedd i Gymro 

Ym mis Mehefin eleni yr oedd Dr Robin 
Gwyndaf yn traddodi dwy ddarlith yn 
Institiwt y Smithsonian, Washington 
DC, America. Y testun oedd ‘Cauldron 
of Regeneration: Folklore of Wales from 
King Arthur to 21st Century Myths and 
Legends’. Ym mis Gorffennaf bydd yn 
darlithio mewn cynhadledd gydwladol 
yn Tartu, Estonia, ar y testun ‘Power 
Poetry and Poetry in Action: Verse and 
Narration in Everyday Communication’. 

Cynhadledd 
Astudiaethau Gwerin 

Celtaidd 

Daw siaradwyr byd-eang i Gynhadledd 
Astudiaethau Gwerin Celtaidd yn Ysgol 
y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, ym mis 
Gorffennaf ac mae croeso i aelodau’r 
cyhoedd fynychu’r gynhadledd o’r 20 – 
23 Gorffe nnaf 2005.  Thema’ r 
gynhadledd yw ‘Llên Gwerin a 
Hunaniaeth’ a’r prif siaradwyr yw’r 
Athro Diane Goldstein (Prifysgol 
Memorial, Newfoundland), yr Athro 
Patricia Lysaght (Coleg Prifysgol 
Dulyn) a’r Athro Sioned Davies o Ysgol 
y Gymraeg. Cynhadledd ddwyieithog 
fydd hon a chynigir gwasanaeth 
cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r 
Saesneg. 

Cost y gynhadledd yw £75, £40 
(gostyngiad), £20 (1 diwrnod). Am 
ragor o fanylion neu er mwyn cofrestru, 
cysylltwch ag Ysgol y Gymraeg: 
cymraeg@caerdydd.ac.uk neu ffoniwch 
(029) 20874843. 

Taith Iaith 
yr Amgueddfa 

Bydd croeso Cymraeg cynnes i chi yn yr 
Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol 
Caerdydd gyda'n cyfres newydd o 
deithiau tywys Cymraeg o gwmpas 
orielau'r Amgueddfa. 

Dewch i ymuno â ni ddydd Iau olaf 
bob mis am 1.05yp. Nid oes angen 
bwcio - cwrdd yn y Brif Neuadd. 
28 Gorffennaf - Gweithdai Celf 
25 Awst - Dychmygwch yr hen fyd 
29 Medi - Adar, adref a thramor 
Croeso i chi rhoi galwad i Deborah 
Andrews ar (029) 20 573171
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Llwyddiant  yn  Eisteddfod  yr  Urdd 
Bae Caerdydd 
Yn dilyn llwyddiant ysgubol yr ysgol yn 
eisteddfodau  rhanbarthol  yr  Urdd  bu 
cryn  edrych  ymlaen  ac  ymarfer  caled 
tuag  at  yr Eisteddfod Genedlaethol  yng 
Nghanolfan  y  Mileniwm.  Roedd  yr 
ysgol   eisoes  wedi   clywed  am 
lwyddiannau rhai o ddisgyblion yr ysgol 
yn  y  cystadlaethau  gwaith  cartref  a 
hynny cyn wythnos yr eisteddfod. 
Llwyddodd Emyr Jones o Fl. 8 i ennill 

y  wobr  gyntaf  yng  nghystadleuaeth 
Gwaith Creadigol 3D i Fl. 7 ac 8 a braf 
oedd gweld ei waith ar y thema ‘Newid’ 
yn  cael  ei  arddangos  yn  ystod wythnos 
yr  eisteddfod. Enillodd  Rebecca  Pennar 
o  Fl.9  y  wobr  gyntaf  am  Ysgrifennu 
Rhyddiaith i Fl. 9, yn yr un modd Meleri 
Beynon o Fl. 12 am Gyfansoddi Drama 
1519  oed  ac  yn  sgil  hynny  ennill 
Gwobr  Coffa  H.  Gwyn  Roberts.  Mae 
gwaith  Rebecca  a  Meleri  wedi’u 
cyhoeddi  yng  Nghyfansoddiadau’r 
Eisteddfod. 
Derbyniodd  Geraint  Thomas  o  Fl.  10 

yr ail wobr am Ysgrifennu Rhyddiaith i 
Fl. 10 a Tecwyn Dafydd am Gyfansoddi 
Drama  1519  oed.  Daeth  Tamar 
Williams  yn  drydydd  am  ysgrifennu 
Rhyddiaith  i  Fl.  9  a  Rhys  Penry 
Williams o Fl. 9 am Gyfansoddi Drama 
1215 oed. 
Roedd  hi’n  argoeli’n  dda  felly  i’r 

e i s t e d d f o d   e i   h u n   a   ch yd a 
pherfformiadau  ysbrydoledig  nifer  o’r 
disgyblion yn sioe gerdd Les Miserables 
ar   ddechrau’r   wythnos  roedd  y 
disgwyliadau’n uchel. 
Unwaith  eto  llwyddodd  disgyblion  yr 

ysgol  i  gyrraedd  y  brig  mewn  nifer  o 
gystadlaethau.  Seren  yr  wythnos  oedd 
Alice  Reed  o  Fl.  13  a  enillodd  ddwy 
wobr  gyntaf  yng  nghystadlaethau’r 
Unawd  Telyn  a’r  Piano  1519  oed.  Yn 
sgil  ei  pherfformiad  ar  y  piano 
derbyniodd  Dlws  Siop  Eifionydd  i’r 
unawdydd piano mwyaf addawol. 
Bu’n wythnos brysur i Marged Jones o 

Fl.  11,  yn  ogystal  â  chyfeilio  i  nifer  o 
gorau  a  phartïon  yr  ysgol,  llwyddodd  i 
ennill  y  wobr  gyntaf  ar  yr  Unawd 
Llinynnol  1519  oed  a  chyda  Steffan 
Jones o Fl.13 ac Alice Reed derbyniodd 
y tri'r wobr gyntaf a chanmoliaeth uchel 
yng  nghystadleuaeth  yr  Ensemble 
Offerynnol dan 25 oed. Daeth Steffan a 
Marged  hefyd  yn  ail  ar  y  Ddeuawd 
Cerdd  Dant  1519  oed  a  Steffan  yn 
drydydd  ar  yr  Unawd  Bechgyn  1519 
oed. 

Yn  ystod  yr  wythnos  ymddangosodd 
dros 60 o ddisgyblion yr ysgol ar lwyfan 
Canolfan y Mileniwm yn sgil llwyddiant 
partïon  a  grwpiau’r  ysgol.  O  dan 
arweiniad  Mrs  Delyth  Medi  Lloyd, 
pennaeth  yr Adran Gerdd,  llwyddodd  y 
Parti Bechgyn a Merched 12–15 oed a’r 
Côr Bechgyn T.B. a Chôr Merched S.A. 
dan  19  oed  i  ennill  yr  ail  wobr.  Ac  yn 
dilyn  perfformiad  bywiog  ac  egnïol 
derbyniodd  grŵp  Angharad  y  drydedd 
wobr  yng  nghystadleuaeth  Grŵp 
Dawnsio Disgo 1519 oed. 
Llongyfarchiadau i bawb! 

Llwyddiant y timau pêlrwyd 
Cafwyd  blwyddyn  lwyddiannus  eleni, 
lle  bu  timoedd  Bl.  11  yn  bedwerydd 
gorau  y  Sir  a  Bl.  7  yn  drydydd  gorau! 
Enillodd  Bl.  7  gystadleuaeth  y  plât  yn 
ddiweddar, yn ysgol Cwm Rhymni, pan 
ddaeth  llu  o  ysgolion  Cymraeg  y  de  i 
gystadlu’n frwd am y diwrnod cyfan. 
Yn  ddiweddar  bu  timoedd  Bl.  7  ac  8 

yn  Stadiwm  y  Mileniwm  yn  chwarae 
yng  ngornest  a  drefnwyd  gan 
Gymdeithas BêlRwyd Cymru. Enillodd 
Bl.  7  grysT  â  llofnodion  chwaraewyr 
Cymru  dan  21  oed  am  un  o  bosteri 
gorau’r dydd. 
Llongyfarchiadau  i  Rhian  Lye  Bl.  12 

am  gael  ei  dewis  i  dîm  dan  18  oed 
Cymru ac  i Kate Davies Bl. 11 am gael 
ei  dewis  i  fynychu  treialon  terfynol 
Cymru dan 16 oed! Edrychwn ymlaen at 
ail  gydio  yn  yr  awenau  ym  mis  Medi! 
Mae  llwyddiant  y  timoedd  yn  argoeli’n 
dda i’r tymor newydd! 

Trip gwaith maes 
Daearyddiaeth 
Bl. 10 Glantaf 
i Wersyll Glanllyn, 
Mehefin 2005. 
Dechreuodd ein taith bedair awr i Wersyll 
Glanllyn ar fore dydd Mawrth 21 Mehefin, 
fel rhan o'n cwrs Daearyddiaeth TGAU. 
Ar  ôl  penwythnos  crasboeth, roedd pawb 
wedi  gwisgo'n  addas  ar  gyfer  gwyliau  i 
Sbaen ac nid gogledd Cymru! Ar derfyn y 
siwrnai hir  drwy  gefn  gwlad Cymru, wedi 
derbyn  croeso  cynnes  gan  y  staff  fe'n 
harweiniwyd  i'r  ystafelloedd  oedd  i  fod 
yn gartref i ni am bedwar diwrnod. 
Heb wastraffu amser wedi cinio aethom i 

astudio Afon Lliw. Gwlychodd llawer at eu 
canol wrth astudio'r afon,  ac nid am y  tro 
olaf am yr wythnos! Cyrhaeddom yn ôl i'r 
gwersyll a chawsom amser rhydd i chwarae 
pêl droed neu nofio tan yn hwyr. 

Ar  ôl  noson  dda  o  gwsg  a  brecwast  ar 
ddydd  Mercher  fe  gasglon  ein  hesgidiau 
cerdded  a  chinio  er  mwyn  ymweld  â 
Chwm Idwal. Fe grwydrodd y bws ar hyd 
y ffyrdd gwledig  tuag at Gwm Idwal ac 
o'n cwmpas roedd tirluniau hardd mewn 
tywydd braf. Wedi gorchuddio'n hunain ag 
eli haul dechreuon ni ar ein taith. Diddorol 
oedd  cael  gweld  tirffurfiau  nid  ar  bapur 
mewn llyfr gwaith ond yn syth o'n blaen. 
Roedd  angen  yr  egni  arnom  o'n  cinio  ar 
gyfer yr hyn oedd i ddilyn  cerdded wal 
gefn  y  peiran! Roedd  yr  haul  tanbaid  yn 
ychwanegu  at  yr  her.  Wrth  ddringo'r  tir 
serth  roedd  pob  cam  yn  waith  caled  a 
phawb  yn  croesawu  unrhyw  esgus  am 
saib! Roedd yr olygfa brydferth oedd yn 
ein disgwyl fodd bynnag werth y boen i 
gyd. Teimlem fel pe baem yn sefyll ar ben y 
byd  ac  wedi  cyflawni  camp  afreal!  Ond 
rhaid oedd ufuddhau i reolau disgyrchiant 
a cherdded i lawr  ac roedd hynny llawer 
yn haws! 
Cyrhaeddom  yn  ôl  i’r  gwersyll  ac,  heb 

oedi, paratoi ar gyfer gweithgareddau'r dydd. 
Adeiladu rafft oedd fy newis i felly aethom 
i  lawr  at  lan  Llyn  Tegid.  Cawsom  fareli, 
rhaff,  pren  a  chyfarwyddiadau  ar  sut  i 
adeiladu  rafft  effeithlon.  Gwthiwyd 
ymdrech y grŵp ar y llyn a chamodd y saith 
ohonom  braidd  yn  betrusgar  ar  y  ddyfais 
sigledig. Arnofiodd y rafft am dua metr ac 
yna cwympodd un o'r bareli o'r rhaff gan 
beri i ni gwympo i mewn i'r dŵr rhewllyd. 
Wrth sefyll ar dir sych yn wlyb at y croen, 
difyr oedd gwylio'r tîm nesaf yn gwlychu 
er  iddynt  gael  mwy  o  lwyddiant  na  ni! 
Wedi  bowlio  deg,  doedd  dim  problem 
cwympo i gysgu ar ôl gweithgareddau'r dydd! 
Ar  ddydd  lau  ymwelsom  â  fferm  wynt 

leol a chawsom gyfle i fynd i mewn i un o'r 
melinau gwynt. Fe aethom i fferm organig 
hefyd ar y ffordd i Wrecsam er mwyn cael 
syniad  o  sut  mae  fferm  o'r  math  yn 
gweithredu.  Cyrhaeddom Wrecsam  erbyn 
y prynhawn, ac yno fe siaradon ni gyda'r 
bobl leol a nodi ystadegau am y dref i'w 
cymharu  gyda'r  wybodaeth  yr  ydym 
eisoes  wedi  ei  chasglu  am  ddinas 
Caerdydd.  Canŵio  ar  y  llyn  oedd  y 
gweithgaredd  ar  gyfer  y  noson  olaf: 
roeddem ychydig yn fwy llwyddiannus y tro 
yma  gan  fentro  tipyn  mwy  nag  un  metr  i 
mewn i'r llyn! 
Cyrhaeddodd  y  diwrnod  olaf  a'r  amser 

wedi  hedfan!  Ar  ddydd  Gwener 
cyrhaeddodd y  glaw  ardal  y Bala  ond ni 
wlychodd hyn ein mwynhad ar ddiwedd 
y  wibdaith!  Hoffwn  ddiolch  i  staff 
Glanllyn  dros  y pedwar  diwrnod  a hefyd  i 
athrawon Glantaf. 

Geraint Thomas 
Blwyddyn 10 

Ysgol Glantaf
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Swydd addysgu Cymraeg yng 
Ngharchar Bryste, dau 

brynhawn/noson yr wythnos 
neu benwythnos. 

Mae lefel y myfyriwr yn E2, E3 
neu L1 sy’n safon TGAU isel. 
Mae deunyddiau cwrs ONC 12 
wythnos ar gael ond croeso i chi 
ddilyn unrhyw gwrs arall addas. 

Mae’r tâl tua £25 yr awr gyda 
phris y bont yn cael ei dalu 

drosoch. 
Cysylltwch â Tony Benham 
(01173) 0038127 mor fuan â 
phosib, os gwelwch yn dda. 

Adolygiad o 
Caneuon y Coridorau 
(Gwasg Carreg Gwalch) 

Mae’r llyfr yma yn llawn hwyl! Mae’r 
clawr yn ddeniadol ac yn lliwgar ac yn 
adlewyrchu’r bwrlwm a’r direidi sy’n 
gallu bod mewn ysgol. Cyfres o gerddi 
sydd yma wedi eu hysgrifennu’n 
arbennig ar gyfer pobl ifanc gan feirdd 
talentog ac enwog: Tudur Dylan, Gwion 
Hallam, Mererid Hopwood, Mei Mac, 
Ceri Wyn a Caryl Parry Jones. Mae rhai 
o’r cerddi yma yn berthnasol i fechgyn 
ac mae rhai o ddiddordeb penodol i 
ferched. 

Un o’r cerddi drawodd fi fwyaf yw ‘Fi 
fel dylai “fi” fod’ gan Mererid 
Hopwood. Mae’r gerdd yn sôn am ferch 
sydd eisiau colli pwysau erbyn yr haf ac 
mae hi’n ei chymharu ei hun gyda phobl 
enwog mewn cylchgronau. Mae hyn yn 
wir am lawer o ferched ifanc ac mae’n 
anodd i beidio â meddwl fel hyn. Mae’n 
drist i feddwl fod pobl yn llwgu eu 
hunain er mwyn bod yn denau, ond dyna 
ferched ifanc i chi! 

Fy hoff gerdd oedd ‘Gwersi’ gan 
Tudur Dylan. Mae’n ddoniol ac yn 
berthnasol i bawb. Mae’n sôn am 
ymateb plentyn ysgol i’r gwahanol wersi 
y mae’n rhaid iddo eu mynychu: 

Mae arlunio’n boen, a does gen i ddim
cliw, 

Ac mae’r athro ei hun y peth mwya 
di-liw. 

Mae’r llyfr yma yn costio £4.95 ac yn 
fy marn i mae’n werth pob ceiniog. 
Wnes i ei fwynhau i gyd; mae’n wych ac 
yn ansbaradigaethus (o ddefnyddio iaith 

Y Byd 

Does dim yn fwy cyffrous na chael 
trafodaeth ynghylch datblygiad a allai 
fod yn hanesyddol i ni fel Cymry. A 
dyna’n union ddigwyddodd ar 1 
Mehefin wrth i mi eistedd yn yr Eglwys 
Norwyaidd mewn cyfarfod i drafod 
papur dyddiol Y Byd. Roedd criw 
teilwng wedi casglu i drafod sut beth 
fyddai cael darllen newyddion dyddiol 
yn y Gymraeg. 

O lansio papur Y Byd, byddai’n gyfle i 
ddarllen newyddion am Gymru ond 
byddai hefyd yn gyfle i ddarllen am 

faterion rhyngwladol eang a hyn oll 
drwy bersbectif Cymraeg a Chymreig. 
Byddai sicrhau newyddiaduraeth drwy 
gyfrwng y Gymraeg sy’n trafod 
materion gwleidyddol a materion 
diwylliannol rhyngwladol yn fodd o 
wreiddio ein hunaniaeth ni yn gadarnach 
fyth. 

Un peth sy’n bwysig cofio yw na fydd 

Y Byd yn tanseilio rôl y papurau bro 
mewn unrhyw fodd. Mae gan y papurau 
bro rôl ddiymwad er mwyn sicrhau 
dyfodol ein cymunedau ni. Bydd Y Byd 
yn cyflawni rôl newyddiadurol hollol 
wahanol gan drafod materion sy’n codi 
o’r Cynulliad ynghyd â materion 
rhyngwladol o bersbectif Cymreig. 

O feddwl am y papur yng nghyd- 
destun Caerdydd a’r cyffiniau mae’n 
bwysig ystyried  impact a’r hygrededd y 
byddai papur dyddiol uniaith Gymraeg 
yn ei gynnig i’r iaith. Byddai cyfleon i 
bobl ifanc yr ardal fod â rhan yng 
ngwaith y papur a byddai’n sicr yn hwb 
rhyfeddol i Gymreictod fod yna bapur 
Cymraeg dyddiol ar gael yn ystafelloedd 
chweched dosbarth ysgolion uwchradd y 
cylch. Diau y byddai gweld lansio Y Byd 
hefyd yn annog rhai pobl ifanc o’r ardal 
i ystyried gyrfa newyddiadurol. Ar ben 
hyn oll, rwy’n meddwl ei fod hi’n 
bwysig iawn ystyried y cyfraniad y 
byddai gan bobl y brifddinas i’r papur 
newydd. 

Mae tîm Y Byd wrthi’n gweithio’n 
galed yn hybu ymwybyddiaeth am Y 
Byd ac yn ceisio casglu cefnogaeth 
ariannol gan bobl Cymru. Da chi, dewch 
yn un o gefnogwyr y papur newydd 
arloesol hwn er mwyn sicrhau y bydd 
cael ei ddarllen wrth y bwrdd brecwast 
yn realiti cyn pen dim! 

Catrin Dafydd 

Plasmawr)! Rydw i’n argymell y llyfr 
hwn i bob disgybl ysgol - bydd neges 
ynddo i chi!! 

Luned Evans, Blwyddyn 7, 
Ysgol Gyfun Plasmawr.
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Cwrdd gweddi cenhadol 

Ar nos Lun 6 Mehefin cawsom y pleser 
o groesawu i’n plith Heulwen Pritchard 
a fagwyd ym Mlaenau Ffestiniog. Daeth 
i sôn am ei phrofiadau pan fu’n gweithio 
fel  cenhades yn Cambodia  yn 
ddiweddar. Dyma wlad y killing fields 
o’r cyfnod tywyll a thrist yn ystod y 
70au a’r 80au pan fu rhyfel cartef dieflig 
yn y wlad. Dyma pryd geisiodd y Khmer 

Rouge ladd cenedl gyfan o bobl am eu 
ffordd o fyw; roedd yn ymgais i gael 
gwared ar unrhyw un oedd ag unrhyw 
fath o addysg tu cefn iddynt er mwyn 
dychwelyd at ffordd symlach cyn- 
ddiwydiannol o fyw. Cawsom ddarlun 
o’r dychrynllyd a’r gobeithiol ac er 
gwaetha’r gorffennol trist roedd y bobl 
yn hynod o addfwyn a chroesawgar. 
Gwlad yw hon o dua 13 miliwn o bobl 
a’r brif grefydd yw Bwdïaeth; er hynny, 
mae tua 250,000 o drigolion y wlad yn 
Gristnogion. Pwysleisiodd bod y ffydd 
Gristnogol yn tyfu’n raddol yno ac o 
dipyn i beth mae’r wlad bellach yn 
dechrau sefydlu ei hun fel man lle 
gallwch ystyried ymweld â hi. 

Sul yr Aelodau 
Ar ddydd Sul 19 Mehefin cafodd 
wasanaethau’r dydd eu trefnu a’u 
harwain gan Malcolm Thomas, 
ysgrifennydd y capel. Cymerwyd rhan 
yn y ddwy oedfa gan nifer o’r aelodau a 
chafwyd llawer o fendith a hwyl wrth 
gyd-addoli. Testun gwasanaeth y bore 
oedd ‘Un peth sydd yn angenrheidiol’ a 
thestun yr hwyr oedd ‘A phan 
weddïwch’. Roedd y ddwy oedfa yn 
gyfle i ganolbwyntio ar yr angen i gael 
Duw yn ganolbwynt i’n bywyd a’n 
ffydd. Datblygiad newydd yw’r syniad o 
Sul yr Aelodau. Nid yn unig y mae’n 
gyfle i gyd-addoli ond mae hefyd yn 
gyfle i ddod i adnabod ein gilydd yn 
well fel aelodau a chyd-Gristnogion. 
Cafwyd perfformiadau yn ystod y bore 
gan gôr cymysg; hwn hefyd wedi 
sefydlu gan aelodau’r capel. Y gobaith 
yw y bydd y gwasanaethau hyn yn dod 
yn rhan naturiol ac annatod o fywyd yr 
eglwys. Gobeithir cynnal Sul yr Aelodau 
nesaf rhyw dro yn ystod tymor yr 
Hydref. 

Caplan y Bae 
Ar ddydd Sadwrn 11 Mehefin 
sefydlwyd y Parch. Monica Mill fel 
caplan newydd y Bae yn yr Eglwys 
Norwyaidd. Daw atom o Swydd 

Rydychen fel olynydd i’r Parch. Michael 
Rees a ymddeolodd. 

C r oe s a wy d  h i  ga n  n i f e r  o 
gynrychiolwyr gan gynnwys y Parch 
Aled Edwards, sy’n gweithio gyda’r 
Cynulliad, a’r Parch Alun Tudur ar ran 
yr eglwysi Cymraeg. Croesawn hi yn 
gynnes iawn i’n plith. 

Genedigaeth 
Llongyfarchiadau  i  Claire  a  Chris 
Blackford  o  Gaerffili  ar  enedigaeth  eu 
hail  blentyn  sef  Manon  Esyllt,  chwaer 
fach i Iola. 
Cyhoeddi llyfr 
Daeth  cyfrol  ddiweddaraf  Hugh 
Matthews  o’r  wasg,  yn  cyflwyno 
ystyron  rhai  o  eiriau  a  delweddau 
pwys i g   y  f f yd d   G r i s t n og o l . 
Llongyfarchwn weinidog anrhydeddus y 
Tabernacl  ar  ei  waith  ac  annog  pawb  i 
brynu copi a’i ddarllen yn drylwyr. 
Swydd newydd 
Llongyfarchiadau i Siân Wyn Thomas ar 
ei  hapwyntiad  fel  athrawes  gyda 
chyfrifoldeb  dros  yr  Uned  Gymraeg 
newydd  a  fydd  yn  y  man  yn  tyfu  yn 
Ysgol  Gynradd  Gymraeg  fwyaf 
diweddar  Caerdydd.  Lleolir  yr  ysgol 
newydd  yn  yr  adeiladau  lle  bu  Ysgol 
Moorlands yn y Sblot. 
Wythnos Cymorth Cristnogol 
Diolch  i  bawb  a  fu’n  rhan  o 
weithgarwch  yr  wythnos.  Bu  nifer 
fechan  yn  casglu  o  ddrws  i  ddrws  ar 
Ystad  Lady  Mary  ac  eraill  yn  trefnu’r 
cinio  yn  y  capel  ar  y  bore  Mawrth  yn 
enw  Cyngor  Eglwysi  Canol  y  Ddinas. 
Cynhaliwyd  ffair  haf  yn  y  capel  ar  y 
bore  Sadwrn  ac  aelodau’r  Tabernacl 
oedd  yn  gyfrifol  am  sawl  gwedd  ar  y 
digwyddiad. 
Gradd Meistr 
Llongyfarchwn  Denzil  John  ar  dderbyn 
gradd M.Th  o  Brifysgol  Cymru.  Roedd 
y  prif  draethawd yn  trafod  tri  diwinydd 
o  Gwm  Rhymni,  sef  David  Williams, 
Pwl l  ypan t ,   David   Wi l l i ams , 
Waunwaelod  a  Morgan  John  Rhys, 
Llanbradach a anwyd yn ystod y 18G. 
Llwyddiant cricedwr ifanc 
Bu  Dewi  Preece  yn   dilyn   yn 
nhraddodiad y teulu drwy gael ei ddewis 
fel aelod o garfan griced Cymru dan 12 
oed.  Chwaraeodd  i  Gymru  yn  erbyn 
Swydd Gaerloyw ddydd Sul 26 Mehefin 
yng  Nghasnewydd.  Cafodd  ei  frawd 
Matthew    ei  gapio  dros  Gymru  dan  12 
hefyd. 

Criced  –  Tabernacl  yn  erbyn  Salem 
Canton 
Ddiwedd y mis chwaraewyd gêm griced 
bwysica’r  tymor  –  na,  nid  Lloegr  v 
Awstralia,  ond  y  Tabernacl  yn  erbyn 
Salem!  Salem  a  fatiodd  gyntaf  a 
chyrraedd  139  am  1  mewn  20  pelawd. 
Llwyddodd  y  Tabernacl  i  gyrraedd  141 
am  2  mewn  17  pelawd:  buddugoliaeth 
felly  i’r   Tabernacl  o  8  wiced. 
Llongyfarchiadau  i Matthew  Preece  am 
sgorio 105 heb fod allan. 
Gefeillio  gydag  Eglwys  Sefika  yn 
Lesotho 
Erbyn hyn mae’r rhan fwyaf yn gwybod 
am  hanes  y  Tabernacl    â’i  chwaer 
eglwys  yn Lesotho – ac yn enwedig am 
waith  Non  a  Gwenallt  Rees  yn 
hyrwyddo’r  berthynas.  Yn  ystod  yr 
wythnosau  diwethaf  bu  Gwenallt  yn 
siarad am yr ymgais i gynnig cymorth i 
bobl  Lesotho.  Bu’n  ymweld  ag  eglwys 
ym  Mhontrhydfendigaid,  Ysgol 
Gynradd  Gymraeg  Abercynon  a’r 
Ymgyrch  dros Gyfiawnder  a Heddwch, 
ac  mae’r  sefydliadau  i  gyd  wedi 
cyfrannu’n hael at yr achos. Os am fwy 
o wybodaeth neu i drefnu ymweliad gan 
Gwenallt,  ffoniwch (029) 20703624. 

Bore coffi 
Bore Sadwrn 18 Mehefin cynhaliwyd 
bore coffi llwyddiannus iawn yng 
nghartref Gareth a Ros Williams yn y 
Mynydd Bychan. Gwnaed dros £550 o 
elw ac fe’i rhennir rhwng nifer o 
elusennau a fydd angen cefnogaeth o 
gwmpas y Nadolig. 

Teyrnged 
Brynhawn Sadwrn 18 Mehefin mewn 
cyfarfod o Henaduriaeth Dwyrain 
Morgannwg a gynhaliwyd yng 
Nghalfaria Porth, cafodd ein gweinidog 
y Parch Glyn Tudwal Jones gyfle i dalu 
teyrnged i’r diweddar Dr Hywel 
Griffiths. Cyfeiriwyd ato fel gŵr 
amryddawn iawn oedd a’i wreiddiau yn 
y gwyddorau ond a oedd hefyd yn 
hyddysg yn yr ysgrythurau, yn 
bregethwr, cerddor ac emynydd. Bydd y 
tri emyn ar ddeg o’i waith yn Caneuon 
Ffydd yn angor i’w goffadwriaeth. 

Clwb Teithio ’91 
Bellach mae’r manylion am y daith i 
Ynys Wyth ym mis Hydref wedi eu 
dosbarthu gan Babs ac Aled Evans. Mae 
croeso i ddarllenwyr Y Dinesydd i 
ymuno â’r daith arbennig hon (ffoniwch 
(029) 20494376). Cafodd Clwb Teithio 
’91 ei ffurfio yn y flwyddyn 1991. Aeth 
y daith gyntaf i Baris, a bellach mae 24 
o deithiau wedi eu trefnu.
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Eglwys Minny Street 

Bethel, Rhiwbeina 
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Bedydd 
Bedyddiwyd Gruffudd, mab Dai a Carys 
Morgan ar 5 Mehefin yn Salem. 
Dymunwn yn dda iddynt fel teulu. 

Llongyfarchiadau 
Llongyfarchiadau i holl ieuenctid a 
ffrindiau Salem a gystadlodd yn 
Eisteddfod yr Urdd yng Nghanolfan y 
Mileniwm yn ddiweddar. Rydym yn 
llongyfarch hefyd yr aelodau a 
gyfrannodd er mwyn sicrhau llwyddiant 
yr Eisteddfod yn y Bae. 

Criced 
Mae’r tymor criced wedi hen ddechrau a 
braf yw nodi i ni chwarae tri gêm eisoes, 
yn erbyn Capel y Crwys, Pobol y Cwm 
a Thabernacl am y tro cyntaf. Cawsom 
lawer o hwyl a gobeithiwn y bydd y 
tywydd yn caniatáu i ni barhau â’n 
campau dros yr haf! 

CIS 
Cawsom noson wych o flasu gwin ar 17 
Mehefin. Diolch i Haf am drefnu. 

Clwb llyfrau 
Trafodwyd Hen Wlad fy Nhad yn 
ddiweddar. 

Aelodau newydd 
Rydym yn falch iawn o groesawu Mrs 
Jean Williams i’n plith. 

Gwyliau 
Dymunwn wyliau hapus yn llawn hwyl 
i’n holl aelodau a ffrindiau, hen ac ifanc, 
dros gyfnod prysur ac ymlaciol yr haf. 
Mwynhewch, boed eich teithiau ymhell 
neu’n agos! 

Hyfrydwch oedd cael croesawu tri aelod 
newydd  i’n  plith  dros  yr  wythnosau 
diwethaf – tair sydd eisoes wedi bod yn 
mynychu’r oedfaon yn gyson. Croesawn 
yn  gynnes  iawn  Mrs  Elfrys  Jones 
(Cyn coed ) ,   Mr s   Ni a   Mor g an 
(Rhiwbeina)  a  Mrs  Margaret  Morris 
(Rhiwbeina). 
Croesawn hefyd fabanod bach newydd 

i’n  plith  sef  Megan  Elisabeth  (merch  i 
James  a  Siân  yn  Llundain  ac  wyres  i 
Sarah  a  Ben  Barr)  ac  Iolo  Siôn  (mab  i 
Beca  a Richard  (Parc Fictoria)  ac ŵyr  i 
Tegwen a John Albert Evans). 
Fore  Sul  cyntaf  mis  Mehefin 

hyfrydwch  oedd  cael  tystio  i  fedydd 
efeilliaid,  Macsen  a  Mostyn  –  meibion 
Rachael  (Garside)  a  Richard  James  o 
Login.  A Sul olaf mis Mehefin, cawsom 
dystio  i  fedydd  dau  frawd  arall,  Dan  a 
Bryn, meibion Sharon a Phillip Bradley 
(Llanisien).   Dymunwn yn  dda  i’r  ddau 
deulu. 
Mae’r oedfaon misol cynnar wedi hen 

ennill  eu  plwyf  yn  amserlen  yr  eglwys 
gyda nifer o’r aelodau yn cymryd eu tro 
i  arwain  yr  oedfaon.    Testun  balchder 
arbennig fodd bynnag fu’r oedfa ym mis 
Mai  gan  mai  dau  o  blant  yr  Ysgol  Sul 
wnaeth wirfoddoli  i gymryd  yr awenau. 
Yng  nghwmni  Tomos  a  Megan  Lloyd 
Jones buom yn dilyn hynt nifer o arwyr, 
lleol  a  chenedlaethol,  a  diolchwn  yn 
fawr  i’r  ddau,  ynghyd  â’u  mam  gu, 
Rhiannon  Gregory,  am  roi  help  llaw 
iddynt!    Mis  yn  ddiweddarach  dau  o’n 
haelodau  ifanc  oedd  wrth  y  llyw. 
Cerddoriaeth  oedd  thema’r  oedfa  dan 
arweiniad  Kathryn  Jones  a  Carwyn 
Fowler  a  hyfryd  oedd  cael  gwrando  ar 
sain hyfryd y delyn yn nwylo Carwyn a 
gweld  brwdfrydedd  y  plant wrth  iddynt 
hwythau gael cynnig arni. 
Ddiwedd  Mai,  a  gyda  Chaerdydd  yn 

croesawu  Eisteddfod  yr  Urdd  i’n  plith, 
hyfrydwch  oedd  cael  cynnal  yr  oedfa 
agoriadol  ym  Minny  Street.    Gyda’r 
gwasanaeth  wedi  ei  lunio  gan  y 
gweinidog, cawsom arweiniad ar lafar a 
thrwy  gyfrwng  y  gerddorfa  gan 
ieuenctid  o  eglwysi  Cymraeg  y  ddinas. 
Diolchwn o galon i bob yr un ohonynt a 
llongyfarchwn  yn  gynnes  pawb  wnaeth 
gyfrannu  mewn  unrhyw  fodd  i 
lwyddiant yr Eisteddfod a ddilynodd. 
Wedi dros chwarter canrif o gysylltiad 

â  Minny  Street  mae  ein  gofalwr,  Alan 
King,  bellach  wedi  ymddeol.    Cawsom 
fel  eglwys  gyfle  i  ddiolch  a  chyflwyno 
rhodd fel arwydd o’n gwerthfawrogiad i 
Alan  mewn  te  pnawn  Sul  cyntaf  mis 
Mehefin.    Gwelwn  golli  ei  waith  a’i 

bresenoldeb  serchog  cyson  yn  nhŷ’r 
capel  ond  dymunwn  yn  dda  i  Alan  a’i 
briod,  Ruth,  wrth  iddynt  symud  i’w 
cartref newydd ym Mhontprennau. 

Bu’n  fraint  i’r  eglwys  gael  ei  gwahodd 
yn  ddiweddar  i  arwain  ‘Soirée 
Ddiwylliadol  y Pasg’  yn Neuadd Gerdd 
yr  Hipodrôm,  yng  nghartref  Hywel  a 
Gwyneth  Jeffreys  ger  llyn  y  Rhath. 
Cynhaliwyd y soirée, a oedd yn dwyn y 
teitl  ‘Gwna  fi  fel  pren  planedig,  O!  fy 
Nuw’,  ar  nos  Lun  9 Mai  2005,  a  phrif 
t h em a ’ r   n o s o n   o e d d   c o f i o 
daucanmlwyddiant marw Ann Griffiths. 
Roedd hi’n noson i’w chofio, yn gyfle 

i  gydganu  rhai  o  emynau  mwyaf 
adnabyddus  Ann  ac  i  wrando  ar 
berfformiadau  disglair  gan  unawdwyr  a 
chorau. Cafwyd hefyd amser i fyfyrio ar 
eiriau’i  hemynau  a’i  llythyrau  ac  i 
ystyried  pwysigrwydd  cyfraniad 
llenyddol  Ann  Griffiths  yn  ogystal  â 
dwyster ei phrofiad ysbrydol a’i chariad 
tanbaid at Grist. 
Roedd  elw’r  noson  yn mynd  at  waith 

Tearfund  ac  fe’n  hatgoffwyd  gan  Dr 
Dewi  Arwel  Hughes,  Ymgynghorydd 
Diwinyddol  Tearfund,  am  yr  angen 
dybryd  sydd  yn  Affrica  lle  y  mae 
cymaint o bobl yn marw bob wythnos ag 
a  laddwyd  gan  y  Tsunami.  Bu  farw 
baban Ann Griffiths yn bythefnos oed a 
bu  farw  hithau  ryw  bythefnos  wedi 
hynny. Roedd colli dau fywyd mor ifanc 
yn  drychineb  a  ddylai’n  sbarduno  ni  i 
geisio estyn cymorth i wragedd a phlant 
sydd mewn sefyllfaoedd tebyg yn y byd 
sydd  ohoni  ddau  gan  mlynedd  yn 
ddiweddarach. 

Yn Galw ar Garedigion y 
Ddrama Amatur 

Dau gwrs hyfforddiant ar 
gyfer y theatr: 

‘Yr actor a’i gorff’ 
Y Theatr Gorfforol 

neu 

‘O’r dudalen i’r llwyfan’ 
Y Theatr Americanaidd 

Gyfoes 

Prifysgol Cymru, Llanbedr 
Pont Steffan 

7–13 Awst 2005 

Croesawyd cynrychiolwyr o'r eglwysi 
eraill i Fethel ar 9 Mehefin i wrando ar 
ddarlith hynod o ddifyr gan Dr Wyn 
James ar y cysylltiad rhwng Ann 
Griffiths a Thomas Charles o'r Bala.  Y 
Parch. Denzil John fu'n llywyddu a 
diolchwyd i'r siaradwr gan Dr John 
Gwynfor Jones. 

Bu Mrs Iola James, Cyncoed, a Mr Tom 
Edwards, Rhiwbeina, yn yr ysbyty yn 
ddiweddar. Dymunir gwellhad buan i'r 
ddau.
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Eisteddfod  Genedlaethol  yr  Urdd 
2005 
Llwyddiannus  iawn  oedd  Eisteddfod  yr 
Urdd  eleni  draw  ym  Mae  Caerdydd. 
Llongyfarchiadau  mawr  i’r  disgyblion 
hynny  a  berfformiodd  yn  y  sioe  gerdd 
Les  Miserables  yng  Nghanolfan  y 
Mileniwm  ar  nosweithiau  Mawrth  a 
Mercher  –  roedd  pob  un  ohonoch  yn 
wych! 
Cystadlodd nifer fawr o ddisgyblion yr 

ysgol yn ystod yr wythnos. Ni chafodd y 
canlynol  lwyddiant,  ond  roedd  y 
cystadlaethau o safon uchel iawn: Grŵp 
Dawnsio Disgo 1215; Cân Actol 1215; 
Ensemble Pres 1519; Unawd Telyn 15 
19  – Ffion Rhisiart; Llefaru Unigol  12 
15 – Ffion Lewis 
Llongyfarchiadau  mawr  i’r  canlynol 

am  gyrraedd  y  llwyfan  ac  eraill  am 
ennill!    Ymgom  Iau  1215:  3ydd  yn 
genedlaethol  (Caitlin  McKee,  Michael 
Stephens, Anya Gwynfryn) 
Ymgom  Hŷn:  1af  yn  genedlaethol  – 
Leah Dafydd, Rhidian Marc 
Parti Llefaru Hŷn: 1af yn genedlaethol 
Dawns  Unigol  i  Ferched  1519:  1af  – 
Lowri Walton. (Wedi ei dewis eto eleni i 
fynd ymlaen i gystadlu am Ysgoloriaeth 
Bryn Terfel ym mis Medi – pob hwyl!) 
Dawns Unigol i Fechgyn o dan 15: 3ydd 
– Rhun Llewellyn 
Band Roc a Phop o dan 25: 3ydd – Alun 
Biffin, Iwan Biffin, Rhodri Brooks 
Cyfansoddi  o  dan  15:  3ydd  –  Robert 
Morgan 
Cyfansoddi  o  dan  19:  2il  –  Stephanie 
Dyer 

Cystadleuaeth Ddawnsio Hip Hop 
Llongyfarchiadau  i  grŵp  dawnsio  hip 
hop  sydd  yn  cynnwys  disgyblion  Bl.  9 
o’r  ysgol  hon,  Lauren  Patterson  a  Ruth 
Ollman,  am  ennill  yng Nghystadleuaeth 
Prydain  yn  ddiweddar. Maent  yn mynd 
ymlaen  i  gystadlu  yng Nghystadleuaeth 
y  Byd  yn  Los  Angeles  ym  mis  Awst. 
Rhaid  iddynt  godi  arian  er  mwyn  talu 
am eu taith yno. Pob lwc i chi’ch dwy! 

Wythnos  hybu  teithio  cynaladwy  a 
diogel i’r ysgol 
Yn  ystod  wythnos  Mehefin  20    4  fe 
drefnodd  dosbarth  Daearyddiaeth  82b 
ymgyrch ysgol gyfan i annog disgyblion 
ac  athrawon  i  feddwl  o  ddifrif  am  eu 
dulliau teithio i’r ysgol ac ystyried a oes 
modd  newid  i  ddulliau  teithio  mwy 
cynaladwy, diogel ac iach. 
Drwy  gydol  yr  wythnos  cofnodwyd 

enwau  pawb  a  oedd  yn  cerdded  neu’n 

beicio  i’r  ysgol  ac  fe’u  gwobrwywyd 
gyda  ffrwyth  a  diod  wrth  iddynt 
gyrraedd yr ysgol. 
Ar  fore Gwener  fe wobrwywyd pawb 

a  oedd  wedi  cerdded  neu  feicio  trwy 
gydol yr wythnos gyda band llawes Her 
Iechyd  Cymru.  Gosodwyd  her  i’r 
athrawon  rannu  lifft  i’r  ysgol  drwy’r 
wythnos  ac  fe  hanerwyd  y  nifer  o  geir 
sydd  fel  arfer  ar  safle’r  ysgol.  Gobaith 
mawr  yr  ymgyrch  yw  y  daw  cerdded, 
beicio  a  rhannu  car  yn  batrwm  cyson  i 
boblogaeth yr ysgol. 

Chwaraeon 
Rygbi cyffwrdd merched 
Llongyfarchiadau  i  dîm  rygbi  cyffwrdd 
merched  o  dan  19  oed  a  ddaeth  yn 
bencampwyr  Cymru  yn  ddiweddar. 
Dyma’r ail waith yn olynol i’r tîm ennill 
y gystadleuaeth sy’n cael ei chwarae yn 
Stadiwm y Mileniwm. Ennill o 2 gais i 0 
yn  erbyn  Ysgol  Brynteg  wnaeth  y 
merched  yn  y  rownd  derfynol  gyda 
Gwenan  Harries  o  Fl.  12  ac  Elinor 
Snowsill  o  Fl.  11  yn  sgorio.  Braf  oedd 
gweld  bod  safon  y  gystadleuaeth  yn 
uchel iawn. 
Y tîm: Gwenan Harries, Elinor Snowsill, 
Elin  Beynon,  Laura  Walbeoff,  Carissa 
Turner,  Bethan  Evans,  Michaela 
Crocker, Lowri Llewellyn, Sophia Watt, 
Aimee Hill a Hannah Coles. 
Tîm  dan  13  oed:  Rhaid  dweud  bod 

dyfodol disglair iawn i’r tîm yma. Tîm a 
oedd yn cynnwys 10 chwaraewraig o Fl. 
7   a   oedd   yn   chwarae   mewn 
cystadleuaeth  ar  gyfer  Bl.  7  ac  8. 
Llwyddodd  y  tîm  i  gyrraedd  y  rownd 
gynderfynol ac yna colli yn yr eiliad olaf 
o 3 cais i 2 yn erbyn Ysgol Dyffryn Tâf 
a  aeth  ymlaen  i  ennill  y  gystadleuaeth. 
Da  iawn Bl.  7  am  eich  ymroddiad a’ch 
ymdrech drwy’r flwyddyn. Daliwch ati! 
Y  tîm:  Gwenan  Price,  Megan  Price, 
Marianne  Dupuy,  Angharad  Llewellyn, 
Angharad  King,  Cadi  Jones,  Nicola 
Powdrill, Catrin Herbert, Megan Powell 
Williams a Mirain Phillips. 
Rhaid  diol ch   am  gefn ogaeth 

disgyblion  o  Fl.  9  a  staff  yr  ysgol  a 
ddaeth i gefnogi’r timoedd ar y diwrnod 
hwn. 

Pêlrwyd 
Llongyfarchiadau  i  dimoedd  pêlrwyd 
Bl.  7,  8  a  9  a  gymerodd  rhan  mewn 
diwrnod  hwylus  iawn  yn  Stadiwm  y 
Mileniwm  yn  ddiweddar.  Bwriad  y 
gystadleuaeth oedd  i godi arian ar gyfer 
tîm  dan  21  oed  Cymru.  Diwrnod 

llwyddiannus iawn! 

Pêldroed merched 
Ar  ddydd  Gwener  Mehefin  24, 
cynhaliodd  y  ‘Bluebirds’  gystadleuaeth 
7 bob ochr rhwng ysgolion cyfagos lawr 
yn Lecwydd. Yn nhîm Ysgol Plasmawr 
roedd  Sophia  Watts,  Amy  Hill,  Sharys 
Spinola, Zoe Friis, Lowri Van Steelant, 
Megan  PowellWilliams,  Nicola 
Powdrill  a  Catrin  Herbert.  Chwaraeodd 
pob un yn arbennig o dda a llwyddodd y 
tîm i ennill bob un gêm gan sgorio 8 gôl 
mewn tri gêm cyn mynd ymlaen i golli 3 
  2  yn  erbyn  Ysgol  Porthcawl  yn  y 
rownd  olaf.  Serch  hynny,  gwahoddwyd 
y  tîm  i  fynd  ymlaen  i  gystadlu  yn  y 
rownd derfynol ar 30 Fehefin. Pob  lwc! 
Diolch  hefyd  am  gymorth  Elinor 
Snowsill o Fl. 11 ar y diwrnod. 

Diwrnod cerdd Bl. 6 
Ar ddydd Iau, 23 Mehefin daeth heidiau 
o  blant  Bl.  6  yr  ysgolion  cynradd 
cyfagos  i’r  ysgol  i  gael  blas  ar 
gerddoriaeth. Roeddent eisoes wedi cael 
blas  gyda’r  adran  Addysg  Gorfforol  ar 
wahanol  chwaraeon,  ond  cerddoriaeth 
oedd  dan  sylw  ar  y  diwrnod  hwn. 
Canodd y côr, a oedd yn cynnwys y rhan 
fwyaf o blant Bl. 6 a rhai o aelodau o Fl. 
7, 8 a 9, gydag ambell un o’r chweched 
dosbarth.  Miss  Lewis,  Pennaeth  yr 
Adran  Gerdd,  a  Miss  Thomas  oedd  yn 
gyfrifol  am  ein  harwain.  Rhai  o’r 
caneuon a ganwyd oedd  ‘Soffa Jazz’ ac 
‘Ymdeithgan  yr  Urdd:  Sain  Cerdd  a 
Chân’. Arweiniwyd y gerddorfa gan Mr 
Thistlewood  sydd  fel  arfer  yn  rhoi 
gwersi  offerynnol  yn  yr  ysgol.  Cafodd 
disgyblion  Bl.  6  gyfle  i  chwarae  gyda 
disgyblion  o  bob  blwyddyn yn  yr  ysgol 
gydag  ystod  eang  o  offerynnau  yn  cael 
eu  chwarae  i  greu  sain  ardderchog. 
Roeddent  yn  chwarae  y  darnau  ‘Out  of 
Africa’  a  ‘There’s  No  Business  Like 
Show Business’. 
Diweddglo’r  dydd  oedd  cyngerdd  i 

ddangos  i  rieni  ac  athrawon  Bl.  6  eu 
talentau ardderchog. Perfformiodd y côr 
a’r  gerddorfa  yn  wych,  a  gan  ystyried 
mai  dim  ond  diwrnod  o  ymarfer  a 
gawsant  roedd  yn  dipyn  o  ryfeddod! 
Mae’r  diwrnod  wedi  rhoi  cyfle  i  Fl.  6 
ddod  i  adnabod  disgyblion  yr  ysgol  a’i 
gilydd  yn  well.  Rydw  i’n  siŵr  y  bydd 
pawb yn edrych ymlaen at fis Medi ac at 
brosiectau cerdd y dyfodol. 

Tanwen Rolph, Blwyddyn 9 

Taith i’r India 
Dros  y  gwyliau  haf  eleni  bydd  Miss 
Margaret  Davies,  Pennaeth  yr  Adran 
Addysg  Grefyddol,  yn  mynd  am  bum 
wythnos i India. Bydd yn dysgu Saesneg 

Ysgol Gyfun Plasmawr
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TRYDANWR 
gyda dros 20 mlynedd 

o brofiad 
Gallu i ymgymryd a gwaith 
trydanol i safon BS 7671 a'r 
Rheolau Adeiladu: Adran P. 
(Cofrestrwyd gyda NICEIC 

o dan yr enw Davies Electrical) 

Ffoniwch 
Caerwyn Davies 

ar (029) 20868208 
neu 07967 558664 
neu (01443) 814443 

CYDNABYDDIR CEFNOGAETH 

I’R CYHOEDDIAD HWN 
www.bwrddyriaith.org 
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mewn  ysgol  i  blant  ifanc  a merched  ag 
anghenion arbennig ac yn cael y profiad 
o  aros  gyda  theulu  yno.  Mae  Miss 
Davies  yn diolch yn  fawr  i’r disgyblion 
a’r  staff  hynny  sydd  wedi  trefnu 
gweithgareddau gwahanol er mwyn codi 
arian  ar  gyfer  yr  ysgolion  allan  yno  ac 
am yr holl arian sydd wedi ei gasglu yn 
barod. Yn ddiweddar  trefnwyd diwrnod 
gwisgo  dillad  eu  hunain  yn  yr  ysgol  er 
mwyn  codi  arian  a  bydd  prynhawn  o 
weithgareddau  cyn  diwedd  y  tymor.  Ar 
nos Wener,  24 Mehefin,  cafwyd  noson 
Indiaidd yn nhŷ Mr Jenkins, Pennaeth yr 
Adran  Wyddoniaeth.  Talodd  pawb 
£12.50  yr  un  a  chafwyd  pedwar  cwrs 
bendigedig  mewn  awyrgylch  Indiaidd! 
Llwyddwyd  i  godi  dros  £200!  Noson 
hwylus a  llwyddiannus iawn. Diolch yn 
fawr i’r cogydd Mr Jenkins a’i wraig am 
y croeso a’r bwyd blasus! 

Caryl Lewis 
sydd wedi 
cipio gwobr 

Llyfr y Flwyddyn 
2005 

Nos Fawrth 21 Mehefin, yng 
Ngwesty’r Hilton Caerdydd, 
datgelwyd taw enillydd Llyfr y 
Flwyddyn 2005 yw Caryl Lewis, am 
ei nofel Martha, Jac a Sianco (Y 
Lolfa, 2004). 

Cyflwynwyd y wobr o £10,000 i’r 
awdur ifanc, sy’n wreiddiol o 
Ddihewyd, gan Alun Pugh, y 
Gweinidog dros Ddiwylliant, 
Chwaraeon a’r Iaith Gymraeg, 
mewn seremoni fawreddog yng 
nghwmni’r darlledwr Guto Harri a’r 
gantores Amy Wadge. 

Dywedodd Alun Pugh: ‘Mae’n 
bleser gennyf bod yn bresennol heno 
i anrhydeddu hufen ysgrifennu 
cyfoes Cymreig yn y ddwy iaith. 
Mae’r llyfrau yn y gystadleuaeth 
fawreddog hon yn engreifftiau 
ardderchog o’r hyder cynyddol yn yr 
hyn y gall y celfyddydau eu cynnig i 
Gymru, a dengys bod llên yng 
Nghymru yn fywiog ac yn ffynnu. 
Rwy’n eithriadol o falch fy mod 
wedi gallu rhoi nawdd ariannol i’r 
ffurf lenyddol hollbwysig hon.’ 

Dywedodd Meg Elis, cadeirydd y 
panel Cymraeg, ‘Mae Caryl yn 
llenor disglair. Yr oeddem ni’n tri fel 
beirniaid yn unfryd unfarn mae hi 
oedd wedi ysgrifennu’r nofel orau.’ 
Bu’n frwydr caled rhwng y dair ar y 
Rhestr Fer, gyda’r awdur profiadol 
Bethan Gwanas a’r bardd a’r 
nofelydd Elin Llwyd Morgan ill dwy 
ar y Rhestr Fer yn ogystal. Dyma’r 
tro cyntaf i nofel gan Caryl 
ymddangos ar Restr Fer Llyfr y 
Flwyddyn a llongyfarchiadau mawr 
iddi ar ei champ. 

Trefnir y wobr gan yr Academi 
Gymreig, yr asiantaeth hyrwyddo 
llenyddiaeth, ac fe’i noddir gan 
Gyngor Celfyddydau Cymru. 

Yr enillydd yn Saesneg yw Owen 
Sheers am ei nofel The Dust Diaries 
(Faber, 2004). 

Caryl Lewis 

Owen Sheers 

Ysgol Plasmawr (parhad) 

Diolch 
am stiwardio 

Gair yw hwn i ddiolch i bob un ohonoch 
wirfoddolodd  i  stiwardio  yn  ystod 
Eisteddfod  Genedlaethol  yr  Urdd  ym 
Mae Caerdydd eleni. 
Oherwydd  y  gofynion  gwahanol  i'r 

arfer  yng  Nghanolfan  y  Mileniwm,  ac 
yn  y  sinemâu  a'r  meysydd  parcio,  bu 
galw  am  warchod  lleoliadau  a  phyrth 
pell  ac  agos  o  fore  bach  hyd  yr  hwyr. 
Llwyddwyd  i  wneud  hynny  drwy  i  chi 
roi  o'ch  amser,  gan  aberthu  mynychu'r 
ŵyl  neu  gwmni'ch  teulu  am  oriau  ar  y 
tro. 
Mawr  yw  ein diolch  i  chi. Hyderwn  i 

chi  fwynhau'r  cyfle  i  ddod  i  adnabod 
rhai o gyfrin  fannau'r ganolfan newydd, 
i gwrdd â'r miloedd o ymwelwyr a'r ŵyl 
ac i gyfarwyddo a'r ardal o gwmpas Bae 
Caerdydd. 
Yn  ogystal  â  gwirfoddolwyr  o  ardal 

Caerdydd  a'r  cylchoedd  cyfagos, 
teithiodd  rhai  ohonoch  o  ardaloedd 
Ogwr, Gwent, Nedd, Tawe a thu hwnt  
ac un o dre Coventry! Erbyn yr adeg pan 
fydd  yr  ŵyl  yn  dychwelyd  i'r  Bae, 
estynnwn  groeso  i  ddarpar  stiwardiaid 
eraill o 'bob cwr o Gymru i fanteisio ar y 
cyfle  i  weld  lle  mor  rhyfeddol  yw'r 
warin  o  goridorau  sydd  yng  nghefn  y 
llwyfan.  Rhowch  e  yn  eich  dyddiadur 
nawr! 
Irfon Bennett 
Trefnydd



GWRES GWYN 
Oes rhywun wedi gwasanaethu 

eich boeler eleni? 
Nac oes? 

Cysylltwch â 
Gwyn Rhys Jones 

Gosodwr Cofrestredig Rhif 190209 
Tŷ Gawlo Isaf, 

Cefn Mably. CF3 6LP 

07974 80 30 89 
gosod a symud rheiddiaduron, 

adnewyddu boeleri ac 
ystafelloedd ymolchi, 

diweddaru systemau ac 
unedau rheoli, darganfod a 

datrys namau mewn 
systemau, tystysgrifau 

diogelwch 
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Llongyfarchiadau mawr i 
Dylan  Huw  Jones,  mab  Janie  a’r 
diweddar  Dafydd  Jones,  Dinas  Powys, 
ar  ei  briodas  â  Catrin  Meirion,  merch 
Sera  a  Dafydd Meirion,  Yr Wyddgrug, 
ar 28 Mai. 

Taith Haf flynyddol Tŷ’r Cymru 
Fe’i  cynhaliwyd  ar  nos  Fercher  15 
Mehefin  pan  ymwelwyd  â  Bae 
Caerdydd gan fynd i’r Tiwb i gael sgwrs 
am ddatblygiad y Bae, cyn mynd  i gael 
sgwrs  gan  Betty  Campbell,  cyn 
brifathrawes  Ysgol  Mount  Stuart,  yng 
Nghanolfan  Hanes  Tre  Bute.  Yna 
aethpwyd draw i Ganolfan y Mileniwm i 
gael cip ar Wersyll  yr Urdd yno ac  yna 
draw  i  Benarth  at  y  morglawdd  cyn 
dychwelyd  i’r  Bae  i  gael  swper  yn 
nhafarn y Waterguard. Iorwerth Morgan 
oedd yn gyfrifol am y trefniadau. 

Cyfarfod blynyddol yn Rhiwbeina 
Cynhaliwyd  cyfar fod  blynyddol 
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbeina ar nos 
Lun  20  Mehefin  pryd  etholwyd 
swyddogion  newydd  ar  gyfer  tymor 
2005/6.  Falmai  Griffiths  fydd  y 
cadeirydd  newydd,  Ann  Brain  yn 
ysgrifennydd  a  Gwyneth  Jennings  yn 
drysorydd.  Wedi’r  cyfarfod  busnes 
cafwyd  adloniant  gan  Delwyn  Siôn  a 
mwynheuwyd  ei  gyfraniad  yn  fawr  gan 
y gynulleidfa luosog. 

Gwledd o ganu yn Neuadd Dewi Sant 
Y  gantores  Nicole  Cabell  o’r  Amerig 
oedd  enillydd  y  gystadleuaeth Canwr  y 
Byd   yn   Neua dd   Dewi   San t . 
Ymddangosodd  pump  yn  y  rownd 
derfynol  a  phlesiwyd  y  beirniaid  a’r 
gynulleidfa  yn  fawr  gan  safon  y  canu. 
Enillodd  Nicole  Cabell  dlws  o  grisial 
Cymreig  a  siec  am £10,000.  Sefydlwyd 
y  gystadleuaeth  hon  gan  y  BBC nôl  yn 

1983. Eleni ymgeisiodd 700 o gantorion 
o  ar  draws  y  byd  am gyfle  i  gystadlu a 
dewiswyd  25  i  ymddangos  yn  Neuadd 
Dewi Sant. 

Nofio’n gyflym! 
Llongyfarchiadau  i  David  Davies  y 
Cymro  Cymraeg  o’r  Barri  ac  enillydd 
Medal Efydd yn y Gemau Olympaidd yn 
Athen ar ei gamp ddiweddaraf yn y pwll 
nofio  yn  Abertawe  ar  19  Mehefin  pan 
recordiodd  yr  ail  amser  cyflymaf  yn  y 
byd eleni yn y gystadleuaeth nofio rhydd 
dros 1,500 medr. 

Cerflun arall i David Lloyd George 
Sefydlwyd pwyllgor  apêl nôl  yn  1998  i 
godi  arian  tuag  at  godi  cerflun  i  Lloyd 
George  yn  Sgwâr  y  Llywodraeth  yn 
Llundain  a  rhoddwyd  nod  o  godi 
£323 , 000  t uag   a t   y  cyn l l un . 
Cyrhaeddwyd y nod gyda rhodd hynod o 
hael  gan  Stanley  Thomas,  sefydlydd 
cwmni  Peter’s  Savoury  Products  ym 
Merthyr Tudful. Felly  ymhen blwyddyn 
neu  ddwy  codir  y  cerflun  i  gofio  un  o 
wŷr  enwocaf  Cymru  a  ddaeth  yn  Brif 
Weinidog Prydain. Mae cerflun i gofio’r 
gŵr  mawr  yng  Ngerddi’r  Orsedd  yng 
Nghaerdydd  ers  blynyddoedd  bellach 
ond da ydy meddwl y codir cerflun arall 
iddo yn Llundain i gydnabod ei fawredd 
yn  y  byd  gwleidyddol  ar  yr  ynysoedd 
hyn.  Cynllunnir  y  cerflun  gan  Glynn 
Williams, Athro Cerfluniaeth yn y Coleg 
Celf Frenhinol yn Llundain. 

Clod i Côrdydd 
Roedd  y  wasg  yn  canmol  gwaith  y  côr 
ym  mherfformiad  Requiem  Verdi  yn 
Neuadd Dewi Sant ar 8 Mehefin.   Un o 
brif  rinweddau’r  perfformiad  oedd  sain 
heini  a  bywiog  y  côr  a  ffurfiwyd  drwy 
ymuno  lleisiau  ifanc  Côrdydd  gyda 
Chorws Cenedlaethol BBC Cymru. 

Newyddion 

Merched y Wawr 
Croesawyd  llawer  iawn  o  ffrindiau  ac 
ymwelwyr  i’r  babell  yn  ystod  wythnos 
Eisteddfod  yr  Urdd  2005  ym  Mae 
Caerdydd.  Bu’r  safle  yn  fwrlwm  o 
weithwyr  yn gweini  te a choffi ac eraill 
yn sgwrsio a thrafod. 
Thema  y  babell  eleni  oedd  Cadw’n 

Iach/Bwyta’n  Iach.  Tra  oedd  pawb  yn 
mwynhau’r  eisteddfod,  roedd  tair  aelod 
dewr  a  brwdfrydig  o’r  mudiad,  Einir, 
Elsie a Meryl yn dechrau ar daith feicio 
noddedig  o  Borthaethwy  i  Gaerdydd 
gydag aelodau eraill yn ymuno â hwy ar 
y daith. Un o’r merched hynny – a oedd 
yn  cynrychioli’r  rhanbarth  deddwyrain 
–  oedd  Jen  McDonald.  Beiciodd  Jen 
gydag Einir, Elsie a Meryl o Abertawe i 
Gaerdydd  ac  ar  ddiwedd  eu  taith 
der byn iwyd  hwy  i ’r   Bae  gan 
gyfarwyddwr  yr  Urdd,  Efa  Gruffydd 
Jones  a  llu  o  aelodau  ac  ymwelwyr. 
Roedd  pawb  yn  falch  o’u  derbyn  yn  ôl 
yn ddiogel ac wedi cyflawni  tasg anodd 
er  mwyn  codi  arian  dros  ‘Diabetes 
Cymru’. 
I  nodi’r  achlysur  fe  wnaeth  Llinos 

Roberts o Ddinbych  faner yn arddangos 
y daith; cyflwynwyd hon i Efa a bydd y 
faner  i’w  gweld  yng  Nghanolfan  yr 
Urdd yn y Bae. 
Mae  dwy  gangen  o  Ferched  y  Wawr 

yma  yn  y  ddinas  ac  mae  un  gangen  ar 
ddeg yn y rhanbarth – beth am ymuno â 
ni  yn  ein  gweithgareddau  neu  os  oes 
eisiau  mwy  o  wybodaeth  arnoch 
cysylltwch  â  Brenda  Jones  (029)  2084 
2946.



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

Felly, 
Gwasanaethau 007 

amdani ! 
DISGO DWYIEITHOG 
ASIANT TWMPATH 

SYSTEM SAIN I AREITHIAU 
RIG GOLEUO I GRWPIAU BYW 

Cysylltwch â Ceri ar 
07774 816209 neu 
029 2020813812 

ceri33@btopenworld.com 
Ar gael dros Gymru benbaladr 

a thu hwnt 

Iau–Mawrth, 14–19 Gorffennaf 
Gwibdaith flynyddol Cymdeithas 
C a r n h u a n wc .  D i l y n  l l w yb r a u 
Carnhuanawc i Iwerddon. Arweinydd: 
Keith Bush. Manylion pellach: Nans 
Couch (029-2075-3625) neu Catherine 
Jobbins (029-2062-3275). 
Llun, 18 Gorffennaf 
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. 
Gwibdaith. 
Mercher–Sadwrn, 20–23 Gorffennaf 
Cynhadledd Astudiaethau Gwerin 
Celtaidd, Prifysgol Caerdydd: ‘Llên 
Gwerin a Hunaniaeth.’ Prif siaradwyr: 
Diane Goldstein (Prifysgol Memorial, 
Newfoundland), Patricia Lysaght (Coleg 
Prifysgol Dulyn), Sioned Davies 
(Prifysgol Caerdydd). Cynhadledd 
ddwyieithog fydd hon. Cynigir 
gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o’r 
Gymraeg i ’r Saesneg. Cost y 
gynhadledd: £75, £40 (gostyngiad), £20 
(1 diwrnod). Am ragor o wybodaeth, 
cysylltwch ag Ysgol y Gymraeg, 
Pri fysgol  Caerdydd,  Adei lad y 
Dyniaethau, Caerdydd CF10 3EU (029- 
2087-4843; cymraeg@caerdydd.ac.uk; 
www.caerdydd.ac.uk/cymraeg) 
Iau, 15 Medi 
Cylch Cinio Merched Caerdydd. Noson 
yng nghwmni Arwel Ellis Owen yng 
Nghlwb Golff Radur am 7.30 yh. Croeso 
cynnes  i  bawb  ac  yn  enwedig  i aelodau 
newydd. 
Gwener–Sadwrn, 2324 Medi 
Cynhadledd  flynyddol  Canolfan 
Uwchefr ydiau  Cymry  Amer ica , 
Prifysgol  Caerdydd:  ‘Y  Wladfa  ym 
Mhatagonia:  Ddoe, Heddiw ac Yfory.’ 
Siaradwyr: Paul W. Birt, Bill Jones, 
Susan Wilkinson, Walter Ariel Brooks, 
Geraldine Lublin, Elvey MacDonald a 
Robert Owen Jones. Am ragor o 
wybodaeth, cysylltwch ag Ysgol y 
Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, Adeilad 
y Dyniaethau, Caerdydd CF10 3EU 
(029-2087-4843; 
cymraeg@caerdydd.ac.uk). 

Anfonwch fanylion ar gyfer y 
Calendr at Dr E. Wyn James, 16 
Kelston Rd, Yr Eglwys Newydd, 
Caerdydd CF14 2AJ (Ffôn: 2062 
8754; Ebost: 
JamesEW@caerdydd.ac.uk). 

Mae Calendr y Dinesydd hefyd ar wefan 
Menter Caerdydd: www.echlysur.com 

15 

Calendr y 
Dinesydd 

Y DINESYDD   GORFFENNAF 2005 

Ddoe yn rhwym ond heddiw’n rhydd – o gadwyn 
Ei gadair yw Dafydd; 

Ond ei wên fel seren sydd 
Yn harddu eto’r hwyrddydd. 

Emyr Phillips 

Dafydd... 
Bydd hi’n llwm nawr heb dy gwmni, - heb we 

Ben bwrdd drwy dy dresi, 
Heb ‘werthin bach dy borthi, 
Y tinc yn dy lygad di. 

Rhys Dafis 

Teyrnged i Dafydd 
Gruffydd Dafydd gan 

ei ffrindiau 
dosbarth nos 

gan Rhys Dafis, athro’r dosbarth 
‘Nyddu’r Cynganeddion’ yng Ngwaelod 

y Garth 

Roedd gan Dafydd nifer fawr o 
ddiddordebau a thalentau, ac roedd 
barddoni yn un ohonyn nhw. Buom yn 
freintiedig o gael cwmni Dafydd dros 
sawl gaeaf yn nosbarth nos ‘Nyddu’r 
Cynganeddion’ ym Methlehem, 
Gwaelod y Garth. Roedd hi’n amlwg yn 
ymdrech fawr iddo fe ac i Delyth ei fam 
droi allan, yn enwedig ar noson oer a 
gwlyb, ond cyrraedd a wnâi, â’i wên yn 
cynhesu pawb. Yn wahanol i weddill yr 
aelodau – rhai fel Ifan Roberts a Dafydd 
Huws – byddai o fynychaf wedi gwneud 
ei dasgau cartref. Byddai hefyd yn cofio 
ei nodiadau a’i lawlyfrau! Roedd e’n 
amlwg yn mwynhau, ac yn gwgu pan 
ddoi Delyth i’w nôl. 

Er nad oedd Dafydd yn llwyddo i 
gynnwys cynghanedd gywir bob tro, 
roedd yna dinc cynghanedd drwy ei 
waith. Ac yn fwy na hynny, roedd 
ganddo wastad rywbeth pwysig a 
bachog i’w ddweud. Roedd e’n graff ac 
yn mwynhau tynnu ambell sefydliad neu 
unigolyn rhy bwysig i lawr beg neu 
ddau gyda’i linellau crafog. Roedd e’n 
gymêr! Ond yn bennaf oll, roedd ei 
lygad serennog, direidus, heb os yn 
llygad bardd. 

Dyma gynnig ar englyn a wnaeth 
Dafydd – yn ei gadair olwyn – er cof am 
un o’i arwyr, Barry Sheene, y 
pencampwr rasio beiciau modur. Er iddo 
ef ddioddef o glefyd gwahanol dyma 
bennill sy’n crynhoi llawer mewn ffordd 
am Dafydd ei hun: 

Barry Sheene 
[y rasiwr motobeics] 

Ei gancr ddaru goncro – y gyrrwr 
Oedd yn byw am ‘Go!’ 
Camu ymlaen heb cîmo, 
Roedd dur yn ei ddewrder o. 

Yn olaf, dyma ddau englyn i gofio Dafydd 
gan aelodau’r dosbarth: 

Mae Cynllun Casglu’r Principality, modd 
arloesol o archebu gwaith celf yn ddilog 
sydd  nawr  yn  ei  drydedd  flynedd  ar 
hugain, wedi cael ei  lansio ar ei newydd 
wedd  fel  rhan  o  ymarfer  ailfrandio  gan 
Gyngor   Ce l f ydd ydau   C ymru. 
Dangoswyd  deunydd  hyrwyddo  a 
marchnata  newydd  Cynllun  Casglu’r 
Principality  am  y  tro  cyntaf  yn  Oriel 
Washington,  Penarth  ar  ddydd  Mawrth 
28 fed Mehefin. 
Mae Cynllun Casglu’r Principality  yn 

gweithredu  mewn  marchnad  hollol 
wahanol y dyddiau hyn i’r farchnad oedd 
yn  bodoli  pan  lansiwyd  cynllun  archebu 
dilog gan Gyngor Celfyddydau Cymru y 
tro  cyntaf.    Dim  ond  yn  oriel  Cyngor 
Celfyddydau  Cymru  oedd  y  cynllun  ar 
gael  yn  gyntaf  ond  wedyn,  yn  1983, 
cynigwyd  y Cynllun Casglu dros Gymru 
gyfan.   Erbyn  hyn, mae’n bosib  i bron  i 
unrhyw un sydd eisiau prynu gwaith celf 
wneud  cais  am  gredyd  drwy  nifer  o 
wahanol gyflenwyr ar y stryd fawr neu ar 
y we.   O dan y teitl ‘Rhywbeth wedi dal 
eich  sylw?’,  bydd  y  deunydd  trawiadol 
newydd  yn  cynnwys  taflenni,  posteri, 
sticeri  ffenestr,  cyflenwyr  a  chardiau 
dyfynbris. 
Wedi  dweud  hynny,  mae  Cynllun 

Casglu’r  Principality  yn  fwy  na 
benthyciad  yn unig, mae’n  fodd arloesol 
Gymreig sydd wedi ei gynllunio er mwyn 
gwneud prynu gwaith celf yn haws drwy 
roi  cymorth  i  artistiaid  newydd  a  rhai 
presennol yn ogystal ag orielau Cymru. 

Rhywbeth wedi 
dal eich sylw?
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Y cartŵn o rhifyn cyntaf Y Dinesydd Ebrill 1973 

Gyda Simon, fodd bynnag, yn rhan o garfan y Llewod ar eu 
taith i Seland Newydd, gadawyd paratoadau'r briodas i Sarra. 
‘Fe  drefnodd  Simon  fod  y  gweision  a’r  tywyswyr  i  gyd  yn 

cael eu mesur ar gyfer eu siwtiau ac roedd e a dad yng ngofal 
archebu’r gwin a’r  siampên.  Ar wahân i hynny, y cyfan sydd 
ar  ôl  iddo’i  wneud  yw  troi  lan  ar  y  diwrnod!’  chwardda’r 
gyflwynwraig  26  mlwydd  oed  o  Gastellnedd.  ‘Mae  mam  a 
finnau wedi bod wrthi’n brysur yn trefnu popeth ac mae wedi 
bod yn lot o hwyl. Ond roeddwn yn siomedig iawn nad oeddwn 
i’n  gallu  teithio  draw  i  Seland  Newydd  i  gefnogi  Simon  ac 
rwy’n gwerthfawrogi pa mor bwysig oedd bod yn rhan o dîm y 
Llewod iddo fe ac yn falch iawn ohono.’ 
Drwy gymryd rhan yn y daith eleni, mae Simon yn dilyn ôl 

troed  tad Sarra,  cynasgellwr Cymru Elgan Rees  a  fu ar  daith 
gyda’r  Llewod  i  Seland  Newydd  yn  1977  a  De  Affrica  yn 
1980. 
‘Mae’n  gydddigwyddiad  neis  a  dim ond nawr,  ers  i  Simon 

fod  mas  ‘da’r  Llewod  rwy’n  llawn  werthfawrogi'r  hyn  a 
gyflawnodd  dad,  gan  fy  mod  i’n  fychan  iawn  ar  y  pryd,’ 
ychwanega. 
Cynhelir y brecwast priodas yn Neuadd Llangoed yn Nyffryn 

Gwy  ddiwedd  y  mis  hwn,  gydag  aelodau  o  garfanau  rygbi'r 
Sgarlets, Iwerddon a Chymru yn ogystal â selebs y sgrîn ymysg 
y gwesteion. Y tri gwas priodas fydd cydchwaraewr Simon yn 
nhîm y Llewod, Stephen Jones, ei frawd Guy Easterby a chyn 
chwaraewr Llanelli, Matt Cardy. 
Ond  er  bod Sarra  yn  gyndyn  i  ddatgelu mwy  am y  briodas, 

mae’n  barod  iawn  i  drafod  ei  chyfraniad  i’r  gyfres  newydd o 
Bandit fydd yn dechrau nos Iau, 14 Gorffennaf. 
‘Rwy’n  rîli mwynhau  cyflwyno  ar Bandit yn  enwedig  'da’r 

ddau Huw. Mae Huw Stephens mor laidback ac ma’ fe’n oracl 
cerddorol yn ei hunan. Mae Huw Evans wedyn mor angerddol 
am bopeth ac yn gwneud i ni gyd chwerthin. Ry’n ni gyd mor 
wahanol ond eto rwy’n credu ein bod ni’n gweithio’n dda ‘da’n 
gilydd   ac rwy ‘di dysgu  lot ganddyn nhw,” ychwanega Sarra 

sydd wedi ymddangos ar raglenni fel The Saturday Show, Dial 
aDate,  Just  Up  Your  Street,  Blue  Peter,  Top  of  the  Pops 
Saturday yn ogystal â Planed Plant, Popty a Cân i Gymru. 
‘Gan fy mod i wedi bod yn canu gyda Cic ac yn cyflwyno ar 

Popty  mae  pobl  yn  tueddu  i  fy  nghysylltu  i  gyda’r  byd  pop, 
ond  rwy’n  hoff  o  bob math  o  gerddoriaeth,  o  bop  ac  R&B  i 
gerddoriaeth  roc  a  soul.  Mae  cyflwyno  ar  Bandit  hefyd  yn 
gyfle gwych i werthfawrogi a chyfarfod  y dalent newydd ar y 
sin  gerddoriaeth  Gymraeg  sy’n  ffynnu  ar  hyn  o  bryd,’ 
ychwanega. 
Yn arbennig ar gyfer misoedd yr haf mae fformat newydd i’r 

gyfres  hon  o Bandit  gyda’r  ddau Huw a Sarra  yn  crwydro  o 
gwmpas  gwahanol  ddigwyddiadau,  gigs  a  gwyliau  yng 
Nghymru a thu hwnt. 
Yn y rhaglen gyntaf (nos Iau 14 Gorffennaf) canolbwyntir ar 

gerddoriaeth  ddawns  yng Nghymru, gan  ddilyn DJs Cymraeg 
sy'n  chwarae  yn  Ibiza,  Barcelona  ac  Escape  in  the  Park  yn 
Abertawe  yng  nghwmni  Huw  Stephens  a  Huw  Evans.    Yn 
ystod  y  gyfres  bydd  Sarra’n  cyflwyno  o  gig  fawr  y  Sioe 
Frenhinol lle y disgwylir i 5500 o bobl ifanc heidio i wrando ar 
berfformiadau gan Elin Fflur, Sibrydion a Rasputin. Cynhelir y 
gig  yn  syth  wedi  noson  iâr  Sarra  sy’n  gosod  dipyn  o  her  i’r 
gyflwynwraig brofiadol! 
Daw dwy  raglen  arbennig hefyd  o Eisteddfod Genedlaethol 

Eryri a’r Cylch ac yn ddiweddarach yn y gyfres  fe gaiff Huw 
Evans  gyfle  i  ddilyn  Ioan  Gruffudd  am  24  awr  wrth  iddo 
hyrwyddo ei ffilm newydd The Fantastic Four. 
Bandit. Cynhyrchiad Boomerang 
Nos Iau, 14 Gorffennaf, 9.30yh, S4C 

CYFLWYNO’R BRIODFERCH 
Ar  drothwy  ei  phriodas  â’r 
chwaraewr  rygbi  rhyngwladol 
Simon Easterby, mae Sarra Elgan 
hefyd yn paratoi i gyflwyno cyfres 
newydd o’r cylchgrawn cerddorol 
Bandit,  ochr  yn  ochr  â’r  ddau 
Huw  Stephens ac Evans.


