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Siop Dan Evans y 
Barri yn cau 

E l e n i  b u ’ r  c w m n i ’ n  d a t h l u 
canmlwyddiant ers sefydlu siop Dan 
Evans yn 1905, ond yn sydyn dyma 
sylweddoli y bydd y siop yn y Barri a’r 
siop a brynwyd gan gwmni David 
Morgan ym Mhenarth  yn cau yn gynnar 
y flwyddyn nesaf gan adael 176 o’r 
gweithwyr yn ddiwaith. Syfrdanwyd 
trigolion y Barri  gan y newyddion a 
gadewir bwlch mawr ar ôl yn stryd fawr 
y Barri gyda chau’r siop hon a’r un ym 
Mhenarth.  Soniodd Geraint Evans, 
Rheolwr Gyfarwyddwr y cwmni, am ei 
dristwch ynglŷn â’r sefyllfa, ond o dan 
yr amgylchiadau doedd fawr o ddewis 
ganddyn nhw ond dod â’r cwmni i ben. 

Cynhaliwyd y gystadleuaeth eleni yn y 
Galeri yng Nghaernarfon, nos Wener yr 
16 o Fedi, ac fe’i darlledwyd hefyd ar 
S4C y nos Sul canlynol.  Cafodd nifer 
ohonom gyfle i gael cipolwg ar y 
dosbarthiadau meistr a gynhaliwyd gan 
arbenigwyr yn y gwahanol feysydd wedi 
i wyth o gystadleuwyr yr Urdd gyrraedd 
y rhestr fer, wrth i S4C eu darlledu yn 
ystod yr wythnos flaenorol.   Lowri 
oedd yr unig ddawnswraig yn y 
gystadleuaeth ac roedd hi wedi ei synnu 
pan glywodd ei bod hi wedi ennill. 

Dywedodd i’r profiad fod yn gwbl 
ffantastig a chymaint o fraint oedd hi i 
rannu llwyfan â chantorion ac actorion 
mor dalentog. 

Cafodd y pleser o gwrdd â’r beirniaid 
oedd yn arbenigwyr yn eu meysydd ar y 
noson, oedd yn ei hannog i gamu’n 
hyderus i’r dyfodol.  Mynegodd Shân 
Phillips fod proffesiynoldeb a thalent 
Lowri’n nodedig o ystyried ei hoedran. 
Pinacl arall i’r noson oedd derbyn 
galwad ffôn yn ei llongyfarch gan ei 
mam oedd ar ymweliad â Tsieina ar y 
pryd. 

Bu Lowri’n gyn ddisgybl yn Ysgol 
Gynradd Bryn Onnen yng Ngwent cyn 
symud i Ysgol Gynradd Pen y Garth. 
Mae ar hyn o bryd yn astudio Drama, 
Saesneg a Sbaeneg yn Ysgol Gyfun 
Plasmawr.  Bu’n dawnsio ers yn 3 oed 
ac yn clocsio ers yn 8 oed yn y Meggitt 

Theatre School ym Mhenarth a 
Rhiwbeina.  Huw Williams sydd wedi ei 
dysgu i glocsio ac mae’n aelod o 
ddawnswyr Nantgarw. 

Hi sy’n cyfarwyddo ei dawnsfeydd ei 
hun, sy’n gyfuniad o ddawnsio 
traddodiadol Gymreig a dawnsio 
creadigol.     Mae Lowri’n ddiolchgar 
iawn i Daniel Evans am ei gyngor 
gwych yn y dosbarthiadau meistr ac 
mae’n gobeithio y caiff gyfle i 
gydweithio gyda Daniel eto yn y 
dyfodol. 

Wrth ofyn i Lowri sut y bydd yn 
defnyddio’r arian dywedodd y bydd yr 
arian yn hynod o werthfawr ar gyfer 
ffioedd, clyweliadau mewn prifysgolion 
a cholegau perfformio a gwersi 
arbenigol. 

Rydym yn dymuno pob llwyddiant 
iddi eleni gyda’i hastudiaethau ac fel 
dawnswraig. 

Agor 
Ysgol 

Gymraeg 
Newydd! 

Cafwyd  cadarnhad  ddiwedd  Medi  fod 
Ysgol Gymraeg Newydd wedi eis efydlu 
yn  ardal  y  Sblot.  Roedd  Siân  Wyn 
Thomas, yr athrawes a dau ofal, wrth ei 
bodd  o  glywedd  y  newydd  yn 
swyddogol,  er  fod  y  dosbarth  derbyn 
wedi cychwyn ers dechrau’r tymor. 

Am y tro, mae'r dosbarth wedi'i lletya 
mewn  rhan  o  ysgol  gynradd  Saesneg 
Moorland  yn  ne'r  Sblot.  Mae  gan  y 
dosbarth 14 o blant, naw ohonyn nhw o 

Sblot ei hunan a phump o ardal Rhymni. 
Y  staff  eraill  sydd  wedi  eu  penodi  yw 
Ann Williams a Delyth Mullane. 
Roedd  gwir  eisiau  ysgol  leol  ar  ôl  i 

Ysgol y Berllan Deg, a oedd wedi'i lleoli 
dros  dro  yn  y  Rhath  (ar  bwys  Sblot), 
symud  i  gartref  barhaol  yn  bell  i'r 
gogledd yn Llanedeyrn. Gwelai trigolion 
lleol  hyn  yn  annheg  achos  byddai'n 
golygu  taith  hir,  afresymol  ar  y  bws. 
Nawr mae  gobaith  y  gall  ysgol newydd 
wasanaethu  rhan  ddeheuol  dalgylch 
anferth  y  Berllan  Deg.  Beth  bynnag, 
mae'r Berllan Deg eisoes wedi cyrraedd 
ei  llawn  dwf  o  ran  niferoedd  o 
ddisgyblion.  Felly  hefyd  Ysgol  Bro 
Eirwg  yn  Rhymni,  yr  ysgol  agosaf  i'r 
dwyrain. Mae'n  amlwg bod  eisiau mwy 
o ddarpariaeth gyfrwng Cymraeg. 

Lowri’n ennill 
Ysgoloriaeth 

Bryn Terfel 2005 
Lowri Walton, dawnswraig o 
Benarth, ac sy’n ddisgybl yn Ysgol 
Gyfun Gymraeg Plasmawr a enillodd 
Ysgoloriaeth Bryn Terfel eleni. 
Camp aruthrol yw cyrraedd y rownd 
derfynol heb sôn am gipio’r wobr o 
£4,000.  Hi yw’r ieuengaf erioed i 
ennill yr ysgoloriaeth a hi hefyd 
oedd yr ieuengaf i gystadlu eleni.
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Fe’i cysodir gan Penri Williams 
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CALENDR 

Anfonwch eitemau at 
Dr E. Wyn James. (Gweler uchod) 

DERBYN A DOSBARTHU 
COPÏAU 

Os ydych am dderbyn Y Dinesydd 
drwy'r post, neu am gynorthwyo gyda’r 
dosbarthu cysylltwch â CERI 
MORGAN, 24 Cwm Gwynlais, 
Tongwynlais, Caerdydd. CF15 7HU. 
Ffôn: (029) 20813812 
Ffôn symudol: 07774 816209 
e-bost: ceri33@btopenworld.com 

HYSBYSEBU 
Mae 3,000 o gopiau o bob rhifyn o'r 
Dinesydd yn cael eu dosbarthu. Mae'n 
gyfrwng hwylus i gyrraedd cyfran 
uchel o Gymry Cymraeg y brifddinas. 

Os ydych am hysbysebu yn Y 
Dinesydd y mis nesaf cysylltwch â 
CERI MORGAN (gweler uchod). 

CYNORTHWYO'N OLYGYDDOL 
Os ydych yn barod i gynorthwyo i 
gynhychu’r Dinesydd - trwy gasglu 
newyddion, teipio erthyglau, golygu 
rhifyn, etc. - cysylltwch â Chadeirydd 
Pwyllgor Y Dinesydd (Gweler uchod) 

CYFRANNU'N ARIANNOL 
Mae parhad Y Dinesydd yn dibynnu ar 
r o d d i o n  g a n  u n i g o l i o n  a 
chymdeithasau. Mae ein Trysorydd, 
CERI MORGAN, yn croesawu pob 
rhodd, bach a mawr. Anfonwch ato yn 
24 Cwm Gwynlais, Tongwynlais, 
Caerdydd, CF15 7HU. 
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CROESAIR Rhif 58 
gan Rhian Williams 

Atebion Croesair Rhif 58 

Atebion i: 
22, Heol Cae Rhys, 
Rhiwbina, Caerdydd. 

CF14 6AN 
i gyrraedd erbyn 
21 Hydref 2005. 

Ar Draws 
1. '___ ____ munudau i fod, 

Fyth yn llifo er dy glod.' (CJM-J) 
(5,2) 

4. A yw Cymru dan wasgedd yn 
gwyro? (5) 

7. Pictiwr y dydd (3) 
8. Cwestiynu beth sydd o fewn co' hil 

Eros (9) 
9. Ymdawelaf, mae ____ - Duw ei hun 

Danaf ymhob cyffro' (BB) (5) 
11. Ai tŷ un sêt a godir gan y 

pregethwr? (1,6) 
12. Boed dim un milwr Americanaidd 

yn trywanu! (6) 
14. Mae'r tarw du wedi gwylltio yr ochr 

arall (2,4) 
17. Mae'r diddanydd yn toddi'r cwyr sur 

(7) 
18. Och! Mae 50 yn sâl! (5) 
19. 'Pam yr ofni'r cwmwl weithiau? 

Mae ___ ___ ___ ___ 
Yn rheoli'r cyfan' (HEC) (3,2,2,2) 

20. A geir rhywbeth glân yn y papurau? 
(3) 

21. Byw a marw (5) 
22. Mae'n ddeddf – cymer ddiod mewn 

amgylchiadau clwyfus. 

I Lawr 
1.  Trefnu lled y cib – gwaith Gordon 

efallai (7) 
2. Lle'r dyn yn Lloegr (3) 
3. Chwilio am berfeddion syml eofn 

gynt (6) 
4. Tric electroneg llawer yw cryfhau 

(7) 
5. 'Fel tad wrth ei blant __ ____, 

Mae'n cofio mai llwch ydynt 
hwy' (WNW) (1,8) 

6. Mae'r undeb yn Lloegr yn syth (5) 
10. 'Y nos dywell ___ ____ - caddug 

Yn cuddio Eryri (WD) (2,7) 
13. Y gwâr yn gwylltio ond yn troi i 

ddal sylw (7) 
15. ' __ ___ fel ymyl rhod – o'n 

cwmpas, 
Campwaith dewin hynod (DEJ) 

(4,3) 
16. Gwlad y ffa crin, efallai (6) 
17. Celfyddyd torri cert uchel iawn (5) 
18. A yw cartre'r pry cop yn fyd eang? 

(3) 
20. Mae haint yn y clwmp lafant (3) 

Ar draws: 1. Pob amddifad gri; 8. Dychrynu; 9. Cwyno; 10 Eog; 11. Arferion; 13. Yn 
nosi; Pyncia; 16. Abernant; 19. Mwy; 21. Oriel; 22. Amlffurf; 24. Cloc a'n cyfyd ni; 
I lawr: 1. Pedwerydd; 2. Bachigyn; 3. Mwy; 4. Ieuaf; 5. A'r corwynt; a6a. Cwyro; 7. 
Ifor; 11. Australia; 12. Llangefni; 15. Cwmduod; 17. Brigo; 18. Afanc; 20. Tolc; 
23. Lef.. 
Derbyniwyd 13 ymgais ac 11 ohonynt yn hollol gywir.  Danfonir y tocyn llyfr y tro 
hwn at Huana Simpson, Llansanwyr.  Cafwyd yr atebion cywir eraill gan Mel 
Dansford, Henry Down, Gwilym Ll Edwards, Gaenor Hall, H.O.Hughes, Gethin 
Jones, Margaret Jones, Buddug Roberts, Eleri Sheppard a James Wiegold. 
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Ar  y  5ed  o  Awst,  aeth  criw  o 
ddisgyblion Ysgol Plasmawr, Ysgol Bro 
Morgannwg  ac  Ysgol  Glantaf  ar  daith 
am  wythnos  i  Sbaen  a  Barcelona. 
Wedi’r daith hir a blinedig, roedd pawb 
yn  hynod  falch  o  gyrraedd  Clwb  Air 
Libre yng nghyrchfan Tossa de Mar. 
Dechreuom  am  Port  Aventura  ar  ein 

diwrnod  cyntaf,  sef  parc  antur  yn 
cynnwys miloedd o atyniadau amrywiol. 
James  oedd  yn  gyfrifol  am  ddechrau 
cystadleuaeth  gyffrous  o  bwy  oedd  yn 
gallu mynd ar Rollercoaster fwya’r byd 
y nifer fwyaf o weithiau! 
Roedd cyfle  i  rai ymlacio ddydd Llun 

wrth  y  traeth  neu’r  pwll  yng  ngwres 
crasboeth yr haul.  Sylweddolodd y criw 
a  aeth  i  ganŵio  ar  y  môr  ei  fod  yn 
anoddach  nag  yr  oeddynt  wedi  tybio. 
Gyda’r  nos  cafwyd  cyfle  i  fynd  i  siopa 
yn  Tossa  de Mar,  a  disgo  i  bawb  yn  y 
gwersyll yn dilyn hyn! 
Trip  i  Farcelona  oedd  ar  y  dydd 

Mawrth.    Aethom  i  ymweld  ag  Eglwys 
Gadeiriol y brifddinas Sagrada Familia  
yno  cawsom  gyfle  i  dynnu  lluniau 
diddorol.   Aethom ymlaen  i Parc Guell/ 
Guitadella  yn  dilyn  hyn  am  damed  o 
ginio.  Wedyn fe aethom i’r Nou Camp, 
profiad hollol syfrdanol.  Cafodd y plant 
i gyd gyfle i fynd i siopa, uchafbwynt y 
diwrnod i lawer o ystyried yr holl fagiau 
siopa!  Cyn  mynd  yn  ôl  i’r  gwersyll 
cawsom  gyfle  i  ymweld  â’r  Stadiwm 
Olympaidd a thynnu lluniau o’r ddinas. 
Dydd Mercher aeth mwyafrif y plant i 

Water  World  lle’r  oedd  digon  o 
weithgareddau  i  blesio  pawb!  Yn 
anffodus nid oedd y tywydd yn rhy dda, 
yn lwcus, ond yn ffodus doedd hyn ddim 
wedi amharu ar yr hwyl.   Cafwyd disgo 
arall i ddiweddu’r diwrnod. 
Yn wir,  roedd  y  daith wedi  dod  i  ben 

cyn  pen  dim.    Roedd  y  mwyafrif  yn 
siomedig  na  fyddai’r  daith  yn  gallu 
parhau  yn  hirach,  ac  yn  edrych  ymlaen 

Trip yr Urdd i 
Sbaen a Barcelona 

at  drip  arall  y  flwyddyn  nesaf!    Pawb 
wedi wirioneddol mwynhau. 
Llwyddodd  y  daith  i  annog  y  plant  i 

gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg, ac 
yn wir cafwyd llwyddiant mawr. 
Diolch i bawb a  fynychodd y daith ac 

am ei gwneud yn daith fythgofiadwy. 

Gweithgareddau 
Tymor yr Hydref 

Clwb Pêl-Droed 

Pob bore Sadwrn ar gaeau 
Llandaf rhwng 9yb-10yb 

I blant Bl. 1-6 
Dechrau  17/09/2005  £2.50 

Clwb Pêl-Rwyd 

Pob bore Sadwrn, 
Ysgol Howells, Llandaf 
9.30-10.30 – Bl. 7 a 8 
10.30-11.30 – Bl. 4-6 

Dechrau  17/09/2005 £3.00 

Noson yng nghwmni 
Huw Chiswell 

a'r Wolfe Tones! 
Nos Wener 

21 Hydref, 8.00yh 
Yn y Gyfnewidfa Lo, Bae 

Caerdydd 
Tocynnau o flaen llaw £17.50, 

Ar y Noson £20 
Am Docynnau 

ffoniwch: 01267 290719 
www.cambrianmagazine.com 

‘Roedd  yr  haf  yn  un  prysur  iawn  i’r 
deuawd,‘Toreth’.  Bu’r  deuawd,  o 
Dreganna,  Caerdydd,  sy’n  chwarae 
cerddoriaeth  draddodiadol  Gymreig,  yn 
chwarae’n  ddiweddar  mewn  gwyliau 
ledled  Cymru  a  Lloegr,  gan  gynnwys 
Sesiwn  Fawr  Dolgellau,  Gŵyl  y 
Cenhedloedd  Bychain,  a  Gŵyl 
Pontardawe, yn ogystal â mynd ar daith 
pum niwrnod yn Estonia ganol Awst. 
Ond  mae’r  hydref  yn  mynd  i  fod  yn 
brysurach  byth  wrth  i’r  ddau  (Gareth 
Westacott:  ffidil,  a  Guto  Dafis: 
acordion  )  ymuno  â  dau  o  brif 
gerddorion  traddodiadol  Iwerddon,  sef 
Josephine  Marsh  (acordion)  a  Declan 
Corey (mandolin/ bazwci), ar gyfer taith 
wyth  cyngerdd  yn  yr  Ynys Werdd,  i’w 
dilyn  gan  wyth  cyngerdd  yma  yng 
Nghymru. 
"Byddwn  ni’n  chwarae  cymysgedd  o 

alawon  Cymreig  a  Gwyddelig  wedi  eu 
hymblethu  a'i  gilydd  i  greu  cyfanwaith 
cyffrous iawn," medd Gareth, sy’n hanu 
o Dredegar  ym Mlaenau Gwent,  "…Ac 
mae whare gyda Jo a Dec yn bleser pur. 
Man nhw lan, uchel fry, gyda’r goreuon 
sy gan y Gwyddelod  i gynnig… ac ma’ 
hynny’n gweid llawar!" 
Mae’r  daith wedi  cael  ei  threfnu  ar  y 

cyd  gan  ‘Creu  Cymru’  a  ‘Music 
Network’  (Iwerddon).  Cewch  eu  gweld 
yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd 
Nos Sul, Hydref 16 

‘TORETH’ AR 
DAITH 

Ffwrnais Awen 

Clwb Celfyddydau 
Cyfle i actio, 

dawnsio a chanu. 

£5 y sesiwn. 
Canolfan y Mileniwm 

Sadwrn  10:30-1:30 – Uwchradd 
Mawrth  6:00-8:00 – Cynradd 

james@urdd.org 
02920 635684
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Sefydlu Clwb Drama 
Hoffech chi ymuno â 
Chlwb Drama Cymraeg 

ar gyfer Oedolion 

Lleoliad: Ardal Treganna 
Nid oes angen profiad action. 

Croeso cynnes i bawb. 

Os oes gennych ddiddordeb: 
cysylltwch ag 

Angharad@MenterCaerdydd.org 
neu 2056 5658 

Beirdd mewn Bar 
Noson yng nghwmni’r Taeogion 
Ceri Wyn Jones, Tudur Dylan 

Jones ac Emyr Davies 

Nos Wener, Tachwedd y 4ydd 
7.30yh 

Tafarn y Duke of Clarence, 
Treganna 

Tocynnau’n £5 o flaen llaw 
neu £6 wrth y drws 

Noson Blasu Gwin 

Nos Lun, Tachwedd 14, 2005 

Le Gallois 
7.30yh 
£12 

Fe fydd lluniaeth ysgafn yn 
gynwysiedig yn y pris 

Cwis Cymraeg 
Fe fydd cwis Cymraeg nesaf y 
Fenter yn cael ei gynnal Nos 
Sul, Hydref  y 30ain yn y 
Mochyn Du am 8yh.  £1 y 
person. 

www.mentercaerdydd.org 
029 20565658 

Martyn Geraint yn cael hwyl gyda’r plant 

Mae Ysgol Steiner 
Caerdydd 

yn chwilio am athro neu athrawes 
i ddysgu Cymraeg i’n plant 

6 i 8 oed. 
Dwy wers yr wythnos. 
Rhaid gallu addasu 

i'r ffordd Steiner o ddysgu. 
Ymholiadau:029 2019 0099 
ebost:cardiffsteiner@aol.com 

CYDNABYDDIR CEFNOGAETH 

I’R CYHOEDDIAD HWN 
www.bwrddyriaith.org 

Diwrnod i’r Teulu 
Roedd Diwrnod Teulu'r Fenter yn 
lwyddiant ysgubol ar Fedi’r 18fed wrth i 
dros 200 o bobl fynychu’r Mochyn Du i 
fwynhau'r BBciw a sioe Martyn Geraint! 
Y gobaith yw cynnal digwyddiad tebyg 
eto cyn y Nadolig, os y cawn ni hyd i 
leoliad digon mawr o dan do!! 

Gŵyl Gymraeg i Gaerdydd 
Mae Menter Caerdydd yn cynnal 
cyfarfod cyntaf Fforwm Mudiadau 
Cymraeg Caerdydd yng Ngwesty 
Churchills, Llandaf, Ddydd Iau, Hydref 
y 13eg am 1yp.  Prif nod y fforwm yw 
trefnu  Gŵyl  Gymraeg  yn  y  ddinas  fis 
Mehefin  nesaf  –  Gŵyl  fydd  yn 
cwmpasu’r  Celfyddydau,  Chwaraeon, 
Ysgolion,  Busnesau  ayb.    Os  hoffech 
fod  yn  rhan  o’r  Ŵyl  gyffrous  hon, 
cysylltwch  â  Siân  yn  y  swyddfa  neu   
ebostiwch 
sianlewis@mentercaerdydd.org. 

Taith Siopa i Gaerfaddon 
Fe  fydd  y  Fenter  yn 
trefnu bws i siopa yng 
Nghaerfaddon  Ddydd 
Sadwrn,  Hydref  y 
29ain.   Cyfle gwych i wneud eich siopa 
Nadolig!  Tocynnau’n £12 ar gael drwy 
ffonio  Angharad  yn  y  swyddfa  neu  e 
bostiwch 
angharad@mentercaerdydd.org 

Cynlluniau  Gofal  Hanner  Tymor 
Menter Caerdydd 
Fe  fydd  y Cynlluniau yn cael eu cynnal 
mewn  2  ganolfan  yn  ystod  yr  Hanner 
Tymor  –  Ysgol  Treganna  ac  Ysgol  y 
Berllan  Deg.    Fe  fydd  y  cynlluniau’n 
weithredol o Hydref y 24ain hyd Hydref 
yr  28ain.    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  20 
56 56 58 
neu  rachaelevans@mentercaerdydd.org
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BT  sy’n  noddi  isdeitlau  rhaglenni 
omnibws Pobol  y Cwm ar S4C ac maen 
nhw  wedi  cyflwyno  teulu  newydd  i’r 
sgrîn  fach  a  fydd  nid  yn  unig  yn  codi 
ymwybyddiaeth o’r isdeitlau ond hefyd 
yn  tynnu  sylw  at  wasanaethau 
dwyieithog BT ei hun. 
O  fis  Medi  ymlaen,  mae’r  nawdd  yn 

cynnwys  sebon  o  fewn  sebon  wrth  i 
deulu newydd o bump gael eu cyflwyno 
i’r  sgrîn  fach    y  tad  a’r  fam,  Ifan  a 
Ffion, y plant, Non a Rhodri, a’r famgu, 
Ceridwen – mewn cyfres o hysbysebion 
nawdd. 
Dros  y  gyfres  o  stings  a  fydd  i’w 

gweld  ar  ddechrau  ac  yn  ystod  pob 
pennod  o  Pobol  y  Cwm,  byddwn  yn 
dilyn hynt a helynt y  teulu ac yn gweld 
s u t   m a e n   n h w’ n   d e f n yd d i o 
gwasanaethau  BT  a  band  llydan  yn 
enwedig  wrth  fyw  eu  bywydau  bob 
dydd.  O syrffio’r we i drefnu gwyliau, o 
wneud gwaith cartref  i  siopa dros y we, 
mae’r cyfan yn bosib! 
Osian  Higham  o  Gaerdydd  sy’n 

chwarae  rhan  cyw’r  teulu,  Rhodri. Mae 
Osian  yn  12  oed  ac  yn  ddisgybl  yn 
Ysgol  Gyfun  Glantaf.  ‘Fe  wnes  i 
fwynhau’r  ffilmio  yn  fawr  iawn  er  bod 
yn  rhaid  i  ni  wneud  rhai  golygfeydd 
sawl  gwaith!    Dwi’n  edrych  ymlaen  at 
eu  gweld  nhw  ar  y  teledu,’  meddai 
Osian. 
Un  arall  o  Ysgol  Gyfun  Glantaf  sy’n 

chwarae  rhan  ei  chwaer,  Non.    Mae 
Angharad  Batten  yn  15  oed  a  bydd  yn 
sefyll ei harholiadau TGAU y  flwyddyn 
nesaf.    ‘Fe wnes  i actio mewn cyfres ar 
Planed  Plant  o’r  enw  Barrug  ond  dwi 
ddim wedi gwneud dim teledu ers hynny 
tan  i  fi  wneud  y  stings  yma.  Dwi’n 
gobeithio y ca’i fwy o gyfle i actio.’ 
Crëwyd  a  chynhyrchwyd  y  stings 

nawdd  gan  Greenfield  Media  Solutions 
yng  Nghaerdydd.    Yn  ôl  Bethan  Mair 
Rowlands,  Rheolwraig  Cynhyrchu  a 
Chreadigol  GMS,  ‘Roedd  BT  yn 
awyddus  i  godi  ymwybyddiaeth  o’u 
gwasanaethau  yn  yr  iaith  Gymraeg  a 
gwasanaeth  band  llydan  ac  yn  gweld  y 
cyfle i noddi isdeitlau un o brif raglenni 
S4C,  Pobol  y  Cwm,  fel  cyfle  euraid  i 

gyrraedd  y  gynulleidfa.  Fe wnaethon ni 
benderfynu  cyflwyno  teulu  BT  gyda 
chymeriadau  unigryw  y  byddai’r 
gynulleidfa’n  dod  i’w  hadnabod  ac 
uniaethu  â  nhw.    Dyma  sebon  ar  ben 
sebon felly.’ 

TEULU 
NEWYDD BT – 
SEBON O 
FEWN 
SEBON! 

O Gadeirlan i 
Gadeirlan 

Cychwynnodd  tymor  newydd  Côr 
Caerdydd  yn  gynnar  eleni  wrth  i'r  côr 
baratoi ar gyfer cyngherddau mewn dwy 
Gadeirlan.  Ar nos Sadwrn, Medi 10fed, 
gwelwyd y côr yng Nghadeirlan Llandaf 
yn perfformio  i gynulleidfa luosog adeg 
Cynhadledd  Merched  y  Wawr  yn  y 
brifddinas.    Y  Sadwrn  canlynol,  taith  i 
Guildford  i  berfformio  Requiem  Karl 
Jenkins  yn  y  Gadeirlan  yno.    Clywir  y 
côr yn canu ar y CD o'r Requiem sydd ar 
gael ar label EMI ac sydd wedi cyrraedd 
brig  y  siartiau  clasurol.    Ar  y  ddau 
achlysur,  canodd  y  côr  i  gadeirlannau 
gorlawn  a'r gynulleidfa ar  eu  traed ar  y 
diwedd.    Rhyddhawyd  DVD  yn 
ddiweddar  o  Offeren  Heddwch  Karl 
Jenkins, a recordiwyd gan Gôr Caerdydd 
ac  eraill  yn  Neuadd  Dewi  Sant  y 
llynedd. 
Mae'n  gychwyn  ar  flwyddyn  newydd 

i'r côr, a gallant edrych yn ôl ar gyfnod 
cyffrous  oedd  yn  cynnwys  perfformio  i 
gynulleidfa o bron i bum mil yn y CIA, 
canu  yn  Neuadd  Dewi  Sant,  yn  fyw  ar 
BBC  Radio  3,  perfformio  o  flaen 
aelodau  o'r  teulu  brenhinol mewn  cinio 
elusennol,  a  chyngherddau  i  godi  arian 
at achosion da. 
Edrych ymlaen mae Côr Caerdydd  yn 

awr at flwyddyn arall sy'n prysur lenwi. 
Clywir hwy nesaf yn Neuadd Dewi Sant 
ar  Hydref  yr  2ail,  a  rhwng  hynny  a'r 
Nadolig,  mae  ganddynt  bedwar 
cyngerdd  arall  gan  gynnwys  noson  yng 
Nghapel  y  Crwys.  Yn  2006  mae 
cynigion  cyffrous  iawn wedi  dod  i  law. 
Mwy am hynny yn y man. 
Os  oes  gennych  ddiddordeb  ymuno  â 

Chôr  Caerdydd,  ffoniwch  029  2069 
1924.    Mae'r  côr  yn  ymarfer  bob  nos 
Fercher. 

GWERSI   PIANO 

Croeso  i  Ddechreuwyr 
Yn 6 Mlwydd Oed neu’n Hŷn 

gan gynnwys Hyfforddiant Theori 

£10  y wers (1/2 Awr) 
Ym Mhenylan 

Catherine 
B.Sc. (Anrhydedd) 

Ffôn Cartref:     029 20483169 
Ffôn Symudol:  07941 051380 

Aron ar y brig! 
Llongyfarchiadau i Aron Clinch o Ysgol 
Bro  Eirwg  a  ddyfarnwyd  yn  fuddugol 
mewn cystadleuaeth i arlunio llun i gyd 
fynd  â  sioe  gan  Arad  Goch,  oedd  yn 
addasiad o Lleuad yn Olau gan T. Llew 
Jones.  Bydd T. Llew Jones yn dathlu ei 
ben  blwydd  yn  90  oed  ar  Hydref  11. 
Roedd  Ruth  Jên,  y  beirniad,  yn  hoffi’r 
holl ddrama yn y llun. 

Dewch i Siopa’n Deg! 
(10, Heol Llandaf, Treganna) 

Ydych chi angen prynu anrheg pen 
blwydd?  Neu hoffech chi ddechrau eich 
siopa Nadolig? 

Mae c ynnyrc h a c  a n rheg i on 
bendigedig o bob rhan o’r byd wedi 
cyrraedd siop Fair Do’s/Siopa Teg, ac 
wrth brynu ry’ch chi’n gwybod eich bod 
hefyd yn talu’n deg. 

Mae yno amrywiaeth o decstiliau, o 
ddillad, o siocledi, o fwyd masnach deg 
ac anrhegion addas a bendigedig ar 
gyfer pob oed. 

Mae’r siop ar agor o ddydd Mawrth 
hyd ddydd Sadwrn o 10.00 tan 5.00. Os 
hoffech fwy o wybodaeth mae croeso i 
chi ffonio: 20222066
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YSGOL GYFUN GLANTAF  PERFFORMIADAU 
CYHOEDDUS 

YSGOL GLANTAF 

I ddechrau’r tymor, mi fydd yr Adran 
Ddrama yn cymryd rhan mewn Gŵyl 
Shakespeare i Ysgolion, gyda Blwyddyn 
10 yn gwneud perfformiad o Bid Wrth 
Eich Bodd, yn Theatr y Sherman, nos 
Iau’r 20 o Hydref. Mae’r  Ŵyl 
Shakespeare i Ysgolion yn  ŵyl 
genedlaethol, gyda nifer fawr o ysgolion 
yn rhan ohoni ac mi fydd Glantaf yn un 
o dair ysgol a fydd yn perfformio y 
noson honno. Mae’r disgyblion wedi 
bod wrthi yn ymarfer ers rhai wythnosau 
bellach, ynghyd â chymryd rhan mewn 
gweithdai actio,  a drefnwyd fel rhan o’r 
Ŵyl ac mae tocynnau ar werth eisoes yn 
Theatr y Sherman. 

Am dair noson ym mis Tachwedd 
(nos Fawrth hyd nos Iau , Tachwedd 15- 
17eg) mae’r ysgol yn cyflwyno 
extravaganza fawr o ganeuon allan o 
sioeau amrywiol a cherddoriaeth ffilm a 
sgrîn, ‘SIOE, SGRIPT A SGRIN’. 
Mae’r ymarferion  yn mynd yn dda iawn 
a tua chant a hanner o ddisgyblion yn 
llifo i’r neuadd yn ddyddiol yn llawn 
brwdfrydedd ac egni yn barod i ymarfer! 
Mi fyddwn yn dychwelyd i ddyddie’ 
Sweet Charity a Joseff a Jesus Christ 

Superstar a ……..   Bydd tocynnau ar 
werth yn swyddfa'r ysgol yn y dyfodol 
agos felly peidiwch ag oedi yn ormodol! 

Owen Jones yn cyfweld â’r 
awdures fyd enwog 

J.K. Rowling 

Pan  gyrhaeddais  i  Gaeredin  roedd  yr  holl 
ddinas  yn  teimlo’n  gyffrous    wrth  edrych 
ymlaen  at  ryddhau’r  llyfr  newydd.    Roedd 
yna  bosteri  mawr  yn  ffenestri’r  siopiau, 
roedd yna bobl yn siarad amdano ble bynnag 
yr aethoch ac roedd y castell ei hun yn cael ei 
newid am y diwrnod. 
Gyda’r  nos  fe  aeth  fy  mam  ac  finnau  i 

swyddfeydd  y  cyngor    yng Nghaeredin  lle 
gwelsom  ni  am  y  tro  cyntaf  yr  holl  bobl 
eraill  a  enillodd  y  wobr  ac  a  ddaeth  i 
Gaeredin i gwrdd â J.K. Rowling. Siaradais i 
â  phlant  o  wledydd  fel  Canada,  India, 
Awstralia,  Seland  Newydd,  Unol 
Daleithiau’r Amerig  ac wrth  gwrs  plant  o'r 
Alban, Iwerddon, Lloegr ac un person arall o 
Gymru. Yna siaradodd Maer Caeredin â ni 
yn ein llongyfarch ar ennill yr holl wahanol 
gystadlaethau. Ar ôl hynny daeth o leiaf 10 
ceffyl a chert i’n cludo ni i fyny tua’r castell. 
Roeddwn i mewn y cerbyd cyntaf gyda thri 
pherson  arall,  roedd  yr  awyrgylch  yn 
anhygoel! Dechreuodd  y ceffylau symud ac 
aeth pawb yn dawel. Gadowon ni adeiliad y 
sir a dechreuon ni  symyd  tuag at  y  castell. 
Unwaith  gadawon  ni’r  gatiau  dechreuodd 
pobl  ar  ddwy  ochr  y  stryd  chwibannu  a 
chlapio,  pobl  yn  cymryd  lluniau  ac  yn 
pwyntio.   Roedd y sain yn anhygoel, roedd 
yna  dros  2000  o  bobl  yn  gweiddi  a 
sgrechian,  roedd  y  catell  yn  llawn  mwg  a 
lluniau  o’r  llyfr  newydd.  Daeth  Steven 
Mullhern  ataf    a  neidiais  i  ffwrdd  o’r  cart, 
roeddwn  i  mor  gyffrous.  Cerddais  ar  y 
carped  coch gyda newyddiadurwyr a phobl 
gamera ar y ddwy ochr! 
Cerddon ni heibio pobl a oedd yn jyglo â 

thân,  pobl  a  oedd  wedi  eu  gwisgo  fel 
bwystfilod  ac  anghenfilod.  Roedd  y  castell 
yn edrych yn anhygoel, yna trön ni gornel ac 
roedd yna geffyl metel yn anadlu tân reit o’n 
blaenau!    Wedyn  aethom  ni  i  mewn  i’r 
neuadd fawr a oedd wedi cael ei harddurno i 
edrych  fel  yr un  yn Hogwarts. Arhosom ni 
yna  am  dua  hanner   awr,   yna 
10...9....8....7...6...5...4...3..2..1!!  Clywsom 
sgrech fawr yn dod o du allan i’r castell a’r 
canonau yn  ffrwydro un ar ôl   y  llall.   Yna 
daeth J.K. Rowling i mewn ac roedd y castell 
mor dawel â’r bedd! 
Y  diwrnod  canlynol  roeddwn  yn  aros  tu 

allan i fy ngwesty yn aros am y tacsi i fynd i 
gwrdd â  J.K.  Dydw i erioed wedi fod mor 
nerfus! 
Cyrhaeddais ei thŷ, sydd yn dŷ crand ond 

digon cyffredin  yng Nghaeredin.   Cerddais 
drwy’r gatiau ac i mewn i’w swyddfa. Yna 
roedd  J.K.Rowling  o'm blaen  yn  siarad  fel 

unrhyw berson arall, yna symudon ni o flaen 
y  camerâu  a  dechreiais  y  cyfweliad! 
Gofynais  gwestiynau am dri  chwarter awr, 
yn holi pethau  fel ‘will you dread finishing 
the last book or will you be glad the era is 
finally  over?’  Ar  ôl  hynny  fe  ddywedais 
hwyl  fawr ac es  i allan o’i  thŷ  yn  teimlo’n 
eithaf  blinedig  ar  ôl  yr  holl  bethau  a  oedd 
wedi  digwydd  i  mi  yn  ystod  y  dyddiau 
diwethaf. 
Sut wnes i elwa o’r profiad?  Wel, cael y 

llyfrau wedi eu harwyddo. 
Owen Llewellyn Jones Bl 10 

Mrs. Heather Watts 
Enillydd Gwobr Athro 

Almaeneg 2005. 
Llongyfarchiadau  i  Mrs.  Heather Watts 
Pennaeth  yr Adran Almaeneg,  ar  ennill 
Gwobr  Athrawes  Almaeneg  2005. 
Ymhlith 200 o westeion yn  y seremoni, 
arweiniwyd  y  diwrnod  gan    Lysgennad 
yr  Almaen  Thomas  Matussek,  yn 
Llundain  Ddydd  Iau  y  14  o  Orffennaf 
2005. 
Mae’r  Gwobrau  Athro  Almaeneg  yn 

clodfori  a  chydnabod    rhagoriaeth 
athrawon  ieithyddol  Almaeneg  ym 
Mhrydain.  Roedd Mrs. Watts  (ar  y  dde 

yn y llun) yn un o bum enillydd 
a  dderbyniodd  dystysgrif  a 
gwobr ariannol o £750. 
Llongyfarchiadau mawr iddi! 

Owen Jones yng Nghaeredin 

Arholiadau ac 
Ysgoloriaethau 

Llongyfarchiadau   i   holl   ddisgyblion 
Glantaf a fu’n llwyddiannus eleni.  Braf 
yw  nodi   i   nifer   o  ddisgyblion   ennill 
ysgoloriaethau i wahanol golegau eleni  
pedwar   i   Fangor   a   phump   i 
Aberystwyth.    Cafodd  wyth  disgybl  le 
yng   ngholegau   Rhydychen   neu 
Gaergrawnt.  Am fwy o wybodaeth am y 
canlyniadau,   cysylltwch   â’r   ysgol: 
www.glantaf.cardiff.sch.uk
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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 
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Ar Werth 

Plât Dathlu 
Canmlwyddiant 
Caerdydd 

Wedi ei greu gan ddisgyblion 
Ysgol y Wern. 

Nifer cyfyngedig yn unig. 
Pris : £10 

Cysylltwch ag Ysgol y Wern 
Ffôn : 20762114 

Glantaf yn ffarwelio â rhai, 
ond croesawu eraill! 

Ar ddiwedd tymor yr haf, ffarwelion ni â 
rhai  o’n  staff,  wrth  iddynt  symud  i 
swyddi  eraill,  neu  fwynhau  eu  hamser 
rhydd a rhoi’r gorau i farcio am byth! 
Mrs.  Esther  Humphreys  Pennaeth 
Mathemateg 
Ms. Siân Wynn Adran Gerddoriaeth 
Miss. Elena Davies Adran Ffiseg 
Ms. Lusa Glyn Adran Wyddoniaeth 
Mr. Howard Clements Adran Saesneg 
Mrs. Menna Davies Adran Gemeg 
Miss. Stephanie Williams Uned AAA 
Miss. Catherine Peters Uned AAA 
Mr. Hywel Evans Uned AAA. 
Hoffem  ddymuno  pob  lwc  iddynt  yn 

eu mentrau newydd! 
Hefyd  hoffem  estyn  croeso  cynnes  i 

aelodau newydd yr ysgol, sydd yn barod 
wedi ymgartrefu ym mywyd Glantaf. 
Miss. Hannah Jones Pennaeth Cemeg 

Miss. Ceri Price Adran Saesneg 
Mrs.  Angharad  Thomas    Adran 
Wyddoniaeth. 
Miss.Elin Thomas  Adran Fathemateg 
Miss.  Catrin  Rees    Adran  Hanes  a 
Chymraeg. 
Mr .   Gar eth   Rober t s    Adr an 
Gerddoriaeth 
Ms. Sandra De Pol Uned AAA 
Ms. Amy Seymour Uned AAA 
Miss. Sophia Mico Uned AAA 

Taith Rygbi Glantaf i’r 
Dwyrain Pell 

‘Sai  di  gweld  chwech  o’r  gloch  y  bore 
ers  blynydde  a  sai  ‘di  gweld  e  yng 
Nglantaf  erioed’.  Dyna  oedd  fy 
mhrofiad i a 35 o fechgyn rygbi Glantaf 
ar  fore  oer,  glawiog  a  digon  diflas  ym 
mis Gorffennaf. Nid bod hyn wedi boddi 
ein  brwdfrydedd  ni!!  Roedd  yr  antur 
fawr ar  fin dechrau. Roedd 3 blynedd o 
drafod,  cynllunio,  codi  arian  a  disgwyl 
wedi dod i ben. Ond nid i bawb. Sefyll a 
gwylio  a  chodi  ei  law  i’n  ffarwelio 
wnaeth Mr Llewellyn. 

Hong Kong 
Erbyn canol dydd roeddem ar yr awyren 
yn  Heathrow  ac  yn  ysu  am  gyrraedd 
Hong Kong. Braf bu estyn ein coesau ar 
ôl  bod  yn  eistedd  cyhyd.  Roedd  taith 
arall  o  awr  o’n  blaenau  mewn  bws  o 
ynys  y  maes  awyr  i  brif  ynys  Hong 
Kong  lle  yr   oeddem  yn  aros. 
‘Diddorol’  yw’r  gair  gorau  i  ddisgrifio 
brecwast  y  bore  canlynol.  Gallech  gael 
eich  brecwast  arferol  ond  hefyd  roedd 
nwdls, reis poeth, reis oer, bwyd y môr, 
te  gwyrdd  a  du. Wedi  i  bawb  lenwi  eu 
boliau, daliom fferi ar draws yr harbwr i 
ddringo  “Victoria  Peak”  Diolch  byth 
nad oedd rhaid i ni gerdded. Roedd trên 
bach  i  fynd  â  ni  i’r  copa.  O’r  Plateau, 
roeddem yn medru gweld yr holl ddinas 
a’r  mynyddoedd  sydd  yn  sefyll  yn 
gadarn yn y cefndir yn  amddiffyn Hong 
Kong .   Roedd   h on   yn   ol yg fa 
fythgofiadwy. 
Ond  daeth  yr  awr  pan  fu  rhaid  i  ni 

adael  copa’r  mynydd  i  fynd  i  chwarae 
ein  gêm  gyntaf.  Roeddem  yn  ddigon 
lwcus  i  gael  chwarae  ein  gem  ar  faes 
byd  enwog clwb pêl droed Hong Kong. 
Y  maes  lle  cynhaliwyd  y  twrnament  7 
bob   och r   Hong   Kong   mewn 
blynyddoedd cynt. Ond gwaetha’r modd 
ni allai Hong Kong roi tîm allan yn ein 
herbyn.  Felly  bu  rhaid  i  dîm  blwyddyn 
11A  chwarae  yn  erbyn  y  tîm  B  a 
chwaraewyr  hŷn  y  daith.  Roedd  y  gêm 
yn  un  caled  iawn  am  fod  pawb  am 
sicrhau  lle  yn  y  tîm  cyntaf.  Bu  ymladd 
brwd  rhwng  y  ddau  dîm  i  geisio  a 
chipio’r gêm, ond yn y diwedd bu rhaid 
i’r ddau dîm ildio i’r gwres a’r lleithder. 
Sgôr derfynol o 19 yr un. 
Wedi’r   gêm  cawsom  farbiciw 

bendigedig  diolch  i  Glwb  Pêl  Droed 
Hong  Kong.  Hefyd  roedd  seremoni 
gwobrwyo a chyfle i ni fel carfan deithio 
i  ddangos  ein  doniau  drwy  ganu  “Hen 
Wlad Fy Nhadau” a “Calon Lân”. 
Drannoeth  roedd  yn  amser  symud 

ymlaen i ail ran ein taith yn Awstralia. 
Rhagor mis nesaf.
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Ymateb Cyngor 
Caerdydd 

Mewn ymateb i erthygl Cymdeithas yr 
Iaith a’r honiadau a wnaed yn Y 
Dinesydd (Cyngor y Ddinas yn gofyn i 
Gymdeithas yr Iaith roi’r gorau i 
ddifwyno arwyddion - rhifyn Medi 
2005), mae Cyngor Caerdydd wedi 
ymrwymo’n gadarn i ddarparu 
arwyddion ffyrdd dwyieithog, rhywbeth 
y mae’r awdurdod wedi bod yn ei 
wneud ers Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 
ac o dan dargedau penodol yng 
Nghynllun Iaith Gymraeg y Cyngor. 

Wrth reswm, mae rhai arwyddion o 
amgylch y Brifddinas yn uniaith 
Saesneg.  Serch hynny, cafodd y rhain 
eu cyflwyno cyn bodolaeth Deddf yr 
Iaith Gymraeg, a chan ein bod yn 
buddsoddi llawer mewn arwyddion 
ffyrdd o ansawdd da maent yn para am 
gryn dipyn o amser - o leiaf 12 mlynedd 
a mwy.  (Er enghraifft, mae ein colofnau 
goleuadau stryd yn para 25 mlynedd). 

O ganlyniad, pan fydd yr arwyddion 
uniaith yma’n dod i ben eu rhawd, 
rydym wedi addo gosod arwyddion 
dwyieithog yn eu lle. 
Yn gywir, 

Cynghorydd Elgan Morgan 

Aelod Gweithredol Cyngor Caerdydd 
dros yr Amgylchedd a Thrafnidiaeth 

Cydymdeimlwn â James Wiegold 
Rhiwbeina a’r teulu ar golli ei wraig 
Christine yn ysbyty’r Brifysgol, 
Caerdydd ar 31 Awst.  Bu’r angladd yn 
Eglwys yr Holl Saint yn Rhiwbeina ar y 
13 Medi ac wedi hynny yn Amlosgfa’r 
Ddraenen yn Llanisien. 

Cydymdeimlwn â Mrs Hazel Doull 
Rhiwbeina â’i theulu ar golli ei gŵr Ted 
Doull yn ysbyty’r Brifysgol ar y 6 o 
Fehefin.  Bu’r angladd yn Amlosgfa’r 
Ddraenen Llanisien ar 13 Medi. 

Cydymdeimlo â theulu yn y Barri. 
Bu farw Austin Meshke, disgybl deg oed 
yn Ysgol Gymraeg Gwaun y Nant y 
Barri, dydd Mercher, 31 Awst wrth 
groesi’r ffordd ger cyffordd East Walk a 
Buttrills Rd.  Cydymdeimlir â’r rhieni 
Ted a Bronwen a’i frawd Warren yn eu 
colled enfawr. 

Trist  yw  nodi  fod  Y  Parch  Dr  Dafydd 
Davies,  Yr  Eglwys  Newydd  wedi  colli 
tri o aelodau o’i deulu yn ddiweddar. 
Bu  farw Mrs  Kitty  Davies  ar  y  12  o 

Fedi,  gwraig  Dafydd  ers  53  o 
flynyddoedd,  mam  Gwilym,  Megan  a 
Gwen,  yn  86  oed.    Cynhaliwyd  ei 
hangladd  ar  22  o  Fedi  yn  Eglwys 
Tonyfelin  Caerffili  ac  Amlosgfa  Bryn 
Drain .  Gwasanaethwyd  gan  ei 
gweinidog,  y  Parch  Milton  Jenkins  a 
Gareth  Evans,  Eglwys  Ararat,  Yr 
Eglwys Newydd. 
Bu  farw  Lovemore  Mandizha  o 

Zimbabwe  ar  y  4  o  Orffennaf,  yn  49 
oed.  Hedfanodd  Megan  i  Zimbabwe  ar 
gyfer yr angladd. 

Bu  farw Cledwyn Jones, Rhiwbeina, 
yn  80  oed  ar  y  18  o  Orffennaf.    Bu’n 
cadw siop ddillad i ddynion ym Mangor 
Uchaf  cyn  ymddeol  i  Gaerffili  a 
Chaerdydd. 

Athrawes yn 
gweithio yn un o 
ardaloedd sianti 

Bangalore 
Mae Margaret Davies yn 
Bennaeth Addysg Grefyddol yn 
Ysgol Gyfun Plasmawr ac mae 
wedi ymgartrefu yn y ddinas ers 
rhai blynyddoedd.  Fe dreuliodd ei 
gwyliau haf eleni yn gweithio mewn 
ysgol yn yr India.  Dyma Margaret 
yn adrodd ychydig o’i hanes… 

Dechreuais ar fy nhaith i ddinas 
Bangalore yn yr India ar y 23 o 
Orffennaf wedi misoedd o drefnu a 
pharatoi gwyllt.  Bangalore yw un o 
ddinasoedd mwyaf de’r India.  Mae dros 
filiwn o bobl yn byw yn y ddinas yma ac 
mae safonau byw yn amrywio gymaint o 
ardal i ardal.  Yn ystod fy nghyfnod 
cefais y fraint o aros gyda theulu yn y 
ddinas a threulio tair wythnos yn dysgu 
mewn ysgol go arbennig yng nghanol un 
o’r ardaloedd sianti. 

Agorwyd Ysgol Concerns bum 
mlynedd yn ôl er mwyn gwasanaethu 
cymunedau'r castiau is mewn ardal 
sianti yn ninas Bangalore.  Prif amcan yr 
ysgol hon yw cynnig addysg a 
hyfforddiant i blant a merched ifanc er 
mwyn iddynt fedru gwella eu safon byw 
yn y dyfodol.  Mae’r ysgol hefyd yn 
ceisio addysgu’r gymuned leol trwy 
gynnal sesiynau wythnosol yn y pentrefi 
i ddysgu am afiechydon sydd yn peri 
problemau i’r gymdeithas megis colera, 
y diciâu a HIV.  Mae’r ysgol hon yn 
dibynnu ar wirfoddolwyr a chyfraniadau 
er mwyn cynnig y gwasanaethau pwysig 
yma i’r ardal. 

Profiad hollol newydd, ond pleserus, 
oedd ceisio dysgu dros hanner cant o 
blant rhwng tair ac wyth oed mewn dwy 
ystafell heb fawr o adnoddau. Er 
gwaethaf yr amgylchiadau anodd roedd 
yr ysgol yn gweithio’n galed iawn er 
mwyn annog y disgyblion i gydweithio 
beth bynnag fo’u cefndiroedd crefyddol 
neu ieithyddol.  Roedd yr ysgol yn 
canolbwyntio ar ddysgu’r Saesneg a 
sgiliau sylfaenol bwyd i’r disgyblion 
yma. 

Yn ystod yr wythnos olaf cefais gyfle i 
we i th i o gyda rhai  o s ta f f  a 
gwirfoddolwyr llochesu’r YMCA. 
Mae’r llochesi yma yn cynnig 
gwasanaeth pwysig iawn i’r gymuned 
yn enwedig y plant ifanc sydd yn 
gweithio ar y tomennu sbwriel.  Mae’r 
llochesu yma, sy’n rhoi to uwch 
pennau’r plant a’r bobl ifanc, yn darparu 

prydau bwyd poeth ynghyd â chyfle i 
ymlacio a chwarae.  Dyma fywyd tra 
gwahanol i’r hyn yr ydym ni wedi arfer 
ag ef yng Nghaerdydd. 

Roedd yr ymweliad yma â dinas 
Bangalore yn un arbennig iawn i mi yn 
bersonol. Hoffwn ddiolch i holl staff a 
disgyblion Ysgol Gymraeg Plasmawr 
am eu cefnogaeth frwd wrth i mi 
drefnu’r daith hon.  Llwyddodd yr ysgol 
i gasglu dros £1000 o bunnoedd tuag at 
Ysgol Concerns.  Bydd yr arian yn cael 
ei ddefnyddio er mwyn datblygu ac 
ehangu’r adeilad a’r adnoddau sydd ar 
gael yno. 

Ble mae’r sticeri? 
Annwyl y Dinesydd, 
Synnais yn fawr wrth ddarllen yn rhifyn 
Medi  fod  sticeri  ‘Ble mae’r  Gymraeg?’ 
yn  dân  ar  groen  Cyngor  Caerdydd  a’u 
bod  nhw’n  gorfod  talu  miloedd  o 
bunnoedd  o  ganlyniad.    Fel  rhywun 
hynod  o  wyliadwrus  dros  yr  iaith  yn  y 
brifddinas ers blynyddoedd, anaml  iawn 
y byddaf yn eu gweld! 
Yn gywir, 
Steve Jones
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Annwyl Olygydd 
Rydym wedi dechrau ar y gwaith o 
ysgrifennu llyfr ar Ladron Penffordd 
Cymru. Mae digonedd o wybodaeth am 
y prif rai fel Twm Siôn Cati, ond tybed a 
ŵyr eich darllenwyr am straeon am 
ladron o’r fath yn eich ardal chi? 

Buasem yn ddiolchgar pe allech yrru 
unrhyw fanylion atom ni, un ai dros y 
ffôn 01286 881158, drwy e-bost 
llais@cymru1.net neu drwy’r post - 
Llyfrau Llais, 7 Stryd yr Wyddfa, 
Penygroes, Gwynedd LL54 6NG. 
Diolch am eich cydweithrediad. 

Yn gywir 
Twm Elias a Dafydd Meirion. 

Llongyfarchiadau  i Emyr, mab Eileen a 
Gareth  Wyn  Jones  o  Abertawe  (yn 
wreiddiol  o  Landaf)  a  Sioned,  merch 
Dafydd  a  Jen  Williams  o  Fynachlog 
Nedd  ar  eu  priodas  yng    nghapel 
Ebeneser,  Aberafan  ar  y  12  o  Awst. 
Mae  Sioned  yn  athrawes  yn  ysgol  y 
Berllan  Deg  ac mae  Emyr  yn  heddwas 
yng  Ngwent.    Maent  wedi  ymgartrefu 
ym Mhenylan, Caerdydd. 

Dymuniadau  gorau  i  Awen  Penri, 
Pantbach,  ar  ei  phriodas  â  Gareth 
Skelding  yng  Nghastell  Ffwnmwn  ar  y 
3ydd  o  Fedi.    Y morwynion  oedd  Llio 
Penri  a  Lisa  Skelding,  chwiorydd  y 
briodferch a’r priodfab, a’r  forwyn  fach 
oedd  Robyn,  merch  cyfnither  Gareth. 
Rhodri Llywelyn  a Rhys Griffiths  oedd 
y  gweision.   Cafwyd noson  o  adloniant 
yng  ngwmni’r  grŵp  Radio  Feynman, 
ffrindiau  Gareth,  cynddisgyblion  o 
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni. 
Mae  Gareth  yn  gweithio  fel  Rheolwr 

Lleoliadau  i  gyfres  Dr Who  y  BBC  ac 
mae Awen yn gweithio yn Elwa. Maent 
wedi  ymgartrefu  ym  Mhenylan, 
Caerdydd. 

Llongyfarchiadau i Catrin a Julyan 
Hughes Owen ar enedigaeth eu merch, 
Ela Mair ar y 14 o Orffennaf. 

Croeso i'r byd, Elliw Medi Jones. 
Ganwyd ar 22 Medi am 1.10 y bore, yn 
6 phwys 8, yn ferch gyntaf i Rhodri ac 
Anwen Jones, yr Eglwys Newydd. Mae 
Rhodri yn Bennaeth Saesneg ac Anwen 
yn athrawes Gemeg yn Ysgol Plasmawr. 

Awen Penri a Gareth Skelding 

YR AWR HAPUS 
Llongyfarchiadau  i  un  o'r    ffyddloniaid 
sef  y  Parch  Dr  John  Dann,  Yr  Eglwys 
Newydd.  Gwasanaethodd  John  yn 
Gymraeg  am  y  tro  cyntaf  yn  Eglwys 
Tonyfelin  Caerffili  fore  Sul,  28  Awst. 
Mae John wedi pregethu yn Saesneg ers 
55  o  flynyddoedd    dechreuodd  yn  17 
oed! Llongyfarchiadau hefyd  i dri aelod 
arall  a  ddarllenodd  sef  Thelma,  gwraig 
John, Dorothy a Nick o Benarth. 

Cymru'n Canu! 
Mwynhewch brynhawn o'ch hoff 
ganeuon o fyd yr opera a'r opereta 
mewn cyngerdd er bydd yr Uned Gancr 
newydd i bobl ifanc yn Ysbyty'r 
Brifysgol. Ymysg sêr y sioe bydd 
Rebecca Evans, Shan Cothi, Gwyn 
Hughes Jones, Dennis O'Neill a Leah 
Marion Jones, ynghyd â chorau meibion 
Cymry Llundain a Dynfant. 

Cynhelir y gyngerdd yng Nghanolfan 
y Mileniwm am 4 o’r gloch ddydd Sul, 9 
Hydref, gyda phris y tocynnau’n 
dechrau o £5. Maent ar gael o Ganolfan 
y Mileniwm, neu drwy ffonio 0870 040 
2000 neu ewch i www.wmc.org.uk. 

Coleg yr Iwerydd 
Bu Rebecca Hodges, 17 Grand Avenue, 
Trelái, yn llwyddiannus yn sicrhau lle yr 
hydref yma ar gwrs ddwy flynedd yng 
Ngholeg yr Iwerydd, San Dunwyd yn y 
Fro.  Roedd hi’n llwyddiannus yn ei 
harholiadau T.G.A.U eleni fel disgybl 
yn Ysgol  Uwchradd Gymraeg, 
Plasmawr. Cyn hynny roedd hi’n 
ddisgybl yn Ysgol Coed y Gof. Pob 
llwyddiant iddi yn ei maes newydd! 

Dyweddiad 
Llongyfarchiadau i Rhodri Llywelyn a 
Catrin Williams ar eu dyweddiad ym 
mis Awst. Mae’r ddau yn gyn- 
ddisgyblion o Ysgol Glantaf ac yn 
gweithio ym myd y cyfryngau. 

Emyr  Jones  a Sioned Williams 

Llongyfarchiadau  i  Rhys  Griffiths  ac 
Elvira  Rees  ar  eu  priodas  yn  nghapel 
Seion, Drefach, Caerfyrddin ar 20 Awst. 
Roedd y wledd yn yr Half Way House. 
Mae  Elvira  yn  athrawes  cynradd  ym 

Mhontypridd  a  Rhys  yn  gweithio  fel 
rheolwr uned ar Dr Who. Mae nhw wedi 
ymgartrefu yng Nghathays. 

Newyddion 
Llongyfarchiadau i Michael Rowe a 
Siân Davies ar enedigaeth Gareth 
Gerwyn gartre ar y 9fed o Awst. 

Llongyfarchiadau i Gerry a Becky 
Davies ar enedigaeth mab, Gruffydd 
Jones yn ysbyty’r Brifysgol ar y 6ed o 
Awst. 

Llongyfarchiadau i Osian Leader a 
Catrin Wyn, Croes Cwrlwys ar 
enedigaeth eu gefeilliaid Elliw Wyn ac 
Elain Wyn yn ysbyty’r Brifysgol. 
Chwiorydd i Gwion. 

Llongyfarchiadau i Einir ac Anthony 
Kirkwood, Penarth, ar enedigaeth eu 
mab, Tomos ar y 5ed o Fedi. 

Elliw
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Bedydd 
Llawenydd mawr i ni oedd cael bod yn 
dystion i fedydd Ffion Rees fore dydd 
Sul 11 Medi. Y mae Ffion yn ferch i 
Kim a Nigel Rees yr Eglwys Newydd ac 
yn chwaer fach i Angharad a Dewi. 
Dymunwn bob bendith iddynt fel teulu. 

Cinio 
Yn dilyn yr oedfa ar fore Sul y 18 o Fedi 
fe gafodd plant yr ysgol Sul ginio yn y 
festri i gychwyn y tymor. Hyfryd oedd 
cael cwmni’r teuluoedd a chyfle i 
gymdeithasu gyda’n gilydd. 

Dymuno’n dda 
Llongyfarchiadau calonnog i bawb o’n 
hieuenctid a fu’n llwyddiannus yn yr 
arholiadau yn ystod yr haf. 

Dymuniadau gorau hefyd i Rhys 
Davies, Elin Kate Evans a Gruffydd 
Glyn, Mari Thomas ac Owain Tudur, 
sydd newydd gychwyn ar gyrsiau mewn 
colegau. 

Gwefan 
Y mae gwefan newydd ddwyieithog 
wedi ei pharatoi gan Gyngor Eglwysi 
Canol y Ddinas. Beth am ymweld â hi 
www.cardiffcitycentrechurches.org.uk? 

Cwrdd Gweddi Alffa 
Ar nos Iau, 15 Medi cynhaliwyd Cwrdd 
gweddi cyd-enwadol a dwyieithog yn 
Ebeneser i lansio tymor arall o gyrsiau 
Alffa.  Cafwyd cyfnodau o fawl drwy 
gân dan arweiniad band. Hefyd 
siaradodd tri am eu profiad o ddilyn 
cwrs Alffa a'r newid fu yn eu bywydau 
a'u ffydd.  Cafwyd cyfnodau o weddïo 
mewn grwpiau o hyd at bedwar am 
wahanol sefyllfaoedd yn ein byd ac am 
yr angen i Dduw ddod yn gymaint rhan 
o fywyd pobol yng Nghymru unwaith 
eto.  Dwy ffordd ddiddorol iawn hefyd o 
weddïo oedd gweddïo'n dawel gyda 
cherddoriaeth bwrpasol yn y cefndir, ac 
yn ail, pawb yn gweddïo'n uchel a llais 
pawb ar draws ei gilydd. Mae hyn yn 
arferiad ymysg Cristnogion De Korea 
ers amser maith. 

Mae cyrsiau Alffa yn cael eu cynnal 
ar hyd a lled y ddinas yn y dyfodol. Beth 
am fentro i un ohonynt. Cewch gyfle i 
drafod y ffydd Gristnogol mewn modd 
rhydd a ffres. Fe all fod yn agoriad 
llygad i chi! 

Ymweliad ag Ynysoedd y Ffilipinas 
Pleser oedd croesawu Matthew Evans, 
athro Astudiaethau Crefyddol yn Ysgol 

Uwchradd Plasmawr i Ebeneser ar fore 
dydd Sul, 25 Medi. Daeth i siarad am ei 
ymweliad ar ran Cymorth Cristnogol ag 
Ynysoedd y FFilipinas yn ystod mis 
Mehefin eleni. Soniodd am ei ymweliad 
â phentref diarffordd ble cafwyd croeso 
twymgalon gan y trigolion er gwaethaf y 
tlodi enbyd. Dyma wlad ble mae cyflog 
dydd yn cyfateb i 60c o'n harian ni. 
Mae'r trigolion yn gorfod dygymod â 
byw ar hyn.  Un o'r diwydiannau yw 
casglu siwgr cân a byddai gwaith 
diwrnod o'i gasglu yn cyfateb i 100 
bagied o siwgr - a faint yw bagied o 
siwgr yn ein siopau o'i gymharu â 
chyflog diwrnod iddyn nhw?  Roedd y 
lluniau a welwyd yn dangos y plant yn 
droednoeth - sawl pâr o esgidiau sydd 
gennych chi?  Dyma wlad ble mae 3% 
o'r boblogaeth yn berchen 87% o'r tir. 

Er bod dyddiau Imelda Marcos wedi 
hen fynd mae cymaint o anghyfartaledd 
yn bodoli. Os ydych yn cyfrannu at 
Gymorth Cristnogol neu unrhyw elusen 
arall sy'n ceisio lleddfu tlodi yn rhai o'r 
gwledydd tlotaf yn y byd beth am 
ystyried y gallech gyfrannu £10 yn lle 
£5 y mis - mae'r arian hwn i ni yn ddim 
â dweud y gwir ond iddyn nhw yn 
ffortiwn all wneud byd o wahaniaeth. 
Ystyriwch!! 

Eisteddfod Genedlaethol 
Yn dilyn llwyddiant Llwyd Owen yn ein 
Gŵyl Genedlaethol eleni, clywyd yn 
ddiweddarach fod yr Athro Meic 
Stephens o’r Eglwys Newydd wedi dod 
yn ail yng nghystadleuaeth y Goron. 
Llongyfarchiadau mwyaf gwresog iddo 
yntau hefyd. 

Yr Ysgol Sul 
Erbyn hyn mae’r Ysgol Sul wedi ail 
ddechrau ar ôl gwyliau’r haf.  Yr 
arolygwyr am y tymor presennol yw 
Siân Griffiths ac Ann Brain.  Cynhelir y 
gwasanaeth diolchgarwch blynyddol ar 
fore Sul Hydref 16eg.  Croeso cynnes i 
bawb. 

Bore Coffi 
Bore  Sa dwrn Me di  17 dae th 
cynrychiolaeth dda o aelodau'r capel 
ynghyd yng ngartre Delyth a Glyn 
Tudwal Jones i fwynhau paned a sgwrs 
er budd elusennau o fewn a thu allan i’r 
Eglwys.  Gwnaed elw o dros £400 ac 
fe’i dosberthir gan y Cylch Cymorth yn 
ystod y flwyddyn gyfredol. 

Priodas 
Bore Sadwrn Awst 27ain mewn 
gwasanaeth hyfryd yng nghapel y 
Crwys, priodwyd Nia Peris a Geraint 
Williams.  Roedd y gwasanaeth yng 
ngofal eu Gweinidog y Parch. Glyn 
Tudwal Jones.  Mae Nia yn ferch i Carol 
a Maldwyn Roberts o Benygroes yn 
Arfon, tra bod Geraint yn un o gyn- 
ddisgyblion Glantaf ac yn fab i Ros a 
Gareth Williams.  Aled Williams a Rhys 
Owen oedd y ddau was priodas. 
Treuliwyd y mis mêl yn yr Eidal a bydd 
eu cartref newydd yn ardal Llanfihangel 
Genau’r Glyn ger Aberystwyth. 

Bedydd 
Braint i bob cynulleidfa o bryd i’w 
gilydd yw cael tystio i sacrament o 
fedydd.  Hynny a gafwyd yn Eglwys y 
Crwys ar fore Sul Medi 18fed pryd y 
cyflwynwyd Cari  Gwenl l ian i 
gynulleidfa niferus.  Mae Cari yn ferch i 
Gail a Gethin Williams ac yn chwaer 
i’w brawd mawr Griff. 

Y Grŵp Merched 
Agorwyd y tymor gyda darlith gan 
Owen John Thomas A.C. ar destun 
amserol iawn sef Dathliad Caerdydd yn 
Ddinas a Phrifddinas.  Swyddogion y 
Gymdeithas hon eleni yw Mrs Babs 
Evans, Cadeirydd, Mrs Eirlys Jones, 
Ysgrifenyddes a Mrs Margaret Roberts, 
Trysorydd. 

Y Gymdeithas Ddrama 
Mae’r Gymdeithas Ddrama eisoes wedi 
cychwyn ar eu gweithgareddau 
tymhorol.  Y bwriad eleni yw cynhyrchu 
dwy ddrama fer a’u llwyfannu o 
gwmpas y Nadolig.  Yn ychwanegol 
cafodd y Gymdeithas wahoddiad i 
gyflwyno Dan y Wenallt yn ein Prifwyl 
Genedlaethol a gynhelir y flwyddyn 
nesaf yn Abertawe. 

Bethel, Rhiwbeina 
Cafwyd cynulleidfa dda yn y Cwrdd 
Diolchgarwch a oedd yng ngofal ein 
Gweinidog, y Parchedig T. Evan 
Morgan. Yn ystod yr oedfa derbyniwyd 
cyfraniadau o fwydydd gan y plant a'r 
oedolion i'w hanfon at yr anghenus yn 
Rwmania. 

'Rydym wedi cefnogi'r ymgyrch leol 
hon ers sawl blwyddyn bellach er mwyn 
rhoi cymorth i'r plant sy'n byw ar y 
strydoedd ac mewn cartrefi i'r amddifad 
yn Rwmania, a hefyd i'r oedolion sydd 
mewn ysbytai a chartrefi'r henoed.  Mae 
lorïau yn llawn o nwyddau eisoes wedi 
gadael Caerdydd am Rwmania bedair 
gwaith eleni a bydd rhagor yn mynd fis 
Tachwedd.
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Ymweliad ag 
Indianapolis, Indiana, 

UDA, Haf 2005 

Ar y 4 o Orffennaf, gadawodd 6 ohonom 
Gaerdydd yn y bore bach a chyrraedd 
ein cyrchfan, Indianapolis bedair awr ar 
hugain yn ddiweddarach.  Roeddwn yn 
arwain grŵp Operation Friendship, 
rhaglen gyfnewid gydag ieuenctid talaith 
Indiana. 

Roedd yr Americanwyr wedi bod yn 
brysur am gryn amser yn trefnu rhaglen 
lawn o weithgareddau amrywiol ar gyfer 
ein taith o bythefnos a hanner.  Roedd 
uchafbwyntiau’r daith yn cynnwys tri 
diwrnod yn ymyl Llyn Wawassee, 
dinasoedd Indianapolis a Chicago (ble 
roedd digonedd o gyfleoedd i siopa!), 
ein hymweliad ag amgueddfa Holocaust 
C.A.N.D.L.E.S., yn ogystal â’r amser a 
d re u l i a som yng nghwm ni  e in 
gwesteiwyr cyfeillgar.  Un o amcanion 
Operation Friendship ydy gwneud 
ffrindiau dramor, ac yn sicr dyma’r 
achos yn ystod ein harhosiad ni! 

Cawsom amser bendigedig yn profi o 
dair elfen OF sef crefydd, addysg, a 
hwyl, ac am hynny hoffwn ddiolch yn 
ddidwyll i’r canlynol: i’r teuluoedd 
cefnogol a pharod eu cymwynas y ddwy 
ochr i’r Iwerydd; i bwyllgor OF; ac i 
Garwyn Davies (Cadeirydd), Ros 
Williams (Ysgrifennydd), David Jones 
(Trysorydd) a Bob Roberts (a fu’n helpu 
fel gyrrwr). 

Mawr obeithiwn y bydd y sefydliad 
gwerthfawr hwn yn parhau.  Mae’n rhoi 
cyfle i bobl ifanc letya a theithio, a chael 
profiadau gwych yn ogystal â gwneud 
ffrindiau.  Er mwyn i hyn ddigwydd, 
mae angen ymrwymiad teuluoedd 
newydd. Os ydych yn 13 oed neu’n hŷn, 
os oes gennych ddiddordeb mewn 
ymuno â changen OF Caerdydd, 
peidiwch ag oedi, a chysylltwch â’r 
swyddogion uchod – Garwyn Davies 
(20708253) neu Ros (20751091). 

Cydymdeimlwn  yn  ddiffuant  iawn  â 
theulu  a  chyfeillion  Mr  W  D  Morgan 
(Llaneirwg).   Cofiwn yn  ddiolchgar am 
ei ffyddlondeb a’i gyfraniad i’r eglwys. 
Llawenhawn  gydag  Owain  Llŷr  a 

Lona  a  hwythau wedi mabwysiadu  dau 
blentyn, Shani a Connor. Hyfrydwch yw 
cael  eu  cwmni  eisoes  yn  yr  oedfaon  a 
dymunwn bob bendith iddynt fel teulu. 
Ym mis  Gorffennaf  cawsom  dystio  i 

ddau  fedydd:  Joseff  Wiliam  Morgan  – 
mab  Nia  a  Gethin  (Rhiwbeina),    ac 
Iestyn  Wyn  Thomas,  mab  Gareth  ac 
AnnaJane  (Yr  Eglwys  Newydd). 
Dymunwn yn dda i’r ddau deulu. 
Croesawn  yn  gynnes  ddau  faban  a 

anwyd  yn  ystod  misoedd  yr  haf:  Elen 
Haf    merch  i  Richard  ac  Eirian  Jones 
(Penylan)  a  chwaer  fach  i  Owain,  a 
Gruffudd Rhys – mab i Geraint a Claire 
Harries  (Llundain)  ac  ŵyr  cyntaf  i 
Margaret a Justin Harries. 
A bu  i  ddau  o’n haelodau  briodi  dros 

yr  haf.   Dymunwn yn  dda  i’r  ddau  bâr, 
Huw a Cheryl Eirug a Gareth a Hannah 
Murphy. 
Tra  bod  nifer  o’n  cyfarfodydd 

wythnosol yn cael hoe fach dros fisoedd 
yr  haf  bu  aelodau  Minny  Street  yn 
cadw’n  ddigon  prysur  allan  yn  yr  awyr 
iach!    Cymerodd  nifer  o  “Ferched 
Minny”  ran  yn  y  Race  for  Life  a 
chafwyd  nifer  o  deithiau  cerdded  dan 
arweiniad  John  Albert  Evans  –  taith 
drwy Barc Dynyrafon, taith fyrfyfyr ym 
Mharc  Cefn  Onn  (ar  gyfer  eitem  ar  y 
rhaglen Wedi  7)  a  thaith min  nos  drwy 
goed  Nantfawr  ac  o  gwmpas  llyn 
Llysfaen.    Mae  yna  edrych  ymlaen  yn 
barod at y daith nesaf ym mis Hydref! 
Mae  Minny  Street  a’r  Crwys  wedi 

arfer  cydaddoli  dros  Suliau  mis  Awst 
ond  eleni  newidiwyd  ar  y  drefn  wrth  i 
bedair  eglwys  ddod  at  ei  gilydd. 
Hyfrydwch  fu  cael  rhannu  Suliau  ac 
oedfaon y mis gyda chyfeillion Ebeneser 
a’r  Tabernacl  yn  ogystal  â’r  Crwys. 
Hyfrydwch  ychwanegol  bu  cael 
croesawu  cyfeillion  o  nifer  o  eglwysi 
Cymraeg  y  ddinas  i  oedfa  hwyrol  ein 
Cyfarfodydd  Blynyddol  ar  Fedi  18 
gydag Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb 
yr Annibynwyr, y Parchg Dewi Myrddin 
Hughes, yn arwain ein haddoliad. 
Cofiwch  fod  yna  groeso  cynnes  i 

unrhyw un ymuno â ni yn ein hoedfaon 
a  chyfarfodydd  amrywiol    boed  yn 
newyddddyfodiaid  i  Gaerdydd  neu 
beidio    ac  os  am  ragor  o  fanylion 
gallwch  gysylltu  â’r  Gweinidog,  Owain 
Llŷr  (2019    3828)  neu’r  ysgrifennydd, 
Bethan Jones (2022  3657). 

Minny Street, Caerdydd Salem Treganna 

Taith Gerdded 
Cawsom daith gerdded hyfryd ym mis 
Gorffennaf wrth i ni gerdded i’r Bae ac 
yn ôl o erddi Pontcanna.  Yn ffodus 
roedd yr haul yn gwenu, a phawb wedi 
mwynhau hufen iâ yn y Bae. 

Criced 
Cawsom dymor criced hynod o fywiog 
a’r pinacl oedd gêm rhwng dau dîm o 
Salem, y Philistiaid yn erbyn y 
Corinthiaid.   Roedd yn noson 
gymdeithasol wych wrth i dros 80 o 
gefnogwyr ddod â’u picnic i gefnogi’r 
timau. 

Barbiciw Allt-y-Wennol 
Cawsom farbiciw yn Allt-y-Wennol ym 
mis Gorffennaf i godi arian ar gyfer yr 
estyniad yn Salem.  Mawr yw ein diolch 
i Michael ac Ethni a’r teulu am eu 
croeso twymgalon. 

Codi Arian 
Rydym wedi sefydlu grŵp i ddod at ei 
gilydd i feddwl am syniadau er mwyn 
codi arian ar gyfer yr estyniad.  Mae’r 
gwaith yn dechrau cyn bo hir, a fydd yn 
rhoi llawer mwy o le i ni. 

Picnic yn y parc 
Un o ddigwyddiadau cyntaf y tymor 
newydd oedd cynnal picnic yn y parc 
ganol Medi wedi’r oedfa.  Daeth criw o 
tua 60 at ei gilydd i fwynhau’r picnic ger 
parc chwarae Pontcanna (gardd gefn 
Evan!). 

Clwb Llyfrau 
Cyfarfu’r Clwb Llyfrau’n ddiweddar i 
drafod Angels and Demons.  Cafwyd 
t rafodaeth hynod o fywiog a 
chynhyrfus! 

Bedyddiadau 
Braf yw nodi pedwar bedydd yn 
ddiweddar. 

Bedyddiwyd Elain, merch Rhodri a 
Kate Morgan, a Dyfan a Gwenno, plant 
Mike a Nia Goode yn ystod mis 
Gorffennaf.  Ym mis Medi bedyddiwyd 
Ela, merch Menna ac Aled Williams, ac 
Osian, mab Hefin a Nia Griffiths. 
Rydym yn dymuno’n dda iawn iddynt 
a’u teuluoedd. 

Colli Margaret Davies 
Trist iawn i ni fel eglwys oedd colli 
Margaret Davies oedd yn aelod annwyl 
iawn i ni i gyd.  Roedd hi’n drysorydd 
yr Ysgol Sul ac yn gyfarwydd iawn i’r 
plant yn ogystal â’r oedolion.  Rydym 
yn cydymdeimlo’n fawr â Roger a’r 

teulu.  Roedd yn berson diymhongar, 
gweithgar a thwymgalon.  Roedd ei 
dewrder wrth wynebu ei salwch yn 
aruthrol, ac rydym yn falch o fod wedi 
cael y cyfle i’w hadnabod. 

Dymuniadau Gorau 
Rydym yn dymuno’n dda iawn i nifer o 
aelodau a ffrindiau sy’n mynd i’r 
colegau, sef Gethin, Rhys, Megan, 
Rhian ac Elen.  Llongyfarchiadau mawr 
iddynt.
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Ofn! 
Ar noson dywyll ym mis Medi aeth 
chwe disgybl blwyddyn 8 Ysgol 
Plasmawr i ymchwilio mewn i 
bresenoldeb ysbrydion yn Amgueddfa 
Werin Sain Ffagan. Aeth tîm y rhaglen 
deledu ‘Ofn’ gyda ni  ac fe grwydrom ni 
yr amgueddfa yn chwilio am ysbrydion 
gyda’n gilydd. Am hanner nos roedd 
rhaid i un disgybl ac un cyflwynydd, sef 
Branwen a Rhodri, grwydro ar ben eu 
hunain. Fe gawsom ni lawer o hwyl ac 
roedd pawb yn teimlo’n gyffrous. 
Roeddem ni’n ofni cerdded i mewn i’r 
tai, yn enwedig Branwen a oedd bron â 
chrio. Pan oedd hi’n amser gadael a 

phob un ohonom yn cerdded tuag at y 
bws fe glywson ni sŵn. Awn ni ddim 
yno yn hwyr yn nos eto! 

Owain Evans a Ria Lee Green, Bl 8 

Arholiadau’r Haf 
Llongyfarchiadau   i   holl   ddisgyblion 
Plasmawr   a   fu’n   llwyddiannus   eleni. 
Roedd  canlyniadau  Uwch  Gyfrannol  a 
Safon   Uwch   gyda’r   gorau   yng 
Nghymru.  Llongyfarchiadau i bawb. 

Lansio Apêl Bobath 
Roedd ymweliad gan Hefin a Sharon 
Owen ar ran elusen Bobath Cymru yn 
fodd arbennig o lansio Apêl y Chweched 
eleni, sef Bobath Cymru.  Dewiswyd i 
helpu Bobath sy’n cynorthwyo plant ag 
a n a b l e d d  g y d a  f f i s i o t h e r a p i 
angenrheidiol i wella eu safon byw. 
Siaradodd Hefin am yr elusen gan 
gyfeirio at y newidiadau bychain i 
alluoedd y plant sy’n golygu gymaint i 
rieni ac i fywyd bob dydd y teuluoedd. 
Ein targed yw codi £1,000 tuag at yr 
apêl a nododd nifer o aelodau’r 
Chweched eu parodrwydd i weithio’n 
wirfoddol ar ran yr elusen.  Bydd yr 
ymgyrch codi arian yn dechrau yn fuan 
yn y tymor gyda Noson Gyri yn y 
Bengal Brasserie ym mis Hydref. 

£1,800 i Gymorth Cristnogol 
Y llynedd lansiwyd apêl y Chweched i 
godi arian i elusen HIV / AIDS yn 
Sierra Leone, a hynny yn dilyn 
ymweliad Karim Bah o Freetown a’r 
ysgol.  Hyfryd oedd croesawu Robin 
Samuel, o’r elusen i dderbyn ffrwyth yr 
ymgyrchu sef siec o £1,800. 

Yn mwynhau’r haul ar y daith gerdded i bentref Llangrannog 

Mrs Stiff a swyddogion y chweched 
gyda blwyddyn 7 yn Llangrannog 

Taith Blwyddyn Saith ! 
Cyrhaeddodd pawb yr ysgol, yn llawn 
cyffro cyn ein taith i Langrannog. Rhai 
erioed wedi bod o'r blaen, ond hefyd 
rhai yn hen gyfarwydd â'r lle. Aethom ar 
y bws, gyda'n athrawon, roedd yn 
gymaint o hwyl, rhai'n chwarae o 
gwmpas, rhai'n darllen, a rhai yn syllu 
allan o'r ffenest. 

Ar ôl cyrraedd roedd rhaid mynd i 
weld ein hystafelloedd. Dyna sioc, 
gweld stafell mor lân! Ac wedyn, mynd 
i'r neuadd weithgareddau gwahanol. 
Rhai hen ffefrynnau, fel sgïo a reidio 
ceffylau, ac ambell un newydd, fel y 
trampolîn Salto, y neuadd chwaraeon, a'r 
ceirt modur. Roedd y gweithgareddau 
nos wedi trefnu gan swyddogion y 
chweched dosbarth, cawsom gwis, 
bingo, a helfa drysor ! Ond yr hoff 
weithgaredd nos i bawb oedd y disgo, yn 
enwedig i'r ambell un gwnaeth wneud 
ffrindiau arbennig ! A hefyd rhaid 
cofio'r daith i bentref Llangrannog, ble 
roedd pawb wedi joio mas draw yn 
rhedeg mewn i donnau mawr y môr! 

Dyna hwyl gawsom ni i gyd yn 
Llangrannog ! Ond, wedyn daeth y dydd 
pan oedd rhaid i ni adael. Felly aethon ni 
nol ar y bysiau nol i Blasmawr. Diolch i 
staff Llangrannog am ein cael ni, y 
swogs am eu cwmni gwych, ac yn olaf, 
yr athrawon am eu hamynedd! 

Cai Wilshaw. Bl 7. 

Cwrs  Anwytho’ r  Chwech ed 
Dosbarth 
Eleni eto, cynhaliwyd cwrs anwytho i’r 
Chweched ym Mhrifysgol Morgannwg. 
Roedd gweithdai i’r myfyrwyr gan 
gynnwys sesiynau ar ffurflenni UCAS, 
cwblhau gwaith gwirfoddol a datrys 
problemau fel rhan o’r Fagloriaeth 
Gymreig.  Ein siaradwr gwadd ar y cwrs 
oedd Ian Gwyn Huws a soniodd am 
fywyd fel darlledwr chwaraeon, byd y 
cyfryngau a’r ddelwedd dramor o 
Gymru a’r Gymraeg.   Gyda’r nos 
cynhaliwyd dawns yng Nghlwb y Bont 
gyda Catsgam yn arwain y gan. Gwych 
dros ben!  Ar ail ddiwrnod y cwrs, 
aethom ar daith yn ôl i Hanes Cymru 
gydag ymweliad a’r Pwll Mawr ym 
Mlaenafon.  Roedd y daith danddaearol 
drwy’r twnelau bychain yn agoriad 
llygaid i fywyd caled y glowyr a’r 
cymunedau glofaol yn Ne Cymru. 

Les Miserables 
Llongyfarchiadau i Rhidian Marc a 
Siriol Dafydd, dau ddisgybl o flwyddyn 
13, am gael eu dewis o nifer i gymryd 
rhan yn y sioe gerdd Les Miserables yn 
Theatr y Frenhines yn Llundain ym mis 
Hydref. 

Llongyfarchiadau 
Y mae dwy athrawes wedi dyweddïo 
d r o s  y  g w y l i a u  h a f  e l e n i . 
Llongyfarchiadau i Miss Anna Finn, 
athrawes hanes yr ysgol, a Mr Dylan 
Foster Evans a fydd yn priodi Awst 
nesaf. Llongyfarchiadau hefyd i Miss 
Ffion Davies, athrawes Gymraeg, a Mr 
Francesco Furci a fydd hefyd yn priodi 
Awst nesaf. 

Ar ôl cyrraedd eu targed o 
£1,000, roedd y myfyrwyr yn 
awyddus i barhau a’u 
hymdrechion.  Nododd Robin 
y  bydda i ’ r  a r i a n  yn 
trawsnewid bywyd mewn 
cymunedau yn Sierra Leone - 
yn arbennig wrth dargedu 
addysg i bobl ifanc am 
beryglon yr afiechyd. 

Cyflwyno’r siec 
i Gymorth Cristnogol
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Cyfle i dderbyn hyfforddiant iaith 
Gymraeg gyda bwrsari sabothol! 

Diben y Cynllun Sabothol iaithGymraeg yw rhoi cyfle i athrawon, 
darlithwyr  neu  hyfforddwyr  sy’n  dymuno  dysgu  trwy  gyfrwng  y 
Gymraeg  neu’n  ddwyieithog  i  dderbyn  hyfforddiant  iaith  ddwys, 
ynghyd  â  hyfforddiant  methodolegol  mewn  dysgu  cyfrwng 
Cymraeg  a  dwyieithog,  a  gwybodaeth  arbenigol  o  derminoleg 
benodol ei maes neu arbenigedd. 
I  ddechrau,  mae’r  cynllun  wedi’i  anelu  at  y  rheini  sy’n  gallu 

siarad Cymraeg yn weddol rhugl, naill ai fel siaradwyr iaith gyntaf 
neu  ddysgwyr,  ond  bod  diffyg  hyder  ganddynt  neu  ddiffyg 
terminoleg  arbenigol  yn  y  Gymraeg  er  mwyn  gallu  defnyddio’u 
sgiliau mewn cyddestun proffesiynol. 
Bydd  ymgeiswyr  llwyddiannus  ar  gyfer  y  Cynllun  Sabothol  yn 

cael  lle  ar  y Rhaglen Genedlaethol  i Hyfforddi Ymarferwyr,  cwrs 
hyfforddi llawnamser am dri mis. Bydd y Cynllun Sabothol yn ad 
dalu costau staff drosdro i ymgymryd â dyletswyddau’r ymgeisydd 
i  gyflogwyr  yr  ymgeisydd,  a  bydd  y  cynllun  hefyd  yn  addalu 
costau teithio a chynhaliaeth i’r ymgeisydd. 
Bydd pump  cwrs  yn  cael  eu  cynnal  dros  y  ddwy  flynedd nesaf. 

Mae’r cwrs cyntaf yn cychwyn ym mis Ionawr 2006 a bydd yn cael 
ei  redeg  gan  Ganolfan  Bedwyr.  Bydd  y  cwrs  yn  cael  ei  gynnal 
mewn  dau  leoliad,  Prifysgol  Cymru,  Bangor  a  Phrifysgol 
Caerdydd. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 21 Hydref 
2005. 
Os  hoffech  chi  dderbyn  mwy  o  wybodaeth  a  ffurflen  gais, 

cysylltwch â: Sector Ysgolion: Tîm Sabothol 
Ffôn: 029 20823047 Ebost: Cynllun.Sabothol@Wales.gsi.gov.uk 
Sector Addysg Bellach a Hyfforddiant  Tîm Sabothol 
Ffôn: 01443 663714Ebost:  CynllunSabothol@elwa.org.uk 

Rydym wedi dechrau  llunio’n trydydd cynllun strategol i’n 
gweld i’r flwyddyn 2010 a thu hwnt.  Manteisiaf ar y cyfle hwn 
i ofyn i’r Dinesydd annog sylwadau gan eich darllenwyr wrth i 
ni fynd ati gyda’n blaen-gynllunio. 

Pan agorwyd yr ysgol, gosodwyd cyfres o nodau a welir isod 
mewn print bras – 
‘Sefydlu cymuned weithgar’.  Er mai nid lle i frolio 
canlyniadau yw’r Dinesydd,  prin y gallwn gadw’n dawel am 
ganlyniadau Lefel A eleni.  Rydym o fewn y 15 gorau o 
ysgolion Cyfun y Daily Telegraph yn Lloegr a Chymru.  O blith 
ysgolion cyfun Cymru, Penweddig, Crughywel a Llanfair ym 
Muallt yn unig ar dabl y Telegraph sydd o’n blaenau. 
‘eang ei gorwelion’. Erbyn hyn rydym wedi cael y fraint o 
fod yn ysgol Comeniws y Gymuned Ewropeaidd. Mae’n 
profiad o fentro i’r Bac Cymreig wedi rhoi dimensiwn 
Ewropeaidd i’n haddysg Chweched Dosbarth, tra’n arloesi 

gydag Ysgol Morgan Llwyd i sefydlu’r Bac trwy gyfrwng y 
Gymraeg. 
‘a honno’n gymuned Gymraeg ei hiaith a’i diwylliant’. 
Os ydych yn chwilio am gartref i’ch gweithgaredd Cymraeg, 
tarwch draw i weld beth y gallwn ei gynnig i chi.  Wedi’r 
cwbwl, does dim gobaith i addysg Gymraeg heb gymuned 
weithgar Gymraeg i’n hysbrydoli. 
‘yn dechnolegol o ran ei sgiliau’. Erbyn hyn mae dros 250 
o gyfrifiaduron yn yr ysgol.  Caffi’r We yw’n project nesaf yn 
y maes hwn. 
‘ ac yn gymuned sy’n rhoi gwerth cyfartal ar bob aelod 
ohoni’. Nid dogma sosialaidd mohoni – ond realiti ac angen 
dyddiol.     Daw tua thraean o’n plant o Drelai, Pentrebaen a’r 
Caerau, a thraean arall o Drebiwt, Glanyrafon, Grangetown a’r 
Tyllgoed.  Daw traean arall o ardaloedd mwy llewyrchus y 
ddinas a’r cyffuniau mwy gwledig fel Gwaelod y Garth, 
Pentyrch a’r Creigiau.   Yn 2000, derbyniwyd cydnabyddiaedth 
gan y Comisiwn Cyfle Cyfartal am ein gwaith ar gydraddoldeb 
rhyw, ac yn 2005  cydnabyddiaeth arbennig gan y Comisiwn 

Cydraddoldeb Hiliol gydag ymweliad Trevor Phillips i 
gofnodi’n gwaith arloesol fel cymuned aml-hiliol Gymraeg ei 
hiaith.   Yn ddiweddar, rydym wedi cael ein datblygu fel ysgol 
sy’n arbenigo mewn addysg ar gyfer disgyblion â nam golwg a 
chlyw. 

Tra’n diolch i bawb am eu cefnogaeth i’r ysgol, hoffwn 
wahodd eich awgrymiadau ar gyfer y ddegawd nesaf.  Ydy’n 
nodau yn rhai addas? A ddylid cynnwys nodau newydd? 
Gallwch gysylltu ar GR@plasmawr.cardiff.sch.uk neu ar 
lythyr i Geraint Rees, Ysgol Plasmawr, Y Tyllgoed, CF5 3PZ. 

Gyda diolch.     Geraint Rees. 

Plasmawr – Tuag at y Ddegawd 

Cwrs 
Anwytho’r 
Chweched 
Dosbarth



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 

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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DYCHWELYD AT 
OPERA 

GENEDLAETHOL 
CYMRU AR ÔL 30 

MLYNEDD 

Mae’r canwr bariton, Eric Roberts, yn 
canu unwaith eto gyda Chwmni Opera 
Genedlaethol Cymru ar ôl bwlch o 30 
mlynedd. 

Cymro Cymraeg yw Eric, yn dod yn 
wreiddiol o Langollen.  Dechreuodd 
ganu gyda’r Cwmni Opera Genedlaethol 
yn y corws yn 1972. 

Ers hynny mae Eric wedi canu prif 
rannau ar draws y byd (UDA, Canada, 
Awstralia, Fenis, Fflorens, Leeds, yr 
Alban, Covent Garden), ond dim ond 
nawr mae e’n dod nôl i ganu gydag 
Opera Genedlaethol Cymru am y tro 
cyntaf ers 30 mlynedd.  Ef fydd Bartolo 
yn Barber of Seville y tymor hwn  gan 
ddechrau’r daith yng Nghanolfan y 
Mileniwm ar y 5 o fis Hydref ac yna ar 
da i t h i  Gae re d in ,  Ll andudno, 
Rhydyc hen,  Bryste ,  Abe rta we, 
Southampton a Lerpwl. 

Mae Eric yn artist hyblyg iawn ac 
wedi canu prif rannau mewn operâu/ 
perfformiadau tebyg i Marriage of 
Figaro, Billy Budd, My Fair Lady a 
Toad of Toad Hall.  Roedd hefyd yn 
aelod o gwmni’r D’Oyly Carte sy’n 
perfformio gweithiau Gilbert a Sullivan. 

Mae’n dal i gadw cysylltiad â gwaith 
Gilbert a Sullivan ac yn perfformio 
Koko yn Mikado gydag Opera 
Genedlaethol Lloegr  gwanwyn nesaf yn 
y Coliseum yn Llundain. 

Mae Eric wedi byw yng Nghaerdydd 
drwy’r holl adeg, ond mae wedi 
gweithio ymhobman arall!  Dywed pa 
mor braf yw cael mynd nôl adref ar y 
bws ar ôl diwrnod o ymarfer yn lle 
mynd nôl i westy crand yn Nulyn neu 
Frankfurt neu Vancouver. 

Merched y Wawr 
Cangen y Garth 
12 Hydref am 8 yh 

Angharad Jones 
Cymorth i Fenywod 

Neuadd Pentyrch 

Ysgol Mynydd 
Bychan 

Croesawu a ffarwelio 
Croesawn yn gynnes aelodau newydd o 
staff atom.  Fe ddaw Miss Bethan Ayres 
atom o’r Efail Isaf ac mae’n addysgu 
plant blwyddyn 6.  Un o Fetws Gwerfyl 
Goch yw Miss Glesni Owen, ac mae 
hi’n gofalu am blant y dosbarth derbyn. 
Penodwyd Miss Natalie Hill yn 
gynorthwyydd dysgu yng Nghyfnod 
Allweddol 1 hefyd. 

Dymunwn yn dda i Miss Joanna 
Davies sydd wedi ein gadael i grwydro 
Awstralia am flwyddyn.  Mae’r ysgol 
wedi elwa’n fawr o’i gwaith yn ystod y 
ddwy flynedd a aeth heibio.  Bydd 
colled ar ei hôl! 

Hyfforddiant Undydd Cefnogi 
Cyfoedion 
Dydd Mercher, y 21 o Fedi daeth Mrs 
Jane Harris o’r NSPCC atom i gynnal 
diwrnod o hyfforddiant i ddisgyblion 
blwyddyn 6. 

Mae’r plant wedi eu dewis i fod yn 
aelodau o’r Criw Clên yn ystod amser 
egwyl.  Derbyniodd bob un dystysgrif ar 
ddiwedd y dydd i ddangos eu bod wedi 
llwyddo i ddysgu sgiliau newydd i fod 
yn Gefnogwyr Cyfoedion o fewn yr 
ysgol. 

Cawsant ddiwrnod i’r brenin wrth 
ymarfer chwarae rôl, dysgu technegau 
gwrando, chwarae gemau a chynnal 
trafodaethau buddiol a diddorol iawn. 

Ymweliad Mrs Julie Morgan 
Bu Mrs Julie Morgan, A.S. Gogledd 
Caerdydd, yn ymweld â’r ysgol 
ddechrau’r tymor.  Ar ôl ei hymweliad â 
Kenya i arsylwi’r gyfundrefn iechyd, 
braf oedd cael ei chwmni yn y 
gwasanaeth. 

Siaradodd â’r plant am ei gwaith fel 
A.S. ac fe gafodd y plant gyfle i holi 
cwestiynau iddi hi am bob agwedd o’i 
gwaith.   Pwy a ŵyr, efallai y bydd un 
o’r disgyblion yn A.S. yn y dyfodol ar ôl 
iddynt gael eu hysbrydoli ganddi!



Llun, 31 Hydref 
Y  Ddarlith  Gymraeg  Flynyddol.  Noson 
yng Nghwmni Christine James, Bardd y 
Goron eleni. A  fydd  yn cael ei holi gan 
yr  awdures,  Manon  Rhys  o'r  Rhondda. 
Lluniaeth  ysgafn  ar  ddiwedd  y  noson. 
Croeso  i  bawb. Yn Y Ganolfan Fusnes, 
Prifysgol Morgannwg am 7.00pm. 
Mawrth, 1 Tachwedd 
Cymdeithas  Ddiwylliannol  Eglwys 
Minny Street. ‘Fy milltir  sgwâr.’ Noson 
yng nghwmni Rob Jones, Jean Salisbury 
ac Emyr Currie Jones, am 7.30pm. 
Mercher, 2 Tachwedd 
Cymrodorion  Caerdydd.  Y  Parch.  Huw 
Jones,  Rhuddlan,  yn  trafod  ‘Dylanwad 
Llenyddol  Emrys  ap  Iwan’,  yn  festri 
Eglwys Minny Street am 7.15pm. Noson 
dan nawdd yr Academi. 
Mercher, 2 Tachwedd 
Merched  y  Wawr,  Cangen  Bro  Radur. 
Noson gyda Chwmni Sain (Llandwrog), 
yn festri Capel y Methodistiaid Saesneg, 
Windsor Road, Radur, am 7.30pm. 
Iau, 3 Tachwedd 
Darlith gan Dr E. Wyn James ar y testun 
‘  “Marchog,  Iesu  .  .  .”:  Williams 
Pantycelyn,  Pedr  Fardd  a’r  Emyn 
Cenhadol’,  yn  yr  Eglwys  Efengylaidd 
Gymraeg,  Rhymney  St,  Cathays,  am 
7.30pm. Croeso cynnes i bawb. 
Gwener, 4 Tachwedd 
Cinio  Carnhuanawc  yng  Ngwesty 
Churchills,  7.30  pm.  Gwraig  gwadd: 
Manon  Rhys.  Manylion  pellach:  Nans 
Couch  (2075  3625)  neu  Catherine 
Jobbins (2062 3275). 
Sadwrn, 5 Tachwedd 
Bore  coffi  i  ddysgwyr  yn  yr  Eglwys 
Efengylaidd  Gymraeg,  Rhymney  St, 
Cathays,  rhwng  10.30  a  12.00.  Yn 
cynnwys  cyfweliad  â’r  Parch.  David 
Ollerton. Croeso cynnes i bawb. 
Llun, 7 Tachwedd 
Cylch  Cinio  Cymraeg  Caerdydd,  yng 
Ngwesty  Churchills,  7.30  pm.  Siaradwr 
gwadd: Alun Daniel. Manylion  pellach: 
Tony  Couch   (2075  3625   neu 
ajcouch@yahoo.co.uk). 
Mercher, 9 Tachwedd 
Cwis  Tafarn  yn  y  Goat  Major,  Stryd 
Fawr, am 7.30pm. 
Iau, 10 Tachwedd 
Cylch Cinio Merched Caerdydd. Noson 
yng  nghwmni  Rhiannon  Lloyd  yng 
Nghlwb Golff Radur am 7.30pm. Croeso 
cynnes i bawb, ac yn enwedig i aelodau 
newydd. 
Sadwrn, 12 Tachwedd 
Côr Philharmonig Caerdydd. Cyngerdd: 
‘Brethyn  Cartref’,  yn  Neuadd  y 
Brifysgol, Corbett Rd., am 7.30pm. 

Llun, 10 Hydref 
Merched y Wawr, Cangen Caerdydd. 
Sgwrs  am  glwy’r  siwgwr  gan  Andrew 
Misell,  yn  festri  Eglwys  Minny  Street, 
Cathays, am 7.30pm. 
Mercher, 12 Hydref 
Cwis  Tafarn  yn  y  Goat  Major,  Stryd 
Fawr, am 7.30pm. 
Llun, 17 Hydref 
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Noson 
ym myd y ddrama gyda’r actores 
Annwen Coffey yn festri Bethany, 
Rhiwbina am 7.30pm. 
Llun, 17 Hydref 
Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd. 
Noson  Einstein,  yng  nghwmni  aelodau 
o’r  Gymdeithas,  yn  Ystafell  G77  ym 
Mhrif Adeilad Prifysgol Caerdydd, Parc 
Cathays, am 7.30pm. Croeso  i bobl nad 
ydynt yn ‘arbenigwyr’ gwyddonol. 
Mawrth, 18 Hydref 
Cymdeithas  Ddiwylliannol  Eglwys 
Minny Street. Sgwrs gan Aneurin Jones, 
‘Yr Artist a’i Waith’, am 7.30pm. Noson 
dan nawdd yr Academi. 
Mawrth, 18 Hydref 
Cymdeithas  Cymrodorion  y  Barri. 
Dathlu  canmlwyddiant  Siop Dan  Evans 
yng nghwmni Geraint Evans ac Alcwyn 
Deiniol  Evans,  yn  festri’r  Eglwys 
Annibynnol  Gymraeg,  Sgwâr  y  Brenin, 
Y Barri am 7.15 pm. 
Mercher, 19 Hydref 
Cymdeithas Tŷ’r Cymry. Anerchiad gan 
Gwilym  E.  Roberts,  Rhiwbina  ar 
ddysgu’r Gymraeg, yn Nhŷ’r Cymry, 11 
Heol Gordon, am 7.00pm. 
Gwener, 21 Hydref 
Cylch  Llyfryddol  Caerdydd. Y  Prifardd 
Christine  James  yn  trafod  ‘Llinellau 
Lliw:  Cerddi  Coron  Eryri’,  yn  Ystafell 
X/0.04,  Adeilad  y  Dyniaethau,  Safle 
Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd,  am 
7.00pm. 
Gwener, 21 Hydref 
Cylch  Cadwgan.  Dylan  Iorwerth  yn 
siarad  ar  y  testun  ‘Darnau’  yn  festri 
Bethlehem,  Gwaelodygarth  am  8.00 
pm.  Cydnabyddir  cefnogaeth  yr 
Academi Gymreig. 
Sul, 30 Hydref 
Bydd  ensembl  Bro  Morgannwg  o  dan 
arweinyddiaeth  Meuryn  Hughes  yn 
perfformio cyngerdd i godi arian i Ward 
B5  (Aren)  yn  Eglwys  y  Tabernacl,  Yr 
Ais, am 7.30pm. Mynediad trwy raglen: 
£8.  Perfformir  cyfansoddiadau  gan 
Arwel  Hughes,  Britten,  Holst,  Elgar, 
Mozart  a Barber. Manylion  pellach  gan 
Meuryn  Hughes  ar  01656  880220  neu 
meuryn@aureus.co.uk. 
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Llun, 14 Tachwedd 
Merched  y  Wawr,  Cangen  Caerdydd. 
Noson  yng  nghwmni  Mair  ac  Idwal 
Hughes,  ‘Hen  Seiniau  Newydd’,  yn 
festri Eglwys Minny Street, Cathays, am 
7.30pm. 
Mawrth, 15 Tachwedd 
Cymdeithas  Ddiwylliannol  Eglwys 
Minny  Street.  Sgwrs  gan  y  Prifardd 
Twm Morys,  ‘Gwaith  Bardd’,  am  7.30 
pm. Noson dan nawdd yr Academi. 
Mawrth, 15 Tachwedd 
Cymdeithas  Cymrodorion  y  Barri. 
Sgwrs  gan  Dr  Gwen  Awber y, 
‘Mynwenta’,  yn  festri’r  Eglwys 
Annibynnol  Gymraeg,  Sgwâr  y  Brenin, 
Y Barri am 7.15pm. 
Mercher, 16 Tachwedd 
Cymdeithas  Tŷ’r  Cymry.  Sgwrs  gan 
Muriel a Lari Davies a Dewi Thomas ar 
y testun ‘Profiadau Iwerddon’, yn Nhŷ’r 
Cymry, 11 Heol Gordon, am 7.00pm. 
Gwener, 18 Tachwedd 
Cylch  Llyfryddol  Caerdydd.  Sgwrs  gan 
Maldwyn  Thomas  (Caernarfon)  ar  y 
testun  ‘Silff  Lyfrau  Nain’,  yn  Ystafell 
X/0.04,  Adeilad  y  Dyniaethau,  Safle 
Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd,  am 
7.00pm. 

LANSIO CERDDORFA 
SIAMBR 

Ar nos Fercher Medi 14eg yn Neuadd 
Dewi Sant, gwelwyd digwyddiad 
anarferol iawn y dyddiau hyn, sef lansio 
cerddorfa newydd – Camerata Wales. 
Cyfarwyddwr cerdd y gerddorfa hon yw 
Owain Arwel Hughes a sylwodd wrth 
arwain y cerddorfeydd yn Llundain 
gymaint o Gymry oedd ynddynt – a 
rheiny’n chwaraewyr penigamp. Ei 
fwriad wrth ffurfio’r gerddorfa yw 
sefydlu cerddorfa siambr o’r radd 
flaenaf yng Nghymru gyda llawer o 
offerynwyr cerddorfaol Cymreig ynddi 
dan faton Cyfarwyddwr Cerdd 
Cymraeg. 

Roedd rhaglen y gyngerdd yn 
c y n n w y s  A g o r a w d  H e b r i d e s , 
Mendelssohn, Fantasia yn A Leiaf gan 
Arwel Hughes, Consierto i ddau Biano 
gan Mozart gyda’r ddeuawd ddeniadol 
Cassie Yukawa a Rosey Chan yn 
chwarae, Danses Sacrée et Profane gan 
Debussy gyda Catrin Finch wrth y delyn 
ac i gloi, Symffoni Rhif 8 gan 
Beethoven. Cafwyd cymeradwyaeth 
frwd gyda llawer yn falch i weld 
cerddorion talentog Cymreig yn creu 
cyngerdd mor uchel ei safon.
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Dechreuad  Addawol  i`r  Tymor 
gan  CRICC 

Chwaraewyd   gêmau cyntaf    y   tymor  ar   Fedi’r   11eg  i    ffwrdd  yn 
erbyn  Tredelerch (Rumney). 
O dan 12 oed 
Mewn  gêm  oedd  yn  agosach  nag  y  mae’r  sgôr  o  10  v  40  yn  ei 
awgrymu,  sgoriwyd  ceisiadau  gan  Ifan   Roberts  (Plasmawr)  (4 cais) 
a   Gwilym Edwards  (Rhydfelen)  (2gais).   Troswyd    5    o`r    rhain   gan 
faswr  y  tîm  Wil Roberts (Glantaf).  Braf  yw  gweld  aelodau  o  dair 
ysgol  gyfun  Gymraeg  gwahanol  yn  cydchwarae  dros  CRICC. 
O dan 11 oed 
Dyma’r    garfan    sy’n    brwydro    ymlaen    er    bod    prinder    aelodau. 

Eleni  mae  nifer  o  chwaraewyr  newydd  o  flwyddyn  6  wedi  ymuno 
ac  angen  amser  i   ennill  profiad. Colli’n  drwm  y  tro  cyntaf,   ond 
mae’r    bechgyn    newydd,    gobeithio,  yn    mynd    i    ddyfalbarhau,    a 
thrwy    hynny    wella      safon    y    tîm.  Hoffai’r    clwb    weld    unrhyw 
blentyn    sydd   ym   mlwyddyn   6,   ac   yn  meddwl   y   byddai’n  hoffi 
chwarae  rygbi, yn  ymuno  â  CRICC.  Y  tymor  nesaf  bydd  angen  15 
mewn  tîm  yn  hytrach  na  10  fel  sydd  eleni. 
O Dan 9 oed 

Dyma’r  garfan  sy’n   taclo  wrth  chwarae  am  y  tro  cyntaf.  Mae’n 
edrych  yn  debyg  fod  bechgyn  CRICC  yn  cael  blas  ar  yr  ochr 
gorfforol,  gan  lwyddo  i  sgorio  un  cais  ar  ddeg  tra’n  ildio  ond  un. 
Dau  o  sêr  y  gêm  oedd  Jesse  Lipetz-Robic  (Mynydd  Bychan)  a 
Joseff  Phillips (Melin  Gruffydd) 
O dan 8 oed. Blynyddoedd  2 a 3    Rygbi  “TAG” 

Roedd  cynifer  o  blant  ar  gael  gan  CRICC  fel  y  llwyddwyd  i 
chwarae  tair  gêm. Enillwyd  y  tair  6  i  1;  6  i  1  a   4  cais  i  3  chais. 
Dyma  hwb  i’r  hyfforddwyr  sy’n  gweithio’n  galed.  Maent  yn  rhoi 
eu  hamser,  ac  yn  rhoi  cyfle  i’r  aelodau  fwynhau’r  gêm  mewn 
awyrgylch  Gymraeg. 

HAMLET 
gan William Shakespeare, cyfieithiad gan Gareth Miles 

Cynhyrchiad ‘The Wales Theatre Company’ 
Yr Hydref yma bydd Hamlet yn cael ei berfformio ar lwyfannau ledled Cymru yn Saesneg hynafol Shakespeare 
(er gyda acenion Cymreig) ac yn y Gymraeg diolch  i gyfieithiad disglair newydd o’r ddrama gan Gareth Miles. 
Dan gyfarwyddyd Michael Bogdanov mae cast o actorion blaenllaw Cymru gan gynnwys Wayne Cater, Wynfford 
Ellis Owen, Kathryn Dimery, Dafydd Emyr, Ieuan Rhys, Ryland Teifi, a Catrin Rhys, ynghŷd â thim cynhyrchu o 
nôd rhyngwladol wedi dod at eu gilydd i gynhyrchu beth sy’n addo bod yn un o uchafbwyntiau theatrig y flwyddyn. 
Perfformiadau yn y Theatr Newydd, Caerdydd   £7.00 – £18.00 

Tocynnau      029 20878889 
2 Tachwedd  Matine yn Saesneg 2.00pm  Perfformiad yn y Gymraeg 7.30pm 
3 Tachwedd  Matine yn y Gymraeg 2.00pm  Perfformiad yn Saesneg 7.30pm 
4 Tachwedd  Perfformiad yn Saesneg 7.30pm 
5 Tachwedd  Perfformiad yn Saesneg 7.30pm 
7 Tachwedd  Perfformiad yn Saesneg 7.30pm 
8 Tachwedd  Perfformiad yn Saesneg 7.30pm 
9 Tachwedd  Perfformiad yn Saesneg 7.30pm 
10 Tachwedd  Matine yn y Gymraeg 2.00pm  Perfformiad yn Saesneg 7.30pm 
11 Tachwedd  Perfformiad yn y Gymraeg 7.30pm 
12 Tachwedd  Matine yn Saesneg 2.00pm  Perfformiad yn Saesneg 7.30pm 
Am wybodaeth bellach ymwelwch â’r wefan www.walestheatrecompany.com 

CRICC dan 9 oed 

CRICC dan 11 oed 

Dyma  ddechreuad  ardderchog  i’r  tymor  yn  erbyn 
un  o  glybiau  mwyaf  adnabyddus  y  ddinas.


