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BRWYDR ADDYSG
GYMRAEG
YN Y DDINAS
Y sefyllfa erbyn hyn
Adroddiad gan Michael Jones,
Ysgrifennydd Cenedlaethol RHAG
Ym mis Ebrill cyhoeddodd Swyddfa Addysg
Caerdydd gynllun addrefnu addysg
uwchradd a chynradd yn y ddinas dros
gyfnod o ryw 15 mlynedd. Gwnaed hyn ar
gais y Rhyddfrydwyr Democrataidd, plaid
fwyaf y Cyngor ar hyn o bryd. Ymateb
oedden nhw i gyfarwyddyd o gyfeiriad
Gweinidog Addysg y Cynulliad wedi'i anelu
at bob Awdurdod Addysg yng Nghymru,
sef bod rhaid cael gwared ar lefydd gwag yn
yr ysgolion. Roedd Caerdydd dipyn ar ei hôl
hi o gymharu â siroedd fel Dinbych,
Caerfyrddin, Powys a Phenfro lle mae
cynlluniau tebyg wedi bod yn destun
brwydro ers amser.
Yng Nghaerdydd, ar ben problem 8000 o
lefydd gwag, roedd problem arall sef y twf
yn y galw am addysg Gymraeg. Er bod
addysg trwy gyfrwng y Saesneg wedi
dioddef cwymp o 30% yn nifer y plant sy’n
dechrau'r ysgol ers 1995 (o 5000 lawr i
3500), mae'r galw am addysg Gymraeg wedi
cynyddu ar raddfa o 2% y flwyddyn dros yr
un cyfnod, h.y, cynnydd o ryw 20% dros 10
mlynedd. Mae'r swyddogion yn derbyn
nad oes arwydd o arafu yn y cynnydd
hwn.
Roedd y cynllun a gynigiwyd yn fanteisiol
iawn i addysg Gymraeg ond, fel sy'n hysbys,
bu storom o wrthwynebiad dan arweiniad
ambell i brifathro ac, wrth gwrs, y South
Wales Echo nad oedd yn fodlon cyhoeddi'r
un llythyr o blaid y cynllun i ateb rhai o'r
llythyron rhagfarnllyd yn erbyn y cynllun.
Ymateb y Toriaid a'r Blaid Lafur oedd tynnu
'nôl y gefnogaeth a addawyd yn wreiddiol ac
ymuno â Phlaid Cymru i wrthwynebu hyd yn
oed drafod y cynllun, chwaethach
mabwysiadu iot ohono. Wedi ysbaid o
orfoledd a wedyn blasu wermod y bleidlais i
wrthod y cynllun, rhaid oedd i RhAG symud
i gysuro'r rhieni oedd heb le i'w plant yn yr
ysgol leol neu oedd yn pryderu am eu
sefyllfa yn 2007. Galwyd cyfarfod protest ar
Orffennaf y 6ed yn Ysgol Plasmwr a
gwahoddwyd pob plaid i anfon
cynrychiolydd i esbonio’u hagwedd at
ddyfodol addysg Gymraeg yn y Brifddinas.
Daeth cynrychiolwyr o'r Rhyddfrydwyr, y
Blaid Lafur a Phlaid Cymru a dau gynghorwr
annibynnol; anfonodd y Toriaid eu
hymddiheuriadau.

Y Parch. Owain Llyr Evans, Havard Gregory, Y Parchedicaf Ddr. Rowan Williams a
Bethan Jones adeg ymweliad hanesyddol â chapel Minny Street. Erthygl ar dudalen 10.

Dinasyddion yn disgleirio!
Llongyfarchiadau i’r llu o bobl o Gaerdydd a
chylch y Dinesydd a enillodd glod yn yr
Eisteddfod yn Abertawe – yn gorau, partïon
ac unigolion, ac nid ar y llwyfan yn unig,
chwaith. Rydym fel dinas yn ffodus ryfedda
bod gyda ni gymaint o dalentau yn ein plith,
a’u gweithgareddau’n cyfoethogi bywyd y
gymuned.
Ceir manylion llawn isod a mawr hyderwn
na adawyd neb mas! Os do fe, plîs rhowch
wybod i ni ac fe wnawn ni iawn amdano fe
yn y rhifyn nesa.
Unawd Alaw Werin dan 12 oed: 3ydd Greta
Morfudd, Y Bontfaen. Unawd i Ferched 12 –
16 oed: 1af Lisa Medi, Y Bontfaen. 2il Ellen
Williams, Y Bontfaen. Llefaru Unigol 12 –
16 oed: 3ydd Jâms Powys, Caerdydd.
Côr Cymysg o Unrhyw Nifer: 1af Côr CF1.
Unawd i Fechgyn 16 – 19 oed: 1af Rhidian
Marc, Caerdydd.

Unawd Bas dros 25 oed: Huw Euron (Capel
Minny Street)
Monolog i rai 12 – 16 oed: 3ydd Anya
Evans, Caerdydd. Parti Alaw Werin dan 21
oed: 2il Parti Heol y March, Y Bontfaen.
Côr Pensiynwyr: 3ydd Côr Aelwyd
Hamdden Caerdydd. Parti Cerdd Dant dan
25 oed: 2il Parti Glantaf. Unawd allan o
unrhyw sioe gerdd neu ffilm: 2il Rhidian
Marc. Ysgoloriaeth W. Towyn Roberts:
Katherine Allen, Caerdydd. Côr Merched
dros 20 mewn nifer: 1af Côr Merched Canna.
Côr Cymysg rhwng 20 – 45 mewn nifer: 1af
Côrdydd. Côr Llefaru dros 16 o leisiau: 2il
Côr y Wenallt. Casgliad o dair stori ddigri yn
ymwneud â’r Eisteddfod: 1af Nest Gwilym,
Trefynach. Stori fer iasoer: 1af W.J. Jones,
Mynydd Bychan. Cyfansoddi Cân: 1af Ieuan
Wyn, Yr Eglwys Newydd.

Daeth cynulleidfa fawr ynghyd, a gwelodd
y cynrychiolwyr ddicter a phryder y rhieni
nad oedd yn fodlon derbyn esgusodion y
ddwy blaid wrthwynebus. Anfonwyd y
gwleidyddion i ffwrdd i ddod i gyfaddawd a
fyddai'n galluogi agor y drydedd ysgol
uwchradd yn brydlon yn 2009 ac i ystyried
ble i ddod o hyd i gartrefi ar gyfer y plant
bach lluosog fydd yn ceisio lle yn y 12 ysgol
gynradd Gymraeg orlawn yn 2007.
Parhad ar dudalen 3

Noddir y rhifyn hwn
o’r Dinesydd gan gwmni
Mae’r wên ar wyneb Sioned James,
arweinydd Côrdydd, yn dweud y cyfan!
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Dr Elin Jones
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Dr Elin Jones, 62 Hazelhurst Road, Ystum
Taf, Caerdydd CF14 2FX (ebost:
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neu at Gadeirydd Pwyllgor Y Dinesydd:
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ffôn: 01446760007).
MANYLION CYSYLLTU
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Dr E. Wyn James, 16 Kelston Rd., Yr
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(JamesEW@caerdydd.ac.uk; 02920628754)
Hysbysebion
Siân Lewis, Menter Caerdydd, Tŷ Avocet, 88
Heol yr Orsaf, Ystum Taf, Caerdydd CF14
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Derbyn a dosbarthu copïau
Ceri Morgan, 24 Cwm Gwynlais,
Tongwynlais, Caerdydd CF15 7HU
(ceri33@btopenworld.com; 07774816209)
Rhoddion a thaliadau
Trysorydd y Dinesydd, d/o Menter Caerdydd,
Tŷ Avocet, 88 Heol yr Orsaf, Ystum Taf,
Caerdydd CF14 2FG
Noddi rhifynnau ac ymholiadau
cyffredinol
Peter Gillard, Tŷ Llwyd, Drope Rd., Sain
Siorys, Bro Morgannwg CF5 6EP
(pagillard@yahoo.co.uk; 01446760007).
Cyhoeddir Y Dinesydd gan
Bwyllgor Y Dinesydd.
Fe’i cysodir gan gweHendre
a’i argraffu gan
Wasg Morgannwg, Mynachlog Nedd.
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Ar Draws
1. Cerbyd rhyfel yn cynnwys y robot cyntaf
yn mynd i’w diwedd (5)
4. ‘Mae carcharorion angau,
____ _____ o’u cadwynau’ (E.R) (2,5)
8. Yn aneglur y datodir y clymog (7)
9. Plyga’r gochl a’i glanhau (5)
10. Clown sâl yn dal ychydig bwysau (4)
11. Llong fel bwa yn Lloegr (3)
12. Cynnyrch cnawd digalon (4)
15. Syrthiodd tâs Luc yn dwt (6)
16. Yn llawn yn lle llawenydd (6)
19. Agwedd sy’n diosg offered o’i fewn (4)
21. Aeron y plâs (3)
22. Cael pryd ar gais gwirion (4)
26. ‘Gogoniant tragwyddol ____ ____ , fy
Nuw
Mae’r byd yn dy gysgod yn bod ac yn
byw’ (E.R.) (1,1,3)
27. Aderyn sy’n hedfan yn nwylo’r gwehydd
(7)
28 Diamau y daw dim rhywfodd (7)
29 Rhaid dogni rywsut i gael eich gwala (5)

29

I Lawr
1. Annedd anifail a dim yn llwyddo (5)
2. Mae Calan Mai heb orffen yn
cymhlethu’r calendr (7)
3. Cuddio celc diddiwedd fu ar hanner (4)
4. Fe gei gysur a dryswch wedi gwahanu
(6)
5. Mae cleddyf byr yng nghôl Gwenda
Gruffydd (4)
6. Brwnt cael 50 mewn afon ym
Morgannwg (5)
7. ‘Hen iachawdwriaeth glir
Aeth dros y ____ cras’ (P.J.) (7)
13. Pictiwr o ddydd! (3)
14. Agosau o bob cyfeiriad (3)
15. Cyfieithiad ar ran Dai yn dringo (7)
17. Anifail a wnaeth hollti’r agendor (7)
18. ‘Daeth ___ sydyn dros y wawn
A chri o chyffro lle bu cerdd’ (IDH) (6)
20. Ceisio gorweddfan wedi egwyl brysur (5)
23 Oddeutu dechrau’r wythnos difai oedd
croen y ddafad (5)
24 ‘Does destun ____ i’m cân,
Ond cariad F’Arglwydd glân (J.B.) (4)
25. Dreser ag argraff 500 arno (4)

Cyfarfod Blynyddol Y Dinesydd
Dwsin o bobl ddaeth i Gyfarfod Cyffredinol
Blynyddol Y Dinesydd yng Nghapel Bethel,
Rhiwbeina, nos Fawrth Gorffennaf 4.
Etholwyd y swyddogion canlynol:
Peter Gillard yn Gadeirydd, Siân Parry
Jones yn IsGadeirydd, Siân Couch yn
Ysgrifennydd, Rhian Jones yn Drysorydd,
Ceri Morgan yn Brif Ddosbarthwr a Siân
Lewis yn Swyddog Hysbysebion. Bydd y
canlynol ar y Pwyllgor: Robin Griffiths,
Penri Williams, Gwilym Roberts, Rhys
Llywelyn, Iago Jones, Alun Williams a Wyn
James.
Mynegwyd ein diolch i Dr Wyn James am
ei holl waith caled dros Y Dinesydd yn ystod

Atebion Croesair Rhif 66
ei ddeng mlynedd yn Gadeirydd y Pwyllgor.
Bu ei gyfraniad yn amhrisiadwy.
[Nodyn Golygyddol. Ar ran holl ddarllenwyr
a chefnogwyr Y Dinesydd hoffwn ategu’r
diolch i Dr Wyn James, gan ddymuno’n dda
i’r tîm o wirfoddolwyr diflino dan arweiniad
y Cadeirydd newydd, Peter Gillard.]
Apêl Y Dinesydd
Mae pobl yn dal i gyfrannu at yr Apêl ac
rydym ni fel Pwyllgor yn ddiolchgar iawn i
bawb. Wele enwau’r diweddaraf i gyfrannu:
Dr Gwynfor ac Enid Jones, JDH ac EAI
Evans, Cath Thomas, Mr a Mrs D Harbourne
ac Ysgol Coed y Gof.

Ar draws: 1 Cansen. 5 Dianc. 9 Y pryf. 10
Lladrata. 11 Credoau. 12 Curo. 14
Adeiladwyd gan. 17 Camp. 18 Ehangder. 21
Llygoden. 22 Olynu. 23 Nudden. 24 Clirio.
I Lawr: 2 Affrae. 3 Syfl di le. 4 Na lleuad
wen nac. 5 Dadl. 6 Analluog. 7 Cwato. 8
Pyncia. 13 Cyfamodi. 15 Edmygedd. 16
Nerfus. 17 Collen. 19 Drysi. 20 Odyn.
Derbyniwyd 14 ymgais a 9 ohonynt yn
hollol gywir. Danfonir y tocyn llyfr y tro
hwn i Gwilym H. Edwards, Cae Gwalia,
Llanuwchllyn. Cafwyd yr atebion cywir
eraill gan Mel Dunsford, Rhiannon Evans,
Gaenor Hall, Heledd Hall, H.O.Hughes,
Dilys PritchardJones, Buddug Roberts, a
Huana Simpson.
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Er bod yr ysgolion Saesneg yn gwacáu, mae'r ysgolion
Cymraeg yn orlawn (Parhad o dudalen 1)
Rwy’n deall eu bod nhw wedi cwrdd erbyn
hyn: maen nhw'n deall yr angen i wneud
rhywbeth, ond beth fydd hwnnw wn i
ddim ar hyn o bryd. Maen nhw'n gwybod os
na fydd symud ymlaen erbyn diwedd mis
Medi bod RhAG yn ystyried ceisio arolwg
barnwrol o'r diffyg penderfyniad i ddarparu'r
drydedd ysgol uwchradd.
Y llynedd roedd rhaid agor ysgol arall yn
Sblot am fod y galw yn uwch na'r lle yn
ysgol newydd Y Berllan Deg. Eleni roedd 71
plentyn yn nalgylch Pwll Coch yn ceisio am
y 60 lle sydd yno a rhaid oedd cyfeirio'r plant
i ysgolion eraill anghyfleus.
Hefyd roedd 58 plentyn yn ceisio 26 lle yn
nosbarth meithrin Melin Gruffydd: bu’n
rhaid dyblu'r ddarpariaeth i 52, gan adael 6
phlentyn o hyd heb le yno. Mae dosbarth
derbyn Melin Gruffydd wedi'i gyfyngu i 45
lle, sy'n codi cwestiwn amlwg ar gyfer 2007.
Deallaf fod dosbarth meithrin Y Wern o leiaf
yn llawn, efallai'n orlawn, a dosbarth
meithrin Y Berllan Deg yn sicr yn orlawn 
cwestiynau eraill ar gyfer dosbarthiadau
derbyn 2007. Nid yw’n debygol y bydd
lleihad yn y galw am le yn Ysgolion
Treganna a Phwll Coch yn 2007 ychwaith.
Wrth sylweddoli'r galw hwn yn y sector
cynradd, ac yn gwybod yn iawn bod Glantaf
yn ysgol 8 ffrwd a Phlasmawr yn ysgol 6
ffrwd, a bod 18 ffrwd yn debygol o gyrraedd
addysg uwchradd Gymraeg erbyn 2009,
roedd y cynllun a gynigiwyd gan y sir yn
darparu’r canlynol.
1. Agor y drydedd ysgol uwchradd Gymraeg
ym Medi 2009 yn yr adeiladau sy ar hyn o
bryd yn gartref i Ysgol Uwchradd
Tredelerch. Golygai hyn gau'r ysgol honno
a'i huno ag Ysgol Llanrhymni sy'n weddol
agos a lle mae dim llai na 1000 o lefydd
gwag (700 ohonynt ers dros 10 mlynedd).

2. Dros gyfnod o 15 mlynedd yn y sector
cynradd:
(i) agor 2 ysgol ychwanegol, un yn
Trowbridge ac un yng Nghaerau (ar gyfer
Trelai);
(ii) ymestyn Melin Gruffydd o 1.5 ffrwd i 2
ffrwd (gan roi iddi adeiladau Eglwys Wen
ar ben yr adeilad presennol); ymestyn
Treganna o 1 ffrwd i 2 ffrwd (trwy ei
symud i adeiladau Radnor Rd a oedd i'w
chau); ymestyn Gwaelodygarth i ysgol
llawn o 1 ffrwd yn lle uned o 16 i 20
plentyn y flwyddyn (gan anfon y ffrwd
Saesneg o tua 6 y flwyddyn i
Dongwynlais); ymestyn ffrwd y Creigiau o
20 i 30 (trwy ymestyn yr holl ysgol am fod
y 2 ffrwd yn tyfu, Saesneg yn ogystal);
(iii) gwella adeiladau'r Wern trwy gau Ysgol
Cefn Onn (drws nesaf a mwy na hanner
gwag), cael gwared ar y cytiau symudol a
chaniatau i blant Y Wern lenwi adeiladau'r
ddwy ysgol.

OSTEOPATH

Optegwyr

Osteopath Cofrestredig
gyda'r Cyngor Osteopathig
Cyffredinol
Yn cynnig triniaeth a chyngor ar
gyfer:
Poen cefn a gwar,
Cur pen a thyndra, Sciatica,
Pwysau ar y nerf, Poen yn y
cymalau,
anafiadau chwaraeon,
anafiadau gwaith cyffredinol.
Rhoddir cyngor ac ymarferion corff
i hybu gwellhad.
Am wybodaeth bellach neu i wneud
apwyntiad, ffoniwch:
Mari Elin Hughes B.Ost, BSc
07810562988
Lleoliad: Llanishen

Roedd lle i amau a oedd yr amserlen yn
ddigon clou i gwrdd â'r angen ond roedd
cynnig darparu mwy na 5 ffrwd ychwanegol
dros 15 mlynedd i'w groesawu, yn fras, ond
nid heb geisio gwelliannau. E.e. nid oedd sôn
am ga el gwar ed ar gaba nau
symudol adfeiliedig Coedygof.
Nid wyf wedi sôn am y cynigion nad oedd
â chyswllt ag addysg Gymraeg e.e. cau 5
ysgol uwchradd ar ben Tredelerch. Problem
arall yw honno, ond ni ellir anwybyddu'r
ffaith bod y Cyngor wedi derbyn gorchymyn
pendant i "resymoli", h.y. cael gwared ar
8000 o lefydd gwag a hwythau’n bwriadu
trosglwyddo i addysg Gymraeg ond tua 2000
ohonynt erbyn 2020.
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Rhaid
Mesur y Galw
Un rheswm a roddir am yr hyn sy’n
ymddangos yn ddiffyg trefn o ran addysg
Gymraeg yn y Ddinas yw ei bod yn anodd
rhagweld ym mha ardal yn union y bydd y
galw o flwyddyn i flwyddyn.
Yn ystod mis Gorffennaf bu Owen John
Thomas AC, yn rhoi pwysau ar y Prif
Weinidog i'w gwneud yn bosibl i
Awdurdodau Addysg Lleol gael mynediad at
wybodaeth a fyddai'n eu galluogi i fesur y
galw hwn.
Bu’n holi pryd yr oedd y Llywodraeth yn
mynd i weithredu Gorchymyn 29 o Ddeddf
Plant 2004 fyddai’n rhoi hawl i AALlau gael
g w y b o d a e t h o Gr o n f a D d a t a 'r
Ymddiriedolaethau Iechyd – sy’n cynnwys
cyfeiriadau rhieni plant dan 3 oed.
Mae'r wybodaeth hon yn hanfodol os yw
AALlau am gynnal arolwg effeithiol i'r galw
am addysg cyfrwng Cymraeg.
Honnodd Rhodri Morgan bod y
Llywodraeth wedi gofyn i Awdurdod
Addysg Dinas Caerdydd gynnal arolwg o’r
fath ond ei fod wedi gwrthod. “Ond,” meddai
Owen John Thomas, “y gwir yw y byddai'n
amhosibl i'r Ddinas gynnal arolwg heb gael y
caniatâd cyfreithiol i ddefnyddio Cronfa
Ddata'r Ymddiriedolaeth Leol. Rhaid cael y
wybodaeth yma er mwyn casglu tystiolaeth
gadarn – a wedyn gellid cynllunio ar gyfer
twf addysg cyfrwng Cymraeg gyda llawer
mwy o sicrwydd.”

Y tro gyntaf yn Gymraeg

annibynnol newydd
yn Station Rd, Radur
Offer newydd a swyddfa fodern
Dewis eang o fframiau, lensys a
lensys cyffwrdd
Gwasanaeth preifat neu drwy’r
Gwasanaeth Iechyd (NHS)
Cyngor arbenigol ar bob agwedd o
ofal llygaid
Croeso arbennig i blant
Gallwn drefnu archwiliad llygad yn
eich cartref.
Arbrofion ar gael drwy gyfrwng y
Gymraeg
Sara Ward BSc (Hons) MCOptom
1a Station Rd, Radur, Caerdydd,
CF15 8AA
029 2084 2255

Wyddech chi fod Jason Mohammad, y
cyflwynydd poblogaidd ar Wales Today, yn
rhugl yn y Gymraeg? Wel, gwrandewch ar
Wythnos i’w Chofio ar Radio Cymru ar nos
Wener ym mis Medi ac fe gewch ei glywed
yn taflu golwg yn ôl ar wythnos Radio
Cymru! Er ei fod wedi gweithio ym myd
darlledu ers blynyddoedd bellach, dyma'r tro
cyntaf i Jason gyflwyno yn y Gymraeg.
Gradd mewn Cymraeg sydd gan Jason, o
Brifysgol Cymru, Abertawe, wedi iddo
astudio’r pwnc fel ailiaith yn Ysgol
Glynderw, Caerdydd.
"Mae'r iaith yn bwysig i fi y tu allan i’r
swyddfa hefyd,” meddai. “Dwi 'di sefydlu
Clwb Criced Cymry Caerdydd fel bod
Cymry'r ddinas yn gallu chware'r gêm trwy
gyfrwng y Gymraeg. Ry'n ni wastad yn
croesawu aelodau newydd felly cysylltwch
os hoffech chi ymuno â ni!"
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COFIO YOLANDE

Iorwerth Morgan –
un o bileri’r
‘achos’

Teyrnged gan Sioned Davies

[Diolch i’r Parch. Owain Llyr Evans am ei
ganiatâd caredig i’r Dinesydd ddyfynnu o’i
deyrnged i Iorwerth Morgan yn y
gwasanaeth angladdol ar Orffennaf 11. O
blith yr amrywiol agweddau ar gymeriad a
chyfraniad Iorwerth, dewiswyd y rhan yma’n
unig i’w chyhoeddi. Estynnwn ein
cydymdeimlad i’w weddw, Doreen, a’r
teulu.]
Addysg a’r Gymraeg a Chymru
Cymru oedd libart Iorwerth Morgan.
Roedd Iorwerth yn berson diwylliedig
Cymreig: Cymro naturiol na lychwinwyd
mohono gan un dim estron; Cymro naturiol a
wrteithiwyd gydol ei fywyd gan yr
etifeddiaeth sydd yn rhan o’n treftadaeth fel
Cymry. Treuliodd ei oes yn gwasanaethu ei
bobl.
Pan gwympodd Iorwerth Morgan, collwyd
Cymro cadarn. Un balch o’i fro a’i febyd, un
balch o’i genedl, ac yn rhyfeddol o
eiddigeddus o wraidd ein bod, yn credu fod
diogelu yr hyn sy’n gynhenid Gymreig yn
genhadaeth oesol, orfodol i bawb ohonom.
Mynegwyd y sêl ddiball hon trwy ei
gefnogaeth anhygoel i Dŷ’r Cymru –
cefnogaeth gyson o bedwardegau’r hen
ganrif hyd ei ddyddiau olaf. Teg cydnabod,
heb Iorwerth Morgan, buasai’r Tŷ hwnnw
wedi hen ddarfod amdano. Roedd yn
llywodraethwr mawr ei gyfraniad yn Ysgol
Glantaf – yn gweld yn bell ac yn gymorth i
eraill, hefyd, weld yn bell.
Yn bennaf efallai, mynegwyd ei sêl yn ei
ymgyrchu dibaid dros Addysg Gymraeg yn,
a thrwy, ei gyfnod – chwarter canrif  fel
Ysgrifennydd
Cyffredinol
Undeb
Cenedlaethol Athrawon Cymru. Yn y cyfnod
hwn gwibiodd i bob cwr a chornel o Gymru,
ac weithiau ymhellach na hynny, i gefnogi,
cynnal, cadw, sefydlu a diogelu addysg
Gymraeg.
Yng Nghynhadledd flynyddol UCAC yn
1983, mewn cinio deyrnged iddo, darllenwyd
cyfres o englynion i gyfarch Iorwerth ar ei
ymddeoliad – y diweddar G. Wyn James
yw’r awdur. Sylwch ar hwn:
Ti fu ein hangor, Iorwerth,  a chadwyn
Yr ychydig cydnerth:
Wyneb ein Hundeb a’n nerth,
A’r cof yn drysor cyfwerth.
Er yr hawl, methodd Iorwerth daflu’r iau, a
hynny gan fod yr iau honno’n ysgafn fel
pluen iddo. Bu’n ddyfal a dygn hyd y diwedd
yn llythyru, pwyllgora, ymgyrchu a
phrotestio. Tegwch ag ef oedd cael
cyfrannu’r erthygl gyntaf i’r gyfrol Gorau
Arf, yn cofnodi hanes sefydlu ysgolion
Cymraeg.
Gwyddai Iorwerth yn iawn fod bywyd ar ei
orau wrth wasanaethu eraill. Rhoddodd ei
hun i’w bobl – brwydrodd dros iaith a
diwylliant, a thrwy gryfder cymeriad a
pherswâd, anogodd eraill i ymuno ag ef.

Marw
CynGyfarwyddwr
Amgueddfa Cymru
Ddechrau Gorffennaf, yn ei gartref yn
Rhydychen ac yn 89 oed, bu farw Dr Gwyn
Owain Jones, Cyfarwyddwr Amgueddfa
Genedlaethol Cymru rhwng 1968 ac 1977.
Brodor o Gaerdydd ydoedd, a mab i’r
Arolygwr Ysgolion Dr Abel Jones. Fe’i
haddysgwyd yn Ysgol Trefynwy, Ysgol
Ramadeg Port Talbot a Choleg Iesu,
Rhydychen.
Ffiseg oedd ei brif bwnc, ac yn 1953, ar ôl
blynyddoedd o waith ymchwil, apwyntiwyd
ef yn Athro Ffiseg ym Mhrifysgol Llundain a
Phennaeth yr Adran Ffiseg yng Ngholeg y
Frenhines Mari. Newidiodd ei fyd yn 1968
drwy ymuno ag Amgueddfa Genedlaethol
Cymru, ac yn ystod ei naw mlynedd fel
Cyfarwyddwr blaengar gwelwyd sefydlu
canghennau arbenigol iddi yn Llanberis, Bae
Caerdydd a Drefach Felindre. Ar yr un pryd
agorwyd neu diwygiwyd orielau allweddol
ym Mharc Cathays a Sain Ffagan,
diweddarwyd ar y casgliad celf cenedlaethol,
a llwyfannwyd amryw arddangosfeydddros
dro trawiadol. Yn ei amser hamdden
ysgrifennodd sawl nofel, a bu am gyfnod yn
Gadeirydd yr Academi Gymreig. Fe’i
hurddwyd yn Dderwydd yng Ngorsedd y
Beirdd, ac wedi iddo ymddeol dyfarnwyd
iddo’r CBE am ei wasanaeth clodwiw i
Gymru.
Estynnir ein cydymdeimlad i’w weddw, y
crochenydd Betty Blandino, i’w ddwy ferch
o’i briodas gyntaf, ac i aelodau eraill ei
deulu.

Cyn diwedd y mis bydd cannoedd o fyfyrwyr
newydd wedi cyrraedd Caerdydd, rhai
ohonynt yn ei chael hi’n anodd iawn i
ymgartrefu yn y ddinas fawr. Nid felly oedd
fy mhrofiad i, ryw 33 o flynyddoedd yn ôl.
Cyn imi gael amser i ddadbacio yn f’ystafell
fechan yn Neuadd Aberdâr, ymddangosodd
Yolande Jones, fel corwynt, a dyna ddechrau
tair blynedd o fywyd coleg nad anghofiaf
byth – hi a’m cyflwynodd i fyd y brifddinas,
o’r New Ely i Gapel Minny Street! Dyna
hefyd oedd dechrau cyfeillgarwch oes.
Graddiodd Yolande yn y Gyfraith, ond ni
chai lawer o flas ar y pwnc – roedd hi’n
gymeriad rhy liwgar i’r byd hwnnw. Felly, a
hithau eisoes yn gantores addawol, aeth ati i
ddilyn cwrs gradd mewn Cerddoriaeth.
Ymunodd â chorws Cwmni Opera
Cenedlaethol Cymru, a bu gyda’r cwmni am
dros chwarter canrif. Canodd rannau unigol,
gan gynnwys Cherubino yn The Marriage of
Figaro, Polly yn The Threepenny Opera,
Micaela yn Carmen, y Brif Iâr yn Cunning
Little Vixen, a’r rhan a wnaeth argraff ddofn
ar y beirniaid, Alyeya yn From the House of
the Dead. Fe’i dewiswyd i gynrychioli
Cymru y tro cyntaf y cynhaliwyd
cystadleuaeth Canwr y Byd yng
Nghaerdydd; ond bu raid iddi dynnu’n ôl
oherwydd afiechyd. Beth petai…? Byddem
yn chwerthin yn aml wrth feddwl am yr hyn
a allai fod wedi digwydd, a hithau’n diva ar y
llwyfan ryngwladol.
A dyna oedd mor arbennig am Yolande.
Roedd hi’n llawn sbort, yn goleuo pob
ystafell, ac yn gweld yr ochr gadarnhaol bob
tro. Oherwydd ei hafiechyd, roedd bywyd yn
anodd iddi ar brydiau; ond ni fyddai’n
cwyno, dim ond dioddef yn ddistaw, a hynny
heb unrhyw arlliw o hunandosturi. Ar ôl cael
trawsblaniad aren, bu bywyd yn fwy caredig.
Priododd Arthur Gwyn – roedd y ddau wedi
llygadu ei gilydd gyntaf yn bymtheg oed yng
ngherddorfa’r sir! Yna ymhen rhai
blynyddoedd cafodd William ei eni,
cannwyll ei llygad. A dyna dri chariad mawr
ei bywyd: canu, Arthur a William… ac wrth
gwrs esgidiau – roedd Yolande yn barod i
wario ffortiwn ar esgidiau!
Er ei bod wedi byw yng Nghaerdydd ers
dros ddeng mlynedd ar hugain, Ceinewydd
oedd ‘gartre’ bob tro, ac yno yn y Cei yr
oedd hi pan drawyd hi’n wael yn frawychus
o sydyn ddechrau Awst. Cynhaliwyd ei
hangladd yng Nghapel Maenygroes,
Ceinewydd, a chafwyd gwasanaeth i’w
gofio. Roedd corws Cwmni Opera
Cenedlaethol Cymru yn wefreiddiol, yn codi
gwallt eich pen gyda’r Humming Chorus o
Madame Butterfly, a Va Pensiero o’r opera
Nabucco. Cafwyd teyrngedau gan y
Parchedig Owain Llyr Evans a Julian Smith,
cynBennaeth Cerdd y Cwmni Opera. Roedd
y capel dan ei sang, a phawb a phopeth yn
dyst i’r edmygedd llwyr ohoni a’r lle
arbennig a oedd iddi yng nghalon pob un
ohonom.
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Be sy’n gwneud i ti chwerthin?
Pob dim i fod yn onest. Mae pawb yn gwaith
yn nabod y sŵn pan dwi’n chwerthin (debyg
i Boycie o Only Fools and Horses, dwi’n
meddwl). Dwi’n mwynhau gwylio pobl yn
brifo’u hunain trwy redeg i mewn i bethau
neu’n syrthio drosodd. Dwi hefyd yn
mwynhau puns a practical jokes gwael ac
Alan Partridge.

Pasport
Colofn sy’n holi Cymry Cymraeg
sy wedi symud i’r Brifddinas.
Gogleddwr, Gareth Bryer,
sy’n cael ei holi y mis yma...
O le wyt ti’n dod yn wreiddiol?
Tremeirchion yn Sir Ddinbych

Lle ydi’r mannau gorau i fynd allan yng
Nghaerdydd?
Dwi’n hoffi tafarndai fel y City Arms neu
dafarndai o gwmpas Treganna neu’r Rhath
ayb neu fars fel y Toucan.

Ym mha ran o Gaerdydd wyt ti’n byw?
Yn y Rhath
Ers faint wyt ti’n byw yng Nghaerdydd?
Symudes i lawr yn mis Medi 2000.
Beth fuest ti’n ei wneud ar ôl symud yma?
Bues i’n byw gartref ar ôl bod yn teithio o
gwmpas yr Unol Daleithiau. Penderfynais
symud lawr i Gaerdydd i fod yn agosach at
fy nghariad, Lowri. Yna dechreuais weithio i
British Gas fel dadansoddwr tra roeddwn i’n
sgwennu ac ymchwilio yr un pryd ar gyfer
rhaglenni radio yn fy amser sbâr. Pryd
symudais i lawr i ddechrau roeddwn i’n byw
gyda fy nghefnder, Simon  oedd yn byw yn
Nhreganna (yn hen fflat Gary Slaymaker fel
mae’n digwydd!) cyn symud i mewn at
Lowri ym Mhenylan. Bues i’n rhentu gan
fwyaf yn ardal Treganna, ond yn ystod y
ddwy flynedd diwethaf mae Lowri a fi wedi
prynu tŷ gyda’n gilydd yn ardal y Rath, ac
wedi priodi.
Lle ti’n gweithio erbyn hyn?
Bues i ar brofiad gwaith gyda’r rhaglen
Good Morning Wales ar Fedi 11, 2001.
Arweiniodd hyn at fwy o brofiad gwaith
gyda nhw, cyn i mi gael cytundeb byr dymor
gyda’r BBC. A dwi ‘di bod yno ers hynny!
Dwi ‘di bod yn ymchwilydd ar Good
Morning Wales, wedi cynhyrchu rhaglen

Parhad Cofio Yolande
Ym mis Chwefror, ymunodd Yolande â
Chôr Llefaru Merched y Wenallt, a’i dawn
gynhenid i berfformio ac actio yn dod i’r
amlwg o’r cychwyn cyntaf, ynghyd â’i
phroffesiynoldeb – dywedodd y drefn sawl
gwaith am ein tuedd i fân siarad yn ystod yr
ymarferion! Yn eironig, y darn gosod ar
gyfer y corau llefaru yn yr Eisteddfod
Genedlaethol eleni oedd detholiad o Dan y
Wenallt, a ysgrifennwyd gan Dylan Thomas
pan oedd yn byw yng Ngheinewydd, o fewn
tafliad carreg i gartref Yolande ei hun. Roedd
hyn yn dwysáu’r profiad rywsut o berfformio
hebddi ddydd Gwener yr Eisteddfod, bedwar
diwrnod ar ôl ei marwolaeth. Buom yn
ystyried peidio â chystadlu; ond fel y
dywedodd Arthur, byddai hi ei hun wedi
gweiddi ‘On with the show!’ Oherwydd un
felly oedd Yolande.
Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf i
Gwen, ei mam, a ReesTom, ei brawd; ac yn
arbennig i Arthur a William – gall y ddau fod
yn sicr y bydd eu ffrindiau a’u cyfeillion yng
Nghaerdydd yn gefn iddynt yn ystod y
dyddiau anodd sydd i ddod.
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Lle ti’n hoffi mynd am wyliau?
Japan! Wel, unrhyw le diddorol: ond dwi’n
fwy o berson gwyliau gaeaf yn hytrach na
gwyliau traeth. Es i i eirafyrddio am y tro
cyntaf eleni, a hoffwn i wneud hyn eto.
ddogfen ar hanes y Cymry yn Lerpwl, a’r
gyfres busnes Wales@work, ac wedi
gweithio gyda Betsan Powys ar Panorama,
yn trafod ‘obesity’ a’r rôl sydd gyda
busnesau bwyd mawr i’w wneud gyda phlant
sy dros eu pwysau. Erbyn hyn, dwi’n
gweithio ar raglen ffonioimewn Nicola
Heywood Thomas ar Radio Wales, sy’n
brysur iawn ac yn gam at newyddion byw
dwi’n ei fwynhau. Er enghraifft, ein rhaglen
ni oedd y gyntaf ar yr awyr ar ôl
ymosodiadau y 7fed o Orffennaf y llynedd.
Hefyd, ni oedd y cyntaf i gael cyfweliad
gyda Gareth Thomas ar ôl y newyddion fod
Mike Ruddock am ymddiswyddo fel
hyfforddwr sgwad rygbi Cymru.
Beth wyt ti’n hoffi ei wneud yn dy amser
hamdden?
Dwi’n mwynhau bwyta a dwi wedi dysgu
coginio, diolch i Jamie Oliver (roeddwn i’n
waeth na Glyn Wise pan es i i’r coleg am y
tro cyntaf!). Dwi’n hoff o ddarllen, yn
arbennig awduron Americanaidd. Dau o fy
hoff awduron yw David Mitchell ac yn
arbennig Philip K. Dick.
Mae gen i ddiddordeb mawr yn Japan.
Roedd mynd yno ar ein mis mêl y llynedd yn
un o brofiadau gorau fy mywyd (ar ôl y
briodas ei hun, wrth gwrs).
Dwi’n gwrando llawer ar gerddoriaeth,
indie fel Yeah Yeah Yeahs, Zabrinski neu
Four Tet, ac indie eraill fel y Killers neu’r
Zutons, a soul, gospel a’r blues. Mi wna i
wrando ar bob math o gerddoraieth unwaith,
i fod yn onest. Pan fydda i ar wyliau, byddaf
yn mwynhau hip hop mewn ieithoedd
tramor.
Dwi’n gefnogwr brwd o’r Scarlets ers o’n
i’n blentyn ac, yn lwcus i mi, mae’r teulu
yngnghyfraith yn gefnogwyr selog hefyd.
Mae hyn wedi helpu iddynt dderbyn ‘gog’ i’r
teulu, ac wedi plesio fy nhadyng
nghyfraith!
Ar adegau eraill, dwi’n mwynhau
chwaraeon, yn arbennig rhedeg. Dwi’n
rhedeg rasus 10 milltir Caerdydd ac
Abertawe ym mis Medi, a’r hanner marathon
yng Nghaerdydd fis Hydref. A dw i wrth fy
modd hefyd gyda sboncen a beicio mynydd.

Petaet yn cael miliwn o bunnoedd i’w
wario ar Gaerdydd, beth fyddet ti’n ei
wneud?
Ew, sortio Bws Caerdydd yn un peth! A
stopio canol y dre rhag cael ei droi i le sy’n
gorlifo efo siopau cadwyn. Buaswn i hefyd
yn rhoi stop ar adeiladu’r fflatiau, tai a
swyddfeydd newydd sy’n cael eu hadeiladu
ar hyn o bryd, a rhoi’r arian tuag at godi
datblygiadau sy’n llawer iawn mwy diddorol
a gwell (neu wella’r adeiladau hanesyddol
oedd yna’n barod).
Lle ti’n gweld dy hun mewn deng
mlynedd?
Dwn i’m. Yn y bryniau yn rhwyle, gyda fflat
bach yn Llanelli i wylio’r Scarlets yn
chwarae? O, a thŷ yn Japan hefyd!

Gwasanaethau Cyfieithu
Morgannwg Gwent
GWASANAETH
CYFIEITHU AR BAPUR
(SAESNEG – CYMRAEG /
CYMRAEG  SAESNEG)
GWASANAETH
CYFIEITHU AR Y PRYD
(CYMRAEG – SAESNEG)
GWASANAETH LLOGI
OFFER CYFIEITHU
GWASANAETH O SAFON AR
BRIS RHESYMOL
RHIAN POWELL,
CYFIEITHYDD CYMUNEDOL
MENTRAU
MORGANNWG GWENT
01685 877183
rhianpowell@menteriaith.org
neu menter@Caerdydd.org
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Fy ngwaith gydag elusen
Sefydliad Prydeinig y Galon
Hanes ymgyrch ryfeddol Anne Innes
Y tri chwestiwn fydd pobl yn eu gofyn i mi’n
aml iawn yw:
Pam dewis elusen Ymchwil y Galon?
Pryd wnes i ymuno â'r elusen?
Faint o arian 'rwyf wedi’i gasglu?
A dyma geisio ateb y cwestiynau.
Diwedd mis Rhagfyr 1981 oedd hi pan
gafodd Ken, fy ngŵr, ei gymryd yn wael
gyda phroblem ar ei galon. Ar ôl llawer o
brofion yn ysbytai Llandochau a'r Brifysgol
cawsom ar ddeall mai'r unig obaith iddo
oedd cael trawsblaniad calon. Rhaid felly
oedd mynd i Harefield i gael rhagor o
brofion ac i gwrdd â Syr Magdi Yacoub, y
l l a wf e d d yg f yd d a i 'n gw n e u d y
trawsblaniad. Yr oedd dwy broblem enfawr
yn ein gwynebu. Yn gyntaf, a fyddai calon
ar gael i Ken ac, yn ail, a fyddai digon o
arian yn y coffrau i dalu am y driniaeth a
gostai rhwng £20,000 a £30,000, gan nad
oedd y Llywodraeth yn cyfrannu at y costau.
Yn ffodus, cafodd Ken ei drawsblaniad ar
Fai 4ydd 1982, a'r arian wedi ei godi gan The
Harefield Heart Transplant Trust a
sefydlwyd yn 1980 i helpu Syr Magdi
Yacoub i achub bywydau. Felly, dyma
benderfynu ar ôl i Ken wella, y byddem ein
dau yn mynd ati i godi arian er mwyn helpu'r
ymddiriedolaeth.
Yr arian cyntaf a gasglwyd oedd gan blant
Ysgol Sul y Crwys a fu'n canu carolau ar ran
yr ysbyty, ac yn ail gan gynulleidfa niferus
yng ngwasanaeth fore Nadolig yn y Crwys.
Yn ei lythyr i'r Parchedig Cynwil Williams a
Mr Bob Roberts mae Syr Magdi Yacoub yn
diolch i’r eglwys am ei chyfraniad.
Tua canol mis Medi 1982 cawsom gais i
ymuno â phwyllgor Sefydliad y Galon oedd
newydd ei sefydlu yng Nghaerdydd, ac rwy'n
dal i fod yn aelod o'r pwyllgor  fydd yn
dathlu ei benblwydd yn 25 oed yn
2007. Byddem yn cynnal cinio a dawnsfeydd
yn Neuadd y Ddinas, ac rwy'n cofio i mi
godi swm sylweddol o £3,500 mewn noson
arbennig tuag at Give a Child a Chance i
ysbyty Harefield a ward y plant yn Ysbyty'r
Brifysgol. Bob blwyddyn byddai'r sefydliad
yn trefnu taith feicio, ac yn ddiweddarach
taith gerdded o amgylch Parc Bute, ac eleni
Lonc Bae Caerdydd. Fy ngwaith i ar y
diwrnodau hyn fydd gwerthu Crysau T a
nwyddau'r Sefydliad.
Ar ôl marwolaeth annisgwyl Ken yn 1993
nid oeddwn yn siwr a fyddwn yn cael yr un
gefnogaeth gyda'r gwaith ond dyma
benderfynu cario ymlaen. Erbyn hyn rwyf
wedi trefnu sawl bore coffi yn Nhŷ'r Maer,
dwy Soiree, Te Mefus ac, yn y blynyddoedd
diwethaf, cyngerdd blynyddol Ymchwil y
Galon, yn ogystal â chasglu arian y tu allan i
archfarchnadoedd. A dyma brofiad diddorol!
Fel yn nameg y Samariad Trugarog mae
llawer yn mynd o'r tu arall heibio, yn esgus
nad ydynt wedi fy ngweld, neu nad oes arian
ganddynt. Ond mae yna lawer mwy o
Samariaid; nhw yn aml iawn yw'r
gweddwon, yr henoed a phobl ieuainc sydd
wedi colli anwyliaid.

Mae'r gwaith yn bleserus iawn, ac rwyf
wedi gwneud llu o ffrindiau. Erbyn hyn mae
gen i mailing list o gefnogwyr, yn enwedig
ar gyfer y cyngerdd.
Mae siopau, archfarchnadoedd a busnesau
Caerdydd wedi bod yn hynod garedig i mi.
Er enghraifft, yn y Te Mefus ddwy flynedd
yn ôl, roedd y bwyd a'r raffl wedi eu rhoi fel
anrhegion a chodwyd £750 yn ystod y
prynhawn, ac eto eleni yn y bore coffi yng
nghaffi'r Lounge, Yr Eglwysnewydd, rhwng
y raffl a noddwyd punt am bunt gan Fanc
Barclays, a'r cyfraniadau, gwnaed elw o
£1,000. Arian a fydd yn cael ei ddefnyddio
ar gyfer gwaith ymchwil arloesol i'r hyn sydd
yn achosi clefyd y galon.
Mae fy nyled yn fawr i Bwyllgor Caerdydd
o Sefydliad y Galon, i fy nheulu, ffrindiau
personol ac i chwithau, fy ffrindiau yn y
Brifddinas. Rwy'n siwr eich bod yn teimlo
fel rhedeg i ffwrdd pan welwch chi fi'n dod i
werthu tocynnau neu i ofyn am eich
cefnogaeth! Ond diolch yn fawr iawn i chi
am eich caredigrwydd.
Beth sydd nesaf ar y gweill?
Taith Gerdded Parc Bute  Medi 17. Lonc y
Nadolig  Rhagfyr 10. Noson yng ngofal
Theatr Cwmpas a bwyd yn y Mochyn Du –
Nos Fawrth Tachwedd 21 am 7.30 o’r gloch.
Cyngerdd Blynyddol y Gymdeithas yn
Ysbyty'r Waun  Nos Sadwrn Chwefror 17,
2007 gan Gôr Serendipity.
Cofiwch roi'r dyddiadau yn eich dyddiadur!
A'r cwestiwn olaf  faint o arian? Wel fel
Cardi da, llawer iawn! I roi rhyw syniad i
chi  digon i Syr Magdi Yacoub wneud nifer
o drawsblaniadau.

Marwolaethau
·

Yn Ysbyty’r Brifysgol ar Orffennaf 3
bu farw un o’r olaf o filwyr y Brigâd
Rhyngwladol a fu’n ymladd yn y Rhyfel
Cartref yn Sbaen. Roedd yn 93 oed. Ganwyd
Alun MenaiWilliams yn Gilfach Goch yn
1913, yn fab i’r bardd Huw Menai.
Ymunodd â’r Brigâd Rhyngwladol yn 1937
gan weithredu fel meddyg yn y brwydro yn
Sbaen nes iddo gael ei glwyfo.
Cydymdeimlwn â’i fab, Robert, a’r teulu yn
eu colled.

·

Cydymdeimlwn â Havard Gregory,
Rhiwbeina, a’r teulu ar farwolaeth ei chwaer,
Lenna Gregory, yn 89 oed. Bu farw ar
Orffennaf 6 ar ôl dioddef am flynyddoedd
lawer. Bu’r angladd yng Nghapel Minny St
ar Orffennaf 20 ac fe’i claddwyd ym
mynwent Capel Seion, y Glais.

·

Cydymdeimlwn â Della Williams,
Danescourt, a’i theulu ar golli ei gŵr, J Glyn
Williams ar Orffennaf 28. Brodor o Goginan
oedd y diweddar Glyn, ac yn aelod ffyddlon
a brwd o Gôr Hamdden Caerdydd. Bu’r
angladd yng nghapel Salem, Treganna, ar
Awst 4.

Priodasau
Llongyfarchiadau

·

i Marc Evans, gynt o Riwbeina, a Nia
Roberts, gynt o Aberhonddu, ar eu priodas ar
Orffennaf 15 yng Nghapel Cwm Wysg ger
Trecastell. Maen nhw wedi ymgartrefu yn
Grangetown, Caerdydd;

·

i Aled Williams, gynt o Ffostrasol, a
Nia Parry, gynt o Landudno, ar eu priodas
yng Nghapel Seilo, Llandudno, ar 15
Gorffennaf. Maen nhw wedi ymgartrefu yn
Nhreganna.

·

i Sara Gwilym o Landaf a Rhys Thomas
o Benpedairheol ger Hengoed ar eu priodas
yng Nghapel Bethel, Penarth ar Orffennaf
28. Mae Sara’n athrawes yn Ysgol Gwauny
nant, y Barri, a Rhys yn athro Hanes yn
Ysgol Gyfun Cwmrhymni. Maen nhw wedi
ymgartrefu yng Nghaerffili;

·

i Howard a Gwenda Spriggs, Treganna,
ar ddathlu eu Priodas Aur ym mis Awst;

·

i Ben a Sarah Barr, Rhiwbeina, ar
ddathlu eu Priodas Ruddem ar Orffennaf 23.

Diwrnod mawr
Sara Gwilym a Rhys Thomas

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 20813812
ceri33@btopenworld.com
Ar gael dros Gymru benbaladr
a thu hwnt
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EISTEDDFOD
CAERDYDD A’R
CYLCH 2008
Pwyllgorau Testunau
Bydd y Pwyllgorau Testunau’n cael eu
sefydlu yn yr Hydref. Cyhoeddwyd y rhestr
yn rhifyn Gorffennaf o’r Dinesydd ond gan
fod hwn yn gam mor bwysig, mae’n werth
eu nodi eto. Os oes gyda chi ddiddordeb
mewn ymuno ag un neu fwy o’r
pwyllgorau yma, plîs cysylltwch â ni yn
swyddfa’r Eisteddfod. 02920 763 777 neu
de@eisteddfod.org.uk
Dyma nhw. Cerdd, Cerdd Dant, Alawon
Gwerin, Dawns, Llenyddiaeth, Llefaru,
Celfyddydau Gweledol, Dysgwyr, Drama a
Gwyddoniaeth a Thechnoleg. Gwaith yr Is
bwyllgorau hyn yw dewis y testunnau,
themâu, beirniaid, cyfeilyddion, ac yn y
blaen ar gyfer y Rhestr Testunau yn ogystal â
threfnu’r holl bafiliynau amrywiol a’r
gweithgareddau niferus ar Faes yr Eisteddfod
 er enghraifft digwyddiadau’r Babell Lên,
Neuadd Ddawns, Arddangosfa Celfyddydau
Gweledol ayyb. Yn ogystal â’r uchod ceir
pedwar isbwyllgor arall, nad ydynt yn
ymwneud â chystadlaethau’n benodol, sef
Llety a Chroeso, Maes B, Technegol a
Marchnata: bydd y rhain yn cael eu sefydlu
yn 2007.
Cinio Mawreddog
Ar nos Sadwrn, Hydref 21ain, bydd y
Pwyllgor Canolog yn cychwyn ar y gwaith o
godi arian i gronfa Eisteddfod Genedlaethol
Caerdydd a’r Cylch 2008, trwy gynnal cinio
mawreddog yn y Gyfnewidfa Lo ym Mae
Caerdydd. Yn ystod y noson, cewch wledda
yn nwylo ‘Bant a la Carte’, mentro mewn
raffl ac ocsiwn, a dawnsio hyd oriau mân y
bore i sain jazz a disco. Mae'r tocynnau yn
£40 y pen, a gallwch archebu bwrdd i 10 neu
docynnau unigol drwy gysylltu â swyddfa'r
Eisteddfod ar 02920 763 777.
Eleri Twynog
Calendr y Pwyllgorau Apêl
Gobeithio bydd y Pwyllgorau Apêl yn gweld
y calendr hwn yn y Dinesydd [bob mis o hyn
ymlaen] yn fodd i rannu gwybodaeth a hefyd
i roi cyhoeddusrwydd i’r gweithgareddau.
Dyma’r manylion a ddaeth i law hyd yn hyn:
Pwyllgor Apêl Glanyrafon a Threbute
Medi 12 Cyfarfod y Pwyllgor Apêl yn y
Cornwall 7.30
Pwyllgor Apêl Llandaf a'r Tyllgoed
Medi 12 Cyfarfod agored yn yr Institiwt yn
Llandaf 7.30
Hydref 5 Cwis Cyffredinol yn y Mochyn
Du
Rhagfyr 8 Cyngerdd Nadoligaidd yn yr
Eglwys Gadeiriol
Ionawr 25 Cwis dwyieithog, Clwb y BBC
Erbyn diwedd Medi bydd calendr 2007 ar
gael – thema Caerdydd ddoe a heddiw.

Anrheg Nadolig efallai? Pris £3.95.
Pwyllgor Apêl Radur aThreforgan
Hydref 13 Clwb Golff Radur: Iona Jones a’i
disgyblion cerdd yn diddanu
Pwyllgor Apêl Cyncoed, Penylan a
Llanedeyrn: Rhagfyr 3 Cymanfa Garolau
am 7.30 yng Nghapel Minny Street.
Arweinydd Alwyn Humphries; eitemau gan
Gôr Canna.
Pwyllgor Apêl Treganna: Noson gwis ar yr
22ain o Fedi yn Duke of Clarence

TELYN
Salvi Symphony
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Llongyfarchiadau:
i dîm o ddisgyblion Ysgol Melin Gruffydd ar
ennill tair tarian yng Nghystadleuaeth
Llyfrau Cymraeg i Ysgolion Cynradd 2006
yn Aberystwyth ar Fehefin 20. Cymerodd 30
o dimau ran yn y gystadleuaeth. Dewis lyfr y
tîm oedd ‘Chwa o Chwedlau Aesop’ ac fe’u
hyfforddwyd gan eu hathrawes, Gwenda
Francis;
i Falmai Griffiths ar gael ei anrhydeddu â’r
Wisg Wen yn yr Orsedd yn Eisteddfod
Abertawe;

Extended soundboard
46 tant
pren golau
£7,000
Ffôn 029 20566265

i Richard Edwards, gynt o Riwbeina, ar
gwblhau Cwrs Cymraeg Dwys dan nawdd y
Cynulliad, sy’n cefnogi athrawon a
darlithwyr i ddefnyddio’r Gymraeg yn eu
gweithle. Mae Richard yn brifathro Ysgol
Gynradd Lansdowne yn ardal Treganna.

YN EISIAU
GOFALWR RHANAMSER
i
GAPEL MINNY STREET
(Y Waun Ddyfal, Caerdydd)

Mewn adroddiad diweddar rhoddodd
arolygwyr ESTYN ganmoliaeth uchel i safon
yr addysg a gyfrennir yn Ysgol Gymraeg
Treganna. Llongyfarchiadau i’r Pennaeth,
Rhys Harries, a’i staff a phawb sydd
ynghlwm â’r ysgol.

Mae Eglwys Minny Street yn eglwys
fywiog, croesawgar, llawn bwrlwm.

Pan oedd Eleri Owen o Ystum Taf yn
fyfyrwraig ym Mhrifysgol Southampton
bedair blynedd ar ddeg yn ôl, enillodd ar y
rhaglen Blockbusters, ond ar Orffennaf 29
atebodd 21 cwestiwn ar y rhaglen gwis In it
to win it, ar BBC1, ac enillodd £100,000!
Llongyfarchiadau iddi.

www.minnystreet.org
Y swydd i gynnwys tŷ dwy
ystafell wely, wedi ei lwyr
adnewyddu; telerau i’w trafod.
Am ragor o fanylion cysyllter
â’r Ysgrifennydd,
Dr Bethan Jones
(029 2022 3657)

Dyddiad cau 30/09/2006

Dylan Jones
Gwasanaeth adeiladu
a dylunio gerddi.
Ffôn cartref : 20512567
Symudol : 07890134514

i Mererid Archer, gynt o Lanuwchllyn, ar ei
phenodiad yn Gyfarwydder Cyllid Mudiad
Ysgolion Meithrin yn ei bencadlys yn
Aberystwyth.
i Owen Saer, Llandaf, ar gael ei benodi’n
Swyddog Datblygu ym Mhrifysgol
Morgannwg. Bydd Owen yn gyfrifol am
Gymraeg i Rieni yn Rhondda Cynon Taf.
Swydd yn Awstralia
Mae cyn faswr Caerdydd a Chymru, Gareth
Davies, newydd gael swydd newydd dan
nawdd y Cynulliad yn hybu masnach
Gymreig yn Awstralia. Dymunwn bob
llwyddiant iddo yn ei swydd newydd.

CODI BANER
OWAIN GLYNDŴR
Medi 16: Diwrnod Owain Glyndŵr: diwrnod
arwyddocaol i ni fel cenedl.
Eleni, am y tro cyntaf ers 600 mlynedd,
bydd baner Owain Glyndŵr yn cyhwfan
uwch Castell Harlech – ac ym mhob un o
henebion CADW.
Mewn llythyr at Y Dinesydd mae Selwyn
Lloyd Jones o Lanbedr, Gwynedd, yn gweld
hyn yn gyfle gwych i’r cyfryngau, bach a
mawr, dynnu sylw’r genedl at arwyddocad y
dyddiad hwn. Tybed a fydd gan rai o
ddarllenwyr Y Dinesydd lun i’w rannu â ni
yn y rhifyn nesaf?

Y DINESYDD MEDI 2006

8

Newyddion o’r Eglwysi
Ebeneser, Heol Siarl

Tabernacl, Yr Ais

Cyrddau Gweddi Cenhadol
Yn wahanol i’r arfer cafwyd dau gyfarfod
cenhadol yn ystod mis Gorffennaf.
Ymwelodd Gwen Emyr yn gyntaf ar
ddechrau’r mis i sôn am ei gwaith fel
Trefnydd Gwaith Plant. Mae’i dalgylch o 60
ysgol, sef 51 cynradd a naw uwchradd, yn
ymestyn mewn triongl o Gasnewydd i
Ferthyr ac yn ôl i lawr i BenybontarOgwr.
Mae Gwen wrthi bellach ers ymron i ddwy
flynedd ac mae ymateb y rhan helaeth o
ysgolion wedi bod yn galonogol. Mae’r
gwaith yn tyfu a datblygu o dipyn i beth
gyda gweithiwr arall, Bethan Jenkins, yn
ymuno yn y gwaith. Yna, ar drydydd Llun y
mis daeth Sion Meredith o Tear Fund atom i
sôn am ei ymwelaid, yn un o ddeuddeg, â
Rwanda.
Ymwelwyd â phentref yn
Esgobaeth Shogwe yn y de a Burambi yn
ardal Ruhengeri yn y gogledd.
Yno
gwelwyd prosiectau creu tanciau i storio dŵr
glaw er mwyn hwyluso bywyd a rhoi diwedd
ar orfod cerdded milltiroedd lawer, yn
ddyddiol, i nôl dẃr. Mae llawer o waith i’w
wneud eto, fel cymodi llwythau’r Hwnte a’r
Twtsi, delio â thlodi, AIDS HIV, a hefyd
atal erydu’r pridd drwy blannu coed ar y
llethrau. Ewch i’r wefan a dysgwch fwy am
eu gwaith – www.tearfund.org

Priodas
Cynhaliwyd priodas Rachel Hughes a Craig
Rees yn y Tabernacl ddiwedd mis Mehefin.
Yna ar y 27ain o Orffennaf fe briododd
Luned John a Dyfrig Jones. Dymunwn yn
dda i’r pedwar ohonyn nhw i’r dyfodol.

Gyda’n Gilydd – Sul y Cyfundeb
Daeth tua 250 o bobl a phlant ynghyd i
Ysgol Plasmawr ar 16eg Gorffennaf i gyd
addoli a ch ydfwynhau nifer o
weithgareddau oedd wedi’u paratoi. Roedd
rhywbeth at ddant pawb gyda sgyrsiau a
thrafodaeth i’r oedolion, a gweithgareddau
i’r plant â’r ieuenctid hefyd.
Cafwyd
defosiwn i ddechrau a diweddu’r cyfarfod
gyda chymun gwahanol iawn i’r arfer, a
phawb yn eistedd mewn grwpiau o ryw
ddwsin gan basio’r bara o un i’r llall. Cyd
gymuno go iawn! Cafodd pawb gyfle i
wario rhyw geiniog neu ddwy ar y stondin
fasnach deg! Yn wir roedd yno rywbeth at
ddant pawb.
Priodas Aur
Llongyfarchiadau i Howard a Gwenda
Spriggs ar ddathlu hanner can mlynedd o
briodas ar 26 Gorffennaf oddi wrth eu holl
gyfeillion yn Ebeneser.
Cwrs Alpha
Ddechrau mis Awst daeth y cwrs i ben ar ôl
deuddeg sesiwn dros gyfnod o ryw dri mis.
Ar y diwedd gellid dweud bod y criw wedi
profi agosatrwydd gan ddod i adnabod ei
gilydd yn reit dda. Y teimlad cyffredinol
oedd bod angen mwy o gyrddau bach tai fel
hyn i ddod i adnabod ein gilydd yn well ac i
rannu o’n ffydd a’n profiadau.

Genedigaethau
Llongyfarchwn yn gynnes Tim a Siwan
Richards a’r teulu ar achlysur genedigaeth
Andreas, eu pedwerydd plentyn.
Llongyfarchiadau hefyd i Lisa Tiplady a’i
chymar Sion ar achlysur genedigaeth eu
merch, Elen.
Mae Alwyn a Zohrah Evans, a Jo a Dewi
Smith, wrth eu boddau gyda'r wyres newydd,
Beca Glain, merch Huw Gethin a Llinos, a
aned ar yr 21ain o Orffennaf.
Codi arian i Gronfa Clinic Caselin
Gwerthfawrogwyd yr ymdrechion a fu yn
ddiweddar gyda barbeciw yng nghartref
Owen ac Eluned Rook, cinio o dan ofal Mari
Rogers a Delun Callow. ac hefyd achlysur
yng nghartref Tysul ac Audrey Williams ym
Mhontypridd. Bu Audrey Williams ar daith
gerdded noddedig  taith a wireddodd £300
at yr achos.
Edrychwn ymlaen at :
 Medi 1af : Noson gyda Mair Owen yn
mwynhau Punch a Pavlova.
 Tachwedd 17eg : Cyngerdd Côr Meibion
Taf yng nghwmni Uchel Gomisiynydd
Lesotho, y Tywysog Seeiso a’i briod.
Bu Gwenallt a Non Rees yn arwain y
gweithgareddau i godi arian tuag at godi
clinic meddygol yn Maseru, Lesotho. Mae’r
swm bellach wedi mynd tu hwnt i’r gofyn
gwreiddiol ac mae’n bosibl i ni gynnig
darparu celfi a chyfarpar meddygol i’r clinic.
Byddant yn parhau i hyrwyddo’r gwaith hwn
gyda chymorth nifer o aelodau eraill yr
eglwys. Diolchwn i bawb a gyfrannodd at yr
amrywiol weithgareddau codi arian. Bu’r
cyfan yn fwrlwm rhyfeddol, ac y mae lle
amlwg gennym i ddiolch i Dduw am y
llwyddiant hwn.
Symud aelwyd
Mae Lowri a Paul Burleton ar eu ffordd
gyda’r plant i Efrog Newydd am gyfnod.
Dymunwn yn dda iddynt ar eu taith a bydd
Eirlys a Gwyn Jones yn sicr yn edrych
ymlaen at eu hymweliadau cyson yno.

CYDNABYDDIR CEFNOGAETH

I’R CYHOEDDIAD HWN
www.bwrddyriaith.org

Swyddi Newydd
Llongyfarchiadau i Mererid Jenkins ar
dderbyn cyfrifoldebau newydd oddi fewn i’r
Adran Newyddion drwy weithredu fel
cynhyrchydd i’r rhaglen newyddion ‘Ffeil’ i
blant.
Cadarnhawyd yn ddiweddar fod Sian Wyn
Thomas yn parhau gyda’i chyfrifoldeb fel
Pennaeth Ysgol Gymraeg Glan Morfa yn
Moorlands Road. Mae argoelion y bydd yr
ysgol hon yn tyfu’n gyflym fel gweddill
Ysgolion Cymraeg y ddinas.
Bydd Rhian Williams yn cael ei rhyddhau
am ddeuddydd yr wythnos i ymgymryd â
dyletswyddau newydd ar draws Ysgolion
Cynradd Cymraeg y ddinas i gyflwyno
cynllun addysgu gwyddoniaeth newydd i’r
athrawon a’r disgyblion.
Yr Ysgol Sul
Diolchwyd i Shirley Ann James am ei
harweiniad gyda gwaith yr Ysgol Sul gydol y
flwyddyn ac i’r holl athrawon am eu
cydweithrediad. Bydd Rhian Sennit yn
ymgymryd â chyfrifoldebau’r arolygwr fis
Medi. Bydd barbeciw i sefydlu’r ailgychwyn
ar ail Sul mis Medi gyda’r pencogydd Bryn
Evans yn dangos ei ddoniau!
Diolch i Marc Jon am sicrhau bod picnic
wedi ei drefnu ar ail Sul mis Gorffennaf, ac
roedd yn hyfryd gweld y cenedlaethau yn
cymysgu’n rhwydd.
Cymdeithas Nos Fawrth yr Eglwys
C yn h a l i w yd C yfa r f od Bl yn yd d ol
Cymdeithas Nos Fawrth yr eglwys gyda
Howard Evans y cadeirydd, Sian Wyn
Thomas yr ysgrifenyddes a Jean Evans y
trysorydd yn cyflwno’u hadroddiad ar waith
y flwyddyn. Diolchwyd iddyn nhw gan y
gweinidog am eu gwaith. Bydd y flwyddyn
newydd yng ngofal Hugh Matthews
(cadeirydd), Gwyn Pritchard Jones
(ysgrifennydd), Alwen Kemp (is
ysgrifennydd) a Jean Evans (trysorydd).
Y Gegin
Dros fis Awst bu’r gweithwyr yn bwrw ati i
foderneiddio dodrefn y gegin uchaf a’r
cyfarpar ar y llwyfan yn y festri. Edrychwn
ymlaen at weld y cyfan yn eu lle.
Cricedwyr o fri
Mae meibion Ceri a Helen Preece wedi
dangos eu doniau ar feysydd chwarae dros y
blynyddoedd, ac eleni eto bu Dewi’n amlwg
gyda’i fat. Cafodd Mathew wahoddiad i
chwarae i dîm oedolion Caerdydd a rhoi
cyfrif eithriadol dda ohono’i hun.

Ar werth (fel newydd) o
MASKREYS
2 x ‘ANDRE RENAULT PRELUDE’
2’6” Matresi.
Ochr Haf a Gaeaf.
Yn addas ar gyfer gwely 5’
Wedi talu £800. Yn fodlon derbyn
£300 nca
Ffon: 029 2047 2054
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Minny Street, Caerdydd
Cydymdeimlo
Bu farw tri o’n haelodau dros fisoedd yr haf.
Ddechrau mis Gorffennaf bu farw Iorwerth
Morgan (Penylan) ac yna, ym mis Awst, bu
farw Elizabeth Parry (Tongwynlais ond oedd
bellach mewn cartref ym Mhenarth) ac
Yolande Davies (Llandaf).
Cofiwn yn
ddiolchgar am gyfraniadau’r tri a
chydymdeimlwn yn ddiffuant iawn â’u
teuluoedd.
Dymuno’n dda a llongyfarch
Dymunwn bob bendith ar Rebeca a Richard
Newis (Yr Eglwys Newydd) ar eu priodas
ym mis Gorffennaf;
Llongyfarchwn bawb fu’n cymryd rhan
mewn unrhyw fodd yn Eisteddfod
Genedlaethol Abertawe a’r Cylch.
Llongyfarchwn yn arbennig Huw Euron ar
ennill yr Unawd Bas dros 25 oed a Pharti
Eglwys Minny Street, dan hyfforddiant
Rhiannon Evans, ar ddod yn ail yn y
gystadleuaeth i bartïon llefaru.
Cyfarfodydd a Gwasanaethau Arbennig
Bu nifer o’n haelodau’n bresennol yng
ngwahanol gyfarfodydd Undeb yr
Annibynwyr a gynhaliwyd eleni yn Llanbedr
P on t S te ffan ddi wed d Me he fin.
Llongyfarchwn yn arbennig ein Gweinidog
am ei gyfraniad gwerthfawr yn cychwyn
gweithgareddau’r dydd Iau a Gwener gydag
Astudiaeth Feiblaidd.
Wrth i gystadleuaeth Cwpan Pêldroed y Byd
ddod i’w therfyn, cafodd y bêl gron sylw yn
ein hoedfa foreol gynnar. Roedd y plant a’r
ieuenctid eisoes wedi derbyn copïau o’r
llyfryn “Kickoff 2006” oedd yn cyfuno
gwybodaeth am y gemau ynghyd â neges
Gristnogol; roedd cyfle hefyd i gadw cyfrif
o’r sgôr terfynol ym mhob gêm. Yn yr oedfa
gynnar, cyflwynwyd pêldroed Masnach Deg
i’r rhai oedd wedi llwyddo i lenwi’r tablau
sgôr i mewn i gyd! I’r rhai hynny na
lwyddodd i ennil pêl, rhoddwyd pecyn o beli
troed siocled Masnach Deg!
Ymunodd Eglwysi Annibynnol Cyfundeb
Dwyrain Morgannwg gyda’i gilydd yn Ysgol
Plasmawr fore Sul Gorffennaf 16 am
gyfuniad o addoli ar y cyd a gweithgareddau
amrywiol. Roedd paned yn ein disgwyl o
gyrraedd yr ysgol cyn i bawb ymgasglu yn
neuadd yr ysgol ar gyfer gwasanaeth
cychwynnol dan arweiniad Cadeirydd y
Cyfundeb, Eurwen Richards. Wedyn, bu
Now o Arch Ribidirês yn diddanu’r plant,
Owain Llyr a Lona Evans yn arwain sesiwn
yr ieuenctid a’r oedolion yn cael dewis
rhwng seminar ar gyfathrebu (Delyth
Morgans ac Emlyn Davies) ac astudiaeth
Feiblaidd dan arweiniad Noel Davies. Daeth
pawb yn ôl at ei gilydd ar derfyn y bore ar
gyfer gwasanaeth Cymun dan arweiniad
Eirian Rees. Hwyluswyd y bore gan
brifathro’r ysgol, Geraint Rees, a mawr ein
diolch iddo ef a’r ysgol am eu holl
drefniadau ac am sicrhau band i hybu’r canu.

Eglwys y Crwys
Yr Ysgol Sul
Daeth tymor yr Ysgol Sul i ben gyda phicnic,
hwyl, haul a hamdden ym Mharc Porth Ceri
yn y Barri. Diolch i’r rhieni a’r athrawon a
drefnodd y gweithgareddau. Bydd
dosbarthiadau’r Ysgol Sul yn ailgychwyn
ddydd Sul, Medi 10fed.
Clwb Teithio '91
Mae taith Hydref y Clwb Teithio’n mynd i
Gernyw am bedair noson a phump diwrnod.
Bydd yr arhosiad wedi ei leoli mewn gwesty
yn ardal Cei Newydd a’r ymweliadau’n
cynnwys yr enwog Eden Project. Y
dyddiadau yw Hydref 16 – 20. Os am fwy o
wybodaeth cysylltwch â Mr Aled Ifans ar
029 2049 4376.
Y Gymdeithas Ddrama
Ddydd Sul, Awst 6ed, daeth cynulleidfa
niferus a gwerthfawrogol i Theatr y Maes yn
Eisteddfod Abertawe i fwynhau perfformiad
o glasur Dylan Thomas, Under Milk Wood.
Fe’i haddaswyd i’r Gymraeg gan y Prifardd
T James Jones dan y teitl awgrymog Dan y
Wenallt. Roedd y cast yn cynnwys rhyw
ddeg ar hugain o aelodau, gyda nifer ohonynt
yn perthyn i eglwysi eraill yn y ddinas, a
chafwyd cydweithio hapus ac esmwyth i
gynhyrchiad arobryn Betsan Evans.
Wedi hir ddisgwyl a pharatoi, croesawyd y
Parchedicaf Ddr Rowan Williams,
Archesgob Caergaint, i bregethu yn ein
hoedfa foreol Gorff. 30. Hyfrydwch oedd
cael cwmni nifer fawr o gyfeillion o eglwysi
Cymraeg y ddinas a’i chyffiniau yn yr oedfa.
Ceir manylion llawn yn adroddiad Havard
Gregory yn y rhifyn hwn o’r Dinesydd ac
mae diolch yn ddyledus iddo yntau am ei
holl waith yn trefnu’r bore.
Bendithiol fu’r cyd addoli â chyfeillion
eglwysi’r Crwys, Tabernacl ac Ebeneser dros
fis Awst gyda’r gynulleidfa’n dod at ei
gilydd yn y pedwar capel yn eu tro.

YSGOL GYMRAEG
BRO EIRWG
Pennaeth: Mrs.G.Gibby Williams

SWYDDOG GWEINYDDOL
32.5 awr yr wythnos
Cyflog: Graddfa 5
Chwiliwn am Gymro neu Gymraes
sydd â sgiliau rhyngbersonol da i
redeg swyddfa a derbynfa'r ysgol.
Bydd y dyletswyddau’n amrywiol ac
yn ddiddorol a chynigwn ddatblygiad
proffesiynol.
Ceir manylion pellach o'r ysgol:
029 20777124
headteacher@ysgolbroeirwg.cardiff.sch.uk
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Llyfrau newydd gan dri
awdur o gylch
Y Dinesydd
Y Trwbadwr Dennis O’Neill (Gwasg Gomer
£8.99).
Mae enw Frank Lincoln yn gyfarwydd iawn i
ffans Lleifior ac Yn Ôl i Leifior. Actio a
darlledu yw ei faes wedi bod – tan nawr! Ym
mis Awst cyhoeddodd ei lyfr cyntaf, sef
portread o’r canwr enwog a phoblogaidd,
Dennis O’Neill.
Mae Ffranc Lincoln wedi bod yn gyfaill
agos i Dennis ers blynyddoedd, a phwy well
i adrodd rhai o hanesion ei fywyd a’i yrfa.
Cipolwg ar y lluniau lliw ac fe welwch
rychwant y cynnwys – plentyndod,
cyfeillion, cydnabod yn y byd proffesiynol,
tipyn o hwyl a sbri, a’r teulu, sydd mor
ganolog yn ei fywyd. Ond yn y geiriau mae’r
stori’n llawn; yno mae’r dirgelion a’r
hanesion difyr, ac yno’n unig y mae modd
crybwyll y dyfodol. Llyfr diddorol, hawdd ei
ddarllen.
Pili Pala (Gwasg Gomer £7.99)
Dyma nofel gyntaf Catrin Dafydd – er ei bod
hi’n enw cyfarwydd ar ôl ei llwyddiant
ysgubol yn Eisteddfod yr Urdd yng
Nghaerdydd y llynedd! Yn wreiddiol o
Waelod y Garth, mae hi bellach yn byw yng
Nghaerfyrddin.
Mae Anest Gwyn, y prif gymeriad, wedi
cael llond bol ar haf diflas Caerdydd ac yn
ysu am gael cyfle i ddianc i rywle braf. Trwy
ryfedd wyrth, daw’r cyfle i fynd ar wyliau i’r
Eidal – a hynny am ddim. Pwy fyddai’n
gwrthod?
Dyma gomedi dywyll sy’n codi cwestiynau
hwyliog a heriol am fywyd; mae’n gwneud i
chi chwerthin a chrio; mae’n gwneud i chi
ymgolli ym mywyd La Dolce Vita.
Yr Archesgob Rowan Williams (Gwasg
Pantycelyn £14.95))
Nid profiad newydd i’r Parch. Cynwil
Williams yw cyhoeddi cyfrol o’r math yma –
dyma’i bedwaredd! Ond efallai y byddai’n
cyfaddef mai hon fu’r dasg anoddaf ohonynt
i gyd wrth iddo ‘ymgodymu â chyflwyno un
o’r diwinyddion mwyaf dylanwadol yn y byd
heddiw’. Bu wrthi am dair blynedd, ‘yn
gaeth ddydd ar ôl dydd i’m desg. Ni wnaeth
y dasg les i’m corff, ond fe’m cyfoethogwyd
yn feddyliol a thawelwyd fy ysbryd.’
Wel, llongyfarchiadau! Mae’n gyfrol hardd
a darllenadwy ac yn sicr o gyfoethogi’r
meddwl.
CAMAU BACH
Nid llyfr ond DVD! Dyma’r lle, serch hynny,
i dynnu sylw at rywbeth sydd â mawr alw
amdano – adnodd deniadol i gyfoethogi byd
plentyn.
Mali Williams a Rhys Edwards, brawd a
chwaer o Ruthun, sy’n gyfrifol am greu’r
DVD hwn – syniad a symbylwyd gan y CD
Baby Mozart  ac am bris o £14.99 byddai’n
anrheg fendigedig i rieni babanod a phlant
dan dair oed.
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ARCHESGOB
CAERGAINT YN
MINNY STREET
Roedd hwn yn ddigwyddiad hanesyddol
mewn sawl ystyr, a gwahoddwyd Havard
Gregory i adrodd peth o’r hanes.
Gyda'i fyrdd o gyfrifoldebau fel Archesgob
Caergaint, nid peth hawdd fu i'r Parchedicaf
Ddr. Rowan Williams allu trefnu dod i
bregethu yng Nghapel Minny Street. Ond
diwedd yr hanes fu iddo fedru dod ar Sul olaf
Gorffennaf eleni.
Dywedaf ‘diwedd yr hanes’ oherwydd
dechreuodd y trafodaethau nôl yn Awst
2001! Roeddwn wedi mynd i gyfarch yr
Archesgob, a oedd yn Archesgob Cymru ar y
pryd, ym mhabell yr Eglwys yng Nghymru
yn Eisteddfod Genedlaethol Dinbych  pan
oedd gan bob enwad Cymraeg ei babell ei
hun.
Fel
yr
Ys gri fe nnydd
Cyhoeddiadau, gofynnais iddo a fyddai'n
hoffi dod ryw ddiwrnod i bregethu yn
Gymraeg yng Nghapel yr Annibynwyr,
Minny Street, Caerdydd; ac os felly, byddem
yn gwahodd aelodau holl Eglwysi Cymraeg
Caerdydd i'r oedfa.
Gan fod y cyfryngau ar hyd y misoedd
hynny yn arllwys moroedd o inc yn pwyso
sawl enw yn eu clorian, a chan mai ei enw
yntau a godai i ben eu rhestr byth a hefyd,
mentrais fod mor feiddgar gellweirus ag
awgrymu "... hynny yw, os na fyddwch wedi
mynd i Gaergaint erbyn hynny!" Felly, pan
oedd yn Archesgob Cymru yr es ato. Ymhen
llai na blwyddyn roedd ym Mhalas Lambeth.
Wedi rhoi amser iddo setlo lawr, mentrais
ysgrifennu ato ar ddechrau 2004  wedi hir
ystyried a ddylwn neu beidio  gan ofyn a
fyddai, pan gâi egwyl yn ôl yng Nghymru,
yn hoffi dod i bregethu yn ein plith ryw Sul
am 10.30 y bore neu am 6.00 yr hwyr. Ac
yntau â'r fath fywyd prysur ac yn wrthrych
holl lygaid a chlustiau'r miliynau, ni allwn
ond ei wahodd i nodi ei hoff ddyddiad ef ei
hun, a byddem yn sicr o roi gwybod i bob
eglwys Gymraeg yn y cylch. Atebodd yn
garedig y byddai wrth ei fodd yn dod atom,
ond bod y flwyddyn honno gystal â bod yn
llawn at yr ymylon.
Ar ôl sawl galwad a thrafodaeth gyfeillgar
â Phalas Lambeth, dyma staff yr Archesgob
rai misoedd yn ôl yn gallu cynnig bore Sul y
30ain o Orffennaf eleni. Ac felly y bu.
Cadwyd at y protocol lleiaf posibl. Oedfa
foreol yn unol â'n patrwm arferol fyddai'r
cyfarfod, ond oedfa foreol anarferol gyda
Phregethwr Gwadd arbennig iawn a fyddai'n
traddodi ei neges wedi'r rhannau defosiynol
dan arweiniad ein Gweinidog, y Parchedig
Owain Llyr Evans.
Roedd hyn yn
ddigwyddiad hanesyddol: yr Archesgob
Caergaint cyntaf erioed i draddodi pregeth yn
llwyr yn Gymraeg mewn Capel
An gh yd ffu r fi ol
yn g
N gh ym r u .
Awr dda cyn i'r oedfa ddechrau, gwelwyd
dwsin neu ddau o wahanol eglwysi eisoes yn
eu seddau! Erbyn dechrau'r oedfa, roedd

Capel Minny Street yn llawn at yr ymylon 
yn un teulu mawr, disgwylgar. Ni theimlais i
erioed y fath ias yn y canu mewn na chapel
nac eglwys; a'r un fu profiad pawb yn ôl a
glywais. Roedd cael cyfranogi o'r mawl yn
wefr a ddaw yn ôl yn fynych i fwyda'r cof.
Cawsom bregeth gofiadwy a gyffyrddodd â
thant ym mhob un ohonom y bore hwnnw, ac
mae ein Gweinidog eisoes wedi cyfeirio at ei
chynnwys yn rhifyn 10 Awst Y Tyst. Y
cyfan a ddywedaf yma yw mai gydag adnod
19 ym mhennod 8 o Epistol Paul at y
Rhufeiniaid y cododd yr Archesgob ei
destun: ‘Yn wir, y mae'r greadigaeth yn
disgwyl yn daer am i blant Duw gael eu
datguddio’.
Pan ofynnodd ein Gweinidog i'r Archesgob
wedi'r oedfa a hoffai ddod gydag ef i'r
cyntedd i ysgwyd llaw â phawb wrth i'r
gynulleidfa ymadael, cydsyniodd yn llawen;
a bu'r profiad personol o gael cwmni gŵr
mor hynaws yn bregethwr cadarn y Gair, ac
ysgwyd llaw ag ef ar riniog y capel, yn
benllanw inni oll.
Yn drydydd emyn, cyn y bregeth, canwyd
geiriau Ann Griffiths, Wele'n sefyll rhwng y
myrtwydd  geiriau adleisiol y foment honno,
a'r Archesgob Rowan ei hun wedi cyfieithu'r
emyn hwnnw yn ei gasgliad The Poems of
Rowan Williams dan y teitl I saw him
standing. Profiad hapus imi'n bersonol oedd
bod wrth ei ymyl yn y Sêt Fawr, ac nid
syndod o gwbl iddo ganu emyn y fendigaid
Ann ar ei gof!
Hyfryd fu cael gyda'r Archesgob yn yr
oedfa ei briod, Mrs Jane Williams, a'u mab
ifanc, Philip.
Oedd, roedd yr Archesgob Rowan wedi
pregethu o'r blaen mewn Capel Cymraeg 
ond yn ddwyieithog o flaen cynulleidfa
ddwyieithog y tu allan i Gymru  yng
Nghapel y Bedyddwyr, Castle Street,
Llundain, bron ddwy flynedd yn ôl. A phwy
oedd wedi bod yn Weinidog ar y capel
hwnnw ac yn ddeiliad ei bulpud hyd at ryw
ddegawd yn ôl? Y diweddar Byron Evans,
tad Owain Llyr!

Celfi ar gyfer
Hunanddibyniaeth
A oes gyda chi hen offer (tools) yn segur yn
y garej neu’r sied yn yr ardd?
A fyddech yn falch o roi cymorth i rywun
yn Affrica ennill bywoliaeth?
Mae Alan Kemp yn casglu pob math o
offer i’w hadnewyddu trwy’r grŵp Tools for
Self Reliance yng Nghrughywel, a’u hanfon
at grefftwyr yn Affrica. Yn arbennig, mae
Alan eisiau offer gwaith coed i’w hanfon at y
gymuned yn Tebellong, Deddwyrain
Lesotho.
Os oes gyda chi offer yn sbâr, ffoniwch
Alan ar 029 2076 4887, ac fe ddaw i’w
casglu.

www.mentercaerdydd.org
029 20565658
Clybiau Plant
Fe fydd clybiau plant y Fenter yn ail
gychwyn ar Fedi’r 25ain. Ewch i
www.mentercaerdydd.org am fanylion llawn.
Gweithgareddau Oedolion
Bydd y Clwb PêlRwyd i Ferched yn ail
ddechrau Nos Lun, Medi’r 11eg. Bydd y
Clwb Rygbi Merched yn ail ddechrau Nos
Fercher, Medi’r 6ed. Bydd y gwersi Sbaeneg
yn dechrau Nos Lun, Medi 25 a Nos Fawrth,
Medi 26.
Am ffurflen gofrestru y Clwb Sbaeneg neu
am wybodaeth bellach cysylltwch ag
angharad@mentercaerdydd.org
Noson gymdeithasol i Ddysgwyr yn y
Cameo
Fe fydd Noson i Ddysgwyr yn y Cameo ar
Nos Iau Medi 28 am 7.30yh
Mae croeso i ddysgwyr o bob safon ymuno â
ni i ymarfer eu Cymraeg .
Cwis Cymraeg
Fe fydd cwis cymraeg nesaf y Fenter yn cael
ei gynnal Nos Sul, Medi’r 24ain 25ain yn y
Mochyn Du am 8yh. £1 y person.

Diwrnod Teulu
Menter Caerdydd
Dydd Sul, Medi’r 24ain
Y Mochyn Du
3yp tan 5yh
Gwenda Owen, Sam Tân,
Superted, BBCiw,
Castell Gwynt, Peintio Wynebau
Mynediad trwy docyn yn unig
Oedolion £2 Plant £1
Cysylltwch â Rachael Evans
rachael@mentercaerdydd.org

Taith Sgio i Oedolion
Mawrth1418, 2007
4 diwrnod o sgio yn Awstria
Pris: £439
Pris yn cynnwys Awyren, Gwesty, Gwely
a Brecwast, Swper (4 Noson),
Pas Sgio, Sgis, Bwts neu Fwrdd Eira,
Cludiant o’r Maes Awyr i’r Gwesty.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Sian
029 20 56 5658
sianlewis@mentercaerdydd.org

TAFWYL 2007
Cyfarfod Cyhoeddus
Nos Fawth, Medi 26
7.30yh
Gwesty Churchills, Llandaf
Croeso cynnes i bawb
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Photo Marathon
Wyddech chi am y gystadleuaeth hon i
dynwyr lluniau? Mae hi bellach wedi hen
ennill ei phlwyf mewn dinasoedd fel
Copenhagen, Prague, Berlin, Vienna ac ati.
Ers tair blynedd mae Photo Marathon wedi
cael ei threfnu yma yn y brifddinas.
Cynhaliwyd hi eleni ar 24 Mehefin.
I gael gwybod mwy amdani aeth Rhiannon
Evans i holi Mathew Talfan Davies, un o
sefydlwyr y Photo Marathon.
C: Beth oedd y dasg i’r cystadleuwyr?
A: Tynnu deuddeg llun ar ddeuddeg testun
penodol mewn deuddeng awr.
C: Oedden nhw’n gwybod beth fyddai’r
pynciau ymlaen llaw?
A: Na! Roedden nhw’n cael y pedwar testun
cyntaf wrth gasglu’r ffilm am saith o’r gloch
y bore; pedwar testun arall ymhen pedair awr
ac felly ymlaen nes dychwelyd y ffilm am
saith o’r gloch yr hwyr.
C: Rhowch enghreifftiau i ni o rai o’r
pynciau a osodwyd eleni.
A: Wel, dyma i chi rai – Tu ôl i ddrysau
caeëdig; Balch; Mae bywyd yn mynd yn ei
flaen; Patrwm; Y ddawn i weld.
Roedd pob cystadleuydd yn cael band
garddwrn a’i rif arno a chaniatâd i deithio ar
unrhyw gludiant cyhoeddus yn rhad ac am
ddim ar ddiwrnod y gystadleuaeth.
C: Ai ansawdd y lluniau oedd y peth
pwysicaf?
A: Ie, roedd y panel o bedwar beirniad yn
disgwyl safon uchel o ffotograffiaeth. Ond
lawn cyn bwysiced â hynny, roedden nhw’n
edrych am ymateb dychmygus i’r pynciau;
pwy oedd wedi llwyddo i ddal ysbryd y
testun a dangos tipyn o greadigrwydd.
C: Faint o ddiddordeb fu yn y gystadleuaeth?
A:Ardderchog! Tri chant a deg ar hugain o
gystadleuwyr eleni, cant yn fwy na’r llynedd
a rhyw ddau gant yn fwy na’r flwyddyn
flaenorol pan gynhaliwyd y gystadleuaeth
am y tro cyntaf. Felly, mae’n ymddangos
bod y syniad wedi cydio.
C: Oedd yna gyfle i’r cyhoedd i weld y
lluniau?
A: Oedd. Trwy gydol mis Gorffennaf roedd
arddangosfa o’r 3960 o luniau yn Yr Hen
Lyfrgell ynghanol y ddinas. Mae’n lleoliad
hynod gyfleus. A doedd dim tâl mynediad
chwaith!
C: Beth am y gwobrau?
A: Wel, mae yna wobr i’r tri portffolio gorau
– sef deuddeg llun cyson dda a gwobrau
unigol wedyn ar bob testun unigol. Pymtheg
gwobr, felly, i gyd.
C: Beth, ddwedech chi, yw gwerth
cystadleuaeth fel hon?
A: Roedd hi’n hwyl! Mae tynnu lluniau yn
gallu bod yn hobi unigolyddol. Ond dyma
gyfle i gymdeithasu a chael sbri wrth sgrialu
ar draws y ddinas. Ac wedyn, gweld yn y
portffolios gorffenedig sut mae meddwl pobl
eraill yn gweithio.
C: Ydy’r Photo Marathon yn debyg o
barhau?
A: Yn sicr. Ac os oes rhywun eisiau mwy o
wybodaeth ewch i’n safle ar y we –
www.photomarathon.co.uk

Sain Ffagan yn
llawn bywyd
Bu’n haf prysur iawn yn Sain Ffagan,
atyniad twristaidd mwyaf poblogaidd
Cymru. Ym mis Gorffennaf croesawyd bron
i 73,000 o ymwelwyr, a ffigwr tebyg ym mis
Awst. Cynhelir dewis eang o weithgareddau
ar y safle i ddenu ymwelwyr mis Medi
hefyd.
Yn ogystal ag atyniad yr adeiladau
gwreiddiol, crefftwyr wrth eu gwaith, bridiau
traddodiadol o anifeiliaid ac orielau
cynhwysfawr, mae’r rhaglen ddigwyddiadau
a drefnir gan yn boblogaidd iawn ymysg
ymwelwyr. “Bu gweithgareddau’r haf yn
Sain Ffagan yn llwyddiant ysgbubol eto
eleni,” meddai Juli Paschalis, Swyddog
Digwyddiadau’r Amgueddfa Werin. “Ac
mae gennym wledd ar gyfer ymwelwyr yn
ystod yr Hydref, hefyd. Rydyn ni hyd yn oed
wedi dechrau paratoi ar gyfer Y Gwyliau:
Christmas Nights.”
Cynhelir Taith Ystlumod nos Wener 8
Medi, Marchnad Ffermwyr ar ail ddydd Sul
bob mis (10 Medi) a dethlir Diwrnod Owain
Glyndŵr ar 15, 16 a 17 Medi gyda’r grŵp
ailgreu Samhain.
Bydd Gwasanaeth Diolchgarwch yng
Nghapel Penrhiw yng ngofal y Parchedig
Lona Roberts am 3.00 y prynhawn ar 24
Medi ac ar yr un diwrnod cynhelir Ffair
Blanhigion Anghyffredin – cyfle i brynu
amrywiaeth anhygoel o blanhigion
anghyffredin a diddorol ar gyfer eich gardd.
Gall ymwelwyr wylio crefftwr wrth ei waith
yn gwneud ‘cawen’ – cwch gwenyn gwellt ar
23 a 24 Medi, yn ogystal â dysgu sut i weu
rhwyd lâf dan oruchwyliaeth pysgotwr yr un
penwythnos.
Ceir mynediad am ddim i’r holl
weithgareddau, diolch i gefnogaeth
Llywodraeth Cynulliad Cymru.

EISTEDDFOD GENEDLAETHOL
CAERDYDD 2008

CYMANFA GAROLAU
CAPEL MINNY ST
Nos Sul, Rhagfyr 3ydd 2006
7.30
Arweinydd:
ALWYN HUMPHREYS
Eitemau gan Gôr Merched Canna
Pwyllgor Apêl
Cyncoed, Penylan a Llanedeyrn
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Ysgol Gyfun
Bro Morgannwg
Llwyddiant athletau
Bu’n dymor athletau hynod brysur ond
llwyddiannus iawn i dimau bechgyn a
merched Bro Morgannwg eleni. Dathlwyd
llwyddiant arbennig ym mabolgampau’r sir
gydag unigolion fel
Ben Harding o
flwyddyn 7 yn bencampwr y 100medr,
200medr a’r pwysau, Elinor Lewis yn ennill
y naid polyn a Leah Grisdale yn fuddugol yn
y naid uchel. Yn sgil eu buddugoliaethau,
dewiswyd Leah ac Elinor i gynrychioli
Cymru mewn cystadleuaeth ryngwladol yn
yr Alban. Llwyddwyd i gipio tair tarian ym
Mabolgampau’r Urdd yn Leckwith gyda
bechgyn blynyddoedd 7 ac 8 a merched
blwyddyn 9 yn fuddugol. Uchafbwynt y
tymor yn sicr i’r merched oedd llwyddo i
ennill Pencampwriaeth Ysgolion Cymru yn
Aberhonddu ar y 12fed o Orffennaf.

Cyflwyno yn y Natural History Museum
Yn ystod wythnos olaf y tymor mwynhaodd
criw o ddisgyblion mwyaf disglair blwyddyn
10 ymweliad â’r Natural History Museum yn
Llundain a manteisio ar y profiad o gymryd
rhan mewn cynhadledd arbennig i Fiolegwyr
ifanc. Bu'r pymtheg disgybl yn dadlau ar
wahanol ddamcaniaethau esblygiad o flaen
ymwelwyr Natural History Museum. Wedi
taith hir a phoeth, fe berfformiodd y plant yn
wych, gyda chanmoliaeth uchel gan staff yr
amgueddfa ar eu haeddfedrwydd,
dealltwriaeth a'u sgiliau dadlau a
chyfathrebu.
Gwobr Dug Caeredin
Llongyfarchiadau hefyd i griw arall o
flwyddyn 10 a lwyddodd i ennill gwobr
efydd Dug Caeredin wrth gwblhau alldaith
mewn amgylchiadau anodd iawn o ran
tywydd crasboeth yn ystod wythnos olaf y
tymor. Roedd yn rhaid iddynt gerdded 15
milltir, gweryslla dros nos a choginio bwyd
eu hunain. Dyma benllanw gweithgareddau’r
grŵp am y flwyddyn a diolch yn arbennig i
Mr Rhys Griffiths a Miss Sêra Evans am eu
tywys trwy holl agwedddau’r wobr yn ystod
y flwyddyn. Yn sgil ei hyfforddiant cymorth
cyntaf yn y sesiynau Dug Caeredin, mae
Maxine Farnden wedi ennill Gwobr Young
Lifesaver of the Year gan Ambiwlans Sant
Ioan yng Nghymru am achub bywyd ei mam
yn gynharach eleni.
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MYND A DOD YN YSGOL Y GYMRAEG,
PRIFYSGOL CAERDYDD
A ninnau ar drothwy blwyddyn academaidd
arall, byddwn yn ffarwelio â rhai ac yn
croesawu eraill i’n plith. Mae’r Dr Angharad
Price yn symud i Adran y Gymraeg,
Prifysgol Cymru, Bangor; estynnwn ein
dymuniadau gorau iddi hi a’i theulu. Y Dr
Siwan Rosser, arbenigwraig ar faledi, a
benodwyd i’w swydd – cyhoeddodd gyfrol
swmpus ar Y Ferch ym Myd y Faled:
Delweddau o’r Ferch ym Maledi’r
Ddeunawfed Ganrif (2005) ac y mae ar fin
gorffen golygiad o waith y baledwr Jonathan
Hughes. Mae Siwan eisoes yn cydlynu ein
MA mewn Astudiaethau Gwerin, ac yn
dysgu modiwl israddedig yn y maes hwnnw.
Bydd yn symud i gyfeiriad arall eleni wrth
ddatblygu modiwl ar lenyddiaeth plant.
Mae rheswm arall dros longyfarch Siwan –
ar 25 Awst priododd Iwan Llwyd sy’n
Swyddog Marchnata yn Amgueddfa Werin
Cymru, Sain Ffagan. Ac nid dyna’r unig
briodas yn yr Ysgol eleni; ar 19 Awst,
priododd y Dr Dylan Foster Evans ag Anna
Finn, athrawes yn Ysgol Plasmawr.
Dymunwn bob hapusrwydd i’r ddau bâr
priod.
Cyfnod o newidiadau a fu hi eleni yn
Ysgol y Gymraeg. Ddechrau’r flwyddyn,
gwelwyd sefydlu’r Uned Ymchwil
Cynllunio, Iaith a Pholisi, dan arweiniad yr
Athro Colin Williams a’r Dr Diarmait Mac
Giolla Chríost, dau o’n staff sy’n arbenigo
ym maes cynllunio ieithyddol a
sosioieithyddiaeth. Eleni hefyd y sefydlwyd
y Cynllun Sabothol Cenedlaethol, ar y cyd â
Chanolfan Bedwyr, Bangor. Diben y
Cynllun, a noddir gan Lywodraeth Cynulliad
Cymru, yw rhoi cyfle i athrawon a darlithwyr
sy’n dymuno dysgu neu hyfforddi trwy
gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog ddod
atom am gyfnod o dris mis ar y tro i dderbyn
hyfforddiant iaith dwys a hynny mewn cyd
destun pedagogaidd. Un sydd newydd ddilyn
y Cynllun yn llwyddiannus yw Richard
Edwards, prifathro Ysgol Lansdowne,
Caerdydd. A chawsom ragor o newyddion da
o du’r Cynulliad – rai misoedd yn ôl
pennwyd ein Canolfan Dysgu Cymraeg yn
un o’r chwe Chanolfan Ranbarthol ar gyfer
Dysgu Cymraeg i Oedolion. Byddwn yn dod
yn gyfrifol am y ddarpariaeth drwy
Gaerdydd a’r Fro, gan arbenigo ar hyfforddi
tiwtoriaid. Yn anffodus, ni fydd Ifor
Gruffydd, Cyfarwyddwr presennol y
Ganolfan, gyda ni i arwain y datblygiadau
cyffrous hyn; mae yntau, fel Angharad, wedi
penderfynu troi yn ôl am y gogledd, a
newydd gael ei benodi yn Gyfarwyddwr y
Ganolfan Ranbarthol ym Mhrifysgol Cymru,
Bangor. Dymunwn iddo bob llwyddiant ac
edrychwn ymlaen at barhau i gydweithio ym
maes Cymraeg i Oedolion.
Ond nid gadael yw hanes pawb! Ddiwedd
y mis byddwn yn croesawu myfyrwyr is
raddedig o bob cwr o Gymru, a hefyd un o
Minneapolis yn yr Unol Daleithiau: daeth
Chris Cope ar draws y Gymraeg wrth
syrffio’r we a phenderfynu dysgu’r iaith.

Byddwn yn croesawu myfyriwr ôlraddedig
o Algeria a fydd yn ymchwilio ym maes Iaith
a Chynllunio Gofodol, ar y cyd â’r Ysgol
Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol. Ac yn sgîl
cais llwyddiannus am ysgoloriaeth gan
Lywodraeth Gweriniaeth Iwerddon, byddwn
yn croesawu myfyriwr o barthau Corc a fydd
nid yn unig yn gweithio ar gynllunio
ieithyddol yn Iwerddon gyda Diarmait, ond
hefyd yn cynnig modiwlau ar yr Wyddeleg i
ddechreuwyr, y tro cyntaf erioed yn hanes
Ysgol y Gymraeg yma yng Nghaerdydd.
Mae hyn oll yn atgyfnerthu ein proffil
rhyngwladol, ac yn cryfhau’r tîm ymchwil
sydd yn cynnwys unigolion megis Diana
Luft, cynorthwyydd ymchwil o Ganada (sy’n
gweithio ar brosiect yr Athro Peter Wynn
Thomas, Corff Electronig o Ryddiaith y
Cyfnod Canol), a Walter Brooks o Batagonia
(sy’n gweithio ar brosiect yr Athro Robert
Owen Jones ar gymdeithaseg y Gymraeg yn
Y Wladfa).
Cyn diwedd y mis byddwn hefyd yn
hysbysebu am ragor o staff: Darlithydd yn y
Gymraeg, Cyfarwyddwr y Ganolfan Dysgu
Cymraeg; Ymchwilydd ym maes Caffael
Iaith; a Swyddog Marchnata. Os oes gennych
ddiddordeb mewn ymuno â thîm bywiog a
gweithgar, yna codwch y ffôn! Ac os ydych
am ddarllen y newyddion diweddaraf o’r
Ysgol, a chael gwybodaeth am ein
cynadleddau, ein darlithoedd cyhoeddus a’n
seminarau ymchwil, yna ewch at http://
www.caerdydd.ac.uk/cymraeg

Sioned Davies,
Pennaeth Ysgol y Gymraeg

Llwybr Canmlwyddiant
Caerdydd
Mae Llwybr Canmlwyddiant Caerdydd yn
ffordd wych o archwilio canol y ddinas ar
droed, ac i ddarganfod mwy am sut y daeth
Caerdydd i fod y ddinas a welwn heddiw.
Mae'r Llwybr yn cynnwys rhai o dirnodau
enwocaf a mwyaf hanesyddol Caerdydd, yn
ogystal ag ambell i gyfrinach.
3.6 km neu 2.3 milltir o hyd yw'r daith, a
gellir ei dilyn â chymorth y cyfeirbwyntiau
wedi'u rhifo ar y palmant. Gallech ymuno
â'r daith unrhyw le ar hyd y llwybr, gan weld
cymaint  neu cyn lleied  ag y dymunwch.
Mae arweinlyfr a map am ddim i gydfynd
â'r daith ar gael yn Gymraeg, Saesneg,
Ffrangeg neu Almaeneg o Ganolfan
Ymwelwyr Caerdydd yn Yr Hen Lyfrgell,
neu cysylltwch ag Adran Dwristiaeth y
C yn g or
ar
2087
3389
neu
tourism@cardiff.gov.uk i gael copi.
P'run ai ydych wedi byw yng Nghaerdydd
gydol eich bywyd, neu'n ymwelydd, rydych
yn sicr o ddysgu rhywbeth na wyddech
erioed o'r blaen!
Sian ParryJones
Swyddog Datblygu Twristiaeth
Cyngor Caerdydd

BWRLWM RHIWBEINA
Cymanfa lwyddiannus
Ar noson llethol o boeth Gorffennaf 2,
cynhaliwyd Cymanfa Ganu flynyddol
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbeina yng
Nghapel Beulah. Roedd y capel bron yn
llawn a chafwyd canu aedderchog dan
arweiniad AlunGuy a Dr Alun Jones wrth yr
organ. Cymerwyd at y rhannau arweiniol gan
Sioned Harold a chafwyd eitemau gan
aelodau Côr Ysgol y Wern a Chôr Hamdden
Caerdydd. Casglwyd dros £300 tuag at
Gronfa Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd
2008 mewn casgliad ymadawol.
Gŵyl Rhiwbeina
Fel rhan o’r ŵyl cynhaliwyd Ffair Stryd ym
Mhen y Dre yn y pentre fore Sadwrn,
Gorffennaf 1. Gwelwyd stondinau yno gan
Gapel Bethel, Cymdeithas Gymraeg
Rhiwbeina a’r Cylch Meithrin. Cododd
stondin y Gymdeithas Gymraeg dros £300 ac
fe’i rhoddir i Gronfa Eisteddfod 2008.

Annwyl Olygydd
Sylwais fod Y Dinesydd yn gofyn i
ddarllenwyr am "farn ar agwedd ar y
ddinas". Digwyddais ddarllen y geiriau
ychydig ar ôl bod yn sgwrsio gyda'r
dramorwraig sy'n rhedeg Swyddfa'r Post yn
Heol Sant Isan, Y Mynydd Bychan. Gyda'r
blynyddoedd, rwy'i wedi bod yn ceisio cael
siopwyr lleol sy'n arddangos cannoedd y
gardiau o bob math i arddangos rhai
Cymraeg. Talcen caled fu hi erioed a mynnai
rheolwyr Swyddfa'r Post gyda'r blynyddoedd
nad oedd digon o le ganddyn nhw i gardiau
Cymraeg. Rhywbeth yn debyg oedd agwedd
siopwyr eraill Y Mynydd Bychan. "Diffyg
galw" oedd esgus un siopwr er ei fod yn
dweud fod pobol yn galw'n gyson am
gardiau cydymdeimlad (sy'n gwerthu orau).
Ond pan ddechreuodd ar ei gwaith roedd
agwedd y wraig yma'n wahanol ac aeth ati i
archebu ac arddangos cryn nifer o gardiau
Cymraeg. Gwn ei bod yn gorfod cystadlu yn
erbyn cystadleuaeth gan siopau da fel Y
Caban a Siop y Felin ond gan fod Y Mynydd
Bychan yn ardal ddigon Cymreig ar sawl tir,
teimlwn y byddai'r cyfan yn werth y
drafferth ac y byddai'r cardiau'n gwerthu'n
dda. Nid felly. Pur araf ydy pethau a does
gen i ddim syniad pam. Pan ges i sgwrs â
hi roedd yn hanner awgrymu mai proffwyd
gwael own i pan ddywedais wrthi y byddai'r
cardiau'n dderbyniol gan amryw. Does
ganddi ddim rheswm (ar dir busnes) dros
archebu rhagor ac mae'n dweud nad yw
ambell gategori'n "symud dim".
Mae bron yn amhosibl cael cardiau
Cymraeg yn y Swyddfa Bost gymharol fawr
sydd yn Heol Albany ond wn i ddim am
swyddfeydd post mewn rhannau eraill o'r
ddinas. Gwn nad yw hon yn broblem fawr i'r
rhan fwyaf ohonom. Gallwn gefnogi'r siopau
llyfrau Cymraeg ond credaf ei bod yn bwysig
hefyd inni gadw'r elfennau Cymreig mewn
siopau bychan yn ein maestrefi a dangos
iddyn nhw fod galw am gynnyrch Cymreig.
W J Jones
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YSGOL PWLL COCH
Newyddion y staff.
Llongyfarchiadau gwresog i Mrs Linda
Owen Hicks, ein cynorthwyydd yn yr Adran
Iau, am ennill y wobr gyntaf yn Eisteddfod
Ryngwladol Llangollen. Enillodd y wobr yn
y gystadleuaeth Unawd Geltaidd.
Hoffwn ddymuno phob lwc a’n
dymuniadau da i Miss Katie Evans,
cynorthwyydd yn CA1, ar gyfer ei phriodas
ym mis Awst. Bydd yn dychwelyd fel Mrs
Morgan. Pob hapusrwydd i’r ddau ohonoch.
Ddydd Gwener, Gorffennaf 14,
gorffennodd Miss Kotzyba fel athrawes
dosbarth yn y Derbyn. Hoffwn ddiolch o
galon iddi am ei holl waith caled yn ystod y
ddau dymor diwethaf.
Hoffwn groesawu Mrs Tracey Rees yn ôl
atom ar ôl ei chyfnod mamolaeth.
Ymddeoliad
Gyda thristwch mawr cofnodwn ymddeoliad
Mr Malcolm Thomas, cyn brifathro Ysgol
Gyfun Glantaf, o’r Bwrdd Llywodraethol.
Mae Mr Thomas wedi bod yn rhan allweddol
o’r ysgol gan ei fod wedi bod yn
llywodraethwr ers sefydlu’r ysgol 10
mlynedd yn ôl; fe oedd Cadeirydd cyntaf
Bwrdd Llywodraethol yr ysgol. Hoffem
ddiolch iddo am ei holl waith caled a’i
gefnogaeth ddiflino. Dymunwn bob
hapusrwydd i’r dyfodol iddo.
Grease!
Cawsom sioe ffarwelio ardderchog gan
Flwyddyn 6 dydd Iau, Gorffennaf 13.
Ffantastig! Hoffwn ddiolch i Miss Griffiths,
Miss Hughes, Miss Evans a Miss Katie
Evans am eu gwaith caled. Dioch yn fawr i
bob un ohonoch ym mlwyddyn 6 am bopeth
a phob lwc ym Mhlasmawr.
Cyngor Eco
Fel rhan o’n hymgais i ennill y bathodyn
efydd ar gyfer Ysgolion Eco mae rhaid i ni
ethol Cyngor Eco. Eu swyddogaeth fydd
gwella amgylchedd yr ysgol a thrafod
syniadau newydd.
Sgiliau creadigol
Mae Blwyddyn 5 yng nghanol prosiect
diddorol dros ben  wedi derbyn grant i
ddatblygu sgiliau creadigol. Bu’r storïwr
adnabyddus Michael Harvey yn ymweld er
mwyn adrodd storïau, a’r darluniwr llyfrau
Chris Glynn yn cynnal gweithdai. Clywodd y
plant chwedlau o’r Ynysoedd Cape Verde
gan Nicky Delgado. Mae’r plant wedi elwa
llawer o’r prosiect yma ac wedi magu hyder.
Roedd cyflwyniad yng Nghanolfan y
Mileniwm a chafwyd eitemau gan Enlli Parri
a’r côr telynnau, sef Angharad ButlerRees,
Hannah Musgrove, Anna Powys a Rebecca
Rix.
Athletau—Lecwydd
Cynhelir y gystadleuaeth yma’n flynyddol ac
mae pob ysgol yng Nghaerdydd a’r Fro yn
cystadlu. Ceir safon uchel iawn ond cafwyd
llwyddiant mewn sawl ras. Aeth Jake Amos
(Bl.6) trwyddo i’r rownd derfynol o’r 90m
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Darlith Carnhuanawc yn
Eisteddfod Abertawe
Dr Marian Löffler o’r Ganolfan Astudiaethau
Celtaidd yn Aberystwyth draddododd
Ddarlith Carnhuanawc yn Eisteddfod
Genedlaethol Abertawe eleni. Teitl y ddarlith
oedd ‘Carnhuanawc, y Beili Glas a’r mudiad
Pan Geltaidd’.
Amlinellodd ddiddordeb
Carnhuanawc yn y byd Celtaidd ac yn
arbennig efallai yn yr iaith Lydaweg,
diddordeb â sbardunwyd yng nghyfnod
rhyfel Napoleon pan oedd carcharorion
Llydewig eu hiaith wedi eu carcharu yn
Aberhonddu. Gwyddom i Garnhuanawc fynd
draw i Lydaw a rhoi help llaw gyda
chyfieithu’r Testament Newydd i’r Lydaweg
a bu Llydawyr enwog fel Villemarque
(‘Kervarker’) yn amlwg yn eisteddfodau’r
Fenni pan oedd honno ar ei brig.
Ni fu’r un brwdfrydedd yn y byd Pan
Geltaidd wedi dyddiau Carnhuanawc nes i D.
R. Phillips – Y Beili Glas [1862 – 1952]
ddechrau cymeryd diddordeb yn y mudiad.
Brodor o Gwm Nedd oedd D. R. Phillips.
Roedd yn llyfrgellydd yn Adran Gymraeg,
Llyfrgell Gyhoeddus Abertawe. Daeth yn
ysgrifennydd anrhydeddus ac yn olygydd Y
Gyngres Geltaidd ac ef, yn nyddiau cynnar y
ganrif ddiwethaf, a fu’n ysgogiad ac yn
gymorth i sefydlu Gorsedd Beirdd Cernyw a
ble ddaeth yn 5ed. Daeth Ifan Birtwhistle yn
5ed yn y gwawyffon. Cyrhaeddodd Iwan
Hughes y rownd derfynol o’r 400m.Hefyd
daeth Charlotte Phillips (bl.6) yn 5ed yn y
90m, Joshua Payne (bl.4) yn 5ed yn y 70m
ac Holly Timbrell (bl.5) yn 8fed yn y 80m yn
eu rowndiau cynderfynol. Gweddill y
garfan oedd  Ffion ButlerRees(bl.470m)
Corey Hallett (Bl.3–60m) Arooj Khan(Bl.6
400m) Khadi Khan(bl.6naid hir) Rhodri
Lord(bl.5– 80m) a Rebecca Morrell(bl.3
60m). Da iawn bawb!!!
Criced
Bu carfan griced yr ysgol yn ffodus dros ben
o gael cystadlu mewn cystdleuaeth griced ar
gaeau Gerddi Soffia yn ddiweddar.
Rhoddodd pawb ymdrech arbennig.
Y garfan: Jake Amos, Harry Collins, Holly
Farmer, Dewi Lord, Rhodri Lord, Jonathan
Morrell, Tomos Roblin, Thomas Simms
Hayes a Gruffudd Thomas.
Rygbi
Gan fod plant blwyddyn 5 a 6 wedi mynd i
Langrannog roedd rhaid i blant blwyddyn 4
gynrychioli’r ysgol mewn gŵyl rygbi. Ac am
ymdrech wych roddon nhw. Mi gurwyd
Ysgol Sain Ffagan (76) a gêm gyfartal yn
erbyn Mynydd Bychan (77). Y garfan:
Harry Collins, Elis Dafydd, Sam Handleu,
Gruffudd Harries, Gareth Hole, George
LeachHutchins, Bedwyr ap Ion, Tyra
Nichols, Joshua Payne, Llyr Roberts, Ffion
Roblin a Gruffudd Thomas,
Pêldroed merched
Ar yr 22ain o Fehefin aeth merched
blwyddyn 6 i gystadlu mewn cystadleuaeth
pêldroed a drefnwyd gan Glwb Caerdydd.

Marian Löffler gyda swyddogion
Cymdeithas Carnhuanawc, Alan Jobbins,
Keith Bush a Hywel Davies
Llydaw.
Wedi’r ddarlith ddiddorol, feistrolgar ni
allai’r gynulleidfa lai nag edmygu hefyd
rwyddineb a huodledd Marian, sy’n
Almaenes, i draddodi darlith yn ei thrydedd
iaith!
Digwyddiad
nesaf
Cymdeithas
Carnhuanawc fydd y Cinio Blynyddol a
gynhelir yng Ngwesty’r Churchills, nos
Wener, Tachwedd 10fed. Y siaradwraig
wadd fydd Beti George. Cysyllter â Nans
Couch (2075 3625) neu Catherine Jobbins
(2062 3275).
Chwaraeodd y merched yn wych. Fe guron
nhw Roseheyworth 10 gyda Charlotte
Phillips yn sgorio’r gôl.
Wedyn cafwyd
dwy gêm gyfartal, 00 yn erbyn Abertysswg
a Gabalfa. Fe gollon nhw 10 yn erbyn St.
Patrick’s. Roedd angen taflu ceiniog er
mwyn gwahanu y ddau dîm ar frig ein
cynghrair. Yn anffodus collon ni y tafliad,
am siom!!! Y garfan: Angharad ButlerRees,
Gwenno Hughes, Laura Gosling, Shannon
Guppy,
Hannah Musgrove, Anna Powys,
Charlotte
Phillips, Rebecca Rix a Sara
Yassine.

CHWILIO AM
HUGH
Fe enillodd yr actor o Fôn, Hugh Griffith,
Oscar ym 1959 am ei ran fel gwerthwr
ceffylau yn y ffilm enwog Ben Hur, ac fel un
o Fôn fy hun, mae gen i ddiddordeb mawr yn
Hugh Griffith. Yn wir yn y 70au cefais y
fraint o gyd actio efo fo a Myfanwy Talog yn
y gyfres gomedi ‘Haf o Hyd’ a phwy all
anghofio ei berfformiad cofiadwy yn y ffilm
boblogaidd Grand Slam.
Ar hyn o bryd, dwi’n casglu gwybodaeth
am Hugh Griffith, gyda’r bwriad o
‘sgrifennu cofiant iddo. Os oes gan unrhyw
un wybodaeth o gwbl – straeon/atgofion/
lluniau/llythyrau’n ymwneud â Hugh Griffth,
buaswn yn falch iawn pe baech yn cysylltu â
mi drwy lythyr neu drwy ebost.
Cyfeiriad: Hywel Gwynfryn, 53 Wingfield
Rd, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd, CF14
1NJ. Ebost: hywel.gwynfryn@bbc.co.uk
Diolch yn Fawr
Hywel Gwynfryn
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YSGOL
PLASMAWR
[Ymddiheurwn am orfod cwtogi
ar y cyfraniadau.]
Priodasau
Dymuniadau gorau i’r athrawon canlynol a
briododd yn ystod gwyliau’r haf.
Miss Vicki Wilmott a Mr Geoff Pitman a
briododd yng Nghaerffili ar Awst 19eg.
Miss Anna Finn a Dr Dylan Foster Evans a
briododd yn y Tymbl, hefyd ar Awst 19eg.
Miss Ffion Davies a Mr Francesco Furci a
briododd yn yr Wyddgrug ar Awst 4ydd ac
yna dathlu yn Sicily ar Awst 11eg.
Ffarwelio
Bu’n rhaid ffarwelio â rhai o’n hathrawon
ym mis Gorffennaf. Gadawodd Miss
Rhonwen Jones o’r Adran Gelf a dymunwn
bob hwyl iddi yn ei swydd newydd fel
Pennaeth yr Adran Gelf yn Ysgol y Preseli.
Dymuniadau gorau hefyd i Miss Margaret
Davies, Pennaeth yr Adran Addysg
Grefyddol, a fydd yn dechrau ar ei swydd fel
C yn gh or yd d
C ym h w ys i ant
yn g
Ngheredigion. Ffarweliwyd hefyd â Mr Huw
Williams o’r adran Dechnoleg. Bydd ef yn
mynd ati i ddarlithio yng Ngholeg Penybont.
Un arall o staff yr ysgol ac aelod o’r adran
Anghenion Arbennig a adawodd ddiwedd y
tymor oedd Mrs Jean Jones. Dymuniadau
gorau iddi yn ei hymddeoliad. Yn olaf pob
hwyl i Alex Jones a adawodd ei swydd fel
technegydd yn yr Adran Wyddoniaeth
Taith yr Adran Gymraeg i Lanllyn
Adroddiad gan Luned Evans, Bl 8
Roedd ein taith i Wersyll yr Urdd Glan
llyn ar ddechrau mis Gorffennaf yn brofiad
anhygoel. Roedd cymaint o ddewis ac
amrywiaeth o weithgareddau yno! Aeth 69
ohonom o flwyddyn 8 gyda’r Adran
Gymraeg a Mr Morgan o’r Adran Addysg
Gorfforol.
Roedd y gweithgareddau‘yn cynnwys
dringo, bowlio deg, cwrs rhaffau, adeiladu
rafft, ceufadu a llawer mwy. Yn y nos
gwnaethom bethau ysgafnach fel cael cwis a
gwylio ffilm. Cawsom gyfle hefyd i wylio
rownd derfynol Cwpan y Byd ac roedd
llawer o ddadlau dros pa dîm fydde’n ennill.
Un o fy hoff weithgareddau oedd y disgo.
Roedd ysgol arall yno  disgyblion blwyddyn
5 a 6 o Ysgol Cae Top ym Mangor. Roedd
yn boeth iawn yno ond heb os nac onibai
hwn oedd y disgo gorau rwyf wedi bod
ynddo erioed!
Ar y daith canmolwyd ni am ein
hymdrechion i siarad Cymraeg bob amser.
Roeddwn i’n teimlo’n flinedig iawn wedi
cyrraedd adref, ond bydd y profiad yn aros
yn fy nghof am byth.
Pencampwriaeth Dadlau’r Byd
Eleni cynhaliwyd Pencampwriaeth Dadlau’r
Byd ar gyfer Ysgolion yng Nghymru. Capten
tîm Gymru oedd Ffion Rolph o Flwyddyn 13
ym Mhlasmawr. Dymunwn yn dda i Ffion
wrth iddi fynd i’r brifysgol ac mae’n siwr y
gwelwn ni hi un dydd yn gwireddu’i

breuddwyd ac yn Brif Weinidog ar Gymru
annibynnol!
Dyma adroddiad gan Owain Griffiths Bl.10
Ym mis Gorffennaf eleni, Ysgol Gyfun
Plasmawr oedd un lleoliad ar gyfer cymal
cyntaf cystadleuaeth arbennig iawn sef
Pencampwriaeth Dadlau’r Byd ar gyfer
Ysgolion. Roedd prif fynedfa’r ysgol yn
wledd i’r synhwyrau! Yn hongian o’r to
roedd baneri amryliw o bedwar ban byd,
acyno i ddiddanu a chroesawu’r
cystadleuwyr roedd band jazz yr ysgol.
Roedd timau o bob cwr o’r byd yn cymryd
rhan yn y gystadleuaeth  yn cynrychioli’r
Alban, Singapore, Y Phillipines, De’r Affrig,
Indonesia a Kuwait. Ar ôl cyd addoli mewn
gwasanaeth arbennig i’r cystadleuwyr roedd
hi’n amser i’r ornest fawr i ddechrau.
Rhoddwyd teitlau pendant i’r timau gnoi cil
megis “This house believes that advertising
smoking should be banned.”
Roedd rhai disgyblion ffodus iawn o Ysgol
Plasmawr wedi cael y cyfle i ymuno yn y
gweithgareddau. Dewisiwyd rhai i gadw
amser tra bod eraill yn cadeirio neu’n
gwylio’r dadlau ffyrnig ymysg y timau.
Roedd y dadlau mor ffyrnig a thanllyd
ymysg y cystadleuwyr roedd hi fel gwylio’r
Aelodau Seneddol yn trafod materion o bwys
yn San Steffan neu’r Cynulliad!
Ymhen yr wythnos fe aeth y disgyblion a
fu yn cynorthwyo gyda’r gystadleuaeth i’r
Rownd Derfynol yng Neuadd y Ddinas a
Huw Edwards yn cadeirio. Roedd yn ddadl
gyffrous iawn ac o’r safon uchaf wrth i
Awstralia ac Iwerddon drafod democratiaeth
fel ffurf o lywodraethu. Awstralia ddaeth i’r
brig  am y chweched tro yn y saith mlynedd
diwethaf. I’r disgyblion a fu yn ddigon
ffodus i fod yn rhan o’r bencampwriaeth
roedd cael y cyfle i wrando ar y timau yn
ymladd â geiriau a dadlau eu gwahanol
safbwyntiau yn brofiad bythgofiadwy.
Taith i Siapan
Adroddiad gan Alice Smith Allen a Penny
Carter, Bl 9
Yr haf yma aethon ni a’n ffrindiau o Ysgol
Cantonian ac Eglwys Newydd i Siapan ar
daith gyfnewid gyda Ysgol Gyfun Mikuni.
Gadawon ni ar Awst 28ain a mynd ar awyren
am ddeuddeg awr. Pan gyrhaeddon ni yno

cawsom groeso ardderchog.
Y diwrnod cyntaf yno arhoson ni mewn
gwesty pum seren am y noson cyn cwrdd â’r
plant ac athrawon yn Ysgol Gyfun Mikuni.
Cawsom gyfle i fynd i mewn i wylio eu
gwasanaeth a chyfarfod y bobl roedden ni’n
mynd i dreulio’r pum diwrnod nesaf gyda
nhw.
Wedi’r pump diwrnod aethom i ddwy dref
arall o’r enw Kyata ac Oskata. Yn Kyata
aethon ni mewn i deml wahanol a oedd yn
hyfryd iawn. Gwelon ni geisha a llefydd lle
ffilmiwyd y ffilm Memories of a Geisha. Yn
Oskata athom i weld Universal Studios cyn
gadael Siapan ar yr awyren. Cawsom brofiad
bythgofiadwy ar y daith i’r wlad anhygoel
yma, ac rydym yn falch iawn o fod wedi cael
y cyfle i fynd!
Taith Bl 7 i Boulogne
Adroddiad Tegan Aspden a Rhian James, Bl
7
Cyrhaeddon ni’r ysgol ar gyfer y daith i
Boulogne, nos Iau, Gorffennaf 13eg. Roedd
tua 70 o ddisgyblion i gyd yn barod am y
daith ar y bysus, pawb yn edrych yn gysglyd
a chyffrous yr un pryd!
Ceision ni fynd i gysgu yn syth ond methu
oherwydd sŵn siarad. Ond erbyn tua 4 o’r
gloch y bore, ar ôl gwylio ffilm, aeth pob un
i gysgu am ychydig. Roedd pob un ohonom
yn hapus i agor ein llygaid a gweld ein bod
wedi cyrraedd Ffrainc! Stopiodd y bws yn
Boulogne a chawsom gyfle i grwydro gyda’n
swyddogion a chael brecwast Ffrengig cyn
dechrau am amgueddfa bywyd y môr,
Nausica.
Roedd Nausica yn anhygoel. Roedd
amrywiaeth o bysgod diddorol ac roedd
modd cyffwrdd rhai ohonynt. Roedden
nhw’n teimlo’n wahanol i beth rydym fel
arfer yn teimlo. Ar y diwedd gwelon ni ffilm
3D ac roeddech yn gallu teimlo’r dŵr! Cyn
dechrau ar ein taith yn ôl i Gymru aethom i
ganolfan siopa fawr yn Calais. Siopa, siopa,
siopa!! Llwyddodd pawb i wario pob un
Euro!
Erbyn 9 yr hwyr roeddem wedi cyrraedd
iard Ysgol Plasmawr ac yn falch o weld ein
rhieni a chael dychwelyd i’n gwelyau i
gysgu’n iawn!
.

Mae Theatr Sherman
Caerdydd am benodi
STAFF BLAEN TŶ RHEOLAIDD (FOH1)
(achlysurol) £18.73 y sesiwn
I weithio fel Tywysyddion ac yn y Bar. Mae hyblygrwydd yn hanfodol gan y bydd oriau’n
amrywio o un wythnos i’r llall.
STAFF BLAEN TŶ TYMHOROL (FOH2)
(achlysurol) £18.73 y sesiwn
I weithio fel Tywysyddion llawn amser ar gyfer sioeau’r Nadolig. Rhaid i chi fod ar gael yn
ystod y dydd o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 24 Tachwedd 2006 a 6 Ionawr 2007.
Am becyn cais ebost, ebostiwch admin@shermantheatre.demon.co.uk neu anfonwch amlen fawr gyda
chyfeiriad a stamp arni at Adran Weinyddu, Theatr Sherman, Heol Senghennydd, CAERDYDD CF24 4YE.
Nodwch y bydd yr holl ohebiaeth sy’n ymwneud â’r swydd hon yn Saesneg
Dyddiad cau: 11 Medi 2006 am 10am
Mae Theatr y Sherman yn ymdrechu i fod yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal. Rhif Elusen Gofrestredig: 518916
Mae Theatr y Sherman yn cydnabod cyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Caerdydd

Y DINESYDD MEDI 2006

AELWYD HAMDDEN
CYMRY CAERDYDD

Calendr y Dinesydd
Mercher, 6 Medi
Merched y Wawr, Cangen Bro Radur. ‘Gofal
y Croen.’ Sgwrs gan Marian Fenner, yn festri
Capel y Methodistiaid Saesneg, Windsor
Road, Radur, am 7.30pm. Croeso arbennig i
aelodau newydd ar ddechrau tymor newydd.
Sadwrn, 9 Medi
Bore coffi i ddysgwyr yn yr Eglwys
Efengylaidd Gymraeg, Rhymney St,
Cathays, rhwng 10.30 a 12.00. Cyfle i
sgwrsio am atgofion o’r haf! Croeso cynnes i
bawb.
Iau, 14 Medi
Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd. Oedfa
o fawl yng nghwmni’r ifainc, dan ofal
Eilonwy Jones, yng Nghapel Minny Street,
Cathays, am 7.30pm.
Llun, 18 Medi
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Noson yng
nghwmni Walter A. Brooks, Patagonia (a
Phrifysgol Caerdydd), yn festri Bethany,
Rhiwbina am 7.30pm.
Mawrth, 19 Medi
Cymdeithas Cymrodorion y Barri. Sgwrs gan
y Prifardd Christine James, yn festri’r
Eglwys Annibynnol Gymraeg, Sgwâr y
Brenin, Y Barri am 7.15 pm.
Iau, 21 Medi
Cylch Cinio Merched Caerdydd. Noson yng
nghwmni Nia Parry, yng Nghlwb Golff
Radur am 7.30pm. Croeso cynnes i bawb, ac
yn enwedig i aelodau newydd. Manylion
pellach: Ann Rees (02920482922).
Gwener, 22 Medi
Cylch Llyfryddol Caerdydd. ‘Dau
Naturiaethwr a’r Gymraeg: Alfred Russel
Wallace a Lewis Weston Dillwyn.’ Darlith
gan Dr R. Elwyn Hughes yn Ystafell 0.31,
Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa Colum,
Prifysgol Caerdydd, am 7.00pm. Croeso
cynnes i aelodau newydd.
Mawrth, 26 Medi
Noson agoriadol dosbarth nos misol, dan
arweiniad Dr E. Wyn James, sy’n trafod
cynn yrch Eisteddfod Genedlaethol
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Abertawe. Yn Ysgol Uwchradd Martin Sant,
Hillside, Caerffili, am 7.00pm. Manylion
pellach gan Dr Gwen Awbery (0292087
0000; awbery@caerdydd.ac.uk).
Iau, 28 Medi
‘Addurniadau y Rhufeiniaid’ – un o gyfres o
deithiau tywys Cymraeg o gwmpas orielau’r
Amgueddfa Genedlaethol ym Mharc
Cathays. Yn ystod yr awr ginio, yn dechrau
am 1.05pm. Bydd y daith yn addas i
ddysgwyr Cymraeg o bob safon. Manylion
pellach: 02920573171.
Gwener, 6 Hydref
Cymrodorion Caerdydd. Noson y Llywydd:
Dr R. Alun Evans, yn festri Capel Minny
Street, Cathays, am 7.15pm. Croeso cynnes i
aelodau newydd.
Iau, 12 Hydref
Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd. Oedfa
Di ol ch gar wch : ‘ Bwyd a Byw yd
Beunyddiol’, yng Nghapel Salem, Treganna,
am 7.30pm.
Sadwrn, 14 Hydref
Bore coffi i ddysgwyr yn yr Eglwys
Efengylaidd Gymraeg, Rhymney St,
Cathays, rhwng 10.30 a 12.00. Yn cynnwys
sgwrs gan Dr E. Wyn James am Thomas
Jones, Dinbych a’i emyn, ‘Mi wn fod fy
Mhrynwr yn fyw’. Croeso cynnes i bawb.
Llun, 16 Hydref
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Noson yng
nghwmni Richard Thomas – Dic y Fet, yn
festri Bethany, Rhiwbina am 7.30pm.
Mawrth, 17 Hydref
Cymdeithas Cymrodorion y Barri. Noson
yng ngofal Gerallt Nash, yn festri’r Eglwys
Annibynnol Gymraeg, Sgwâr y Brenin, Y
Barri am 7.15 pm.
Gwener, 20 Hydref
Cylch Llyfryddol Caerdydd. Darlith yn
Ystafell 0.31, Adeilad y Dyniaethau, Safle
Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd, am
7.00pm. Manylion pellach: Dr E. Wyn James
(JamesEW@caerdydd.ac.uk; 0292062
8754).

Mae Côr Aelwyd Hamdden yn adnabyddus
iawn erbyn hyn ond beth am yr Aelwyd ei
hun? Does dim rhaid i chi fod yn gallu canu i
ymaelodi, gan mai rhan yn unig o
weithgareddau'r Aelwyd yw y côr. Os ydych
wedi ymddeol, yn mwynhau cwmni da a
sgwrs dros gwpaned o de, ambell ddarlith
ddifyr neu daith bws, beth am ymuno â ni?
Eleni eto cawsom arian o gronfa'r Loteri i
drefnu teithiau diwrnod e.e. i ymweld â’r
Amgueddfa Wlân yn Felindre, i Landeilo ac i
siopa yn Street.
Mae'r Aelwyd yn cyfarfod ar brynhawn
Mercher am 2.30 o'r gloch yn Festri Eglwys
Minny Stryd, gan gychwyn y tymor eleni ar
Fedi 20fed. Os yw'n anodd i chi gyrraedd
Minny Stryd mae'n bosib y medrwn drefnu
cludiant i chi.
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:
Mr. Rhys Morgan {20693848} neu Miss
Marian Lake {20593776}
Iau, 26 Hydref
‘Gŵyl Ddiwylliannau Moslemaidd’ – un o
gyfres o deithiau tywys Cymraeg o gwmpas
orielau’r Amgueddfa Genedlaethol ym
Mharc Cathays. Yn ystod yr awr ginio, yn
dechrau am 1.05pm. Bydd y daith yn addas i
ddysgwyr Cymraeg o bob safon. Manylion
pellach: 02920573171.
Sadwrn, 28 Hydref
Côr Philharmonig Caerdydd. Noson Operatig
yn Neuadd Gerdd y Brifysgol, Heol Corbett,
am 7.30pm.
Anfonwch fanylion ar gyfer y Calendr at
Dr E. Wyn James, 16 Kelston Rd.,
Yr Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 2AJ
(Ffôn: 02920628754;
Ebost: JamesEW@caerdydd.ac.uk).
Mae Calendr y Dinesydd hefyd ar wefan
Menter Caerdydd: www.echlysur.com

TRYDANWR
gyda dros 20 mlynedd
o brofiad
Wedi’i gofrestru gyda NICEIC
i arolygu a gosod
systemau trydan
a chawodydd yn unol â
Rheoliadau Adeiladu Adran "P"

Prisiau Rhesymol

Ffoniwch

Caerwyn Davies

Welsoch chi’r arwydd rhyfedd yna ar y ffordd i Benarth yn ddiweddar?

(T/A Davies Electrical)
ar 029 20868208
neu 07967 558664

Cam gyfieithwyd Cyclists dismount fel 'Llid y bledren dymchwelwyd'.
Oni bai ei fod mor boenus byddai’n ddoniol! Aeth ein cartwnydd, Cen Williams, i
chwilio amdano yr wythnos ddiwetha ond, diolch i’r drefn, ‘dymchwelwyd’!
Os gwyddoch chi am ragor o enghreifftiau twp, rhowch wybod i ni.
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Cyrsiau
Pêldroed
Ar foreuau Sadwrn o Medi 9 ymlaen, trwy
gydol y flwyddyn ysgol, mae Canolfan Bêl
droed Gôl yn mynd i gynnig cyrsiau pêl
droed trwy gyfrwng y Gymraeg.
Fe fydd cwrs i blant 57 oed yn cychwyn
am 9.00 y bore ac un arall i blant 811 am
10.00 y bore. Y gost am un sesiwn yw £4 y
plentyn ond caiff rhieni dalu am hanner
tymor cyfan am £21  sy’n cyfateb i £3 y
sesiwn.
Mae’r caeau artifisial yn Lawrenny
Avenue, Treganna, yn addas ar gyfer pob
tywydd, felly mae rhieni’n cael sicrwydd bod
y sesiynau’n cael eu cynnal boed rew, glaw
neu eira.
Mae Gôl hefyd yn cynnig manteision
ychwanegol i rieni gan gynnwys bar i
ymlacio ynddo tra bod y plant yn chwarae, a
maes parcio wedi’i fonitro gan gamerau
diogelwch.
Gellwch gael gwybodaeth bellach drwy
godi’r ffôn i Gwilym Boore ar 0870 168
8989
neu
trwy
ebost
i
gwilym@golcentres.co.uk
Mae gwybodaeth hefyd ar y wefan
www.golcentres.co.uk

Clwb Cerdded
newydd
Caerdydd
Mae Clwb Cerdded 2YQ wedi
cynnal tair taith gerdded dros yr
haf. Cafwyd taith ar hyd llwybr
arfordirol Bro Morgannwg yn
Llanilltud Fawr, taith fynyddig i
gopa Penyfan o’r Storey Arms
ac, yn ddiweddar, taith ar hyd
llwybr clawdd Offa o amgylch
Abaty Tyndyrn.
Mae’r clwb wedi ei anelu at bobl iau
Caerdydd a’r cyffiniau ac yn estyn croeso
cynnes i ddysgwyr Cymraeg gan fod
teithiau’r clwb yn gyfle da i ymarfer sgwrsio
yn Gymraeg. Er mwyn lleihau difrod i’r
amgylchedd, mae’r clwb wedi mabwysiadu
cynllun o rannu ceir gyda phawb yn cyfrannu
at gostau petrol. Dywedodd Iestyn Davies,
trefnydd y teithiau:
‘Er bod pellter ein teithiau’n amrywio, r’yn
ni’n glwb hamddenol ac felly mae ein
teithiau’n addas iawn ar gyfer pobl sydd heb
wneud fawr o gerdded. Mae cerdded yn
ffordd wych o ymweld ag ardaloedd y tu

Aelodau’r clwb ar y Corn Du
ar y ffordd i Benyfan
allan i Gaerdydd, yn ogystal â bod yn
ymarfer corff da ac yn gyfle i gwrdd â phobl
newydd.’
Mae’r daith nesaf ddydd Sul, 17eg o Fedi
(11.00 a.m. y tu allan i’r Mochyn Du) i Ben
yfâl (Sugar Loaf). Bydd cyfle i ymweld â
gŵyl fwyd enwog tref y Fenni wedi’r daith.
Cysylltwch â Iestyn ar 07876 068498 i
gadarnhau eich lle ac i gael rhagor o
wybodaeth.

