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Clywaf y cwestiwn yn syth –
Ble ar y ddaear mae Ysgol
Gymraeg Nant Caerau?
Ysgol Gymraeg newydd yn
Nhrelái yw Ysgol Gymraeg
Nant Caerau – ysgol ar gyfer
plant Trelái, Caerau a Chroes
Cwrlwys.
Sefydlwyd yr ysgol fel
dosbarth cychwynnol Cefn
Coed ym mis Medi 2007 ar
safle Ysgol Gatholig y Teulu
Sanctaidd o dan arweiniad
Mrs Penny Hughes-Jones.
Ond nawr rydym wedi symud
safle, wedi newid yr enw, a
phenodi pennaeth, sef Mr
Dylan Hughes a fu‟n
ddirprwy bennaeth ar Ysgol
Gymraeg Pwll Coch.
Rydym wedi symud i safle
Ysgol Fabanod Caerau gynt.
Mae‟n adeilad hyfryd a fydd
yn gartref pwrpasol i ni am
flynyddoedd i ddod. Bydd
staff Cefn Coed yn ymuno â
ni yn Nant Caerau. Fe fydd
Mr s Hu g hes -J o nes yn
athrawes yn y Feithrin. Mae

Pa pu r Br o D i na s Ca erd ydd a’ r C yl ch
13 o blant yn y sesiwn bore a
7 yn y sesiwn p’nawn – ac
mae‟r rhifau‟n codi‟n
wythnosol! Mae Mrs Rhian
Cribb yn athrawes yn y
Derbyn – sydd yn llawn gyda
30 o blant, a bydd Mrs Jayne
Stokes yn ei chynorthwyo
yno.
Aelod newydd o’r tîm yw
Miss Siân Nicholas o
Abergwaun, a fydd yn dysgu
13 o blant Bl.1 a 2, a bydd
ein pennaeth yn dysgu y 9 o
blant ym Mlwyddyn 3. Mae
cynorthwywyr newydd wedi
eu penodi, sef Mrs Ceri
Boulton, sydd yn rhiant ac yn
llywodraethwraig, Miss
Lynnwen Roberts o
Langadfan, Sir Drefaldwyn, a
Miss Rachael Edmunds o
Lanelli. Tîm gwych llawn
brwdfrydedd. Ymlaen â‟r
sialens!!
Dyma ein logo newydd a
ddyluniwyd yn grefftus gan
Miss Enfys Emlyn o Ysgol
Gymraeg Coed y Gof. Mae‟r
logo yn cynnwys y nant yng
Nghaerau a‟r gaer Oes
Haearn a fu‟n sefyll nid
nepell o‟n hysgol. Diolch yn
fawr iawn Miss Emlyn!
Gwyrdd golau llachar a
gwyn yw lliwiau‟r ysgol –
byddwn siŵr o sefyll allan yn
Nhrelái!!
Ar ran Y Dinesydd,
d ym u n w n
d d yf o d o l
llewyrchus
i
Ysgol
Gymraeg Nant Caerau.

Côr y Mochyn Du yn fuddugol yng nghystadleuaeth
y Corau Pensiynwyr

Pris: 80 ceiniog

LLWYDDIANT! LLWYDDIANT!

Côr Meibion Taf yn ennill
yn y Gystadleuaeth i Gorau
Meibion dros 45 mewn nifer

Eisteddfod arall wedi mynd, a
gall ein cymdogion ym
Mlaenau Gwent a Blaenau‟r
Cymoedd edrych yn ôl â
boddhad gwirioneddol ar
lwyddiant eu hymdrechion.
Fe fydd yr Ŵyl yn sicr o
adael gwaddol gwerthfawr.
Llongyfarchiadau mawr!
Tybed a ellir honni bod y
bwrlwm o Gymreictod sydd
i‟w weld a‟i deimlo yn y
Brifddinas y dyddiau hyn
wedi cael hwb o gynnal y
Brifwyl yma ddwy flynedd
yn ôl? Mae hynny siwr o fod
yn wir. Yn sicr, gall
Caerdydd a‟r Cylch
ymfalchïo yn y cyfraniad a
wnaed i Eisteddfod Glyn
Ebwy, ac yn y llwyddiant
wrth gydstadlu.

Dyfed Cynan enillydd
Gwobr Richard Burton
Gan ddechrau ar y brig,
dyna‟r Archdderwydd ei hun,
T. James Jones, sy‟n byw ym
Mhontcanna, yn ymgymryd
â‟r swydd am y tro cyntaf ac
yn cyflawni ei ddyletswyddau
â‟r urddas sy mor naturiol
iddo. Wedyn dyna‟r
cyflwynwyr, Betsan Powys a
Hywel Jones – pob clod
iddynt hwythau am eu gwaith
graenus.
Parhad ar dudalen 2

Côr CF1 yn gyntaf yn y corau llai na 45 mewn nifer
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Pan agorodd Ysgol Gymraeg Bryntaf ym
mis Medi 1949, prin y meddyliodd yr
arloeswyr cynnar a sefydlodd yr ysgol y
fath dwf fyddai‟n dilyn yn narpariaeth
addysg cyfrwng Cymraeg.
Roeddwn i‟n hynod ffodus i fod yn un
o‟r „18‟ ar y bore cyntaf. Cofiaf yn glir y
bore hwnnw. Roedd ‟nhad a mam yn
gweithio, felly ffwrdd â fi yng nghwmni
un arall o‟r rhieni. Y peth pwysig i mi
oedd y ffaith fod gen i drowsus byr
newydd, gan gynnwys pocedi! Roedd
seremoni fach i agor yr ysgol, ac yno
roedd y Parchedig R. J. Jones o Minny St.
Fel un o blant y capel roeddwn i‟n
teimlo‟n gartrefol.
Ein hysgol ni oedd dwy ‟stafell yn ysgol
Ninian Park. I mi roedd yr adeilad yn
anferth, ond roeddwn i‟n teimlo‟n
ddiogel. Un o‟r atgofion cyntaf oedd cael
ein gorfodi i fynd i‟r gwely ar ôl cinio.
Rhesi o „camp-beds‟ anghyfforddus, a
blanced oedd yn cosi! Flynyddoedd
wedyn, fel athro fy hun, roeddwn i‟n
dyheu am weld yr arfer yn cael ei
atgyfodi!
Mae fy nyled i yn fawr i‟r athrawon a
greodd awyrgylch mor hyfryd i ni fel
plant. Mae gen i atgofion hyfryd am y
Brifathrawes, Enid Jones-Davies, Edwina
Davies, Ceri Huws (Jones) a Mrs Davies
„Prynhawn‟. Pwy ddaeth yn „stiwdant‟ ar
ymarfer dysgu yn Safon 4 (Bl.6 nawr)?
Neb llai na Gwilym Roberts. Pawb yn
dwlu arno fe, er dwi‟n cofio dim am ei
wersi! Dechreuodd cyfeillgarwch bryd
hynny sydd wedi parhau, a dylanwad
Gwilym ar fy Nghymreictod wedi bod yn
enfawr.
Dwi‟ n a ml wedi d isgrifi o‟r
blynyddoedd cynnar yn fy addysg fel bod
mewn Ysgol Sul bob dydd – teimlad o
gynhesrwydd, diogelwch a gofal. Fe
frwydrodd ein rhieni, ac eraill, i sicrhau
addysg Gymraeg i ni. Mae‟r frwydr yn
parhau, a rhaid i Gymru gyfan ofalu rhag
llaesu dwylo a chymryd yr addysg yma
yn ganiataol.
Iwan Guy
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Llwyddiant yn yr Eisteddfod
(Parhad o dudalen 1)
O ran y nosweithiau yn y Pafiliwn, roedd
ein „Dinasyddion‟ yn amlwg iawn:
Cyngerdd Nos Fawrth, gyda Chôr yr
Eisteddfod dan arweiniad Alun Guy, a Iona
Jones yn un o‟r unawdwyr; Clasur o Noson
ar y nos Iau, dan arweiniad Alwyn
Humphreys gyda Chôr Caerdydd yn canu
gyda Chorws Cenedlaethol y BBC; ac i roi
pen ar y mwdwl, Cyngerdd Nos Sadwrn,
gyda Catrin Finch, sy nawr yn byw yng
Ngwaelod y Garth, a Chôrdydd.
Un o nodweddion mwyaf amlwg bywyd y
Brifddinas erbyn hyn yw nifer y corau sy
gyda ni – ac roedd wyth ohonyn nhw‟n
cystadlu‟n llwyddiannus iawn yng Nglyn
Ebwy! Tipyn o gamp oedd i Gôr Merched
Canna, dan arweiniad Delyth Medi, gipio‟r
„dwbwl‟, sef y wobr gyntaf yng
nghystadleuaeth Côr Merched dros 20
mewn nifer, a‟r cyntaf eto yn y Côr Alaw
Werin rhwng 21 a 40 mewn nifer.
Cystadleuaeth glòs a diddorol oedd un y
Corau Pensiynwyr, gyda Chôr y Mochyn
Du dan arweiniad Sioned James yn ennill, a
Chôr Aelwyd Hamdden dan arweiniad
Eilonwy Jones yn bedwerydd.
Criw diwyd iawn yw Aelwyd y Waun
Ddyfal, ac ymhlith pethau eraill, nhw
enillodd y wobr gyntaf i‟r Côr Ieuenctid dan
25 oed, dan arweiniad Huw Alun Foulkes.
Côr ifanc, a sefydlwyd ar gyfer Gŵyl
Cerdd Dant 2009, yw Merched y Ddinas,
dan arweiniad Owain Siôn. Cawson
nhwythau fuddugoliaeth yn y gystadleuaeth
Côr Cerdd Dant dros 16 mewn nifer.
Gwych!
Fyddai‟r Eisteddfod ddim yn „gyflawn‟
heb gyfraniad gan Gôr CF1 dan arweiniad
Eilir Owen Griffiths – a nhw enillodd y Côr
Cymysg rhwng 20 a 45 mewn nifer.
Diddorol yw nodi bod Côr Rhydfelen wedi
dod yn ail yn y gystadleuaeth hon, a nifer o
ddinasyddion Caerdydd a‟r Cylch yn
aelodau.
Dau gôr cymharol newydd yw Bechgyn
Bro Taf dan arweiniad Owen Saer, a Chôr
Meibion Taf, dan arweiniad Rob Nicholls.
Tipyn o gamp, felly, oedd i‟r naill gipio‟r ail
wobr mewn dwy gystadleuaeth – Côr hyd at
35 o leisiau, a‟r Côr Meibion rhwng 21 a 40
mewn nifer – ac i‟r llall ennill cystadleuaeth
y Côr Meibion dros 45 mewn nifer yn erbyn
chwe chôr arall, gan guro „hen stejars‟ fel
Côr Meibion Llanelli, a ddaeth yn ail, a
Chôr Meibion Pendyrus, a ddaeth yn
drydydd.
Ond nid dim ond corau canu sy ar
gynnydd yn y ddinas. Mae Côr Llefaru’r
Wenallt, dan arweiniad Rhiannon Evans,
wedi hen ennill enwogrwydd, wrth gwrs, a
nhw enillodd y gystadleuaeth i Gôr Llefaru
dros 16 o leisiau. Grwpiau mwy newydd yw
Parti Eglwys Minny St. a Pharti‟r Mochyn
Du. Ddaethon nhw ddim i‟r brig eleni yn y
gystadleuaeth Parti Llefaru hyd at 16 o
leisiau, ond roedd yn gystadleuaeth dda
gyda saith grŵp yn cymryd rhan. Edrychwn
ymlaen yn eiddgar at y flwyddyn nesaf!
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Canlyniadau llwyfan Yr
Eisteddfod
Llongyfarchiadau mawr hefyd i‟r
canlynol. Does dim digon o le yma i
wneud cyfiawnder â‟u haeddiant, ond
ymfalchïwn yn eu llwyddiant. (Os
digwydd bod rhywun wedi ei hepgor
trwy amryfusedd, maddeuant plîs, a
rhowch wybod i ni erbyn y rhifyn nesaf.)
Bandiau Pres Dosbarth 4: 1af – Band
Melin Griffith 2. Côr Cymysg dros 45
mewn nifer: 2ail – ein cymdogion agos,
Côr Godre‟r Garth. Unawd Piano dros
19 oed: 2ail – Gareth Hughes. Unawd
Offeryn Pres dros 19: 1af – Christopher
Davies. [Fe, hefyd, enillodd y Rhuban
Glas Offerynnol dros 19 oed.] Deialog
agored dan 25 oed: 1af – Non Haf a
Dafydd Llyr; 2ail – Catrin Herbert a
Gruffydd Evans. Unawd Telyn dros 19
oed: 1af – Gwenllian Llyr; 3ydd –
Bethan Semmens, Yr Eglwys Newydd.
Unawd Llinynnau dros 19 oed: 1af –
Marged Jones, Mynydd Bychan.
Grŵp Offerynnol neu offerynnol a
lleisiol: 1af – Dy Werin. Unawd o
oratorio neu offeren 19-25 oed: 3ydd –
Steffan Jones, Mynydd Bychan. Unawd
Gymraeg 19-25 oed: 2ail – Ellen
Williams, Y Bontfaen. Grŵp Canu i
Ddysgwyr: 2ail – Grŵp Canu Caerdydd
a‟r Fro. Parti Cerdd Dant dan 25 oed:
2ail – Aelwyd y Waun Ddyfal.
Gwobr Goffa Richard Burton: 1af –
Dyfed Cynan. (Fe, hefyd, enillodd
Ysgoloriaeth Goffa Wilbert Lloyd
Roberts.)
Ysgoloriaeth W. Towyn Roberts: 1af –
Laura Pooley, Penarth; 2ail – Jane
Thomas, Caerdydd.
Unawd Bas dros 25 oed: 1af – Huw
Euron, Caerffili. [Fe, hefyd, enillodd
Gwobr Goffa David Ellis – Y Rhuban
Glas]
Cystadleuaeth Tlws Cymdeithas Ddawns
Werin Cymru: 3ydd – Cwmni Dawns
Werin Caerdydd. Parti Alaw Werin dan
21 oed: 2ail – Parti Heol-y-March, ardal
y Bontfaen. Triawd neu Bedwarawd
Cerdd Dant Agored: 1af – Pedwarawd
Isca, Caerdydd, 3ydd - Pedwarawd y
Mochyn Du.
Deuawd Cerdd Dant dros 21 oed: 1af –
Gavin a Menna, Pontypridd; 2ail –
Arwel ac Owain, Waunfawr a
Chaerdydd; cydradd 3ydd – Huw a
Trystan, Caerdydd, ac Elin a Nia,
Caerdydd.
Parti Alaw Werin: 3ydd – Parti‟r Efail.
Unawd Bariton dros 25 oed: 1af –
Andrew Matthews, y Barri. Parti Cerdd
Dant: 1af – Parti‟r Efail. Cystadleuaeth
Goffa Lady Herbert Lewis: 3ydd – Anni

Cymdeithas
Wyddonol Cylch
Caerdydd
Mae‟n ddydd Llun, Awst 9fed, a
minnau‟n graddol ddychwelyd at fath o
drefn yn fy mywyd wedi wythnos o
wledda yng Nglyn Ebwy. Treuliais dipyn
go lew o amser yn y Pafiliwn
Gwyddoniaeth a Thechnoleg a rhyfeddu
eto at amrywiaeth y cynnwys a bwrlwm
yr ymwelwyr. Llongyfarchiadau i‟r
trefnydd swyddogol, Dr. Robyn
Wheldon-Williams, ac i gadeirydd yr isbwyllgor lleol, Mr. Owain ap Dafydd,
a‟u timoedd. Da gweld bod Robyn yn
gwisgo mantell ei ragflaenydd, Dr. Guto
Roberts, yn hyderus. Fel y gŵyr pawb
erbyn hyn, roedd gan Guto gyfrifoldebau
gwarchodol arbennig ar y Maes, yn
enwedig o ddydd Llun ymlaen.
Yn ôl fy arfer byddaf yn cribo‟r
Cyfansoddiadau am gyfeiriadau at
wyddoniaeth yn ymdrechion y beirdd. Ar
y darlleniad cyntaf (o raid yn frysiog er
mwyn cael y copi hwn i‟r golygydd
erbyn heno) prin yw‟r cyfryw ddeunydd.
Ro ed d gen i ob eithio n yn g
nghystadleuaeth y Delyneg, gyda‟r
testun Machlud, ond y trywydd
haniaethol a ddenodd pob ymgeisydd
hyd y gallaf farnu. Mae dwy linell yn y
Soned lwyddiannus i‟r testun Llwybrau
yn cyffwrdd â gwyddoniaeth, rwy‟n
credu – „Gronynnau meicro yn eu
Llyn, Caerdydd. Grŵp Offerynnol
Agored: 1af – Pres Poced, Bethesda,
Caerdydd, Abertawe.
Llên a Cherddoriaeth
Ymestyn pethau, braidd, fyddai honni
bod Llantrisant o fewn dalgylch y
Dinesydd, ond ta waeth am hynny, ry‟n
ni i gyd, mae‟n siwr, yn ymfalchïo yng
nghamp Glenys Roberts yn ennill y
Goron eleni. Rydym yn falch iawn hefyd
o lwyddiant Meic Stephens, yr Eglwys
Newydd (ffugenw – Coeca) a ddaeth yn
ail am y pedwerydd tro yng
nghystadleuaeth y Goron.
A llongyfarchiadau twymgalon i‟r
canlynol:
Pum Englyn Milwr: Owain Rhys,
Tyllgoed. Ysgoloriaeth Emyr Feddyg,
Er cof am Dr Emyr Wyn Jones:
Gwennan Evans, Treganna.
Trosi
Betrayal (Harold Pinter) i‟r Gymraeg:
Nest Gwilym, Grangetown.
Cerdyn
Post: Barbara Locke, Ystradowen.
Tlws y Cerddor: Christopher Painter, Y
Barri.
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Gwobr i Wyddonydd
o Gaerdydd
Ym mis Medi cynhelir Gŵyl Cymdeithas
Wyddonol Prydain (y British Science
Association) yn Birmingham. Yn ystod
yr Ŵyl fe gynhelir seremoni i gydnabod
gwaith gwirfoddol y gwyddonydd o
Bentre Poeth, Caerdydd, Dr Neville
Evans. Bu Neville yn Ysgrifennydd
Cangen De Cymru o‟r Gymdeithas ers
chwe blynedd, ac eleni fe‟i dewiswyd yn
Wirfoddolwr y Flwyddyn. Bydd yn
derbyn Gwobr Walter Bodmer fel
cydnabyddiaeth am ei waith diflino dros
y Gymdeithas.
Ymfalchïwn yn ei anrhydedd.
[Neville, wrth gwrs, yw Ysgrifennydd
Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd,
hefyd.]
cwmpawd cudd‟ a „Mae epil fory‟n galw
cyn eu bod‟, ond bydd rhaid i mi fynd
atynt eto.
Calondid annisgwyl i mi, oedd craffu
ar un llinell yn y casgliad a enillodd y
Goron i Glenys Roberts – Pam mae
eira‟n wyn? Byddai ymateb o safbwynt
gwyddonol yn ddiddorol, ond pwysicach
i mi yw bod y llinell yn unioni‟r cam a
wnaed gan Dafydd Iwan â‟r iaith yn ei
gân enwog sy‟n gofyn yr un cwestiwn,
ond gyda gair arall yn yr ail safle. Ond
wedi‟r llawenydd hwn dyna siom oedd
gweld yn y Gerdd Rydd lwyddiannus,
„… pam fod un ochr….yn ddiffael…‟.
Enw cyntaf awdur y gerdd hon yw Sian
a‟i chyfenw Northey. Wel, dyna ni!
Ar bwnc arall bydd angen i mi godi
sgwrs gyda Mererid Hopwood parthed ei
sylw agoriadol ym meirniadaeth y
Goron, „Sut mae pwyso a mesur
chwaeth?.....Nid oes tafol sy‟n wyddonol
absoliwt ar gyfer y dasg…‟.
Os na fydd gennym siaradwr ar gyfer
cyfarfod cyntaf ein Cymdeithas (Hydref
18fed), byddaf yn siŵr o godi‟r
ystyriaethau uchod. Croeso i bawb.
Neville Evans (029 2084 3806)
[Mae'r Gymdeithas yn cyfarfod ar y
drydedd nos Lun ym mhob mis am
7.30yh yn Ystafell G77 ym Mhrif
Adeilad y Brifysgol. Y fynedfa oddiar
Park Place sy hwylusaf.]

Y Faner Werdd
Mae nifer o barciau‟r ddinas, a mynwent,
wedi derbyn y Faner Werdd am eu
cyfraniad i‟r amgylchedd. Y mannau
dethol yw: Rhiw Rhymni, Parc Bute,
Parc y Rhath, Morglawdd Bae Caerdydd,
Parc Victoria a Mynwent y Waun
Ddyfal. Llongyfarchiadau i Adran
Parciau‟r Brifddinas.
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Ymweliad Côr Merched y
Gaiman â Chaerdydd
Ddechrau mis Gorffennaf treuliodd
aelodau o Gôr Merched y Gaiman ddwy
noson ar aelwydydd aelodau o Gangen y
De o Gymdeithas Cymru-Ariannin. Nos
Fercher, 7 Gorffennaf, cynhaliwyd
cyngerdd ganddyn nhw ar y cyd â Chôr
Merched y Garth a Chôr CF1 yng
Nghapel Salem, Treganna. Daeth tyrfa
ynghyd, a chawson nhw mo‟u siomi gan
i‟r tri chôr ganu‟n wych. O Gaerdydd,
aeth Côr Merched y Gaiman ymlaen i
gystadlu yn Eisteddfod Ryngwladol
Llangollen.

Sioned James, arweinydd Côrdydd a
Chôr y Mochyn Du ar ddydd ei phriodas
â Gareth Roberts, y cyflwynydd
poblogaidd ar raglenni chwaraeon S4C,
yn Llandysul dydd Sadwrn, 14 Awst.
Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau
iddynt.

Aelodau Cymdeithas Rhiwbeina o flaen Eglwys Crist yng Nglyn Ebwy

Côr Ysgol Pwll Coch yn canu yn Neuadd y Ddinas ar
gyfer elusen Arch Noa yng nghwmni
Catherine Zeta Jones a Michael Douglas

Blwyddyn 3 yn dathlu 10 y Berllan Deg
Llongyfarchiadau a phob dymuniad da i Ysgol y Berllan Deg ar
gyrraedd ei phen-blwydd yn ddeg oed.
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Cymdeithas Gymraeg
Rhiwbeina

Awduron Prysur y
Ddinas

Eleni penderfynwyd mynd i ardal Glyn
Ebwy ar ein taith flynyddol ym mis
Mehefin. Ymwelwyd ag Eglwys Crist
yng Nglyn Ebwy, eglwys hardd a elwir
yn Eglwys Gadeiriol y Dyffryn, cyn
mynd ymlaen i‟r gwaith haearn ym
Mlaenafon. Rhaid oedd mynd i weld
Cerrig Coffa Aneurin Bevan uwchben
Tredegar, a golygfa gwerth ei gweld
oedd y tŵr cloc enwog yn sgwâr
Tredegar ei hun. Braf iawn oedd gorffen
y daith yng Ngwesty Tŷ Newydd ger
Hirwaun.
Cafodd y Gymdeithas hoe dros yr haf
ar ôl tymor byrlymus a ddaeth i ben
ddechrau mis Gorffennaf gyda chynnal
stondyn yn Ffair Stryd Gŵyl Rhiwbeina
a‟n Cymanfa Ganu Flynyddol yng
nghapel Beulah. Emyr Roberts oedd yr
arweinydd gwadd eleni, hefo Dr Alun
Jones wrth yr organ. Cafwyd eitemau
gan Gôr Aelwyd Hamdden dan
arweiniad Eilonwy Jones, a chymerwyd
at y rhannau arweiniol gan Osian Jenaer,
disgybl yn Ysgol Glantaf. Eleni
dewiswyd dwy elusen i‟w cefnogi, ac fe
gyflwynwyd £500 yr un i Bobath Cymru
a Llyfrau Llafar Cymdeithas y Deillion.

Daeth chwe chyfrol i sylw‟r cyhoedd yn
ystod yr haf a dymuna‟r Dinesydd
longyfarch yr awduron ar eu camp.

Ysgol Pen-y-Garth
Ta Ta Tryweryn
Uchafbwynt y tymor yma, heb os, oedd
perfformiadau‟r Adran Iau o Ta Ta
Tryweryn. Addasiad gan Mr M. Tomos
oedd y sgript a Mrs C. Evans fu wrthi‟n
cyfansoddi geiriau i ganeuon cyfarwydd
o‟r cyfnod. Wedi ymarfer a pharatoi am
dymor roedd perfformiadau‟r actorion, y
dawnswyr, y côr a‟r gerddorfa yn rhai a
fydd yn sefyll yn y cof am amser hir.
Diolch i bawb a fu wrthi‟n cynorthwyo
gyda‟r paratoadau. Mae DVD ar gael o‟r
perfformiad am £13.

Gwobr i Diwtor
Cymraeg
Llongyfarchiadau i Cen Kane, Llanisien,
ar ennill Tlws Coffa Elvet a Mair Elvet
Thomas yn Eisteddfod Glyn Ebwy.
Cydnabyddiaeth yw hyn o‟i waith
clodwiw fel Tiwtor Cymraeg i Oedolion
yng Nghanolfan yr Urdd Caerdydd,
Prifysgol Caerdydd, Cyrsiau Cymraeg
Gwent ac yn yr Amerig. Mae ei ferch,
Haf, yn gyn-ddisgybl yn Ysgol Glantaf, a
fo gynlluniodd fathodyn yr ysgol honno.
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Dwy gyfrol newydd o
anturiaethau Tintin

Mewn seremoni yng Ngwesty Dewi Sant
yn y Bae ddiwedd mis Mehefin,
cyhoeddwyd mai cyfrol yr hanesydd
poblogaidd Dr John Davies, Cymru – y
100 lle i’w gweld cyn marw, oedd Llyfr
Cymraeg y Flwyddyn. Mae‟r wobr hon,
a noddir gan Yr Academi Gymreig, yn
werth £10,000 ac yn anrhydedd fawr i‟r
enillydd. Brodor o Fwlch-llan yng
Ngheredigion yw John, ond mae wedi
ymgartrefu yma yn Grangetown.
(Gwasg Y Lolfa: £19.95)
Mae diddordeb mawr gan ddarllenwyr Y
Dinesydd yn twf syfrdanol yn y galw am
addysg Gymraeg yn y De Ddwyrain.
Wel mae cyfrol newydd Dr Huw S.
Thomas, Rhiwbeina, Brwydr i
Baradwys?, yn feibl ar y pwnc – ffrwyth
ymchwil fanwl i‟r dylanwadau ar dwf
ysgolion Cymraeg yn y De Ddwyrain.
Bu Huw yn athro Lladin yn Ysgol Gyfun
Rhydfelen cyn ei benodi‟n Bennaeth
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, ac yna bu‟n
Bennaeth ar Ysgol Gyfun Glantaf tan
iddo ymddeol yn 2003. Ers hynny bu‟n
weithgar gyda‟r mudiad Cymdeithas
Ysgolion Dros Addysg Gymraeg
(CYDAG). Pwy well, felly, i fod wedi
ymgymryd â‟r dasg? (Gwasg Prifysgol
Cymru: £48)
Does dim awdur prysurach yng
Nghymru na‟r dramodydd a‟r actor
poblogaidd, Meic Povey. Gwyddom am
ei ddawn i greu cymeriadau yn y llu o
ddramau a ffilmiau poblogaidd y bu‟n
gyfrifol amdanynt. A nawr, yn ei
hunagofiant, Nesa Peth i Ddim, a
gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf, cawn
gyfle i ddod i‟w adnabod ef ei hun – heb
gelu dim! Fe‟i magwyd yn Nant
Gwynant ger Beddgeleret ac yna symud i
Gaerdydd i weithio – dros-dro, i fod –
ond dros-dro sy wedi para deugain
mlynedd! Dyna oedd effaith cael rhan yn
Pobol y Cwm! Yn y gyfrol hon mae‟n
sôn am y dylanwadau ar ei fywyd, a
hwnnw‟n fywyd llawn a lliwgar.
(Gwasg Carreg Gwalch £7.50).
Yn y pegwm arall, yn ei ragymadrodd
i‟w hunangofiant, Llanw Bwlch, mae
John Albert Evans yn honni nad yw‟n
fawr o lenor. Serch hynny, mae hon yn
gyfrol hynod ddarllenadwy. Brodor o
Fwlch-llan yw John – fel y John arall

Anghofiwch am Dr Who a‟i deithio drwy
amser, roedd Hergé, crëwr Tintin, yn
teithio o flaen ei amser wrth iddo greu
dwy gyfrol am anturiaethau Tintin i‟r
lleuad bymtheg mlynedd cyn i Neil
Amstrong droedio‟r lloer. Yn llawn
disgrifiadau a lluniau manwl, mae gwaith
Hergé yn y ddwy gyfrol hyn yn gywrain
iawn gyda nifer o‟r peiriannau a‟r
gwisgoedd teithio, fel y roced a‟r wisg
gofod, yn debyg iawn i‟r hyn
ddatblygwyd gan ofodwyr ddegawdau yn
ddiweddarach.
Ar faes y Brifwyl yng Nglyn Ebwy,
lansiwyd fersiwn Gymraeg o‟r ddwy
gyfrol – Llwybr i’r Lleuad ac Ar Leuad
Lawr – wedi eu haddasu gan Dafydd
Jones, Golygydd y Gymraeg gyda
G wa sg P rifys go l C y mr u yn g
Nghaerdydd, a‟u cyhoeddi gan ei frawd,
Alun Ceri Jones, sy‟n rhedeg Cwmni
Cyhoeddi Dalen yn Nhresaith. Mae‟r
ddau yn enedigol o Gaerdydd a nôl yn y
90au, nhw a‟u cwmni, Surrexit
Creadigol, oedd yn gyfrifol am
gyhoeddi‟r Dinesydd.
(Dalen: £6.99 yr un)
uchod – ond daeth i Gaerdydd yn athro
Cymraeg ail-iaith nerfus yn ysgol Stacey
Road, ac o‟r fesen fach honno tyfodd y
dderwen o addysgwr Cymraeg ail-iaith
sy‟n adnabyddus trwy Gymru gyfan – a
thu hwnt. Wrth olrhain ei hanes mae
John yn creu darluniau byw o fywyd
cymdeithasol a chyflwr meddyliol y
genedl. Gall llawer ohonom uniaethu â‟r
hyn a ddywed, gan deimlo ein bod yn
rhan o‟r un math o gefndir a diwylliant.
Mae John yn storïwr heb ei ail, ac mae
Llanw Bwlch yn gyfrol ddifyr iawn.
(Gwasg Gomer: £ 7.99)
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Pennaeth Newydd
Glantaf
Portread o Alun Davies
Ganwyd Alun yng Nghaerfyrddin a phan
oedd yn flwydd oed symudodd y teulu i
Gaerdydd. Fe‟i magwyd ar aelwyd ddiGymraeg a phan ymwelai â pherthnasau
a oedd ym medru‟r Gymraeg ym
Mynachlog Ddu, Sir Benfro, roedd yn
ymwybodol bryd hynny ei fod ar ei
golled.
Yn y brifddinas mynychodd Ysgol
Gynradd Gladstone ac Ysgol Uwchradd
Cathays. Yn yr ysgol uwchradd daeth i
gysylltiad â‟r Gymraeg mewn gwersi
ffurfiol gan fod traddodiad cryf iawn yno
o ddysgu‟r Gymraeg fel ail iaith.
Gwelodd nifer o Gymry Cymraeg ar y
staff fod ganddo ddiddordeb byw yn yr
iaith a buont o gymorth mawr iddo.
Ymysg y rhain oedd Mrs Linda Thomas
(Wood gynt), y diweddar Meinwen Guy
a Mrs Eleri Jones. Yn ddylanwadol
hefyd oedd Mr Ellis Griffiths sydd
bellach yn Brifathro Ysgol Gyfun
Gwynllyw, Mr Huw Rees a fu‟n
Gofrestrydd Academaidd yn Ysgol
Gyfun Llanhari a‟r Prifathro Mr
Malcolm Thomas a benodwyd yn
Brifathro cyntaf Ysgol Gyfun Glantaf.
Bu Alun yn brif fachgen yr ysgol a
chynrychiolodd y disgyblion ar Fwrdd
Llywodraethu‟r ysgol.
Y dylanwad cryfaf arno yn ddi-os a’r
person â‟i perswadiodd mai gyrfa fel
athro Cymraeg y dylai ei dilyn oedd Mr
Gwilym Roberts, Caerdydd. Mynychodd
sesiynau wythnosol Gwilym yn Aelwyd
yr Urdd, Pontcanna, ac fe‟i trochwyd yn
hanes iaith a diwylliant ein gwlad
ganddo.
Tra yn y chweched dosbarth enillodd
Alun Ysgoloriaeth Evan Morgan i Goleg
Prifysgol Cymru, Aberystwyth, lle
graddiodd yn y Gymraeg. Yno gwnaeth
gwrdd â Ruth ei wraig. Mae ganddynt dri
o blant, Siôn sy‟n gwneud gradd mewn
actio yn y Guildhall, Steffan sy‟n
gobeithio astudio cerddoriaeth yn y
brifysgol ar ôl ei ganlyniadau safon uwch
eleni, ac Ifan a fydd yn mynd i mewn i’r
chweched dosbarth yng Nglantaf fis
Medi.
Wedi ennill cymhwyster i fod yn athro
mae Alun wedi treulio‟r chwarter canrif
diwethaf yn dysgu yn ysgolion cyfrwng
Cymraeg de-ddwyrain Cymru. Bu‟n
athro‟r Gymraeg yn Ysgol Gyfun Cwm
Rhymni cyn cael ei benodi‟n Bennaeth
Adran Gymraeg gyntaf Ysgol Gyfun
Gwynllyw. Hefyd fe‟i dyrchafwyd yn
Bennaeth yr Ysgol Uchaf a Phennaeth y
Chweched yno. Ym 1995 fe‟i penodwyd

Cystadleuaeth newydd i
fusnesau
De Ddwyrain Cymru
Bydd busnesau bychain yn Ne Ddwyrain
Cymru yn cael eu gwobrwyo am eu twf
cynaliadwy a‟u defnydd o‟r iaith
Gymraeg, diolch i wobr busnes newydd.
Mae Cwlwm Busnes Caerdydd a‟r
Cylch wedi partneru gyda Menter Cymru
(Venture Wales) i greu‟r wobr. Bydd yr
enillydd yn derbyn tlws a gwobr o
£1000.
Mae‟r wobr ar agor i unrhyw fusnes
maint bychan neu ganolig a sefydlwyd
yn ystod y tair blynedd diwethaf. Mae‟n
rhaid bod y busnes wedi llwyddo eisoes
yn ei faes dewisiedig, ac wedi profi bod
ganddo‟r potensial i dyfu mewn modd
cynaliadwy ac wedi defnyddio‟r iaith
Gymraeg wrth iddo ddatblygu.
Dywedodd Wyn Mears, Cadeirydd y
Cwlwm: “Nod y wobr yw dathlu
llwyddiant busnesau bychain. Rydym yn
gobeithio darganfod enghreifftiau gwych
o sut gall yr iaith Gymraeg fod yn
gaffaeliad i dwf a llwyddiant, gan
ddefnyddio‟r gystadleuaeth fel modd i
annog busnesau eraill i ddefnyddio‟r
iaith yn Ne Dwdyrain Cymru.”
Nod ac amcan y Cwlwm yw codi
proffil y Gymraeg ym myd busnes a rhoi
cyfle i Gymry Cymraeg gyfarfod a
thrafod materion yn ymwneud â busnes
trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae croeso i
unrhyw un sydd â diddordeb ym myd
busnes i ymuno â ni.
Cynhelir y cyfarfod nesaf ar 30 Medi
yng Ngwesty‟r Holiday Inn, Stryd y
Castell, Caerdydd (6.00 yh am 6.30). Y
wraig wadd fydd Efa Gruffudd, Urdd
Gobaith Cymru.
Dafydd Hampson-Jones
Manylion pellach ar wefan Cwlwm
Busnes Caerdydd a’r Cylch
www.cwlwmbusnescaerdydd.com
yn Ddirprwy Brifathro Ysgol Gyfun
Llanhari ac yn Ionawr 2003 fe‟i
penodwyd yn Brifathro Ysgol Gyfun
Rhydywaun.
I’r rhai ohonom sy’n ei adnabod,
mae‟n berson hynaws, hoffus a
chyfeillgar, eang ei ddiddordebau ac yn
llawn brwdfrydedd. Tystia‟r rhai
ohonom sydd wedi cydweithio ag Alun
i‟w allu cynhenid, ei ddeallusrwydd a‟i
ddawn i ysbrydoli ac arwain
cydweithwyr a disgyblion. Yn greiddiol
ac yn sail i hyn i gyd mae ei Gymreictod
cadarn a diysgog. Wrth iddo ddechrau
pennod arall yn ei yrfa lwyddiannus
dymunwn yn dda iddo.
Peter Griffiths

Cartŵn Cen

YSGOL TREGANNA
YN CADW’N ‘HEINI’
- mewn cysylltiad â
Sefydliad Aren Cymru
Cyn diwedd tymor yr haf, fe groesawodd
disgyblion Ysgol Treganna, yr actores
Karen Elli, sef Heini o‟r rhaglen Cyw ar
S4/C. Bu Karen / Heini yn cynnal sesiwn
ymarfer corff ar y cyd â masgot
Sefydliad Aren Cymru, „Cwtch‟, i
hyrwyddo‟r Ras 2K a 10K Caerdydd ar
Fedi 12, 2010.
Yn 2010, bydd Ras 10K a 2K
Caerdydd yn dathlu 25 mlynedd ac i
adlewyrchu‟r pen-blwydd arbennig hwn,
mae‟r ras yn fwy nag erioed, gydag
elusennau eraill yn ymuno yn yr hwyl.
Eleni, am y tro cyntaf, bydd rhedwyr yn
gallu codi arian ar gyfer yr elusen cancr
pancreatig, Amser Justin Time a
sefydlwyd gan y gantores Shân Cothi er
cof am ei gŵr, Justin, yn ogystal â
Diabetes UK Cymru.
Dywedodd Karen / Heini: “Mae
cadw‟n heini yn bwysig iawn i blant a
phobl o bob oed, ac mae Ras 2K
Caerdydd yn ffordd wych i‟r teulu cyfan
gadw‟n heini yn ogystal â chodi arian ar
gyfer achos da.”
Tristan Williams, Sefydliad Aren Cymru,
029 2034 3940 www.kidneywales.com
[Gellir cofrestru ar gyfer y Ras dros y
ffôn ar (029) 20 343 951 neu ar-lein:
www.Cardiff10k.com. Dyddiad cau:
Medi 6. Dylid nodi na fydd hi‟n bosib
cofrestru ar y dydd.]
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Newyddion

CROESAIR
Rhif 105
gan
Rhian Williams

Llongyfarchiadau i:

1

2

Courtney Hamilton o Sain Dunwyd ym
Mro Morgannwg ar gael ei dewis yn Miss
Wales 2010 mewn seremoni yn Neuadd
Dewi Sant ar 26 Mehefin. Mae Courtney
yn gyn-ddisgybl yn Ysgol Iolo Morganwg
ac Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Morgannwg.
Roedd elw‟r noson yn mynd tuag at elusen
Cofio Joshua.
Geraint Thomas o Gaerdydd ar ennill
Pencampwriaeth Seiclo Prydain, ac am
wneud mor dda, ar ôl hynny, yn y Tour de
France.
Arwel Ellis Owen ar ei benodiad yn
Brifweithredwr dros-dro ar S4C yn dilyn
ymddiswyddiad sydyn Iona Jones.

*

*

*

Anrhydeddu dau ŵr disglair
Llongyfarchiadau i Rhodri Morgan, ein
Cyn Brifweinidog ni yng Nghymru, ar
dderbyn Doethuriaeth er Anrhydedd gan
Brifysgol Fetropolitan Abertawe mewn
seremoni yn Neuadd y Brangwyn ym mis
Gorffennaf. Bu tad Rhodri, sef yr Athro
T.J.Morgan, yn Bennaeth yr Adran
Gymraeg yn y Brifysgol hon, a‟i frawd yn
ddarlithydd Hanes yno.
Llongyfarchiadau hefyd i Jonathan
Davies, Llandaf, y cyn-chwaraewr a‟r
sylwebydd rygbi, ar dderbyn gradd
anrhydedd, eto gan Brifysgol Fetropolitan
Abertawe ym mis Gorffennaf. Mae‟n
gydnabyddiaeth, nid yn unig am ei
gyfraniad disglair i fyd rygbi ond hefyd am
ei waith dros yr elusen Wooden Spoon,
sy‟n cynorthwyo plant dan anfantais ym
Mhrydain ac Iwerddon.
Cyfarwyddwr newydd i’r Amgueddfa
Genedlaethol
Olynydd Michael Houlihan i swydd
Cyfarwyddwr Amgueddfa Genedlaethol
Cymru yw David Anderson, sy‟n dod o
Amgueddfa Victoria ac Albert yn
Llundain, lle‟r oedd yn Gyfarwyddwr yr
Adran Addysg a Dehongli.
Agor Pont y Werin
Pont i gerddwyr a beicwyr rhwng Penarth
a‟r Bae yw Pont y Werin. Mae‟n 140 metr
o hyd ac fe gostiodd £4.5 miliwn i‟w
hadeiladu. Fe‟i hagorwyd yn swyddogol

3

4

4

8

6

9

10

Atebion i:
22, Heol Cae Rhys,
Rhiwbeina,
Caerdydd. CF14 6AN
i gyrraedd erbyn
18 Medi 2010.

5

7

Elgan a Ceri Lloyd, Radur, ar ddathlu eu
Priodas Arian ar 17 Awst.
Alex Jones ar ei phenodi yn gyflwynwraig
ar y sioe boblogaidd, The One Show.
Dechreuodd yn ei swydd newydd ar 16
Awst.

7

12

12

11

13

14

15

16

18

17

18
17

19

22

Ar Draws
1. Un ag og yn dychwel gan wawdio (6)
4. Adduned yn drysu Iddew da (6)
8. Lle i'r naill lodes neu'r llall (9)
9. Peddwr mewn ychydig o firi (3)
10. Aderyn y dilyw hwyr (5)
11. 'Arglwydd danfon dy leferydd,
Heddiw, yn ei ___ o'i rym' (W.W) (5)
12. Gwelwn well llinach yno efallai?
(3,3,5)
16. Dyn eang di-galon o'r Werin (5)
17. Rhoi bywyd wrth gywasgu esgyrn
porffor! (5)
19. A yw hon yn dawel heb miw? (3)
20. Defnydd o lanw deall (9)
22. Yn gytun am ddryllio arf Nun (6)
gan Ieuan Wyn Jones, Dirprwy
Brifweinidog Cymru, ar 14 Gorffennaf.
Newyddion da am Ysbyty Plant Cymru
Mae Carwyn Jones, Prifweinidog Cymru,
wedi cyhoeddi y bydd yr ail ran o‟r cynllun
i gwblhau Ysbyty Plant Cymru yng
Nghaerdydd yn dechrau yn Awst 2011. Y
gobaith wedyn yw y bydd y cleifion cyntaf
yn dod i‟r rhan hon o‟r ysbyty yn 2014.
Coleg San Mihangel yn cael hwb
Mae Coleg San Mihangel, ar Heol
Caerdydd yn Llandaf, yn mynd i gael ei
foderneiddio gan Yr Eglwys yng Nghymru
ar gost o dros filiwn o bunnoedd. Mae‟r
coleg yn 115 oed ac ar ôl yr adnewyddu
bydd cyfleusterau yno ar gyfer
cynadleddau yn ogystal â chynnal cyrsiau.
Dyma‟r unig goleg yng Nghymru sy‟n
paratoi myfyrwyr ar gyfer yr offeiriadaeth.
Prif Arolygydd Addysg newydd
Olynydd Dr Bill Maxwell fel Prif
Arolygydd Addysg a Hyfforddiant yng
Nghymru yw Ann Keane. Cyn ei
phenodiad bu‟n gweithio i Estyn. Fe‟i
ganwyd yng Nghaerfyrddin, a dechreuodd
ei gyrfa fel athrawes yng Ngholeg
Technegol Merthyr Tudful.

20

21

23

23. Dwy afon yn y Gogledd (6)
I Lawr
1. Geraint yn cyfnewid llegau abl. (6)
2. Rwyf yn gwybod am y dryll (3)
3. Amcan mewn llythyr byr (5)
5. 'Gwaredodd dy fywyd o _____
Â gras y coronodd dy ben' (W.W.W)
(7)
6. Anifail yn drysu Dyfrig (6)
7. '___ ___ ___ ___ ___ hyd mewn cof
a chalon
Hen bethau anghofiedig teulu dyn?
(Waldo) (1,3,1'1,4,1)
9. 'Trwy ofer esgeulustod
Y ____ ar y tŵr,
Aeth Clychau Cantre'r Gwaelod
O'r golwg dan y dŵr.' (J.J.W) (7)
10. 20 Crewr dibendraw yn llunio'r
barrug (7)
13. Cyngresi di ben draw a llŵ sâl i'r
morwr (7)
14 Arian Nos Iau heb ddechrau dod yn
nes (6)
15 'Ond rhywun â didostur law,
A'th ___ o'th gynefin draw' (I.D.H)
(6)
18. Edrych ar William! Mae'n llwyd. (5)
21. Arswyd ym mhob yn ail colfen (3)

Atebion Croesair Rhif 104
Ar draws: 1 Ergyd. 4 Ymffrost. 8
Gwennol y bondo. 9 Dedfrydu. 10 Ased.
12 Ymdrech. 13 Anwylo. 16 Twyn. 18
Bondust. 21 Fyd sydd well i fyw. 22
Llateion. 23 Unnos.
I Lawr. 1 Esgid. 2 Gwendid. 3
Dinerthedd. 4 Ymledu. 5 Ffibr. 6 Ofnus.
7 Troedio. 11 Cnocellau. 12 Ystafell. 14
Yr unfan. 15 Corwen. 17 Yn dwt. 19
Tywys. 20 Cyri.
Croesair Rhif 104
Derbyniwyd 16 ymgais ac 13 ohonynt yn
gywir. Danfonir y tocyn llyfr i Eira
Jones, Y Mynydd Bychan.
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PASPORT
Merch o’r Unol Daleithiau
Leslie Herman
sy’n cael ei holi y mis yma.

lleol pan ffoniwch!)
Be sy’n gwneud i chi chwerthin?
Pethau sili sy‟n dal fi yn amharod,
annisgwyl! Hefyd, dawnsio doniol! :)))
Beth sy’n eich gwylltio chi?
Anghyfiawnder. : (((
Oes yna fannau yng Nghaerdydd
rydych chi’n hoffi mynd iddynt? Pam?
Mae Castell Caerdydd yn le anhygoel i
fynd iddo ... reit smac yng nghanol y
dref, mae ‟na hanes a heddwch i gael
yna.
Lle ydych chi’n hoffi mynd am
wyliau?
Gan bod gen i ddim lot fawr o amser
rhydd y dyddiau yma, rwyf yn hoff iawn
o Amsterdam ac yn falch ei bod hi‟n
ddinas sy‟n agos iawn iawn i Gaerdydd –
hanner awr o CWL (Cardiff Wales
Airport)!!

O le ydych chi’n dod yn wreiddiol?
Dinas Efrog Newydd, UDA.
Ym mha ran o Gaerdydd ydych chi’n
byw?
Adamsdown.
Ers faint ydych chi’n byw yng
Nghaerdydd?
26 o flynyddoedd.
Beth fuoch chi’n ei wneud cyn [neu] ar
ôl symud yma?
Des i draw ym 1979 i wneud cwrs yn y
Coleg Cerdd a Drama am flwyddyn. Mi
o‟n i ym Mhrifysgol Efrog Newydd yn
gwneud Drama, Cyfathrebu, Dawns,
Addysg
Gorfforol,
Saesneg
(Ysgrifennu), a ‘Human Interpersonal
Relations‟. Wedyn, ar ôl 3 blynedd yn ôl
yn Efrog Newydd, des i yn ôl i Gymru i
fyw.
Pam wnaethoch chi benderfynu dysgu
Cymraeg?
Mae cariad yn ddylanwadol iawn!
Beth ydych chi’n hoffi ei wneud yn
eich amser hamdden?
Ers i mi gychwyn busnes o‟r enw
Beerrunner.com ym 2006, does gen i
ddim llawer o amser hamdden! Mae
Beerrunner yn rhedeg diodydd oer i dai
pobl Caerdydd tan 5 o‟r gloch y bore, 7
diwrnod yr wythnos! Hei! Efallai bydd
darllenwyr Y Dinesydd eisiau neu
„angen‟ gwasanaeth Beerrunner...
Gallwch chi ffindio ni ar y we
(www.beerrunner.com) neu ffonio ni ar
0871 200 22 98. (Cofiwch ofyn am rif

Beth yw’r peth mwyaf unigryw am
Gaerdydd? Pam?
Hmmmmmm........ Mae Caerdydd wedi
newid llawer ers i mi symud yma i fyw
yn yr 80au cynnar. Rydw i‟n dal i
fwynhau‟r ffaith bod Caerdydd yn
rhesymol fach. Dwi‟n mwynhau gyrru o
gwmpas Caerdydd ar gefn beic.
Lle ydych chi’n gweld eich hun mewn
deng mlynedd?
Hoffwn i weithio yn yr „United Nations‟.
Mae‟r HQ yn Efrog Newydd...
Mi fyddwn i'n licio meddwl am symud
yn ôl i‟r UDA rywbryd... Gawn ni
weld...

Hysbysebu
yn y Dinesydd
Tudalen Gyfan A4: £200
Hanner Tudalen A4: £110
Chwarter Tudalen A4: £60
Wythfed Tudalen A4: £35
Gosod taflen ar wahân
£100 - £250
Cysylltwch â
hysbysebu@dinesydd.com
neu Meleri Beynon,
Menter Caerdydd
029 20689888
www.dinesydd.com

Taith Adran
Gerddoriaeth Glantaf
Ar y 5ed o Orffennaf fe aeth 43 o
ddisgyblion a 6 o staff ar daith gerdd
Ewropeaidd arall – y tro hwn i Boppard,
tref brydferth iawn ar lan afon Rhein yn
yr Almaen. Mi oedd 3 cyngerdd wedi eu
trefnu i ni yn ardal Moselle a Cologne.
Ar ein diwrnod cyntaf fe welsom
olygfeydd godidog wrth i ni fynd i fyny
ar y „chairlift‟ yn Boppard, ac yna ar
daith gwch i lawr y Rhein, gan orffen
gyda chyngerdd hyfryd yn Bad Selzig, â
chôr cymysg, côr merched, côr meibion
yr ysgol ac amrywiol fandiau Jazz a roc
yr ysgol yn cymryd rhan.
Gwych o brofiad oedd ymweld ag
Amgueddfa Siegfried yn Rudesheim,
amgueddfa o beiriannau ac offer cerdd.
Ymlaen wedyn i sgwâr marchnad yn
Linz, lle perfformion ni‟n dda iawn, gyda
nifer o‟r cyhoedd yn aros i wrando
arnon ni.
Profiad gwych arall oedd y diwrnod o
fwynhau ac ymlacio a gawsom yn
„Phantasialand‟ gyda‟r athrawon hefyd
yn mentro ar sawl un o‟r reids mawr!
Diwrnod o sgrechian a hwyl yn wir, cyn
mynd ati wedyn i baratoi at y noson
anffurfiol – „open mike‟ lle roedd
rhwydd hynt i unrhywun o Lantaf ddod
ymlaen i berfformio. Dyna beth oedd
noson
fythgofiadwy,
hynod
lwyddiannus, a‟r trigolion lleol yn
rhyfeddu at dalentau cerddorol anhygoel
disgyblion Glantaf.
Rhaglen ein diwrnod olaf oedd ymweld
â thy Beethoven, diddorol iawn, ac yna
ymlaen i Cologne a‟r Eglwys Gadeiriol
enwog yno, a chyfle i siopa – nifer o‟r
disgyblion wedi prynu ukeleles! Diwedd
y dydd, a diwedd y daith, oedd ein
cyngerdd olaf yn Eglwys Anglicanaidd
Cologne a‟r gynulleidfa yn dangos eu
mwynhad amlwg. Bu‟r holl daith yn
brofiad anhygoel, ac ar ran yr holl
ddisgyblion, hoffwn ddiolch i bob un o‟r
athrawon am drefnu taith fythgofiadwy.
Elan Evans [Blwyddyn 12]

Llongyfarchiadau i
Iolo a Catrin Rhisiart, Trefaerdy, ar
enedigaeth Brychan Hedd Iolo ym mis
Mai; ŵyr i Dic a Jean Jones, Treganna, a
Carol ac Andrew James, Cenarth.
Aled ac Angharad Stevenson, Cyncoed,
ar enedigaeth Seth Tomos ym mis Mai;
brawd bach i Magi a Lili, ac ŵyr i Peter
ac Ann Stevenson, Rhiwbeina, ac Iwan
Thomas a Stella Mair, Caerdydd.
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SYMUD YMLAEN –
HEBLAW AM
DREGANNA!
Mae Llywodraeth y Cynulliad, yn sicr,
wedi neilltuo y symiau sylweddol o arian
sydd eu hangen i addasu adeilad Ysgol
Uwchradd Llanedeyrn (6 ffrwd: 11-16) ar
gyfer Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng
Nghymru, Sant Teilo (8 ffrwd: 11-18), ac i
addasu hen adeilad Sant Teilo ar gyfer y
drydedd ysgol uwchradd Gymraeg (hefyd
11-18). Nid yw hyn yn gwneud synnwyr
onibai bod y Gweinidog Addysg hefyd yn
bwriadu rhoi sêl ei fendith ar gynllun
Awdurdod Addysg Caerdydd i gau YU
Llanedeyrn (sy wedi edwino i fod yn
ysgol ar gyfer tua 500 o blant), symud YU
Sant Teilo i adeilad Llanedeyrn (gan ei
helaethu‟n sylweddol i dderbyn 8 ffrwd
gyda 6ed dosbarth), ac agor y drydedd
ysgol uwchradd Gymraeg yn hen
adeiladau Sant Teilo ym Mhenylan wrth
ochr Heol Llanedeyrn. Fel yr wyf yn deall,
mae'n eithaf sicr y bydd y drydedd ysgol
uwchradd yn agor fis Medi 2012 er efallai
nid o'r cychwyn cyntaf yn yr adeiladau
parhaol – hyn yn sgil yr oedi ar ran
APADGOS (Adran Addysg y Cynulliad),
oedi y mae‟r Gweinidog ei hun, Leighton
Andrews, wedi'i gondemnio.
Mae'r Sir hefyd wedi symud gam
ymlaen wrth gyhoeddi'r bwriad i agor
ysgol feithrin gysylltiedig ag Ysgol
Glanmorfa ac, yn fwy gwefreiddiol byth,
y bwriad i gynnal arolwg o‟r galw am
addysg Gymraeg yn ystod Medi 2010.
Mae'n annhebyg y bydd canlyniad yr
arolwg yng Nghaerdydd yn datgelu y fath
alw cudd a ddaeth i‟r amlwg yng
Nghasnewydd. Yn y fan honno mae‟r
galw wedi arwain at ddyblu ffrydiau
Ysgol Gynradd Casnewydd o un i ddwy;
agor Ysgol Ifor Hael yn 2009 fel ysgol un
ffrwd a'i dyblu ar unwaith i ysgol dwy
ffrwd eleni, ac erbyn Medi 2011 bydd yno
drydedd ysgol gynradd. Dim ond tua 3% o
blant Casnewydd oedd yn cael addysg
Gymraeg cyn 2008, y canran isaf yng
Nghymru. Felly mae‟r cynnydd yn sydyn
ac yn sylweddol o ganlyniad i‟r arolwg.
Mae arolwg yn y Fro, lle‟r oedd 13% yn
derbyn addysg Gymraeg, wedi arwain at
fwriad Cyngor y Fro i helaethu Ysgol Pen
-y-Garth eleni i dderbyn 60 yn lle 50; i
agor dwy „egin ysgol‟ newydd yn
Llanilltud Fawr a'r Barri yn 2011, ac i
symud Ysgol Iolo Morganwg (Y
Bontfaen) i safle newydd, helaethach ar
ddyddiad i'w benodi.
Mae canran y plant yng Nghaerdydd
sy'n dewis dechrau addysg Gymraeg, yn
barod wedi mynd yn uwch na 16 % ac
mae'r Sir wedi bod yn agor ysgolion
newydd yn gyson ers 2000 –

saith, i gyd, yn darparu 8 ffrwd (2 yn Y
Berllan Deg), sy'n bell ar y blaen i
Gasnewydd a'r Fro. Ond ni fydd yn
syndod os bydd yr arolwg yn dangos
rhywfaint o alw cudd a fydd yn dodi
pwysau ar y Sir i ychwanegu hyd yn oed
yn fwy at y 4 ffrwd ychwanegol y mae
RhAG yn rhagweld eu heisiau. Rydyn
ni‟n tybio y bydd tua 665 yn ceisio lle yn
y sector cynradd ym mis Medi 2011, gan
greu problemau arbennig yn yr ardaloedd
i'r gorllewin o afon Taf, lle nad oes ond 3
lle ar gael rhwng yr ysgolion i gyd!
Aros yn yr unfan yw sefyllfa Treganna.
Nid yw'r Sir wedi penderfynu y naill
ffordd na'r llall ar y cwestiwn o fynd â
Llywodraeth y Cynulliad i arolwg
barnwrol, ac yn wyneb hyn mae'r rhieni
yn ceisio barn gyfreithiol annibynnol ar
briodoldeb symud ymlaen eu hunain.
Ansicr iawn, felly, yw dyfodol Treganna a
Than-yr-eos, ond mae'r Sir yn ymwybodol
y bydd rhaid trefnu ar gyfer plant Tan-yreos nad oes hawl ganddynt aros yn Ysgol
Parc Ninian ar ôl Gorffennaf 2011 – un o'r
llu o ystyriaethau a anwybyddwyd yn
nyfarniad unochrog Carwyn Jones.
Parhau'n ansicr hefyd y mae dyfodol
addysg Gymraeg yn yr Eglwys Newydd.
Mae'r Sir yn mynd ymlaen â'r cynllun
(Opsiwn 4) i symud Melin Gruffydd i
adeilad Ysgol Gynradd yr Eglwys
Newydd ac i wario dros £4 miliwn i
addasu'r adeilad ar gyfer addysg Gymraeg,
sef 2 ffrwd a dosbarthiadau meithrin. Mae
RhAG Sir Caerdydd wedi trafod y cynllun
yn fanwl gyda swyddogion y Sir ac yn dal
yn argyhoeddedig taw'r cynllun hwn yw'r
unig obaith am wella sefyllfa plant Melin
Gruffydd yn y dyfodol agos. Mae
swyddogion RhAG wedi cael cyfarfod â
chynrychiolwyr rhieni Melin Gruffydd i
esbonio eu safbwynt mewn awyrgylch
cyfeillgar. Mae'r rhieni hefyd wedi cael
trafodaethau gyda swyddogion y Sir, a
byddant yn ystyried yn fuan a ydynt am
barhau gyda'u gwrthwynebiad i Opsiwn 4
ar ôl cael y wybodaeth bellach.
Mae'n gyfnod cynhyrfus iawn i addysg
Gymraeg yng Nghaerdydd fel yn yr
ardaloedd cyfagos. Mae'r galw yn tyfu'n
ddyddiol a'r cyfan sydd ei eisiau yw i'r
rhieni brwd ddal i bwyso am eu hawliau.
Does dim amheuaeth bod y Gymraeg yn
fwy ac yn fwy rhan o fywyd pob dydd heb
orfod chwilio am lefydd „Cymraeg‟. Yn
ddiweddar iawn es am bryd o fwyd mewn
lle bwyta yn y ddinas. Clywodd y prif was
fi‟n siarad Cymraeg â'm merch a throdd
yn syth i wneud yr un peth wrth ein
harwain at ford lle'n cyfarchwyd ni yn y
Gymraeg gan yr un oedd yn gweini –
hithau'n ddisgybl ym Mhlasmawr. Dyma
sefyllfa amhosibl ei dychmygu pan
symudais i Gaerdydd dros 40 blynedd yn
ôl. Mae Morgannwg unwaith eto'n Fro
Gymraeg!
Michael L N Jones
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Cyfnod
llwyddiannus i CF1
Llongyfarchiadau mawr i Gôr CF1 ar eu
llwyddiannau dros y misoedd diwethaf.
Y gamp ddiweddaraf, wrth gwrs, oedd
ennill y gystadleuaeth 'Côr Cymysg 2045 mewn nifer' ar lwyfan Eisteddfod
Genedlaethol Glyn Ebwy. Ond bu sawl
buddugoliaeth arall o bwys cyn hynny.
Ddechrau mis Mai enillodd y côr Brif
Gystadleuaeth Gorawl Eisteddfod
Pontrhydfendigaid, ac yna fe gyrhaeddon
nhw rownd derfynol categori „Oedolion‟
yng nghystadleuaeth y BBC, Côr y
Flwyddyn 2010.
Cafwyd mwynhad mawr wrth gystadlu
ym Mhafiliwn Bont a chipio‟r wobr
gyntaf, gan ennill £3,000. Dyma‟r ail
flwyddyn yn olynol i Gôr CF1 ennill y
gystadleuaeth boblogaidd yma. Bydd yr
arian a enillwyd yn cael ei ddefnyddio i
ddatblygu sain y côr, sy'n cynnwys
cynnal gweithdai gydag ymarferwyr llais
adnabyddus.
Yng nghystadleuaeth genedlaethol y
BBC, Côr y Flwyddyn, yn Neuadd Dewi
Sant Caerdydd bu‟n rhaid aros dros
wythnos cyn clywed eu bod drwyddo i
rownd derfynol categori „Oedolion‟ yn
Birmingham ym mis Tachwedd.
Dywedodd Eilir Owen Griffiths,
Arweinydd CF1, “Dwi wrth fy modd
gyda pherfformiad a brwdfrydedd y côr
dros y misoedd diwethaf. Mae hyn yn
bennod newydd i CF1 a gobeithio gallwn
barhau gyda‟r llwyddiant yma.”
Yn 2010 newidiwyd yr enw o Gôr
Aelwyd CF1 i Gôr Cymysg CF1. Mae‟r
côr nawr yn edrych ymlaen at recordio
CD newydd ddiwedd y flwyddyn, ac yn
paratoi at deithio i Ŵyl Gymreig
flynyddol Canada yn 2011.
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â‟r
côr ar aelwydcf1@yahoo.co.uk, neu
ffoniwch Elen Jones ar 07817 683137.
Elen Jones

Llwyddiant i actor a
dramodydd
Cafwyd canmoliaeth uchel i‟r ddrama
Llwyth gan yr actor a‟r dramodydd
Dafydd James, a fu ar daith o gwmpas
Cymru rai misoedd yn ôl. Ers hynny
mae‟r gŵr amryddawn hwn, cynddisgybl yn Ysgol Glantaf, wedi
ymddangos yn Theatr Soho yn Llundain
yn actio mewn drama arall o‟i eiddo, sef
My Name Is Sue, ac unwaith eto cafwyd
adolygiadau ffafriol iawn.
Llongyfarchiadau mawr, Dafydd.
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Newyddion o’r Eglwysi
Minny Street

Cydymdeimlo
Cofiwn yn ddiolchgar am fywyd a
ffyddlondeb Mrs Morfydd Hicks
(Llanilltud Faerdre) a chydymdeimlwn
yn gwbl ddiffuant â Griff, ei phriod, ac â
Pat, eu merch.
Genedigaeth
Croeso cynnes iawn a phob dymuniad da
i Greta Mair Llewelyn Walters, merch i
Siân ac Aled Walters (Pontcanna); wyres
gyntaf i Eiryl a Iolo Walters, Rhiwbeina,
ac wyres arall i Tom a Iona Jones, Parc
Victoria, Caerdydd .
Dymunwn yn dda hefyd i Samuel
Gwyn, mab i Ruth a Tony, ein gofalwyr,
a brawd i Celyn ac Ifan.
Aelodau newydd
Llawenydd i ni fel Eglwys oedd tystio i
dderbyn dau o blith ein hieuenctid yn
gyflawn aelodau yn yr Oedfa Gymun ar
Orffennaf 4ydd. Croesawn Rhys Patchell
a Cai Wilshaw yn gynnes iawn i‟n plith.
Priodas
Llongyfarchiadau a phob dymuniad da i
Meinir Lewis a Huw Euron Jones yn
dilyn eu priodas ym Minny Street ym
mis Gorffennaf - a llongyfarchiadau
ychwanegol i Huw ar ei lwyddiant
eisteddfodol!
Cwmni Drama.
Cyflwynwyd dwy ddrama un act Ble Ma
Fa? (D T Davies) a Gwellhad Buan
(David Jones)) gan y cwmni yn Theatr y
Crwys ym mis Gorffennaf.
Llongyfarchwn y ddau gast a‟r
gweithwyr cefn llwyfan ynghyd â Gill
Griffiths a Joye Parri, cynhyrchwyr y
ddwy ddrama. Diolch i gyfeillion y
Crwys am gael benthyg eu cyfleusterau.
Yn dilyn llwyddiant y Cwmni yn
Eisteddfod Caerdydd ddwy flynedd yn ôl
cafodd y cwmni wahoddiad i berfformio
yng Nglyn Ebwy a chyflwynwyd Ble Ma
Fa? yn Theatr Fach y Maes ar y pnawn
Iau.
Bwffe Bys a Bawd
Caewyd pen y mwdwl ar ein
hymdrechion elusennol am y flwyddyn
waith gyda bwffe yng nghartref Peter
Gillard a Rhian Linecar yn Sain Siorys ar
b‟nawn Sul olaf mis Gorffennaf. Daeth

Ebeneser, Heol Siarl
Derbyn aelod
Mae deg mis bellach ers i Betty Pierce
symud i Gaerdydd o Lanrwst. Ond dyw
Betty ddim yn ddiarth i ni gan ei bod
wedi bod yn ymuno â ni‟n achlysurol ers
o leiaf pymtheng mlynedd, ar ei
hymweliadau â‟i theulu. Pwy yw hi?
Wel, mam Vikki Tudur, mam-yngnghyfraith Alun Tudur, ein gweinidog a
nain ofalus Gwilym a Lowri. Dyna
achlysur hapus oedd cael ei derbyn yn
aelod i‟n plith ar 4ydd Gorffennaf.
Dymunwn bob hapusrwydd iddi wrth
iddi ymgartrefu yng nghymdeithas
Ebeneser a‟i chartref newydd ym
Mhenylan.
Oedfa'r Chwiorydd
Diolch o galon i Gymdeithas y
Chwiorydd am yr oedfa ardderchog
„Ddoe, Heddiw ac Yfory‟ a gafwyd fore
Sul, 11 Gorffennaf. Diolchwn yn bennaf
i Freda Evans am ei gwaith mawr yn
paratoi.
Gardd agored
Diolch o galon i bawb ddaeth i gefnogi
yr ymdrech dros ein helusen fore Iau
15/7 gyda'r Ardd Agored. Llwyddwyd i
godi dros £125. Mae'n diolch pennaf i
J C a Peta Davies am eu croeso i weld yr
ardd.
Ffilm a Phitsa
Ddechrau Gorffennaf aeth criw o
ieuenctid i dŷ cyfeillion i Ebeneser,
Andrew a Sian Miller, i fwynhau pitsa a
gwylio ffilm, Facing the Giants – ffilm
Gristnogol yn ymdrin ag ymddiried a
moli Duw. Er gwaethaf canlyniadau
gwael ei dîm, mae fyddlondeb y prif
gymeriad i Dduw yn arwain at
fuddugoliaeth
y
tîm
ym
mhencampwriaeth y dalaith, ond yn
fwyaf arbennig, at enedigaeth dau o blant
iddo ef a‟i wraig. Anodd iawn oedd cael
y criw ifanc i adael y „sinema fach‟ gan
gymaint roeddynt wedi mwynhau‟r
noson.
Tudur Jones
nifer fawr o aelodau a chyfeillion ynghyd
a chafwyd amser hwylus, lluniaeth
blasus a chwmni difyr. Mawr yw ein
diolch i Peter a Rhian ynghyd ag aelodau
gorllewin y ddinas am eu croeso a‟r
paratoadau. Erbyn bod pob ceiniog wedi
dod i glawr o‟r holl weithgareddau sydd
wedi eu cynnal yn ystod y flwyddyn
hyderwn y byddwn wedi llwyddo i
gasglu £6,000 er budd ein helusen am y
flwyddyn, Touch Trust.
Beth Jones

Eglwys Dewi Sant ar ei
Newydd Wedd
a chyngerdd gan
Cantorion Ardwyn
Mae hi wedi bod yn flwyddyn gyffrous
yn hanes Eglwys Dewi Sant ar Gilgant
Sant Andreas ger Dumfries Place. Fel y
gŵyr darllenwyr y Dinesydd, mae‟r prif
do wedi ei adnewyddu ac mae gwaith
pwysig wedi ei wneud i warchod y
murluniau hardd gan yr artist nodedig,
Charles Voysey. Mae pawb sydd wedi
ymweld â‟r eglwys yn ddiweddar yn
gytun fod y lle dipyn yn fwy dymunol
nag y bu ers blynyddoedd.
Pan symudodd Eglwys Dewi Sant i‟r
adeilad yn 1956 fe ad-drefnwyd corff yr
eglwys gan wneud neuadd yn y cefn ac
ystafell uwchben honno hefyd. Nid yn
unig yr effeithiodd hyn ar y goleuni yn yr
adeilad drwy guddio‟r ffenest orllewin
ond hefyd fe effeithiodd yn ddifrifol ar
yr acwsteg. Roedd y niwed i‟w acwsteg
yn fater difrifol gan fod gennym un o‟r
organau gorau yng Nghymru (os nad y
gorau yn ôl rhai sydd wedi ei chanu).
Aed ati i geisio adfer y sefyllfa, ac erbyn
hyn mae‟r eglwys yn oleuach nag y bu
ers dros hanner can mlynedd ac mae‟r
acwsteg wedi ei drawsnewid. Roedd
arweinydd côr a berfformiodd yno‟n
ddiweddar yn gegrwth o glywed y
gwahaniaeth. Mae‟r eglwys ar agor i‟r
cyhoedd bob dydd Mercher rhwng 10 y
bore a 6 yr hwyr yn ystod yr haf – mae
croeso i bawb ddod i‟w gweld.
Ond, nid yw’r gwaith ar ben. Mae
angen trin y toeon is a gwneud gwaith
sylweddol ar y neuadd a‟r gegin. Mae
hyn, wrth gwrs, yn golygu codi rhagor o
arian.
Gan ein bod ni‟n hoff o fwynhau ein
gweithgarwch codi arian mae cyngerdd
arbennig gan Cantorion Ardwyn
Caerdydd yn Eglwys Dewi Sant nos
Wener, 24 Medi am 7.30. Bydd y
rhaglen yn cynnwys comiswn newydd
gan Mervyn Burtch O Ddewi Sanctaidd,
5 o ganeuon allan o A child of our Time,
unawdau gan Kate Woolveridge, A Little
Jazz Mass, Bob Chilcot, a Feel The
Spirit, sef cadwyn o ganeuon wedi eu
trefnu gan John Rutter. Mi fydd hi‟n
noson i‟w chofio. Dewch draw!
I gael tocynnau (pris £10), neu am
ragor o wybodaeth, cysylltwch â Rhys
Jones: 077 94 897328 neu
rhys@jones4015.freeserve.co.uk
Croeso hefyd i chi wneud ymholiadau
am ddefnyddio Eglwys Dewi Sant.
Addasiad o adroddiad gan Karl Davies
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Tabernacl, Yr Ais

Capel y Crwys

Swydd Newydd
Penderfynodd yr eglwys y dylem chwilio
am berson cyfaddas i ddarparu‟n
helaethach ar gyfer plant a phobl ifanc yr
eglwys.

Cydymdeimlad
Collwyd o‟n plith Mrs Eluned Rowlands,
gwraig y diweddar Alun. Bu‟r ddau‟n
weithgar iawn yn yr eglwys am nifer
mawr o flynyddoedd ac estynnwn ein
cydymdeimlad mwyaf diffuant â‟r teulu.
Ychydig yn ddiweddarach ym mis
Mehefin bu farw y Dr. Tom Parry, ac ym
mis Awst fe gollwyd ei briod, Margaret,
hefyd. Bu‟r ddau‟n aelodau ffyddlon yn
y Crwys am flynyddoedd lawer a bydd
bwlch mawr ar eu hôl. Mae ein
cydymdeimlad yn fawr â Huw a‟r teulu
cyfan.

Priodas Rudden
Llongyfarchiadau i Awen a Martin Cray
ar ddathlu eu priodas ruddem ganol mis
Gorffennaf. Bu‟n gyfle i‟r teulu i gyd
ddod ynghyd yng ngwesty Portmeirion.
Pen-blwydd Hapus
Ddiwedd mis Gorffennaf bu Dewi
Watkin Powell yn dathlu ei ben-blwydd
yn 90 oed. Cofiwn i gyd am ei gyfraniad
i fywyd eglwys y Tabernacl, yn ogystal â
Chymru gyfan.
Priodas
Llongyfarchiadau i Gwyneth a Ron
Thomas wrth iddyn nhw ddathlu priodas
eu hwyres, merch Lynne, ddechrau mis
Gorffennaf.
Anrhydeddau’r Frenhines
Llongyfarchiadau i Susan, merch Diana
Owen a dderbyniodd anrhydedd y C.B.E.
yn rhestr anrhydeddau pen-blwydd y
Frenhines.
Bore Coffi
Diolch i Caerwyn ac Eirlys Rodric am eu
croeso cynnes ar fore braf o Fehefin. Tro
Eirlys a Gwyn Pritchard Jones oedd hi
i‟n gwahodd i rannu bore tebyg allan yn
Llanbedr y Fro ar ddydd Mercher 28ain
o Orffennaf.
Wedi 7
Prin y gellir dweud bod tair eitem ar y
rhaglen hynaws hon yn dwyn sylw at
gymaint o aelodau yn yr un eglwys. Yn
ddiweddar, cafodd Huw Thomas gyfle i
sôn am ei lyfr newydd Brwydr i
Baradwys yn olrhain twf addysg
Gymraeg yn y De Ddwyrain. Yna roedd
eitem am drefniadau i driawdau a
phedwarawdau ar gyfer y Delyn. Cafwyd
enghraifft hyfryd gyda Siân Thomas ac
Alys Reed yn rhan o‟r datganiad. Yna bu
sgwrs ddifyr gyda Robin Gwyndaf yn
cyfrannu‟n frwdfrydig i‟r rhaglen
Cinio Ysgafn
Cynhaliwyd cinio ysgafn ar aelwyd
Diana Owen ar ddydd Gwener
Gorffennaf 9fed. Aeth yr elw at Gronfa
Lesotho.
Cronfa’r Organ
Cafwyd noson o gerddoriaeth o‟r safon
uchaf gan Gôr Gonville a Caius,

Bore Coffi
Ar fore Sadwrn Mehefin 19eg cafwyd
bore coffi llwyddiannus iawn yng
nghartref Dr. a Mrs J. Henry Jones yng
Nghyncoed. Cafwyd casgliad
anrhydeddus o £500 ac fe‟i rhennir adeg
y Nadolig rhwng yr elusennau a ddewisir
gan y Cylch Cymorth. Cydnabyddir
cyfraniad pawb.
Y Gorlan
Erbyn hyn mae‟r cymdeithasau o fewn yr
eglwys yn paratoi erbyn yr hydref a‟r
gaeaf nesaf. Mae‟r Gorlan wedi dewis y
Gweinidog, y Parchedig Glyn Tudwal
Jones, yn Llywydd, Gwen Môn Holt yn
Gadeirydd, Ann Parry yn Drysorydd,
Margaret Lewis yn Ysgrifennydd a
Garwyn Davies yn Drefnydd. Bydd y
cyfarfod cyntaf ddydd Mercher Medi
29ain.
Y Gymdeithas
Mae‟r Gymdeithas, hefyd, wedi dewis
pwyllgor: y Gweinidog fydd y Llywydd
Anrhydeddus; Cadeirydd Bryan James;
Is-Gadeirydd Eleri Bines; Ysgrifennydd
Gwen Edwards a‟r Trysorydd Arthur
Evans. Lluniwyd rhaglen ddiddorol ar
gyfer y tymor, gan ddechrau nos Wener,
Medi 24ain, gyda noson yng nghwmni‟r
Prifardd Glenys Roberts, Bardd y Goron

Caergrawnt, un o gorau disgleiriaf
Lloegr. Os na chawsoch gyfle i‟w
clywed y tro hwn, gobeithiwn y bydd y
Côr y dychwelyd i‟r Tabernacl yn 2012.
Datganiad ar yr Organ
Dyddiad i‟ch dyddiadur. Bydd Huw
Tregelles Williams yn rhoi datganiad
agoriadol nos Sul, Hydref 3ydd. I
ychwanegu at eich mwynhad, bydd Côr
Meibion Taf, y côr meibion buddugol yn
yr Eisteddfod eleni, hefyd, yn eich
diddanu.
Gwyn Pritchard Jones
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Bethel, Rhiwbeina
Priodas
Ym Methel, Gorffennaf 22ain, priodwyd
un o‟n haelodau, Susan George â Conrad
Urwin. Gwasanaethwyd gan y Parchedig
T. Evan Morgan, gyda Delyth Medi wrth
y delyn a‟r organ. Mae Susan yn
ddarlithydd yng Ngholeg Gwent a
Conrad yn beiriannydd yn y Llu Awyr.
Dymunir pob hapusrwydd i‟r ddau.
Cydymdeimlad
Cydymdeimlir yn fawr â Mr Bob Davies
yn ei brofedigaeth. Bu farw ei chwaer,
Iris, yn Ysbyty Llandochau ar ôl
gwaeledd hir. Bu Iris yn aelod gyda ni
cyn symud i Fethel, Penarth, yn 1987.
A chydymdeimlir yn fawr hefyd â Mr
Ken Williams. Bu ei frawd farw yn
Crosshands.
Priodas Aur
Llongyfarchiadau mawr i Mair a Dyfri a
ddathlodd hanner cant mlynedd o fywyd
priodasol ddechrau Awst.
Mair Owen

yng Nglyn Ebwy.
Y Grŵp Merched
Bydd y Grŵp Merched yng ngofal y
swyddogion a ganlyn: Cadeirydd,
Barbara Evans; Ysgrifennyddes, Janet
Parrry- Jones a‟r Trysorydd Margaret
Roberts.
Anrhydeddau’r Orsedd.
Yn Eisteddfod Glyn Ebwy cafodd tri o‟n
haelodau eu cydnabod am eu cyfraniad i
fywyd y genedl mewn gwahanol
feysydd. Dymuna‟r Eglwys longyfarch
Mary Wiliam, Dr. Eurwyn Wiliam a
Bryan James.
Clwb Teithio '91
Fel mae‟r enw yn cyfleu, ffurfiwyd y
Clwb Teithio ryw ugain mlynedd yn ôl
gan Aled a Barbara Evans yn cael eu
cynorthwyo gan Bob a Margaret Roberts.
Eleni aeth y daith ddiweddaraf i ardal
Weymouth a chafwyd amser hwylus yn y
rhan yma o arfodir deheubarth Lloegr.
Y Gymdeithas Ddrama
Yn dilyn perfformiad hwylus o ddrama
Frank Vickery, Un o’r Gloch o’r Tŷ, yn
yr Eisteddfod eleni, fe lwyfennir y
ddrama eto gan y cwmni ar Fedi 10ed ac
11eg am 7.30pm yn Theatr y Crwys.
Croeso cynnes i bawb.
Garwyn Davies
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Yr Eglwys Efengylaidd
Gymraeg

Côr Caerdydd
ar daith

Datblygiad newydd
Ers tua dwy flynedd mae criw o Gymry
Cymraeg Yr Eglwys Newydd wedi bod
yn ymgasglu unwaith y mis er mwyn
cynnal oedfa yng nghapel y Tabernacl ar
Heol Merthyr. Mae‟r ymateb wedi bod
yn galonogol iawn, ac er mwyn ceisio
rhoi mwy o gyfle i bobl gwestiynu,
ymateb ac ystyried yr hyn sydd gan
Gristnogaeth i‟w ddweud a‟i gynnig, fe
fydd cyfarfod wythnosol yn dechrau yn y
pentref ym mis Medi. Y gobaith yw
cynnal no s weithiau anffur fio l,
cymdeithasol yn ogystal â darllen ac
archwilio‟r Beibl mewn modd ffres a
meddylgar.
Fe fydd posteri‟n ymddangos ynglŷn â
natur, lleoliad ac amser y cyfarfodydd ar
ddechrau mis Medi ac fe fydd yna groeso
i unrhyw un – yr agnostig a‟r ansicr, a‟r
Cristion, wrth gwrs!
Rhodri Jones

Cydymdeimlo
Estynnwn ein cydymdeimlad â‟r
canlynol:
teulu‟r diweddar A.D.Thomas,
Llandre, ond gynt o Landaf, a fu
farw‟n 95 oed yng Nghartref
Tregerddan, Bow St,. Aberystwyth, ar
27 Gorffennaf. Bu‟r angladd yn
Amlosgfa Aberystwyth ar 3 Awst:
teulu‟r diweddar Athro Albert Davies
a fu farw‟n ddisymwth yn Ysbyty
Llandochau ar 13 Gorffennaf. Bu‟r
angladd ar 22 Gorffennaf yn Eglwys y
Santes Fair, Sain Ffagan, ac wedi
hynny yn Amlosgfa‟r Ddraenen,
Llanisien:
teulu‟r diweddar Pennant Roberts a
fu farw yn Ysbyty Felindre, Yr Eglwys
Newydd, ar 22 Mehefin. Bu‟r angladd
yn Amlosgfa‟r Ddraenen, Llanisien, ar
2 Gorffennaf.
Yn rhifyn Gorffennaf o‟r Dinesydd
mynegwyd cydymdeimlad â theulu‟r
diweddar Gareth Wyn James. Nodwn
mai o Aberaeron y deuai, nid o
Bontarddulais, gan ymddiheuro i‟r teulu
am yr amryfusedd.
Marwolaeth sydyn
Ar ôl salwch byr bu farw Lowri
Gwilym, yn 55 oed, yn Ysbyty‟r
Brifysgol ar 21 Gorffennaf.

Gall Côr Caerdydd edrych yn ôl ar
flwyddyn gyffrous arall wrth iddynt
gymryd hoe fach dros yr haf. Ymysg yr
uchafbwyntiau, taith i Romania i
berfformio Petite Messe Solenelle gan
Rossini, cyngerdd Karl Jenkins yng
Nghanolfan Mileniwm Cymru, cyngerdd
i godi arian i Haiti yn Neuadd Dewi
Sant, perfformiadau o‟r Croeshoeliad
gan Stainer, canu yn y Celtic Manor, a
chyngerdd yng Ngŵyl Cerdd a Blodau
Llandeilo ym mis Gorffennaf, lle
cawsant dderbyniad arbennig a‟r
gynulleidfa ar ei thraed.
Ddiwedd Gorffennaf bu Côr Caerdydd
yn cynnal cyngherddau yn yr Ŵyl Ban
Geltaidd yn Aviles, gogledd orllewin
Sbaen. Dyma‟r ail dro i‟r côr dderbyn
gwahoddiad i‟r Ŵyl, ac eleni, yn ogystal
â‟r cyngherddau ffurfiol, cafwyd cyfle i
gyflwyno alawon gwerin o Gymru ar y
llwyfan mawr yn y prif sgwâr yn Aviles.
Yn syth ar ôl dod nôl profiad pleserus
iawn oedd canu yn yr Eisteddfod
Genedlaethol ym Mlaenau Gwent wrth
iddynt ymuno â Chorws Cenedlaethol
Cymreig y BBC yn y gyngerdd Clasur o
Noson ar nos Iau‟r Eisteddfod.
Ym mis Tachwedd, bydd Côr
Caerdydd yn rhan o gyngerdd arbennig
yn Neuadd Dewi Sant i nodi deg
mlynedd ers perfformiad cyntaf Offeren
Heddwch Karl Jenkins.
Os ydych chi wedi canu‟r gwaith yn y
gorffennol, ac yn awyddus i ymuno â‟r
côr ar yr achlysur yma, dewch i
gysylltiad â‟r arweinydd.
Ceir y
manylion ar wefan y côr sef
www.corcaerdydd.com
Mae croeso bob amser i aelodau
newydd. Rydym yn ymarfer yng
Nghapel Wesley yn Canton bob nos
Fercher, ac mae nifer o wahoddiadau
cyffrous eisoes yn y dyddiadur am y
flwyddyn sydd i ddod.
Gwawr Owen

Cyfarwyddodd sawl cyfres ar S4C,
megis O Flaen Dy Lygaid, a hi oedd yn
gyfrifol am raglenni Cefn Gwlad,
Ffermio, a rhaglenni natur Iolo Williams.
Gedy fwlch mawr ar ei hôl ym myd
darlledu Cymraeg, a chydymdeimlir yn
fawr â‟i theulu yn eu colled annhymig.
Bu‟r angladd yn Aberystwyth ar 30
Gorffennaf.

www.mentercaerdydd.org

029 20 689 888

Haf Llwyddiannus
Cynlluniau Gofal
Trefnwyd Cynlluniau Gofal prysur a
llwyddiannus yn Ysgol Treganna, Melin
Gruffydd a'r Berllan Deg. Roedd y
Cynlluniau wedi rhedeg dros gyfnod o 6
wythnos rhwng 19 Gorffennaf - 27 Awst,
gyda dros 140 o blant y dydd yn mynychu.
Diolch i Meleri a‟r 30 o staff cynorthwyol
wnaeth weithio dros yr haf.
Hwyl Haf
Cynhaliwyd sesiynau chwarae am ddim ar
gaeau Llandaf rhwng 26 - 30 Gorffennaf ar
gyfer plant 4 - 11oed am y tro cyntaf eleni.
Cyfle i flasu nifer o weithgareddau llawn
hwyl gan gynnwys sesiynau chwaraeon
gydag Urdd Gobaith Cymru, sgiliau
syrcas, coginio, self, sdeiladu sen, solur,
cerddoriaeth…. Mynychodd dros 400 o
blant y gweithgaredd yn ystod yr wythnos.
Diolch i Adran Chwarae Cyngor
Caerdydd am ariannu‟r ddau gynllun
uchod.
Gŵyl Ddysgu’r Haf
Llwyddwyd i dderbyn cyllid gan Adran
Ysgolion Cyngor Caerdydd ar gyfer 3
wythnos o weithgareddau i bobl ifanc
Glantaf a Phlasmawr yn ystod yr haf, gan
gynnwys cyrsiau canwio, syrffio,
animeiddio, coginio, beicio mynydd, a
merlota. Roedd pob cwrs yn llawn, gyda
nifer helaeth ar y rhestr aros! Diolch i‟r
Urdd am gynorthwyo gyda‟r
gweithgareddau.

Cwis Cymraeg
Fe fydd cwis Cymraeg nesaf y Fenter yn
cael ei gynnal nos Sul, Medi‟r 23ain yn
y Mochyn Du am 8yh. £1 y person.

Merched y Wawr
Caerdydd
Barbeciw ar noson heulog yng ngardd un
o‟n haelodau oedd ein cyfarfod ym mis
Gorffennaf. Bu‟n esgus i ni godi arian i
Eisteddfod Glyn Ebwy, a diolch yn fawr
i‟n cydaelodau.
Bydd y cyfarfod nesaf ar 14 Medi am 7.30
yn Eglwys Fethodistaidd Cyncoed, pryd y
daw‟r Dr John Davies i‟n hannerch.
Edrychwn ymlaen at groesawu llawer o
aelodau newydd. Brysiwch gennod!
Kathleen Wood
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Lluniau Hwyl Haf

Cyllid Newydd tuag at
weithgareddau Cymraeg i
blant a phobl ifanc Caerdydd
Cafwyd newyddion da dros yr haf fod
Menter Caerdydd ac Adran Chwaraeon
Urdd Gobaith Cymru wedi llwyddo i
dderbyn dros £83,500 o gyllid gan y
Cynulliad tuag at ehangu darpariaeth
gymdeithasol i blant a phobl Ifanc
drwy‟r Gymraeg yng Nghaerdydd. Dros
y 7 mis nesa bydd nifer o glybiau
newydd yn cychwyn yn Nwyrain
Caerdydd. Byddwn yn sefydlu „Sîn Roc
Gymraeg‟ ar gyfer ieuenctid y ddinas;
bydd Theatr Ieuenctid yn cychwyn, a
hefyd mwy o gyfleoedd cymdeithasol yn
ystod cyfnodau gwyliau ysgol, gan
gynnwys sesiynnau chwarae am ddim.

GWEFAN NEWYDD
MENTER CAERDYDD
CYMERWCH GIP!
www.mentercaerdydd.org

Gwersi Oedolion
Tymor yr Hydref
Tymor newydd o wersi ar gyfer Oedolion,
rhywbeth at ddant bawb.
Gwersi yn cychwyn 28ain o Fedi
Yoga i Ddechreuwyr
Guitar
Cwiltio a Gweu
Hanes y Cymry Tramor
Eidaleg i Ddechreuwyr
Cyngor Magu Plant (0 – 5oed)

Bywlunio
Coginio i’r Coleg!
Cwrs Actio
Ffotograffiaeth
Yoga Canolradd
‘Sugar Craft’

I gofrestru, cysylltwch ag
AwelDavies@MenterCaerdydd.org neu
www.mentercaerdydd.org.
Mae modd talu dros y we ar Paypal.

Clybiau Wythnosol i Blant a Phobl Ifanc
Cychwyn mis Medi 2010
Clwb Gymnasteg Canolfan Hamdden Dwyrain Caerdydd
Clwb Nofio
Canolfan Hamdden Dwyrain Caerdydd
Clwb Rygbi
Canolfan Powerleague
Clwb Gymnasteg 8+
Canolfan Central
Clwb Pêl-droed
Canolfan Gôl
Clwb Celf
Neuadd Llanofer
Clwb Drama Bach Canolfan yr Urdd
Clwb Canŵio
Bae Caerdydd
Clwb Gymnasteg Canolfan Hamdden Y Tyllgoed
Clwb Rygbi
Canolfan Gôl
Ffwrnais Awen
Canolfan yr Urdd
Clwb Nofio
Canolfan Hamdden Y Tyllgoed
Am ragor o wybodaeth cysylltwch
Leanne@mentercaerdydd.org neu 02920 689888
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Clwb
Cymric
Sefydlwyd Clwb Cymric dros 40
mlynedd yn ôl gan griw o ffrindiau oedd
eisiau chwarae pêl-droed a chymdeithasu
drwy‟r iaith Gymraeg. Datblygodd yn
glwb llwyddiannus a balch gan feithrin
cysylltiadau gyda‟r ysgolion Cymraeg
lleol drwy dimau ieuenctid yr Urdd.
Dros y pum mlynedd diwethaf mae‟r
tîm cyntaf wedi ennill Uwchgynghrair
SA Brains Caerdydd a‟r Fro ddwy waith
(am y tro cyntaf yn hanes y clwb),
gorffen yn ail ddwy waith, ennill Cwpan
y City Supporters ac hefyd Cwpan
Intermediate Cymdeithas Bêl-droed De
Cymru.
Er y llwyddiant diweddar ar y cae,
methodd y clwb esgyn i Gynghrair
Amatur De Cymru – a hynny oherwydd
y methiant i ateb gofynion Cymdeithas
Pêl-droed De Cymru ynglŷn â chae a
chyfleusterau. Yn dilyn llawer o waith
caled a thrafodaethau, mae cytundeb
rhannu cae wedi ei lunio gyda chlwb
Caerau Ely o Gynghrair Cymru a ddylai
sicirhau ateb y gofynion, ond bydd y
clwb yn dal i ddychwelyd i‟r cartref
ysbrydol, tafarn y Mochyn Du, ar ôl pob
gêm!
Mae datblygiadau fel hyn yn golygu
mwy o gost, wrth gwrs. Pris llwyddiant!
Rydym yn trefnu pob math o
weithgareddau codi arian, ond y brif
ffynhonnell yw ein noddwyr - Y Mochyn
Du, Asbri Golff a CPS Homes. Rydym
yn chwilio am noddwyr newydd o blith
busnesau lleol ac rydym ar fin lawnsio
gwefan proffesiynol newydd lle bydd
posib hysbysebu a chadw mewn
cysylltiad â‟r clwb.
Mae Clwb Cymric hefyd yn ceisio
cryfhau‟r cysylltiad gyda‟n cynchwaraewyr ac wedi sefydlu Cymdeithas
Cyn-Chwaraewyr lle bydd modd dilyn y
clwb, derbyn tei swyddogol, copi o
gylchlythyr rheolaidd ac hefyd
gwahoddiad i holl gemau a
digwyddiadau‟r Clwb.
Mae‟r ymarfer wedi dechrau bellach
ers sawl wythnos ac mae croeso i
chwaraewyr newydd ymuno â‟r hwyl
bob nos Lun a nos Fercher ar gaeau
Llandaf am 6.30pm.
Os â diddordeb noddi Clwb Cymric
neu ymuno â‟r Gymdeithas CynChwaraewyr, cysylltwch â‟r
Ysgrifennydd, Rhys Meilir, drwy‟r
cyfeiriad
ebost
canlynol:
clwbcymric@hotmail.com.

Hyrwyddo Pêl-droed

Yr Adar Gleision

Llongyfarchiadau mawr i Merfyn
Hopkins, Rhiwbeina, sy‟n Ddirprwy
Bennaeth Ysgol Gynradd Lansdowne,
Treganna. Yn noson wobrwyo Tîm pêldroed Adar Gleision Caerdydd ym mis
Mehefin fe enillodd Merfyn y wobr
Athro Cymunedol y Flwyddyn 2010 am
ei waith yn hyrwyddo pêl-droed yn yr
ysgol a thu fas.
Anrhydedd arall a ddaeth i‟w ran yn
ddiweddar oedd gradd MA (Addysg) ym
Mhrifysgol Fetropolitan Abertawe o dan
diwtoriaeth Dr Sue Lyle. Ei bwnc oedd
sut y gall defnyddio Athroniaeth i Blant
ddatblygu sgiliau creadigol a ieithyddol
mewn plant oed cynradd.

Un o gefnogwyr selocaf yr Adar Gleision
yw John Albert. Gofynnwyd iddo roi ei
sylwadau ar sefyllfa’r clwb ar
ddechrau’r tymor newydd.
Bu’r tymhorau aeth heibio yn rhai
hynod gyffrous i ni‟r cefnogwyr. Bu
cyrraedd rownd derfynol Cwpan yr FA
yn achlysur gall y tîm fod yn falch iawn
ohono. Yn anffodus, diflastod llwyr fu‟n
hail ymweliad â Wembley y tymor
dwetha, ac mae colli i Blackpool yn y
rownd derfynol o‟r gemau ail-chwarae
yn dal i frifo.
Ond dyna’r gorffennol - beth am y
dyfodol? Ar ôl cyfnod digon pryderus,
mae‟n dda gallu dweud bod y sefyllfa
ariannol yn edrych dipyn gwell erbyn
hyn. Roedd colli chwaraewr o safon
Ledley heb dderbyn ceiniog o iawndal yn
anodd iawn ei dderbyn. Ond, yn sydyn
reit, mae tri chwaraewr newydd wedi
cyrraedd – Heaton a Drinkwater, a braf
yw gallu rhoi croeso nôl cynnes iawn i
Jason Koumas. Er gwaetha‟r sibrydion,
gobeithio bydd y sêr eraill –
Whittingham, Burke, Boothroyd a
Chopra, yn aros gyda ni am dymor arall.
Cafwyd dechreuad gweddol i‟r tymor
newydd dydd Sul, 8 Awst, gyda thorf o
dros ugain mil yn mwynhau adfywiad yn
yr ail hanner i ddod yn gyfartal, 1-1, â
Sheffield United. Roedd yr awyrgylch yn
drydanol, a chafodd Mr Britton, cynchwaraewr Abertawe sy nawr gyda
Sheffield United, flas o‟r croeso
traddodiadol y mae cefnogwyr y
Gleision yn ei roi i bob „Swansea Jack‟!
Rhaid canmol y cefnogwyr! Criw
ffyddlon iawn.
Tra bydd tîm yn chwarae yn y stadiwm
newydd, yno hefyd y bydd tyrfa o rai
miloedd. I fod yn gefnogwr pêl-droed i
glwb fel Caerdydd mae‟n hanfodol
cymryd agwedd optimistaidd at bob gêm.
Ennill neu golli, yr un fydd ein hagwedd
at y perfformiad nesaf – edrych ymlaen a
byw mewn gobaith. Mentraf broffwydo
– ar ddiwedd y tymor bydd Caerdydd
eto yn y gemau ail-chwarae, ac yn ennill
1- 0 yn erbyn Norwich yn y rownd
derfynol. (Falle!)
John Albert

Cyfarfod Blynyddol y
Dinesydd
Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol y
Dinesydd yng nghapel Bethel, Rhiwbeina,
ar 8 Gorffennaf. Etholwyd Gwilym E.
Roberts yn Gadeirydd, Bryan James yn IsGadeirydd, Siân Parry-Jones yn
Ysgrifennydd a Cynthia Evans yn
Drysorydd. Y Prif Ddosbarthwr yw Huw
Jones a‟r Swyddog Hysbysebion yw Ceri
Morgan. Etholwyd y canlynol yn aelodau
o‟r pwyllgor: Alun Williams, Falmai
Griffiths, Robin Griffith, Penri Williams,
Elfrys Jones a Rhun Jones.

Nos Fawrth, 17 Awst, a'r rhifyn hwn
o'r Dinesydd ar y ffordd i'w wely, daeth
y newyddion syfrdanol bod Craig
Bellamy yn ymuno â'r Adar Gleision am
dymor. Roedd y newyddion yn rhy hwyr
i gael ymateb John, ond nawr bydd y
tyrfaoedd yn sicr o heidio i'r stadiwm
newydd, a gobeithio na fydd ishe i John
na neb arall o gefnogwyr selog yr Adar
Gleision fecso am y gemau ail-gyfle!!
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Calendr y
Dinesydd
Iau, 9 Medi
Clwb Gwawr Caerdydd. „Dathliad
Tymor Newydd.‟ Noson gymdeithasol
lan llofft yn nhafarn y Cricketers
(„Tafarn y Cadno‟ gynt) am 7.30pm.
Croeso mawr i bawb!
Iau, 9 Medi
Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd.
„Salmau Cân.‟ Siaradwr: Parch. Gwynn
ap Gwilym. Yng nghapel Bethel,
Rhiwbina, am 7.30pm.
Gwener–Sadwrn, 10–11 Medi
Theatr Crwys yn cyflwyno Un o’r Gloch
o’r Tŷ (addasiad Bob Roberts o One
O’Clock from the House gan Frank
Vickery) yn Theatr y Crwys am 7.30pm.
Tocynnau: £5.
Sul, 12 Medi
Sefydliad Aren Cymru. Ras 10k a 2k
Caerdydd, a noddir gan HSBC. Gan y
bydd y digwyddiad yn dathlu ei 25
mlwyddiant eleni, bydd elusennau eraill
yn ymuno, gan gynnwys yr elusen canser
pancreatig, „Amser Justin Time‟, a
sefydlwyd gan y gantores Shân Cothi er
cof am ei gŵr, Justin, yn ogystal â
Diabetes UK Cymru. Manylion pellach:
Tristan Williams (07590-216-784;
tristan@kidneywales.com).
Gwener, 17 Medi
Cylch Cadwgan. Y Prifardd John
Gwilym Jones yn siarad ar y testun
„Llenyddiaeth mewn Emyn‟ yn y
Ganolfan, Tabernacl, Yr Efail Isaf am
8.00pm. Cydnabyddir cefnogaeth yr
Academi Gymreig.
Gwener–Sadwrn, 17–18 Medi
Theatr Bara Caws yn cyflwyno Merched
Eira, drama newydd gan Aled Jones
Williams, yn Neuadd Llanofer,
Caerdydd, am 7.30pm. Manylion pellach
a thocynnau: 029-2063-1144.
Llun, 20 Medi
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Noson
yng nghwmni Eleri Rogers yn festri
Bethany, Rhiwbina am 7.30pm.
Gwener, 24 Medi
Cylch Llyfryddol Caerdydd. Cyfarfod
agoriadol y Cylch, yn Ystafell 0.31,
Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa
Colum, Prifysgol Caerdydd, am 7.00pm.
Cydnabyddir nawdd yr Academi. Croeso
cynnes i aelodau newydd.
Gwener, 24 Medi
Cyngerdd gan „Gantorion Ardwyn
Caerdydd‟ yn Eglwys Dewi Sant, Cilgant
Sant Andreas, am 7.30pm. Croeso
cynnes i bawb.
Iau, 30 Medi
Cyfarfod Cwlwm Busnes Caerdydd. Y
wraig wadd fydd Efa Gruffudd, Urdd

Clwb Rygbi Cymry
Caerdydd (CRCC)
Mae tymor rygbi newydd ar y gorwel,
ond cyn edrych ‟mlaen, beth am edrych
nôl! Tymor hynod lwyddianus i Glwb
Rygbi Cymry Caerdydd (CRCC). Y tîm
cyntaf yn gorffen yn ail yn Adran 6 ac yn
cyrraedd rownd derfynol Cwpan Mallet
ar Barc yr Arfau, yr ail gwpan hynaf yn y
byd. Colli yn erbyn Tredelerch oedd
hanes y clwb ar y noson mewn gêm
galed iawn. Aeth yr ail dîm un cam
ymhellach, Pencampwyr Adran 3
Caerdydd, ennill y Cwpan am y nifer
fwyaf o geisiau yn yr holl ranbarth a
hefyd cyrraedd rownd derfynol y Ninian
Stuart ar Barc yr Arfau. Colli eto yn
erbyn Tredelerch oedd eu hanes ond
serch hynny noson anhygoel i CRCC ar
un o feysydd mwyaf enwog y byd rygbi.
Gobaith Cymru. Yng Ngwesty‟r Holiday
Inn, Stryd y Castell, Caerdydd (6.00 yh
am 6.30).
Gwener, 1 Hydref
Cymrodorion Caerdydd. Noson
Arwisgo‟r Llywydd newydd, yr Athro
John Gwynfor Jones. Bydd ef yn trafod
„Gweinidogion yr efengyl a‟r
ymwybyddiaeth ddinesig Gymreig yng
Nghaerdydd 1880–1939‟. Yng Nghapel
y Crwys am 7.30pm. Croeso i bobl nad
ydynt yn aelodau o‟r Cymrodorion.
Llun, 4 Hydref
Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd yng
Ngwesty Churchills am 7.30 pm.
Siaradwr: Brynach Parri. Manylion
pellach: Tony Couch (029-2075-3625
neu ajcouch@yahoo.co.uk).
Mawrth, 5 Hydref
Noson agoriadol cyfarfod misol (6
chyfarfod dros y gaeaf) sy‟n trafod
cynnyrch llenyddol Eistedd fod
Genedlaethol 2010. Yn festri capel
Tonyfelin, Caerffili, am 7.00pm.
Manylion pellach gan Dr E. Wyn James
(029-2062-8754;
JamesEW@caerdydd.ac.uk). Mae nifer
o aelodau‟r dosbarth yn dod o Gaerdydd
– croeso i ragor!
Gwener, 22 Hydref
Cylch Llyfryddol Caerdydd. Y Prifardd
Glenys M. Roberts yn trafod Cerddi‟r
Goron 2010, yn Ystafell 0.31, Adeilad y
Dyniaethau, Safle Rhodfa Colum,
Prifysgol Caerdydd, am 7.00pm.
Cydnabyddir nawdd yr Academi.
Anfonwch fanylion ar gyfer y Calendr at
Dr E. Wyn James, 16 Kelston Rd., Yr
Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 2AJ
(Ffôn: 029-2062-8754; ebost:
JamesEW@caerdydd.ac.uk).
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Mae‟r clwb wedi mynd o nerth i nerth
gyda wynebau newydd yn ymddangos yn
wythnosol a‟r niferoedd yn ymarfer yn
cyrraedd 50 yn gyson a tri thîm yn
chwarae ar ambell i Sadwrn am y tro
cyntaf mewn chwarter canrif.
Y nod felly yw cynnal momentwm y
tymor diwetha wrth gamu ymlaen i‟r
tymor newydd. Ambell i hen wyneb yn
gadael ond y gobaith yw cael rhai mwy
golygus yn eu lle!!
Nid yn unig ar y cae mae pethau yn
argoeli‟n dda i CRCC. Rydym ar fin
cychwyn ar bartneriaeth gyda Chlwb
Bowls Penhill. CRCC fydd yn rhedeg y
Clwb am y tymor cyfan. O newid
casgenni i gynnal digwyddiadau! Cartref
go iawn i CRCC ar ôl 43 o flynyddoedd
yn nhafarnau‟r ddinas. Mi fyddwn yn
newid y clwb tu fewn a thu fas, a bydd y
ganolfan ar gael i bawb ei defnyddio.
Lleoliad grêt i gynnal cyfarfodydd,
partïon, ymarferion ac, wrth gwrs,
lleoliad grêt i wylio gemau rhyngwladol.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â
clwbrygbi@hotmail.com
Mae bois y clwb hefyd wedi bod yn
brysur dros yr haf yn codi arian!
CyCic2010 oedd her yr haf yma! Beicio
o Gaergybi i Gaerdydd gan gicio 1,000 o
giciau cosb ar y ffordd! (Llun tudalen
16). Y nod oedd codi arian i
adnewyddu‟r Clwb a‟r stafelloedd newid
yn ogystal â dechrau hyfforddiant i blant
yn y tymor newydd. Canolwr y Gleision,
Cymru a‟r Llewod, Jamie Roberts, nath
gicio pethau bant ar Barc yr Arfau.
Roedd y daith yn anodd tu hwnt, 26 o
fois ar y beics a 3 gŵr doeth yn y
cerbydau cymorth! Roedd y croeso yn
anhygoel trwy Gymru gyfan, clwb rygbi
Porthmadog a Machynlleth yn enwedig.
Bydd yna ryw fath o daith yn digwydd
bob blwyddyn o hyn ymlaen, yn codi
arian i‟r clwb ac hefyd i elusennau sydd
yn gysylltiedig â‟r Clwb, croeso i chi
ymuno yn yr hwyl, wel, odd ambell i
fynydd yn hwyl!
Os ydych yn chwilio am glwb rygbi yn
y brifddinas neu yn edrych am gymuned
Gymreig i fod yn rhan ohoni, ymunwch â
Clwb Rygbi Cymry Caerdydd. Ni‟n
edrych am chwaraewyr, cefnogwyr a
ffrindiau i‟r Clwb. Bydd y gemau yn
dechrau ar y 4ydd o Fedi ar gaeau
Llandaf ond mi fydd yr holl wybodaeth
ar ein gwefan www.clwbrygbi.com
Rhys Jones

Diolch
Hoffwn ddiolch i bawb am eu
caredigrwydd i mi wedi'r ddamwain. Bu
eich ymweliadau a'ch cyfarchion, ar lafar
ac ar gerdyn, yn galondid ac yn help o'r
mwyaf i mi. Diolch o galon.
Gwen (Mon Holt)
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Tipyn o gamp

Tîm CyCic2010 ar ddechrau’r daith beicio o Gaergybi i Gaerdydd
Da ydy cyhoeddi bod gŵr ifanc o
Gaerdydd wedi ennill y G yn yr
Eisteddfod Genedlaethol yng Nglyn
Ebwy eleni. A'r gamp: Y Goron? Y
Gadair? Na, y Golff!
Matthew Preece o'r Eglwys Newydd
enillodd y brif wobr yng nghystadleuaeth
golff y Steddfod ar gwrs mynyddig
Gorllewin Sir Fynwy ar y dydd Mercher.
Mewn tywydd garw, fe sgoriodd
Matthew 43 pwynt – 7 ergyd yn well
na'i gychwyniad o 6, gan ennill o 3
phwynt.
Mae Matthew yn aelod o Gymdeithas
Golff y Ddinas, Caerdydd, ac er bod
sawl aelod arall yn amlwg yn y
canlyniadau, doedd neb mor amlwg â
Matthew. Llongyfarchiadau mawr iddo
ar ei lwyddiant!!
Dafydd Hampson-Jones

Merched y Ddinas
1af: Côr Cerdd
Dant dros 16
mewn nifer

Côr Merched
Canna
Yn ennill dwy
gystadleuaeth

RYGBI i BLANT 6 oed
Mae cyfle i blant Blwyddyn Ysgol 2
gael blas o rygbi TAG, ddydd Sul,
Medi 12 ar Faes Diamond, Forest
Farm Road, yn Yr Eglwys Newydd.
Bydd y sesiwn rhwng 10 ac 11 y
bore yn cael ei threfnu gan CRICC
[Clwb
Rygbi
Ieuenctid Cymry
Caerdydd]
Unrhyw riant sy`n siarad Cymraeg
sy`n dod a`i blentyn / phlentyn i`r
sesiwn ac yn fodlon helpu, rhowch
wybod ar 029 20842811 neu 07985
174997.
Os bydd y plant yn mwynhau,
gobeithiwn y byddant yn dod yn
gyson ac yn ymaelodi.

Pedwarawd Isca - 1af: Triawd/
Pedwarawd Cerdd Dant

Côr Aelwyd y Waun Ddyfal 1af: Côr Ieuenctid dan 25 oed
Cofiwch fod cyfle i blant hyd
at flwyddyn ysgol 8, chwarae
rygbi gyda CRICC. Sesiynau yn
dechrau y Sul cyntaf o Fedi.

Côr y Wenallt - 1af : Llefaru dros 16 o leisiau

