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IOAN KIDD
ENILLYDD
LLYFR Y FLWYDDYN
(gweler tud. 3)

DEWI WYN WILLIAMS
ENILLYDD Y FEDAL DDRAMA
(gweler tud.14)

DAWNSWYR
YSGOL GYMRAEG BRO EIRWG
ENILLWYR
GWOBR DDAWNS Y GROES GOCH
(gweler tud. 7)

Cwrt Insole -

Picnic Tedi Bêrs llwyddiannus gynhaliwyd yng
Nghwrt Insole Awst 24 i godi arian at adnewyddu’r tŷ a’r adeiladau
allanol. Bydd y gwaith hwnnw’n dechrau’n fuan yn yr Hydref.
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L
Golygydd:
Bryan James
Golygydd mis Hydref:
Gwynn Matthews
Cyfraniadau erbyn 27 Medi i:
e.g.matthews@btinternet.com
Derwen Deg, 2 Restways Close, Llandaf,
Caerdydd, CF5 2SB
029 20562880
Y Digwyddiadur:
Yr Athro E Wyn James
JamesEW@caerdydd.ac.uk
16 Kelston Road, Caerdydd, CF14 2AJ
029 20628754
Hysbysebion:
Bryan James
db.james@ntlworld.com
52 Highfields, Caerdydd, CF5 2QB
029 20566731

EIN HAWDURON AR Y BRIG

longyfarchiadau gwresog i dri o awduron y Brifddinas a
ddaeth i’r brig yng nghystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn ar
10 Gorffennaf eleni yn y Galeri, Caernarfon!
En il ly d d y c at eg or i
barddoniaeth (Cymraeg)
oedd ein Harchdderwydd
poblogaidd ,
Christine
James, gyda’i chyfrol rhwng
y llinellau, sef dilyniannau a
cherddi
unigol
a
gyfansoddwyd rhwng 2003
a 2013.
Yn y categori ffeithiol
greadigol (Saesneg) yr
enillydd oedd yr amryddawn
Meic Stephens gyda’i gyfrol
Rhys Davies: A Writer’s
Life. Dyma’r cofiant cyflawn
cyntaf i’r awdur Cymreig
toreithiog a chaboledig o
Flaenclydach.

Dosbarthu copïau:
Huw Jones,
huwgybuw@aol.com
22 Blaen-y-coed, Radur,
Caerdydd, CF15 8RL
029 20842811 07985 174997

www.dinesydd.com
Cyhoeddir gan Bwyllgor y Dinesydd.
Nodir hawl y golygyddion i gwtogi
ar erthyglau yn ôl y gofyn.
Argraffwyr:
Gwasg Morgannwg, Mynachlog Nedd.

Ariennir yn rhannol gan
Lywodraeth Cymru
Siopau sy’n gwerthu’r Dinesydd
CABAN, Pontcanna
CANT A MIL VINTAGE, 100 Whitchurch Rd
CHAPTER, Treganna
DERI STORES, Rhiwbeina
FOOD FOR THOUGHT, Y Barri
HALLS, Llandaf
SIOP LYFRAU WINDSOR, Penarth
SIOP PRIFYSGOL CYMRU, 12 Stryd Fawr
SIOP Y FELIN, Yr Eglwys Newydd
VICTORIA FEARN GALLERY, Rhiwbeina

Seren y noson, serch hynny, oedd Ioan Kidd, gyda’i gyfrol
Dewis yn cipio tair gwobr – y categori ffuglen (Cymraeg), Llyfr
y Flwyddyn, sef detholyn y tri beirniad ar draws y tri chategori
Cymraeg (ffuglen, barddoniaeth a ffeithiol greadigol), a hefyd,
gwobr Barn y Bobl. “Rodd ennill y categori yn fwy nag on i
eriod wedi dishgwl,” meddai’r awdur diymhongar, “ac odd
mynd â’r brif wobr wir yn sioc. Wy’n derbyn bod barn pob
beirniad unigol yn gallu bod yn wahanol, felly mae cael tri
beirniad o safon Gareth Miles, Lowri Cooke ac Eurig Salisbury
yn cytuno ar Dewis yn rhoi llawer o foddhad. Hufen ar y
gacen, wedyn, odd cael sêl bendith Barn y Bobl. Rwy mor
ddiolchgar i bawb am eu cefnogaeth.”
Mae Barn y Bobl y dangos bod hon yn gyfrol ddarllenadwy
iawn. Mae Ioan yn trafod rhai o’r problemau mawr sy’n
wynebu teuluoedd ifanc y dyddiau hyn, fel ysgariad, a salwch
terfynol, ond mae’r sensitifrwydd a’r cariad a’r cyffyrddiadau
bach o hiwmor naturiol yn cynnal y daith hyd y diwedd.
Gol.
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“Nôl yn 1950 cynhaliwyd yr Eisteddfod
Genedlaethol yng Nghaerffili pan
weithredwyd y rheol Gymraeg am y tro
cyntaf – ac on i yno!”

Colofn G.R.

U

nwaith eto dyma fi’n cydio yn fy miro i
sgrifennu hyn o golofn ar ôl seibiant dros yr
haf. Ar y cyfan cawson ni haf dymunol ond rwan
mae pawb yn ôl yn y tresi ac yn barod i wynebu
tymor prysur arall fydd yn arwain at y Nadolig.
Cafwyd chwip o Eisteddfod yn Llanelli a nifer o
Gaerdydd megis Charlie Lovell-Jones a Chôr y
Mochyn Du wedi disgleirio ar lwyfan y Brifwyl.
Trefnwyd bws i’r Eisteddfod o Gaerdydd bob dydd
gan Fenter Iaith Caerdydd a manteisiodd llawer ar
y trefniant hwn. Eisoes mae edrych ymlaen at
Eisteddfod Meifod y flwyddyn nesa. Ond cyn
hynny cynhelir Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd
yn ardal Caerffili. Nôl yn 1950 cynhaliwyd yr
Eisteddfod Genedlaethol yn y dre hon pan
weithredwyd y rheol Gymraeg am y tro cyntaf.
Dyna odd fy ymweliad cyntaf ag Eisteddfod
Genedlaethol. Mae llawer o ddŵr wedi mynd dan
y bont ers hynny ysywaeth!
Bu Gŵyl Tafwyl yn llwyddiant ysgubol unwaith
eto eleni a thyrrodd y miloedd i Gastell Gaerdydd.
Odd hi fel bod ar faes y Genedlaethol yna! Ces i
sgwrs â dysgwr yr iaith yno a ddywedodd ei fod

 Mae

wedi bod yn
gyfnod prysur i Pobl
Caerdydd dros yr haf.
Erbyn hyn mae mwy na
2,000
yn
dilyn
y
ddarpariaeth ar Twitter a'r mwyafrif ohonynt yn
darllen erthyglau ar y wefan ar ôl gweld y
cynnwys ar Twitter a Facebook.

yn dod o Aberplwm. Fe’i holais ble odd hynny ac
atebodd Plymouth!
Mae Parc y Rhath yn gyrchfan poblogaidd i
gannoedd o drigolion y ddinas ac eleni bydd y
parc yn gant ac ugain oed. Fe’i agorwyd i’r
cyhoedd ar 20 Mehefin 1894. Byddaf wrth fy
modd yn mynd am dro o gwmpas y llyn o dro i dro
ac yn ddiweddar ces i brofiad anghyffredin gan i
mi weld llanc yn cario cwrwgl go iawn ar ei gefn ar
y llwybr a rhoddodd y cwrwgl yn y dŵr a rhwyfo yn
ddigon deheuig am ychydig cyn dychwelyd i’r lan!
Tybed pwy odd y llanc mentrus hwn?!
Cyn yr Eisteddfod yn Llanelli clywsom am
farwolaeth y Prifardd Gerallt Lloyd Owen a ystyrir
yn un o feirdd gorau Cymru ac yn ystod wythnos
yr Eisteddfod bu farw Nia Powys Cooke merch y
Prifardd W D Williams y Bermo, awdur yr englyn
“Gras Bwyd”, a mam ein colofnydd, Lowri Haf
Cooke. Yna ar ôl yr Eisteddfod bu farw Gareth
Francis
nai
y
bardd
Waldo
Williams.
Cydymdeimlwn â theuluoedd y tri yn ei colled
fawr.

mis nesa.. a gyda diogelwch NATO, dyma'r
unig ffordd o gwmpas y ddinas!

 Dros gyfnod y gwyliau bu Pobl Caerdydd yn

canolbwyntio ar y to ifanc gan gyhoeddi
erthyglau gan blant a phobl ifanc y ddinas fel
rhan o gystadleuaeth Caerdydd Ni, sef
cystadleuaeth i greu cynnwys ar gyfer plant
ysgol yng Nghaerdydd. Roedd y safon yn
ardderchog – enwau'r enillwyr i'w cyhoeddi'n
fuan.
 Rydym

hefyd wedi bod yn adlewyrchu
llwyddiannau Pier Penarth mewn cystadleaueth
genedlaethol, ac yn dilyn hynt a helynt tîm
criced Morgannwg a gemau cyntaf Caerdydd
nôl yn y Bencampwriaeth. Lot o Glebran Da
unwaith eto ... tro ’ma gyda Carys Thomas o
Sustrans Cymru. Felly bant â ni ar ein beic tan
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Dathlu pen-blwydd cyntaf Pobl Caerdydd yn
Tafwyl eleni. Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru,
yn tynnu hun-lun, gyda Gwenda Richards,
Golygydd Pobl Caerdydd ac Emma Meese,
Canolfan Newyddiaduraeth Gymunedol Prifysgol
Caerdydd, a chriw o bobl ifanc fu’n helpu.

WHALU MEDDILIE
“Roedd hi'n werth gweld wyneb
David yn goleuo i gyd pan ddaeth
Llŷr drwy'r drws.”

Beti George

M

ae'n Ŵyl y Banc diwedd Awst. Mae'r
Eisteddfod wedi hen fynd heibio. A
Steddfod dda oedd hi hefyd. Er iddi fod yn
ddeuddeng awr y dydd am saith niwrnod o waith i
fi, roedd hi'n wythnos o wyliau braf hefyd.
Dihuno heddi a meddwl am eiliad bod y cythrel
dementia wedi diflannu a gadael llonydd i ni. Codi
a sylweddoli ei fod e yno o hyd ac mor chwareus
ag erioed yn cael sbort wrth ail-drefnu gwifre
ymennydd David.
Ac mae defod y bore yn dechre gyda'r siafio a'r
gawod a'r dillad glân a brecwast.
Ond dyma gwestiwn annisgwyl
"Where are we going today?”

yn

dod:

Fe gafodd ofal ardderchog pan oeddwn i yn y
'Steddfod. Sian, a wedyn ein ffrindie Kath ac Alan,
wedi rhoi maldod di-ben-draw iddo a mynd ag e
am drip i rywle bob dydd.
Nawr dw i'n teimlo'n euog pan mae'n rhaid i mi
ei ateb: "Na, 'dyn ni ddim yn mynd i unman heddi
– ma gen i waith i neud."
Mae'r post yn cyrraedd. Dyma waedd: "Come to
see – my favourite – he's wonderful." Llun o Llŷr

M

Gofyn am Gofgolofn
yn y Brifddinas
i Jim Griffiths

ae awdur cofiant Jim Griffiths, Arwr Glew y
Werin, a gyhoeddwyd gan Y Lolfa yn yr
haf, yn argyhoeddedig y dylid cael cofgolofn iddo
yng Nghaerdydd.
Nid dyma’r tro cyntaf i’r syniad hwn gael ei
leisio. Cyhoeddodd Emyr Price yn 2000: “Y
sgandal fwya’ un yw nad oes cofgolofn deilwng
iddo yn ei brifddinas er bod un yno i Aneurin
Bevan. Mae gwir angen y fath gydnabyddiaeth, a
hynny ar fyrder.”
Meddai awdur y cofiant, D. Ben Rees: “Aeth
blynyddoedd heibio ers hynny a hyd y gwn i, nid
yw ein harweinwyr cyfoes yn trafod hyn. Ond
gallwn ddweud yn ddibetrus fod ein dyled bennaf
am y Cynulliad Cenedlaethol yng Nghaerdydd i
Jim Griffiths. Ni fyddai Cymru heddiw yr hyn

Williams ar daflen hysbysebu
Coleg Cerdd a Drama.

cyngherddau'r

Uchafbwynt Mehefin i David, a minne, oedd
cael croesawu'r pianydd i swper 'da ni.
Roedd hi'n werth gweld wyneb David yn goleuo
i gyd pan ddaeth Llŷr drwy'r drws. Roedd gwifre ei
ymennydd ar dân wrth iddo ymdrechu i gynnal
sgwrs â'i arwr – ond roedd yr hen Alzheimer's yn
gneud nonsens llwyr o'r rhan fwya o'r geirie oedd
yn dod mâs o'i geg. Ond roedd y pianydd hoffus
mor amyneddgar a chynnes tuag ato. Braint oedd
cael ei gwmni.
Es i 'nôl â Llŷr i'r gwesty – ond methais fynd ag
e at y drws gan fod y stryd wedi ei chau. Roedd yr
heddlu o gwmpas yn cadw trefn ar y twr o bobl
ifainc oedd yn mwynhau eu nefoedd ar nos
Wener. Finne'n hiraethu na fuse'r stryd sy'n
arwain at Neuadd Dewi Sant yn cael ei hagor ar
nosweithie cyngerdd fel bod pobol fel David yn
gallu mynd yno'n rhwydd i fwynhau yr hyn sy'n
cyfateb i nefoedd iddyn nhw.
Ond mae'r tocynne wedi cyrraedd i fynd i
gyngerdd Llŷr yn y Coleg Cerdd a Drama ym mis
Hydref. Ryn ni'n edrych mlân!
ydyw heb ei gyfraniad gwerthfawr i’n bywyd fel
cenedl.”
Jim Griffiths (1890–1975) yw un o wleidyddion
Cymraeg pwysicaf ail hanner yr ugeinfed ganrif a
Gweinidog Gwladol cyntaf Cymru a dyma’r gyfrol
Gymraeg gyntaf sy’n cwmpasu bywyd a gyrfa’r
gwleidydd o’r Betws, Cwm Aman.
Dywed y gwleidydd Gwilym Prys Davies fod y
gyfrol hon yn “gyfraniad pwysig i’n dealltwriaeth o
sut y tyfodd James Griffiths i fod y mwyaf
dylanwadol o ddigon o’r arweinwyr a frwydrodd o
fewn y Blaid Lafur dros ddatganoli llywodraeth
Cymru i Gynulliad Etholedig i Gymru.”
Beth yw eich barn chi, ddarllenwyr y
Dinesydd? A ddylid rhoi pwysau ar ein
harweinwyr gwleidyddol i godi cofgolofn i
Jim Griffiths yn ein prifddinas?
Gol.
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Cymdeithas Wyddonol
Cylch Caerdydd

Y

Pigion o’r Brifwyl

n y Genedlaethol eleni penllanw’r arlwy i mi
oedd y Ddarlith Wyddonol a draddodwyd gan
Syr John Meurig Thomas; roedd Pabell y
Cymdeithasau dan ei sang. Fel y gwyddys,
Llanelli a’r cyffiniau (Cwm Gwendraeth yn
benodol) yw milltir sgwar y gwyddonydd bydenwog. Soniodd am hyn yn ei araith fel Llywydd yr
Ŵyl ar Sadwrn olaf yr eisteddfod. Yn ei ddarlith
dan y teitl, Dau Gymro, Dau Sais, Un Americanwr,
cyfeiriodd at gampau E.J.Williams, W.R.Grove,
Michael Faraday, Humphry Davy a Benjamin
Thompson. Wrth godi i draddodi, dyma dynnu ei
dei a’i siaced gan ddatgelu ar unwaith ei fod wrth
ei fodd, wrth ei ddiléit o sgwrsio gyda chynulleidfa
fyw. Bodlonwyd pawb i’r eithaf.
Unwaith eto roedd y Pafiliwn Gwyddoniaeth a
Thecholeg yn fwrlwm o weithgareddau ac
arddangosfeydd i ddifyrru’r lluoedd o bob oedran
oedd yn galw heibio ac yn ymdaflu i’r tasgau. Mil o
ddiolch I’r trefnydd Robyn Wheldon-Williams a’i
gyfeillion. Clywais sylwadau canmoliaethus am
ddarlith Rhodri Evans ynghylch eiliadau cyntaf y
bydysawd yn dilyn y Glec Fawr.

y Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg.
Ofer eleni oedd fy ymchwil blynyddol wrth
dwrio am gyfeiriadau a chyffyrddiadau gwyddonol
gan y beirdd. Denwyd fy sylw at feirniadaeth ar
gynigion cyfansoddi Telyneg, ‘Cerdd hir….yn
dathlu darganfod  ym myd mathemateg…braidd
yn anfarddonol oedd y gerdd’. Rwy’n amheus
ynghylch y gair ‘darganfod’ yn y cyswllt hwn.
Ymhlith y cyfeiriadau hynaf, ond heb enwi  fel y
cyfryw, yw hwnnw yn yr Hen Destament (1
Brenhinoedd 7, 23) ond gwerth  yma yw 3 ar ei
ben. Gŵyr pawb(?) mai 3.14……. neu 22/7 yw’r
gwerth. Hwyrach nid pawb sy’n gwybod mai
Cymro o Sir Fôn, William Jones (1675-1749) sy’n
cael ac yn haeddu’r clod am gyflwyno  i’r byd.
Gan na chefais fodlonrwydd ynghylch
cyfeiriadau llenyddol at wyddoniaeth, bodlonais ar
arfer fy ngreddf wyddonol a cheisio rhifo neu
fesur. Dyma’r canlyniadau. Yn gyntaf, nid oes
diffiniad clir o’r gair ‘llinell’ mewn awdl na dilyniant;
eleni maent yn amrywio o un gair i naw gair. Beth
felly yw ystyr yr amod, ‘…heb fod dros 250 llinell’?
Yn ail, mae beirniadaeth Dylan Iorwerth yn
cynnwys y gair ‘yna’ (’na) 26 gwaith mewn
oddeutu 3,120 o eiriau – mwy o lawer na’r un
beirniad arall. Fy nehongliad? Roedd Dylan
Iorwerth yn adrodd ei feirniadaeth yn syth i
beiriant tra bod y lleill yn ysgrifennu ac adolygu!
Neville Evans

Llongyfarchiadau i Goronwy Wynne ar ennill

Eisteddfod y Cymoedd
Cwm Rhymni

Mae croeso mawr yn eich disgwyl chi yn Ystrad
Mynach nos Wener, 17eg o Hydref.

Annwyl Gyd-eisteddfodwyr,
Eleni byddwn yn cynnal Eisteddfod y Cymoedd
am yr wythfed flwyddyn yn olynol.
Cynhelir yr eisteddfod yn Ysgol Lewis i Ferched,
Ystrad Mynach eleni eto. A’r dyddiad yw nos
Wener, 17eg o Hydref gan ddechrau am 5.00 o’r
gloch.
Y beirniaid eleni yw Eleri Darkins a Wil Morus
Jones (Cerddoriaeth), Anni Llŷn
(Llefaru a
Llenyddiaeth
Ieuenctid),
Aled
Gwyn
(Llenyddiaeth Agored), Marie Evans (Dawns) a
Gwyneth Davies (Ffotograffiaeth).
Y cyfeilydd fydd Lowri Guy.
Byddai Ysgrifenyddion yr Eisteddfod, yn barod
iawn i anfon atoch fwy o fanylion.
Cysylltwch â Sian Griffiths ar 02920 889295 neu
Sianpg@btinternet.com ;
Linda
White
ar
02920
lindacharnellwhite@gmail.com
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neu

Yn gywir,
R. Alun Evans
(R. Alun Evans)
Cadeirydd Eisteddfod y Cymoedd

Ar Werth
Llwyfan (Gopak)
addas i arweinyddion corau,
neu arall, mewn cyflwr arbennig.
Maint: llwyfan 1m x 1m x 0.40m,
gris 1m x 0.50m x 0.25m.
ffrâm diogelwch 1m x 1.25m.
Costau pan yn newydd - £650.
Agored i gynigion.
Cysylltwch â Caerdydd 20 623873

Merched y Wawr
Bro Radur

Sioned Wiliam, Craciau Bet Jones, Ryan a Ronnie
Hywel Gwynfryn, Edau Bywyd Elen Wyn, Gabriela
John Roberts a Milionêrs Marlyn Samuel.

leni mae’r Gangen yn dathlu 25 mlynedd ac
mae aelodau’r pwyllgor newydd wedi paratoi
rhaglen amrywiol fydd yn cynnwys Arddangosfa
Gosod Blodau, Dathlu Llwyddiannau 10 Mlynedd
Canolfan y Mileniwm, Dathlu Nadoligaidd gyda
bwyd ac adloniant yn Y Bae, Arddangosfa
Coginio, Sgiliau Achub Bywyd gyda pharamedig,
Dathlu 150 Y Wladfa, Noson y Dysgwyr a Noson
Brethyn Cartref. Bydd y cyfarfod agoriadol ar Fedi
3 yng nghwmni Olwen Rees gyda sgwrs ‘Mae
bywyd yn braf!’ Croeso mawr i’r aelodau
presennol, i aelodau newydd a
chyn-aelodau i ymuno gyda ni
erbyn 7.30p.m. ar nos Fercher
gyntaf y mis yn Festri Capel y
Methodistiaid
Saesneg,
Windsor Road, Radur.

Dan ni’n ddiolchgar iawn i Eirlys ac i Carys am
eu parodrwydd i barhau i ofalu am y ddau
weithgaredd yma.

E

Ar y pedwerydd bore Mercher bob mis, am
10.30, mae Carys Tudor Williams yn trefnu ac yn
arwain teithiau cerdded lleol [sy’n gorffen mewn
lle cyfleus am ginio]. Gan amlaf mae Carys wedi
gallu trefnu tywydd braf hefyd! Yn ystod y
misoedd ola aeth y criw o amgylch llefydd fel Parc
y Rhâth, Sain Ffagan, Bae Caerdydd, Parc Bute,
Yr Eglwysnewydd a Rhiwbeina ac yn yr ardal o
gwmpas Tŷ Nant.

Meri Griffiths

Yn ogystal â’r cyfarfodydd
misol yn Radur mae dau
weithgaredd
ychwanegol
llwyddiannus iawn ar gyfer yr
aelodau, sef y Clwb Llyfrau a’r
Clwb Cerdded. Eirlys Davies
sy’n arwain y Clwb Llyfrau yn y
Llyfrgell Ganolog ar y trydydd
dydd Mawrth bob mis am 1 o’r
gloch. Eleni cafodd tua 16 o
selogion flas mawr ar ddarllen a
thrafod y llyfrau hyn Paris
William Owen
Roberts, Aderyn Brith Rhiannon
Gregory,
Llwch yn yr Haul
Marlyn Samuel, Dal i Fynd

Carys gyda’i chriw cerdded yn dechrau o’r Plough, Yr Eglwysnewydd.

Buddugoliaeth ar lwyfan yr 02
yn Llundain!
(parhad o dud. 1)

M

ae tîm o ddawnswyr o Ysgol Gymraeg Bro
Eirwg wedi llwyddo ar lwyfan yr O2 yn
Llundain, gan gipio gwobr ddawns Brydeinig y
Groes Goch.
Fe wnaeth y garfan o 14 disgybl o flynyddoedd
5 a 6 guro cystadleuaeth ffyrnig o dimoedd o bob
rhan o Gymru a de-orllewin Lloegr yn ystod eu
taith i Lundain, gan ennill rowndiau yn y Bontfaen
a hefyd Rydychen.
Cyrhaeddodd y gystadleuaeth ei huchafbwynt
yn yr O2 yn Llundain ddydd Sul 13 Gorffennaf, lle
daeth enillwyr rhanbarthol at ei gilydd i gystadlu
yn y rownd derfynol. Cipiodd Ysgol Bro Eirwg y

teitl o flaen enwogion megis dawnswyr Diversity,
Angela Rippon a llond bws o gefnogwyr o’r ysgol!
Roedd Bro Eirwg yn falch iawn o fod yn
chwifio'r faner dros Gymru ac roedd yn brofiad
bythgofiadwy i’r disgyblion. Yn y feirniadaeth
dywedwyd bod gan dîm Bro Eirwg ‘bersonoliaeth
wych’ ar y llwyfan a bod eu dawnsio yn egnïol ac
yn effeithiol tu hwnt. Roedd y beirniaid yn hoff o
thema'r ddawns, yr Ail Ryfel Byd, lle darluniwyd y
berthynas rhwng ifaciwîs a’u tadau a aeth i’r
rhyfel.
Fe gododd yr ysgol dros £200 at elusen Y
Groes Goch i gefnogi’r gwaith hanfodol maent yn
ei wneud ar draws y byd.
Fel gwobr, fe dderbyniwyd cwpan euraidd a
hefyd gwersi gan Yr Academi Ddawns Frenhinol.
Mae’r holl garfan yn edrych ymlaen at y gwersi
gyda’r dawnswyr proffesiynol ym mis Medi.
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NABOD EIN POBOL
Falmai Griffiths yn holi
Maggie Thomas
Ble cawsoch eich geni?
Ces i fy ngeni yn Ysbyty Dewi Sant ym Mangor.
Dydy hi ddim yno mwyach ers adeiladu Ysbyty
Gwynedd ym Mhenrhosgarnedd. Merch o Ynys
Môn, gwlad y medra, ydw i, yn dod o
Borthaethwy.
Ble cawsoch eich addysg?
Es i i Ysgol Gynradd Ddwyieithog y Borth ac
ymlaen i Ysgol Gyfun David Hughes. Dewisais
gael fy addysg yn ddwyieithog er fod yno ffrydiau
Cymraeg a Saesneg. Doedd dim diddordeb gen i i
fynd ymlaen i’r chweched dosbarth achos
roeddwn wedi penderfynu fy mod eisiau gweithio
mewn siop trin gwallt ers yn ferch fach. Felly
gadewais Ynys Môn a mynd i Goleg Llandrillo yn
Rhos. Treuliais ddwy flynedd yno a chael
mwynhad ac ysbrydoliaeth trwy gydol y cwrs.
Doedd dim hiraeth arnaf achos roeddwn yn mynd
nôl i weithio yn siop gigydd fy nhad er mwyn cael
pres ac wedyn mewn salon ym Mangor uchaf. Yn
ystod yr ail flwyddyn aethon ni ar daith gyda’r
coleg i Verona yn Yr Eidal i weld cystadleuaeth y
byd mewn trin gwallt ac roedd y brodyr
Constantinou o Gaerdydd yn cystadlu. Cawson
weld y gwobrwyo yn yr amphetheatr agored lle
maen nhw’n cynnal yr operâu. Dwi’n dal i gofio
gweld y tri brawd Simon, Tino a Stavros yno a
chael tynnu ein lluniau gyda nhw yn 1986.
Pryd daethoch chi i Gaerdydd a pham?
Des i yma ym mis Gorffennaf 1987 i ddechrau fy
ngyrfa gyda’r Brodyr Constantinou yn eu salon yn
City Road, a byw mewn fflat uwchben y salon.
Wedyn agoron nhw salon yng Nghasnewydd ac
es i yno i weithio. Yna es i’r salon yn Nhreganna
lle bûm am flynyddoedd lawer. Dw i nôl yn City
Road yn gweithio yn rhan amser nawr ac yn cael
pleser yno.
Faint o blant sy’ gennych?
Dau, mae Siôn yn 13 ac yn mynychu Ysgol Gyfun
Plasmawr ac mae Mali’n ddeg ac yn mynd i Ysgol
Gynradd Pwll Coch ac mae’r ddau’n hapus eu
byd. Serch hynny, mae Mali’n dioddef o Alopecia,
salwch sy’n achosi colli gwallt. Dechreuodd pan
oedd hi’n dair oed ond doedd hi ddim yn
ymwybodol o’r cyflwr tan ei bod yn bump oed.

Mae’r ddwy ohonom yn aelodau o Alopecia y D.U.
ac yn gweithio i godi ymwybyddiaeth o’r salwch.
Mae’n syndod cyn lleied o bobol sy’n gwybod am
y fath gyflwr. Ers 2010 mae’r ddwy ohonom wedi
tynnu sylw a chodi llawer o arian tuag at ymchwil
i’r cyflwr achos ar hyn o bryd does neb yn gwybod
pam mae hyn yn gallu digwydd. Dwi mor falch bod
Mali wedi cael pob cefnogaeth gan yr ysgol ac
hefyd gan y plant.
Beth ydy eich diddordebau?
Dw i’n cerdded llawer ond ers salwch Mali dwi’n
seiclo, rhedeg a cherdded mynyddoedd. Yr her
fwyaf eto oedd cerdded i fyny tri chopa Cymru –
Yr Wyddfa gyntaf, wedyn Cader Idris ac yna Pen
y Fan – y cyfan mewn 17 awr! Dw i hefyd yn
cynghori pobl a phlant sy’n dioddef o’r cyflwr yma.
Mae Mali’n gwneud ei rhan hefyd gan siarad â
phlant sy’n dioddef. Dw i hefyd wedi cael
hyfforddiant gan Simon Constantinou ar sut i
wneud wigs gyda gwallt a rhai synthetig. Mae
Simon, fy nghydweithwyr, a’r cwsmeriaid wedi rhoi
cefnogaeth fawr i’m hymdrechion.
Oes yna rywbeth ’dych chi’n arbennig o hoff
ohono yng Nghaerdydd ac oes ’na bethau
’dych chi’n eu casau?
Mae Caerdydd yn lle delfrydol i fyw ynddo gyda
digon o barciau ym mhob man ond dw i’n casau yr
holl drafnidiaeth, yn enwedig nawr gan fy mod yn
cerdded neu ‘n seiclo i’r gwaith. Hefyd mae costau
parcio yn fy nghythruddo.
Pwy sy wedi dylanwadu arnoch?
Mam. Mae hi wedi fy helpu i fod yn berson
cydwybodol a chymwynasgar a wedi rhoi’r
safonau a’r gwerthoedd gorau i mi. Mae wedi fy
helpu trwy gydol fy oes. Collais fy nhad cyn i’r
plant gael eu geni. Dw i’n ddiolchgar i Chris fy
ngŵr a Siôn am roi pob cefnogaeth i Mali a mi yn
ein menter fawr i helpu Cymdeithas Alopecia.

Rhoddion
Dymuna Pwyllgor Y Dinesydd ddiolch yn fawr i Gôr Aelwyd Hamdden, Merched y Wawr Radur, Y
Cymrodorion a Chlwb Cinio Merched Caerdydd am eu rhoddion hael tuag at gynnal ein Papur Bro.
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Llwyddiannau Llanelli
Mae Eisteddfod Llanelli wedi bod yn lle
llwyddiannus i’r Ganolfan sawl gwaith. Yn 2000
enillodd Sandra De Pol Dysgwr y Flwyddyn.
Roedd hi’n byw ym Mhatagonia ar y pryd ond ers
hynny mae hi’n byw yng Nghaerdydd ac yn
gweithio fel tiwtor llawn amser yn y Ganolfan. Ers
2007 mae 4 enillydd wedi dysgu Cymraeg gyda ni
yng Nghaerdydd a’r Fro. Ac eleni, dyma un arall –
Joella Price. Llongyfarchiadau mawr! Roedd y
noson gyhoeddi yn noson arbennig o ddathlu ym
Mharc y Scarlets.
Roedd cyn enillwyr
Sandra
De
Pol,
Isaias
Grandis a
Martin Croyden yn
bresennol yn ogystal
â Christine James yr
Archdderwydd.
Yn ôl Joella, “ Os
dych chi wir eisiau
dy s gu ,
gw n ew ch
bopeth yn Gymraeg.
Treuliwch amser ar y
Joellla Price
pwnc.
Ewch amdani!
Dysgwr y Flwyddyn
Dosbarthiadau,
gweithgareddau y tu allan i’r dosbarth, siarad â
ffrindiau Cymraeg, pethau ar lein a dechrau pob
sgwrs yn y Gymraeg.” Ers yr Eisteddfod mae
Joella’n brysur yn teithio o gwmpas yn ysbrydoli
pobl i ddefnyddio’u Cymraeg yn fwy aml.

Addysg Gymraeg yn y Brifddinas
Adroddiad Michael Jones, 25 Gorffennaf

Y

r wythnos yma cafodd Ceri Owen (Swyddog
Datblygu RhAG) a minnau gyfarfod buddiol
iawn gyda Nick Batchelar, y Cyfarwyddwr Addysg.
Ynghynt roeddwn wedi cael rhifau mynediad
hyd at ddechrau Gorffennaf gyda’r newyddion da
eu bod wedi cyrraedd 705. Rydym wedi dod yn
agos at y 700 yn 2012 a 2013 ond o’r diwedd
dyma ni trwy’r ‘rhicyn’ (chwedl y gogledd). O’r rhai
a osododd AG fel dewis cyntaf, collwyd 12 i
addysg Saesneg, a 7 i addysg ffydd – cyfanswm o
ryw 2.5% o’r cyfan. Mae hyn wedi digwydd am fod
cymaint o ysgolion yn llawn ac, wrth gwrs, mae
lleihau y nifer ar gyfer Pwll Coch (lawr o 90
llynedd i 60 eleni) wedi cael effaith o feddwl bod
180 wedi ceisio’r 150 lle sy ar gael rhwng
Treganna a Pwll Coch. Am wn i mae 4 o hyd y tu
fas (yn ceisio llefydd sy ddim ar gael yn Nant
Caerau, er i Dylan Hughes y pennaeth ddweud
bod y 4 mewn gwirionedd yn 15).
Ond o ganlyniad mynd i weld Nick Batchelar
rwyf wedi cael copi o CySAG Caerdydd. Fe
wnaeth newid y drafft a welais i yn sylweddol

Dysgwyr y Ddinas
Colofn yng ngofal Suzanne Condon, Swyddog
Dysgu Anffurfiol, Canolfan Cymraeg i
Oedolion Caerdydd a Bro Morgannwg
Buodd ein côr wrthi’n ymarfer yn Trinity
Church Hall, Y Barri, am dri mis cyn yr Eisteddfod.
Roedd yn werth pob munud oherwydd enillodd
Côr Dysgwyr Caerdydd a’r Fro y wobr gyntaf yn y
Pafiliwn Mawr Pinc! Dyma’r flwyddyn gyntaf mae
corau i ddysgwyr wedi cystadlu yn y Pafiliwn yn lle
cystadlu ym Maes D yn unig.
Hefyd, llongyfarchiadau i Helen Kennedy am
ddod yn 3ydd yn canu unawd. Mae hi’n byw ym
Mhenarth ac yn dysgu ar lefel Mynediad gyda’r
Ganolfan ers dwy flynedd.
Aeth 12 dysgwr o’r Ganolfan i wirfoddoli ym
Maes D eleni, ynghyd â nifer o diwtoriaid. Buodd
hi’n wythnos brysur – a buddiol.
Dyma gyfraniad olaf Suzanne Condon i’r golofn
hon, felly diolchwn iddi am ei chyfraniadau gan
ddymuno’n dda iddi yn ei swydd newydd yn y
Ganolfan. Ym mis Medi bydd Glyn Wise yn dod
yn Swyddog Datblygu Anffurfiol yn ei lle – ie,
dyna chi, Big Brother – ac edrychwn ymlaen at
ei groesawu yn un o golofnwyr y Dinesydd.

iawn, i dderbyn y rhan fwyaf o’r pwyntiau
beirniadol a wnawd gan John Hayes, Rhys
Harries a finnau. Mae’r cynnydd yn y ddarpariaeth
arfaethedig wedi codi o 47 i 107 trwy helaethu
ysgol Grangetown i 2 ffrwd o’r cychwyn cyntaf (yn
2016 a nid 2017 fel oedd bwriad Julia Magill) a
thrwy addo ffrwd ychwanegol yn Sblot. Rwyf wedi
clywed si bod Ysgol Baden Powell yn cael adeilad
newydd yn agos i Willows (efallai i fynd yn 3 ffrwd)
a bod Glanmorfa yn symud i etifeddu’r adeilad
(sy’n un dymunol iawn). Mae cynnydd o 3.5 ffrwd
yn dderbyniol iawn, yn arbennig o ystyried bydd
10/15 lle ychwanegol ar gael yng Ngwaelod-ygarth nawr nad oes hawl i blant Ffynnon Taf fynd
yno.
Wrth gwrs, mae 27+ ffrwd yn ormod i’w derbyn
yn y dair ysgol uwchradd (20 ffrwd i gyd) a bydd yr
esgid yn dechrau gwasgu erbyn 2020. Rwy’n
clywed y bydd Bro Morganng yn orlawn tua’r un
pryd ac fe fyddai’n synhwyrol i ddefnyddio
Glynderw (66% llawn) i wasanaethu rhan o
Gaerdydd a’r Fro. Mae Llanfihangel a Cantonian
yn yr un sefyllfa â Glynderw o ran nifer ac fe allai
disgyblion y dair ysgol ffitio mewn i ddwy.
Ond, dros dro, mae’r newyddion yn dda.
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NEWYDDION O’R EGLWYSI
EGLWYS EBENESER

wyliau haf a’i gefnogi yn y fenter
newydd hon, dros y flwyddyn
nesaf.
Yr Atig
Wyt ti rhwng 18 a 35 oed ac am
ddod i ddigwyddiad Cristnogol
fydd yn apelio atat? Os felly, beth
am ddod i Eglwys y Ddinas,
Windsor Place, ar nos Sul gyntaf
pob mis am 8:00?

Apel Haiti
Rhwng
Medi
llynedd
a
Gorffennaf eleni bu’r aelodau’n
ymateb i ‘Her Haiti’. Drwy flychau
a roddwyd i’r aelodau, potel
cadw fe gânt, a nifer o
weithgareddau, llwyddwyd i godi
£4,655. Braint oedd cael bod yn
rhan o ymgyrch fawr Undeb yr
Annibynwyr, law yn llaw â
Chymorth Cristnogol, i godi arian
i ail adeiladu Haiti yn dilyn y BETHEL, PENARTH
Mewn oedfa ddiweddar, dan
ddaeargryn fawr yn 2010.
arweiniad ein gweinidog Kevin,
Cerrig milltir
bu’r myfyrdod yn deillio o’r hen
Yn
ystod
mis
Gorffennaf
hanes am yr ymrafael rhwng
dathlodd Rosaline Bowen ei
Dafydd a Goliath (1 Samuel, 17,
phen-blwydd yn 80 oed ac roedd
38-54). Wrth agor ei sylwadau
Betty Jones yn 90 oed. Bydd
rhybuddiodd Kevin ni rhag mynd
Arthur Bowen, yntau, yn 90 oed
ar ôl manylion yr hanes a
yn ystod mis Medi. Dymuniadau
chanolbwyntio ar y geiriau
gorau iddynt.
allweddol, ‘….yr wyf fi’n dod atat
Taith Rygbi
yn enw Arglwydd y Lluoedd….’.
Yn ystod mis Gorffennaf teithiodd Bwrdwn y bregeth oedd mai’r un
Gruffydd Thomas, Cai Hayes a argyhoeddiad mewn ffydd yw’r
Siôn O’Brien ar daith i Dde ymateb priodol pan fyddwn
Affrica gyda thîm rygbi Ysgol ninnau yn wynebu ‘Goliath’ ar ein
Glantaf.
Ceri Evans oedd yr llwybrau, megis ofn, iselder
arweinydd a’r prif hyfforddwr ysbryd,
gor-ddibyniaeth
(nid
gyda
Gruffudd
Evans
yn alcohol a chyffuriau yn unig).
cynorthwyo. Croeso nôl iddynt ar Yn
ddiweddarach
yn
yr
ôl taith hynod o lwyddiannus.
wythnos soniais wrth gyfaill am
yr oedfa. Ei ateb oedd, ‘Pwy
Llongyfarchiadau
...i holl ieuenctid Ebeneser ar eu laddodd Goliath?’ ‘Dafydd, wrth
canlyniadau campus yn dilyn gwrs,’ meddwn i yn swrth. ‘Beth
sefyll arholiadau TGAU, Lefel ‘A’ am 2 Samuel 21, 19?’ meddai ef.
cwmwl
dros
ein
a Graddedig. Dymunwn yn dda Daeth
cymdeithas
ym
mis
Awst
gyda’r
iddynt i gyd wrth iddynt barhau
mewn addysg neu symud newyddion am farwolaeth Miss
Mair Harries, hithau o fewn
ymlaen i fyd cyflogedig.
dyddiau i’w 99 oed. Ers rhai
Blwyddyn ‘Medrau’
blynyddoedd bu Mair yn trigo
Gwych yw gallu dweud fod mewn cartref gofal ym Mhenarth.
Gwion Dafydd, Y Rhyl, wedi’i
Roedd ganddi gysylltiad agos
dderbyn ar gwrs Vocate a bydd
gyda Bethel, fel ei chwaer Dilwen
yn dechrau ar flwyddyn o fu farw yn 2008. Eu tad ar un
hyfforddiant
fel
gweithiwr adeg oedd trysorydd y capel.
ieuenctid Cristnogol ym mis Nyrs oedd Mair yn ôl ei
Medi. Cynhelir y cwrs gan galwedigaeth oes a daliodd y
Eglwys Glenwood a bydd Gwion reddf at ofalu gyda hi ar hyd ei
yn derbyn profiad ymarferol yn bywyd, yn ei ffyddlondeb i’r oedfa
ein plith. Bu’n mynychu’r oedfaon a’i
sgyrsiau
mynych
dros
dros y pedair blynedd diwethaf flynyddoedd ei chystudd am
tra’n fyfyriwr Archaeoleg ym
gyflwr yr achos. Erys coffa da
Mhrifysgol Caerdydd. Edrychwn
amdani.
ymlaen i’w groesawu nôl o’i
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EGLWYS Y CRWYS
Cyfarchion
Dros yr haf bu Mrs. Glenys
Thomas yn Ysbyty Maelor
Wrecsam ond mae bellach wedi
dod
i
Ysbyty
Llandochau.
Dymunwn adferiad llwyr iddi a
gobeithiwn ei gweld yn yr
oedfaon yn fuan.
Mae Mrs. Ros Williams bellach
yn Ysbyty Llanymddyfri wedi
cyfnod byr yn Ysbyty Glangwili ar
ôl iddi gael ei throsglwyddo o
Ysbyty Llandochau. Gobeithir y
bydd yn ymgartrefu yn ei fflat
newydd yng Nghaerfyrddin cyn
bo hir.
Bu Mrs. Eirwen Jones yn
Ysbyty’r Mynydd Bychan ond
mae bellach wedi cael dod adref.
Dymunwn yn dda iddi hi a Keith.
Llongyfarchiadau
Llongyfarchiadau i Angharad a
Kevin Evans ar enedigaeth
Osian Llŷr, ŵyr bach i Brian a
Margaret Kemp.
Llongyfarchiadau hefyd i Elinor a
Daniel
Van
Leempoel
ar
enedigaeth Benjamin Rees yn
St. Albans, ŵyr i Drs. Les a
Bethan Dingley.
Ein dymuniadau gorau iddynt.
Eisteddfod Genedlaethol Sir
Gâr
Llongyfarchiadau calonog i Osian
Rowlands ar ennill y drydedd
wobr ar yr Unawd Bas dros 25
oed. Pob dymuniad da i’r
dyfodol. Llongyfarchiadau hefyd i
Rhian Huws Williams ar gael ei
hurddo i'r Wisg Las yn yr Orsedd.
Ieuenctid
Ein llongyfarchiadau cynhesaf i’n
hieuenctid oll ar eu llwyddiant yn
yr arholiadau yn ystod yr haf.
Rydym yn falch iawn ohonynt ac
yn dymuno’r gorau iddynt yn y
dyfodol.
Mis Awst
Braint i aelodau’r Crwys oedd
cael cyd-addoli â’n cyfeillion yn y
gwahanol Eglwysi Cymraeg yn
ystod mis Awst. Bu’r oedfaon yn
hynod o fendithiol a diolch iddynt
i gyd am eu croeso.

EGLWYS DEWI SANT
Cydymdeimlo
Cydymdeimlwn yn ddiffuant â:
Mair a Gwynn Matthews ar
farwolaeth mam Mair, Nan
Roberts, a oedd yn annwyl gan
bawb a ddaeth i'w hadnabod yn
yr eglwys;
Wyn ac Ann Mears a'r teulu o
golli tad Wyn, Esgob Cledan
Mears. Wedi ymddeol fel Esgob
Bangor a dod nôl i Gaerdydd i
fyw ymdaflodd Cledan i fywyd yr
eglwys. Roedd ei waith yn
amhrisiadwy boed yn arwain
astudiaethau
Beiblaidd
neu
deithiau
cerdded,
cynnal
gwasanaethau,
pregethu'n
ddeallus, bugeilio (a wnaeth mor
gydwybodol
ym
mhob
interegnum) neu'n cael sgwrs,
stori a thynnu coes dros baned
gydag ymwelwyr ac aelodau fel
ei gilydd. Roedd yn ffrind i bawb
a gedy fwlch mawr ar ei ôl.
Bedydd
Bore Sul y 13eg o Orffennaf yng
ngwasanaeth
y
Cymun
bedyddiwyd Ioan Wyn Clarke,
mab Owain ac Elin Clarke, gan ei
dad-cu yr Hybarch Emyr Wyn
Rowlands. Ac yn y prynhawn
bedyddiwyd Seth Jeffreys mab
Alan a Chatrin Jeffreys ac ŵyr
John a Chris Livsey. Dymunwn
bob bendith ar y ddau deulu.
Cyngerdd
Cynhaliwyd cyngerdd haf Côr y
Gleision yn yr eglwys ganol
Gorffennaf a chafwyd noson
hyfryd o fwynhad pur yn gwrando
ar y côr yn canu darnau cyfoes a
hen
ffefrynnau.
Trwy
garedigrwydd y côr derbyniodd yr
eglwys hanner yr elw a wnaed ar
y noson.
Ar gefn dy feic
Ddiwedd Awst aeth criw heini ar
daith seiclo o Landaf i Barc
Cosmeston
ar
draws
y
morglawdd yn y Bae. Cafwyd
diwrnod hamddenol braf a
gobeithir cael taith arall ddiwedd
Medi.
Genedigaeth
Llongyfarchiadau mawr i Catrin a
Dave Taylor ar enedigaeth Beth
Wyn. Wyres fach arall i Ann a
Wyn Mears.

EGLWYS Y TABERNACL
Oedfa’r Ifanc a’r BBQ
Lluniwyd yr oedfa gan bobl ifanc
y Dosbarth Beiblaidd. Y tri
siaradwr
oedd
Marc
Jon
Williams, Rhys a Rhodri ab
Owen. Cyflwynwyd yr emynau, y
weddi a’r darlleniadau gan Rhian
James, Rhiannon Baker. Noa
Evans, Steffan Long a Gruffydd
McVeigh. Roedd y BBQ yng
ngofal Ffion a Nigel Baker a Paul
McVeigh.
Graddio
Llongyfarchiadau i Angharad
Jones, Mathew Metcalf, Aron
Snowsil a Dewi Preece ar ennill
eu graddau yn ddiweddar.
Gorffennodd Alice Reed ei chwrs
deintyddol hefyd, a bydd yn
cychwyn ar ei gyrfa ddeintyddol
yn Abertawe.
Swydd Newydd
Apwyntiwyd Bethan Pickard i
swydd uwch ddarlithydd ym
Mhrifysgol
De
Cymru,
Caerllion. Hefyd enillodd wobr
MacMullen am y darn o waith
gorau yn ymwneud ag anabledd
dysgu.
Bore Coffi
Diolch i dri theulu am eu croeso i
fore coffi ar eu haelwydydd Calan a Malcolm McGreevey
ganol mis Mehefin, Sian a Denzil
John ym mis Gorffennaf ac yna
Eluned ac Owen Rook ganol
Awst.
Newyddion am Sara Pickard
Ers rhyw flwyddyn mae Sara
Pickard wedi bod yn rhan o
gynllun peilot gan y Gymdeithas
Syndrom Down yn ymwneud â
llyfryn iechyd. Lawnsiwyd y
llyfryn mewn digwyddiad yn Nhy’r
Cyffredin fis Mawrth a gofynnwyd
i Sara annerch y cyfarfod. Yna
hedfanodd i Efrog Newydd i
gynhadledd Diwrnod Syndrom
Down y Byd. Unwaith eto dyma
Sara’n annerch cynulleidfa
o
bob cwr o’r byd yng Nghanolfan
y Cenhedloedd Unedig.
Te Mefus
Diolch i Huw a Sian Thomas am
agor drws eu cartref i 40 o
aelodau a chyfeillion yr eglwys i
fwynhau te hufen iâ a mefus.
Gwireddwyd £400 tuag
at

Gronfa’r Organ.
Yr Ysgol Sul
Ar ddiwedd tymor yr Ysgol Sul,
carem ddiolch i bawb a
gyfrannodd i weithgareddau’r
ifanc yn ein plith. Flwyddyn nesaf
bydd Wendy Owen a Luned
Jones
yn
cydweithio
fel
arolygwyr.

YR EGLWYS EFENGYLAIDD
Aelod Newydd
Yn ystod yr haf llawenydd mawr
oedd derbyn Eleri Hopkins yn
aelod. Dymunwn bob bendith iddi
yn ein plith.
Llongyfarchiadau
Llawenhawn gyda Llion Marc a
Rhian
yn
Rhydychen
ar
enedigaeth Brychan Llion, a
gyda John ac Eleri Glanfield ar
enedigaeth
Steffan
Deiniol,
brawd bach i Trystan, a ffrind
newydd i holl blant y capel.
Cydymdeimlo
Cydymdeimlwn yn fawr gyda’r
Athro Wyn James a’ r teulu ar
golli mam a mam-gu annwyl
iawn.
Clwb yr Hapus Awr
Bydd y clwb i blant oedran
cynradd yn ail ddechrau nos Lun,
Medi 8, yn Ysgol Glantaf o 5.30
tan 6.30. Croeso mawr i bob
plentyn.
Pregthwyr Ifanc
Roedd yn llawenydd mawr i ni yn
ystod wythnosau yr haf i glywed
dau o fechgyn ifanc yr eglwys,
Owain James ac Aled Lewis, yn
pregethu yn yr eglwys. Dymunwn
bob bendith iddynt ar eu
blwyddyn olaf yn y coleg.
Gwaith gyda myfyrwyr
Dymunwn yn dda i Gerwyn Lewis
wrth iddo ymgymeryd â gwaith
Cristnogol gyda myfyrwyr yng
Nghaerdydd o dan nawdd yr
UCCF – cymdeithas Gristnogol
prifysgolion a cholegau.
(parhad ar y dudalen nesaf)
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EGLWYS MINNY STREET
Priodas
Llongyfarchiadau
a
phob
dymuniad da i Llinos (Burnhill)
ac Ifan Patchell yn dilyn eu
priodas ym Minny Street ar 8
Awst.
Llongyfarchiadau
Ymfalchïwn
fel
eglwys
yn
llwyddiant ein pobl ifanc, ynghyd
â rhai o’r aelodau hŷn, mewn
gwahanol
gystadlaethau
ac
arholiadau
dros
yr
haf.
Llongyfarchwn yn arbennig ein
Gweinidog, Owain Llyr Evans ar
ddod
yn
fuddugol
yng
nghystadleuaeth Trydar yr Adran
Lenyddol
yn
Eisteddfod
Genedlaethol Sir Gâr gyda
chyfres o negeseuon wnaeth ein
harwain i rannu profiad unigolyn
ar daith o’r swyddfa recriwtio i
ffosydd Ypres. Mae enghreifftiau

o’r negeseuon Trydar ar ein
gwefan www.minnystreet.org.
Cofio dechreuad y Rhyfel Mawr
Roedd dau ddigwyddiad pwysig
iawn ar 4 Awst, union gan
mlynedd o ddechrau’r Rhyfel
Mawr. Daeth aelodau Eglwys
Minny Street, cynrychiolwyr o
gynulleidfaoedd eglwysi Cymraeg
y brifddinas, a nifer o gyfeillion
eraill, at ei gilydd ym Mhrif
Neuadd y Deml Heddwch ym
Mharc Cathays i gofio dechreuad
y Rhyfel Mawr drwy oedfa
arbennig o bwerus o dan ofal ein
Gweinidog.
Rhoddodd
ddau
reswm am bwysigrwydd y cofio.
Yn gyntaf,
fe
dorrodd
y
llywodraeth ei addewid y byddai
mynd i ryfel yn sicrhau bywyd
gwell ac na fyddai angen rhyfel
mwy. Ac yn ail, mae’r ffaith fod
dwy genedl yn rhyfela yn dangos

CYFLE I BOBL CAERDYDD
ROI EU BARN
Bydd cyfle i bobl Caerdydd ddweud eu barn am
S4C wrth i ymgyrch y sianel ‘Eich Dewis Chi’
ymweld â’r brifddinas ddydd Sadwrn 20 Medi.
Bydd stondin arbennig S4C wedi ei lleoli yn Yr
Ais yng nghanol y ddinas a bydd cyfle i bawb sy’n
galw heibio ddweud eu barn am raglenni a
gwasanaethau S4C.
‘Ar deledu, ar-lein, ar alw. S4C - Eich Dewis
Chi’ - dyna yw prif neges yr ymgyrch a’r brif nod
yw hysbysu’r cyhoedd bod modd gwylio S4C ar
nifer o wahanol blatfformau erbyn hyn mewn
unrhyw le ac ar unrhyw bryd.
Nod arall yr ymgyrch yw ceisio annog y rhai
sydd ddim yn wylwyr cyson, a’r rhai sydd ddim yn

gwylio o gwbl, i gymryd golwg ffres ar yr
amrywiaeth eang o raglenni sydd ar gael ac i
wneud defnydd o’r gwasanaethau mae S4C yn eu
cynnig.
Yn ogystal â rhoi cyfle i’r cyhoedd fynegi eu
barn am raglenni a gwasanaethau S4C, bydd
llyfryn gwybodaeth yn cael ei ddosbarthu, a bydd
cyfle i gymryd rhan mewn cystadleuaeth.
Meddai Ian Jones, Prif Weithredwr S4C, “Mae
bod yng nghanol bywyd-pob-dydd pobl Cymru yn
rhan hanfodol o weledigaeth S4C. Mae ein
hymgyrch ‘Eich Dewis Chi’ yn mynd â ni at ein
gwylwyr yn eu cymunedau a hefyd yn dod â ni
wyneb-yn-wyneb â rheini sydd ddim yn gwylio
S4C ar hyn o bryd, neu sydd ddim yn wylwyr
cyson. Mae’n holl bwysig ein bod yn siarad gyda’n
cynulleidfa ac yn gwrando.”

Cymrodorion caerdydd

Hanes y Beibl Cymraeg

Cyfarfod agoriadol tymor 2014-15

Cyfres o dair darlith
yn neuadd Eglwys Dewi Sant

Arwisgo Llywydd y Flwyddyn
Cyflwyniad gan y Llywydd, Gwynn Matthews,
O dafod i dudalen ac o dudalen i dafod –
stori dwy iaith.
Nos Wener 3 Hydref 7.30 pm
yn neuadd Eglwys Dewi Sant
Croeso cynnes i bawb.
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methiant eu harweinwyr i gymodi.
Y noson honno cynhaliwyd
Gwylnos ddirdynnol iawn ym
Minny Street o dan ofal ein
Gweinidog.
Munudau i feddwl, Myfyrdod y
Mis ... ac Ati
Eto nifer fawr o bynciau amrywiol
iawn sef Bywyd, Mohammed abu
Khdeir, Allan Ginsberg, Iwan
Llwyd a Tafwyl, Tir Sanctaidd, W.
Rhys Nicholas, Trysor yn y Nef,
Cystadleuaeth
a
Chystadlu,
Ysgrifennu Hanes, Y Cranc, Y
Lili, Gwisgo Gogoniant, Calondid
y Llyfrau Sanctaidd, Cynnal
Adeiladwaith y Byd, Paid â
Gwneud a Gwnewch Chwithau
Felly,
Mametz
Wood
a
Muhammad (Monroe) a Marilyn
(Ali).

Athrylith William Salesbury
Cyfarfod bob bore Mercher rhwng 11.30 ac 1.00
o’r gloch am dair wythnos gan
ddechrau 24 Medi 2014.
Darperir paned yn ystod y bore, ac mae’r cwrs yn
rhad ac am ddim.
Tiwtor: Gwynn Matthews.
Croeso cynnes i bawb.

F

Y CÔR ‘DI-ENW’
YN DATHLU EI HANNER
CANMLWYDDIANT

furfiwyd Cantorion Ardwyn Caerdydd bum
deg mlynedd yn ôl gan Alun John, yr
arweinydd adnabyddus oedd yn gweithio yn y
BBC ar y pryd. Dechreuon nhw fel grŵp i recordio
ar gyfer arholiadau Cerddoriaeth CBAC. Yn y
flwyddyn 1964 roedd BBC Cymru angen côr i
gynrychioli’r rhanbarth yng nghystadleuaeth Let
the People Sing. Gan nad oedd gan y côr enw,
cymerwyd enw tŷ Cyfarwyddwr Cerdd BBC Cymru
sef ‘Ardwyn’. Ganwyd Cantorion Ardwyn
Caerdydd y dydd hwnnw ac oddi ar hynny maen
nhw wedi cryfhau a chreu argraff barhaol lle
bynnag maen nhw wedi mynd.

harweinydd presennol, David Leggett.
Yn ddiamau, un o atgofion melysa aelodau’r
côr oedd canu o flaen y diweddar Nelson Mandela
ar achlysur ei ymweliad â Chaerdydd ym mis
Mehefin 1998. Cafodd y cȏr gymaint o effaith
arno pan ganon nhw yn yr iaith Afrikaan iddo
ddechrau canu a dawnsio gyda’r miwsig gan
fynnu bod Helena Braithwaite yn ymuno ag e!
Yn ddiweddar iawn, yn Neuadd Dora Stoutsker
yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru,
perfformiodd Cantorion Ardwyn 2014 i gynulleidfa
dan ei sang, ac yn ôl Beverley Humphreys y
cyflwynydd, roedd y safon gystal a geir mewn
unrhyw neuadd o fri yn y byd. Roedd un darn,
‘Souls of the Righteous’ gan Geraint Lewis, yn
fythgofiadwy. Canwyd e er cof am holl aelodau a
ffrindiau’r côr sy ddim gyda ni bellach ac roedd
deigryn yn llygad bron pawb.

O’r chwith, Alun John, Janice Ball, Helena Braithwaite a David Leggett yn cael eu hanrydeddu am eu gwasanaeth i’r côr

Newidiwyd y baton yn 1969 pan ddaeth
Helena Braithwaite at y llyw. Yn ystod ei chyfnod
hi teithiodd y côr yn eang. Heb amheuaeth roedd
ennill Prif Gystadleuaeth Gorawl Eisteddfod
Llangollen yn 1977 yn drobwynt. Y flwyddyn
ddilynol dewiswyd y cȏr i gynrychioli Prydain Fawr
yng Ngŵyl Ddiwylliannol y Gymanwlad yn
Edmonton, Canada. Ers hynny mae’r côr wedi
cynrychioli dinas Caerdydd led led y byd, gan
berfformio mewn lleoedd anhygoel, yn cynnwys
Eglwys Gadeiriol Washington, Basilica San Pedr
yn y Fatican yn Rhufain ac, yn fwya diweddar,
Eglwys Gadeiriol San Steffan yn Vienna gyda’u

Gorffennodd y cyngerdd gyda’r cyn
arweinyddion, Alun John a Helena Braithwaite yn
cael eu hanrhydeddu ar y llwyfan, ynghyd â David
Leggett a Janice Ball, cyfeilyddes ffyddlon y cȏr,
hithau wedi bod yn ei swydd ers dros ddeugain
mlynedd.
Mae’r flwyddyn arbennig hon yn parhau gyda
Chinio Gala yn yr hydref a chyngherddau cyffrous
i ddilyn. Ceir rhagor o wybodaeth am y côr ar ei
wefan: www.cardiffardwynsingers.org
Mari Jones
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LLWYTH O WOBRAU!

longyfarchiadau mawr i’r holl gystadleuwyr o
ardal Y Dinesydd a enillodd glod yn y
Genedlaethol yn Llanelli yn yr haf. Mae’r rhestr yn
un hir – a gobeithio ei bod yn gyflawn!
Rhaid dechrau gydag un o brif seremonïau’r
wythnos, sef y Fedal Ddrama. Brynhawn dydd
Iau, gyda ffanffer y corn gwlad, dyfarnwyd y
wobr i Dewi Wyn Williams, sy’n byw yn
Nhreganna, am gyfansoddiad ‘theatrig a
dramatig’. Llongyfarchiadau mawr! Rhoddwyd
y fedal eleni er cof am Urien Wiliam o’r Barri.
Yn gynharach yn y dydd, eto ar lwyfan y
pafiliwn, cyflwynwyd gwobr Dysgwr y Flwyddyn i
Joella Price. Penigamp! Cewch fwy o hanes
Joella yn y golofn Dysgwyr y Ddinas.
Gan aros yn y maes llenyddiaeth, daeth tair
gwobr arall i Gaerdydd: Dwy fonolog gyferbyniol –
Rhodri Trefor, Grangetown; Ysgrif – Ellis Roberts,
Danescourt; Trydar, cyfres o negeseuon – Owain
Llyr Evans, Penylan. Wedyn, ym maes
cerddoriaeth, enillydd y gystadleuaeth cyfansoddi
emyn-dôn oedd Rob Nicholls, Bae Caerdydd.

Rob Nicholls - cyfansoddwr yr emyn-dôn fuddugol

A dyma enillwyr y cystadlaethau llwyfan.
Côr Cymysg dros 45 mewn nifer – (2) Côr CF1;
Unawd Telyn dan 16 oed – (1) Anwen Mai
Thomas,
Caerdydd,
(2)
Hattie
Taylor,
Grangetown;
Unawd Chwythbrennau dan 16 oed – (1) Lleucu
Parri, Pontcanna;
Bandiau Pres Dosbarth 1 – (2) Band Dinas
Caerdydd (Melin Gruffydd);
Côr hyd at 35 mewn nifer – (3) Bechgyn Bro Taf;
Unawd Llinynnau dros 16 oed – (1) Charlie
Lovell-Jones, Llanisien, (2) Rhys Wynn Newton,
Treganna;
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Deuawd Offerynnol Agored – (3) Enlli a Lleucu
Parri, Caerdydd;
Deialog – (2) Rhiannon a Beca, Ysgol Glantaf;
Rhuban Glas Offerynnol – (1) Charlie LovellJones, Llanisien;
Unawd i Fechgyn 12-16 oed – (3) Huw Jones, Y
Bontfaen;
Dawns Unigol – (3) Ioan Wyn Williams,
Caerdydd;
Cyfeilio ar y piano – (1) Tomos Watkins,
Caerdydd;
Côr Pensiynwyr dros 60 oed – Côr y Mochyn
Du;
Unawd Piano 16-19 oed – (1) Geraint Owen,
Llandaf a Geraint hefyd enillodd y Rhuban Glas
Offerynnol 16-19 oed;
Unawd Chwythbrennau 16-19 oed – (1) Enlli
Parri, Caerdydd;
Unawd Telyn 16-19 oed – (2) Mared Browning,
Caerdydd;
Unawd Lieder/Cân Gelf – (2) Eleias Moore
Roberts, Y Rhath;
Dawns Stepio Unigol i Ferched – (3) Lleucu
Parri, Caerdydd;
Stepio Unigol i Fechgyn – (1) Daniel Calen
Jones, Creigiau;
Unawd o Sioe Gerdd dan 19 oed – (3) Nansi
Rhys Adams, Caerdydd;
Ysgoloriaeth Goffa W. Towyn Roberts ac
Ysgoloriaeth William Park-Jones – (3) Ellen
Williams, Y Bontfaen;
Unawd Bas dros 25 oed – (3) Osian Llyr
Rowlands, Caerffili;
Grŵp Canu i Ddysgwyr – (1) Côr Dysgwyr
Caerdydd a’r Fro, y Barri;
Unawd Chwythbrennau dan 19 oed – (2) Tom
Howells, Caerdydd;
Maes D, Unawd mewn unrhyw arddull – (3)
Helen Kennedy, Penarth;
Deuawd Cerdd Dant dros 21 oed – (3) Dave a
Deiniol, Pencader a Chaerdydd;
Unawd Bariton dros 25 oed – (1) Andrew John
Matthews, Penmark, ac Andrew hefyd enillodd
Wobr Goffa David Ellis;
Parti Cerdd Dant hyd at 20 mewn nifer – (1)
Criw Caerdydd;
Unawd Telyn dros 19 oed – (3) Manon
Browning, Caerdydd;
Côr Cerdd Dant dros 20 mewn nifer – (2) Côr
Merched y Ddinas, Caerdydd;
Côr Llefaru dros 16 o leisiau – (3) Côr y Mochyn
Du;
Côr Cymysg rhwng 20 a 45 aelod – (1)
Côrdydd;
Grŵp Offerynnol Agored – (1) Pedwarawd
Clarinet Bute;
Côr Meibion dros 45 aelod – (2) Côr Meibion
Taf.
(lluniau o rai o’r corau ar y dudalen gefn)

ADOLYGIAD O LYFR

CARIO ’MLAEN

JOANNA DAVIES

U

n o Gorslas ger Llanelli yw Joanna Davies
yn wreiddiol, ond erbyn hyn mae’n byw yng
Nghaerdydd gyda’i
gŵr, Steve. Cario
’M l aen
yw
ei
phedwaredd nofel,
a
honno’n
d d i ly ni a nt
i’ w
chw ae r
no fel,
Ffreshars.
Mae’r
teitl Cario ’Mlaen,
felly, yn un clyfar
gan ei fod yn
awgrymu dilyniant,
yn un peth, ond
h e f y d
y n
awgrymu’n gryf bod
‘pethau amheus’ yn
digwydd yma – ac
mae hynny’n dod i’r
amlwg yn go glou!

yn y ddau air Saesneg.
Yn ei chyfweliad gyda Nia Roberts ar y
rhaglen Stiwdio, dwedodd Joanna ei bod hi ei
hunan yn mwynhau darllen pethau ysgafn – pulpy
oedd un gair a ddefnyddiodd – ac mai ei nod hi
oedd sgrifennu “rhywbeth i’w ddarlen yn y bath
neu i bacio yn y bag i fynd ar eich gwyliau. Joio,
’na i gyd sy’n bwysig!”
Honnodd

yn

ysgafn

na fyddai byth yn
‘contender’ am Lyfr y
Flwyddyn os na fydd
rywbryd
yn
trafod
‘pethau dwfwn
ac
emosiynol’. Wel, mae’r
themâu yn y nofel hon
yn ddigon nobl –
cyfeillgarwch, cariad a
cholled. Ond os yw’r
ymdriniaeth isel-ael,
ffwrdd-â-hi fwriadol a’r
arddull blaen, dimnonsens yn golygu na
enillith hi wobr, dyw
hynny ddim yn golygu
nad oes lle i gyfrolau
fel hyn yn y Gymraeg!
“Nodiodd Hywel
yn falch,‘Mwy cawslyd
na Mills and Boon.’

Yr un rhai yw’r
prif
gymeriadau
... ‘Dwi wastad
y ma
ag
yn
Joanna Davies yn llofnodi ei nofel ddiweddaraf, Cario ’Mlaen, ym
wedi
dwlu
ar Mills and
Ffres hars .
Os
mhabell y Cyngor Llyfrau ddydd Sadwrn yr Eisteddfod yn Llanelli
Boon,’
gwenodd
Lois.”
ydych
chi
wedi
darllen honno fe fyddwch yn gwybod beth i’w
Wel, falle bod neges yn fan’na! A rhaid cytuno
ddisgwyl – ond, fel y mae’r broliant yn dweud, â’r broliant – stori ‘hynod ddarllenadwy’.
mae hon yn stori gyflawn ynddi ei hun. Mae pum
Gol
mlynedd wedi mynd ers i Cerys, Hywel, Meleri a
Lois adael y coleg, a hynny ‘mewn tipyn o bicil’, yn Gwasg Gomer. £7.99. Ar gael yn ein siopau lleol.
ôl yr awdures ei hun. “Maen nhw’n dal i neud yr
un camgymeriadau,” meddai, “ond mewn ffordd
wahanol!” Fe ddown ni i nabod y cymeriadau’n
ddigon rhwydd, a chan fod y stori’n digwydd yn
Fenis, lle maen nhw i gyd wedi ‘dianc’, mae’r nofel
hon yn sefyll ar ei thraed ei hun.

Cymdeithas Gymraeg
Rhiwbeina

Yn ôl y broliant mae hon yn nofel ‘sionc a
beiddgar am gyfeillgarwch, cariad a cholled’.
Mae’n sicr yn sionc! ‘Sdim gwastraffu amser cyn
‘dod at y pwynt’, fel y byddai James Bond wedi
dweud, ac mae’r plot yn symud yn gyflym o un
sefyllfa i’r llall heb amser i anadlu, bron. A
‘beiddgar’? Wel ydy, yn bendant! ‘Nid i’r
gwangalon!’ oedd disgrifiad Caryl Lewis o
Ffreshars, a gellir dweud yr un peth am hon. Dau
air Saesneg sy’n dod i’m meddwl i – racy a risqué.
Yn y geiriadur Saesneg mae’r diffiniadau i’r dim o
addas. Yng Ngeiriadur yr Academi, dau gyfieithiad
sy’n gyffredin yw ‘beiddgar’ ac ‘amheus’, ond
dyw’r rhain ddim cweit yn cyfleu yr elfen rywiol sy

Cymanfa Ganu Lwyddiannus

N

os Sul, 6 Gorffennaf, cynhaliwyd Cymanfa
Ganu lwyddiannus iawn yng Nghapel
Beulah, Rhiwbeina, dan nawdd Cymdeithas
Gymraeg Rhiwbeina.
Alun Guy oedd yr
arweinydd, a Dr Alun Jones wrth yr organ.
Cymerwyd rhan gan Gôr Ysgol y Wern a Chôr
Aelwyd Hamdden. Roedd y gynulleidfa niferus
wrth ei bodd.
Dewis elusen y Gymdeithas am eleni yw
Ymchwil i Gancr y Pancreas, ac fe gasglwyd
swm anrhydeddus at yr achos.
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DIGWYDDIADUR
Medi
Mercher, 10 Medi
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd.
Cyfarfod
Cyffredinol Blynyddol,
ynghyd ag araith y Cadeirydd, y
Parch. Haydn Thomas, yn festri
Capel Minny Street am 2.00pm.
Mercher, 10 Medi
Cymdeithas Chrysanthemums a
Dahlias Caerdydd a’r Cylch. Sioe
Flodau Dahlias a Chrysanthemums/
Ffarwel Haf, yn Neuadd y Sgowtiaid,
Heol y Bont, Rhiwbina, 2.30pm–
5.00pm. Mynediad am ddim.
Iau, 11 Medi
Cylch Cinio Merched Caerdydd.
Noson yng nghwmni Huw Tregelles
Williams, yng Nghlwb Golff Radur
am 7.00pm ar gyfer 7.30pm. Manylion pellach: Sian Dowling (0292075-3670).
Iau, 11 Medi a Sadwrn, 13 Medi
Opra Cymru yn cyflwyno Oniegin –
Gaeaf Gobeithion gan Tchaikovsky
yng Nghanolfan Celfyddydau’r Gate,
Stryd Keppoch, Y Rhath, 7.30pm.
Manylion pellach: 029-2048-3344.
Sadwrn, 13 Medi
Gêm rygbi Adran 1. CWINS
CAERDYDD
v.
Tredelerch
(‘Rumney’). C.G. 2.30pm. Maes
‘Diamond’, Heol Fferm y Fforest, Yr
Eglwys Newydd. Croeso i bawb
gymdeithasu yn y clwb cyn ac ar ôl y
gêm!
Llun, 15 Medi
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina.
Noson yng nghwmni Alun Wyn
Bevan. Yng nghapel Bethany, Heol
Llanisien Fach, am 7.30pm.
Llun, 15 Medi
Cymdeithas
Wyddonol
Cylch
Caerdydd. ‘Effaith Newid Hinsawdd
ar Bysgod Gwerthfawr Afonydd
Cymru.’ Sgwrs gan Sian Griffiths
(Prifysgol Caerdydd), yn Ystafell
G77 ym Mhrif Adeilad Prifysgol
Caerdydd, Parc Cathays, am
7.30pm. Croeso i bobl nad ydynt yn
‘arbenigwyr’ gwyddonol.
Gwener, 19 Medi
Noson Agoriadol Tymor Newydd
Clwb y Diwc. Elin Fflur a'r Band ac
Aled Rheon am 8.00pm yn y Duke
of Clarence, Treganna. Tocynnau'n
£8.00 o Caban neu £10.00 ar y
noson.
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Sadwrn, 20 Medi
Bore coffi rhwng 10.30 a 12.00 ar
gyfer rhai sy’n dysgu Cymraeg.
Sgwrs am 11.00am gan Lis Williams
ar y testun ‘Hedd Wyn’. Yn adeilad
yr Eglwys Efengylaidd Gymraeg,
Harriet St, Cathays CF24 4DX.
Croeso cynnes i bawb.
Mercher, 24 Medi
Eglwys Dewi St, 11.30am–1.00pm.
‘Athrylith William Salesbury’ (1). Y
gyntaf o dair sgwrs wythnosol ar
hanes y Beibl Cymraeg. Tiwtor:
Gwynn Matthews. Croeso cynnes i
bawb – dim ffi.
Mercher, 24 Medi
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd.
‘CLERA’ gan Gareth Rhys Davies,
yn festri Capel Minny St.am 2.00pm.
Gwener, 26 Medi
Cylch
Llyfryddol
Caerdydd.
‘Cyffesion Ceisiwr Lloches.’
Y Prifardd Ceri Wyn Jones yn trafod
ei awdl fuddugol yn Eisteddfod
Genedlaethol 2014, yn Ystafell 0.31,
Adeilad John Percival (sef Adeilad y
Dyniaethau), Safle Rhodfa Colum,
Prifysgol Caerdydd, CF10 3EU, am
7.00pm.
Cydnabyddir
nawdd
Llenyddiaeth Cymru. Croeso cynnes
Sadwrn, 27 Medi
Tabernacl, Yr Ais: Datganiad Organ
gan Ieuan Jones. Casgliad ar y
diwedd i Gronfa’r Organ.

Hydref
Mercher, 1 Hydref
Eglwys Dewi St, 11.30am–1.00pm.
‘Athrylith William Salesbury’ (2). Yr
ail o dair sgwrs wythnosol ar hanes
y Beibl Cymraeg. Tiwtor: Gwynn
Matthews. Croeso cynnes i bawb –
dim ffi.
Mercher, 1 Hydref
Merched y Wawr, Bro Radur. Arddangosfa gosod blodau gydag Ann
Mears yn neuadd Capel y Methodistiaid, Ffordd Windsor, Radur, am
7.30pm.
Gwener, 3 Hydref
Cymrodorion Caerdydd. ‘O dafod i
dudalen ac o dudalen i dafod – stori
dwy iaith.’ Sgwrs gan y Llywydd
newydd, Gwynn Matthews, am
7.30pm yn Eglwys Dewi St, Cilgant
Sant Andreas. Croeso cynnes.
Sadwrn, 4 Hydref
Gêm rygbi Adran 1. CWINS
CAERDYDD v. Senghennydd. C.G.
2.30pm. Maes ‘Diamond’, Heol
Fferm y Fforest, Yr Eglwys Newydd.
Croeso i bawb gymdeithasu yn y
clwb cyn ac ar ôl y gêm!

Llun, 6 Hydref
Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd, yng
Ngwesty Churchills am 7.00pm ar
gyfer 7.30pm. Prif Westai: Dafydd
Wigley. Manylion pellach gan Tony
C ouc h ( 029- 2075- 3625 neu
ajcouch@yahoo.co.uk).
Mercher, 8 Hydref
Eglwys Dewi St, 11.30am–1.00pm.
‘Athrylith William Salesbury’ (3). Y
drydedd o dair sgwrs wythnosol ar
hanes y Beibl Cymraeg. Tiwtor:
Gwynn Matthews. Croeso cynnes i
bawb – dim ffi.
Mercher, 8 Hydref
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd.
Ymweliad ag Abaty Tyndyrn.
Mawrth, 14 Hydref
Merched y Wawr Caerdydd. Sgwrs
gan Eurwen Richards am ‘Fugeiliaid
y Stryd’, am 7.30 yr hwyr yn neuadd
Eglwys Fethodistaidd Cyncoed,
Westminster Crescent. Croeso.
Manylion pellach: 029-2075-4379.
Gwener, 17 Hydref
Cylch Llyfryddol Caerdydd. ‘Dathlu
Cyfoeth Diwylliant Gwerin Cymru:
1964–2014.’ Sgwrs gan Dr Robin
Gwyndaf, yn Ystafell 0.31, Adeilad
John Percival (sef Adeilad y
Dyniaethau), Safle Rhodfa Colum,
Prifysgol Caerdydd, CF10 3EU, am
7.00pm.
Cydnabyddir
nawdd
Llenyddiaeth Cymru. Croeso cynnes
i bawb.
Sadwrn, 18 Hydref
Bore coffi rhwng 10.30 a 12.00 ar
gyfer rhai sy’n dysgu Cymraeg.
Sgwrs am 11.00am gan yr Athro E.
Wyn James ar y testun ‘Mary Jones
a Chwyldro’r Bala’. Yn adeilad yr
Eglwys
Efengylaidd
Gymraeg,
Harriet St, Cathays CF24 4DX.
Croeso cynnes i bawb.
Llun, 20 Hydref
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina.
Noson yng nghwmni Kevin Davies,
Y Barri. Yng nghapel Bethany, Heol
Llanisien Fach, am 7.30pm.
Llun, 20 Hydref
Cymdei thas W yddonol Cy lch
Caerdydd. ‘Ar Drywydd y Dycáu.’
Sgwrs gan Angharad P. Davies
(Prifysgol Abertawe), yn Ystafell
G77 ym Mhrif Adeilad Prifysgol
Caerdydd, Parc Cathays, am
7.30pm. Croeso i bobl nad ydynt yn
‘arbenigwyr’ gwyddonol.
Anfonwch fanylion ar gyfer y
Digwyddiadur at yr Athro E. Wyn
James, 16 Kelston Rd., Yr Eglwys
Newydd, Caerdydd, CF14 2AJ
(Ffôn: 029 20628754; ebost:

JamesEW@caerdydd.ac.uk)

Rhif: 145
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Ar Draws
1. Triciau fel rhoi aur pinc am ben adar (8)
5. Y gair olaf (4)
8. ‘Cadair wag sydd ar yr aelwyd
----- ----- sydd yn y gainc’ (Dewi Llwyd) (5, 3)
9. ‘Pryd hyn ---- ---- troeon yr yrfa
Yn felys i lanw ein bryd’ (DC) (1, 3)
11. Cytuno i deithio mewn cwmni (7)
13. Dylan yn gwneud lle i’r cnwd (5)
14. Llond bocs o drafferthion (4, 7)
18. Los Angeles a’r cylch yn gweithio’n galed (5)
19. Gormod o ddiod ym mhwyllgor ‘Y
Fedwen’ (7)
21. Darn cymysg o ennaint (4)
22. ‘Hwyr a bore fy nymuniad
Gwyd i’r nef ar ----- -----‘(DJ) (5, 3,)
24. Y dyn o’r dyffryn (4)
25. ‘Mwy o boen sy ar rai ----- ----Nag ar eraill yn llafurio’(tradd) (2,6)
I Lawr
1.Uchafbwynt calon ynad mewn picl (6)
2. Aelod Seneddol yn agosau at ddinas yn Israel
(5)
3. Yn y cochl hir gelli fod yn ffrwythlon (10)
4. Addunedu garddio ar yn ail (3)
6. Mae elw mewn medr i’r casglwr ŷd (7)
7. Angen bwyd yn codi mewn llun yw ennill (6)
10. Gadael am Lanelwedd gyda Sion a Sian (4,
1’1, 4)
12. Meddyg môr ar y faner (5)
15. Lle’r 18 gwyddonol (7)
16. Bol a gên yn troi’n fraster (6)
17. Wimbledon ar ddydd gwlyb (1,3,2)
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20. Grŵp y goler gron (5)
23. Gŵr sy’n dechrau dysgu ystumiau newydd
(3)

Enillydd Croesair Rhif 143
Delwyn Tibbott, Llandaf
Atebion Croesair Rhif 143
Ar Draws: 3. Camgymryd 7. Amdro 8. Llandegfan
9. Safle 10. Terfysg 13. Ceiri 14. Gwely 16. Manna
17. Dychmygu 21. Ysgall 22. Disynnwyr 23.Chwerw
24. Cofrestru
I Lawr: 1. Maesycoed 2. Edifeirwch 3. Colledig
4. Godre 5. Magaf 6. Yfais 10. Taenu 11. Yr unig
beth 12. Gwpan llawn 15. Ymgyrchu 18. Ysigo
19. Mwyar 20. Gwnes
Danfonwch eich atebion at Rhian Williams
erbyn 5 Hydref , 2014.
22 Heol Cae Rhys, Rhiwbeina, Caerdydd, CF14 6AN

YSGOL LLANHARI
YN 40 OED

y noson yn gyfle i glywed ambell i hanesyn gan
gyn-ddisgyblion ond, yn bwysicach, bydd yn
gyfle i ddathlu hanes yr ysgol a mwynhau
rhannu atgofion a chwrdd â hen gyfeillion.

Mae Ysgol Gyfun Llanhari yn 40 mlwydd oed
eleni, ac mae Ffrindiau Llanhari am ddathlu trwy
gynnal parti. Bydd yn gyfle i gyn-ddisgyblion,
cyn-athrawon neu unrhywun arall sydd wedi bod
yn rhan o deulu mawr Llanhari dros y
blynyddoedd, i ddod at ei gilydd i ddathlu. Mae
gwahoddiad gwresog i bawb a fu ers ei dechrau
ym 1974 gyda Merfyn Griffiths yn Brifathro, yn
rhan o’i hanes.

Pris y tocynnau yw £10 fydd yn cynnwys
lluniaeth. Mae gan Ffrindiau Llanhari dudalen ar
Facebook a bydd y manylion ar gael yna. Bydd
modd archebu tocynnau trwy ddanfon siec yn
daladwy i Ffrindiau Llanhari at yr ysgol.

Cynhelir y parti ar nos Sadwrn 18 Hydref. Bydd

Edrychaf ymlaen at glywed gennych.
Danny Grehan
Cadeirydd Ffrindiau Llanhari
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www.mentercaerdydd.org
02920 689888

Tafwyl
Roedd Tafwyl 2014 yn llwyddiant ysgubol - diolch i
bawb a fynychodd a chymryd rhan! Daeth 18,717
o bobl i’r ŵyl dros yr wythnos, cynnydd o 35.9% o’i
gymharu â llynedd, gyda 16,534 o bobl yn
mynychu’r Ffair yng nghastell Caerdydd ar y 12fed
o Orffennaf. Bydd Tafwyl 2015 yn cael ei gynnal
dros ddau ddiwrnod, y 4ydd a 5ed o Orffennaf,
felly cofiwch nodi’r dyddiad yn eich dyddiaduron!
Ffônlyfr
Lansiwyd rhifyn diweddaraf o’n Ffônlyfr cyn yr Haf
– cyfeirlyfr o unigolion, cwmnïau a busnesau sy’n
cynnig gwasanaeth yn Gymraeg yng Nghaerdydd,
perffaith os ydych chi’n chwilio am blymar, tiwtor
telyn, neu fochyn rhost ar gyfer unrhyw
ddigwyddiad! Mae copi o’r Ffônlyfr ar gael am
ddim yn y rhifyn hwn o’r Dinesydd a bydd y
wybodaeth i gyd ar gael ar ein gwefan.
Cyrsiau a Chlybiau Tymor yr Hydref
Cyrsiau Oedolion
Bydd cyrsiau oedolion Menter Caerdydd yn
ailgychwyn mis yma. Bydd y cyrsiau ffitrwydd, sef
Yoga, Bŵt Camp, a chodi pwysau yn dechrau ar y
16eg o Fedi, a chyrsiau Hanes, Graffeg, Ukulele,
Gwnïo a llawer mwy yn cychwyn ar y 24ain o
Fedi. Am ragor o wybodaeth, ewch ar wefan
Menter Caerdydd, neu ffoniwch 02920 689888.
Clybiau Plant
Mae gwledd o glybiau i blant y tymor hwn, gyda
rhywbeth at ddant pawb! Cyfle gwych i’ch plentyn
gymdeithasu yn y Gymraeg ar ôl ysgol!
Clocsio • Côr Plant Caerdydd • Clybiau Drama

Cymunedol • Rygbi • Athletau • Pêl-Rwyd •
Drama • Gymnasteg • Nofio • Gwnio
Gallwch archebu lle ar ein gwefan, neu am fwy o
wybod aeth
cys ylltw ch
â
Le ann e:
leanne@mentercaerdydd.org | 029 20689888
Cyrsiau i fabis a phlant meithrin
Mae amryw o weithgareddau teulu yn ailddechrau mis Medi yma Rygbi Bach • Sblish Sblash Babis Dŵr • Gwersi
Nofio i Ddechreuwyr • Plantos Heini • Bygi
Heini • Amser Stori
Am fwy o wybodaeth am y cyrsiau unigol, ac i
archebu, ewch i dudalen Teulu ar wefan Menter
Caerdydd neu cysylltwch â Mari drwy
e-bost
marirhys@mentercaerdydd.org.
Cynhelir ein gweithgareddau teulu mewn partneriaeth
ag Adran Chwaraeon yr Urdd a Chyngor Caerdydd.

e@hysbys - Gwasanaeth Hysbysebion Menter
Caerdydd
Ydych chi'n chwilio am lety gyda Chymry
Cymraeg, neu swydd cyfrwng Cymraeg yng
Nghaerdydd? Oes gennych chi rywbeth i'w werthu
neu i'w brynu? Neu oes gennych chi hysbyseb o'r
math yma i'w rhannu?
Yna hysbysfwrdd ar-lein Menter Caerdydd, ehysbys, yw'r lle i chi! Mae'r dudalen e@hysbys
yn cael ei diweddaru'n gyson, felly os hoffech chi
gynnwys hysbyseb yn rhad ac am ddim,
cysyll twch â ni a r 0 29 2068 98 8/
menter@caerdydd.org
Rhaglen Hyfforddiant 2014/15
Chwilio am gwrs gymorth cyntaf, hylendid bwyd
neu loywi iaith? Bydd rhaglen hyfforddiant
2014/15 yn cael ei chyhoeddi’n fuan, felly cadwch
olwg ar ein gwefan am fanylion llawn neu
cysylltwch ag angharad@mentercaerdydd.org

Caerdydd Ddwyieithog
Yn seremoni agoriadol Tafwyl yn yr
haf fe ddwedodd y Cynghorydd Phil
Bale, Arweinydd Cyngor Caerdydd, ei
fod yn falch o gyhoeddi bod y Cyngor
yn ystyried gweithredu ar un o’r
syniadau a ddaeth i’r amlwg yn y
gynhadledd ‘Caerdydd Ddwyieithog’ a
gynhaliwyd ym mis Mawrth eleni, sef
creu ‘Gofod Cymraeg’ yng nghanol y
ddinas i hyrwyddo’r Gymraeg.
Gwahoddir unrhywun sy â diddordeb yn y
‘Gofod Cymraeg’, neu am fod yn rhan o’r
Grŵp Llywio, i gysylltu trwy e-bostio
Caerdydd-Ddwyieithog@caerdydd.gov.uk
Y Cynghorydd Phil B ale, gydag Alex Jones, Sian Lewis, Cyfarwyddwraig Menter
Caerdydd, a Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, yn seremoni agoriadol Taf wyl yn yr haf.
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Torfeydd Tafwyl yng
Ngerddi’r Castell yn yr haf
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Corau’r Brifddinas yn Serennu yn Llanelli
Côrdydd

Côr y Mochyn Du

Criw Caerdydd
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