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GERAINT STANLEY JONES

Llun: BBC Cymru Fyw

Trist oedd clywed am farwolaeth cyn bennaeth BBC
Cymru ac S4C, Geraint Stanley Jones.
Fe ddaeth Geraint yn rheolwr BBC Cymru yn
1981 pan adawodd Owen Edwards y Gorfforaeth i
baratoi’r ffordd i lansio S4C. Fe chwaraeodd ran

PENNAETH NEWYDD
YSGOL GARTHOLWG

flaenllaw yn sefydlu S4C yn 1982 ac o dan ei
arweiniad e, hefyd, fe lansiwyd Radio Cymru a Radio
Wales. O dan ei oruchwyliaeth ef y cafwyd llawer o
raglenni poblogaidd, yn Gymraeg a Saesneg, yn
cynnwys Pobol y Cwm, Heno, Ryan a Ronnie, Grand
Slam a The Life and Times of David Lloyd George. Fe
hefyd fu’n gyfrifol am gyflwyno Canwr y Byd Caerdydd.
Bu Geraint hefyd yn aelod o fyrddau rheoli
Opera Cenedlaethol Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru
a Chyngor Celfyddydau Cymru, ac roedd yn Is-lywydd
Coleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru. Fel y
dywedodd Rhodri Talfan Davies, cyfarwyddwr BBC
Cymru: “Mae cyfraniad enfawr Geraint Stanley Jones i
fywyd Cymru a’i diwylliant i’w weld o’n cwmpas ym
mhob man.” Fe’i anrhydeddwyd â’r CBE yn 1993 am ei
wasanaeth i ddarlledu.

Mae Elan Closs Stephens yn gyn gadeirydd
S4C, ac meddai hi: “Roedd Geraint Stan yn un o
gewri’r byd darlledu. Roedd yn llawn syniadau ac yn
barod iawn i fentro; fel cyfaill, roedd yn hael ei
gefnogaeth. Roedd Geraint Stan yn ddyn arbennig
iawn, a bydd bwlch enfawr ar ei ôl.”

Ddechrau’r tymor hwn bydd gan Ysgol Gyfun Garth
Olwg bennaeth newydd, sef Trystan Edwards. Brodor
o Dregaron yw Trystan ond erbyn hyn mae e wedi
ymgartrefu yn Llandaf gyda’i wraig Eirian a’u dau
blentyn, Deio a Mared.
Dechreuodd ei yrfa fel athro Cemeg yn Ysgol
Llun: Irfon
Gyfun Gymraeg Glantaf, a gweithiodd
ynoBennett
am bron i
15 mlynedd. Yn 2010 cafodd ei apwyntio yn Ddirprwy
Brifathro yn Ysgol Gyfun Rhydywaun, lle mae un arall
o’n Dinasyddion yn bennaeth, sef Hywel Price.
Dywedodd Trystan ei fod wedi elwa’n fawr o’r profiad o
weithio gyda Mr Price mewn cyfnod cyffrous iawn wrth
i Rydywaun dyfu i fod yn ysgol sydd bellach dros 1000
o ddisgyblion.
“Edrychaf ymlaen yn fawr at gymryd yr awenau
yn Ysgol Gyfun Garth Olwg ym mis Medi,” meddai.
“Mae hwn yn gyfnod cyffrous ym myd addysg a braint
o'r mwyaf yw derbyn y cyfrifoldeb i arwain yr ysgol
arloesol ac arbennig hon.
Llongyfarchiadau a phob llwyddiant !

COFIO DAFYDD WYNN
Ar ddechrau mis Awst bu farw Dafydd Wynn (Wyn
Mangion gynt) yn 57 mlwydd oed wedi brwydr ddewr a
phenderfynol yn erbyn canser. Roedd yn fab i’r
diweddar John a May Mangion, Greenfield Avenue, ac
yn chwaer i Ruth Huckle, sydd bellach yn byw yn
Maidenhead. Roedd yn beiriannydd cemegol disglair
ac yn fynyddwr brwd. Wedi cyfnod yn Abertawe,
symudodd Dafydd, ei wraig Vicki a’u merched Bethan
a Sara, i Swydd Efrog lle bu'r teulu'n byw am yn agos i
ugain mlynedd. Cynhaliwyd ei angladd yn Amlosgfa
Haltemprice yn Hull, a rhoddwyd teyrngedau iddo gan
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Ruth; gan Emyr Lewis (cyfaill ers dyddiau ysgol
Bryntaf), a gan gyn-gydweithiwr iddo yng ngwaith BP
Baglan, David Minshall.
Yr oedd ganddo wastad agwedd bositif at fywyd, ac
yn yr ysbryd hwnnw, fe ddarllenodd Emyr Lewis yr
englyn canlynol er cof amdano yn yr angladd:
Y mae, am fod dyfodol – wedi hyn
wedi her fawr ingol
dy golli di, ar dy ôl
her newydd, gadarnhaol.
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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
GRIFFIN BOOKS, Penarth
PAPERWEIGHT, 22 Wellfield Road
SIOP Y FELIN, Yr Eglwys Newydd
VICTORIA FEARN GALLERY, Rhiwbeina

Cartŵn: Cen Williams

Mae’n siwr eich bod yn cofio i ni ddathlu’r 40 yn ôl yn Ebrill 2013,
ond rhifyn Medi 2015 yw rhifyn 400. Pam? Y drefn yw cynhoeddi 10
rhifyn yn flynyddol, ond, ni lwyddwyd i wneud hynny yn 2000 a
2001. Felly er mai ein papur bro ni yw’r hynaf yng Nghymru, mae o
leiaf ddau arall wedi cyrraedd rhifyn 400 o’n blaen – Llafar Bro
(cylch ‘Stiniog) ac Yr Wylan (cylch Eifionydd). Tybed a wyddoch am
eraill?
Tybed sawl un ohonom sy’n dal i gadw hen gopïau o’r
Dinesydd? Cefais gyfle’n ddiweddar i bori drwy nifer o’r hen
rifynnau, yn bennaf ers canol y 90au. Roedd y rhifynnau cyntaf
mewn du a gwyn ac am ddim! Ond daeth tro ar fyd yn rhif 346, Ebrill
2010. Am y tro cyntaf gwelwyd lluniau lliw, a’r geiriau: ‘Pris: 80
ceiniog’. ‘Annwyl ddarllenwyr,’ meddai Gwilym E Roberts,
Cadeirydd Pwyllgor y Dinesydd. ‘Mae pennod newydd yn hanes Y
Dinesydd y mis hwn gan mai dyma’r tro cyntaf bydd angen i bawb
dalu am y fraint o gael y papur hwn ... Mae’r papur ar ei newydd
wedd, fel y gwelwch, ac rydym ni wedi ceisio cael mwy o
amrywiaeth nag o’r blaen ...’
O edrych ar rifyn 300 dim ond un paragraff byr iawn oedd
ynddo i nodi’r garreg filltir honno. Gan nad yw rhifynnau 100 a 200
o’m blaen ni wn os nodwyd y cerrig milltir hynny. Am gyfnod yn
ystod 90au’r ganrif ddiwethaf cafwyd unigolion yn gyfrifol am
wahanol adrannau megis addysg, chwaraeon, yr eglwysi,
hysbysebion a newyddion cyffredinol. Bellach y drefn yw pob
cyfrannwr yn anfon ei gyfraniad at olygydd y mis.
Yn dilyn y pen-blwydd mawr yn 40, ail-lansiwyd Y Dinesydd
unwaith yn rhagor. Bellach caed 20 tudalen – 4 ohonynt mewn lliw.
Cafwyd colofnau misol newydd ac amrywiol eu naws a thudalen
flaen fwy atyniadol i’r llygaid yn y gobaith o ddenu mwy o
darllenwyr.
Corddwyd y dyfroedd unwaith gyda ‘Dyddiadur Dyn Dwad’, a
bu cryn drafod ar gyfraniadau’r colofnydd ifanc hwn yn ogystal â
llawer o ddyfalu ynhylch ei enw. Tawel bellach yw’n darllenwyr ac
ychydig sy’n mentro rhoi eu barn mewn llythyr neu erthygl fer.
Ni chafwyd popeth yn gywir bob tro. Er enghraifft, gwelwyd yn
rhifyn mis Mehefin un flwyddyn: ‘Bydd angen y deunydd ar gyfer
Dinesydd Mehefin erbyn 10 Mai.’ O diar, ...!
Wedi cyrraedd y 400 byddwn yn gobeithio y gallai ein papur
bro gamu ymlaen yn hyderus at rifyn 500! Ond y gwir yw fod nifer y
darllenwyr yn disgyn ac yn heneiddio. Ac anaml iawn y ceir
cyfraniad o blith yr holl Gymry Cymraeg ifanc sy bellach yn
ymgartrefu’n flynyddol yng Ngaherdydd. Rhaid i’r papur, hefyd,
gystadlu mewn oes ddigidol.
Beth fydd y dyfodol? Un peth sy’n sicr – mae’r dyfodol yn eich
dwylo chi, y darllenwyr.
Gwilym ac Eirian Dafydd
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COLOFN G.R.
“.. a minnau yn fy niniweidrwydd yn
meddwl fod y banciau i fod i wasanaethu
eu cwsmeriaid ..”
Treuliais i dridiau yn Eisteddfod Meifod a mwynheais i’r
ymweliad yn fawr iawn er nad odd y tywydd cystal y tro
hwn ag odd hi ddeuddeng mlynedd yn ôl pan
gynhaliwyd yr Eisteddfod yno y pryd hynny. Yn ôl y sôn
ymwelodd dros 150,000 â’r Eisteddfod eleni, sef 7,000
yn fwy na fynychodd Eisteddfod Llanelli y llynedd.
Braf odd cael sgwrs â phobl on i heb weld ers tro ar
y maes ac un o’r bobl hynny odd Sally Hughes,
Casnewydd, odd wedi dod am y dydd i’r Eisteddfod
yng nghwmni ei merch. Mae Sally yn 90 oed bellach
ond yn dal mor frwd ag erioed dros yr iaith. Ei gŵr, y
diweddar John Hughes, odd Cadeirydd Pwyllgor
Gwaith y ddwy Eisteddfod Genedlaethol a gynhaliwyd
yng Nghasnewydd. Pan on nhw’n byw yn Rhiwbeina
cyn symud i Gasnewydd, Sally odd un o athrawesau
cyntaf yn y Cylch Meithrin Cymraeg a sefydlwyd yno
nôl yn 1959.
Un arall a fuodd yn byw yn Rhiwbeina odd Zonia
Bowen un o sefydlwyr Mudiad Merched y Wawr ac
ysgrifennydd cyntaf y Mudiad. Ei diweddar ŵr odd
Geraint Bowen y Cyn Archdderwydd, bardd ac
Arolygwr Ysgolion. Tra on nhw’n byw yn Rhiwbeina
llwyddodd Geraint Bowen i berswadio Awdurdod
Addysg yr hen Sir Forgannwg i agor Uned Gymraeg yn
Ysgol Heol Llanisien Fach ond, yn anffodus, ar ôl addrefnu’r ffiniau nôl yn saithdegau’r ganrif ddiweddaf

Llwyddiant eto i’r Dinesydd Ifanc
yn Los Angeles
Enw cyfarwydd i ni yng Nghaerdydd yw Ceiri
Torjusson. Cafodd ei addysg Gymraeg yn ysgolion y
ddinas, Ysgol Melin Gruffydd a Glantaf; enillodd y
Fedal Cyfansoddi yn Eisteddfod yr
Urdd deirgwaith, ac yna yn y
Genedlaethol yn Ynys Môn yn1999.
A nawr mae wedi ennill mwy eto o
glod. Cyfansoddi cerddoriaeth ar
gyfer ffilmiau yw maes Ceiri, ac yn
ddiweddar fe enwebwyd dau o’i
g yf a n so d d i a d a u a r g yf e r yr
International Music + Sound Awards
– un o’r gwobrau mwyaf clodfawr yn
y maes. Un o’i gyfansoddiadau oedd
ar gyfer y ffilm The Canal, a’r llall ar
gyfer Test, a enillodd y Grand Jury
Prize yng ngŵyl Los Angeles Outfest
yn 2013.

Aeth Ceiri i Los Angeles yn 1998 i
ddilyn cwrs Meistr mewn cyfansoddi
ym Mhrifysgol De California. Mae
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trosglwyddwyd yr Adran i ddod yn rhan o Ysgol
Gymraeg Bryntaf odd erbyn hynny wedi ei hadleoli o
Landaf i Ysgol Viriamu Jones yn Gabalfa.
Felly, chwalwyd fy mreuddwyd o weld Ysgol
Gymraeg yn Rhiwbeina a heddiw mae plant y pentre
yn mynychu Ysgol Gymraeg y Wern, Llanisien – yr
ardal lle ces i fy ngeni! Dros yr haf bues i’n darllen
hunangofiant Zonia Bowen sef Dy Bobl Di Fydd Fy
Mhobl I, ac mae’r cynnwys yn ddifyr ac yn werth ei
ddarllen. Mynnwch gopi!
Des i adre o’r Eisteddfod a phrynais gopi o’r Echo ac
er fy mawr syndod a’m siom darllenais i fod yr unig
fanc sy ar ôl yn Rhiwbeina, sef cangen o’r Nat West, yn
bwriadu cau ym mis Hydref. Felly, byddwn heb fanc,
heb swyddfa’r post a heb gangen o Gwmni Adeiladu y
Principality. Yna, clywais i ar Radio Cymru fod y Nat
West yn mynd i gau pum cangen yn y Gorllewin mewn
llefydd fel Tregaron a Chastell Newydd Emlyn! Wel!
Wel! A minnau yn fy niniweidrwydd yn meddwl fod y
banciau i fod i wasanaethu eu cwsmeriaid ble bynnag y
bont! Mae cau cangen o’r Nat West yn Rhiwbeina yn
mynd i beri llawer o anghyfleustra i’r busnesau lleol a’r
cyhoedd yn gyffredinol.
Yn olaf y tro hwn, llongyfarchiadau i holl drigolion y
ddinas a enillodd glod yn Eisteddfod Meifod, yn gorau
ac yn unigolion. Pleser pur odd gwrando arnyn nhw.
Daeth y Goron i Gaerdydd hefyd – coron a roddwyd
gan Gymdeithas Cymru-Ariannin ym mlwyddyn dathlu
150 mlwyddiant sefydlu’r Wladfa Gymreig ym
Mhatagonia. Yn barod edrychaf ymlaen at Eisteddfod y
Fenni y flwyddyn nesa, a beth am 2018 pan ddaw’r
Eisteddfod nôl i Gaerdydd?! Gobeithio byddaf yn dal ar
dir y byw bryd hynny!

wedi creu cerddoriaeth ar gyfer rhai o ffilmiau mwyaf
Hollywood, yn cynnwys Die Hard 4 (gyda Bruce Willis
yn serennu), a
Terminator 3 (gydag Arnold
Schwarzenegger). Ei brosiect nesaf yw ffilm am y
paffiwr o Gymro, Joe Calzaghe.

Fe gawn fwy o hanes Ceiri gan Lowri Haf Cooke yn
Cerdyn Post yn y rhifyn nesaf o’r Dinesydd.

Beti George yn

WHALU MEDDILIE
“ Rhyfedd heddi yw siarad am Geraint

Stanley Jones yn y gorffennol.”

"O na byddai'n haf o hyd?" Na, dim diolch - dim haf
2015 ta beth. Ond fe dywynnodd yr haul ar y Steddfod
ym Meifod. Pawb yn gweud ei bod yn Steddfod dda.
Wel - fe ges i Steddfod dda ta beth, er mai chydig
weles i ohoni ‘yn fyw’ gan mod i a'm trwyn ar y maen
drwy'r dydd yn paratoi ar gyfer rhaglen nosweithiol
Radio Cymru. Un o uchafbwyntie'r flwyddyn i fi yw cael
cyflwyno Tocyn Wythnos – rhaglen o drafod a chlonc a
dim trafferth o gwbl i gael parablwyr gwych.
'Chydig cyn y Steddfod roeddwn i wedi cael blas
anghyffredin ar y sgwrs ges i 'da Geraint Stanley Jones
ar gyfer Beti a'i Phobl. Roedd e yn ei hwylie, ac yn
amlwg wrth ei fodd bod Harri bach, ei ŵyr wedi
cyfoethogi cymaint ar ei fywyd. Rhyfedd heddi yw

TAFWYL YN TORRI POB RECORD
Ar benwythnos braf ym mis Gorffennaf daeth dros
34,000 drwy gatiau Castell Caerdydd i fwynhau gŵyl
gymunedol Gymraeg fwyaf Cymru – Tafwyl. Dyma’r
niferoedd uchaf yn hanes yr ŵyl rad ac am ddim ers
iddi gael ei sefydlu yn y Mochyn Du nôl yn 2006.
Eleni oedd y tro cyntaf i uchafbwynt yr ŵyl - Ffair
Tafwyl, gael ei chynnal dros ddau ddiwrnod, a daeth
22,500 o bobl ar y dydd Sadwrn, yna 11,500 i fwynhau
gweithgareddau a pherfformiadau’r dydd Sul.
Dywed Prif Weithredwr Menter Caerdydd, Sian
Lewis: ”Ry’n ni wrth ein bodd gyda llwyddiant Tafwyl
eleni. Mae’r niferoedd ddaeth i fwynhau Ffair Tafwyl yn
brawf ein bod wedi llwyddo i greu gŵyl sydd ag apêl

siarad amdano yn y gorffennol.
Un o'i bryderon oedd bod 'na fwy o raniad nag
erioed rhwng adranne Saesneg a Chymraeg BBC
Cymru. Fe roiodd enghraifft o Ysgol Glanaethwy yn
perfformio'n sgubol yn Britain's Got Talent. Roedd hi'n
warthus, meddai, bod rhywrai ar Radio Wales wedi
cydnabod nad oedden nhw'n gwbod am fodolaeth
Ysgol Glanaethwy cyn hynny.
Pontiwr fuodd e erioed ac fe wnaeth gymaint dros
ddarlledu Saesneg ag a wnaeth dros ddarlledu
Cymraeg. Ond fusech chi byth yn meddwl hynny yn ôl
y sylw a roddwyd i'w farwolaeth ar newyddion teledu
Saesneg. Roedd ’na deyrngedau haeddiannol iddo ar
Radio Cymru a rhaglenni Newyddion ar S4C ond ar
raglen hwyr Wales Today dwy frawddeg yn unig a
gafwyd. Dim digon – i un oedd wedi gneud cymaint
dros BBC Wales, o safbwynt y Gerddorfa a
cherddoriaeth (fe sefydlodd Canwr y Byd), rhaglenni
ysgafn a chyfresi swmpus fel Life and Times of Lloyd
George, a Nye – cyfres am Aneurin Bevan.
Roedd e hefyd wedi bod yn driw iawn i David ac
Onllwyn(Brace) pan sefydlon nhw Archifau Cymru.

eang i Gymry Cymraeg a di-Gymraeg Caerdydd – a
thu hwnt.
Eleni cafodd 200 o weithgareddau a
pherfformiadau eu cynnal – o chwaraeon, celfyddydau
a hanes, i goginio a cherddoriaeth. Roedd rhai o brif
fandiau a cherddorion Cymru yn perfformio ar dri
llwyfan dros y penwythnos ond, wrth agor yr
ŵyl dywedodd y DJ Radio 1 a llysgennad Tafwyl, Huw
Stephens, mai prif “headline act” Tafwyl oedd yr iaith
Gymraeg ei hun.
Mae trafodaethau eisoes ar y gweill rhwng y
trefnwyr Menter Caerdydd, Cyngor Dinas Caerdydd a
Llywodraeth Cymru, sy’n rhoi nawdd i’r ŵyl, ac yn
parhau gyda Chyngor Celfyddydau Cymru a Phrifysgol
Caerdydd ynglŷn â datblygu Tafwyl ymhellach y
flwyddyn nesaf.
Ychwanega Sian Lewis: “Mae momentwm yr ŵyl
hon a’r effaith ymarferol,
diwylliannol ac economaidd
y mae’n ei gael ar ddinas
Caerdydd yn amlwg i bawb
e r b yn
h yn . Dr o s y
blynyddoedd
mae
partneriaeth wych wedi
datblygu rhwng Menter
Caerdydd a nifer fawr o
fudiadau a chwmnïau. Ein
gobaith ni yw manteisio ar
hynny a sicrhau bod naws
Tafwyl yn parhau drwy
gydol y flwyddyn gyda mwy
o gyfleoedd i gymdeithasu
yn y G ymr ae g yn g
nghanolfan
Gy mr aeg
newydd y ddinas – Yr Hen
Lyfrgell.”

Bwrlwm Pabell yr Ysgolion yn dweud y cyfan
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Y Gwaedlif i Gaerdydd
Bu cyfaill o Wynedd yn cwyno’n arw wrthyf yn yr
Eisteddfod Genedlaethol eleni fod cymunedau
Cymraeg y Gogledd yn trengu’n gyflym oherwydd yr
holl waedlif o siaradwyr Cymraeg i Gaerdydd. Y mae’n
gŵyn gyffredin, wrth gwrs, a rhoddais f’ymateb arferol:
‘A fyddai’n well gennych weld yr holl Gymry hynny’n
symud i ddinasoedd yn Lloegr, megis Lerpwl neu
Fanceinion neu Lundain, a’r Gymraeg yn darfod yn eu
teuluoedd, yn ôl y patrwm arferol, erbyn y drydedd
genhedlaeth ar yr hwyraf? O leiaf o symud i ran arall o
Gymru, megis Caerdydd, y mae gobaith i’r Gymraeg
barhau yn eu teuluoedd at y dyfodol.’ ‘Ond ddaw’r
Gymraeg byth bythoedd yn iaith gymunedol yng
Nghaerdydd,’ meddai’r cyfaill o Wynedd. A dyna’r her,
ynte!
Y mae gwendid cynyddol y Gymraeg yn ei hen
gadarnleoedd cymunedol yn y gorllewin a’r gogledd yn
fater o bryder mawr, wrth gwrs. Problem economaidd
ydyw i raddau helaeth. Ond y mae problem arall,
ddyfnach. Oherwydd un o nodweddion mwyaf trawiadol
ein hoes ni, a hynny ar draws y byd, yw tynfa aruthrol y
bywyd dinesig. Yn 1950, traean o bobl y byd oedd yn
byw mewn trefi a dinasoedd. Erbyn heddiw y mae
hynny wedi codi i dros hanner y boblogaeth, a disgwylir
i’r nifer gynyddu i ddwy ran o dair erbyn 2050. Gallwn
ddweud i sicrwydd, felly – heb ddibrisio dim ar
ddifrifoldeb y sefyllfa yn y Gymru wledig – fod yn rhaid
i’r Gymraeg fod yn ‘iaith y ddinas’ os yw hi i ffynnu at y
dyfodol.
Nid yw’n her heb obaith, oherwydd ar sail profiad y
deugain mlynedd diwethaf y mae lle i beidio â bod mor
besimistaidd â’n cyfaill o Wynedd. Y mae sefyllfa’r
Gymraeg yng Nghaerdydd yn chwyldroadol o wahanol
erbyn heddiw i’r hyn ydoedd adeg sefydlu’r Dinesydd
yn Ebrill 1973. Nid oedd y Gymraeg yn gwbl
ddigymgeledd yn y brifddinas yr adeg honno: yr oedd

ar waith yn y capeli a’r eglwysi, mewn rhai sefydliadau
allweddol megis Aelwyd yr Urdd yn Heol Conwy a Thŷ’r
Cymry yn Heol Gordon, yn y Cymrodorion ac ambell
gymdeithas Gymraeg arall, mewn ysgolion meithrin ac
yn Ysgol Gynradd Gymraeg Bryntaf – ond dim byd
tebyg i’r bwrlwm Cymraeg sydd yng Nghaerdydd erbyn
heddiw, fel y tystia ‘Digwyddiadur’ y Dinesydd yn fisol,
a Thafwyl yn flynyddol. Y mae yma tua deg o gorau
Cymraeg bellach, lle nad oedd ond un yn 1973; y mae’r
ysgolion cynradd Cymraeg wedi tyfu fel madeirch, a
thair ysgol uwchradd bellach, lle nad oedd yr un yn
1973. A gellir pentyrru enghraifft ar ben enghraifft o’r
twf aruthrol a fu dros y deugain mlynedd hyn. ‘Ar Daf yr
iaith a dyfodd’, yn wir.
Ond yr her fawr yn awr yw troi’r tŵf a’r llwyddiant ar
lefel y ddinas yn rhan amlwg o wead cymdeithasol
cymunedau penodol. Y mae natur y gymdeithas
ddinesig yn wahanol i fywyd pentref, wrth reswm; ond y
mae’r ddinas yn ymrannu’n gymunedau naturiol, a nifer
o’r rheini bellach a chanran arwyddocaol o siaradwyr
Cymraeg ynddynt – er enghraifft, y mae cynifer ag 20%
o bobl Treganna yn siarad Cymraeg bellach. O ran eu
dalgylch, y mae nifer o’n hysgolion cynradd Cymraeg
erbyn hyn yn ysgolion cymuned i bob diben, a hynny’n
cynnig cyfleoedd euraid i roi’r iaith ar waith yn yr
ardaloedd o’u cwmpas. Bydd creu pwyllgorau lleol i
godi arian ar gyfer ymweliad yr Eisteddfod
Genedlaethol â Chaerdydd yn 2018 yn fodd i siaradwyr
Cymraeg ardaloedd neilltuol ddod i adnabod ei gilydd a
chydweithio yn lleol; a da fyddai gweld sefydlu
cymdeithasau Cymraeg mewn ardaloedd sydd heb yr
un ar hyn o bryd. Ar un adeg bu ymgais i osod y
newyddion yn Y Dinesydd o dan ardaloedd penodol, er
mwyn ceisio hyrwyddo’r ymdeimlad cymunedol
Cymraeg yn y mannau hynny, a da fyddai adfer hynny.
Un o brif ddibenion sefydlu’r Dinesydd yn 1973 oedd
hybu’r Gymraeg yn gymdeithasol yng Nghaerdydd. Fe
wnaeth hynny’n anrhydeddus dros y 400 rhifyn
diwethaf. Hir y parhao!
E. Wyn James

Aelwyd Hamdden
Cymry Caerdydd
Cyn cael ychydig o seibiant dros wyliau'r haf, aeth dros
40 o aelodau i ymweld â Chastell Aberteifi ar ei newydd
wedd. Wedi mwynhau golygfeydd Afon Teifi dros bryd
o fwyd blasus yng Nghlwb Golff Gwbert, cyflwynodd ein
tywysydd, Y Parchedig John Powell, cyn ficer Aberteifi,
hanes cryno'r Castell a'r datblygiadau eang sydd wedi
cymryd lle yna gyda ffilmiau diddorol o'r hanes. Bu'n
brynhawn diddorol tu hwnt.
Cynhaliwyd cyfarfod agoriadol y tymor newydd ar 9
Medi, dan gadeiryddiaeth y Parchedig Allan Pickard.
Bydd rhaglen y flwyddyn i’w gweld yng Nghalendr y
Dinesydd o fis i fis. Croeso cynnes i bawb. Manylion
pellach oddi wrth yr Ysgrifennydd, Menna Brown (ffôn:
2025 4679).
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Aelodau’r Aelwyd y tu fewn i gaerau Castell Aberteifi

ADDYSG GYMRAEG
y rhifau diweddaraf, a dryswch am sefyllfa Ysgol
Newydd Grangetown/Trebiwt
Rwy wedi bod yn pwyso am fisoedd i gael y wybodaeth
ddiweddaraf ynghylch nifer y plant sy’n ceisio am
fynediad i sector cynradd addysg Gymraeg yn y
ddinas. Daeth y ffigurau i law ar Awst 26ain – ond
ffigyrau mis Gorffennaf ydyn nhw, gyda’r rhybudd y
bydd newidiadau am fod apeliadau eto i’w clywed. Mae
15 plentyn ychwanegol wedi cael lle, gan godi’r
cyfanswm i 700, y rhan fwyaf yn ysgolion Coed-y-gof
(+9), Glan Ceubal (+6) a Phwll Coch (+5). Mae 7
plentyn wedi tynnu nôl ar ôl cael cynnig lle.
Roedd cyfanswm o 805 o geisiadau yn wreiddiol, ond
mae adroddiad y Sir yn dangos bod 105 wedi eu
gwrthod – y nifer uchaf erioed. Pwy a ŵyr faint o’r 105
hyn sydd wedi’u colli am byth i addysg Gymraeg? Yr
ysgolion lle roedd gwrthodiadau sylweddol oedd Bro
Eirwg (8), Glan Morfa (5), Melin Gruffydd (7), Mynydd
Bychan (19), Pencae (21), Treganna (16), Y Wern (3),
Nant Caerau (21) a Pen y Pil (5).
Yn y Fforwm Addysg Gymraeg fis Rhagfyr, cafwyd
addewid y byddai’r Sir yn ychwanegu at y lleoedd ar
gael trwy agor dosbarth i 30 ychwanegol – o dan adain
Pwll Coch ond wedi ei leoli lle roedd Ysgol Tanyreos
gynt (yn rhan o Ysgol Ninian Park, Grangetown). Yn

Cinio Glyndŵr 2015
Bob dwy flynedd mae Cronfa Glyndŵr yr Ysgolion
Cymraeg yn gwahodd person amlwg ym mywyd Cymru
i annerch cynulleidfa o gefnogwyr y Gronfa mewn cinio
arbennig. Eleni fe edrychwn ymlaen at anerchiad gan
yr Athro Laura McAllister, sy’n athro mewn llywodraeth
ym Mhrifysgol Lerpwl. Mae hi hefyd yn gadeirydd
Chwaraeon Cymru.

anffodus ni wahoddwyd rhieni i ystyried dewis y
dosbarth hwn tan fis Mai – 6 mis yn hwyr! Dywedwyd y
byddai plant y cyfryw ddosbarth (Tanyreos) yn cael
cyfle i symud i ysgol newydd Hamadryad (ar gyfer
Trebiwt a Grangetown) pan fyddai honno’n agor (yn
2017 efallai). Clywais (gan y Sir) bod diddordeb gan
hyd at 10 o blant yn y dosbarth newydd yma’n
wreiddiol, ond erbyn hyn mae wedi gostwng i 3 neu 4.
Yn ystod wythnos olaf mis Awst cafodd y rhieni
neges yn dweud nad oedd pennaeth Pwll Coch yn
ystyried bod dosbarth Tanyreos yn hyfyw a bod y plant
i gael lle ym Mhwll Coch. Ond mewn datganiad i’r BBC
mae’r Sir yn dweud bod y dosbarth yn Nhanyreos
(Ninian Park) yn dal i fod ar gael ac nad y Sir sy’n
tynnu’r cynllun yn ôl. Fe welwyd 2 fam ar y teledu yn
mynegi eu dymuniad i’w plant gael addysg yn
Grangetown (h.y. dosbarth Tanyreos) a nid Lecwydd
(h.y. Pwll Coch). Mae’r sefyllfa’n eitha dryslyd!
Fel rwy’n deall pethau, mae’r Sir yn bwriadu
dechrau’r broses o ymgynghori ar eu cynllun i agor
ysgolion newydd ar gyfer Grangetown, un cyfrwng
Cymraeg ac un Saesneg, yn gynnar fis Medi. Dyw
gofod ddim yn caniatáu imi restru’r gohiriadau lu sy
wedi bod ers i gynllun ysgol newydd Grangetown ddod
i’r amlwg nôl yn 2011. A fydd yr ymgynghori yn
digwydd y tro hwn? Cawn weld!
Michael Jones
sefydlwyd ym Mhen-y-bont yn 1968 gan Trefor a
Gwyneth Morgan, sylfaenwyr Cronfa Glyndŵr.
Yn gynharach eleni fe gafodd ei hethol yn gymrawd
yng Nghymdeithas Ddysgedig Cymru – yn
gydnabyddiaeth o’i harbenigedd ym maes llywodraeth
a datganoli, yn ogystal â’i chyfraniad at hybu statws
menywod mewn gwleidyddiaeth a bywyd cyhoeddus.
Nid yw’n ofni dweud ei dweud! Fe gorddodd y
dyfroedd mewn anerchiad yng
Ngŵyl y Gelli eleni trwy awgrymu y
byddai llwyddiant i dîm pêl-droed
Chris Coleman yn gwneud mwy o
les i ddelwedd Cymru na
buddugoliaeth yng Nghwpan
Rygbi’r Byd! Eglurodd mai dadl o
safbwynt ‘busnes’ oedd hynny,
wrth gwrs, a’i bod yn daer am weld
Cymru’n llwyddo yn y ddau faes.
Mae’n siwr y bydd ganddi neges
bwrpasol iawn i ni yng Nhinio
Glyndŵr. Croeso i chi ymuno â ni –
nos Sadwrn, 24 Hydref yng Nghlwb
Golff Radur. Manylion pellach ar
gael
ar
ein
gwefan
www.cronfaglyndwr.net
(Digwyddiadau) neu drwy ffonio
029 20 566731.

Yr Athro Laura McAllister o Brifysgol Lerpwl
Brodor o Ben-y-bont ar Ogwr yw Laura, ac mae o
arwyddocâd arbennig ei bod wedi bod yn ddisgybl yn
Ysgol Glyndŵr – yr Ysgol Gymraeg arbrofol a

[Sefydlwyd Cronfa Glyndŵr yr
Ysgolion Cymraeg yn 1963 er mwyn
hybu addysg cyfrwng Cymraeg. Mae’n dal i fynd – ac
yn dal i ‘wneud gwahaniaeth’ mewn sawl ardal yng
Nghymru.]
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CERDYN POST
O TOKYO
Lowri Haf Cooke yn holi
Alun Simpson
Mae Alun Simpson, sy’n 38 oed, yn
gyfieithydd ac yn byw yn Tokyo.
Un o ble ydych chi'n wreiddiol?
Ces i fy magu yn City ar gyrion gwledig y Bontfaen,
sy’n bentref bach iawn o ddeg o dai. Does neb yn siwr
iawn beth yw tarddiad yr enw, na chwaith os oes enw
Cymraeg. Es i Ysgol Glantaf yn y cyfnod pan mai dyna
oedd yr unig ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg yn Ne
Morgannwg. Mae gen i lawer o atgofion melys o’r
cyfnod hwnnw, ac roedd fy mlwyddyn i’n llawn
cymeriadau diddorol!
Sut lanioch chi yn Tokyo a beth ydych chi'n ei
wneud yno?
Ar ôl graddio mewn Hanes Tseina a Siapan ym
Mhrifysgol Caergrawnt, ro’n i awydd teithio a gweld y
byd, felly fe enillais i gymhwyster dysgu ar gynllun
cyfnewid JET, sy’n gosod siaradwyr Saesneg mewn
ysgolion yn Siapan. Trwy hynny, ffeindiais i waith yn
ninas fechan Gifu ger Nagoya. Fe ddysgais i’r iaith
Siapaneg tra’n gweithio gyda JET, ac ar ôl gorffen
gyda’r cynllun hwnnw, dechreuais i weithio fel
cyfieithydd gyda chwmni mawr, cyn mynd ar fy liwt fy
hun. Dwi’n cyfieithu yn bennaf ym maes cyfrifiaduron,
technoleg gwybodaeth, electroneg defnyddwyr, ceir ac
ati. Er mor braf oedd Gifu, roedd atyniad y ddinas fawr
yn ormod o demtasiwn, felly symudias i Tokyo 8
mlynedd yn ôl. Dwi’n byw yn Ikebukuro, yng ngogleddorllewin y ddinas, sy’n adnabyddus am y tylluanod a’r
pengwiniaid lleol; mae ’na hyd yn oed far yno lle
cewch chi yfed yng nghwmni’r pengwiniaid!
Disgrifiwch eich diwrnod delfrydol yn Tokyo...
Bydde fy niwrnod delfrydol yn Tokyo yn dechrau â
brecwast hwyr o bicnic ym Mharc Yoyogi. Ar
benwythnosau fe welwch chi bob math o bobol yno, o
hen rocars yn dawnsio i gerddoriaeth o’r 1950au ac
ymladdwyr crefft, i ddawnswyr hip-hop yn ymarfer eu
symudiadau. Erbyn y prynhawn, fe gerddwn i draw i

Caffi Parkinson’s Cymraeg
Bydd cangen Gymraeg newydd o’r elusen Parkinson’s
UK Cymru yn cael ei sefydlu yn y de-ddwyrain yn yr
Hydref. Y bwriad yw denu pobl o siroedd Rhondda
Cynon Taf, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr,
Caerffili, a Chaerdydd a’r Fro.
Bydd y cyfarfod cyntaf yn digwydd dros ginio yn
nhafarn yr Ivor Arms, Brynsadler, Pontyclun, dydd Iau,
Tachwedd 19eg, am 1.00 o’r gloch y prynhawn. Bydd
croeso cynnes i siaradwyr a dysgwyr Cymraeg sydd â’r
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Harajuku
–
ardal sy’n fydenwog am ei
ffasiynau
hollol wallgo’,
gyda
phlant
ysgol
yn
gwisgo
fel
cy mer i adau
animé a goths.
Yna, ymlaen
ar
hyd
Omotesando,
u n
o
strydoedd
siopa crandiaf
Tokyo, i arsylwi ffasiynau diweddaraf criw tipyn mwy
soffistigedig. Fe gyrhaeddwn i Stadiwm Jingu, cartef
tîm y Yakult Swallows, mewn pryd i wylio gêm bêl fas
gyda’r hwyr. Pêl fas yw’r gamp fwyaf poblogaidd yn
Siapan, ac mae yno wastad awyrgylch wych, gyda’r
cefnogwyr brwd yn llafarganu p’run ai’n ennill neu’n
colli (colli fel arfer, ond fel un o gefnogwyr tîm pêldroed Dinas Caerdydd, dwi wedi hen arfer â hynny).
Byddai’r dydd yn dod i ben yn Shibuya, sef ardal llawn
bars a bwytai sy’n boblogaidd iawn gyda phobol ifanc,
gan fwynhau cwrw neu ddau cyn dal y trên olaf adre.
Pa lefydd yn Tokyo y byddech chi'n annog i
unrhywun o Gaerdydd ymweld â nhw, i gael blas
go dda o'r ddinas honno?
Amgueddfa Gelf Mori ar 53ed llawr Roppongi Hills, sef
canolfan siopa ac adloniant enwocaf Tokyo. Yno mae’r
casgliad gorau o gelf cyfoes o Siapan ac Asia, ond
gwell fyth yw’r dec gwylio, lle gewch chi olygfa wych o
Tokyo. Gwell fyddai mynd yno fin nos, pan fo’r awyrlun
dinesig fel petai’n ymddangos yn ddi-ddiwedd. Bydden
i hefyd yn awgrymu eich bod chi’n profi Shimokitazawa, ardal hynod cŵl yng ngorllewin Tokyo, lle
mae na lawer o fariau bach hip, lle gewch chi argraff
wahanol iawn o’r ddinas i gymharu â’r ardaloedd
twristaidd arferol. Cerwch hefyd i un o nifer o dafarndai
bach Siapaneaidd Izakaya sydd i’w canfod o gwmpas
gorsaf Ueno. Dyma ardal dipyn mwy cyffredin yn
Tokyo, lle mae pobol yn fwy hamddenol, ac yn fwy
tebygol o ddechrau sgwrs gyda chi o gwmpas y
byrddau cymunedol.
Beth ydych chi'n ei golli fwyaf am Gaerdydd?
Dwi’n colli fy nheulu a fy ffrindiau, wrth gwrs, a
mynychu gemau tîm pêl-droed Dinas Caerdydd – ond
dwi ddim yn colli’r tywydd!

cyflwr Parkinson’s, yn ogystal â’u teuluoedd, gofalwyr a
chyfeillion, boed yn siaradwyr Cymraeg ai peidio.
Mae un o bob 500 yn byw gyda’r clefyd. Hyd yma
mae’r elusen Parkinson’s UK wedi buddsoddi dros
£70m mewn ymchwil i geisio dod o hyd i iachâd.
Os am rannu profiadau neu wybodaeth a gwneud
ffrindiau newydd, a hynny drwy’r Gymraeg, cysylltwch
â: Rebecca Lydon o Parkinson’s UK Cymru ar 0844
225 3714, rlydon@parkinsons.org.uk neu Siân Cadifor
ar 01443 238615, scadifor001@btinternet.com
erbyn Medi 30ain os gwelwch yn dda.

O ble ’dych chi’n dod a ble cawsoch eich addysg?
’Dw i’n dod o Lanrhystud yng Ngheredigion ac fe es i
Ysgol Gynradd Myfenydd Llanrhystud. Yn Saesneg ces
fy addysgu gan fod gwersyll milwyr gerllaw ac roedd y
plant hynny yn Saeson er fod plant y pentre yn Gymry
gloyw glȃn. Rhyfedd o fyd!! Wedyn es ymlaen i Ysgol
Ardwyn yn Aberystwyth. Yn Ardwyn roedd dwy ffrwd,
un i’r Cymry Cymraeg ac un i’r di-Gymraeg ond yn
Saesneg oedd y gwersi i gyd ag eithrio’r gwersi
Cymraeg. Roedd hi’n ysgol hapus iawn gyda
chyfleoedd arbennig i’r plant ddatblygu llawer o sgiliau
newydd. ’Dw i’n cofio canu yn y côr a chymryd rhan yn
operâu Gilbert and Sullivan ac actio mewn dramâu a
chwarae hoci a phêl rwyd.
Roedd fy mhlentyndod yn un
hapus a phrysur, yn actio yn y
cwmni drama a pharti’r Noson
Lawen a roeddwn yn aelod o’r
Ffermwyr Ifanc ac yn y tȋm siarad
cyhoeddus, a dw i’n ddiolchgar i’r
clwb am fy helpu i ddatblygu
sgiliau newydd. Roedd Eglwys y
Plwyf yn chwarae rhan fawr ym
mywyd y pentre hefyd. Ar ôl
gorffen yn Ardwyn es i Goleg
Hyfforddi Morgannwg, Y Barri, i
gael fy hyfforddi i fod yn
athrawes. Roedd mynd i goleg
merched yn sioc i’r system ar ôl
bod mewn ysgol gymysg! Bûm
yn Llywydd y Myfyrwyr ac roedd
hynny’n anodd iawn pan oeddwn
yn gorfod ymresymu gyda’r
Pe n n a e t h d r o s h a wl i a u ’r
myfyrwyr!!
Ar ôl y coleg ble cawsoch swydd?
Ces swydd yn Llundain yn Ysgol y Sir yn Catford, De
Llundain. Cefais amser da yn Llundain a threulio llawer
o amser yn Grey’s Inn Road yng nghlwb Cymry
Llundain. Wrth gwrs, roedd y clwb yn ei anterth bryd
hynny, gyda Rhydderch, Ryan, Hafina Clwyd a llu o
Gymry blaengar yn aelodau. Ymunais ȃ Chôr Merched
Gwalia a chael mwynhad gyda nhw yn canu fan hyn a
fan ’co.
I ble aethoch wedyn?
Fe briodes a symud i Fanceinion achos dyna ble roedd
Tom, fy ngŵr, yn darlithio yn y Brifysgol. Daeth dau
blentyn wedyn, Wyre a Siȃn, ac fe godon y ddau yn
Gymry Cymraeg. Maen rhaid i mi ddweud nad ydw i’n
deall y rhieni Cymraeg eu hiaith sy’n codi eu plant yn yr
iaith Saesneg! Wrth gwrs ro’n ni’n treulio’n gwylie yn
Llanrhystud a’r plant yn mwynhau yno.
Bûm yn dysgu mewn gwahanol ysgolion ar draws y
ddinas ac roedd un o’r rhain yn Moss Side, ardal
ddifreintiedig, ac er fod tri chwarter y plant yn yr ysgol

Gadael Ysgol Bro Morgannwg
Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i Dr Dylan
Jones, Pennaeth Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, ar ei
benodiad i swydd newydd ym Mhrifysgol Cymru Y
Drindod Dewi Sant. Yno bydd yn Ddeon Addysg a

NABOD EIN POBOL
Falmai Griffiths yn holi
Beti Davies
honno yn dod o’r Caribi doedd ’na ddim problemau yno
bryd hynny. Ro’n ni’n byw mewn lle o’r enw Marple
wrth droed y Pennines ac ar fan cwrdd Camlas
Macclesfield Whalley Bridge a Manceinion. Ychydig
iawn o Gymraeg oedd ym Manceinion ar wahân i’r
Gymdeithas Gymraeg ond bu rhaid gorffen achos
erbyn canol y saithdege doedd dim
cymaint o Gymry yn tyrru i Fanceinion.
Roedd y capeli Cymraeg wedi cau
hefyd. Bûm yn lwcus fod ’na athro
Ymarfer Corff o’r Rhos yn dysgu yn yr
un ysgol â mi a ro’n ni bob amser yn
siarad Cymraeg â’n gilydd.
Pan o’n i‘n dysgu ro’n i bob
amser yn gwisgo dillad du i’r ysgol ar
ddydd Llun os oedd Cymru wedi colli
gêm rygbi ar y Sadwrn, a dillad coch
os oedden nhw wedi ennill – a roedd
llawer o dynnu coes am hyn!! Ar
noson fy ymddeoliad roeddwn yn
gwisgo ffrog y ddraig goch fel un
Shirley Bassey! Symudon ni i fyw ym
Mrasil wedyn pan gafodd Tom ei
wahodd i fod yn Athro Ymgynghorol
ym Mhrifysgol Llu Awyr Brasil yn Sao
Paulo. Ro’n i’n byw yn Sao Josȇ dos
Campos, lle rhyw hanner ffordd rhwng
Sao Paulo a Rio de Janeiro.
Oes yna berson dych chi’n edmygu’n fawr?
Oes. Yr Athro Eason - Roedd e’n un o’r prif arbenigwyr
cancr yn ysbyty Christies ym Manceinion. Dyn
diymhongar a naturiol ei ffordd ac yn cymysgu gyda
phawb. Roedd Tom yn bysgotwr ac yn y clwb pysgota
cwrddon ni, a dod yn ffrindiau da. Pan dw i’n meddwl
am y chwaraewyr pêl-droed yn ennill yr holl arian, a’u
cymharu gyda dyn fel hyn, mae’r holl beth yn anfoesol
yn fy nhŷb i.
Beth ydy eich diddordebau?
Trampan, pan mae’r boced yn caniatáu!! Cofiwch taw
Cardi ydw i! Efallai fod teithio yn fy ngwaed oherwydd
bod fy nhad wedi teithio’r byd fel capten llong. Dwi’n
hoffi profi diwylliant gwahanol wledydd ac wedi ymweld
â llawer iawn o wledydd dros y byd. Pan o’n i’n byw ym
Mrasil fe deithion ni’n helaeth drwy’r cyfandir enfawr
yma.
Rhagor o’i hanesion yn y rhifyn nesaf o’r Dinesydd.

Phennaeth Sefydliad Cymru ar Addysg ac
Arweinyddiaeth Ysgolion. Bu Dylan yn bennaeth ar
Ysgol y Fro ers ei hagor yn Ionawr 2000 ac o dan ei
arweiniad brwd a doeth fe ddatblygodd yr ysgol i fod yn
un o’r ysgolion mwyaf blaenllaw yn y wlad. Bydd yn
ymgymryd â’i swydd newydd yn Ionawr 2016.
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Dysgwyr y Ddinas

chryfderau gwahanol. Ro’n ni i gyd yn seren y
dosbarth!’

Poen a Phleser
gan Althea Sharp

Daeth y boen, o leiaf i Chris a fi, o’r ddyletswydd i
fod mas dwy noson yr wythnos, yn arbennig yn y
gaeaf. Ro’n ni ar fin rhoi’r ffidl yn y to ym mis Chewfror
oni bai am gyngor Julian, ein tiwtor arbennig! Hefyd
ro’n i’n dioddef gyda phwysau’r iaith lenyddol yn rhan
gyntaf y cwrs. Yn y diwedd gorffennon ni i gyd y cwrs
gyda Kathryn yn sefyll yr arholiad.

Daeth y ddau beth gyda’i gilydd y flwyddyn ddiwethaf
drwy ddysgu Cymraeg! Roedd cwrs Uwch 2 dwys
yng Nghanolfan y Brifysgol ar nos Lun a nos Fercher.
Daeth y pleser o’r bobl yn y dosbarth a’r berthynas
oedd rhyngddon ni. Ro’n ni’n grŵp bach o bump (yn
cynnwys ein tiwtor, Julian) felly daethon ni i adnabod
ein gilydd yn dda. Ro’n ni’n lwcws dros ben i ddod
ymlaen cystal gyda’n gilydd er ein bod mor wahanol.

Mae Rob yn gweithio gyda chyfrifiaduron ac roedd
e’n hwyr yn aml ar ôl iddo yrru o’i waith ym
Mryste. Mae Matt yn gweithio fel hyfforddwr a Kathryn
yn gweithio rhan amser tra bod hi’n magu ei phlant.
Roedd y tri ohonyn nhw o’r un
oedran â phlant Chris a fi ond
doedd dim ots o gwbl. Roedd
y tri ohonyn nhw’n gyfeillgar
iawn a ro’n ni’n teimlo yr un
oedran â nhw!
Cwrddais i â Chris ar gwrs
dwys Canolradd 2 dros
bythefnos yn yr haf
2013. Ro’n ni yr un oedran,
wedi ymddeol a gyda chwech
o wyrion rhyngddon ni. Dyn ni
wedi bod yn ffrindiau da ers
hynny. I ddefynddio geiriau
Rob: ‘Roedd llawer iawn o
banter dros y flwyddyn. Roedd
p o b u n o h on o m g yd a

Gwnaeth Matt (gyda chymorth ei chwaer!) gacen i
ddathlu diwedd y cwrs ac roedd hi’n odidog. Pan
awgrymodd e o flaen llaw i wneud cacen ro’n ni i gyd
yn meddwl mai cacen blaen fyddai, efallai gyda hufen
a jam yn y canol. Ond, cawson ni syndod anferth pan
agorodd Matt y bocs i weld pa mor broffesiynol oedd
hi!!! Diolch i chwaer Matt sy’n rhedeg cwmni o’i chegin
yn Aberdâr.
Bydd Chris, Matt a finnau’n gobeithio sefyll yr
arholiad y flwyddyn nesaf fel nod. Bydd Rob yn rhy
brysur achos ar ôl iddo fe a Sian briodi ar ddechrau’r
cwrs mae babi ar y ffordd! Bydd
yn cyrraedd ar eu penblwydd
priodas, noson Calan Gaeaf!
Mae Sian yn dod o Gastell-nedd
ac yn siarad yr iaith a bydd hi a’r
babi yn helpu Rob gyda’i
Gymraeg yn y dyfodol!

Matt Gibbs, Althea Sharp, Chris Hern a Rob
Walker

Cwrt Insole, Llandaf
Cafwyd cyngerdd llwyddiannus iawn yn Y Neuadd
Fawr, Ysgol Howell, ar 4 Gorffennaf – ‘Cyngerdd
Diwrnod Annibyniaeth America’ – gyda Chôr Meibion
Caerffili a Iona Jones (soprano), a
David Geoffrey Thomas yn cyfeilio
iddi.

Dyn ni wedi cytuno i gadw
mewn cysylltiad. Dywedodd
Julian fod e wedi mwynhau’r
flwyddyn yn fawr a hwn oedd y
tro cyntaf iddo fe gael cacen i
ddathlu diwedd dysgu’r cwrs.
Cawson ni griw arall o arthrawon
yn ystod y flwyddyn yn cynnwys
Jenni, Yvonne a Non, felly diolch
iddyn nhw hefyd!

and Words’, gydag Oriana a’r gwestai arbennig,
Beverley Humphreys. Mwy o fanylion gan John PriorMorris
07966
487711
neu
john.priorarrangements@hotmail.co.uk

Rhoddwyd peth o hanes
Datganiad Annibyniaeth America ar
ddechrau ail ran y cyngerdd gan
John Prior-Morris a Dafydd Griffiths,
gan dynnu sylw at y cysylltiadau
Cymreig wrth lunio ac arwyddo’r
datganiad pwysig hwnnw yn hanes
America.
Codwyd swm anrhydeddus at
Gronfa Tŵr y Cloc. Diolchwyd i bawb
gan gadeirydd Ymddiriedolwyr Cwrt
Insole, Syr Norman Lloyd-Edwards.
Bydd y Cyngerdd nesa yng
Nghapel Ysbyty Rookwood Dydd
Mawrth, 22 Medi – ‘Autumn Songs
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Syr Norman Lloyd-Edwards yn diolch i Gôr Meibion Caerffili, Iona Jones, y
cyfeilyddion a’r gynulleidfa

IEUENCTID EIN BRO
Llongyfarchiadau i Ysgol y Wern ac i
Ysgol Gwaelod y Garth am ennill Gwobr
Platinwm Eco Ysgolion. Mae hi’n anrhydedd derbyn
y wobr hon gan mai dim ond 10% o ysgolion Cymru
sydd eisoes yn Ysgolion Eco Platinwm.
Newyddion am athrawon Ysgol Gwaelod y Garth
Pob lwc i Mrs Bethan Long, Mrs Wendy Owen a Mr
Huw Davies sydd wedi ein gadael cyn yr haf. Diolch
yn fawr iawn iddynt am eu cyfraniad tuag at fywyd yr
ysgol a phob lwc yn y dyfodol. Pob lwc a diolch yn
fawr hefyd i Miss Lowri Edwards a Miss Sian NoonJones sydd wedi ein cynorthwyo yn y Derbyn a
Blwyddyn 1.

Clwb Eco Ysgol y Wern

Clwb Eco Ysgol Gwaelod y Garth

Criced dan 12 oed
Am yr ail flwyddyn yn olynol, enillodd tîm criced
dan 12 Cymru gystadleuaeth sirol Gŵyl Griced
Taunton, Awst 10-15, eleni. Cafwyd
buddugoliaethau yn erbyn Caerwangon a'r
ffefrynnau, Swydd Efrog, cyn cael gêm gyfartal
gyda Swydd Essex, ac yna chwipio Gwlad yr Haf
o chwe wiced. Ni fu’n bosib chwarae ar y
diwrnod olaf oherwydd glaw.
Roedd dau o ddisgyblion Ysgol Glantaf yn
aelodau o’r tîm, sef Osian Evans (chwith) a Jac
Lloyd, a dyma nhw gyda’r darian.
Betsan Jones a Rhiannon Berry, dwy o ieuenctid Bethel,
Penarth a dreuliodd gyfnod bythgofiadwy yn Kerala, De
India (Gweler tud. 17.)
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EISTEDDFOD MEIFOD
Do, fe gafwyd Eisteddfod i’w chofio ym Meifod, a llongyfarchiadau i bawb fuodd ynghlwm â’r trefniadau. Diolch yn
arbennig i’n Harchdderwydd, Christine, sy nawr yn camu’n ôl wedi cyflawni’r swydd yn anrhydeddus yn ystod y
blynyddoedd diwethaf.

Llongyfarchiadau hefyd i’r holl ‘Ddinasyddion’ – llwyth ohonyn nhw – a enillodd glod y Genedlaethol eleni.
Cyn sôn am y cystadlaethau, mor falch oeddem o weld Eiry Palfrey o’r Barri yn cael ei derbyn i’r Orsedd, yn
gydnabyddiaeth am ei chyfraniad helaeth i ddiwylliant Cymru. Mae Eiry’n aelod o fwrdd Trac, y corff sy’n gyfrifol
am ddatblygu traddodiadau gwerin yng Nghymru, Fforwm Menter y Fro, ac mae’n gadeirydd Cymdeithas Dawns
Werin Cymru. Mae hi hefyd yn un o olygyddion Y Dinesydd.
Hefyd Endaf Emlyn, y cerddor arloesol a’r cyfarwyddwr ffilmiau nodedig. Wedi’i eni ym Mangor a’i fagu ym
Mhwllheli, mae Endaf yn byw yng Nghaerdydd ers blynyddoedd.
Daeth corau’r brifddinas i’r brig unwaith eto:
Côr Hen Nodiant - 1af Côr Pensiynwyr
Marian Evans (arweinydd),
Ieuan Jones (cyfeilydd),
Huw Foulkes (arweinydd), a
Gary Samuel

Côr y Gleision, gyda’u
harweinydd, Richard
Vaughan, a Rhiannon
Pritchard y cyfeilydd - 2il
Côr Cymysg dros 45 mewn
nifer

A beth am Ŵyl 2018 yng Nghaerdydd?
Byddwn yn siwr o wneud pob ymdrech iddi
lwyddo – ond beth am y cwestiwn llosg?
Dywedodd Cyfarwyddwr yr Eisteddfod, Elfed
Roberts, eu bod yn cynnal trafodaethau ynglŷn â
chynnal y gweithgareddau mewn adeiladau yn y
brifddinas, yn hytrach nag ar un safle. “Mae’n
Cartŵn Cen: Cyhoeddwyd yn Golwg
bwysig ceisio adolygu'r Eisteddfod yn gyson a
chyflwyno newidiadau yn flynyddol,” meddai. "Does neb wedi gwneud hyn o'r blaen – er bod y syniad
wedi cael ei grybwyll gan sawl un. Caerdydd yw'r lle i drio hyn, a fedrwch chi ddim dweud tan i chi
geisio rhoi cynnig arni."
Eisteddfod heb y maes traddodiadol! Mae’r drafodaeth wedi dechrau. Felly beth yw barn darllenwyr Y
Dinesydd? Dewch! Cysylltwch â ni!
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Côr Merched Canna gyda’u
harweinydd, Delyth Medi 3ydd Côr Merched dros 20
mewn nifer

Côrdydd gyda’u harweinydd,
Sioned James, a Branwen Gwyn
y cyfeilydd - 1af Côr Cymysg
rhwng 20 a 45 mewn nifer

Rhai o aelodau Côr Meibion
Taf gyda’u harweinydd, Rob
Nicholls - 1af Côr Meibion
dros 45 mewn nifer. Enillodd
Rob y Fedal i arweinydd y
côr meibion buddugol hefyd.

Llongyfarchiadau i’r unigolion
a’r partïon canlynol:
T. James Jones, Radur, aeth â hi am gyfansoddi Soned, ar y teitl ‘Adwy’, ac am gyfansoddi darn ar gyfer unrhyw
offeryn chwyth cerddorfaol, y buddugol oedd Gareth Olubunmi Hughes.
Ac ar y llwyfan: Ellen Williams, Y Bontfaen, 2 (Unawd o Oratorio neu Offeren); Lleucu Parri, Pontcanna, 1 (Unawd
Chwythbrennau 16-19 oed); Sesinynwyr Caerdydd, 2 (Grŵp Offerynnol neu offerynnol a lleisiol); Elwyn Siôn
Williams, 3 (Unawd Cerdd Dant 12-16 oed); Manon Ogwen Parry, Penarth, 2 (Unawd i Ferched 12-16 oed); Tom
Howells a Carys Gittins, 3 (Deuawd Offerynnol Agored); Rebecca ac Aron, 1 (Deialog); Lili Beth Mohammad, 1
(Unawd dan 12 oed); Rhys Wynn Newton, 1 (Unawd Llinynnau dan 16 oed); Tomos Boyles, 2 (Unawd Piano dan
16 oed); Band Pres Melingruffydd, 3 (Bandiau Pres Dosbarth 2); Ellen Williams, Y Bontfaen, 1 (Unawd Gymraeg
19-25 oed); Ellen Williams, eto, 3 (Unawd Operatig 19-25 oed); Daniel Calan Jones, Creigiau, 2 ac Elwyn Siôn
Williams, 3 (Dawns Stepio Unigol i Fechgyn dan 16 oed); Enlli Parri, 2, a Lleucu Parri, 4 (Dawns Stepio Unigol i
Ferched dros 16 oed); Nansi Rhys Adams, 4 (Perfformiad unigol i rai o dan 19 oed o gân o Sioe Gerdd); Lowri
Mai Daniel, 3 (Llefaru Unigol Agored); Criw Caerdydd, 2 (Parti Cerdd Dant hyd at 20 mewn nifer); ac yn y
Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Stepio, 1 – Daniel ac Osian, Caerdydd a Phontypridd, a 2 – Cerian, Enlli, Lleucu
a Lleucu, Caerfyrddin a Chaerdydd. Ac yn olaf, ond nid yn lleiaf, Trystan Francis, 2 (Unawd Bariton dros 25 oed).
[Os digwydd bod enw rhywun ar goll o’r rhestr uchod, derbyniwch ein ymddiheuriadau diffuant. Gwnaed ymdrech
lew i ddod o hyd i’r holl ganlyniadau, ond doedd y wybodaeth ar wefan yr Eisteddfod ddim yn gyflawn!]
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Bwytai Merch y Ddinas
Lowri Haf Cooke yn ymweld ag
Anna-Loka Cafe Bar
Fyth ers cyhoeddi fy nheithlyfr, Canllaw Bach Caerydd,
bu'r ymateb yn ffafriol iawn i'r adran 'bwytai llysieuol',
wrth ddenu nifer o bobol i ymestyn eu gorwelion
dinesig. Roedd rhai yn Nhreganna, Pontcanna a
Threlluest yn gwybod am ragoriaethau'r Vegetarian
Food Studio ar Heol Penarth, ac arlwy Mrs Madhav ar
Heol Isaf y Gadeirlan – heb sôn am gaffi Crumbs yn
Arcêd Morgan, a sefydlwyd yn 1970. Ond beth am Milgi
yn y Rhath, The Canteen on Clifton Street, Waunadda,
a Cafe Atma ar Heol y Crwys – i enwi dim ond rhai?
Yn anffodus, bu i Cafe Atma gau yn gynharach
eleni, er mawr siom i figaniaid dinesig; yn fy marn i,
roedd y lleoliad – a oedd ynghudd tu ôl i arhosfan bws
prysur – ymhell o fod yn ddelfrydol. Ond cafwyd
datblygiad cyffrous yng nghanol mis Awst, pan agorodd
y perchennog fenter newydd sbon; caffi hynod cŵl i
danio dychymyg pawb sy'n mwynhau bwyd â blas
arbennig.
Ffrwyth dychymyg Adam El Tagoury o Rydyfelin yw
Anna-Loka Cafe Bar ar ganol Heol Albany, y Rhath,
nid nepell o glwb nos y Globe. Mae'n denu chwilfrydedd
pawb sy'n cerdded heibio, gan gynnwys Joe Calzhage,
un o’r cwsmeriaid cyntaf. Ydy, mae'r bwyd yn figanaidd,
ond does dim sandal, sach hessian, nag arogldarth ar
gyfyl y lle i lethu'r rhai mwyaf rhagfarnllyd.
Dwi'n gig-garwraig i'r carn, ond yn hapus i'w hepgor
rai dyddiau yr wythnos, a hynny er lles fy iechyd. Bydd
cael lle fel Anna-Loka yn lleol i mi, yn sicr yn gaffaeliad
mawr – ac mae eisoes yn denu buzz i Benylan.
Bûm yn oedi am hydoedd cyn penderfynu ar ba
saig i'w flasu ar fy ymweliad cyntaf. Dewisais y Pulled
'Pork' Slider – tri byrger bach wedi'u gwneud o seitan,
sef protin bach mwy blasus na tofu. Darniwyd y 'cig
gwenith' hwn yn fân a'i ffrio â chnau a chorbwmpen
mewn saws barbeciw blasus, cyn ei weini mewn bara o
fecws lleol Nata & Co. gyda sglodion a mayonaisse tsili

poeth
Scotch
bonnet.
Y tro nesaf,
fe af i'n sicr am
y tri taco letus â
t h o m a t o s
c e i r i o s ,
corbwmpen
â
guacamole
perlysiog; wedi
hynny, y pad
thai
cnau
a
sinamwn ... ond
pwy a ŵyr, gan
fod popeth yn
denu dŵr i'r
dannedd!
G w e i n i r
brecwast a brecinio bob dydd o 8 tan 2, yna cinio tan 6yh. Mae'r
gwaith dylunio cyfoes yn hynod drawiadol, a'r
awyrgylch hamddenol yn denu pobol i oedi am sbel;
roedd na hipstar ar ei MacBook y naill ochor i mi, tra
cynhaliwyd cyfarfod dros ginio ar y llall, gyda murlun o'r
Dduwies Krishna, a naddwyd o blaster, yn syllu lawr yn
ddedwydd arnom ni.
Rhannol-ariannwyd y fenter gan gronfa dorfol
indiegogo, sy'n adlewyrchu ethos gymunedol y caffi
cyfeillgar hwn. Mae cynlluniau ar droed i ddatblygu
ystafell gefn y caffi yn ganolfan myfyrio a yoga yn 2016,
sy'n asio'n llwyr â chredoau heddychlon
Llun: Irfon Adam,
Bennettsy'n
ddilynwr Hare Krishna.
Er na weinir yr un dropyn o alcohol yn y caffi, ceir
sawl coctel ar y fwydlen, gan gynnwys Elderberry Sling
a Virgin Mojito; o gofio hynny – ac ystyr yr enw, sy’n
golygu ‘bwyd iach y byd’ yn yr iaith Sansgrit – dwi'n
dymuno ‘iechyd da’ i Anna-Loka Cafe Bar.
Anna-Loka Cafe Bar; 114, Heol Albany, Y Rhath CF24
3RU 07477444992
Canllaw Bach Caerdydd gan Lowri Haf Cooke, £9.99
(Gwasg Gomer)

Merched y Wawr
Bro Radur
Bydd swyddogion newydd wrth y llyw ym mis Medi:
Cadeirydd - Eirlys Eckley, Ysgrifenyddes - Eirlys
Davies, gyda Jean Salesbury yn parhau fel Trysorydd.
Mae aelodau'r pwyllgor newydd wedi bod yn brysur
iawn yn paratoi rhaglen amrywiol fydd yn cynnwys
Uwchgylchu, Trwsio ac Addasu Dillad a Chelfi, Y
Busnes Arlunio, RSPB Cymru, Bwyd a Diod o Gymru,
Noson y Dysgwyr, Sefydliad y Galon a Noson Brethyn
Cartre. Bydd trip fin nos i gloi gweithgareddau’r
flwyddyn.
(parhad ar y dudalen nesaf)
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Llun: Irfon Bennett
Mary Wiliam yn torri’r gacen ddathlu gyda’r aelodau
presennol oedd yn perthyn rhwng 1989-1999

canu gyda’r tonau. Mae’r casgliad yn cynnwys tonau
addas ar gyfer pob achlysur gan gynnwys y Pasg, y
Nadolig, Angladdau, Priodasau, y Cymun, Bedydd,
Ordeinio a dechrau a diwedd Oedfa. Mae’n siŵr y
byddai sawl un yn mwynhau canu gyda’r gerddoriaeth
yn y cartref neu yn y car, hefyd – rhyw fath o karaoke
Cristnogol!
Recordiwyd yr emyn-donau ar organ Capel
Bedyddwyr Y Tabernacl, Yr Aes, Caerdydd. Cafodd y
prosiect ei wireddu gan y cynhyrchydd a’r cerddor,
Gwawr Owen, ar sail syniad gan y Parchg Carys Ann
a'i gŵr Maldwyn Lewis.

Ar ddydd Gwener yr Eisteddfod Genedlaethol lansiwyd
CD newydd o emyn-donau ar yr organ at ddefnydd
Capeli ac Eglwysi sydd yn aml yn cael eu hunain heb
organydd i gyfeilio mewn gwasanaethau. Mae'n
cynnwys 50 o emyn-donau adnabyddus yn cael eu
chwarae gan un o organyddion amlycaf Cymru, Robert
Nicholls, a llawlyfr sy’n rhestru cannoedd o emynau i’w

Mae’r GIG angen eich barn!
Annwyl Olygydd
Ysgrifennaf ar ran Cyngor Iechyd Cymuned (CIC)
Caerdydd a’r Fro, i ofyn i aelodau o’r cyhoedd a
chleifion am hanesion yn manylu ar eu profiadau o
ddefnyddio gwasanaethau lleol y GIG – hanesion am
ansawdd y gofal iechyd y maent wedi’i dderbyn a’u
barn am y gwasanaethau a ddarperir. Yn ogystal â’r
hanesion, hoffem glywed hefyd am effaith emosiynol y
profiadau.
Gall yr hanesyn ymwneud ag unrhyw ran o’r GIG,
megis gofal sylfaenol, gwasanaethau ambiwlans gan
gynnwys cludiant cleifion ac achosion brys,

(Merched y Wawr Bro Radur - parhad

o dud.14)

Ar Fedi 2 byddwn yn ailgychwyn gydag Ifan a
Margaret Roberts, Pentyrch, yn rhoi hanes ffenestri lliw
rhyfeddol Eglwys Llanwenllwyfo, Môn. Croeso mawr i’r
aelodau presennol, 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.
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. Dyn ni’n
ddiolchgar iawn unwaith eto i Eirlys Davies am arwain
y Clwb Llyfrau yn y Llyfrgell Ganolog ar y trydydd dydd
Mawrth bob mis am 1 o’r gloch. Yn ystod y flwyddyn
cafodd tua 15 o selogion flas mawr ar ddarllen a
thrafod y llyfrau hyn - Y Brenhinbren, Derec Llwyd

"Mae hwn yn adnodd cyffrous a defnyddiol dros
ben," meddai Dr Geraint Tudur, Ysgrifennydd
Cyffredinol yr Undeb. "Yn ogystal â bod yn adnodd
gwerthfawr ar gyfer oedfaon, gellir defnyddio’r CD yn y
cartref ac yn y car, mewn ysgolion a chartrefi preswyl.
Mae'n briodas wych o dechnoleg a thraddodiad. Rwy'n
edmygu’r syniad, y gwaith a'r brwdfrydedd y tu ôl i'r
prosiect hwn."
Mae’r CD a'r llawlyfr ar werth am £16. Gellir ei
phrynu dros y we ar annibynwyr.org neu trwy gysylltu â
swyddfa Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, Tŷ John
Penri, 5 Axis Court, Parc Busnes Glan yr Afon,
Abertawe SA7 0AJ 01792 795888.

apwyntiadau cleifion allanol a gwasanaethau ysbyty.
Mae’n bwysig nad yw’r gwasanaeth iechyd, sy’n
mynd trwy gyfnod o newidiadau mawr ar hyn o bryd,
yn colli’r gallu i glywed lleisiau’r bobol leol. Bydd y CIC
yn gallu defnyddio’r storïau i dargedu eu tasg o fonitro
gwasanaethau lleol y GIG a thynnu sylw at unrhyw
welliannau sydd angen eu gwneud.
Gellir anfon y storïau trwy
Cavog.chiefofficer@waleschc.org.uk

e-bost

i:

Yn gywir
Stephen Allen
Prif Swyddog IP

Morgan; Rhwng Edafedd, Lleucu Roberts, Dewis, Ioan
Kidd, Llwch yn yr Haul, Marlyn Samuel, NADOLIG Pwy
a Ŵyr?, 10 awdur, Miwsig Moss Morgan, Siân Lewis,
Cariad Pur?, 9 awdur, Llanw, Manon Steffan Ross, Dy
Bobl Di Fydd Fy Mhobl I, Zonia Bowen a Stopio’r Byd
am Funud Fach, Rhys Meirion.
Ar y pedwerydd bore Mercher bob mis, am 10.30,
trefnodd ac arweiniodd Carys Tudor Williams deithiau
cerdded lleol [gan orffen mewn lle cyfleus am ginio].
Yn ystod y misoedd ola aeth y criw o amgylch llefydd
fel Sain Ffagan, Parc y Rhath, caeau Llandaf i gyrion
Castell Caerdydd, Yr Eglwys Newydd, Caeau Llandaf i
Parc Bute, Rhiwbeina a’r ardal o gwmpas Tŷ Nant.
Diolch yn fawr i Eirlys a Carys am eu parodrwydd i
barhau i ofalu am y ddau weithgaredd yma eto yn
ystod 2015-2016.
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NEWYDDION O’R EGLWYSI
Neges gyffredin gan yr eglwysi yw llongyfarch eu pobl
ifanc ar eu llwyyddiant yn arholiadau TGAU a Lefel A yn yr
haf, gan ddymuno’n dda iddynt yn y cam nesaf yn eu
gyrfa. Ymuna’r Dinesydd yn y cyfarchion.
EGLWYS MINNY STREET
Diolch am y croeso!
Buom fel “sipsiwn Crist” yn cwrydro
o gapel i gapel ar draws y ddinas yn
ystod mis Awst ... Mae'n hyfryd ein
bob yn dod at ein gilydd fel hyn bob
haf. Derbyniwyd bendith a chroeso
bob Sul.
Her y dunnell
Dyma ymgyrch Minny Street i
gyfrannu at Fanc Bwyd Caerdydd
fesul tunnell. Mae'r dunnell gyntaf
wedi'i hen gasglu ac yr ydym tua
chawrter ffordd tuag at gasglu yr ail
dunnell, a hynny cyn y Nadolig,
gobeithio. Cofiwch bod modd
cyfrannu bob Sul ond bod casgliad
arbennig pan fo Oedfa Gynnar.
Ail-gydio
Er mai Ionawr yw mis cynta'r
flwyddyn, yn ymarferol mae ein
blwyddyn waith ni yn dechre ym
Medi. Mae nifer o gyfarfodydd
newydd a diddorol ar y calendr
ynghyd â hen ffefrynnau fel arlwy y
Gymdeithas, a PIMS. Bwrwch olwg
ar y calendr sy ar ein gwefan
www.minnystreet.org ac ymunwch
gyda ni os oes rhywbeth yn dal eich
llygad. Fe gewch groeso cynnes.

EGLWYS DEWI SANT
Pererindod
Mawr yw`r diolch i Gwynn a Mair
Matthews am drefnu Pererindod yr
Abatai a’r Ffynhonnau yn Nyffryn
Clwyd a`r cyffiniau. Cafwyd cyfle i
ddysgu am hanes y safleoedd a
chynnal gwasanaethau byr awyr
agored
yno, yng
nghwmni
“eneidiau hoff cytûn”. Roedd y
llety
yn
Llyfrgell
Gladstone,
Penarlâg, sy newydd ennill teitl
Hoff Adeilad Hanesyddol Cymru,
yn hynod o gyfforddus.
Llongyfarchiadau i:
... Helen
a
Colin
Coleman,
Rhiwbeina, ar enedigaeth Ioan
Parry, brawd bach i Erin ac ŵyr i
Gwenda a Hugh Williams;
16

... Lynette a Keith Allen wrth
iddynt ddathlu eu priodas ruddem
ddiwedd mis Awst.
Penodiad newydd
Dymunwn yn dda i`r Parchedig
Stephen Adams ac Amy ei wraig,
wrth iddynt symud i`r Bontfaen.
Penodwyd Stephen yn Rheithor
yno. Bu`r ddau yn addoli yn Newi
Sant ers tua deng mlynedd, pan
oedd Stephen yn ddarlithydd yng
Ngholeg Mihangel Sant.
Taith seiclo
Cafwyd tywydd braf ganol mis
Awst ar gyfer y daith o Gaeau
Llandaf ar draws y morglawdd i
Benarth a Swanbridge ac yn ôl.
Diolch
i
Delyth
Davies
am
drefnu`r daith - a`r tywydd !

calon a ddigwyddodd i Eleri, merch
Alun a Helen Daniel, pan oedd hi’n
jogio. Trwy wasanaeth brys pobl yn
ei hymyl, gan gynnwys meddyg
oedd yn arbenigwr calon, ac
Ambiwlans Awyr, aethpwyd ag Eleri
i’r ysbyty. Da clywed ei bod yn
cryfhau. Newyddion da hefyd am
Eirlys Davies a Harry Watters yn
gwella yn dilyn cyfnodau o salwch
blin.
Ym mis Gorffennaf treuliodd Betsan
Jones a Rhiannon Berry, dwy o
ieuenctid Bethel, dair wythnos
bythgofiadwy yn Kerala, De India, o
dan ofal World Challenge. Rhai o
uchafbwyntiau’r profiad oedd y daith
gerdded trwy ardaloedd tyfu te a
gwaith adeiladu ffreutur newydd i
ysgol leol. Roedd amser i ymlacio
hefyd, ar gefn eliffant, ac i gael blas
ar y diwylliant lleol trwy wisgo sari
EGLWYS Y CRWYS
traddodiadol.
Llongyfarchwn y ddwy ar eu menter
Cyfarchion
Bu Mr. Douglas Griffiths yn yr ysbyty ddyngarol ac edrychwn ymlaen at
yn ystod gwyliau’r haf.
Mawr glywed mwy o’u hatgofion.
hyderwn adferiad llwyr a buan iddo. (gweler tud.11)
Genedigaethau
Daeth dwy eneth fach i’r byd yn
ystod yr haf. Llongyfarchiadau i’r Dr.
Gethin a Helen Edwards ar
enedigaeth Kathryn Siân, wyres fach
i Gareth a Gwen Edwards a gorwyres Mrs.Doris James.
Llongyfarchiadau hefyd i’r Dr.
Rhiannon ac Owain Evans ar
enedigaeth Martha Haf, chwaer fach
i Rhys ac wyres i’r Dr. Diana ac
Arthur Evans.
Dymuniadau gorau i’r ddau deulu.
Y Grŵp Merched
Cynhaliwyd oedfa nodedig iawn o
dan arweiniad y Parch Lona Roberts
yn ystod mis Gorffennaf. Diolch i
bawb a gymerodd ran.

BETHEL, PENARTH
Erbyn i’r rhifyn hwn ymddangos
byddwn wedi ailgydio yn ein trefn
arferol yn dilyn ‘egwyl’ mis Awst.
Cawsom fraw o glywed am y trawiad

EGLWYS EBENESER
Llongyfarchiadau i :
... Llinos ac Andrew Brown ar
enedigaeth Martha, chwaer i Megan
ac wyres arall i Eynon a Delyth
Williams;
... Bethan Mair a Jon Ellis ar
enedigaeth efeilliad, Mali a Macsen,
wyres ac ŵyr i Gill a Gethin Lewis;
... Janette a Hywel Jones ar ddod yn
daid a nain, yn dilyn geni Abigail
ferch Iestyn, merch Suni ac Iestyn a
nith i Euros ap Hywel;
... Cai Maxwell ar ddod yn ail yng
nghystadleuaeth bysgio drefnwyd
gan Bysiau Caerdydd. Fe welwch
Cai yn aml ar Heol y Frehines neu
yn yr Aes. Fe yw’r enwog ‘Piano
Man’;
... Gwion Dafydd ar ennill gradd
Meistr mewn Chwedlau Gwyddelig a
hefyd ar raddio wedi treulio
blwyddyn ar ‘Vocate’ (Blwyddyn
Medrau);

... Rachel Jones ar ennill gradd BSc
mewn Nyrsio ac Alice Jeffs ar ennill
gradd mewn Meddygaeth;
... Euros ap Hywel ar ei swydd
newydd gyda’r RSPB ym Mangor;
... Ffion O’Brien ar ei hurddo i’r
Orsedd yn Eisteddfod Meifod;
Cleifion
Mae Malcolm Thomas gartref erbyn
hyn ar ôl ei driniaeth ar y galon yn
ystod mis Awst a bu Nesta Chappell
yn Ysbyty’r Waun am gyfnod ar ôl
torri ei chlun, Dymunwn adferiad
buan i’r ddau.
Trist oedd clywed am farwolaeth
Robert Davies ar ôl cyfnod byr yn
Uned Gofal Dwys Ysbyty’r Waun.
Estynnwn gydymdeimlad dwys â
Sally ei weddw a’r teulu estynedig.
Gallwch ddilyn Ebeneser ar ein cyfrif
Trydar @ebencaerdydd ac wrth gwrs
wrth ymwel d â’n gwefan
www.ebeneser.org.

Cyfarfod merched
Ddiwedd tymor yr haf cafwyd noson
gymdeithasol a diwylliadol hyfryd
yng nghartref Rhodri ac Anwen
Jones yn yr Eglwys Newydd.
Oedfa
Pleser a braint yn ddiweddar oedd
gwrando ar un o fechgyn ifanc yr
eglwys, Owain James, yn pregethu
yn oedfa’r bore. Ei destun oedd
hanes Abraham yn mynd i aberthu
Isaac gan sôn sut y bu i Dduw arbed
Isaac gan ddarparu aberth yn ei le.
Cymharodd hyn ag aberth Iesu Grist
yn ein lle ninnau. Holodd hefyd yn
wyneb ufudd-dod Abraham, beth
oedd y peth pwysicaf yn ein
bywydau ni.
Dymunwn yn dda iddo wrth fynd
ymlaen i ddilyn cwrs ôl-radd yn
Rhydychen ar hanes cynnar yr
eglwys

YR EGLWYS EFENGYLAIDD EGLWYS Y TABERNACL
Cydymdeimlo
Cydymdeimlwn â
theulu Meleri
Perkins ar golli mam, gwraig a mamgu annwyl iawn. Roedd Joyce
Perkins yn byw yng Nghaerfyrddin
ac yn aelod ffyddlon o’r Eglwys
Efengylaidd Gymraeg yn y dref.

Ymddeoliad
Dymunwn yn dda iawn i’r Athro Wyn
James ar ei ymddeoliad o waith
llawn-amser yn Ysgol y Gymraeg,
Prifysgol Caerdydd. Gwyddom na
fydd yn segur ac edrychwn ymlaen
at weld ffrwyth ei lafur a’i ymchwil yn
y blynyddoedd nesaf.

SEFYDLIAD Y
DEILLION

Cofio am Lowri Gruffydd
Mwynhaodd Lowri, cyn-aelod o’r
Tabernacl, ŵyl Llangollen yng
nghwmni ei theulu ac roedd yn
bresennol pan dderbyniwyd ei thad,
Alan, yn Is-lywydd yr Eisteddfod
Ryngwladol.
Drannoeth, aeth i’r
ysbyty i dderbyn llawdriniaeth ond,
er sioc i bawb, bu farw yn dilyn y
llawdriniaeth. Roedd yn agos i 900 o
bobl yn yr angladd yn diolch amdani.
Dyma deyrnged gan Robin Gwyndaf.
Er gwywo o’r rhosyn,
mor hyfryd i ni
yw’r persawr o ardd
dy fywyd di.

RNIB Cymru mewn adeilad pwrpasol
yng Nghwrt Jones ar Stryd
Womanby. Mae Ruth Rhydderch yn
swyddog clinig sy’n gallu cynnig
ystod eang o gefnogaeth –
cefnogaeth emosiynol yn ogystal â
help ymarferol gyda phethau fel
d e f n yd d i o o f f e r t e c h n o l e g o l
(cyfrifiaduron, i-pads a smartphones
ac ati); help i gael budd-daliadu; help
i gael a chadw swydd, a hefyd
cymdeithasu gyda phobl eraill mewn
sefyllfa debyg.

Cofio Alison Rogers
Drannoeth i angladd Lowri, daeth
cynulleidfa helaeth i’r Tabernacl, i
ddiolch am fywyd Alison. Roedd yn
enedigol
o
Fryn
Buga
ac
ymdrechodd yn deg i ddeall yr iaith.
Byddai’n dod i’r oedfaon yng
nghwmni ei phriod Hywel, a’i phlant
Osian ac Efa. Roedd yn agos i’w
mam yng nghyfraith, Mari Rogers.
Genedigaeth
Rhannwn lawenydd Gwenfair a
Hywel Gruffydd a’u teulu ar
enedigaeth Llywelyn Teifi, brawd i
Teilo.
Newid swydd ac ymddeoliadau
Mae Catrin Lloyd yn ymddeol o’i
swydd fel pennaeth Mathemateg yn
Ysgol Uwchradd Llanisien ar ôl
blynyddoedd lawer o wasanaeth
ymroddedig.
Yn yr un modd cyhoeddodd Ann
Beynon ei bod yn ildio ei swydd fel
Pennaeth BT yng Nghymru, lle bu’n
arloesol mewn sawl gwedd.
Newid swydd fydd Hywel Jones.
Cychwynnodd y daith yn y dosbarth,
cyn symud i fyd arholi. Daeth cyfle
wedyn i gynnig arweiniad i ysgolion
fel aelod o dimoedd ymgynghorol, ac
ym mis Medi bydd yn ymgymryd â
chyfrifoldebau AEM.
Dymuniadau gorau i’r tri.
Hijinks
Profiad newydd i’r Tabernacl oedd
bod yn bartneriaid i drefniadau’r
cwmni drama hwn. Cynhaliwyd llu o
ddigwyddiadau yn ardal yr Ais a’r
Bae ganddynt wrth ddwyn sylw i’r
modd mae’r actorion llai abl yn cydweithio yn llwyddiannus gyda’r sawl
sydd ag ystod lawnach o ableddau.

yno i sgwrsio
g y d a ’ r
aelodau am
y clefyd a’r
driniaeth.
“Mae’r math
yma o grŵp
yn hynod o
Ruth Rhydderch,
bwysig,”
Swyddog
Cyswllt
meddai Ruth.
Sefyldliad
y
Deillion,
“Trwy rannu
Caerdydd
gwybodaeth a
phrofiadau, mae’r aelodau’n teimlo’n
llai unig ac yn fwy hyderus.”

Eleni mae Sefydliad y Deillion
Caerdydd yn dathlu 150 mlynedd o
wasanaeth. Dechreuwyd yr elusen
yn 1865 gan Frances Batty-Shand a
ddaeth i fyw yn Nghaerdydd ar ôl
marwolaeth ei thad oedd yn berchen
planhigfa yn Jamaica. Cychwynnodd
weithdy i nifer fach o ddeillion yn
gwehyddu basgedi ar gyfer y llongau
glo. Erbyn 1900 roedd dros gant o
Mae Ruth wedi dechrau grŵp
bobl yn gweithio yn y gweithdai.
arbennig i bobl sydd yn dioddef o’r
A m wyb o d a e t h b e l l a ch
Erbyn heddiw mae’r gweithdai clefyd glawcoma. Bydd y cwrdd cysylltwch â Ruth ar 029 20746860
wedi hen gau ond mae’r Sefydliad nesaf yn adeilad yr RNIB, Jones neu yn uniongyrchol â Sefydliad y
yn dal i weithio i gefnogi pobl â nam Court ar Stryd Womanby ar 2 Hydref Deillion ar 029 20398900.
gweledol ac yn cydweithio gyda am 2 o’r gloch. Bydd dau arbenigwr
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Golff y Ddinas

ar y cyd gyda chymdeithas golff Yr Hen Nodiant, â
rhodfeydd gleision clwb golff Gwenfo i gystadlu am
Dlws Cwmni Park Grove a drefnwyd gan Meurig
Phillips, ac yn erbyn ei gilydd hefyd. Wyn Pryse Jones
oedd yn fuddugol yn y gystadleuaeth i unigolion, gyda
36 pwynt, a Golff y Ddinas oedd yn fuddugol, o drwch
blewyn, yn erbyn Yr Hen Nodiant.
Bob blwyddyn mae Golff y Ddinas yn cynnal
cystadleuaeth i barau fel rhan o Tafwyl. Wyn Mears
ydy’r Trefnydd ac eleni chwaraewyd y gystadleuaeth ar
gwrs Llanisien ddechrau mis Gorffennaf. Ceri Preece
a’i bartner David Roberts gipiodd y brif wobr – gyda
sgôr swmpus o 43 pwynt.

Ar ddiwedd mis Awst fe ymwelodd y gymdeithas â
chlwb golff Pontardawe i gystadlu am ‘Dlws Yr Hen
Byter’. Er taw gwlyb a gwyntog oedd hi ... diwrnod o
haf wrth gwrs, fe gafwyd cystadleuaeth frwd. Yn y llun
fe welir y rhai a gipiodd y gwobrwyon ym
Mhontardawe. Ar y chwith Geraint Hampson-Jones, 19
pwynt ar yr ail naw, Vaughan Jones Pencampwr y
diwrnod gyda 34 pwynt, Eryl Williams yr Agosaf i’r Twll,
6t 9m, a Meurig Phillips y Dreif Hiraf.
Fe aeth sawl aelod o’r gymdeithas i chwarae mewn
cystadleuaeth ar gyfer codi arian i’r Ŵyl Gerdd Dant, a
gynhelir ym Mhorthcawl eleni, draw ar gwrs Sain
Tathan. Trefnydd y gystadleuaeth, ddechrau mis Mai,
oedd Mr John Elfed Jones, a thîm o’r gymdeithas
gipiodd y brif wobr, sef Peter Gillard, Dafydd HampsonJones, Vaughan Jones a Meurig Phillips. Fe gododd
John yn agos at fil o bunnoedd tuag at goffrau’r Ŵyl,
swm anrhydeddus iawn.

Pan mae’n bosib mae nifer o aelodau’r gymdeithas
yn cystadlu yng nghystadleuaeth golff yr Eisteddfod
Genedlaethol ac eleni cwrs Llanymynech, cwrs cartref
Ian Woosnam wrth gwrs, oedd y man a’r lle. Enillydd y
wobr am yr Agosaf i’r Twll oedd Eric Dafydd, gyda
Dafydd Hampson-Jones yn ail yn y brif gystadleuaeth
gyda sgôr digon rhesymol o 40 pwynt – ond yn
anffodus sgoriwyd 43 pwynt gan yr enillydd!
Bydd y gymdeithas nawr yn danfon tîm i
gystadlu yng nghystadleuaeth Golffwyr Gwalia yn
Llanfair ym Muallt ar Hydref 3ydd, a dechrau’r
gwanwyn nesaf mae’n fwriad i ddathlu pen blwydd y
gymdeithas yn 25 mlwydd oed trwy gynnal
cystadleuaeth arbennig gyda chinio ffurfiol gyda’r nos.
Mwy am hyn rywbryd eto!
Mae croeso mawr yn y gymdeithadas i olffwyr o bob
safon, a dysgwyr y Gymraeg hefyd. Mae manylion
pellach ar gael o llwyncelyn@live.co.uk
DH-J

Ddechrau mis Mehefin fe ymwelodd y gymdeithas,

Cymdeithas Gymraeg
Rhiwbeina
Aeth 49 o’r aelodau ar daith bws i Henllan, Llandysul,
ddydd Sadwrn 22 Awst, i
weld y safle yno a
glustnodwyd ym 1942 i
gadw 1,500 o Eidalwyr
oedd yn garcharorion
rhyfel. Prif atyniad y lle yw’r
eglwys a luniodd y
carcharorion yn un o’r
cytiau. Yn oriau’r hwyr wedi
diwrnod o waith ar ffermydd
lleol yr addurnwyd yr
eglwys ryfeddol hon. Gan
ddefnyddio lliwiau a wnaed
o grafion llysiau a blodau
gwyllt, darluniodd Mario

Angen help!!
Byddem yn falch o gael cynnig help gan rywun i olygu
rhifyn Rhagfyr o’r Dinesydd. Y brif dasg fyddai rhoi
trefn ar y cyfraniadau yn ystod wythnos olaf mis
Tachwedd a’u hanfon at Eirian, y cysodydd. Cymorth
ar gael.
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Ferlito, 21 oed, ffresco o‘r Swper Olaf y tu ôl i’r allor ac
arlunwaith crefyddol ar y trawstiau.
Gwnaed
addurnwaith y pileri o hen duniau a’u lliwio.
Jon Meirion Jones a James Thompson gyflwynodd
yr hanes diddorol i’r criw, gan ddisgrifio’n fyw
berthynas wresog rhwng y carcharorion a’r gymuned
leol, perthynas sy’n para hyd
heddiw.
Aeth aelodau’r Gymdeithas
ymlaen wedyn i gael pryd o
fwyd ardderchog yn Ristorante
La Calabria, ger Ffostrasol, lle
mae’r chef/perchennog, Tony,
yn un o ddisgynyddion y
carcharorion ac yn Gymro
Cymraeg.
James Thompson, Eirlys Loddo a Jon
Meirion Jones yn Eglwys Henllan

Os ydych yn teimlo y gallwch helpu mewn unrhyw
fodd, beth am ddod i gyfarfod nesa’r pwyllgor am 6.00
o’r gloch yng Nghapel Bethel, Rhiwbeina, nos Lun 14
Medi. Cewch groeso cynnes. Neu cysylltwch â Bryan
ar db.james@ntlworld.com / 029 20 566731.

Myfyrwyr o Gaerdydd a’r Fro
yn Disgleirio
Yn ystod yr haf bu Academi Hywel Teifi ym Mhrifysgol
Abertawe yn dathlu llwyddiant y myfyrwyr sydd wedi
astudio am eu graddau trwy gyfrwng y Gymraeg – ac
mae tri ohonynt yn dod o Gaerdydd a’r Fro.
Enillodd Iwan Llewelyn radd BSc Daearyddiaeth, ar
ôl graddio mewn Daearyddiaeth a Ffrangeg bydd
Dominic Farr yn dilyn Cwrs MA Cyfieithu ym mis Medi,
a derbyniodd Sarah Gould radd BA Cymraeg (Ail Iaith)
Cynnyrch ysgolion Cymraeg yw Iwan Llewelyn a
Dominic Farr – y naill wedi bod yn ddisgybl yn Ysgol
Pwll Coch ac Ysgol Plasmawr (Daearyddiaeth,
Mathemateg a Ffiseg yn lefel A), a’r llall yn gynddisgybl yn Ysgol Bro Morgannwg (Daearyddiaeth a
Ffrangeg yn Lafel A).
Haedda Sarah Gould sylw
arbennig gan iddi hi benderfynu
dilyn ei chwrs gradd trwy gyfrwng
y Gymraeg ar ôl cael ei haddysg
yn Ysgol Gynradd Llwyn Bedw ac
Ysgol Uwchradd Yr Eglwys
Newydd – lle gwnaeth hi lefel A
Arlunio/Celf ac Addysg Grefyddol
trwy gyfrwng y Saesneg, a
Chymraeg (Ail Iaith).
Mae’r tri ohonynt yn fawr eu
canmoliaeth i’r gefnogaeth a’r gynhaliaeth a gawsant
gan staff y cyrsiau cyfrwng Cymraeg, ac mae’r Coleg,
yn naturiol, yn falch iawn o’u llwyddiant hwythau.
Meddai Sarah, “Mae’r darlithwyr yn annog y
myfyrwyr i ddefnyddio’r iaith Gymraeg fel iaith bob

EISTEDDFOD Y CYMOEDD

dydd sydd yn golygu bod Prifysgol Abertawe yn cynnig
llawer o gyfleoedd i chi ymarfer eich sgiliau iaith ym
mhob agwedd o’ch bywyd. Rwyf wedi astudio pynciau
fel hanes, barddoniaeth a llenyddiaeth ond, yn ogystal
â hynny, rwyf wedi astudio pethau eraill sydd yn fwy
modern fel profiad gwaith.”
“Roeddwn yn ffodus,”
meddai Iwan, “i allu astudio
traean o’r cwrs drwy’r Gymraeg
oherwydd bod gennyf gyfle i
barhau i ddefnyddio’r iaith yn
academaidd a datblygais fy
sgiliau dwyieithrwydd ar gyfer y
dyfodol hefyd. Yn ogystal â
hynny, mae yna sawl cyfle y tu
allan i fywyd academaidd lle y
gallwch ymarfer eich Cymraeg.
A dyma sylwadau Dominic. “Roedd gennyf gyfle i
astudio rhai modiwlau trwy gyfrwng y Gymraeg a dyna
beth wnes i oherwydd
credaf fod gan unigolion
ddealltwriaeth well o
bynciau pan fyddan nhw’n
astudio trwy gyfrwng y
Gymraeg gan eu bod yn
medru meddwl mewn dwy
iaith. Hefyd wrth astudio
trwy’r Gymraeg, mae’r
dosbarthiadau yn llai – sydd
yn golygu bod gan y tiwtoriaid fwy o amser i esbonio
pethau i’r myfyrwyr. Mae yna dueddiad hefyd i fyfyrwyr
Cymraeg fod yn fwy cyfeillgar at ei gilydd felly os yr
ydych eisiau astudio trwy gyfrwng y Gymraeg, dewch i
Abertawe!”

[ Hysbyseb dda yn wir!! - Gol. ]
Davies (Ffotograffiaeth).
Phillips.

Y cyfeilydd fydd Bethan

Annwyl Gyd-eisteddfodwyr,

Byddai Ysgrifenyddion yr Eisteddfod, yn barod iawn
i anfon mwy o fanylion atoch.

Eleni byddwn yn cynnal Eisteddfod y Cymoedd am y
nawfed flwyddyn yn olynol.

Cysylltwch â Gwilym ac Eirlys Thomas, Pen Caer,
73 Heol Pengam, Ystrad Mynach, Hengoed CF82 8AB
neu ar 01443812820 neu ar gwilymt@sky.com

Cynhelir yr eisteddfod yn Ysgol Lewis i Ferched,
Ystrad Mynach, eleni eto. A’r dyddiad yw nos Wener,
16eg o Hydref gan ddechrau am 5.00 o’r gloch.

Mae croeso mawr yn eich disgwyl chi yn Ystrad
Mynach nos Wener, 16eg o Hydref.

Y beirniaid eleni yw: Osian Rowlands ac Aled John
(Cerddoriaeth); Ifan a Margaret Roberts (Llefaru a
Llenyddiaeth Ieuenctid); Llion Roberts (Llenyddiaeth
Agored); Marie Evans (Dawns); Gwyneth a Gwyn

Yn gywir,
R. Alun Evans
Cadeirydd Eisteddfod y Cymoedd

Yr Etifeddiaeth Deg:
O Gymru i Batagonia
1865 – 2015
Dyna deitl cyfrol newydd sbon gan Robin Gwyndaf cyfrol hardd, clawr caled, 537 tudalen, a 200 o luniau –
sy’n rhoi darlun cynhwysfawr o fywyd a diwylliant y
Wladfa.

Blodwen Camwy, pan oedd yn ferch ifanc: 1914 - 15, a
1920, yn cynnwys hanes ei thaith fythgofiadwy ar
draws y Paith o Ddyffryn Camwy i Gwm Hyfryd. Yna
detholiad helaeth o ysgrifau Elisa Dimol (30), a’i
merch, Gweneira (11).
Meddai Elvey MacDonald: ‘Trysor o gyfrol y bu’n werth
aros amdani.’
[Cyhoeddir gan Y Lolfa. Pris: £19.95]

Prif gynnwys y gyfrol yw dau ‘ddyddlyfr’ o eiddo
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Y
DIGWYDDIADUR
Medi
Mercher, 16 Medi
Bydd Cymdeithas y Beibl yn cynnal
gwasanaeth, ffair a noson goffi yn
Eglwys Dewi Sant, Cilgant Sant
Andreas, am 7.00pm. Siaradwr: Dai
Woolridge. Tocynnau: £1. Amrywiol
stondinau.
Iau, 17 Medi
Sioe gomedi Elis James yn fyw yn
Theatr Richard Burton, Coleg
Brenhinol Cerdd a Drama Cymru,
am 8.00pm. Bydd y sioe yn cael ei
ffilmio. Oedran 14+. Tocynnau: £10.
Manylion pellach ac archebu
tocynnau: 029-2039-1391;
www.rwcmd.ac.uk.
Sadwrn, 19 Medi
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 ‘Emynau
Pedr Fardd’. Yn adeilad yr Eglwys
Efengylaidd Gymraeg, Harriet St,
Cathays CF24 4DX. Croeso cynnes.
Sadwrn, 19 Medi
Gêm rygbi Adran 1: CWINS
CAERDYDD v. Crwydriaid
Morgannwg (‘Glam. Wand.’). 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, 21 Medi
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina.
Noson yng nghwmni’r Parch. Denzil
John, yng nghapel Bethany, Heol
Llanisien Fach, am 7.30pm.
Gwener, 25 Medi
C yl ch L l yf r y d d o l Ca e r d y d d .
‘Breuddwyd – Cerddi’r Goron.’ Y
Prifardd a’r Prif Lenor Manon Rhys
yn trafod ei cherddi buddugol yn
Eisteddfod Genedlaethol 2015, yn
Ystafell 0.31, Adeilad John Percival,
Safle Rhodfa Colum, Prifysgol
Caerdydd, CF10 3EU, am 7.00pm.
Croeso cynnes i bawb.
Gwener–Sadwrn, 25–26 Medi
Cwmni’r Frân Wen yn cyflwyno
‘Drych’ gan Llŷr Titus, yn Theatr
Sherman am 7.30pm. Manylion
pellach a thocynnau: 029-20646900.
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Sadwrn, 26 Medi
Tabernacl, Yr Ais. Datganiad organ
gan Iestyn Evans am 12.30pm.
Sadwrn, 26 Medi
Gêm rygbi Adran 1: CWINS
CAERDYDD v. Gilfach Goch. 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.
Mercher, 30 Medi
‘Yr Esgob Morgan a’r Gamp Lawn.’
Y gyntaf mewn cyfres o dair darlith
gan Gwynn Matthews ar ‘Hanes y
Beibl Cymraeg’, yn Eglwys Dewi
Sant, Cilgant Sant Andreas, rhwng
11.30 ac 1.00 o’r gloch. Darperir
paned am 11.15am. Mae’r cwrs
darlithiau yn rhad ac am ddim.

Hydref

Mercher, 7 Hydref
Merched y Wawr, Bro Radur.
‘Uwchgylchu, Trwsio ac Addasu
Dillad a Dodrefn.’ Sgwrs gan Edwina
Williams Jones, yn neuadd Capel y
Methodistiaid Saesneg, Ffordd
Windsor, Radur, am 7.30pm.
Gwener, 9 Hydref
Bydd Huw Edwards yn siarad am
City Mission, ei lyfr ar hanes capeli
Cymraeg Llundain, am 7.30pm yn y
Ganolfan Addysg Gristnogol i
Oedolion yn adeilad yr Eglwys
Unedig Ddiwygiedig, Plas Windsor,
Caerdydd CF10 3BZ. Mynediad am
ddim.
Sadwrn, 10 Hydref
Gêm rygbi Adran 1: CWINS
CAERDYDD v. Rhiwbina. C.G.
1.30pm, Maes ‘Diamond’, Heol
Fferm y Fforest, Yr Eglwys Newydd.
Croeso i bawb gymdeithasu yn y
clwb cyn ac ar ôl y gêm.
Sul, 11 Hydref
Cwmn i T h e a t r Ma l d wyn yn
perfformio'r sioe Gwydion yng
Nghanolfan y Mileniwm am 7.30 yh.
Mawrth, 13 Hydref
Merched y Wawr, Caerdydd. Bydd
Rob Evans yn sôn am deithio o
amgylch Cymru gyda’i gamera, yn
neuadd Eglwys Fethodistaidd
Cyncoed, Westminster Crescent,
Heol Cyncoed, a m 7.30p m.
Manylion pellach: 029-2075-4379.
Croeso cynnes i bawb.
Mercher, 14 Hydref
‘Yr Esgob Morgan a’r Gamp Lawn.’
Yr olaf mewn cyfres o dair darlith
gan Gwynn Matthews ar ‘Hanes y
Beibl Cymraeg’, yn Eglwys Dewi
Sant, Cilgant Sant Andreas, rhwng
11.30 ac 1.00 o’r gloch. Darperir
paned am 11.15am. Mae’r cwrs
darlithiau yn rhad ac am ddim.
Gwener, 16 Hydref
Cylch Llyfryddol Caerdydd. ‘Thomas
Gee (1815–98): Saernïwr ynteu
Drych o’i Gyfnod?’ Sgwrs gan Bob
Morris, yn Ystafell 0.31, Adeilad
John Percival, Safle Rhodfa Colum,
Prifysgol Caerdydd, CF10 3EU, am
7.00pm. Croeso cynnes i bawb.

Iau, 1 Hydref
Cylch Cinio Merched Caerdydd, yng
Nghlwb Golff Radur am 7.00pm ar
gyfer 7.30pm. Gwraig wadd: Yr
Archdderwydd Christine James.
Croeso cynnes i bawb. Am fanylion
pellach, cysyllter â’r Ysgrifennydd,
Linda Gruffudd (07587-157045/
Linda@gruffudd.org).
Gwener, 2 Hydref
Cymrodorion Caerdydd. Noson yng
ngofal y Llywydd newydd, J.
Brynmor Jones, am 7.30pm yn
Eglwys Dewi Sant, Cilgant Sant
Andreas. Croeso cynnes i bawb.
Gwener, 2 Hydref
Cylch Cadwgan. Gareth F. Williams
yn siarad ar y testun, ‘Y Busnes o
Sg we n n u ’, y n Y G a n o l f a n ,
Tabernacl, Efail Isaf, am 8.00pm.
Cydnabyddir cefnogaeth
Llenyddiaeth Cymru.
Llun, 5 Hydref
Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd, yn
Jolyons, 10 Ffordd y Gadeirlan,
Caerdydd CF11 9LJ, am 7.00pm ar
gyfer 7.30pm. Gwestai: Ashok Ahir,
‘Byd y Dysgwr yng Nghymru’. Am
f a nyli on p ella ch , e - bo sti wch
cylch.cinio@gmail.com neu ffoniwch
029-2056-8420 / 07800-558996.
Mercher, 7 Hydref
‘Yr Esgob Morgan a’r Gamp Lawn.’
Anfonwch fanylion ar gyfer
Yr ail mewn cyfres o dair darlith gan
Y Digwyddiadur at
Gwynn Matthews ar ‘Hanes y Beibl
Yr
Athro
Wyn
James, 16 Kelston Rd.
Cymraeg’, yn Eglwys Dewi Sant,
Yr
Eglwys
Newydd,
Cilgant Sant Andreas, rhwng 11.30
Caerdydd
CF14
2AJ
ac 1.00 o’r gloch. Darperir paned am
Ffôn:
029-2062-8754
11.15am. Mae’r cwrs darlithiau yn
E-bost: JamesEW@caerdydd.ac.uk
rhad ac am ddim.

Rhif: 155
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Ar Draws
1. ‘Cawn edrych ar stormydd ac ofnau
Ac angau ----- a’r bedd’ (DC) (9)
6. Y maes i ddechrau cofio am Emlyn (3)
8. ‘Sant, apostol, proffwyd, ---------- -----!’ (cyf JM-J) (6,4,3)
9. Pentre’r cyn gartref (5)
10. Lle i’r esgid (7)
11. Dryllio’r sgubor heb ddim ond â phen erfin
brau (6)
13. Perfformiaf ac af ati gyda’r cant (6)
16. ‘A thra’m teflir yma ac acw
Ar ----- donnau’r byd.’ (ET) (7)
18. Rhyddhau a chefnu ar y tad rhyfedd (5)
20. ‘Am fod rhyw ----- ----- ----- gwynt
A sŵn hen wylo yng nghuriadau’r glaw.’
(WJG) (10,2,1)
22. Pâr deallus ar yn ail (3)
23. Taid, un nos a adeiladodd fyrddau (9)
I Lawr
1. ‘Ei throed heb bwyth o’r ede’
Hynny yw ----- onid e’ (3)
2. ‘Mae’r ddeddf o dan ei -----,
Cyfiawnder yn dweud, Digon!’(WW) (5)
3. Yn ffinio ar y mul yn y dryswch (2,5)
4. Cael noddfa o allu estynedig (6)
5. Gweithwyr, 500 ohonynt yn crio (5)
6. Tyrrau sain yn rhwygo cochl Dafydd bach. (7)
7. Dos allan i ymuno a’r etifedd meddw yn yr ŵyl
hon (9)
9. Dim brwsionyn o fwyd (3,6)
12. ‘Pan ddaeth yr amser i ----- arno ymhen wyth
diwrnod, galwyd ef Iesu’ (Luc) (7)
14. Cytuno i deithio gyda’n gilydd (7)
15. Ai clod yw mynd i orffwys? (6)

Hanes y Beibl Cymraeg
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17. Gadawodd hwn Paul ym Maes D, druan. (5)
19. Brenin y trên trwstan (5)
21. Dyheu i gywasgu’r ystadegau (3)

Enillydd Croesair Rhif 153
Eleri Sheppard, Penylan, Caerdydd
Atebion Croesair Rhif 153
Ar Draws: 5. Mefl 7. Ymgynefina 8. Ebol
9. Egwyddorion 12. Cnapan 13. Gwasgu 14.
Maendy 16. Hamdden 17. Yno gwelais 20. Oren
21. Nant y mynydd 22. Cnau
I Lawr: 1. Thyle 2. Sgiw 3. Heb ofn 4. Miniog
5. Mae’n ganmil 6. Fro, dwg weddi
10.Gwniaduron 11. Yn penwynnu 15. Yn ofni
16. Huwcyn 18. Anna 19. Soddi
Danfonwch eich atebion at Rhian Williams
erbyn 5 Hydref, 2015.
22 Heol Cae Rhys, Rhiwbeina, Caerdydd, CF14 6AN

Cymrodorion caerdydd

Yr Esgob Morgan a’r Gamp Lawn
Tiwtor: Gwynn Matthews

Croeso cynnes i gyfarfod cyntaf tymor 2015-16
Nos Wener 2 Hydref am 7.30

Tair darlith wythnosol yn Eglwys Dewi Sant
Dydd Mercher rhwng 11.30 ac 1.00 o’r gloch
gan ddechrau 30 Medi 2015

Yn Neuadd Eglwys Dewi Sant

Darperir paned am 11.15, ac mae’r cwrs yn rhad
ac am ddim

Croeso cynnes i bawb

Cyflwyniad gan Brynmor Jones
yn dilyn ei Arwisgiad fel y Llywydd newydd
Ni chyfyngir y cyfarfodydd i aelodau yn unig.
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Cymdeithas Wyddonol
Cylch Caerdydd
Bydd ein tymor newydd yn dechrau ar y drydedd nos
Lun ym Medi (21ain) pan fyddwn yn croesawu Ioan
Jenkins i’n goleuo ar Morlyn Llanw Bae Abertawe.
Cynhelir ein cyfarfodydd yn ystafell G77 ym mhrif
adeilad y brifysgol. Mynedfa Park Place yw’r fwyaf
cyfleus. Croeso i bawb.
Pleser fel arfer oedd bod yn y Genedlaethol a
blasu’r arlwy wyddonol. Erbyn hyn mae dyn yn disgwyl
bwrlwm yn y Pafiliwn Gwyddoniaeth a Thechnoleg a
felly y bu unwaith eto. Da oedd bod yn y seremoni
agoriadol, gyda’r Prif Weinidog yn cyflawni’r weithred
ffurfiol. Fel rhan o’r rhaglen cafwyd cyflwyniadau
amrywiol, gan gynnwys dawnswyr ifanc yn dehongli
symudiadau’r planedau a hefyd wrando ar fardd y
gadair (heb i ni wybod hynny ar y pryd wrth gwrs)
Hywel Griffiths yn darllen cerdd newydd ganddo oedd
yn gweddu i’r achlysur. Mae Hywel yn ddarlithydd yn yr
adran ddaearyddiaeth yn Aber.

Y Cylch Cinio
Bydd Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd yn agor ei raglen
2015-2016 nos Lun Hydref 5ed yn Jolyons, 10 Ffordd Y
Gadeirlan, Caerdydd CF11 9LJ. Y gwestai fydd Ashok
Ahir, a fydd yn sôn am ‘Byd y dysgwr yng Nghymru’.
Croeso i bawb – yn ferched a dynion.
Ymunodd Ashok â mela [asiantaeth sy'n cyfathrebu’n
greadigol a dwyieithog] wedi treulio blynyddoedd fel
newyddiadurwr, golygydd a chynhyrchydd rhaglenni i’r
BBC yn Llundain a Chaerdydd. Mae ganddo
ddiddordeb byw mewn Gwleidyddiaeth a’r Cyfryngau –
mae’n cael ei gydnabod fel arbenigwr yn y maes ac
wedi darlithio a hyfforddi newyddiadurwyr dramor yn
Nwyrain Ewrop ac yn Affrica ar ran Cyngor Ewrop a
chyrff rhyngwladol eraill.

Yn ôl fy arfer flynyddol byddaf yn chwilio’n ddyfal
am gyfeiriadau at wyddoniaeth yn y Cyfansoddiadau a
Beirniadaethau. Hyd yma, prin iawn yw’r casgliad.
Hyfryd iawn oedd cael bod yn y Stiwdio ar gyfer
seremoni cyflwyno’r Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg i
Mel Williams. Bu ef yn rhyfeddol o weithgar a
chynhyrchiol dros ddeugain mlynedd mewn cynlluniau i
ddarparu deunyddiau ar gyfer cyrsiau gwyddoniaeth
ysgolion. Erbyn heddiw hwyrach bod mwy o bobl yn
gwybod amdano mewn perthynas â’r cylchgrawn Y
Casglwr.
Da deall bod Syr John Meurig Thomas yn dal ei
dir yn dda er gwaethaf trai a llanw ei salwch.

cyrraedd rownd derfynol Dysgwr y Flwyddyn yn
Eisteddfod Bro Morgannwg 2012.
Fel Cymro mabwysiedig o dras Indiaidd yn hanu o
Ganolbarth Lloegr, mae Ashok yn cefnogi tîm rygbi a
phêl-droed Lloegr, tîm athletau'r DU a thîm criced yr
India – rywsut mae’n llwyddo i gadw’r ddysgl yn
wastad.
Croeso i wynebau newydd ymuno â ni. Cofiwch does
dim tâl aelodaeth – gellwch ddod i un neu fwy o’n
cyfarfodydd dim ond i chi archebu bwyd ymlaen llaw.
Cost pryd dau gwrs ydy £17.00 (dewis da). Cyfarfod
tua 7.00 (bar ar gael) ac eistedd i gael bwyd am 7.30.
Anelwn at orffen cyn 10.00 (bydd cyfle wedi bod i
gynnig sylw neu holi cwestiwn i’r gwestai hefyd).
Lleoliad cyfleus (lle i barcio ar y stryd am ddim ar ôl
6.30) ac ystafell fwyta helaeth a chwaethus.
Dafydd Griffiths (Llywydd)

Mae Ashok yn aelod o Bwyllgor Cymreig y British
Council yn ogystal â Grŵp Adolygu Llywodraeth Cymru
ar Gymraeg i Oedolion. Roedd wrth ei fodd o fod wedi

[Manylion pellach e-bostiwch cylch.cinio@gmail.com
neu ffoniwch 02920 568420 / 07800558996]

Wedi clywed am y Caerdogion?

Dwedodd Joella, “Mae llawer o’r aelodau yn iaith
gyntaf ond mae’r grŵp yn addas i ddysgwyr ar ôl lefel
canolradd hefyd. Felly croeso! Dewch i ymuno â ni.”

Wel, cymdeithas newydd sbon yw’r Caerdogion – sy’n
golygu ‘cymdogion yng Nghaerdydd’, achos mae
Cymry Cymraeg yn! Er bod llawer o weithgareddau
Cymraeg yn y ddinas, roedd Joella Price yn teimlo bod
angen mwy o gyfleoedd i bobl gymdeithasu yn anffurfiol
yn y Gymraeg – a dyna fynd ati i ffurfio Caerdogion!
Roedd y cyfarfod cyntaf yn Apple Jacks nos Iau
23 Gorffennaf – llwyddiannus iawn – ac maen nhw’n
crwydro o le i le o gwmpas y ddinas bob mis. Bydd y
trydydd cyfarfod nos Iau, 17 Medi, am 7.00 o’r gloch. I
gael gwybod ble ac i archebu eich bwyd, chwiliwch am
‘Caerdogion’ ar facebook, trydar neu e-bostiwch
caerdogion15@gmail.com
22

Braf oedd clywed mwy am fenter newydd i gydio
seryddiaeth gyda diwylliant, hyn yn rhan o ddathliadau
200 mlynedd y Gymdeithas Seryddiaeth Frenhinol yn y
flwyddyn 2020. Mae Prifysgol Aberystwyth, gyda’r
Athro Eleri Pryse (ffiseg) yn flaengar, yn un o chwech
canolfan ym Mhrydain fydd yn cynnal gweithgareddau
pwrpasol.

Yr unig le i chwilio,
yn hollol rhad ac am ddim,
am gyfreithwyr o safon
sy’n cynnig gwasanaeth
yn y Gymraeg,
02920 829118
www.cyfreithwyr.com
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