
   

Hawlfraint: David Williams 
Ers y canol oesoedd a thu hwnt, bu pobl 
Cymru yn dathlu canol haf trwy gynnal ffair, 
dawnsio, addurno pawl haf gyda rhubannau 
lliwgar, cyn yfed yn llon tan oriau mân y 
bore. Er i ni gael seibiant am gwpwl o 
ganrifoedd, does dim newid mawr wedi 
bod ymysg dawnswyr gwerin Cymru hyd 
heddiw! Mae dathlu Gŵyl Ifan yng 

Nghaerdydd yn mynd o nerth i nerth! 

(Parhad ar dudalen 2.) 

DATHLU GŴYL IFAN 

Y Cymry yn Sain Ffagan 

Gorymdaith 1986—
blynyddoedd cynnar 
yr adfywiad 

Taplas 
nos 
Sadwrn 

Tîm Hava Naguila 
o’r Iseldiroedd 

Tîm Muskajou 
o Lydaw 
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40 mlynedd o  
ddawnsio’n llon 

 
Parhad o’r dudalen flaen 

 

Y n flynyddol ar benwythnos canol haf ym mis 
Mehefin, mae dawnswyr gwerin o bob cwr o’r 

wlad yn dod at ei gilydd fel torf i liwio strydoedd y 
brifddinas gyda thraddodiadau Cymreig. Gŵyl Ifan ydy 
gŵyl ddawnsio gwerin fwyaf Cymru ac mae’n achlysur 
hollbwysig i unrhywun sydd am weld parhad yr hen 
draddodiad o godi’r pawl haf. Eleni, mae Cwmni 
Dawns Werin Caerdydd yn cynnal eu 40fed gŵyl ac ar 
benwythnos 24-26 o Fehefin buodd y tîm yn dathlu’r 
Ŵyl Ifan fwyaf ers degawd. Yn amlwg, mae 
traddodiadau Cymreig yn parhau i fynd o nerth i nerth 
yng Nghaerdydd gyda ffrindiau ffyddlon o’r gogledd, y 
gorllewin, y dwyrain a’r de yn eu cefnogi.  

Dechreuwyd yr ŵyl ym 1977 fel un diwrnod syml o 
ddathlu canol yr haf mewn modd eithaf anffurfiol ger 
ardal Nantgarw, lle y cynhaliwyd yr Ŵyl Ifan wreiddiol, 
yn ôl pob sôn. Cafwyd taith bryd ’ny o Ganolfan yr 
Urdd ar Heol Conwy tuag at y cymoedd, gyda stop en 
route yn nhafarn y Cross Keys i gadw egni’r dawnswyr 
o’r safon uchaf.  

Dros y blynyddoedd, mae’r syniad yma wedi 
esblygu i gynnwys twmpath cyhoeddus ar y nos 
Wener, gorymdaith trwy Gaerdydd ar fore Sadwrn, 
dawnsio parhaus trwy’r prynhawn yn amgueddfa Werin 
Cymru yn Sain Ffagan cyn rhuthro’n ôl am daplas 
gyda’r hwyr. Ers blynyddoedd maith, gwelwyd 
dawnswyr Cymru, pob un mewn gwisg draddodiadol, 
yn gorymdeithio heibio i gastell Caerdydd, gyda’r 
cerddorion yn denu’r cyhoedd tuag at y lliw a’r cyffro. 
Bwriad Gŵyl Ifan 2016 oedd hybu’r traddodiad yma, 
gyda sblash fawr i nodi’r garreg filltir bwysig hon. 

Un o atyniadau mwyaf deniadol yr ŵyl yw’r grwpiau 
dawns rhyngwladol sydd yn dod bob blwyddyn. Yn y 
gorffennol, mae Gŵyl Ifan wedi croesawu timoedd ar 
draws Ewrop ac hyd yn oed tîm o Siapan. Eleni daeth 
ein cyfeillion o’r Iseldiroedd, Ffrainc, Llydaw a Chernyw 
i ymuno gyda’r dathlu ac arddangos eu dawnsfeydd 
nhw unwaith eto – does dim syndod bellach bod sawl 
aelod o Gwmni Dawns Werin Caerdydd yn rhugl mewn 
amryw o ieithoedd modern! 

Gyda 40 mlynedd o brofiad, felly, gobaith Gŵyl Ifan 
2016 yw sicrhau bod y traddodiad pwysig hwn yn cael 
ei gofio a’i ddathlu fel y dylai. 

Rhian Myhre 
Ysgrifennydd CDWC 

CYNGERDD 60  MLWYDDIANT  
EGLWYS  DEWI  SANT 

S ymudodd cynulleidfa Eglwys Dewi Sant i`r adeilad 
presennol yng Nghilgant Sant Andreas drigain 

mlynedd yn ôl, wedi dros ddegawd yn addoli yn yr 
ysgoldy ger yr eglwys yn Howard Gardens, a 
ddinistrwyd gan fom yn ystod y rhyfel. 

 Trefnwyd nifer o ddigwyddiadau eleni er mwyn 
dathlu ac hefyd i nodi cwblhau  degawd o waith 
a t g y w e i r i o  a c 
addurno`r eglwys. 

 P l e s e r  o ` r 
m w y a f  o e d d 
croesawu`r  grŵp 
‘Ffrindiau’ o ardal 
Tregaron i gynnal  
cyngerdd. Roedd 
dynion, merched a 
phlant yn cymryd rhan 
m ewn noson o 
adloniant  Cymraeg ar 
ei orau. Y cyflwynydd 
oedd Bronwen Morgan 
a lywiodd y noson 
gyda hiwmor  cynnes. 
Dewisodd adrodd dwy 
gerdd afaelgar gan 
feirdd o Geredigion, 
sef Glannau  gan  
John Roderic Rees ac 
Y Pasg yn Henllan gan 
W. J. Gruffydd. 

 Braf oedd gweld y ddau frawd  ifanc, Dafydd a 
Gethin Bennett, aelodau o`r parti,  wrth eu bodd yn 
canu ac yn adrodd darnau cyfoes, ysgafn, megis Y Gôl
-geidwad ac Y Refferi. Cafwyd perfformiadau graenus 
o nifer o hen ffefrynnau gan unawdwyr. Cyflwynodd  y 
parti amrywiaeth o ganeuon, o alawon gwerin a 
chadwyn o emynau, i ganeuon o`r sioeau cerdd Pum 
Diwrnod o Ryddid ac Ann. Diweddglo`r noson oedd 
perfformiad o ddarn  gwefreiddiol Eric Jones, Y 
Tangnefeddwyr. 
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Golygydd Medi 
Llinos Williams 

 
Cyfraniadau erbyn 27 Awst i: 

llinos@mentercaerdydd.cymru 
42 Lambourne Crescent, Llanisien 

Caerdydd, CF14 5GG  
029 20689888 

                
Y Digwyddiadur:  

Yr Athro  E Wyn James 
JamesEW@caerdydd.ac.uk 

16 Kelston Road, Caerdydd, CF14 2AJ 
029 20628754 

 
Hysbysebion: 
Iestyn Davies 

iestyn@gmail.com 
63 De Burgh St., Glan-yr-afon, 

CF11 6LB 
07876 068498 

              
Dosbarthu copïau:  

Huw Jones 
huwgybuw@aol.com 

22 Blaen-y-coed, Radur,  
Caerdydd, CF15 8RL 

029 20843835 / 07985 174997 
 

www.dinesydd.cymru 
 

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 

GRIFFIN  BOOKS, Penarth 

PAPERWEIGHT, 22 Wellfield Road 

SIOP BODLON, Yr Hen Lyfrgell, Yr Ais 

SIOP  Y  FELIN, Yr Eglwys Newydd 

VICTORIA  FEARN  GALLERY, Rhiwbeina

Golygydd: 

Bryan James 

CWRT INSOLE  - 
CAM MAWR YMLAEN 

Ar y 4ydd o Orffennaf dechreuodd Rheolwraig newydd Cwrt Insole 
ar ei swydd. Ei henw yw Meg Anthony, a hi fydd yn gyfrifol am 
arwain y sefydliad tua’r dyfodol. Disgwylir i’r Cwrt fod yn ganolfan 
gymunedol ddeniadol a phwysig nid yn unig i Landaf ond i’r 
gymuned ehangach hefyd. Bydd y lle ar agor i’r cyhoedd yn Awst 
gan anelu at fod yn llawn barod ar gyfer dechrau’r tymor ym mis 
Medi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brodor o Gaerdydd yw Meg. Ar ôl mynychu ysgol gynradd 
Roath Park ac yna Ysgol Howell's, Llandaf, dilynodd Gwrs Sylfaen 
yng Ngholeg Celf Caerdydd (UWIC) cyn cael gradd mewn celf a 
hanes celf yng Ngholeg Goldsmith, Prifysgol Llundain, ac yna radd 
MA ym Mhrifysgol Northumbria. Cyn ei phenodiad i’r swydd hon 
bu’n Rheolwr yn Oriel Myrddin, Caerfyrddin, am ddeuddeg 
mlynedd, a chyn hynny bu’n Rheolwr Casgliadau yn Oriel Gelf 
Glynn Vivian yn Abertawe. 

Dywedodd Meg wrth y Dinesydd ei bod yn ymwybodol iawn o 
bwysigrwydd Cwrt Insole yn hanes yr ardal a’r ymdrech arwrol a 
wnaed gan y gymuned leol i sicrhau bod y lle yn cael ei adfer a’i 
ddatblygu fel rhan bwysig o’n treftadaeth. Mae’r safle bendigedig 
a’r adnoddau cyfoes sydd yma nawr yn rhoi cyfle gwych, meddai, i 
bobl gael boddhad – yn greadigol, yn feddyliol ac yn gymdeithasol. 

Y nod yw denu ymwelwyr a chael pobl i wneud defnydd llawn 
o’r adnoddau hyfryd sydd yma. Mae cyfleusterau yng Nghwrt 
Insole ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau – paned a sgwrs yn y 
caffi newydd, cyfarfodydd mawr a bach, neu ddim ond mynd am 
dro o gwmpas y plasty a mwynhau hyfrydwch heddychlon y gerddi. 

Mae Meg yn gefnogol iawn i’r Gymraeg; mae’n gallu siarad 
rhywfaint ei hunan ac yn awyddus i ddysgu mwy. Ei gobaith yw ei 
bod hi a’r staff yn gallu rhoi croeso cynnes Cymraeg i’r ymwelwyr 
a’r defnyddwyr.   

Gwobrwyo gwirfoddolwr 

Llongyfarchiadau i Valerie Mitchell ar ennill un o wobrau 
Gwirfoddolwr y Flwyddyn Cymru ym mis Mehefin. Mae Valerie yn 
Gadeirydd Cyfeillion Cwrt Insole ac, yn rhinwedd y swydd honno, 
yn un o’r Ymddiriedolwyr hefyd. 

“Nid Gwobr i fi yn unig yw hon,” meddai, “ond i holl gyfeillion 
selog Cwrt Insole sy wedi ymdrechu ar hyd y blynyddoedd er mwyn 
sicrhau bod y plasty Fictoraidd hyfryd hwn yn cael ei ddiogelu i’n 
cymuned ac i’n treftadaeth. Rwyf wedi cael fy nghyffroi yn fawr gan 
y syniad bod yr ymdrech wirioneddol gymunedol hon wedi golygu 
bod gyda ni fan a fydd yn cyfoethogi bywyd pawb fydd yn dod yma 
i ddosbarthiadau a digwyddiadau, a hefyd ymwelwyr a fydd wrth eu 
bodd pan ddôn nhw i Gwrt Insole.” 

Gol. 

mailto:iestynd@gmail.com
mailto:huwgybuw@aol.com
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M ae dydd hwyaf y flwyddyn wedi pasio a rwan 
mae’r dydd yn dechrau byrhau unwaith eto. Ond 

cyfnod gwyliau haf ydy hi o hyd a llawer o bobl yn 
paratoi i fynd dramor neu i rannau eraill o Brydain i 
fwynhau seibiant cyn wynebu prysurdeb tymor yr 
Hydref. 

Bydd llawer ohonon ni’n edrych ymlaen yn eiddgar 
at gystadlu neu ymweld ag Eisteddfod Genedlaethol y 
Fenni ar ddechrau Awst. Mae pobl Sir Fynwy yn 
haeddu ein cefnogaeth er mwyn rhoi hwb i’r iaith yn y 
fan honno. 

Tra’n sôn am yr Eisteddfod rhaid canmol 
ymdrechion pobl Sir y Fflint am ddarparu chwip o 
Eisteddfod yr Urdd yn nhre’r Fflint dros y Sulgwyn. 
Buodd nifer o blant ac ieuenctid Caerdydd a’r Fro yn 
llwyddiannus yno a rhoddwyd pleser digymysg i wylwyr 
S4C gan fod safon y cystadlu unwaith eto mor uchel. 
Cynhelir yr Eisteddfod ym Mhen-y-Bont ar Ogwr y 
flwyddyn nesa ac yna yn Llanelwedd yn 2018. 

Yn ystod yr Eisteddfod yn nhre’r Fflint cyhoeddodd 
yr Urdd y byddai’r Eisteddfod yn dychwelyd i Fae 
Caerdydd yn 2019 – flwyddyn ar ôl cynnal yr 
Eisteddfod Genedlaethol yno! Felly, mae amser prysur 
o’n blaenau yn ystod y blynyddoedd i ddod! 
Cynhaliwyd Eisteddfod Yr Urdd ym Mae Caerdydd am 
y tro cyntaf yn 2005 ac ar ôl hynny yn 2009, felly mae’r 
Urdd yn hen gyfarwydd â’r lle bellach! Ond profiad 
newydd fydd cynnal y Genedlaethol yno a hynny heb 
faes arferol a phafiliwn i gynnal y cystadlaethau a’r 
seremonïau gorseddol. 

Mae tîm pêl-droed Cymru wedi gwneud yn 

rhyfeddol o dda yng Nghystadleuaeth Cwpan Pêl-
droed Ewrop yn Ffrainc, ac wrth i’r rhifyn hwn o’r 
Dinesydd fynd i’r wasg, maen nhw’n paratoi at y gêm 
gyn-derfynol yn erbyn Portiwgal! Pob lwc fechgyn, a da 
clywed Gareth Bale yn dweud ar y teledu mai’r unig 
ysbrydoliaeth sydd ei hangen arno yw’r ddraig ar ei 
grys! Mae’r cefnogwyr sy wedi teithio i’r gemau wedi 
cael modd i fyw; yn wir, mae’r tîm wedi codi ysbryd y 
genedl gyfan! Hyfryd gweld y lluniau o’r dathlu. 

Erbyn hyn dewiswyd rhestr fer o bump i ymddangos 
yn Eisteddfod Genedlaethol y Fenni yng 
Nghystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn ac mae Ruth 
Evans, un o’r pump, yn dod o Gaerdydd. Y beirniaid 
eleni fydd Elwyn Hughes, Angharad Mair a Sandra De 
Pol, enillydd y gystadleuaeth yn Eisteddfod Llanelli 
2000. Dymunwn yn dda i’r pump cystadleuydd yn yr 
Ŵyl. 

Ers Eisteddfod yr Urdd mae bywyd yn ddigon prysur 
rhwng Gŵyl Lenyddol y Gelli; cystadleuaeth pêl-droed 
Ewrop; taith tîm Rygbi Cymru i Seland Newydd; Râs 
Feiciau o gwmpas y De ddwyrain; Y Sioe Amaethyddol 
yn Llanelwedd; Eisteddfod Llangollen; tenis yn 
Wimbledon; criced yn Stadiwm SWALEC yng 
Nghaerdydd; y chwaraeon olympaidd yn Rio; a’r 
Eisteddfod yn y Fenni, heb sôn am ddegau o wahanol 
weithgareddau eraill sy’n digwydd o gwmpas y wlad! 
Felly does rhyfedd fod angen gwyliau ar bobl i 
adnewyddu’r batris cyn wynebu bwrlwm tymor yr 
Hydref a’r Nadolig. 

Hoffwn i ddymuno gwyliau hapus i bawb tan y rhifyn 
nesa o’r Dinesydd fydd yn ymddangos ym mis Medi. 

Colofn  G.R. 

“profiad newydd fydd cynnal y Genedlaethol yn y 

Bae a hynny heb faes na phafiliwn ” 

 

20 Mehefin 2016. Rhyw ugain yn unig ddaeth ynghyd 
ar y dyddiad hanesyddol hwn a doedd dim rhyfedd 
hynny gan fod tîm pêl-droed Cymru yn wynebu Rwsia 
yn Toulouse a gwyddom erbyn hyn fod tair gôl Cymru 
wedi rhoi ein tîm cenedlaethol ar frig y tabl, uwchben 
Lloegr. 

Cynhaliwyd y cyfarfod blynyddol dan lywyddiaeth 
Falmai Griffiths a da oedd deall fod digon yn y gronfa 
ariannol i gyfrannu’n deilwng at yr elusen, Tŷ Maggie, 
yn Ysbyty Felindre. Wedyn, cynhaliwyd cwis a oedd yn 
brawf ar wybodaeth, dychymyg a chof y rhai oedd yn 
bresennol. Idwal a Mair Hughes baratôdd y cwis heriol. 
I ddilyn cafwyd cwpanaid trwy garedigrwydd Mair Dyfri 
a Cerith. 

 

Cymdeithas Gymraeg 
Rhiwbeina 

Idwal a Mair Hughes 
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Beti  George 

WHALU MEDDILIE 

D w i'n dal i gwyno beth bynnag ddywed y 
brecsiteriaid y dylen ni dderbyn y canlyniad ac 

edrych mlân at ddyfodol disglair. Ha ha!! O leia dw i'n 
ddigon hen i wbod nad y fi fydd yn gweld y canlyniade 
ar eu gwaetha – os na chawn ni gyfle arall i bleidleisio. 
Hynny fydde'r ateb.  

Mae'r paentiwr yma bore ma – dyn synhwyrol a 
gonest sy wedi bod yn paentio'r tŷ i ni ers 30 mlynedd. 
Rodd e'n dweud na fydde ei yswiriant bellach yn talu 
mas petai e'n cwmpo o'r ysgol. Mae'n rhaid defnyddio 
sgaffalde y dyddie ’ma medde fe.  

"Rheolau'r UE?" 

"Ie."  

"Dros adael wnest ti bleidleisio?"   

"Ie. Ond dwi'n difaru nawr achos mae'n siambls. 
Ryn ni siwr o gal cyfle arall – ac fe fydda i'n sicr yn 
pleidleisio dros aros pry'nny!"   

 O safbwynt bywyd yn Minawel, fe fydd gwerth 
ein pensiyne ni yn cal hergwd. Ond yn bwysicach na 
hynny yw yr ymchwil i dementia. Wedi blynyddoedd 
lawer o'r gwaith yn cael ei neud yn annibynnol mewn 
gwahanol gorneli o Ewrop (a'r byd) a neb fel petaen 
nhw am rannu'r canlyniade, o'r diwedd mae 

gwyddonwyr a meddygon Ewrop gyfan yn cydweithio i 
drio taclo'r clefyd fydd yn taro un o bob tri o bobl dros 
eu 80 oed ymhen llai na deng mlynedd. Bydd hi'n 
anoddach o lawer i hynny ddigwydd nawr. A beth am yr 
arian sy'n dod o Frwsel i hybu ymchwil mewn amryfal 
feysydd – wrth reswm, fe fydd y ffynnon honno nawr yn 
sychu.  

Mae'n ddiwrnod mawr i David heddi, a diwrnod 
llwyddiannus dw i'n gobeithio. Mae e'n cael poen 
ofnadw yn ei benglin. Dyw hi wir ddim yn bosib mynd 
ag e i'r ysbyty i  gael x-ray. Ond mae Huw, y meddyg 
teulu, yn dod i roi pigiad cortisone i fewn i'r cymal. 
Croesi bysedd na fydd hynny mor boenus ag mae'n 
swnio. Mae e wedi cael ffrâm zimmer hefyd sy'n help.  

Mae'n rhaid i mi ddweud dw i ddim yn un sy'n 
meddwl rhyw lawer am y gorffennol, a da o beth yw 
hynny yn ein sefyllfa ni. Wrth ei lyged y dyddie ma 'dw 
i'n gallu synhwyro os ydi popeth yn iawn neu a oes ’na 
rywbeth yn ei boeni. Ddoe roedden ni'n ishte yn yr houl 
a fynte mewn hwylie da yn awyddus i sgwrsio yn ei 
ffordd ei hun. Ei lyged glas yn llon a hapus. Rhaid i mi 
gyfadde fod ’na ddeigryn wedi dod wrth gofio am y 
dyddie dedwydd dreulion ni yn ein paradwys Roegaidd 
ar ynys Samos.   

“O leia dw i'n ddigon hen i wbod nad y fi fydd yn 

gweld y canlyniade ar eu gwaetha.”  

Taith Hanes 

N os Fercher 1af o Fehefin oedd noson olaf y tymor 
i’r gangen.  Penllanw blwyddyn lwyddiannus oedd 

cael taith fer hanesyddol o gwmpas canol y 
Ddinas gyda’r awdur Jon Gower.  Agoriad 
llygad i ni oedd gwrando ar Jon yn disgrifio 
arwyddocâd nifer o’r lleoliadau a’r adeiladau 
hanesyddol.  Rhaid oedd codi ein golygon yn 
uchel iawn i ddarganfod y geiriau Cymraeg 
wedi eu cerfio i’r meini ar fur yr Hen Lyfrgell ac 
yn uwch eto i weld gwaith y saer maen Iolo 
Morganwg ar binaclau Eglwys Sant Ioan.   

Atgoffwyd ni mai o stafelloedd mewn 
adeilad gyferbyn a’r Castell y darlledwyd y 
geiriau cyntaf yn y Gymraeg ar y BBC yn 1923, 
a’r geiriau oedd: “Segurdod yw clod y cledd, a 
rhwd yw ei anrhydedd.”  Ysbrydolwyd ni gan 
sylwadau Jon i sylweddoli ein bod yn parhau 
yn yr olyniaeth o siaradwyr Cymraeg fu yng 

Nghaerdydd ar hyd y canrifoedd ac sydd hyd heddiw, 
yn mynd o nerth i nerth fel y dengys y cynnydd yn 
niferoedd ein hysgolion Cymraeg.   

Edrychwn ymlaen i groesawu pawb yn ôl i gyfarfod 
cyntaf tymor yr hydref yn Neuadd Capel y 
Methodistiaid, Windsor Road, Radur ar Fedi 7ed pan 
gawn gwmni Yvonne Evans sy’n wyneb cyfarwydd 
iawn ar S4C.    

Merched y Wawr  
Bro Radur 

Yr aelodau gyda Jon Gower yn y Ddinas 
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NEWYDDION O’R EGLWYSI 
SALEM, TREGANNA 
Cydymdeimlo 

Newyddion trist iawn oedd clywed 
am farwolaeth Yr Athro John 
Morgan. Cydymdeimlwn yn ddwys 
iawn  â Sanda, Non a Rhys a'r teulu 
oll. Roedd yn aelod bonheddig, 
didwyll a gweithgar yma yn Salem 
am nifer fawr o flynyddoedd, gan 
arwain yn arbennig ar waith 
ieuenctid. Rydym i gyd wedi colli 
ffrind annwyl a charedig oedd â 
gweledigaeth gadarn a pherthnasol.  

Adran yr Urdd ac Eisteddfod y 

Fflint 

Cafwyd llwyddiant yn yr Eisteddfod 
Sir, a’r Adran yn mynd ymlaen i’r 
Eisteddfod Genedlaethol yn y Fflint 
mewn pedair cystadleuaeth. Yno fe 
ddaeth yr Ensemble Lleisiol yn 
drydydd - campus! Diolch i bawb 
sy’n ymwneud â’r Adran. Edrychwn 
ymlaen at dymor o weithgareddau 
byrlymus eto ym mis Medi. Cynhelir 
y sesiynau fel arfer ar nos Iau rhwng 
6.00 a 7.00 yn Festri Salem. 

Gweithgareddau eraill 

Mae'r clwb criced wedi bod yn 
brysur yn chwarae gemau yn erbyn 
Ysgol Plasmawr ar Fehefin 6 a 
cherdddorfa'r BBC ar nos Lun 13. 
Nosweithiau cymdeithasol braf a 
hwyliog iawn! 

Cynhaliwyd bore coffi Cymdeithas y 
Beibl yn Salem ar 11 Mehefin, gyda 
stondinau cacennau a phlanhigion. 

Cyfarfu'r clwb cerdded yn y 
Bontfaen ar Fehefin 24 i gerdded 
llwybrau amrywiol, ac mae’r clwb 
coffi, y clwb brecwast a chlwb y bobl 
ifanc wedi bod yn brsur hefyd. 

 

EGLWYS Y CRWYS 
Bedyddiwyd Awen Mared a Begw 
Eluned, gefeilliaid David a Buddug 
Cope yn y Crwys yn ddiweddar. 
Llongyfarchion a phob bendith 
arnynt fel teulu.  

Llongyfachion hefyd i Rhian Huws 
Williams ar gael ei hethol yn 
Gymrawd er Anrhydedd ym 
Mhrifysgol Bangor. Cydnabyddiaeth 
deilwng i gyfraniad Rhian at faes 
gofal cymdeithasol yng Nghymru. 

Cynhaliwyd angladd y diweddar 
Gwyneth Williams o Danescourt 
(gynt o Fôn) yn amlosgfa Thornhill 
ar y 3ydd o Fehefin. Estynnwn 
gydymdeimlad at Bethan, Namor, 
Nerys a Sioned. 

Dathlwyd diwedd tymor y Grŵp 
Astudiaeth yn y Plymouth Arms (6ed 
o Fehefin) a chynhaliwyd Garddwest 
a Thê Mefus blynyddol  y 
Gymdeithas yng nghartre Arthur a 
Diane Evans yn yr Eglwys Newydd
(18fed o Fehefin). 

Mynychodd criw o’r  Crwys Ŵyl 
Henadaduriaeth Morgannwg / 
Llundain a gynhaliwyd eleni yng 
Ngholeg yr Iwerydd, Sain Dunwyd 
(19eg o Fehefin). Braf oedd gweld 
ein plant yn cyfrannu mor fedrus o 
dan arweiniad Thomas Williams, 
arolygwr ein Hysgol Sul. 

Yn ystod Gorffennaf eleni bydd un o 
Flaenoriaid y Crwys, Yr Athro Dr. 
John Gwynfor Jones, yn esgyn i 
Gadair Llywydd Cymanfa Gyffredinol 
yr Eglwys Bresbyteraidd. Cynhelir y 
Gymanfa Gyffredinol eleni yn 
Llandudno (11-13 Gorffennaf) a 
dy m unwn  r wy d d  hy n t  a ’ n  
llongyfarchion gwresog i’r Dr. John 
G wy n f o r  a r  e i  b en od i ad . 

Ymlawenhawn yn y Crwys yn yr 
anrhydedd o gael un o’n plith yn 
derbyn anrhydedd uchaf ein 
Cyfundeb. Mi fydd blwyddyn ei 
lywyddiaeth yn flwyddyn gyffrous 
ond prysur. Edrychwn ymlaen at 
groesawu’r Gymanfa Gyffredinol i 
Gaerdydd ac i’r Crwys ymhen y 
flwyddyn. 

Ein llongyfarchion i un o’n cyn - 
Weinidogion, Y Parch Cynwil 
Williams, a fydd yn dathlu pen 
blwydd arbennig yn ystod y mis hwn. 
Fel eglwys diolchwn iddo am 
flynyddoedd o wasananaeth a 
chyfeillgarwch. Mae’n siwr y bydd 
darllenwyr y Dinesydd a llu cyfeillion 
Cynwil yng Nghaerdydd a thu hwnt 
hefyd  yn danfon eu cyfarchion ato. 

 

 

BETHEL, RHIWBEINA 
Croeso nôl i Maisie Nash yn ein 
hoedfaon ar ôl ei chodwm cas yn y 
pentre. 

Yn ystod y mis gwasanaethwyd gan 
ein gweinidog y Parch. Evan 
Morgan, y  Parch. Robin Samuel, 
Gwilym Dafydd ac Eirian Dafydd.  

Bore Mawrth 14 Mehefin aeth nifer 
o’r aelodau ar daith i’r Fenni i 
ymweld â’r Priordy yno ac i ddysgu 
am hanes diddorol y dre.  

Cynhelir Cymanfa Ganu yn y capel 
brynawn Sul, 10 Gorffennaf am 3 o’r 
gloch yng ngofal Trystan Francis a 
Gwilym Roberts.   

 

Bedydd Awen Mared a Begw Eluned  

Ensemble Salem 
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EGLWYS EBENESER 
Felathon 

Dydd Sul, Mai 22ain, roedd un o’n 
haelodau, Tim Evans, a dau ffrind, 
ymhlith y 15,000 a gymerodd ran yn 
y Felathon – ras seiclo 90 milltir ar 
hyd lonydd De Cymru, gan  
ddechrau yng Nghaerdydd, symud 
ymlaen i Gasnewydd, Y Fenni a 
Chaerff il i , cyn dychwelyd i ’r 
brifddinas. Llwyddodd i godi £515 i’n 
helusen, Alzheimer’s De Cymru. 
Diolch iddo am ei ymdrech lew ac i 
bawb a’i noddodd.  

Cwis 

Nos Iau, Mai 28ain cynhaliwyd cwis 
gan y Gymdeithas, eto i godi arian 
i’n helusen. Diolch i aelodau Eglwys 
Sant Teilo am gael benthyg eu 
neuadd i gynnal y noson. Cafwyd 
llawer o hwyl, ac fe godwyd £104, 
gyda chyfraniadau pellach yn dod ar 
y Sul. Diolch i Lyn Jones a Melfyn 
Hopkins y cwisfeistri am drefnu a’n 
herio gyda’r cwestiynau amrywiol a 
difyr.  

Llongyfarchiadau... 

... i’n plant a’n pobl ifanc gafodd 
lwyddiant mewn unrhyw ffordd yn 
Eisteddfod yr Urdd, Y Fflint.   

...i Gruffudd  Thomas ar ennill Gwobr 
Goffa Richard Fice. Cyflwynir y tlws 
yn flynyddol gan Sir Caerdydd a 
Gwasanaethau Cerdd Morgannwg i’r 
chwaraewr pres mwyaf blaenllaw 
dan 19 oed yn y Sir. Un arall o’n plith 
sydd wedi ennill y tlws yn y 
gorffennol yw Meilyr Hughes. 
[Richard Fice oedd cyn-brif gornet 
ym Mand Pres De Morgannwg. Fe’i  
lladdwyd yn drasig yn y bomio yn 
Ysgol Gerddoriaeth y Royal Marines 
ym 1989. Ers ei sefydlu ym 1991 
mae'r wobr flynyddol o £2000 wedi 
helpu 25 o chwaraewyr lleol addawol 
i ddatblygu eu gyrfaoedd. ] 

EGLWYS DEWI SANT 
Gwasanaeth Ordeinio 

Cafodd ein curad, y Parchedig Rhian 
Linecar, ei hordeinio`n offeiriad yng 
Nghadeirlan  Llandaf ddydd Sadwrn 
25 Mehefin. (Gweler y llun isod.) 
Drannoeth, bu`n  gweinyddu`r 
Cymun  am y tro  cyntaf yn  Eglwys 
Dewi Sant. Braf oedd croesawu 
teulu Rhian i`r gwasanaeth, ynghyd 
â phlwyfolion Eglwys Sant Ioan 
Fedyddiwr yng nghanol y ddinas, lle 
mae hi`n gurad ar y cyd. Y 
pregethwr oedd y  Parchedig Gethin 
Abraham-Williams. Dymunwn bob  
l l wy dd i an t  i  Rh i an  y n  e i 
gweinidogaeth. 

Gwasanaeth  Teuluol 

Gwahoddiad  i   Barti   a  
phwysigrwydd  estyn  croeso  i  
bawb  oedd  thema  mis  Mehefin. Y  
darllenydd  oedd  Sera  Wade. 

Taith Seiclo 

Aeth criw bach ar daith ar hyd llwybr 
Taf o Ferthyr i Gaerdydd. Roedd y 
tywydd yn braf a  chafwyd digon o 
hwyl. 

Bedyddio 

Hyfryd oedd croesawu tri o fabanod i 
deulu`r eglwys fis diwethaf, sef Ioan 
Parry, mab Helen  a Colin Coleman; 
Greta Fflur, merch Siwan a Paul 
Seaman a Lisa Wyn, merch  Elin ac  
Owain Clarke. 

Bore Coffi’r Dysgwyr 

Mae`r gefnogaeth yn parhau i`r 
fenter hon. Cynhelir y bore coffi 
nesaf fore Sadwrn, Gorffennaf 16eg 
am 10:30 y.b. yn Neuadd yr Eglwys. 

Barbeciw 

Cafwyd croeso cynnes gan y ficer 
i`w gartref a mwynheuodd  pawb  y 
bwyd a`r gwmnïaeth. Diolch i Delyth 
Davies am drefnu, i Gwynn 
Matthews, y prif gogydd ac  i bawb a  
gynorthwyodd. 

Datganiad  Organ 

Y digwyddiad nesaf  a gynhelir i 
ddathlu 60 mlwyddiant yr Eglwys 
fydd Cyngerdd Organ ar  nos 
Sadwrn, Gorffennaf 16eg am 7:30 
y.h. Yr organydd byd-enwog,Thomas 
Trotter,  fydd  yn perfformio. Pris y 
tocyn yw £10 (£8  consesiynau). 
Dewch  yn  llu. 

 

YR EGLWYS EFENGYLAIDD 
Llongyfarchiadau mawr i Luned 
Evans ar ennill gradd 2i o Goleg 
Cerdd a Drama Caerdydd. ‘Cynllunio 
ar gyfer perfformio’ oedd ei maes a 
thros yr haf bydd yn gweithio ar 
gynhyrchiad Theatr Genedlaethol 
Cymru o’r ddrama ‘Rhith’ gan Wyn 
Mason, enillydd y fedal ddrama yn yr 
Eisteddfod Genedlaethol y llynedd. 

Y Parchedig Dyfrig Lloyd, y 
Parchedig Rhian Linecar a'r 

Parchedig Sarah Rowland Jones 
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(parhad o dud. 7)  
Roedd yn braf croesawu Hywel 
Williams, un o blant yr eglwys, yn ôl 
ar ymweliad byr o Seland Newydd 
lle y mae wedi bod yn gweithio ers 
saith mlynedd. 

‘Cyfri’r gost’ oedd neges heriol 
pregeth yn y capel yn ddiweddar. 
Fe’i seiliwyd wrth gwrs ar eiriau Iesu 
Grist yn efengyl Luc, pennod 14. 

Fe’n hatgoffwyd bod Iesu Grist yn 
hawlio’n teyrngarwch, ein henw da 
a’n heiddo.  Ydi hynny’n gofyn 
gormod gennym? 

Ochr yn ochr â hyn fe’n hatgoffwyd  
fod Iesu Grist  wedi rhoi’r cyfan – ie 
ei fywyd ei hun -  drosom ni.  Nid yw 
Duw byth yn ein dyled ac mae 
bendithion credu yn Iesu Grist yn 
gorbwyso unrhyw gost i ni. 

‘Dioddefodd waradwydd a phoen, 

A’r felltith ar Galfari fryn; 

F’anrhydedd yw canlyn yr Oen –  

Yr Oen a ddioddefodd fel hyn.’ 

Y mae modd gwrando ar y bregeth 
hon ac eraill o droi at wefan y capel: 
www.cwmpawd.org  

 

EGLWYS MINNY STREET 
Priodas  

Dymunwn yn dda i Catrin Wallis 
Evans a David Noakes yn dilyn eu 
priodas yn Minny Street  ym mis 
Mai. 

Genedigaeth 

Croeso cynnes i Sam Eli Evans, 
mab Matthew Rhys a Keri Russell 
ac ŵyr arall i Helen a Glyn 
Evans.  Dymuniadau da i’r teulu.  

Bedydd 

Hyfrydwch fu tystio i fedydd Gruff 
Llewelyn Walters, mab Iwan a Kim 
(Pontcanna) yn yr Oedfa Foreol, 
Mehefin 19. 

Te’r Ritz  

Yng Nghanolfan Gymunedol yr 
Eglwys Newydd, ar Mehefin 18fed 
cafwyd Te Pnawn a oedd llawn 
cystal ag Afternoon Tea at The Ritz. 
Roedd yno wledd o ddanteithion a 
llond ystafell o bobl – ifanc a hŷn, a’r 
hynaf bron yn 90! Codwyd dros 
£550 tuag at ein helusen eleni, sef 
Pedal Power 

Ny Ako 

Madagascar - cychwynnwyd y 
gwaith Cristnogol ar yr ynys hon gan 
David Jones (1796-1841) a Thomas 
Bevan (1796-1819) yn 1818, (heb 
anghofio David Griffiths; 1792-
1863); a bu cenhadon o Gymru yn 
gweithio yno ar hyd y blynyddoedd 
gan gynnwys Elsie Stark, Gwyneth 

Evans, ac un o blant yr eglwys hon: 
Mair Griff iths. Ar ôl cyfnod 
l l e wy r c h u s  y n  g e n h a d e s -
brifathrawes ar ysgol merched yn un 
o ddinasoedd Madagascar, wedi 
ymddeol, daeth Mair yn ôl adref 
atom i eglwys Minny Street. Bu hi’n 
flaenllaw yn y gwaith o sicrhau ein 
bod yn gefeillio ag Eglwys y 
T r an ov a t o  y m  m hor t h l a dd 
Toamasina. Dedwydd a da fu’r 
berthynas honno i’r naill eglwys a’r 
llall am dros 15 mlynedd.  

Hyn o gefndir sydd yn esbonio mor 
fawr ein llawenydd wrth groesawu 
atom: ‘Ny Ako’ - 'Yr Adlais'. Bob dwy 
flynedd, dan nawdd ‘Scripture Union 
Madagascar’, fe ânt ar daith i 
Ewrop. Nod deublyg sydd i’r teithiau 
hyn: yn gyntaf: rhannu asbri ffydd yn 
Nuw a gwefr Cariad Duw, ac yn ail: 
rhannu ac ehangu deall  a 
gwerthfawrogiad o’r diwylliant 
Malagasi trwy gyfrwng cân a cherdd, 
celf a chrefft, dawns a drama. 

Diolch i bawb a fu ynglŷn â threfnu’r 
cyngerdd bythgof iadwy hwn. 
Cawsom wledd o liw, cerdd, dawns 
a bendith heb ei thebyg! Diolch i 
eglwysi’r ardal am eu cefnogaeth, 
ond ein diolch pennaf yw i holl 
aelodau ‘Ny Ako’. Boed bendith 
arnynt; Duw a lewyrcho ar eu 
cenhadaeth. Hyderwn y cawn gyfle 
i’w croesawu eto i Gaerdydd ymhen 
dwy flynedd! 

 

BETHEL, PENARTH 
Pleser digymysg oedd croesawu’r 
Parchedig Euros Jones-Evans i 
arwain ein hoedfa ar y 5ed o 
Fehefin, nid yn lleiaf oherwydd bod 
hyn yn cadarnhau ei fod wedi cael 
adferiad o’r strôc a’i trawodd yn 
2015. Seiliodd ei bregeth ar ddarn 
anodd yn 2 Corinthiaid, 2, 12-19. 
Goleuodd ein deall o’r darn, gyda’r 
pwyntiau (1) bod Duw yn cadw 
golwg drosom, (2) bod Duw yn ein 
harwain yn fuddugoliaethus, (3) bod 
galw arnom felly i fod yn ‘bersawr’ 
Duw ymhlith eraill. 

Ar y 12fed o Fehefin cawsom y 
llawenydd o groesawu Rhian ac 
Euros Evans yn aelodau a 
dymuno’n dda iddynt ar ddechrau eu 
bywyd priodasol. Yn yr un 
gwasanaeth pwysleisiodd ein 
gweinidog (yn rhannol yng nghyd-
destun y gystadleuaeth pêl-droed) 
fanteision cyd-chwarae (‘gorau 
chwarae, cyd-chwarae’, a hefyd 
‘gyda’n gilydd yn gryfach’) gan 
gymhwyso’r neges at ein bywyd 
eglwysig. Yn dilyn y gwasanaeth 

cawsom wledd o fath arall, sef 
cystadleuaeth bobi (‘bake-off’) gyda 
llond byrddau o greadigaethau 
lliwgar a blasus. Mil diolch i Bethan 
Phillips am lywio’r cyfan. 

Yn yr un achlysur cawsom gyfle i 
longyfarch Moyra Owen ar gyrraedd 
carreg filltir go arbennig. Cyflwynodd 
y gweinidog, y Parch. Kevin Davies, 
gacen iddi a baratowyd gan 
Rosemary Edwards dan orchudd 
hardd o flodau. (Gweler y llun.) 

Llongyfarchiadau gwresog i Llinos 
Jones ar ei llwyddiant yn Eisteddfod 
yr Urdd a hynny’n arwain at ennill 
Ysgoloriaeth Mrs Olwen Phillips. 
(Gweler tudalen 15.) 

Llongyfarchiadau hefyd i’n Cylch 
Meithrin ar dderbyn adroddiad 
a r dde r c hog  gan  a r o l y gwy r 
swyddogol. Canmolwn hefyd 
ymdrechion y plant dan arweiniad 
gofalus Mrs. Jan Morgan a Mrs 
Catrin Awoyemi ar greu gardd 
flodau awyr-agored liwgar iawn. 
Cawsant gymorth parod gan 
fusnesau ac unigolion lleol. Mawr 
ddiolch iddynt hwythau hefyd. 

Anfonwn ein cyfarchiadau gwresog 
at Bethan Lloyd ac at Tom Rees sy 
wedi bod dan driniaeth feddygol yn 
ddiweddar. 
 

EGLWYS Y TABERNACL 
Genedigaeth 

Rhannwn lawenydd Aled a Lynwen 
John wrth iddynt groesawu Megan 
Elin i’w haelwyd yn Nelson.  Mae 
Gethin yn edrych ymlaen at gael ei 
chwmni yn fawr.   

Cydymdeimlo 

Gyda thr i stwch y  cof nodi r 
marwolaeth anni sgwy l  Mai r 
Williams, mam Marc Jon a’i chwaer 
Laura.  Bu pryder difrifol amdani ym 
mis Chwefror, ac er bod y gofidiau 
yn parhau, roedd disgwyl iddi 
ymweld â Chaerdydd yn ystod 
w y t h n o s  h a n n e r 
tymor.  Cydymdeimlwn gyda’r teulu 
yn eu colled.   (parhad ar dud. 9) 

http://www.cwmpawd.org
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Lle dychymyg mewn  

barddoniaeth gwyddoniaeth  

Sylwadau gan Neville Evans 

D echreuodd fy niddordeb mewn barddoniaeth 
gwyddoniaeth amser maith yn ôl pan ddarllenais 

am Erasmus Darwin (1731-1802), tadcu yr enwog 
Charles. Erasmus yn ddi-os oedd athrylith y teulu, yn 
feddyg, yn ddyfeisiwr, yn fardd, a hyn oll yn 
ychwanegol at ei arbenigedd ar blanhigion. Bu’n enwog 
yn ei ddydd am greu cannoedd o gwpledi odlog yn 
cyflwyno nodweddion planhigion; ceir y rhain yn ei lyfr 
gorchestol,The Botanic Garden. Ar gefn ei ddychymyg 
byw mentrodd ddarogan dyfodol technoleg:  

 Soon shall thy arm, Unconquered Steam, afar 
 Drag the slow barge or drive the rapid car, 
 Or on wide-waving wings expanded bear 
 The flying-chariot through the fields of air! 

Y cwestiwn arhosol mewn perthynas â barddoniaeth 
gwyddoniaeth yw a oes rhaid i fardd fod yn ffeithiol 
ddibynadwy a chywir? Go brin y gellir cydnabod 
barddoniaeth sy’n amlwg groes i wyddoniaeth 

gydnabyddedig. Ar y llaw arall onid swyddogaeth 
barddoniaeth yw procio’r dychymyg trwy ddefnyddio 
geiriau sy’n amwys o un safbwynt a bod yn awgrymog 
ar draul cywirdeb? 

Daeth yr ystyriaethau hyn yn ôl ataf wrth ddarllen 
Englynion y Genedlaethol 1900-1999, trysor gan 
Dafydd Islwyn. Yn Eisteddfod Wrecsam a’r Cylch yn 
1977 testun yr englyn oedd Taid/Nain. Enillydd y 
gystadleuaeth oedd Alan Llwyd gyda hwn: 

 Er i’r tes impio’r fesen – a’i noddi 
 Yn nyddiau ei heulwen, 
 Rhyw fin hwyr, a’i hafau’n hen 
 Roedd eira ar y dderwen. 

Yn Barddas (Medi 1977), wrth fwrw golwg dros 
gynnyrch y Genedlaethol, ysgrifennodd Moses Glyn 
Jones, ‘…ni hoffaf y sôn am fesen yn impio… Egino y 
mae mesen ac nid impio, fel pob hedyn arall sy’n 
cychwyn tyfu. Blagur sy’n impio….. Rydym yn euog o 
lacrwydd ag ystyron geiriau. Mae’n wyddonol ac yn 
farddonol anghywir i ddweud bod had yn impio.’ 

Roedd Moses Glyn Jones yn fiolegydd ac yn 
brifardd. 

Felly, gan ddilyn hen arfer, af eleni i’r Fenni i ysgwyd 
fy mhen innau.  

Llwyddiant academaidd 

Dyma’r cyfnod yn y flwyddyn pan fydd canlyniadau 
arholiadau yn cyrraedd. Yr enw cyntaf i gyrraedd 
yw Ffion Davies, merch Ian ac Eleri Davies, ac 
wyres Beryl Eurig Evans. Cafodd ysgoloriaeth tenis 
i fynd allan i Brifysgol South Dakota yn yr UDA a 
llwyddo yn ei chwrs gradd B.Sc. mewn 
Gwyddoniaeth a Seicoleg.  Bydd yn dychwelyd yno 
i ddilyn cwrs gradd meistr mewn ymgynghori ac ar 
yr un pryd yn gweithio fel Hyfforddwraig 
Gynorthwyol i dîm tenis y brifysgol. 

Datganiad Organ 

Roedd nifer dda o bobl yn y gynulleidfa yn 
gwerthfawrogi doniau Christopher Enston ar yr 
organ.  Mae’n ddatgeinydd proffesiynnol a 
chyflwynodd amrywiaeth o ddarnau i ni.  

Bore Coffi 

Diolch i Ann a Geoff Nicholls am eu croeso yn 
ystod mis Mai.  Daeth nifer dda ynghyd i 
gymdeithasu.  Yna ganol mis Mehefin cawsom yr 
un croeso gan Eirlys a Gwyn Pritchard Jones allan 
yn Llanbedr y Fro.   

Taith i Geredigion 

Teithiodd 25 ar y bws i fwynhau diwrnod yng 
Nghaerfyrddin a Sir Aberteifi.  Cafwyd amser 
bendigedig,  gan aros am ysbaid am baned yng 
Nghaerfyrddin cyn teithio i gyfeiriad Henllan, 
Llandysul i weld eglwys fach a adeiladwyd gan 
garcharorion rhyfel o’r Eidal.  Cafwyd cinio yng 
Ngwesty Gwbert cyn ymweld â thref Aberteifi, a’r 
castell yn benodol. Diolch yn arbennig i Megan 
Morris a Watt Bundock am roi llawer o amser i 
drefnu’r cyfan.   

Cymdeithas Wyddonol  
Cylch Caerdydd 
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O ble ’dych chi’n dod yn wreiddiol? 

Dw i’n dod o Bontypridd, tref sy wedi bod yn enwog am 
ei marchnad ond ddim mor brysur erbyn hyn. Pan o’n 
i’n blentyn dw i’n cofio’r lle yn brysur iawn gyda phobol 
yn heidio i’r farchnad o bob cwr o dde Cymru. 

Ydych chi’n dod o gartref cwbwl Gymraeg? 

Nadw, mae mam yn siarad Cymraeg ac yn dod o 
Flaenau Ffestiniog ond mae dad 
yn ddi-Gymraeg ac yn dod o 
Gaerdydd. Serch hynny roedd e, 
fel mam, eisiau i ni’r plant dderbyn 
addysg Gymraeg. Symudon nhw i 
fyw ym Mhontypridd achos dyna 
ble roedd dad yn gweithio. Rydym 
yn deulu hollol ddwyieithog  ond 
pan fyddwn wrth y bwrdd yn cael 
pryd ’dyn ni’n siarad Saesneg. Mae 
fy nau frawd a fy chwaer bob 
amser yn siarad Cymraeg ȃ’n 
gilydd. 

Ble aethoch i’r ysgol? 

Es i i Ysgol Gynradd Gymraeg  
Pont Sion Norton a mwynhau pob 
munud yno ac yna es i i Ysgol 
Gyfun Gymraeg Rhydfelen, yr 
Ysgol Gyfun Gymraeg gyntaf yn y 
De Ddwyrain. Roedd llawer o’r 
plant yn teithio o bell i ddod i’r 
ysgol. Roedd hyd yn oed plant o 
Gaerdydd yn dod i’r ysgol ac ar ôl 
agor Ysgol Gymraeg Llanhari byddai plant Caerdydd 
yn mynd yno tan agorwyd Ysgol Gyfun Glantaf ym 
1978. Dydy ysgol Rhydfelen ddim yn bodoli erbyn hyn 
achos adeiladwyd ysgol newydd sef Ysgol Gyfun 
Gymraeg Gartholwg.  Roedd eisiau adeilad newydd 
ond baswn i wedi hoffi petai’r Cyngor wedi cadw’r hen 
enw. 

Gawsoch chi eich ysbrydoli gan yr athrawon? 

Do, gan lawer ohonynt a dw i’n ddiolchgar iddynt am 
hyn, a dyna pam mae’r Gymraeg yn fy ngwythiennau – 
a dw i’n defnyddio’r iaith bob dydd.  Mae’n hyfryd ein 
bod yn gallu siarad Cymraeg yn ein prifddinas  ac 
mae’n bwysig i’r plant sy yn yr ysgolion ar hyn o bryd 
ddefnyddio’r iaith a ddim ei gadael ar ôl o fewn muriau’r 
ysgol. Gobeithio byddan nhw’n mynychu’r Hen Lyfrgell 
sy nawr yn Ganolfan Gymraeg. Pa o’n i’n yr ysgol dw 
i’n cofio perfformio mewn sioeau cerdd a chystadlu 
mewn Eisteddfodau gyda Mr Patrick Stevens yn ein 
dysgu. Cawson lawer o lwyddiant yn Eisteddfodau’r 
Urdd a dw i’n cofio curo Ysgol Glanaethwy!!!! 

Beth wnaethoch chi ar ôl gadael yr ysgol? 

Es i i Brifysgol Aberystwyth i astudio hanes ac ar ôl 
cael fy ngradd es i i Brifysgol Y Drindod Dewi Sant i 
wneud cwrs hyfforddi athrawon – ond sylweddolais na 

fyddai swydd fel athro yn fy siwtio. Felly penderfynais 
fynd i Brifysgol Caerdydd wedyn i wneud gradd Meistr 
mewn Cynllunio Gwlad a Thref, a mwynhau’r cwrs yn 
fawr iawn. 

Ydych chi’n gweithio yng Nghaerdydd? 

Ydw, a dweud y gwir dw i newydd ddechrau swydd 
newydd fel Swyddog Cyswllt rhwng y Parciau 
Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru ac, hyd yn hyn, yn 
mwynhau.  Cyn symyd yma ro’n i’n gweithio i 
Ddiwydiant Creadigol ddaeth ȃ stiwdio ffilm Pinewood i 
Gaerdydd ac yn mwynhau’r swydd yn fawr ond daeth y 
swydd i ben a dyma fi nawr mewn swydd arall 
ddiddorol iawn. 

Ydych chi’n byw yng Nghaerdydd? 

Ydw, gyda fy mhartner a’n bachgen bach chwech oed, 
Ifan. Mae e’n mynd i Ysgol Gymraeg Treganna. 

Beth ydy eich diddordebau? 

Dw i’n hoffi rhedeg a dw i wedi rhedeg 
ras 10K Caerdydd ac yn gobeithio 
rhedeg ras yr hanner marathon ym mis 
Hydref. Dw i’n hoffi garddio ac yn tyfu 
llawer o berlysiau, ac hefyd dw i’n 
mwynhau coginio bwyd barbeciw. 

O es d iddo rd eb  ’d a  ch i  ym 

Mhencampwriaeth Pêl-droed Ewrop? 

Oes yn wir, dw i wedi fy ngwefreiddio gan 
fod Cymru’n gwneud mor dda ac hefyd 
gan ein bod wedi cyrraedd y rownd 
gogynderfynol. Es i draw i Bordeaux ar yr 
Eurostar o Lundain i Baris a dal tren 
cyflym i Bordeaux.  Ro’n i’n gofidio am y 
daith gan fod streic trenau yn Ffrainc ond 
bues i’n lwcus a chyrraedd Bordeau 
mewn pryd i weld Cymru’n ennill yn 
erbyn Slofacia. Roedd yr awyrgylch yn 
angrhedadwy rhyngon ni a’r Ffrancod a’r 
Slofaciaid. Doedd dim casineb, dim ond 
cyfeillgarwch cyn ac ar ôl y gȇm. Roedd 

yn bleser bod yno. 

Beth ’dych chi’n ei hoffi neu’n ei gasau am 

Gaerdydd? 

Dw i’n hoffi’r parciau a’r gwyrddni o gwmpas y ddinas 
ond yn casau’r holl sbwriel sy’n cael ei ollwng ar 
strydoedd Glan-yr-afon ble dw i’n byw. 

Oes arwr ’da chi?  

 O! Oes, Gareth Bale. Mae e’n ddiymhongar ac yn 
esiampl dda i fechgyn a merched ac yn caru Cymru a 
rhoi cant y cant pan mae e’n chwarae. 

Pwy ’dych chi’n meddwl fydd yn ennill y 

Bencampwriaeth? 

Cymru wrth gwrs! 

Os na, pwy arall?  

Ffrainc efallai gan eu bod nhw’n chwarae gartref. 
 

Cyfweliad ar 25 Mehefin. Erbyn mynd i’r wasg, mae’r 
tîm wedi cyrraedd y rownd gyn-derfynol. Mae’r 
freuddwyd yn parhau! 

[Nodyn. Iestyn yw Swyddog Hysbysebion Y Dinesydd.] 

 

Falmai Griffiths yn holi  
Iestyn Davies 

NABOD EIN POBOL 

Caerdydd
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Caerdydd 

TAFWYL  

LWYDDIANNUS  
Heidiodd dros 35,500 i’r Ŵyl eleni. 

Llongyfarchiadau i Fenter Caerdydd  -  
a diolch! 

Lluniau: Kristina Banholzer photography 

Llun: Gwilym Dafydd 
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Eisteddfod yr Urdd 
Lwyddiannus 

L longyfarchiadau i bawb fu’n ymwneud â’r 
Eisteddfod hon eleni. Bu’n llwyddiant ysgubol ar 

sawl ystyr, gan ddenu’r niferoedd uchaf ers 2012 – 
dros 15,000 yn cystadlu yn ystod yr wythnos, a 90,316 
wedi ymweld â’r Maes. Teilwng hefyd yw’r diolch i’r 
200 a mwy o wirfoddolwyr fu’n stiwardio. 

Bu’n achlysur llwyddiannus iawn i gystadleuwyr 
Rhanbarth Caerdydd a’r Fro hefyd, gyda 50 
cystadleuydd yn cyrraedd y brig (h.y. y tri safle uchaf) 
– 17 yn yr oed cynradd, 17 yn yr oed uwchradd, ac 16 
yn yr adran dan 25. Arddechog yn wir! (Ceir rhai 
manylion yn adroddiadau’r ysgolion a’r eglwysi. 
Manylion llawn ar wefan Eisteddfod yr Urdd.) 

Hon oedd wythnos gyntaf Sioned Hughes, Prif 
Weithredwr yr Urdd, wrth y llyw yn ystod yr 
Eisteddfod.  Dywedodd, “Rwyf wir wedi mwynhau fy 
Eisteddfod gyntaf fel Prif Weithredwr – mae’r croeso 
wedi bod yn anhygoel, y tywydd wedi bod yn 
fendigedig a chydweithio gwych wedi bod rhwng y 
gwirfoddolwyr lleol a’r staff. Trwy gydweithio rydym 
wedi creu rhywbeth arbennig iawn, unigryw sy’n dathlu 
egni a dyfodol plant a phobl ifanc ac yn dathlu’r 
Gymraeg.  Mae gwneud hynny mewn ardal sydd ar y 
ffin, ble mae’r Gymraeg yn cael ei hystyried yn brin, yn 
golygu llawer.  Mae’r bwrlwm, y lliw, yr egni a’r 
chwerthin wedi fy ysbrydoli.” 

Gwych iawn, a phob lwc nawr i’r Eisteddfod ym 
Mhen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái y flwyddyn nesaf.  

Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2016 

Yn dilyn y cystadlu ar lwyfan yr Eisteddfod dydd 
Sadwrn 4 Mehefin, dewiswyd y chwe cystadleuydd 
mwyaf addawol o fewn y categori oedran hŷn o dan 25 
oed, i ymgeisio am Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru 
Bryn Terfel 2016. 

Yn eu plith y mae Lleucu Parri o Ysgol Gyfun 
Plasmawr a ddaeth yn gyntaf yn y gystadleuaeth 
Dawns Werin Unigol i Ferched, a Steffan Hughes o 

Aelwyd y Waun Ddyfal. Enillodd Steffan y 
gystadleuaeth Unawd o Sioe Gerdd; daeth yn gyntaf 
hefyd, gyda Rhydian, yn y Deuawd Cerdd Dant, ac yn 
drydydd yn y gystadleuaeth Cyflwyno Alaw Werin 
Unigol.  

Y pedwar arall fydd yn cystadlu yw Rhydian Jenkins 
(Aelod Unigol Cylch Ogwr), Bethan Elin (Aelwyd 
Talwrn), Jams Coleman (Tu Allan i Gymru) a Meilir 
Jones (Aelwyd yr Ynys). Bydd yr Ysgoloriaeth eleni yn 
cael ei chynnal yn y Stiwt, Rhosllanerchrugog nos Sul, 
16 Hydref 2016. 

Yn ogystal â’r clod o ennill yr 
Ysgoloriaeth arbennig hon, mae’r enillwyr 
hefyd yn cael gwobr  ariannol o £4,000 i’w 
defnyddio er mwyn datblygu eu talent i’r 
dyfodol. 

Wedi ei sefydlu nôl yn 1999, nod y wobr 
yw meithrin talent rhai o berfformwyr ifanc 
gorau  Cymru. Yn ogystal â’r wobr ariannol, 
mae’r Ysgoloriaeth hefyd yn cysylltu enw’r 
enillydd gyda’r canwr enwog Bryn Terfel, sy’n 
gefnogol iawn i ddatblygu talent newydd 
yng  Nghymru. 

Dywedodd y panel, “Roedd safon y 
cystadlu yn arbennig o dda heddiw ac fe allai 
sawl un arall fod wedi bod yn rhan o’r 
gystadleuaeth.  Rydym yn ffyddiog y bydd 
noson anhygoel yn ein disgwyl yn y Stiwt yn 
Rhos ac rydym yn edrych ymlaen i weld y 
chwech yn perfformio eto.” 

 

Llun: Lluniau Llwyfan 

Llun: Lluniau Llwyfan 
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O’R YSGOLION 

Y merched yn serennu ar y cae pêl-droed 
Mae tîm merched pêl-droed dan 13 oed wedi bod yn 
anhygoel eleni oherwydd iddynt gyrraedd rownd 
derfynol cwpan Cymru am y tro cyntaf erioed yn hanes 
Glantaf. Er holl ymdrechion y tîm, colli oedd hanes y 
merched 4-1 yn erbyn Dyffryn Aman. Cafodd y gôl ei 
sgorio gan Molly Burnell o flwyddyn 7. Rydym yn falch 
iawn o’r merched. 

Ymweliad un o sêr enwocaf Hollywood  

Yn ddiweddar daeth un o’n cyn-ddisgyblion yn ei ôl i’r 
ysgol i hel atgofion melys o’i amser yng Nglantaf. 
Bellach mae Ioan Gruffudd yn adnabyddus iawn i nifer 
ohonom fel seren y sgrin fawr. Wedi iddo ddechrau ei 
yrfa actio ar Pobol y Cwm aeth yn ei flaen i ymddangos 
mewn ffilmiau blockbuster megis Titanic, Fantastic 
Four a Black Hawk Down.  Braf oedd ei weld yn 
crwydro’r coridorau yn ail fyw ei gyfnod yma yn yr 
ysgol. Cafwyd sesiwn cwestiwn ac ateb gyda’r actor a 
gwelwyd y disgyblion yn cael modd i fyw wrth holi’r 
seren. 

Chelsea Williams Bl.8 
 
Barcelona 
Yn ystod yr hanner tymor aeth criw o fechgyn blwyddyn 
8 a 9 draw i Barcelona i chwarae pêl-droed yn erbyn un 
o dimoedd lleol y brifddinas. Wedi’r holl waith caled ar 
y cae, cafwyd hefyd y cyfle i fwynhau rhai o brif 
atyniadau’r ddinas megis ymweliad â’r stadiwm enwog 
Camp Nou. Diolch i athrawon yr Adran Addysg 
Gorfforol am drefnu taith fythgofiadwy i’r bechgyn.  

 
Llwyddiant yn Sir y Fflint 
Llongyfarchiadau mawr i’r disgyblion a fu’n 
llwyddiannus ar lwyfan yr Urdd eleni. Gwelwyd nifer o 
ddisgyblion yn cipio sawl gwobr.  Llongyfarchiadau i’r 
canlynol:  

Branwen, Hannah a Charlie. 1af yn yr Ensemble 
15-19 oed.  

Charlie Lovell-Jones ar ei fuddugoliaeth yn yr 
Unawd Llinynnol 15-19 oed. 

Ensemble bl 7,8 a 9 am ddod yn 1af.  
Eirlys Lovell-Jones ar ei buddugoliaeth yn yr 

Unawd Llinynnol bl 7,8 a 9. 
Ismay Evans am ddod yn 1af yn yr Unawd 

Chwythbrennau bl 7,8 a 9. 
Charlie Lovell Jones yn 2il yn yr Unawd Piano 15-

19 oed. 
Elwyn Williams yn 3ydd yn y ddawns werin unigol i 

fechgyn bl.10 o dan 25 oed. 
Yn ogystal â’r llwyddiannau ar y llwyfan, gwelwyd 
ambell un hefyd yn ffynnu ym maes y celfyddydau.  
Llongyfarchiadau i Cadi Davage  (bl.7) ac Owain 
Carbis (bl.10)  am greu darnau celf ffantastig!  
 

Ysgol Glantaf 

O'r chwith -  
Eirlys Lovell-Jones, 
Ismay Evans, Rhys 
Newton a Heledd 

Newton 

Elwyn Williams, 
ar y dde, gyda’i 
ffrindiau o Fro 

Taf 
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Her tri chopa yr athrawon 

Chwysu... chwerthin...chwyrnu... dyma dri gair sy’n 
dod  i’r meddwl wrth hel atgofion am daith fythgofiadwy 
yng nghwmni staff yr ysgol wrth i ni fynd ati i herio’r tri 
chopa ar daith noddedig nôl yng nghanol mis Mai. 

Mentrodd criw o ryw 20 o staff a chyfeillion yr ysgol 
(o dan arweiniad medrus Aled Morgan, Pennaeth 
Adran Alwedigaethol yr ysgol) i herio tri chopa Cymru 
sef Yr Wyddfa, Cader Idris a Phen y Fan. Y nod oedd 
codi arian ar gyfer cronfa CRASP yr ysgol ac i 
Gyfeillion Storey Arms – canolfan sy’n hanfodol wrth 
hyfforddi ac ysgogi ein disgyblion i gwblhau 
cymhwyster Dug Caeredin yn flynyddol.  

Felly, wedi hanner tymor prysur a straffaglus o 
waith, cychwynnodd y bws mini ar ei daith droellog i 
Lanberis ac i’n gwesty digon cyffredin wrth droed yr 
Wyddfa! Caled oedd y dringo ar y coesau ond braf 
oedd cael mwynhau a gwerthfawrogi golygfeydd 
godidog Cymru yng nghwmni staff a ffrindiau na fyddai 
â phrin amser i yngan ‘helo’ fel arfer!  Roedd Yr 
Wyddfa yn fwrlwm o gerddwyr, rhai yn ei chymryd hi’n 
araf a hamddenol, eraill yn rhedeg ar gyflymder gwyllt! 
Ond yr un oedd y nod sef cyrraedd y copa.  

Cyrhaeddom oll yn hapus a llawen, ond rhyfedd fel 
bo’r tywydd yn gallu troi wrth fynydda!  Wrth esgyn, 
ciliodd yr heulwen braf ac fe’n gwlychwyd hyd ein 
crwyn gan gawod drom o law.  Ond ni chwalwyd ein 
hysbryd! Nôl â ni ar y bws mini er mwyn teithio i 
Ddolgellau i adfywio dros nos. 

Cader Idris a Phen y Fan oedd yr heriau nesaf! 
Dydd Sul wawriodd ond blinder a’n trawodd ninnau!  Er 
hyn, trwy sgwrsio â chydweithwyr, rhannu jôc a chanu 
ambell gân aeth y blinder yn atgof a buan hedfanodd yr 
oriau! Erbyn machlud haul, roedd yr her wedi’i 
chyflawni a balchder anhygoel yn llenwi’r corff a’r cof. 

Diolch yn fawr iawn i Aled Morgan ac Emma 
Richards am yr holl waith trefnu ac am eu holl 
gefnogaeth wrth sicrhau ein llwyddiant wrth ddringo’r tri 
chopa a hynny heb unrhyw anafiadau na phryderon. 
Os hoffech ein noddi, mae croeso i chi gysylltu â’r 
ysgol neu dalu ar lein trwy ‘Parentpay’. 

Adroddiad Mrs Rhian Gwyn o’r Adran Gymraeg 

Eisteddfod y Fflint 
Llongyfarchiadau i’r disgyblion a 
lwyddodd mor dda yn Eisteddfod 
yr Urdd eleni: Magi Hayes (2, 
Unawd Offer Taro); Lleucu a 
Mared (3,Deuawd Offerynnol); 
Iestyn Jones (3, Dawns Werin 
Unigol Bl.7-9); Lleucu Parri (1, 
Dawns Werin Unigol i Ferched dan 
25 – gweler tud. 12); Daniel Jones 
(1, Dawns Werin Unigol i Fechgyn 
dan 25 – llun isod); Lewis Macaulay 
(3, Gwaith Lluniadu 2D Bl.7-9); 
Dyfan Lloyd Owen (3, Gwaith Creadigol 2D Bl.7-9).  
 

Gwasanaeth ffarwel blwyddyn 13 

Cafwyd cyfle i ffarwelio â Blwyddyn 13 mewn 
gwasanaeth arbennig ar fore’r 27ain o Fehefin. Roedd 
yn gyfle i ddiolch i’r Flwyddyn am eu cyfraniadau lu i 
weithgareddau’r ysgol, a dymuno pob llwyddiant iddynt 
yn y dyfodol.  

    Diolch i bawb am eu cyfraniadau i’r gwasanaeth - 
Megan Edwards-Prat a Tomos Ifan am ddarlleniadau 
teimladwy a Mared Browning am yr eitem gerddorol. 
Roedd perfformiad Erwan Hughes a Bethan Hill o’r gân 
‘Adre’ yn un emosiynol tu hwnt. Cafodd y Prif 
Swyddogion gyfle i hel atgofion am eu cyfnodau yn yr 
ysgol.  Dwedodd y Brif Ferch, Megan Jones, bod 
Plasmawr fel coeden fawr, a’i disgyblion yw’r dail ar ei 
changhennau. Fe ddaw amser, meddai, pan fydd y dail 
yn cael eu chwythu i gyfeiriadau gwahanol – ond mae’r 
goeden yn aros! 

Ysgol Plasmawr 

Daniel Jones 
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Lleucu, Manon ac Enlli 

 

Eisteddfod  yr Urdd 
Llongyfarchiadau i Osian James Blwyddyn 6 a ddaeth 
yn fuddugol ar yr Unawd Gitar, i Elen Morlais Williams, 
hefyd o Flwyddyn 6 a ddaeth yn ail yn y gystadleuaeth 
Dawns Unigol i Ferched (Bl.9 ac iau), ac i Griffydd  
Evans a ddaeth yn gyntaf yn y gystadleuaeth Dyluniad 
2D (Bl. 6 ac iau). 

 

 

 

Chwaraeon 

L l ong y f a r c h i ad au 
hefyd i dîm athletau  
Y Wern sydd drwyddo 
i’r rownd derfynol yng 
N g h y s t a d l e u a e t h 
Athletau Chwaraeon 
Caerdydd. Pob lwc 
iddynt.  

 

 

Ysgol y Wern 

 

 

Ysgol Pencae 

 

Eisteddfod 

Llongyfarchiadau mawr i’r canlynol ar eu llwyddiant 
yn Eistedfod yr Urdd yn y Fflint. 

1af: Twm Aled a Nel Lewis (Ymgom Bl.7,8,9); Parti 
Dawnsio Gwerin (Bl. 7,8,9); Llinos Haf a Manon 
(Deuawd Bl.10 a dan 19); Rhys Griffiths (Gwaith 
Creadigol 2D Bl.7,8,9); Beca Lisa Jones (Gwaith 
Creadigol 2D Tecstiliau Bl.7,8,9); Lili Haf Williams 
(Gwau a Crosio Bl. 2 ac iau). 

2il: Llinos Haf Jones (Unawd Merched Bl.10 a dan 
19); Jacob Court (Unawd Gitar Bl.10 a dan 19); Twm 
Aled (Barddoniaeth Bl.9). 

3ydd: Cadi Haf Rhys-Binney (Cyfres o brintiau lliw 
Bl.7,8,9). 

Enillodd Llinos Haf Ysgoloriaeth Mrs Olwen Phillips i’r 
unawdydd mwyaf addawol yn y ddwy gystadleuaeth 
Unawd Merched Unigol ac Unawd Bechgyn Unigol 
rhwng 15 ac 19 oed. 

Ysgol Bro Morgannwg 

Llinos Haf a Manon yn 
canu deuawd 

Llun: Lluniau Llwyfan 

Osian James 

Elen Morlais Williams 

O’r chwith i’r dde -  
Ffred, Lilwen a Gwenlli. 

Llongyfarchiadau i ddisgyblion 
yr ysgol a ddaeth yn fuddugol yn 
Eisteddfod yr Urdd, Sir y Fflint 
eleni.  

Ffred Hayes, (1 Unawd Offer 
Taro); Gwenlli Owen-Davies (3, 
CogUrdd, Bl. 4-6); Lilwen Owen-
Davies (1, Print Monocrom  Bl. 2 
ac iau). 
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ADDYSG GYMRAEG –  
Camau Bresion Ymlaen 

Sylwadau Michael Jones 
 

D yw’r Sir ddim wedi cyhoeddi’r rhifau mynediad 
cynradd hyd yn hyn ond mae’r rhifau uwchradd 

ar gael – rhifau hynod galonogol, gyda chyfanswm o 
513 disgybl yn mynd i mewn i’r tair Ysgol Uwchradd 
Gymraeg yn y ddinas.  

Mae cynnydd o 14 ym Mro Edern, a 5 o’r rheiny 
yn ddisgyblion sy’n symud o’r sector Saesneg i’r sector 
Cymraeg. Mae’r 5 yn barod mewn uned trochi i’w 
paratoi at dderbyn addysg uwchradd Gymraeg erbyn 
hanner tymor yr Hydref. Dyw hyn ddim wedi digwydd 
yma o’r blaen ond mae cwrs trochiant wedi bodoli yn 
siroedd Fflint a Dinbych ers blynyddoedd. Mae Ysgol 
Plasmawr yn llawn, a deg disgybl wedi methu â chael 
lle.  

 Mae fy ngwybodaeth o’r rhifau cynradd yn dod o 
wahanol ffynonellau ond gallaf ddatgan bod twf 
sylweddol eleni. Mae hyn yn newyddion da ar ôl 
cwymp o 8 y llynedd o ganlyniad i ddryswch ynghylch 
agor Hamadryad. Ym mis Ebrill, o’r 780 lle sydd ar 

gael, dim ond 694 lle oedd wedi eu llenwi gan adael, 
felly, 86 o lefydd gwag – ond nid o anghenraid yn y 
mannau iawn ! 

  Erbyn hyn mae’n weddol sicr bod 60 o’r llefydd 
gwag yna wedi eu llenwi. I ddechrau, mae 22 wedi 
derbyn lle yn ysgol newydd Hamadryad a swyddog y 
Sir yn ffyddiog o lenwi’r dosbarth i 30 erbyn mis Medi. 
Mae’r 11 lle gwag yng Nghoed-y-gof wedi’u llenwi, yn 
bur debyg gan rai oedd wedi methu cael lle yn Nant 
Caerau (25) a Phencae (12). Llanwyd, hefyd, rai o’r 17 
lle gwag yng Nglan Ceubal. Mae’r wasgfa am le yn Y 
Wern a’r ysgolion sy’n ffinio â hi wedi bod cymaint nes 
gorfodi’r Sir i ildio i gais yr ysgol, y rhieni a RhAG i 
helaethu’r nifer mynediad o 75 i 90.   

 Mae hyn o hyd yn gadael rhyw 26 lle ar gael ond, 
fel y dwedais, nid o anghenraid yn y mannau iawn.  

 Erbyn 2017 fe allwn edrych ymlaen at agor 
Hamadryad a Glanmorfa ar safleoedd newydd, ill dwy 
yn ysgolion 2 ffrwd yn cynnig 60 lle ychwanegol. Er na 
fydd y ddwy ysgol newydd yn debyg o fod yn barod yn 
brydlon Fedi 2017, fe fydd adeiladau dros dro yno ar 
gael i dderbyn y plant ychwanegol. 

 Anelwn at gyfanswm o 800 – na fydd yn bell o 
20% o’r cohort cyfan! 

Symud o Lundain i Benarth –  
i godi’r plant yn Gymry 

A rlunydd tecstiliau yw Haf Weighton ac mae wedi 
byw yn Awstralia, Seland Newydd, Canada a 

Llundain. Ond fe benderfynodd symud yn ôl i Gymru – i 
Benarth – er mwyn i’w dau o blant gael tyfu i allu siarad 
Cymraeg. 

 Mae ei gwaith yn gyfuniad o waith celf a 

thecstiliau; mae’n anghyffredin ac, oherwydd hynny, yn 
ddiddorol dros ben. Dywed Haf bod ei gwaith yn 
adlewyrchu’r hapusrwydd mae hi’n ei deimlo o symud 
yn ôl i Gymru i fyw! 

 Mae oriel gan Haf yng nghaffi Foxy’s ym 
Mhenarth lle mae’n arddangos ei gwaith o bryd i’w 
gilydd. Mae Oriel Kooywood yn Museum Place, hefyd, 
newydd gymryd ei gwaith. Os ewch chi i Foxy’s fe 
gewch groeso Cymraeg gan y perchennog, Siân, a 
mwy o wybodaeth am Haf a’i gwaith. 
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Miliwn o 
Siaradwyr Cymraeg 

C reu miliwn o siaradwyr fydd thema wythnos 
Cymdeithas yr Iaith yn Eisteddfod y Fenni eleni. 

Fe drefnwyd nifer o weithgareddau yn Uned y 
Gymdeithas ar y maes er mwyn rhannu gwybodaeth 
ac i ysbrydoli ein cefnogwyr i weithredu’n ymarferol er 
mwyn cyrraedd y nod.  

Fe welwch chi’r manylion i gyd yn y poster ar y 
daflen rydd yn y rhifyn hwn o’r Dinesydd. 

Diddorol fydd gweld a allwn ni ddysgu gwers gan y 
Basgiaid (dydd Llun), a tybed a allwn ni, ar y cyd 
gyda Merched y Wawr, herio’r banciau i gynnig mwy 
o wasanaethau yn Gymraeg (dydd Mawrth)? Credwn 
mai yr unig ffordd yw eu gorfodi drwy ddeddf. 

Dydd Mercher, cawn drafodaeth ynghylch iaith a 
gwaith - i gydfynd â’r ddogfen Iaith a Gwaith: 
Strategaeth Economaidd Gynaliadwy a lansiwyd gan 
y mudiad yn ddiweddar. 

Os ydych yn cytuno bod Sianel S4C yn bwysig i 
ddyfodol yr iaith, beth am ddod draw i Babell y 
Cymdeithasau am 2.00 o’r gloch ar y dydd Iau? 

Cewch y manylion diweddara o lygad y ffynnon ar 
faterion fel mentrau digidol newydd posib, a 
chynnwys megis polisi is-deitlau'r sianel. Dyma gyfle i 
ddweud eich dweud! 

Brynhawn dydd Iau, hefyd, am 5.00 o’r gloch yn 
Uned y Gymdeithas, ar ôl holl drafod brwd yr wythnos, 
beth am ddod i ymlacio a chymdeithasu yn y noson 
caws a gwin a drefnir gan gelloedd lleol y 
Gymdeithas? Dewch i ddysgu mwy am yr hyn mae’r 
Gymdeithas yn ei wneud yn lleol.  

Ac ar y dydd Gwener, i gau pen y mwdwl ar 
wythnos brysur, ‘Addysg Gymraeg i bawb’ fydd 
galwad y mudiad. Dewch yn llu i gefnogi’r ymgyrch. 

Yn ogystal â’r holl ddigwyddiadau hyn ar y maes, 
bydd y Gymdeithas yn cynnal wythnos llawn adloniant 
amrywiol yng nghlwb pêl-droed y Fenni, gyda chyfle 
hefyd i wersylla ar faes gwersylla rhataf yr Eisteddfod. 
Bydd Cowbois Rhos Botwnnog, Kizzy Crawford, 
Gwibdaith Hen Frân, Eden, Ani Glass a Bob Delyn yn 
perfformio yn ystod yr wythnos, i enwi rhai yn unig.  

Am docynnau neu fwy o wybodaeth ewch i 
www.cymdeithas.cymru/steddfod 

Gweler y poster ar y daflen rydd hefyd. 

Awn am dro am Goffi a Chlonc 

D oes dim prinder cyfleoedd i ddysgwyr ymarfer eu 
Cymraeg y dyddiau hyn. Bûm mewn tri o fewn 

pedwar diwrnod yr wythnos o’r blaen. Dyna’r cyfarfod 
wythnosol ar foreau Iau, 10.30 – 12.00, yn Cant a Mil 
Vintage yn 100 Whitchurch Road. Coffi blasus a 
bargeinion llyfrau yno – ond £1 yr un.  

Y n a ’ r 
trydydd bore 
Sadwrn o’r 
mis mae dau 
gyfle – un yn 
N e u a d d 
Eglwys Dewi 
Sant, a’r llall 
yn yr Eglwys 
Efengylaidd 
(ar gornel 
S t r y d 
Rhymney a 
Stryd Harriet ger Heol y  Crwys yn y Waun Ddyfal 
(Cathays). Mae’r ddau grŵp yn cwrdd rhwng 10.30 – 
12.00.   

Mae Awr Hapus yn cael ei chynnal yng 
Ngwesty Pentref, Coryton, bob bore Llun, 
10.45 – 11.45. Fore dydd Llun 13 Mehefin fe 
aethon ni draw i Gaffi Glanmor’s, Caerffili, ac 
ar ôl cael paned a chacen blasus aethon ni 
am dro o amgylch y castell. Yno digwyddon 
ni gwrdd â Gwilym Roberts yng nghwmni 
dau ymwelydd o Batagonia! 

Mae Eirian a fi yn trefnu digwyddiad 
cymdeithasol i ddysgwyr ar ail fore Sadwrn 
pob mis. Yr arlwy arferol yw coffi a chlonc 
yng Ngwesty Pentref am 10.30, allan am dro 
tua 11.30 (os yn sych!) a bwyd yn yr 
Hollybush, i’r rhai sy’n dymuno, am un o’r 
gloch. Rydym yn croesawu dysgwyr a 
siaradwyr iaith gyntaf i ymuno gyda ni, ac 
mae cynnwys y Dinesydd yn aml yn destun 
trafod! 

 

Dysgwyr y Ddinas 
Gwilym Dafydd yn sôn am y 
cyfleoedd i ymarfer siarad 

Cant a Mil Vintage 

Yr Awr Hapus yn cyfarfod Gwilym Roberts 
a dau o Batagonia yng Nghaerffili. 

http://www.cymdeithas.cymru/steddfod
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DIGWYDDIADUR 

 
 
 
 
 
 
 

 

  Gorffennaf 

Sul, 10 Gorffennaf  

Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. 
Cymanfa Ganu yng nghapel Bethel, 
Maesyderi, am 3.00pm. 

Mercher, 13 Gorffennaf 

Cwmni Cwm Ni yn cyflwyno 
Gwenynen Gwent yn Theatr 
Melville, Pen y Pound, Y Fenni, NP7 
5UD am 7.30pm. Tocynnau  £10. Yr 

Elw at Eisteddfod Y Fenni. Manylion 
pellach: Ruth Roberts 01873 853167 

Sadwrn, 16 Gorffennaf 

Bore Coffi a Chlonc ar gyfer dysgwyr 
yn Eglwys Dewi Sant, Cilgant St 
Andreas, CF10 3DD, rhwng 
10.30am a chanol dydd. Cyfle i 
ymarfer siarad Cymraeg mewn 
awyrgylch anffurfiol. 

Sadwrn, 16 Gorffennaf 

Eglwys Dewi Sant, Cilgant Sant 
Andreas. Datganiad Organ gan 
Thomas Trotter  am 7.30pm. 
Tocynnau: £10 (ar gael wrth y drws). 
Croeso cynnes i bawb.  

 

 

Awst 

Gwener, 5 Awst 

Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. 
Y m w e l i a d  a g  E i s t e d d f o d 
Genedlaethol Sir Fynwy a’r 
Cyffiniau. 

 

 

Anfonwch fanylion ar gyfer y 
Digwyddiadur at  

Yr Athro E. Wyn James,  
16 Kelston Rd, Yr Eglwys Newydd, 

Caerdydd CF14 2AJ  
 

Ffôn: 029-2062-8754;  

ebost: JamesEW@caerdydd.ac.uk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dathlu yn Yr Hen Lyfrgell 

B u Mehefin yn fis o ddathliadau yn Yr Hen Lyfrgell 
gyda channoedd o bobl yn dod i gefnogi'r tîm pêl-

droed cenedlaethol yn nhwrnamaint UEFA EURO 2016 
yn ein Cegin Bar Amser - gweler y dudalen gefn. 

Nid cefnogwyr pêl-droed yn unig oedd yn dathlu yma 
dros yr wythnosau diwethaf. Roedd hi’n braf croesawu 
Cyngor Gofal Cymru i’r ystafell gynhadledd ar gyfer 
diwrnod ffarwelio i’w Prif Weithredwr, Rhian Huws 
Williams, yng nghwmni'r gweinidog Mark Drakeford a 

staff Cyngor Gofal. 

Cafwyd digwyddiad unigryw iawn yn Yr Hen Lyfrgell 
fel rhan o amserlen digwyddiadau ffrinj Tafwyl eleni. 
Ymysg digwyddiadau fel Arddangosfa Ffotograffiaeth a 
Thaith Iaith cynhaliwyd noson Ignite Caerdydd yma yn 
Gymraeg am y tro cyntaf erioed. Noson o gyflwyniadau 
byr ar amryw bynciau am bum munud yw Ignite sydd 
wedi bod yn rhedeg yn Saesneg yn llwyddiannus yma 
yng Nghaerdydd ers 2008. Diolch i bawb ddaeth i 
wrando ar y siaradwyr diddorol ac i Tafwyl ac Ignite am 
drefnu’r noson. 

Wrth edrych ymlaen at yr haf, un digwyddiad sy’n 
siŵr o fod ar galendr sawl un erbyn hyn yw Cwis Misol 
Yr Hen Lyfrgell sy'n cael ei gynnal ar y trydydd dydd 
Mercher bob mis. Gyda chwestiynau diddorol a 
rowndiau fel enwi’r ‘jingles’ gan ein cwis feistr Dylan 
Elidyr, mae croeso cynnes i bawb o bob oed. Bydd 
rownd am ddim wrth y bar i’r tîm buddugol yng Nghegin 
Bar Amser yn yr ornest nesaf ar Orffennaf 20 am 
20:00. 

Marged Eiry Rhys  

  Llythyron 

CYMDEITHAS ADEILADU 

PRINCIPALITY 

Annwyl Olygydd 

Ym mis Mehefin ceisiais agor cyfrif ISA trwy’r Gymraeg 
gyda Chymdeithas Adeiladu Principality yn ei phrif 
gangen yn Heol-y-Frenhines, Caerdydd. Ofer fu’r 
ymgais! 

Rai dyddiau wedyn daeth neges ebost Saesneg yn 
holi am fodlonrwydd cwsmer. Ar ôl holi cefais wybod 
nad oes holiadur bodlonrwydd cwsmeriaid ar lein ar 
gael yn Gymraeg. 

Ymddengys bod cannoedd lawer ohonom, os nad 
miloedd mae’n siwr, ar hyd y blynyddoedd wedi agor 
cyfrifon ISA Principality trwy gyfrwng y Saesneg. 

Ystyriwch hyn: yn swyddfa ganolog Principality yng 
Nghymru does dim un person sy’n delio â’r cyhoedd yn 
uniongyrchol yn medru’r Gymraeg. Mae’n debyg bod 
ganddyn nhw un ferch sydd yn siarad Cymraeg ac yn 
rhannu ei hamser rhwng canghennau Llwynbedw 
(Birchgrove) a Llandaf. Caiff deithio mor bell â changen 
Yr Eglwys Newydd os bydd galw! 

Gobeithio caiff hi fis Gorffennaf prysur! Ond byddwn 
ni o hyd yn llenwi’r ffurflenni yn Saesneg. 

Ydw i’n gwsmer hapus a bodlon fy myd gyda 
Principality? Nac ydw! 

Gwilym Dafydd, Caerdydd.  

mailto:JamesEW@caerdydd.ac.uk
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Mae Bethan Gray, sy’n 40 oed, yn gyfarwyddwraig 
creadigol ar ei chwmni ei hun, Bethan Gray Design, yn 
Llundain. Mae hi’n byw ac yn cyd-weithio gyda’i gŵr, 
Massimo, yn Ne Llundain. 

 

Un o ble ydych chi'n wreiddiol yng Nghaerdydd? 

Dwi’n wreiddiol o Benylan, ac mae gen i amryw o 
atgofion melys o’r ardal hon. Fel plentyn, treuliais i 
lawer o fy amser ym Mharc y Rhath yn gwylio’r cychod 
a’r hwyiaid, a hefyd yng Ngerddi Waterloo. Dwi wastad 
yn cofio cael hufen iâ bendigedig Thayers ar Wellfield 
Road wrth fynd i siopa efo Mam – ond wir, roedd hi’n 
cymryd tua awr a hanner i ni gerdded o un pen o’r stryd 
i’r llall gan ein bod ni’n gorfod stopio i siarad â chymaint 
o bobl! Ro’n i wrth fy modd yn ein cartref ni ar 
Dorchester Avenue – roedd ’na ddwy ffenestr fae 
anferth ar flaen y tŷ, ac roedden ni ddigon agos i ganol 
y dref hefyd. 

Pryd a sut lanioch chi yn Llundain a beth ydych 

chi'n ei wneud yno? 

Ar ôl graddio o Brifysgol DeMontfort yn 1998, cymerais 
i ran yn yr arddangsfa New Designers, ble roedd 
graddedigion cynllunio ledled Prydain yn arddangos eu 
gwaith. Yn ffodus iawn, fe enillais i wobr ‘New 
Designer’ gan gwmni Habitat, ac fel rhan o’r wobr ces i 
gynnig cyfnod yn gweithio gyda nhw yn Llundain. Dyna 
pryd y symudais i Lundain am y tro cyntaf i ddechrau ar 
fy ngyrfa. Wedi deng mlynedd gyda Habitat, sefydlais i 
fy stiwdio a fy nghwmni fy hun, Bethan Gray Design. 
Rwy’n cynllunio dodrefn cyfoes o ddefnyddiau naturiol 
megis cerrig, pren, marmor a lledr. Mae gen i fy 
nghasgliad preifat ond dwi hefyd yn cydweithio â 
chrefftwyr gwahanol o bob cwr o’r byd. 

 

Disgrifiwch eich diwrnod delfrydol yn Llundain... 

Mae rhaid i bob diwrnod delfrydol yn Llundain gychwyn 
gyda ‘brunch’ (dwi ddim yn siwr os oes ‘na air Cymraeg 
am hyn - ‘brecinio’ falle?) ar Goldborne Road, Notting 
Hill, yna fe gerddwn i lawr Portobello Road a thrwy 
Kensington Gardens i fy hoff Amgueddfa, y Victoria & 
Albert. Ychydig o siopa wedyn ar hyd Conduit Street 
ym Mayfair, ac yna i orffen, coctels gyda ffrindiau yn yr 
Artesian Bar yng ngwesty’r Langham, a phryd o fwyd 
Siapaneaidd yn Roka ar Charlotte Street. 

Pa dri lle yn Llundain fyddech chi'n annog i rywun 
o Gaerdydd eu profi, er mwyn cael blas gwahanol 

o'r ddinas honno? 

Mae ‘bywyd parc’ yn rhan fawr o fyw yn Llundain, felly 
baswn i’n argymell mynd am dro i unrhyw un o’r 
parciau; Regent’s Park, Hyde Park neu Hampstead 
Heath. Mae Primrose Hill, neu Bryn y Briallu, yn 
fendigedig hefyd.  Hefyd, mynd am de prynhawn yn y 

‘Wolseley’, ac ymweld ag oriel gelf 
Tate Modern ar y Southbank.  

Beth ydych chi'n ei golli fwyaf 

am Gaerdydd? 

Yn amlwg, dwi’n colli fy nheulu a fy 
ffrinidau. Dwi hefyd yn colli clywed 
y Gymraeg o fy nghwmpas bob 
dydd, ond wedi dweud hynny, rwy’n 
ffodus iawn o gael rhwydwaith 
Cymraeg o fy nghwmpas yn 
Llundain. Peth arall dwi’n ei golli am 
Gaerdydd ydi pa mor hawdd oedd 
hi i allu dianc o’r ddinas fawr a 
chyrraedd glan môr – treuliais lawer 
i benwythnos ar draethau penrhyn 
Gŵyr a dwi’n methu hynny’n fawr. 

 

CERDYN POST 
O  LUNDAIN 

Lowri Haf Cooke yn holi 
Bethan Gray 
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Y  Parchgedig Dyfrig Lloyd, Ficer Eglwys Dewi Sant, 
oedd y siaradwr ddechrau Mehefin.  Mae'n 

enedigol o Lansaint ac astudiodd yng Ngholeg y 
Brenin, Llundain.  Fe'i ordeiniwyd yn 2004, a bu yng 
ngofal eglwysi yn Llandysul a Llanbedr Pont Steffan 
cyn ei sefydlu yng Nghaerdydd yn 2011.  Dywed yr 
Archesgob, Barry Morgan amdano "ei fod wedi dod ag 
elfen ifanc a brwdfrydig i bob cenhedlaeth".  Gan ei fod 
yn hoff o dwrio mewn siopau llyfrau ail-law, ei destun 
yn yr Aelwyd Hamdden oedd llyfr enwog y Ficer 
Pritchard, Canwyll y Cymry.   Soniodd am fywyd ifanc y 
Ficer, ei addysg yn Rhydychen o 1597 a'i urddo i'r 
eglwys yn 1602 yn Llanymddyfri. Cyflwynodd Dyfrig 
lawer o benillion diddorol y Ficer o'r gyfrol – penillion ar 
amryw bynciau, e.e. i argyhoeddi pobl y cyfnod o'u 
buchedd lac ac i ddysgu'r werin am hanfodion y 
Grefydd Gristnogol a'r Gymraeg.  Soniodd sut y bu iddo 
bregethu ger bron Elizabeth I ar y testun o Salm 90 – 
"dysg i ni gyfrif ein dyddiau".  Mwynhawyd y ddarlith yn 
fawr gan bawb am ei chynnwys diddorol. 

Yng nghyfarfod olaf y tymor ar Fehefin 22ain, 
paratodd y chwiorydd de mefus blasus i'r 
aelodau.  Mae hwn yn achlysur blynyddol 
bellach.  Daeth tair merch leol i ddiddori'r gynulleidfa 
niferus.  Cyflwynwyd eitemau ar y ffliwt gan Lleucu 
Parri, disgybl yn Ysgol Plasmawr ac hefyd dangosodd 

ei harbenigedd yn clocsio.  Mae Lleucu wedi ennill yn 
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd  eleni ac yn un o'r 
chwech talentog fydd  yn cystadlu am wobr Bryn Terfel 
yn yr Hydref (gweler t.12).  Hefyd gwnaeth hi a’i  
chwaer fawr Enlli, oedd adref o Goleg y Guildhall, gyd-
gyflwyno deuawd ar y ffliwt o waith Ian Clarke.  Cofir i 
Enlli ennill gwobr Bryn Terfel y llynedd.  Hefyd, yn 
cyfeilio'n gelfydd ar y piano oedd eu ffrind, Manon 
Gwynant, sy'n astudio'r Gymraeg ym Mhrifysgol 
Bangor.  Bu'n brynhawn i'w gofio wrth edmygu talent 
anhygoel y dair merch ifanc yma. 

NODER:  Bydd Aelwyd Hamdden yn ymweld ag 
Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau ddydd 
Gwener, Awst 5ed.  Os dymuna unryw un ymuno â'r 
aelodau ar y bws, cysylltwch â Menna Brown 
(Ysgrifennydd) ar 2025 4679 am fanylion. 

Aelwyd Hamdden 
Cymry Caerddydd 

D arlithydd yn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yw’r 
hanesydd, y Dr Gethin Matthews, fu’n annerch y 

gangen 14 Mehefin. Rhoddodd Gethin sylw arbennig y 
blynyddoedd diwethaf hyn i Gymru a’r Rhyfel Mawr. 
Bu’n gyfrifol am y prosiect ar-lein, Lleisiau’r Rhyfel 
Mawr. Ddydd Iau yr Eisteddfod Genedlaethol, ym 
mhabell y Coleg, bydd yn lansio’r gyfrol Creithiau, sy’n 
cyfeirio at y newidiadau pellgyrhaeddol a ddilynodd y 
rhyfel.  

 Cyflwynodd i ni’r noson honno wahanol gofebau 
a luniwyd ar gyfer capeli, ysgolion, clybiau a 
gweithleoedd. Llechres Anrhydedd, Rhestr Clod neu 
Gofres oedd  rhai o’r enwau Cymraeg a welwyd ar y 
Rolls of Honour. Ar rai roedd enwau pawb fu’n 
gwasanaethu, yn wŷr a gwragedd. Ymrestrodd 144 o 
Gapel Bethel, Llanelli, er enghraifft. Coffáu’r rhai fu 
farw mae eraill. Ar gofres Salem, Capel y Cwm, nodir 
enw’r sawl a laddwyd a hefyd y frwydr a’r dyddiadau - 
Mametz, Gorffennaf 1916; Contalmaison Gorffennaf 20 
1916; Ypres Awst 5 1917 a’r geiriau: 

Am hynny byddwch chwithau barod. 

 Mae sawl un yn hynod liwgar. Un drawiadol yn 
Gymraeg yw’r un yng Nghapel Minny Street. Gwelir 
delweddau annisgwyl ar rai, fel Crist ar groes neu hyd 
yn oed beiriant lladd. Weithiau cyfeirir at yr aberth ‘dros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eu Duw, eu Brenin a’u Gwlad’ a bod y brwydro dros 
‘warchod y gwareiddiad Cristnogol’. Dyfyniadau o’r 
Beibl a welir yn aml, a hefyd Gwell angau na chywilydd 
a Dros ryddid collasant eu gwaed ac Yn angof ni chânt 
fod. 

 Daeth Llewela Morris â llun ei thad a’i gyfaill yn 
eu lifrai i’w ddangos a hefyd lyfr o ganeuon y cyfnod. 
Bydden nhw fel teulu ym Mangor yn eu canu o 
gwmpas y piano. Ymhlith y cantorion roedd Merêd a 
oedd yn lletya gyda nhw.  

 Mae Glesni a Rosina yn trefnu taith bws i 
Aberdulais a’r Creunant ddydd Mawrth 26 Gorffennaf 
ac mae croeso i eraill ymuno. Dewch gyda ni! 

Merched y Wawr 
Caerdydd 

Dr Gethin Matthews yn cael ei holi gan Lona 

Lleucu, Manon ac Enlli 
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   Rhif: 164 
 
 
 
 
 

 

 

Ar Draws 
1 ‘Tyrd, Ysbryd Sanctaidd, rho dy wawr 
     ----- ddyfnion bethau Duw’ (CW cyf) (8) 
5. Cywasgu’r lledrau i’w helaethu (4) 
7. Rhyfeddod sydd yn cyrraedd (6) 
9. ‘N’ad im adeiladu’n ----- 
     Ar un sylfaen is y ne’ (WW) (6) 
10. ‘Doethineb ydyw’r Llywydd 
        A’i ----- -----  Iôr’ (AG) (3’1 6) 
12. Y bol mewn ystum o gefnogaeth (6) 
14. Un twp mewn pwll dŵr (6) 
15. Diswyddiad heb argyhoeddiad (10) 
19. Copa anifail gwyllt yn y Fro (6) 
20. Dewisodd Idris ddal yn ôl a gwneud yn glyd (6) 
21. Lliw pwsi druan (4) 
22. ‘Fy more fu ym Merwyn 
       Ofer a gwag ----- -----’ (RE) (4, 4) 

I Lawr 
2. Dihiryn yn dechrau amlygu doniau ysgol nos (4) 
3. Cymysgu deg o’r gwaelod (5) 
4 .Hyfforddiant i fardd sy’n sigo ar yn ail (5) 
5. ‘A glywsoch ch hanes “----- y Tyddyn” 
     Fu’n achos y ffrwgwd rhwng Siani a  
 Sionyn?’ (JEW) (7) 
6. Y pen-chwibanwr (8) 
8. Ffurf wy mewn llid (5) 
11. Sbri tedi wrth wneud rubanau (8) 
13. Benthyciad adeiladol (7) 
14. Gŵr neu wraig neilltuol (5) 
16. Torri ei thafod yn brin i raddau (5) 
17. Dai, Adda, Iago: y tri ar yn ail yn fodlon (5) 
18. Ar y chwith mewn dinas wych (4) 

Atebion Croesair Rhif 162 

Ar Draws:  1. Gwanllyd   5. Twymo   8. Tlawd    
9. Ymgyrchu   10. Hyd â’i wyllys da   12. Argraff    
14. Darnio   17. Gwangalondid   21. Digonedd    
22. Baswr   23. Gwaun   24. O’m dolur 
 

I Lawr: 1. Guto   2. Abaty   3. Lladrata   4. Dryswch    
5. Tegell   6. Ymryson   7. O aur a rhos   11. Llangadog   
13. Gwasgfa   15. Adnabod   16. Cloddio   18. Genyn   
19. Iasol    20. Eryr 

  A       

D I N E S 

  R       
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7     8  9      

             

   10          

 11            

12   13    14      

             

15     16    17    

           18  

19       20      

             

21     22        

Enillydd Croesair Rhif 162 

Rhiannon Evans, Yr Eglwys Newydd Caerdydd 

Danfonwch eich atebion at Rhian Williams  
erbyn 6 Medi 2016. 

22 Heol Cae Rhys, Rhiwbeina, Caerdydd, CF14 6AN  

Er cof am Chris Coles 

Derbyniodd y Dinesydd rodd anrhydeddus gan Chris, 
gŵr y diweddar Christine, er cof amdani. Roedd 
Christine yn frwdfrydig iawn ei chefnogaeth i bopeth 
Cymraeg a Chymreig, a’r Dinesydd yn eu plith. Cofiwn 
amdani gyda diolch am yr ysbrydoliaeth a roes i bawb 
oedd yn ei hadnabod. 

Gwahoddiad Caredig 

gan Robin Gwyndaf 

Y mae hen edrych ymlaen at Eisteddfod Sir Fynwy a’r 
Cyffiniau, a dyma estyn gwahoddiad twymgalon i ddwy 
ohonynt yn unig o blith yr arlwy gyfoethog o raglenni a 
baratowyd ar ein cyfer. 

Brynhawn dydd Mercher, 3 Awst, ym Mhabell 
Cymdeithasau 2, am 12.30 pm, cynhelir cyfarfod o 
dan nawdd Cymdeithas Ffynhonnau Cymru.  Fy 
mhleser arbennig innau fydd cael traddodi sgwrs ar y 
testun ‘Cyfoeth Ffynhonnau Cymru’. 

 

Yna, ym Mhabell Cymdeithasau 1, brynhawn 
Gwener, 5 Awst, am 2.00 pm., fy mraint fu cael trefnu 
rhaglen o’r pwys mwyaf i bob un ohonom ar y thema: 
‘Heddwch ar Waith’.  

Caf gyflwyno tri siaradwr, a’u testun fydd: Guto 
Prys ap Gwynfor: ‘Cymdeithas y Cymod’; Jill Evans, 
ASE: ‘Academi Heddwch Cymru’; Jane Harries: ‘Cymru 
dros Heddwch’. 

Croeso cynnes iawn i bawb.  

Diolch eto  

Pleser yw cydnabod, â diolch, i’r Dinesydd dderbyn 
rhoddion hael unwaith yn rhagor gan Ferched y Wawr 
Bro Radur, Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd, 
Cymrodorion Caerdydd a’r clwb rygbi CRICC 
Caerdydd. Gwerthfawrogir y gefnogaeth yn fawr iawn. 
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Canu gyda Barry 

B u Côr Caerdydd mor ffodus â chanu gyda’r canwr 
a chyfansoddwr o fri Barry Manilow yn ei 

gyngerdd diweddar yng Nghaerdydd. Mae’r gŵr 73 
oed wedi treulio’r misoedd diwethaf yn ffarwelio â’i 
ffans ledled y byd drwy gynnal ei daith ryngwladol olaf 
un - One Last Time. Ymhob cyngerdd gwahoddwyd 
côr lleol i gyd-ganu rhai o’i ganeuon mwya poblogaidd 
- I Write the Songs, Copacabana ac It’s a Miracle. 

 Mae’r Côr, fydd yn dathlu chwarter canrif o 
fodolaeth y flwyddyn nesaf, wedi arfer perfformio 
repertoire eang ar hyd y blynyddoedd ond roedd y 
gwahoddiad hwn yn un tra annisgwyl, ac yn un a 
greodd dipyn o gynnwrf ymhlith yr aelodau!   

 Bant â ni felly i’r Motorpoint un pnawn a chwrdd 
â rhai o dîm Manilow ddysgodd i ni sut i sefyll, camu, 
clicio bysedd a chlapio yn y mannau iawn! Wedyn 
derbyn ein gwisgoedd - clogynnau coch! - oedd yn 
addas dros ben gan ein bod yn canu ar noson gêm bêl
-droed Cymru yn erbyn Rwsia. Yn ffodus efallai 
doedden ni ddim ar y llwyfan tan finale’r gyngerdd  - 
digon o amser felly i ganu’r anthem, gwrando ar y 
sylwebaeth neu wylio ar ein ffonau bach cyn mynd i 
gefn y llwyfan wedi cyffroi’n lân gyda’r sgôr 3-0. Yn sicr 
roedd mynd ar y canu a’r ‘moves’ wedi hynny! 

 Ar ôl yr holl ymarfer, roedd y cyfan drosodd 
mewn chwarter awr. Cyffro’r dorf sy’n aros yn y cof, 
ond hefyd eiriau Kye, un o gantorion cefndir Manilow 
wrth iddo ddiolch i ni ar ôl yr ymarfer:  “Cofiwch, ry’ch 
chi’n canu gydag un o’r mawrion, dyn nhw ddim yn eu 

gwneud nhw ‘run fath bellach – ry’ch 
chi’n hynod ffodus.” 

[Os am gael cip ar y perfformiad ewch i 
dudalen Facebook Côr Caerdydd. 
Mae’r côr yn ymarfer bob nos Fercher 
yn Eglwys Wesley, Ffordd Ddwyreiniol 
y Bontfaen. Mae croeso i aelodau 
newydd.]  

 

 

ABC yn mynd 
o Nerth i Nerth 

M ae hi wedi bod yn flwyddyn hynod brysur i griw 
Academi Berfformio Caerdydd wrth baratoi ar 

gyfer nifer o weithgareddau gwahanol. Nôl yn ystod 
tymor yr hydref, fe gafodd ABC eu dewis i berfformio 
yng Nghanolfan y Mileniwm fel rhan o'r sioe fawreddog 
Broadway to the Bay. Roedd y nosweithiau'n rhan o 
ddathliadau'r Ganolfan yn ddeg oed.  

 Yna, cafodd digwyddiad Nadolig ei gynnal yn 
Stadiwm Dinas Caerdydd gyda'r rhieni a'r disgyblion yn 
mwynhau noson i ddathlu'r ŵyl. Cafwyd sawl 
perfformiad a'r criw cynradd ac uwchradd yn ymuno â'r 
gantores Einir Dafydd i roi pawb yn ysbryd yr ŵyl. 

 Troi ein golygon at gystadlu wnaeth ABC yn y 
flwyddyn newydd a mentro i Cheltenham ar gyfer 
rownd gyntaf Music for Youth. Fe gychwynnodd tri 
llond bws o Gaerdydd yn blygeiniol ar fore Sul i 
gystadlu yn neuadd y dref a phawb yn hynod nerfus 
wrth fentro am y tro cyntaf i gystadlu'n erbyn grwpiau o 
Gymru a Lloegr. Braf oedd gweld llond llwyfan - bron i 
90 o blant a phobl ifanc Caerdydd yn perfformio yn y 
Gymraeg. Gyda'r perfformiad wedi mynd yn hwylus, 
roedd pawb yn rhyfeddu at ddawn y grwpiau eraill - yn 
gorau ac yn gerddorfeydd talentog. Daeth amser y 
dyfarniad a phawb ar bigau'r drain. Roedd y beirniaid 
wedi eu plesio ac ABC ymhlith llond llaw o grwpiau o 
Gymru i sichrau eu lle yn y rownd genedlaethol. 

 Wrth i'r Dinesydd hwn fynd i'r wasg, mae'r criw 
yn paratoi ar gyfer y rownd yna yn Birmingham ar y 
6ed o Orffennaf. Fe fydd ABC hefyd yn perfformio yn 
ystod Tafwyl. 

 O ran y flwyddyn sydd i ddod, rydym yn y broses 
o gomisiynu sioe gerdd Gymreig newydd sbon fydd yn 
cael ei pherfformio gan y criw yn 2017. Fe fydd y criw 
hefyd yn perfformio yn ystod gŵyl arbennig i ddathlu 
canmlwyddiant geni Roald Dahl, a hynny ym mis Medi. 

 Digon i edrych 'mlaen ato felly a chofiwch bod 
croeso i aelodau newydd o Flwyddyn 3 i Flwyddyn 10. 
Er mwyn cofrestru ar gyfer y tymor nesa, cysylltwch ag 
academiberfformiocaerdydd@gmail.com 

(Gweler ein hysbyseb ar y daflen rydd.) 

Rhai o aelodau lwcus y côr 

– y ‘Fanilows’ 

mailto:academiberfformiocaerdydd@gmail.com
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Milgi: Dathlu Degawd! 

‘Dwlen i fynd mas i rywle fel Milgi, ond does unman 
arall fel Milgi yng Nghaerdydd!’  - dyna farn gwbl onest 
Becky Kelly o Aberarth, ac mae’n anodd anghytuno 
gyda hi. Collais gownt ar faint o ddêts, a nosweithiau 
allan dreuliais ym Milgi ar Heol y Ddinas dros y 
blynyddoedd a fu. Prin fod unman arall mor cŵl, ar 
flaen y gad, a hamddenol braf i’w ganfod yng 
Nghaerdydd - a gorau oll yw’r croeso Cymraeg,  a geir 
yno ar bob achlysur. Rhaid cydymdeimlo felly â Becky, 
a Gaby ei chwaer, sy’n rhedeg Milgi ers union 
ddegawd, pan fyddan nhw awydd dihangfa dros-dro o’r 
gwaith fin nos! 

 Dyna oedd un o linellau cofiadwy sesiwn hwyliog 
dros ben a lywiais yn Tafwyl eleni, o dan y teitl ‘Arwyr 
Bwyd Caerdydd’. Pan ges i wahoddiad i drefnu arlwy a 
fyddai’n dathlu bwyd y ddinas, meddylais yn syth am 
gyfraniad y ddwy chwaer o Geredigion. Yn fy marn i, 
mae modd cysylltu llewyrch sîn bwyd a diod Caerdydd 
gydag agoriad Milgi yn Awst 2006, a hynny mewn ardal 
ddigon shimpil o’r Rhath ar y pryd. Ddeufis yn 
ddiweddarach, sefydlwyd gŵyl gerddorol Sŵn, a rhwng 
y ddau, ffrwydrodd sîn greadigol ieuenctid Caerdydd. 

 Dwi wedi traethu eisoes ar dudalennau’r 
Dinesydd ynglyn ag arlwy lysieuol Milgi, a’u parch at 
fwyta’n lleol a thymhorol. Ond mae’n werth atgoffa’r 
darllenydd nad ‘Beanfreaks fflapjack’ o le sydd yma, er 
fod ambell i hipstar o gwsmer yn gwisgo sanau gyda’u 
sandals! Mae’r ddwy yn llawer rhy cŵl i bregethu’r 
efengyl dros fwyta’n egwyddorol, ond difyr yw nodi i’r 
cwmni fynd o nerth i nerth yn sgîl y ffasiwn diweddar 
am #cleaneating.  

 Ond, teg yw dweud, ni fu’n ddegawd rhwydd bob 

tro, yn arbennig wedi dyfodiad y cadwyni mawrion yng 
nghanol y ddinas; denodd ‘Tamarind Margaritas’ 
Wahaca ambell gwsmer o’r Rhath, wedi iddynt feithrin 
blas am ‘Chilli Mojitos’ ym Milgi. Ac er i Milgi agor ar 
adeg o ffyniant economaidd, lle roedd benthyciadau 
banc i bobol ifanc yn arferol, nid felly yw hi erbyn hyn. 
Diolch byth, felly, am gadernid a dyfalbarhad y ddwy a 
lynodd at agwedd hollol ddi-gyfaddawd. Bu’r ffaith eu 
bod yn chwiorydd, meddai Becky, o gymorth mawr wrth 
i’r ddwy brofi’n gefn i’w gilydd.   

 Ond pa ryfedd iddynt lwyddo, mewn gwirionedd, 
gyda chefndir cryf o goginio; roedd eu Mamgu yn 
giamstar ar weini ‘spread’ fendigedig ar achlysur 
angladdau Llandeilo, ynghyd â rhedeg caffi’r Mason’s 
Arms ger mart Llanybydder. Ac arferai  eu tad, yr artist 
celf gain Mick Kelly, weini pryd bwyd tri chwrs bob nos, 
yn cynnwys offrymau ffres o Fae Ceredigion. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I nodi’r dengmlwyddiant ar Awst y 9fed, byddant yn 
agor cangen fach o Milgi yn cynnig bwyd iach cyflym 
ym marchnad ganolog y ddinas. Ar gael bydd powlenni 
o’u saladau bwyd cyflawn, diodydd iach fel Kombucha 
ac elixirs,  a llaeth almwnd a thamarind ag ynddo  
dropyn o fêl – ffefryn mawr  gyda’r hyfforddwraig 
bersonol Cadi Fôn, sy’n gwsmer cyson.  Cam naturiol 
ymlaen yw hyn i’r ddwy ers i Gaby ymddiddori ym 
maes Naturopathy, sy’n archwilio ffyrdd holistig o 
fwydo’r corff, a’r enaid. Y mae hefyd yn gam cyffrous i 
leoliad dinesig mor ganolog, wrth i’r ddwy barhau 
gyda’u hysfa i newid diwylliant bwyd Caerdydd, a  
hynny er ein lles ni i gyd. 

Canllaw Bach Caerdydd gan Lowri Haf Cooke 

(Gwasg Gomer) £9.99 

Bwytai Merch y Ddinas 

“Dwlen i fynd mas i rywle fel Milgi, 

ond does unman arall fel Milgi 

yng Nghaerdydd!” 

Lowri Haf Cooke 

Becky gyda Gaby ei chwaer, sy’n rhedeg Milgi 
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Ffôn 029 2068 9888 

Criw ABC  
wrth eu bodd 

CEFNOGAETH FRWD I’N TÎM PÊL-DROED 

Rhai o’r criw a aeth i Baris gyda Menter Caerdydd 

Yn dilyn llwyddiant Cymru i gyrraedd rownd yr 
16 olaf o Ewro 16, trefnodd Menter Caerdydd 
fws munud olaf i  Baris ar y 25ain o Fehefin. 
Roedd y bws yn llawn o bobl Caerdydd o fewn 
24 awr o’i gyhoeddi! 

Roedd y penwythnos yn un i’w gofio a braf 
gweld cymaint o faneri Cymru ym mhrifddinas 
Ffrainc! Allez Cymru! 

Ar y chwith: Dr Rhys Owen, Dylan Roberts a Huw 
Roberts (ein Trysorydd) yn y gêm yn Toulouse 

Dathlu yn Yr Hen Lyfrgell 

Bu Mehefin yn fis o ddathliadau yn Yr 
Hen Lyfrgell gyda channoedd o bobl 
yn dod i gefnogi'r tîm pêl-droed 
cenedlaethol yn nhwrnamaint UEFA 
EURO 2016 yn ein Cegin Bar Amser. 
Gyda phawb ar eu traed yn bloeddio 
canu o flaen y sgrin fawr a 
sylwebaeth Gymraeg gan S4C, roedd 
awyrgylch gwbl Gymreig wrth i ni 
ddilyn hanes yn cael ei greu.  

Yn y llun gwelir y cefnogwyr yn dathlu 
buddugoliaeth yn erbyn Slofacia. 
Erbyn i’r Dinesydd hwn fynd i’r Wasg 
mae’r tîm wedi cyrraedd y gêm gyn-
derfynol yn erbyn Portiwgal! Bydd 
rhaid aros tan rifyn mis Medi i nodi 
uchafbwyntiau’r dathlu! 

Y gêm yn erbyn 
Slofacia 


