
   

DINAS Y CORAU 

O n’d yw ein Prifddinas yn gyforiog 
o gorau penigamp? Llwyddiant 

ysgubol eto eleni ar lwyfan y 
Genedlaethol yn y Fenni! 

Mae Côrdydd yn haeddu clod 
arbennig am gipio coron Côr yr Ŵyl, 
a’u harweinydd, Huw Foulkes, yn 
cyflwyno’r fuddugoliaeth yn deyrnged 
i’w diweddar arweinydd hoff, Sioned 
James. Côrdydd, hefyd, enillodd y 
gystadleuaeth Côr Cymysg. 

 

(lluniau’r corau tud. 2 a mwy o’r Fenni ar dud. 12 - 14) 

Côrdydd - Côr yr Ŵyl 
Hawlfraint: BBC Cymru Fyw 

Sioned James  
Teyrnged ar dud. 6 
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Côr Canna 

Côr Hen Nodiant 

Côr Caerdydd 

Hawlfraint: BBC Cymru Fyw 

Hawlfraint:BBC Cymru Fyw 

Hawlfraint: BBC Cymru Fyw 
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Golygydd Hydref 
Gwynn Matthews 

 
Cyfraniadau erbyn 27 Medi i: 

e.g.matthews@btinternet.com    
Derwen Deg, 2 Restways, Llandaf, 

 Caerdydd, CF5 2SB 
029 20562880 

                
Y Digwyddiadur:  

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

16 Kelston Road, Caerdydd, CF14 2AJ 
029 20628754 

 
Hysbysebion: 
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: 

Llinos Williams 

 
CAERDYDD YN RIO 

 

G welwyd y perfformiad gorau erioed 
gan athletwyr o Gymru yn Rio eleni, 

wrth i Gymru gipio deg medal yn ystod y 
Gemau Olympaidd – pedwar yn fedalau aur. Ymhlith yr atheltwyr yn 
rhagori yn Rio, roedd sawl un o ardal Y Dinesydd. 

Llongyfarchiau mawr i Owain Doull, y Cymro Cymraeg cyntaf i 
ennill medal aur yn y Gemau Olympaidd. Yn gyn-ddisgybl yn Ysgol 
y Wern ac Ysgol Glantaf, magwyd Owain yn Llanisien; gan ddysgu 
ei sgiliau seiclo gyda'r Maindy Flyers. Yn dilyn llwyddiant Rio bydd y 
seiclwr yn symud ymlaen o dîm Wiggins ac yn ymuno a thîm Sky yn 
swyddogol yn 2017. Pob hwyl iddo gyda'i dîm newydd.  

Llongyfarchiadau gwresog hefyd i Hannah Mills. Merch o Ddinas 
Powys yw Hannah a chyn-ddisgybl yn Ysgol Howells. Dechreuodd 
hwylio yng Nghanolfan Hwylio Llanisien (gynt) pan yn ddim ond 8 
oed, gan ddysgu ei chrefft yng Nglwb Hwylio Bae Caerdydd. 
Sicrhawyd aur i Mills a'i phartner Saskia Clark 48 awr cyn eu ras 
olaf, felly dim ond angen gorffen ras olaf y dosbarth 470 oedd angen 
arnynt cyn dechrau ar y dathlu.  

Dim medal aur y tro hwn i Geraint Thomas, cyn ddisgybl Ysgol 
Uwchradd Yr Eglwys Newydd; ond mae'n haeddu tarian am 
ddewrder! Fe lithrodd a chael anaf cas tua diwedd y ras ac yntau 
mewn safle addawol. Hyd yn oed wedyn, fe orffennodd yn 11eg! Da 
iawn Geraint am frwydro ymlaen.  

EISTEDDFOD 
CAERDYDD 2018 

Neges gan Gwenllian Carr  

Prif Swyddog Cyfathrebu,  
Eisteddfod Genedlaethol Cymru 

 

G ydag wythnos wych yn Sir Fynwy a’r Cyffiniau’n prysur droi’n 
atgof hapus, mae’n bryd troi ein golygon at eisteddfodau’r 

dyfodol.  I Fôn y byddwn i gyd yn tyrru ymhen y flwyddyn, ac yna, yn 
2018, cawn ddychwelyd i’r brifddinas am y tro cyntaf ers degawd. 

Erbyn hyn, mae Llys yr Eisteddfod wedi cadarnhau mai Bae 
Caerdydd fydd lleoliad yr Eisteddfod, a dyma arbrawf mwyaf 
uchelgeisiol yn hanes yr Eisteddfod ers degawdau lawer.  Gyda 
Maes agored ym Mae Caerdydd, hon fydd yr Eisteddfod ddi-ffens 
gyntaf, yn hygyrch i bawb ac yn croesawu pawb i ymuno yn y dathlu 
ar Faes agored. 

Yn 2008, Caeau Pontcanna oedd cartref yr Eisteddfod, a dyma 
fydd lleoliad y maes carafannau a’r maes gwersylla teuluol ymhen 
dwy flynedd.  Mae trafodaethau adeiladol yn mynd rhagddynt gyda 
Chanolfan y Mileniwm, a’r gobaith yw lleoli’r ‘Pafiliwn’ a nifer o’r ‘is-
bafiliynau’ yn yr adeilad.  Rydym hefyd wedi bod yn trafod gyda 
Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn y gobaith o allu 
defnyddio’r adeiladau fel rhan o’r Maes, ac eto, mae’r trafodaethau’n 
bositif iawn. 

Bydd cyfle i glywed mwy am y trafodaethau hyn i gyd ac i fod yn 
rhan o’r trefnu ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd yn y 
cyfarfod cyhoeddus a gynhelir yn Yr Hen Lyfrgell, nos Fawrth 20 
Medi am 19.00.  Dewch draw atom i fod yn rhan o’r paratoadau.  
Buan iawn y daw 2018, felly peidiwch â cholli’r cyfle i ymuno â ni. 

mailto:e.g.matthews@btinternet.com
mailto:iestynd@gmail.com
mailto:huwgybuw@aol.com
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M ae’n teimlo fel oes ers imi sgrifennu erthygl ar 
gyfer y golofn hon gan fod cymaint wedi digwydd 

yng Nghymru a’r Byd yn y cyfamser! Ar ben hynny 
mae’r Haf mwy neu lai ar ben bellach a phawb wedi 
dychwelyd o’u gwyliau ac yn torchi llewys i wynebu 
tymor yr Hydref prysur unwaith eto. 

Mae camp tîm pêl-droed Cymru yn Ffrainc yn dal i 
gael sylw a diau caiff Osian Roberts ac Ian Gwyn 
Hughes sylw yn Eisteddfod Genedlaethol Môn y 
flwyddyn nesa! Byddai taid Ian, y diweddar Barch 
Lewis Valentine yn falch ohono am ei waith yn 
Cymreigio Cymdeithas Bêl-Droed Cymru. 

Os cafwyd chwip o Eisteddfod yr Urdd yn nhre’r 
Fflint dros y Sulgwyn gallwn ddweud yr un peth am yr 
Eisteddfod Genedlaethol yn y Fenni â’r croeso a’r 
trefniadau a’r pafiliwn newydd wedi plesio y rhan fwyaf 
o’r 140,000 ymwelodd â’r Ŵyl yn ystod yr wythnos. 
Treuliais i dridiau yn yr Eisteddfod gan fwynhau’r 
profiad yn fawr ond diolch byth fy mod i’n bensiynwr 
wrth dalu fy nhâl mynediad i’r maes! 

Daeth gwobrau lu i nifer o bobl Caerdydd gan 
gynnwys camp Steffan Rhys Hughes gynt o Langwyfan 
yn Sir Ddinbych yn cipio sawl gwobr a Chôr Côrdydd 
yn cael ei enwi yn haeddiannol yn Gôr yr Ŵyl, sef côr y 
diweddar ddawnus Sioned James. Yna Gareth O 
Hughes yn ennill Tlws y Cerddor ac yntau yn gyn 
ddisgybl yn Ysgol Bro Eirwg ac Ysgol Glantaf. Dwy’n 
siwr bod ei nain yntau, Sally Hughes, gweddw John 
Hughes, Cadeirydd Pwyllgor Gwaith y ddwy Eisteddfod 
Genedlaethol yng Nghasnewydd yn falch o’i lwyddiant. 
Hefyd bu Elinor Gwynn, enillydd Coron yr Eisteddfod 
a’i theulu yn byw yn Rhiwbeina cyn iddyn nhw symud i 
Gaerfyrddin. 

Pleser digymysg odd cyfarfod â gŵr o’r enw John 
Llewelyn Couch tra’n crwydro’r maes yn y Fenni gan ei 
fod yntau yn un o’r dwsin o bobl a fynychodd y cwrs 
Wlpan cyntaf yng Nghymru yng Nghanolfan yr Urdd nôl 
yn 1973. Symudodd o a’i wraig i fyw yn Llanwrtyd gan 
ymgyrchu i sefydlu Uned Gymraeg yn yr ysgol leol ar 
gyfer eu plant. Symudon nhw wedyn i Sir Gaerfyrddin 
er mwyn i’w plant dderbyn addysg uwchradd Gymraeg. 
Dyma ŵr sy’n haeddu medal am ei ymrwymiad i’r iaith 
Gymraeg! 

Ynghanol holl ddiflastod canlyniad y Refferendwm ar 
Ewrop a thrafferthion y Blaid Lafur a’r holl newyddion 
digalon am y ffoaduriaid ac erchyllderau y rhyfela yn 
Syria ac Irac braf odd clywed bod tair Ysgol Gymraeg 
newydd yn agor eu drysau y tymor hwn sef Ysgol 
Hafan y Môr yn nhre Dinbych y Pysgod, Ysgol 
Gymraeg Hamadryad yng Nghaerdydd ac Ysgol Gyfun 
Gymraeg Gwent Isgoed yng Nghasnewydd. 

Trueni am yr helyntion yn Llangennech a 
Phentrecelyn yn Sir Dinbych ynglŷn ag addysg 
Gymraeg yn y ddwy ardal hyn – ardaloedd sy’n fwy 
Cymreig na Dinbych y Pysgod, Caerdydd a 
Chasnewydd. Does ond gobeithio y daw buddugoliaeth 
i’r rhieni sy o blaid addysg Gymraeg i’r holl blant yn yr 
ardaloedd hynny. 

Alla’i ddim dod i ben y tro hwn heb sôn am y 
chwaraeon Olympaidd yn Rio a nifer o’n 23 athletwr o 
Gymru sy yn nhîm Prydain wedi serenu ym myd y nofio 
a seiclo yn bennaf gan gynnwys Owain Doull, cyn 
ddisgybl yn Ysgol y Wern ac Ysgol Glantaf, yn sicrhau 
Medal Aur yn y râs seiclo. Dwy’n siwr fod ei nain yntau 
(sy’n byw yn Rhiwbeina) yn ogystal â gweddill ei deulu 
yn ymfalachïo yn ei gamp. Mae Cymru ar fap y byd 
unwaith eto ym myd y chwaraeon! Ymlaen bo’r nôd! 

Colofn  G.R. 

“Mae Cymru ar fap y byd unwaith eto ym 

myd y chwaraeon! Ymlaen bo’r nôd!” 

 

GŴYL FAWR ABERTEIFI 

Brodor o Gaerdydd yn cipio’r Gadair 

M artin Huws o Ffynnon Taf enillodd y Gadair yn 
Aberteifi ddechrau Gorffennaf eleni gyda 

chasgliad o gerddi ar y thema ‘Dihangfa’. 

Brodor o Gaerdydd yw Martin. Symudodd ei rieni o 
Lanelli i’r ddinas ar ôl yr Ail Ryfel Byd. Aeth i Ysgol 
Uwchradd Cathays ac mae ei ddyled yn fawr, meddai, 
i’w athro Cymraeg, Elvet Thomas, a’i athro Ffrangeg, 
Ted Poole. 

Yng Ngholeg y Brifysgol, Caerdydd, fe gafodd radd 
yn y Gymraeg ac ym Mhrifysgol Warwick fe gafodd 
radd MA mewn Cysylltiadau Diwydiannol. 

Yn 1988 cafodd Golwg ei sefydlu a Martin oedd un 
o’r gohebwyr cynta cyn bod yn isolygydd ar bapur y 

Western Mail. Wedyn 
roedd yn ymchwilydd i’r 
Byd ar Bedwar a Week In 
Week Out cyn bod yn 
aelod o’r tîm lansiodd 
wefannau ar-lein BBC 
Cymru, Cymru’r Byd a 
Cymru Fyw. 

Mae wedi cyhoeddi 
dwy nofel a chyfrol o 
straeon byrion. Yn 2007 
roedd ei nofel Mae 
Heddwch yn Brifo am 
brofiadau milwr oedd 
wedi bod yn Rhyfel y 
Falklands/Malvinas yn ail 
yng Nghystadleuaeth 
Daniel Owen yn yr Eisteddfod Genedlaethol. 
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Beti  George 

WHALU MEDDILIE 

W el fe ges modd i fyw yn y Fenni. Roedd na 
awyrgylch sbesial iawn yno rown i'n meddwl.  

Gobeithio y bydd y gwaddol mor gadarnhaol. 

Ac fe ges wthnos o wylie mewn ffordd o siarad. Fel 
arfer hon yw wythnos galeta'r flwyddyn o ran gwaith, ac 
mae angen gwylie i ddod dros y blinder. Ond o'i 
gymharu a'r hyn sy'n digwydd gartre erbyn hyn ma 
wthnos yn gneud Tocyn Wythnos yn y steddfod yn 
ddihangfa.  

Ond tra'r oedd pethe'n mynd yn dda ar dir 
Gwenynen Gwent, gartre yn Radyr roedd pethe'n 
ddrwg.  Yr hen heintiad y llwybr wrinol  - UTI - neu 
urinary tract infection oedd y broblem. Mae'n gallu 
effeithio'n ddrwg iawn ar berson iach. Gyda rhywun fel 
D, mae'r dryswch yn gwaethygu ac yn troi'n delirium, 
gyda'r canlyniad bod y dasg o drin y claf yn anodd tu 
hwnt.  

Sian a Iestyn oedd yn gofalu ac fe gawson nhw 
brofiad hunllefus. Ond fe fydda i'n fythol ddiolchgar 
iddyn nhw am ddelio'n arwrol â'r sefyllfa.  

Bob bore roedd na ofalwyr o gwmni gofal yn dod i 
fewn i oruchwylio'r siafio a'r gawod. Ond fe wrthododd 

D bob tro i neud y naill na'r llall. Ac rodd ganddo farf 
"designer" erbyn i fi ddychwelyd.  

Pan ddois adre ddiwedd yr wthnos y cwestiwn ges i 
odd "Who are you"? Ond erbyn y bore ac wedi rhyw 
dridiau o foddion gwrth feiotig, roedd y D serchus, 
diolchgar ar ei ffordd nôl.  

Wthnos yn ddiweddarach roedd y gwaith yn dechre 
ar y stafell molchi newy' -  stafell wleb/wetroom yn lle'r 
bath.  Rown i wedi paratoi'n hunan ar gyfer pythefnos 
galed o annrhefn llwyr. Roedd rhaid symud i stafell 
wely arall yn un peth. Shwd fuse D yn ymdopi?  

Mae'r pythefnos wedi dod i ben ac ryn ni'n dal heb 
symud nôl. Fe alla i hawdd ddeall os gewch chi'ch rhoi 
mewn twlc y gallwch chi ddod yn gyfarwydd ag e mewn 
dim o dro! Ac fe fydd hi'n wythnos arall o leia o fyw yn y 
baw a'r llwch.  

Ac i goroni'r cyfan mae coes D yn wirioneddol 
boenus. Ac yn y nos yn enwedig mae bron methu 
symud.  

Pils lladd y boen a'r llid yw'r unig ateb gan y meddyg 
ar hyn o bryd. Clun newydd? Fydde hynny'n 
bosib?..........   

“ma wthnos yn gneud Tocyn Wythnos yn y 

steddfod yn ddihangfa. “  

 

 

Taith Haf  y 
Gymdeithas 

A m y chweched tro trefnodd 
Falmai Griffiths, Cadeirydd y 

Gymdeithas, Daith Haf eleni, ar 
lan môr Eastbourne yr wythnos ar 
ôl Eisteddfod yr Urdd yn nhre’r 
Fflint. Gelwir y dre yn “Stafell Aros 
Duw” gan fod cymaint o 
bensiynwyr yn byw yn y dre! Odd 
dros ugain o aelodau ar y daith a 
chafwyd amser dymunol iawn fel 
arfer gan ymweld â Brighton, 
Battle a Hastings yn ystod yr 
wythnos. Mentrodd un o’r aelodau 
i’r môr un pnawn braf! Odd y 
gwesty yn un croesawgar ac wedi 
ei leoli ar y promenâd yn wynebu’r 
traeth graeanog a’r môr. Eisoes 
mae’r aelodau yn holi am daith y 
flwyddyn nesa! 

Cymdeithas Gymraeg Rhiwbeina 
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Caffis Cymru  -   
Melyster i’r Bwrdd Coffi 

Lowri Haf  Cooke 
 

G wnes ddefnydd mwy 
helaeth na’r arfer o adran 

y Rough Guide sy’n rhestru caffis a bwytai diddorol, 
rhesymol neu ddifyr eleni ar fy ngwylie. Mae’n aml yn 
fwy llwyddiannus na cheisio taro ar rywle dymunol ar 
hap. Dyma fi’n edrych ’mlaen at gael mynd adre felly i 
ysgrifennu gair am gyfrol newydd Lowri Haf Cooke, 
Caffis Cymru; esgus braf i fynd i fwy o gaffis! 

‘Www! hoffi’r seis!’, a ‘llunie neis!’ oedd geirfa 
eang fy nheulu wrth ei weld am y tro cynta. A gwir y 
gair. Y lluniau sy’n eich denu i bori’r llyfr ar yr olwg 
gyntaf, i droi’r tudalennau a blasu’r cownteri melys a 
sawrus. Ond bu’n rhaid chwilio am enw’r ffotograffydd 
crefftus – yn sicr dylai Emyr Young gael 
cydnabyddiaeth amlwg ar y clawr blaen, fel yr awdur. 

Beth a gawn yw cofnod o hanes cymdeithasol 
Cymru drwy ei chaffis, 50 ohonynt i gyd. Dysgwn am 
gefndir y perchnogion a hanes eu sefydlu i gyfeiliant 

delweddau a lluniau bywiog, cyn clywed am yr arlwy, yr 
awyrgylch (hynod bwysig) ac argymhellion Lowri o ran 
y fwydlen neu ble i eistedd. Cwbl wahanol i 
gyfarwyddiadau moel amhersonol fy Rough Guide!  

Cyfrol i’r bwrdd coffi yw hwn yn sicr – gallwch ei 
chodi a mwynhau darllen dwy dudalen a fydd yn codi 
awydd arnoch i ymweld â chaffi arbennig. Cefais fy 
synnu gan hanes caffi Eidalaidd Moruzzi & Co yng 
Nghastell-nedd. Dyna ddarn o hanes Ewrop yr 20fed 
ganrif i chi wyddwn i ddim amdano – arestio 
perchnogion caffis oedd yn Gymry Eidalaidd a’u hanfon 
i garchar rhyfel yn America, ond drylliwyd y llong ger 
Iwerddon. Bu farw Ernesto Moruzzi ond mae’r busnes 
teuluol yn parhau.  Byddwch yn sylweddoli bod llawer 
mwy i gaffis Cymru na’r fwydlen yn unig, a bydd y 
profiad felly wrth ymweld yn wahanol. 

Mae rhagair Lowri’n nodi bod ganddi 50 o gaffis yn 
barod ar gyfer y gyfrol nesaf, ac y dylwn ‘gadw copi o’r 
llyfr hwn wrth law’. Nid oes yma ddigon! Dyna brawf o’i 
mwynhau. Byddwn wedi hoffi clywed am fwy o gaffis o 
fewn un gyfrol gan eu canfod ar bwys ei gilydd, er 
mwyn iddi fod yn ganllaw ymarferol. (Mae’r tri chaffi yng 
Nghaerdydd, er enghraifft, ar dudalennau 123, 126  ac 
142.) Efallai byddai’n syniad nodi ble mae gwasanaeth 
Cymraeg ar gael yn y gyfrol nesaf. Felly prynwch, ewch 
a mwynhewch! Mae’n hawdd mynd i rigol – hyd yn oed 
gyda chaffis! 

Nona Gruffudd-Jones 

TEYRNGED I  
SIONED JAMES 

'Altos - chi'n canu fel ieir'... 
'Tenoriaid - chi'n trrrrrrroi 
arna' i'... Dim ond rhai o'r 
cyfarchion corawl, wythnosol 
fu'n wynebu aelodau Côrdydd 
ar hyd y blynyddoedd. Yn ei 
ffordd ddihafal ei hun, roedd 
Sioned yn llwyddo i gael y 
gorau bob tro. Roedd 'na hud 

yn perthyn iddi o flaen côr - sbarc a direidi heb eu hail 
yn anelu am yr uchelfannau.  

Nôl yn y flwyddyn 2000, aeth criw o ffrindiau ati i 
sefydlu Côrdydd. Mewn cyfarfod yn y Cameo, 
gofynnwyd y cwestiwn - 'wel pwy sydd am ein 
harwain?' Yn ddiflewyn ar dafod, dyma Sioned yn 
cynnig. Ac felly y bu. Sioned oedd yn iawn bob tro a 
phetai rhywun arall yn cwestiynu, yr ateb fydda' 'sai'n 
becso'. Fe arweiniodd y côr at sawl buddugoliaeth, fe 
greodd gymdeithas o gyfeillgarwch ac fe lwyddodd lle 
mae sawl un arall wedi methu.  

Pwy, ond Sioned, fyddai'n gallu llunio e-bost at neb 
llai na'r arweinydd toreithiog, Eric Whitacre gan ei 
berswadio i wneud cyngerdd â'r côr? Fe berfformiodd 
Côrdydd ddwywaith dan ei arweiniad mewn 
cyngherddau mawreddog yn Neuadd Dewi Sant a 
Neuadd Hoddinott. Ymlaen wedyn at gyngherddau 
gyda Paul Mealor a Morten Lauridsen - yntau'n dewis 
treulio cyfnod dathlu ei ben blwydd yn 70 oed gyda'r 
côr mewn cyngherddau yn Nhyddewi a Llandaf. Rwy'n 

herio unrhyw un i feddwl am arweinydd arall yng 
Nghymru sydd wedi cyflawni'r fath orchestion corawl â 
Sioned mewn cyfnod mor fyr.  

Ac at y cystadlu. Roedd hi'n cymryd hwnnw o ddifri 
hefyd. Doedd ail na thrydydd ddim yn opsiwn ac wrth 
sgwrsio ar y ffôn am oriau ar adegau annaearol 
weithiau, byddai'r ddau ohonom yn dod i'r casgliad nad 
oedd unrhyw un yn mynd i gystadleuaeth i golli. Roedd 
Sioned yn treulio oriau yn dewis y darnau iawn ac yn 
trin a thrafod rheini am fisoedd lawer cyn gwneud y 
penderfyniad terfynol. Ond roedd hi am i'r cyfan fod yn 
berffaith. Does dim llawer o gorau all ddweud iddyn 
nhw ddod i'r brig yn y Genedlaethol 11 o weithiau a 
sicrhau gwobr Côr yr Ŵyl fwy nag unrhyw un arall - 5 
erbyn hyn a Sioned yn gyfrifol am y weledigaeth ymhob 
cystadleuaeth.  

Ym mis Chwefror eleni, fe arweiniodd Sioned y côr 
mewn cyngerdd cwbl ysbrydol yn Arberth. Am y tro 
cyntaf ers misoedd, fe safodd o flaen y côr gan arwain 
ei hoff ganeuon. Am y tro olaf, fe ymddangosodd y 
sbarc a'r direidi.  

Does gen i ddim dwywaith y byddwn yn dathlu 
cyfraniad Sioned i fyd corawl Cymru a thu hwnt am 
ddegawdau i ddod. Mae'n ddylanwad enfawr, yn golled 
bersonol i nifer ohonom ac mae Cymru'n dlotach lle 
hebddi.  

Bydd oedfa i ddathlu bywyd Sioned yn y Tabernacl 
ar yr Ais ddydd Sadwrn, Hydref y 15fed am 2pm. 
Croeso i bawb.  

Huw Foulkes  

Adolygiad o Lyfr 



 7 

Garddio Gerddi'r Grange  
 

Y n y misoedd diwethaf mae gardd gymunedol 
newydd wedi cael ei sefydlu o amgylch grin bowls 

Gerddi’r Grange yn Grangetown. Ddechrau’r flwyddyn 
cynhaliwyd cyfres o sesiynau garddio o amgylch y grin, 
i adeiladu gwlâu ac i gychwyn ar y gwaith o blannu. Ers 
y sesiynau cychwynnol mae grŵp o drigolion lleol wedi 
bod yn cyfarfod bob dydd Sul i barhau gyda’r gwaith o 
dyfu a thendio’r ardd. Yn ogystal, mae’r ysgol leol, 
Grangetown Primary, wedi cychwyn sesiynau garddio 
ar gyfer plant yr ysgol a’u teuluoedd bob prynhawn 
dydd Llun.  

Yn y gwlâu fe welwch chi amrywiaeth o blanhigion, 
yn fwyd ac yn flodau. Ar hyn o bryd mae’r ardd yn llawn 
blodau cosmos pinc a gwyn a blodau haul trawiadol y 
plant ysgol, a hynny ymysg tomatos, ciwcymbrs, 
courgettes, sawl aelod o’r teulu brassica, a pherlysiau. 

Mae’r grŵp wedi cael eu hysbrydoli gan fentrau 
tebyg yng Nghaerdydd a’r tu hwnt, o Ardd Gymunedol 
Glan-yr-Afon i Incredible Edible yn Todmorden. Yn 
ogystal â thyfu bwyd ar gyfer unigolion y grŵp, y nod 
yw addysgu pobl leol am dyfu bwyd a phlanhigion eraill, 
gwella cyfleoedd pobl Grangetown i fwyta bwyd iachus 
a gwella’r amgylchedd lleol. 

Mae’r ardd yn un o brosiectau menter ar y cyd rhwng 
grŵp gwirfoddol Grange Pavilion Project a Phorth 
Cymunedol Prifysgol Caerdydd. Mae’r fenter hon yn 
ceisio tynnu ynghyd drigolion lleol a sefydliadau i ddod 
o hyd i ateb i’r pafiliwn a’r grin bowls ar ôl i’r clwb bowls 
lleol ddirwyn i ben rai blynyddoedd yn ôl. Y gobaith yn y 
tymor hir yw trosglwyddo’r safle cyfan, gan gynnwys yr 

a d e i l a d ,  i ’ r 
gymuned leol, 
gan agor caffi a 
darparu lleoliad i 
g r w p i a u 
c y m u n e d o l 
ymgynnull – y tu 
mewn a’r tu allan. 
Ar hyn o bryd 
mae astudiaeth 
dichonoldeb yn 
cael ei gynnal i 
geisio penderfynu 
ar y ffordd orau 
ymlaen. Yn y 
cyfamser, mae 
prosiect Porth 
C y m u n e d o l 
P r i f y s g o l 
Caerdydd wedi 
cymryd prydles 
12 mis o’r safle i 
hwyluso digwyddiadau yn y tymor byr.  

Mae’n bur debyg y bydd dyluniad y safle yn newid yn 
y blynyddoedd nesaf felly, a bydd hynny’n cynnwys yr 
ardd. Ond am y tro byddwn ni’n parhau i arddio yn y 
gwlâu pren, gan gynllunio ar gyfer y dyfodol. Mae 
croeso i bawb ymuno gyda ni. Mae’r grŵp yn cyfarfod 
bob dydd Sul rhwng 2 a 4. 

Ariannwyd y sesiynau garddio ddechrau’r flwyddyn 
drwy nawdd gan Lywodraeth Cymru, ac fe’u trefnwyd 
ar y cyd rhwng sawl sefydliad, yn cynnwys Grow Cardiff 
a Phrifysgol Caerdydd. 

  

Dweud eich dweud am 
ddyfodol S4C 

B eth yw eich hoff raglenni ar S4C? Beth ddylai 
S4C fod yn ei ddarparu yn y dyfodol? Beth mae 

sianel deledu Gymraeg yn ei olygu i chi? 

Mae cyfle i chi roi eich barn a 
chyfrannu at y drafodaeth am 
ddyfodol S4C yn yr holiadur 'Dweud 
eich Dweud' sydd ar gael i bawb ei 
llenwi ar wefan s4c.cymru  

Mae S4C yn awyddus fod llais y 
bobl yn cael ei glywed yn rhan o'r 
paratoadau ar gyfer Adolygiad 
Annibynnol Llywodraeth y DU o S4C 
yn 2017. Mi fydd yr Adolygiad yn 
edrych ar waith a rôl S4C a'r math o 
wasanaeth sy'n debyg o fod ei angen 
yn y dyfodol. 

Yn ôl Huw Jones, Cadeirydd 
Awdurdod S4C, mae hi'n bwysig iawn 
cynnwys y cyhoedd yn y sgwrs.   

Meddai Huw Jones: "Rydym yn 
awyddus iawn i sicrhau bod llais y 

cyhoedd yn cael ei glywed – pa fath o wasanaeth mae 
pobl eisiau ei weld a pha wasanaeth aml gyfryngol 
fydd ei angen yn y dyfodol. Ein gobaith yw y bydd yr 
Adolygiad yn ystyried hyn yn ofalus ynghyd â sut y gall 
S4C ddarparu ac ariannu gwasanaeth yn y ddeng 
mlynedd nesaf." 

Ewch i wefan s4c.cymru nawr i lewni'r holiadur er 
mwyn Dweud eich Dweud am S4C.  
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Cynnal safon arbennig  

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg  

Braf iawn yw dathlu canlyniadau Safon Uwch 
ardderchog yn Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg eleni 
gyda 100% yn ennill gradd E neu uwch mewn dau neu 
fwy o bynciau (cynnydd o 2% ers 2015).  Graddiwyd 
84% o’r cofrestriadau yn A* i C sef yr un peth a 2015, 
gyda 60.3% o’r graddau yn A* i B (gwelliant o 0.3% ar 
2015) a 27.2% yn raddau A*-A. Dathlwn hefyd 
lwyddiant yr holl ddisgyblion sydd wedi cyrraedd eu 
potensial ac sydd wedi gweithio yn ddygn a chael eu 
haeddiant.  Mae’r Fagloriaeth Gymraeg yn gryfder 
arbennig yn yr ysgol gyda’r disgyblion i gyd yn elwa o 
fireinio amrywiaeth eang o sgiliau. Llwyddodd 100% i 

ennill graddau A*-C gyda 68% ohonynt yn sicrhau 
graddau A*-A. Graddiwyd hefyd pob gradd BTEC yn 
Rhagoriaeth* hyd at Lwyddiant. Llongyfarchiadau i’r 
holl athrawon a disgyblion a dymunwn bob llwyddiant 
i’r bobl ifanc yn y dyfodol. 

Hoffwn longyfarch pob disgybl ar eu canlyniadau 
ac yn enwedig Ben Popham, y prif fachgen, ar sicrhau 
2A* a 2A gan sicrhau mynediad i Brifysgol Caergrawnt 
i astudio Meddygaeth, Dafydd Foster Davies ar ei 4 
gradd A i astudio Athroniaeth ym Mhrifysgol 
Rhydychen a Rhiannon Berry ar ei 4 gradd A i astudio 
gradd Fiofeddygol ym Mhrifysgol Durham.  Serennodd 
Teilo Evans gydag 1 A* a 3 gradd A tra hoffwn ganmol 
William Rees ar ei raddau anhygoel (1 A* a dwy radd 
A) yn dilyn sawl profiad eithriadol yn y blynyddoedd 
diweddar ac ar fod yn ffigwr ysbrydoledig yn yr ysgol. 

Canlyniadau TGAU  

Llongyfarchiadau i holl ddisgyblion a staff Ysgol 
Gymraeg Bro Morgannwg ar ganlyniadau TGAU 
eithriadol eleni. Yn dilyn canlyniadau Safon Uwch 
arbennig braf yw nodi bod 71% o ddisgyblion yr ysgol 
wedi llwyddo i sicrhau’r Trothwy Lefel 2+ (5 TGAU gan 
gynnwys Cymraeg neu Saesneg a Mathemateg), sef 
cynnydd o 4.1% ers Haf 2015. Llwyddodd 86% o 
ddisgyblion i ennill 5 gradd A*- C mewn pynciau TGAU 
neu gymwysterau cyfwerth.  Ymfalchïwn yn y ffaith bod 
23.25% o’r garfan (21 merch a 9 bachgen) wedi 
llwyddo i ennill pump neu fwy o raddau A*/A gan 
gynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg sy’n 
dyst i holl ymdrechion yr adrannau ac yn welliant o 2% 
ar ganlyniadau 2015. Testun balchder i ni fel ysgol yw 
bod pob un disgybl yn gadael â chymhwyster.  

Chwaraewyr Glantaf yn llwyddo eto 
 

Dyma dîm llwyddiannus criced dan 13 Cymru, a 
deithiodd i Lundain a Chaerwynt (Winchester) ar 9 a 10 
Gorffennaf, gan guro Ysgolion Llundain o 6 wiced ar y 
dydd Sadwrn, ac yna Hampshire o 56 rhediad ar ddydd 
Sul. Roedd Jac Lloyd (rhes gefn, pedwerydd 
chwaraewr o’r chwith) ac Osian Evans (chweched o’r 
chwith), ill dau o Ysgol Glantaf, yn rhan o’r tîm 
buddugol. Mae 5 o’r tîm yn siarad Cymraeg. 
Llongyfarchiadau mawr iddynt.  

Ysgol Glantaf 

Llongyfarchiadau enfawr i’n cyn ddisgybl Owain 
Doull ar ennill medal aur yn Rio. Edrychwn 
ymlaen i groesawu Owain a’i fedal aur yn ôl i’r 
ysgol i ysbrydoli seiclwyr y dyfodol! Bu cynnwrf 
mawr yma yn Llanisien yn dathlu camp aruthrol 
Owain. Pob lwc i Owain nawr wrth iddo ymuno 
â Thîm Sky. 
 

Ysgol y Wern 

Owain Doull sydd ar y chwith 
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Agor Ysgol Gynradd 
Gymraeg Hamadryad 

 

 

 

 

 

 

E rs peth amser, mae eironi rhyfedd yn perthyn i 
ardal Tre-biwt a Bae Caerdydd. Mae’n gartref i rai 

o sefydliadau pwysicaf Cymru a’r Gymraeg: Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru, Urdd Gobaith Cymru, Canolfan y 
Mileniwm, Opera Cenedlaethol Cymru, Llenyddiaeth 
Cymru ... Ond ar yr un pryd, mae ymhlith y lleoedd 
gwaethaf i fyw yng Nghaerdydd i deuluoedd sydd am 
gael addysg Gymraeg i’w plant. Neu o leiaf, felly y bu 
tan yn ddiweddar. 

Hyd at eleni, roedd y plant hynny yn Nhre-biwt a 
ddymunai gael addysg Gymraeg yn wynebu siwrnai un-
ffordd o dros ddwy filltir i gyrraedd Ysgol Pwll Coch yn 
Nhreganna, neu dros dair milltir (mewn rhai achosion) i 
gyrraedd Ysgol Mynydd Bychan. Er hynny, mae 
ardaloedd Grangetown a Thre-biwt wedi profi cynnydd 
sylweddol yn y galw am addysg Gymraeg. I ateb y galw 
hwn, cafwyd cynnig gan Gyngor Caerdydd ychydig 
flynyddoedd yn ôl i ehangu Ysgol Pwll Coch drwy 
dderbyn dosbarth ychwanegol o 30 o blant y flwyddyn. 
Ond gan fod ysgolion Cymraeg ward Treganna eisoes 
â lle ar gyfer dros fil o blant, a wardiau Glanyrafon, 
Grangetown a Thre-biwt heb unrhyw leoedd cyfrwng 
Cymraeg rhyngddynt o gwbl, nid oedd y cynllun 
hwnnw’n tycio dim.  

Felly fe sefydlwyd ymgyrch yn lleol - Ymgyrch TaG - 
er mwyn pwyso am ysgol Gymraeg yn Nhre-biwt neu 
Grangetown. Bu’r daith yn hirfaith a phoenus ar 
adegau, ond diolch i waith diflino sawl aelod o’r 
pwyllgor fe lwyddwyd o’r diwedd i gael y maen i’r wal. 
Cytunodd y Cyngor fod angen ysgol newydd yn ardal 
Tre-biwt, a phrynwyd llain o dir ganddynt ger Ysbyty 
Hamadryad sy’n ddigon mawr ar gyfer ysgol gynradd 
sy’n derbyn 60 o blant y flwyddyn. 

Felly ym mis Medi eleni bydd ysgol Gymraeg 
ddiweddaraf Caerdydd, Ysgol Gynradd Gymraeg 
Hamadryad, yn agor ei drysau am y tro cyntaf. Dros 
dro, bydd wedi ei lleoli ar safle Ysgol Ninian Park yn 
Grangetown. Ond maes o law bydd yn symud i adeilad 
newydd sbon yn Nhre-biwt, nid nepell o afon Taf a 
Gwarchodfa Gwlyptiroedd Bae Caerdydd. 

Beth felly oedd yr enw hwnnw, Hamadryad? Llong 
oedd yr Hamadryad wreiddiol. Fe’i hadeiladwyd yn Noc 
Penfro ar gyfer y Llynges Frenhinol a’i lawnsio yn 1823. 
Wedi sawl degawd o wasanaeth digon digyffro ar y 
moroedd mawr y bwriad oedd ei datgymalu. Ond roedd 
angen ysbyty ar gyfer llongwyr Caerdydd ac er mwyn 
diwallu’r angen fe osodwyd yr Hamadryad ar ddarn o 
dir  wast nid nepell o’r dociau a sefydlu ysbyty y tu 
mewn iddi. Roedd hynny yn 1866  -  ganrif a hanner yn 
union i eleni. Am bron hanner canrif bu’r llong ysbyty 
hon yn gwasanaethu llongwyr o Gymru a phedwar ban  
byd. Pan ddaeth ei hoes i ben yn 1905 adeiladwyd 
ysbyty newydd  -  o frics y tro hwn  -  dan yr un enw. 

Enw o chwedloniaeth Groeg yw hamadryad - math o 
nymff coed y credid ei bod yn cydfodoli â choeden gan 
ymorol amdani a’i hamddiffyn. Pan fyddai farw’r 
goeden, byddai’r hamadryad hithau’n marw hefyd. O 
ran yr ysgol, mae’n symbol ardderchog o bwysigrwydd 
gofalu am ein hamgylchedd, ac mae’r enw hefyd yn 
adlewyrchu natur amlieithog y cymunedau lleol. Un nod 
sydd gan yr ysgol yw bod mor wyrdd â phosibl, yn 
arbennig drwy annog cynifer o’r plant ag sy’n bosib i 
gerdded i’r ysgol bob dydd. 

Ond mae cysylltiadau Cymraeg penodol gan yr 
Hamadryad hefyd. Yn 1873, saith mlynedd wedi agor 
yr ysbyty, penodwyd y Dr William Picton Hughes (1835
–1903), Cymro Cymraeg o Eglwyswrw, sir Benfro, yn 
Brif Swyddog Meddygol. Daliodd y swydd hon am bron 
30 mlynedd: yr oedd yn dal i gydio yn yr awenau pan fu 
farw yn 1903, dim ond dwy flynedd cyn diwedd oes y 
llong hithau. Roedd yn uchel iawn ei barch yn ardal y 
dociau ac ymhell y tu hwnt—yn 1883 derbyniodd fedal 
aur gan lywodraeth Ffrainc i ddiolch iddo am ei ofal am 
longwyr o’r wlad honno. Felly mae cadw’r enw 
Hamadryad yn deyrnged fechan i waith y Dr Picton 
Hughes hefyd. 

Er mor gyffrous fydd cael mynd i’r adeiladau newydd 
ar Heol Hamadryad, bydd y safle ar dir Ysgol Ninian 
Park yn cynnig cartref hwylus dros dro. Ac mae hanes 
hir i’r iaith Gymraeg ar y safle hwnnw hefyd. Yno yr 
ysbrydolwyd y prifardd a’r archdderwydd Trefin (Edgar 
Phillips, 1889–1962) i ymddiddori mewn llenyddiaeth 
Gymraeg. Yno hefyd yn 1949 yr agorwyd ysgol 
gynradd Gymraeg gyntaf Caerdydd. A rhwng 2007 a 
2013 bu’r safle’n gartref i Ysgol Gynradd Gymraeg Tan 
yr Eos. Felly rhaid diolch yn fawr i bennaeth a staff 
Ysgol Ninian Park am eu croeso unwaith eto. A rhyw 
ddydd, mae’n siŵr y caiff Grangetown ei hysgol 
Gymraeg barhaol ei hun! 

Dyma gyfle felly i ddymuno pob lwc i’r dosbarth 
cyntaf o oddeutu deunaw o blant a fydd yn dechrau yn 
yr ysgol newydd ym mis Medi. Bydd croeso cynnes 
iawn iddynt gan y pennaeth Mrs Rhian Carbis a’i staff, 
ac edrychwn ymlaen at glywed rhagor o’u hanes maes 
o law. 

Dylan Foster Evans 

Theatr y Ffwrnes, Llanelli  

Drama Gerdd gan Eric Jones a Nan Lewis nos Fercher Medi 14eg am 7:30.  
Tocynnau o’r swyddfa 0845 226 3510 neu Glenys Thomas 01267 235385. 
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O ble ’dych chi’n dod yn wreiddiol? 

Dw i’n dod o Amsterdam,  lle hyfryd i fyw ynddo. 

 

Sut cawsoch chi eich enw? 

Wel! Mae mam yn dod o’r Iseldiroedd a fy nhad yn dod 
o’r Eidal ond wedi symud i Rotterdam pan oedd yn 
ifanc iawn. Mae mam yn hoffi mynychu orielau ac yn 
hoff iawn o weithiau artist o’r enw Odilon Redon oedd 
yn dod o Ffrainc ac yn baentiwr symbolaidd. 
Penderfynodd mai Odilon fyddai fy enw i a dyna fe! 

 

Beth oedd iaith eich cartref ? 

Ces i fy nghodi yn ddwyieithog yn siarad Iseldireg ac 
Eidaleg.  Mae dwyieithrwydd a thairieithrwydd yn hollol 
normal yn yr Iseldiroedd. 

 

Ble cawsoch chi eich addysg? 

Es i i ysgol Montessory yn Amsterdam ac yna i’r 
Brifysgol yn Utrecht i astudio Technoleg Cerddoriaeth, 
cwrs oedd yn cymryd chwe mlynedd i’w gwbwlhau. 

 

Pryd ddechreuodd eich diddordeb mewn 

cerddoriaeth? 

Ro’n i’n ifanc iawn achos roedd fy nhad yn ganwr da a 
roedd mam yn cyfeilio iddo.  Ro’n i’n clywed 
cerddoriaeth bob dydd. 

 

Ar ôl eich dyddiau yn Utrecht beth wnaethoch chi 

wedyn? 

Ces i gyfle i ddod i Brifysgol Leeds i weithio fel 
cynorthwywr ymchwil yn yr adran Gerddoriaeth a bues 
yno am ddwy flynedd. Cwrddais ȃ fy ngwraig pan o’n i 
yn y coleg yn Leeds a fe briodon ni ym 1996.  
Symudon ni o Leeds i Groesoswallt wedyn pan ges i 
swydd fel pennaeth yr adran Gerdd yn y Coleg 
Chweched Dosbarth yno.  Ar ôl dwy flynedd yno dyma 
fi’n cael swydd  gyda’r BBC yn Llundain yn yr adran 
Gwasanaeth y Byd fel rheolwr llawr ac yn gweithio yn 
yr adran Newyddion. Ro’n i wrth fy modd yno ac yn 
clywed y newyddion yn cael ei ddarlledu mewn 
gwahanol ieithoedd. 

 

Ydych chi’n siarad ieithoedd ar wahan i Iseldireg , 

Eidaleg, Saesneg a Chymraeg? 

Ydw.  Dw i’n siarad Ffrangeg, Almaeneg  Rwsieg a 
Groeg hefyd. Tasai’r iaith Ladin yn cael ei siarad 
byddwn yn ei siarad hefyd. 

 

 

 

 

Pam ddaethoch i fyw i Gaerdydd? 

Fel dwedais, roeddwn yn gweithio yn Llundain pan 
ddaeth ein merch Amelia i’r byd a fe benderfynon ni 
nad oedden ni eisiau codi ein merch fach yn Llundain.  
Gwelais hysbyseb am reolwr stiwdio berfformio yng 
Ngholeg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru yng 
Nghaerdydd a bues i’n lwcus i gael y swydd a dyma 
ni’n symud unwaith eto. 

 

Pam benderfynoch chi ddysgu Cymraeg? 

Wel! Gan fy mod i wedi cael fy nghodi ar aelwyd 
ddwyieithog ac yn teimlo bod dwyieithrwydd yn help i 
ddysgu mwy o ieithoedd ro’n i eisiau codi fy mhlant yn 
ddwyieithog hefyd. Roedd Daniel wedi cyrraedd erbyn 
hyn ac aeth Amelia a fe i Ysgol Gynradd Gymraeg 
Glanmorfa ac erbyn hyn mae Amelia yn Ysgol Glantaf 
a bydd Daniel yn mynd yno ym Mis Medi. Dysgais i er 
mwyn siarad ȃ’r plant yn Gymraeg. 

 

Ydych chi’n dal yn gweithio yn y Coleg? 

Ydw, ond erbyn hyn yn ddarlithydd Technoleg 
Cerddoriaeth a Chyfansoddi. 

 

Ydych chi’n chwarae offeryn? 

Dw i’n hoffi chwarae offerynnau gwerin fel chwiban a 
phibau a hyrdi gyrdi, neu perwg yn Gymraeg. Dw i 
ddim wedi clywed y gair perwg yn cael ei ddefnyddio 
ond gan fenyw o Wlad yr Iâ oedd wedi dysgu Cymraeg 
ac yn arbenigo yn y perwg. 

 

Oes diddordebau ’da chi heblaw am gerddoriaeth? 

Oes, dw i’n hoffi seiclo, chwarae gyda pheiriannau ager 
sy ddim yn symud, coginio, darllen a mynd i’r sinema. 

 

Dych chi’n hoffi teithio a ble mae eich lle delfrydol? 

Dw i wedi teithio’n helaeth o amgylch Ewrop ond y lle 
mwyaf delfrydol imi ydy Cinque Terre yn Yr Eidal sef 
pum pentref ar lan y môr yn Liguria yng ngogledd y 
wlad.  Mae llawer o fy nheulu yn byw yno a dw i’n hoff 
iawn o’r ardal honno. 

 

Ydych chi’n mynd i aros yng Nghymru?  

O, ydw achos dw i’n hoffi’r wlad yn fawr iawn ac hefyd 
yn hoff o Gaerdydd.  Maen hawdd i fynd i’r môr ac i’r 
mynyddoedd, a dweud y gwir maen hawdd i fynd i 
bobman o Gaerdydd. Hefyd, dw i’n hoffi’r bobol ac yn 
caru’r iaith yn fawr iawn.  Trueni na fyddai pawb yng 
Nghymru’n siarad yr iaith. 

 

Oes arwr neu arwres ’da chi?  

Oes, ond dw i ddim yn siwr a ddylen i ddweud!!  Ar hyn 
o bryd, Jeremy Corbyn ydy e am ei fod yn wir sosialydd 
ac yn dweud ei farn yn blaen. 

 

Falmai Griffiths yn holi  
Odilon Marcenaro 

NABOD EIN POBOL 

Caerdydd 
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Un o ble ydych chi'n wreiddiol yng Nghaerdydd?  
Un o’r Eglwys Newydd ydw i’n wreiddiol, ac yn 
enghraifft perffaith o fachgen ei filltir sgwâr. Profais fy 
myd addysg gyfan yn Nghaerdydd, o’r ysgol feithrin, 
Ysgol Gynradd Melin Gruffydd, Ysgol Gyfun Gymraeg 
Glantaf, hyd at fy nghwrs ôl-radd Newyddiaduraeth ym 
Mhrifysgol Caerdydd. Un o'n hoff atgofion o'r Eglwys 
Newydd oedd yr oriau o bêl-droed ro’n i’n arfer 
chwarae ar y stryd gyda'm ffrindiau ysgol gynradd. 
Hynny yw, nes bod un ohono ni'n cicio'r bêl i mewn i 
ardd un o'r cymdogion. Ond mae llawer o hoff atgofion 
fy mhlentyndod yn ymwneud ag ymweliadau ag 
Abergwaun, Sir Benfro, i weld ffermdy fy nhadcu a 
mamgu.  Er mor wych yw Caerdydd, mae cael cyfle i 
ddianc yn hanfodol!  

 
Pryd a sut lanioch chi yn ninas Istanbul a beth 

ydych chi'n ei wneud yno? 

Rydw i wedi bod yn Istanbul ers ychydig dros flwyddyn 
erbyn hyn; fe ddes i allan yma fis Awst diwethaf i 
weithio cytundeb 10 wythnos fel newyddiadurwr hunan-
gyflogedig. 12 mis yn ddiweddarach, ac rydw i’n dal i 
weithio yma! Rydw i ar hyn o bryd yn gweithio i sianel 
newyddion rhyngwladol TRT World. Mae Twrci wedi 
ffeindio ei hun o dan chwydd-wydr y cyfryngau 
rhyngwladol dros y misoedd diwethaf, felly ma fe’n 
amser hynod o gyffrous i weithio yma.  

 

Pa dri lle yn Istanbul y bydde chi'n annog i rhywun 
o Gaerdydd a'r Fro eu profi, er mwyn cael blas go 

dda o'r ddinas honno? 

Ma ceisio argymell ymweliad ag Istanbul yn profi'n 
anodd ar hyn o bryd, yn amlwg gyda'r tensiynau 
diogelwch yn yr ardal – tensiynau, yn wir, a 
ddwyshawyd yn ddiweddar wrth i Dwrci ddanfon milwyr 
i fewn i Syria. Ond o brofiad personol, rydw i'n teimlo'n 
fwy diogel, ac yn hyderus yma nag ydw i wedi bod yn 
Llundain ar adegau. Ac yn fy marn i, ma bywyd yn rhy 
fyr i fyw mewn ofn, ac i beidio ehangu eich 
gorwelion. Yn gyntaf felly, byddai’n rhaid ymweld ag 
ardal Sultanahmet i weld mosg enwocaf Istanbul (y 
Blue Mosque) ac amgueddfa’r Hagia Sofia¸ sydd yn un 
o adeiladau mwya trawiadol y wlad. Dyma ardal mwyaf 

hanesyddol y 
ddinas i blesio 
pob chwant 
diwylliannol. Yna 
fe fydd angen 
ymweld ag ardal 
T a k s i m ,  a 
cherdded lawr 
stryd prysuraf 
Istanbul, Istiklal 
Caddesi, ble 
mae cerddorion 
s t r y d  y n 
chwarae bob 
hanner can llath, 
a gwerthwyr 
bwyd stryd yn 
eu hanterth. Ac yn fy marn i, mae’n werth ymweld ag 
ardal Ortakoy, er mwyn gweld fy hoff olygfa i o’r ddinas 
– Mosg Ortakoy, gydag un o bontydd y Bosphorus yn y 
cefndir. 

  
Disgrifiwch eich diwrnod delfrydol yn Istanbul... 

Fe ddylai pob diwrnod delfrydol yn Istanbul ddechrau 
gyda brecwast traddodiadol Twrceg, tra’n 
gwerthfawrogi golygfa o’r afon Bosphorus ar ddiwrnod 
o Haf. Yna, wâc ar lan y Bosphorus, gan gerdded drwy 
ardaloedd Ortakoy, Bebek, ag Arnavutkoy, sydd i gyd 
â’u cymeriadau ac adeiladau unigryw. Mae’n rhaid cael 
camera wrth law bob tro – ma na gymaint o bethau i 
ddwyn eich sylw; cannoedd o bysgotwyr yn hwylio’r un 
rhan o’r Bosphorus, criw o fechgyn ifanc yn neidio o’r 
pier, neu un o gŵn gwyllt (hynod ddof) Istanbul yn 
torheulo ar ganol y palmant. Fel unrhyw berson 
Twrceg, fe fyddai’n rhaid gorffwys o leia deirgwaith i 
gael paned o de cryf i dorri lan y wâc (ond peidiwch 
disgwyl llaeth yma – yfed te du cryf yw’r arfer lleol). 
Byddai’r diwrnod yn gorffen gyda phryd o bysgod ffres 
draw ar ochr Asiaidd yr afon, yn Kadikoy. Ac yna i 
orffen, diod a golygfa wych o fachlud perffaith dros y 
Corn Euaridd (y ‘Golden Horn’) yn un o fariau rooftop 
ardal Galata. 

 
Beth ydych chi'n ei golli fwyaf am Gaerdydd a'r 

Fro? 

Y peth ’wi’n ei golli fwyaf am Gaerdydd, a Chymru yn 
gyffredinol, yw gweld fy nheulu, fy ffrindiau, a’r ddau gi 
adre, Bryn a Benji. I gymharu â phrysurdeb a sŵn 
Istanbul, ma llonyddwch a tawelwch cefn gwlad Cymru 
yn aml ar fy meddwl. Ac er mod i’n siarad yn ddigon 
aml gyda ffrindiau a’r teulu adre, rydw i’n colli gallu 
siarad Cymraeg yn ddyddiol – er, rydw i’n mynnu canu 
Calon Lân ar ôl noson allan – felly dyw rhai pethau 
byth yn newid…  

Lowri Haf Cooke yn holi 
Dewi Preece 

CERDYN POST 
O  ISTANBUL 

 

A r ddechrau tymor newydd yr Aelwyd cynhelir y 
Cyfarfod Blynyddol ar ddydd Mercher, Medi'r 7fed 

yn Festri Minny Street am 2 o'r gloch. Yna, ar ddydd 

Mercher, Medi 21ain, cynhelir cyfarfod dathliad 25 
penblwydd yr Aelwyd ym Minny Street i hel atgofion 
am ddigwyddiadau gwirioneddol gofiadwy ers y 
cychwyn yn 1995, gan gynnwys cyfnod y côr. Mae 
croeso cynnes i aelodau, cyn-aelodau ac aelodau 
newydd i'r achlysur. Am fanylion, ffoniwch Menna ar 
02920 254679 i archebu tê blasus! Bydd y rhaglen 
aelodaeth lawn ar gael yn fuan! 

Aelwyd Hamdden 
Cymry Caerdydd 
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Tlws y Cerddor i  

Gareth Olubunmi Hughes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L longyfarchiadau gwresog i un o  ddisgyblion 
disglair ysgolion Cymraeg y Brifddinas! 

Mae Gareth yn gyn-ddisgybl o Ysgol Bro Eirwg 
ac Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf. Yn bianydd ac yn 
gyfansoddwr, enillodd radd BMus gydag anrhydedd 
dosbarth cyntaf yn King’s College, Llundain yn 2000, 
cyn cwblhau MPhil mewn Cerddoriaeth Electroacwstig 
ym Mhrifysgol Birmingham yn 2003. Mae ar fin ennill 
doethuriaeth mewn Cyfansoddi Cyfoes ym Mhrifysgol 
Caerdydd. 

Dyma’r ail dro iddo ennill Tlws y Cerddor ar ôl ei 
lwyddiant ym Mro Morgannwg yn 2012 gyda Cŵyn y 
Gwynt, sonata i ffliwt a thelyn wedi ei hysbrydoli gan 
gerdd adnabyddus John Morris-Jones.  

Mae Gareth yn ymddiddori mewn chwedloniaeth 
Geltaidd (yn enwedig Pedair Cainc y Mabinogi, 
chwedloniaeth Arthuraidd a cherddi Taliesin). Dim 
rhyfedd, felly, mai ei ffugenw oedd Deryn y Felys 
Gainc!  

Eisteddfod y Fenni 

Hawlfraint BBC Cymru Fyw 

Hawlfraint BBC Cymru Fyw 

 

Dinas y Corau  

(parhad o’r dudalen flaen) 

Côr arall dan arweiniad Huw Foulkes enillodd y 
gystadleuaeth Côr Pensiynwyr, sef ein Côr Hen 
Nodiant ni. Grêt! Cyflawnwyd tipyn o gamp hefyd gan 
Gôr Merched Canna dan arweiniad Delyth Medi – 
buddugol yn y gystadleuaeth Côr Alaw Werin ac ail yn 
y Côr Merched – gan gipio’r clod am y Gân Gymraeg 
Orau am eu datganiad o Shema Siol gan Gareth Glyn 
allan o’r gyfres Dan y Wenallt. A dyna Gôr Caerdydd 
wedyn, dan arweiniad Gwawr Owen, yn ennill 

Cystadleuaeth Gorawl Eisteddfodau Cymru, yn ogystal 
â dod yn ail yn y gystadleuaeth Côr Alaw Werin. Yna 
Côr Merched Caerdydd yn dod yn ail yn y Côr Cerdd 
Dant, Côr CF1 yn drydydd yn y Côr Cymysg, a Chôr 
Meibion Taf yn drydydd yn y Côr Meibion. 

Dinas y corau yn wir! Llongyfarchiadau gwresog i 
bawb. 

Ond nid y corau’n unig sy’n haeddu clod. Ymfalchïwn 
yn llwyddiant nifer fawr o unigolion a grwpiau a ddaeth 
i’r brig. 

Un o brif wobrau’r Eisteddfod yw Gwobr Richard 
Burton i rai rhwng 16 a 25 oed, a’r buddugol eleni oedd 

Rebecca Hayes am ei 
chyflwyniad llafar oedd yn 
cynnwys detholiad o 
gymeriad Alis yn nrama 
Saunders Lewis, Siwan.  
Ac un arall o wobrau 
mawr yr Eisteddfod yw 
Ysgoloriaeth W. Towyn 
Roberts i hybu gyrfa 
cantorion addawol, a 
thipyn o gamp gan 
Jessica Robinson oedd 
dod yn ail. Dyma ddau 
enw y byddwn yn siwr o’u 
gweld yn amlwg iawn yn y 
dyfodol. Hefyd, nid ar 
chwarae bach y mae 
cyrraedd rownd derfynol 
Dysgwr y Flwyddyn, a 
llongyfarchwn Rwth Evans 
am ei dyfalbarhad a’i 
llwyddiant. 

 

Rebecca Hayes - cyflwyniad llafar 

Hawlfraint BBC Cymru Fyw 
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 Yn rhifyn Gorffennaf/Awst fe welon ni bod Gŵyl Ifan 
yn llewyrchus iawn yng Nghaerdydd, a hynny i raddau 
helaeth oherwydd gweithgaredd brwd Cwmni Dawns 
Werin Caerdydd. Yn y Fenni fe ddaethon nhw i’r 
amlwg eto trwy gipio’r ail safle yn y gystadleuaeth am 
Dlws Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru. 
Ardderchog!  

Daeth llu o unigolion a grwpiau eraill o ardal y 
Dinesydd i’r brig yn y Fenni. Dyma eu henwi yn ôl 
ymddangosiad y cystadlaethau yn ystod yr wythnos – 
ac estynnwn ein llongyfarchiadau gwresog iddynt i gyd. 

Bandiau Pres Dosbarth 2 – 2. Band Pres Dinas 
Caerdydd.  

Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Bâr –  2. Caitlin 
ac Elin, Llandaf. 

Unawd Llinynnau dan 16 oed – 2. Eiryls Lovell-
Jones, Llanisien.  

Unawd Piano dan 16 oed –1. Tomos Boyles, 
Treganna.  

Unawd Telyn dan 16 oed – 2. Heledd Wynn Newton, 
Treganna.  

Dawns Greadigol / Gyfoes Unigol – 1. Ioan Wyn 
Williams. 

Dawnsio Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd i rai 12 

oed a throsodd –  

1. Ioan Wyn Williams, 3. Elin John, Llandaf.  

Deuawd Offerynnol Agored – 1. Anwen a Lleucu.  

Llefaru Unigol 12 - 16 oed – 1. Efa Prydderch.  

Llefaru Unigol dan 12 oed – 3. Gwennan Hopkins.  

Llefaru Unigol o’r Ysgrythur dan 16 oed – 3. Twm 
Aled, Y Bontfaen. 

Grŵp Offerynnol neu offerynnol a lleisiol – 2. 
Sesiwn Caerdydd.  

 

Unawd Chwythbrennau 16 - 19 oed – 1. Lleucu Parri.  

Deialog – 2. Rebecca Hayes ac Aron Cynan. 

Unawd Mezzo Soprano/Contralto 19 - 25 oed – 3. 
Beca Davies. 

Unawd Sioe Gerdd dan 19 oed – 3. Nansi Rhys 
Adams, 4. Llinos Haf Jones. 

Dawns Stepio Unigol i Fechgyn dan 16 oed – 1. 
Daniel Calan Jones,  

2. Iestyn Gwyn Jones. 

Unawd Piano 19 oed a throsodd – 1. Gareth 
Hughes. 

Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Stepio – 1. Daniel 
ac Osian.  

Dawns Stepio Unigol i Fechgyn 16 oed a throsodd 
– 2. Elwyn Williams. Dawns Stepio Unigol i Ferched 
16 oed a throsodd – 3. Lleucu Parri. Unawd yr Hen 

Ganiadau –  1. Jessica Robinson. 

Grŵp Offerynnol Agored – 1. Band y Waun Ddyfal 
(Cathays Brass),  2. Awen, Enlli a Lleucu. 
 

 

 

Ond nid y cystadleuwyr yn unig 
sy ’n haeddu cael  eu 
llongyfarch. Roedd hon yn 
Eisteddfod lwyddiannus ym 
mhob ffordd – yr holl 
drefniadau a’r awyrgylch hapus 
a chyfeillgar – o’r gyrwyr bysys 
hyd at yr Archdderwydd!  Ac fe 
ddenwyd dros 140,000 o 
ymwelwyr! Roedd brwdfrydedd 
y bobol leol i’w weld ac i’w 
deimlo, a bydd y gwaddol yn 
un cyfoethog. Llongyfarchiadau 
– a diolch – i’r trefnwyr a 
phawb fuodd yn gwirfoddoli, yn 
cynnwys llawer o ardal 
Caerdydd. 

  Bryan James 
Jessica Robinson  -   

ail yn Ysgoloriaeth W Towyn Roberts 

Hawlfraint BBC Cymru Fyw 

Cwmni Dawns Werin Caerdydd B 

Hawlfraint BBC Cymru Fyw 
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Huw Jones, Cadeirydd Awdurdod S4C 

Anrhydeddau’r Orsedd 

M ae’r anrhydeddau hyn yn gyfle i roi clod i 
unigolion am eu cyfraniad arbennig i Gymru, y 

Gymraeg a’u cymunedau lleol. Hyfryd felly oedd gweld 
pedwar o’n Dinasyddion yn cael eu hanrhydeddu yn 
Eisteddfod y Fenni.  

Urddwyd Roger 
Boore i’r Wisg Las, 
am ei waith arloesol 
ym myd cyhoeddi 
llyfrau plant.  Ar 
ddiwedd y 1960au, 

sylweddolodd cyn 
lleied o lyfrau 
Cymraeg oedd ar 
gael ar gyfer plant a 
pha mor llwm oedd 
eu diwyg. Felly, 
aeth ati i sefydlu Gwasg y Dref Wen, gan 
gydweithio gyda gweisg tramor er mwyn creu 
cynnwys apelgar, dylunio lliwgar a diwyg safonol, 
gan gychwyn cyfnod newydd yn hanes cyhoeddi 
plant yng Nghymru. 

I’r Wisg Las hefyd yr urddwyd Aled Wyn 
Phillips. Symudod yma o’r Rhos yn yr 80au i 
weithio fel pennaeth trêls S4C, a’i angerdd y tu allan i’r 
gwaith yw hyrwyddo’r Gymraeg yn lleol ac yn 
genedlaethol. Bu’n gadeirydd Clwb y Diwc a sefydlwyd, 
yn dilyn ymweliad yr Eisteddfod â Chaerdydd yn 2008, 

er mwyn cynnal a  hyrwyddo digwyddiadau Cymraeg 
yn y brifddinas. 

Â’r Wisg Werdd yr anrhydeddwyd Anne Hughes, 
Tongwynlais, am ei chyfraniad i fyd dawnsio 
gwerin.  Yn 2012, roedd hi’n gyd-gyfrifol am ddethol a 
dysgu’r Ddawns Flodau yn Eisteddfod Bro Morgannwg, 
ac ers hynny, mae hi wedi parhau mewn rôl 
ymgynghorol i’r hyfforddwyr.  Mae’n aelod o bwyllgor 
gwaith Cymdeithas Ddawns Werin Cymru a phaneli 
dawns yr Eisteddfod Genedlaethol a’r Urdd ac yn 
ysgrifennydd Gŵyl y Cwlwm Celtaidd, Porthcawl. 

Un o bobl Caerdydd yw Siân Lewis, ac wedi 
gwei thio’n galed dros ei  dinas drwy’r 
blynyddoedd.  Ymunodd â Menter Iaith Caerdydd bron i 

bymtheng mlynedd yn ôl, ac mae’r Fenter wedi 
datblygu a ffynnu dan ei gofal, gyda gweithgareddau 
Cymraeg wedi cynyddu’n aruthrol yn ystod y 
cyfnod. Mae egni, gweledigaeth a dyfalbarhad Siân 
wedi bod yn rhan hollbwysig o lwyddiant Tafwyl a 

datblygiad diweddar Yr 
Hen Lyfrgell yng nghanol y 
ddinas. Ymfalchïwn yn ei 
hanrhydeddu â’r Wisg 
Werdd. 

Lluniau:  
Aled Llywelyn 

Roger Boore 

Aled Wyn 

Anne Hughes 

Sian Lewis 

Cwins Caerdydd 2016-17 

M ae cefnogwyr y Cwins wedi bod yn mwynhau’r 
haf. Crwydriaid Morgannwg a gafodd eu 

dyrchafu i Gynghrair y Bencampwriaeth Genedlaethol 
ddiwedd y tymor diwetha, mae’n wir, ond oni guron ni 
Ystrad Rhondda, a orffennodd yn ail yn ein hadran, 
yng ngêm ola’r tymor, a’n safle ni yn yr Adran Gynta’n 
ddiogel unwaith eto?  

Serch hynny, nid yw’r clwb wedi llaesu dwylo. 
Ddiwedd Awst, ynghyd  â Thredelerch a Chlwb Rygbi 
Cymry Caerdydd, cawsom ni’r fraint o fod yn gartref i 
gystadleuaeth ryngwladol  i chwaraewyr hŷn o  
Awstralia, Philadelphia a Cholorado. 

Mae’r pencadlys ar ei newydd wedd erbyn hyn, a 
gwynt paent ffres ymhobman. Adnewyddwyd yr 
ystafelloedd newid, yn cynnwys meinciau a chawodydd 
newydd – newyddion da i bawb sy’n defnyddio 
cyfleusterau’r Diamond, gan gynnwys rygbi’r merched, 

CRICC ar gyfer y chwaraewyr iau, y clwb lacrosse 
(dynion a merched), heb sôn am y clwb petanque. 
Hawdd gweld bod bwrlwm o weithgareddau i’w gwylio, 
neu, yn well byth, i ymuno â nhw. Mae wastad croeso i 
ragor o chwaraewyr  a chefnogwyr. Dewch draw! 
(Maes Diamond, Forest Farm Road, Yr Eglwys 
Newydd, CF14 7JN. Ffôn: 02920 693552.) 

Bydd y lle’n cael ei lawnsio’n swyddogol yng 
Nghinio’r Is-lywyddion ar Fedi 24, a’r gŵr gwadd yn 
neb llai na chyn faswr Cymru a’r Llewod, a Chadeirydd 
Undeb Rygbi Cymru, Gareth Davies. 

Mae cnewyllyn o chwaraewyr newydd yn amlygu eu 
hunain yn sesiynau hyfforddi paratoadol y tîm cyntaf, 
lle mae’r niferoedd a’r agwedd yn addawol. Braf gweld 
nifer o chwaraewyr allweddol a gollodd gyfnodau hir y 
tymor diwethaf oherwydd anafiadau yn dychwelyd i’r 
cae ymarfer. Ond bydd angen i ni fod ar ein gorau o’r 
cychwyn cyntaf. Mae ein gêm gynta ni oddi cartref – yn 
erbyn Ystrad Rhondda…! 
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Medi 
Sadwrn, 10 Medi 
Bore coffi rhwng 10.30 a 12.00 ar 
gyfer rhai sy’n dysgu Cymraeg. 
Sgwrs am 11.00am gan y dirprwy-
Archdderwydd Christine James am y 
gyfrol, Dagrau Tost: Cerddi Aber-
fan. Yn adeilad yr Eglwys 
Efengylaidd Gymraeg, Harriet St, 
Cathays CF24 4DX. Croeso cynnes.  

Sadwrn, 10 Medi 
Gêm rygbi Adran 1: CWINS 
CAERDYDD v. Treorci. 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. 

Sadwrn, 17 Medi 
Bore Coffi, Cacen a Chlonc ar gyfer 
dysgwyr yn Eglwys Dewi Sant, 
Cilgant St Andreas, CF10 3DD, 
rhwng 10.30am a chanol dydd. Cyfle 
i ddysgwyr ymarfer sgiliau yn yr iaith 
mewn awyrgylch anffurfiol gydag 
aelodau cynulleidfa’r eglwys. 

Llun, 19 Medi 
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. 
Sgwrs gan Gwenallt Rees ar ‘Bywyd 
yn Lesotho’, yng nghapel Bethel, 
Maesyderi, am 7.30pm.  

Mercher, 21 Medi 
‘Hanes y Beibl Cymraeg: Tîm 
William Morgan.’ Y gyntaf mewn 
cyfres o dair darlith gan Gwynn 
Matthews am gynorthwywyr yr 
Esgob William Morgan yn y gwaith o 
gynhyrchu Beibl Cymraeg 1588, sef 
Edmwnd Prys, Gabriel Goodman, 
David Powel a Richard Vaughan, 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. Croeso cynnes i bawb. 

Mercher, 21 Medi 
Cyfarfod i ddathlu sefydlu Aelwyd 
Hamdden Cymry Caerdydd 25 o 
flynyddoedd yn ôl, yn festri  Minny 
Street am 2.00pm. Croeso cynnes. 
Sadwrn, 24 Medi 
Gêm rygbi Adran 1: CWINS 
CAERDYDD v. Heol-y-cyw. 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, 28 Medi 
‘Hanes y Beibl Cymraeg: Tîm 
William Morgan.’ Yr ail mewn cyfres 
o dair darlith gan Gwynn Matthews 
am gynorthwywyr yr Esgob William 
Morgan yn y gwaith o gynhyrchu 
Beibl Cymraeg 1588, sef Edmwnd 
Prys, Gabriel Goodman, David 
Powel a Richard Vaughan, 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. Croeso cynnes i bawb. 

Gwener, 30 Medi 
Cylch Llyfryddol Caerdydd. ‘Croesi 
Ffiniau.’ Noson yng nghwmni’r 
Prifardd Aneirin Karadog, enillydd 
Cadair Eisteddfod Genedlaethol 
2016, yn Adeilad John Percival, 
Safle Rhodfa Colum, Prifysgol 
Caerdydd, CF10 3EU, am 7.00pm. 
Croeso cynnes i bawb. 

Hydref 

Mercher, 5 Hydref 
‘Hanes y Beibl Cymraeg: Tîm 
William Morgan.’ Y drydedd mewn 
cyfres o dair darlith gan Gwynn 
Matthews am gynorthwywyr yr 
Esgob William Morgan yn y gwaith o 

gynhyrchu Beibl Cymraeg 1588, sef 
Edmwnd Prys, Gabriel Goodman, 
David Powel a Richard Vaughan, 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. Croeso cynnes i bawb. 

Gwener, 7 Hydref  
Cymrodorion Caerdydd. Arwisgo’r 
Llywydd newydd, y Parch. Dyfrig 
Lloyd, ac yna sgwrs ganddo ar y 
testun, ‘Yr Hen Ficer – “Seren Fore” 
’, am 7.30pm yn Eglwys Dewi Sant, 
Cilgant Sant Andreas. Croeso 
cynnes i bawb.  

Sadwrn, 8 Hydref 
Bore coffi rhwng 10.30 a 12.00 ar 
gyfer rhai sy’n dysgu Cymraeg. 
Sgwrs am 11.00am gan Lynne 
Davies ar y testun, ‘Llydaw, Cymru 
a’r Efengyl’. Yn adeilad yr Eglwys 
Efengylaidd Gymraeg, Harriet St, 
Cathays CF24 4DX. Croeso cynnes.  

Mercher, 12 Hydref 
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. 
Taith i Lancaeach Fawr (noder y 
newid wythnos). 

Sadwrn, 15 Hydref 
Bore Coffi, Cacen a Chlonc ar gyfer 
dysgwyr yn Eglwys Dewi Sant, 
Cilgant St Andreas, CF10 3DD, 
rhwng 10.30am a chanol dydd. Cyfle 
i ddysgwyr ymarfer sgiliau yn yr iaith 
mewn awyrgylch anffurfiol gydag 
aelodau cynulleidfa’r eglwys. 

Sadwrn, 15 Hydref 
Gêm rygbi Adran 1: CWINS 
CAERDYDD v. Dowlais. 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. 

I anfon gwybodaeth  
i’r Digwyddiadur  

gweler manylion ar dud. 3 

Y 

DIGWYDDIADUR 

Addysg Gymraeg –  
Ychydig o Siom 

 

M ae’r Sir wedi rhyddhau’r rhifau mynediad i’r 
sector cynradd fel yr oedd pethau ddiwedd 

Mehefin a Gorffennaf, sy’n dangos sefyllfa gyfnewidiol. 
Ddiwedd Mehefin dynodwyd 736 disgybl fel ‘wedi’u 
gosod’ gyda disgwyl ychwanegu 8 i greu cyfanswm o 
744. Mae taenlen dechrau Awst, serch hynny, yn 
dangos cyfanswm o 733 – o ganlyniad i 9 disgybl yn 
tynnu nôl a 6 yn newydd ar draws 11 ysgol. 

Mae 9 o’r 17 ysgol yn llawn neu’n or-lawn. Dim ond 
4 sydd â mwy na 5 lle gwag – Glan Ceubal, 
Penygroes, Y Wern a Hamadryad. Y rheswm bod lle ar 

gael yn Y Wern yw bod y Sir wedi ychwanegu 15 lle yn 
ddi-rybudd i gwrdd â’r galw. Y siom yw bod y cyfanswm 
yn Hamadryad – yr ysgol newydd – wedi syrthio i 16 o 
uchafrif o 22. 

Mae’r Sir yn gweithredu Rownd 4 o leoli plant ar hyn 
o bryd ac mae’n bur debyg y bydd newidiadau i’r rhifau 
erbyn diwedd Medi, yn arbennig am fod rhai rhieni yn 
ceisio lle mor hwyr â dechrau’r tymor! 

Erbyn Medi 2017 bydd ychwanegiad o 60 at nifer y 
lleoedd ar gael (30 yng Nglanmorfa a 30 arall yn 
Hamadryad) i wneud cyfanswm o 840. Felly bydd lle ar 
gael yn y de a’r gogledd ond bydd y prinder yn parhau 
i’r gorllewin o afon Taf.     

Michael Jones  
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EGLWYS Y TABERNACL 

Genedigaethau  
Llongyfarchiadau i’r canlynol: Nerys a Dafydd Owen ar 
enedigaeth eu hail blentyn, wyres i Carol a Watt 
Bundock, Daniel a Lisa ar enedigaeth Owain Daniel, ail 
wŷr i Huw a Sian Thomas, Rhiannon a Lleu Williams ar 
enedigaeth Buddug, a Mair a Peter Dewi Richards ar 
enedigaeth wyres newydd. Hefyd rhannwn lawenydd 
Linda Gruffydd pan anwyd plentyn i’w merch Annada. 

Mabwysiadu 
Rhannwn lawenydd Siwan ac Owen Sloman wrth 
dderbyn y cyfrifoldeb o fabwysiadu dwy ferch. 
Gwyddom y byddant yn rhieni rhagorol a’r plant yn rhoi 
achos i’r teulu gyfan ddathlu.   

Cyfarfodydd yr Undeb yng Nghaerdydd 
Cynhaliwyd Cyfarfodydd Blynyddol UBC ddechrau mis 
Gorffennaf.  Ar y Sul, cafwyd oedfa gymun yn 
Nhonyfelin Caerffili: yna yn y Tabernacl neilltuwyd y 
Parch Peter Dewi Richards i gadair Adran Gymraeg 
UBC. Cymanfa Bedyddwyr Morgannwg oedd â’r 
cyfrifoldeb o drefnu’r achlysur.  

Priodas diamwnt 
Llongyfarchiadau i Virginia a Mervyn Thomas wrth 
iddynt ddathlu chwe deg mlynedd o fywyd priodasol.   

Graddio 
Llongyfarchiadau i Hannah Sennitt, Rhian James ac 
Angharad Billing ar ennill gradd yn eu meysydd 
gwahanol. Roedd hi’n braf deall i Dewi Preece ennill 
gradd meistr yn ei faes yntau hefyd. 

Cydymdeimlo 
Roedd yn flin gennym glywed am farwolaeth Alwyn 
Samuel a chydymdeimlwn â Nia Boobier a’i theulu. 
Bydd marwolaeth Sioned James wedi’n syfrdanu a 
chydymdeimlwn gyda’i phriod Gareth Roberts a gyda’i 
mam, Nest James. Roedd yn gweld y Tabernacl fel 
hafan ddiogel yn ei bywyd.   

Ymweliad Timothy a Mopa Makekane o Lesotho. 
Cawsom y fraint o gael cwmni y ddeuddyn rhadlon yma 
yn ein plith am gwta bythefnos ac elwa llawer oddi 
wrthynt. Roedd yn fenter fawr i’r ddau a gobeithiwn y 
byddant wedi synhwyro ein cefnogaeth a’n 
cyfeillgarwch tuag atynt.  

Pwyllgor Organ 
Cynhaliwyd noson hyfryd yng nghartref Sian a Huw 
Thomas yn codi arian i’r gronfa hon.  Cafwyd arlwy 
gerddorol o’r radd flaenaf gan  Jessica Robinson, 
soprano o Glunderwen, Sir Benfro. Ei chyfeilydd oedd 
Jeff Howard a mwynhawyd datganiad gwych ganddo ef 
hefyd.  
  

BETHEL, RHIWBEINA 

Cynhaliwyd Cymanfa Ganu dan nawdd Cymdeithas 
Gymraeg Rhiwbeina yn y capel bnawn Sul y 10 
Gorffennaf gyda Trystan Francis yn arweinydd gwadd. 

Wedyn ar y 12 Gorffennaf cynhaliwyd swper diwedd 
tymor Cymdeithas y Capel yn “Y Deri” yn y pentre. 

Yna, yn ystod mis Awst bu’r capel ar gau ond bellach 
ail gychwynwyd yr oedfaon ar fore Sul y 4 Medi. 

 

EGLWYS DEWI SANT 

Trip 
Trefnwyd trip diddorol iawn gan Gwenda Williams a 
Brynmor Joes yn ystod y mis i weld Eglwys y 
Carcharorion yn Henllan. Yn ogystal ac ymweld â'r 
eglwys cafwyd pryd blasus iawn mewn bwyty Eidalaidd 
cyfagos, ac roedd pawb wedi mwynhau'r diwrnod yn 
fawr iawn. (gweler adroddiad llawn ar dud. 19) 

Arddangosaf 
Mae'r arddangosfa am hanes Eglwys Dewi Sant i fyny 
yn yr eglwys. Mae ein diolch i Brynmor Jones am ei 
holl waith ymchwil ac mae croeso i bawb alw heibio i'w 
gweld. 

Taith Seiclo 
Bu'n rhaid gohirio'r daith seiclo yng Nghwm Afan 
oherwydd y tywydd gwlyb. Bwriedir mynd nawr ddydd 
Sadwrn y 1af o Hydref. 

Datganiadau Organ 
Cynhelir dau ddatganiad organ amser cinio yn yr 
eglwys yn ystod Medi. Ar yr 16eg o Fedi bydd Andrew 
Kirk Cyfarwyddwr Cerdd ac Organydd Eglwys y Santes 
Fair Redcliffe, Bryste yn perfformio ac ar y 23ain ceir 
datganiad gan Robert Costin  Organydd Eglwys yr Holl 
Saint, Blackheath, Llundain. Bydd y ddau yn dechrau 
am 1.15 ac mae croeso cynnes i bawb. 

Bore Coffi'r Dysgwyr 
Cynyddu mae nifer y dysgwyr sy'n ymuno â ni am goffi 
a chlonc, a braf eu gweld. Bydd y bore coffi nesaf am 
10.30 Sadwrn 17eg yn Neuadd yr Eglwys. 

Gwasanaeth Diolchgarwch 
Cynhelir y gwasanaeth fore Sul y 25ain am 10.30 a'r 
pregethwr gwâdd fydd y Parchedig John Esau. Trefnir 
cinio i dilyn. 

Y Gymdeithas 
Edrychwn ymlaen at ddigwyddiad cynta'r tymor am 7 
o'r gloch nos Iau y 29ain pryd byddwn yn ymweld â'r 
Eglwys Roegaidd yn Nhrebiwt. 

Y Côr 
Ar ôl seibiant dros yr haf bydd ymarferion y côr yn ail 
ddechrau nos Fawrth y 13eg am 7 o'r gloch. Mae 
croeso i aelodau newydd ymuno. 

NEWYDDION O’R EGLWYSI 

Hanes y Beibl Cymraeg 
Tîm WILLIam mORGaN 

 
 

Cyfres o 3 sgwrs ar gynorthwywyr yr Esgob Morgan 
yn y gwaith o gynhyrchu Beibl Cymraeg 1588 

 

Edmwnd Prys, Gabriel Goodman,  
David Powel, Richard Vaughan 

 
 

Dydd Mercher 11.30 am – 1.00 pm  
(Paned ar gael rhwng 11.15 a 11.30), 

 Medi 21, 28 a Hydref 5 yn Eglwys Dewi Sant. 
 

Tiwtor: Gwynn Matthews 
 

Dim tâl mynediad – croeso cynnes i bawb. 
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EGLWYS EBENESER 

Café Français 
Diolch o galon i Annick ac Elwyn Moseley am drefnu a 
chynnal caffi arbennig ar fore Sul, 3ydd Gorffennaf. 
Roedd pob math o ddanteithion Ffrengig blasus wedi’u 
paratoi a chafwyd llawer o hwyl yng nghwmni ein 
gilydd. Llwyddwyd i godi £300 i’n helusen Alzheimer’s 
De Cymru. 

Bedyddio 
Cynhaliwyd bedydd Mali a Macsen Ellis, efeilliaid 
Bethan Mair a Jon ac ŵyr ac wyres Gill a Gethin Lewis; 
ym Methel, Penarth ar Sadwrn, 2ail Gorffennaf. 
Cyflwynwyd y ddau i gynulleidfa Ebeneser ar fore Sul 
3ydd Gorffennaf.  
Ar bnawn Sul, 3ydd Gorffennaf bedyddiwyd Cai Elis 
Partridge, mab Lisa a Gareth yn ei gartref ym Mynydd 
Bychan gan Alun gyda chynrychiolaeth o Ebeneser. 
Bydd yn cael ei gyflwyno i’r gynulleidfa yn Ebeneser yn 
ystod mis Medi. 
Ar fore Sul. 31ain Gorffennaf bedyddiwyd Idris Mathew 
Peleg-Williams, mab Richard a Lucy, brawd bach 
Emrys, ŵyr Arwel ac Eleri a gor-ŵyr i Mair. Pob 
dymuniad da i’r teulu bach sy’n byw yn Los Angeles.   

Blwyddyn Medrau 
Daeth diwedd ar gyfnod Beth Roberts a Miriam Powell-
Davies ar y cynllun yma ddechrau Gorffennaf. Mae 
wedi bod yn fendith cael cwmni'r ddwy yn ein plith 
mewn amrywiol weithgareddau. Diolch iddyn nhw am 
eu cyfraniadau parod bob amser. Pob dymuniad da 
iddyn nhw i’r dyfodol. 

Penblwydd Hapus... 
i Mefus Eirwyn-Evans oedd yn 95 oed ar 6ed 
Gorffennaf. Hi yw ein haelod hynaf. 

BBQ Y Mob 
Daeth tymor clwb ieuenctid i ben gyda barbeciw yng 
nghartref  Tim, Siân, Iwan a Mali Evans yn Rhiwbeina. 
Diolch iddynt am y croeso ac i’r ieuenctid am eu 
ffyddlondeb yn ystod y flwyddyn.  
Llongyfarchiadau i... 
...Gwilym Tudur ar radd dosbarth cyntaf yn y Gymraeg 
a Hanes Cymru.  

...Cynan a Rachel Llwyd; y ddau yn ennill gradd M Phil 
yn y Gymraeg.  

...Jeni Mared Thomas sydd wedi ennill gradd mewn 
Deintyddiaeth  

EGLWYS Y CRWYS 
Cydymdeimlo 
Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf â theulu y 
diweddar Miss Mair Thomas.  Bu Mair yn aelod 
ffyddlon yn yr oedfaon am nifer o flynyddoedd.   Roedd 
bellach wedi ymgartrefu yn Cartref, Llanishen, a byddai 
bob amser yn ddiolchgar ac yn gwerthfawrogi 
ymweliadau misol aelodau’r Grŵp Merched. 

Cyfarchion 
Da deall bod ein Hysgrifennydd Cyffredinol, Mr. Bob 
Roberts, yn gwella wedi’i anffawd.  Edrychwn ymlaen 
at ei weld yn ôl yn ein plith yn fuan. 

Yr Ieuenctid 
Llongyfarchiadau i’n holl ieuenctid a fu yn llwyddiannus 
yn eu arholiadau yn ystod yr haf.  Pob dymuniad da 
iddynt i’r dyfodol. 

Geni 
Llongyfarchiadau i Elin Rowlands a Meic Parry ar 
enedigaeth Enlli Haf.  Mae taid a nain, John a Mali 
Rowlands, a’i modryboedd Gwenno a Mair wrth eu 
bodd.  Pob dymuniad da i’r teulu. 

Gwasanaethau mis Awst 
Hoffai aelodau Eglwys yr Crwys ddiolch yn gynnes 
iawn i Eglwysi Cymraeg Caerdydd am eu croeso yn y 
gwasanaethau gydol mis Awst.  Cafwyd bendith o fod 
yn eu cwmni. 

 

BETHEL, PENARTH 
Llwyddiant 
Dyma’r adeg pan fydd canlyniadau arholiadau ysgol yn 
pwyso. Cyd-lawnhawn gyda’r sawl a brofodd lwydd a 
chyd-gerddwn gyda’r rhai a brofodd siom. 

Codi Arian 
Edmygwn yn ddiolchgar gamp Alun a fu’n seiclo gyda 
ffrindiau o Ferthyr i Benarth gyda’r bwriad o godi arian i 
gynnal Tŷ Hafan. Mil o bunnoedd oedd y nod; erbyn y 
diwedd roedd deirgwaith hynny yn y coffrau.    

Bedydd 
Ar y 24ain o Orffennaf cafwyd oedfa fedydd Steffan 
John, mab Nia ac Alex, ŵyr John a Jane. Yn ôl y 
gweinidog, roedd Steffan John ‘yn ddiddos yn fy 
mreichiau’. Profiad gwych ond stori siomedig, cymaint 
gwell petasai SJ wedi sgrechian. Serch hynny, bendith 
ar y bychan ac ar ei deulu dedwydd. 

Dymuniadau Gorau 
Pob dymuniad da i Catrin a Guto a’u 
teulu wrth iddynt symud eu cartref i Sili.  
Da clywed bod Bethan wedi dychwelyd 
i’w chartref wedi cyfnod yn yr ysbyty. 

Encil 
Cafwyd ysbaid fendithiol iawn ddiwedd 
Gorffennaf gan rai a deithiodd i Ynys 
Bur am encil dan nawdd Cytûn (cangen 
Penarth). Ein gweinidog, Kevin, fu’n 
arwain y myfyrdodau a seiliwyd ar y 
p u m  s y n n w y r .  M y n e g w y d 
gwer thfawrogiad twymgalon o ’ i 
gyf lwyniad didwyll a goleuedig. 
Cyhoeddwyd adroddiad llawnach yn y 
Penarth Times. 
 

 (parhad ar dud. 18) 

 

Cynan a Rachel Llwyd a  
Gwilym Tudur 
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Helfa Drysor Tafwyl 
 yn ardal  

Yr Eglwys Newydd                                                                                                                               

F aint ohonoch sy’n 
gwybod ble mae’r 

gofeb hon i’w gweld? 
Dyma un o’r cliwiau y 
bu’n rhaid i’r ddau dîm 
drodd i fyny ar noswaith 
lawiog nôl ddiwedd 

Gorffennaf ddatrys. Comin Treoda (Philog) oedd yr 
ateb. Mae’r gofeb lechen yn cofnodi gwerthfawrogiad “ 
Ail Uned Evacuation Byddin Yr Unol Daleithiau” o’r 
lletygarwch gawsant gan deuluoedd Yr Eglwys 

Newydd tra roeddynt yn gweithio yn Ysbyty’r Eglwys 
Newydd yn ystod yr ail ryfel byd, ac fel rhodd i 
blwyfolion Yr Eglwys Newydd am eu lletygarwch yn 
ystod y cyfnod hwn planwyd rhodfa hardd o goed 
poplys gan fyddin yr U.D.. 

Bu rhaid cerdded i lyfrgell y pentref i gael ateb i gliw 
arall. Yma mae’r senotaff gyda enwau’r dynion 
laddwyd yn ystod y rhyfel byd cyntaf a’r ail ryfel byd 
ond o dan enwau’r rhai a syrthiodd yn yr ail ryfel byd 
mae 11eg o enwau eraill sef plwyfolion Yr Eglwys 
Newydd laddwyd ar Y Philog Ionawr 1941 gan fom 
fwriadwyd mae’n debyg ar gyfer y ffatri fomiau yn 
Llanishen.  

Chafodd y ddau dîm ymroddgar fentrodd allan ar 
noson wlyb, er trampio drwy fynwent llawn mieri’r hen 
eglwys a sawl siwrnai seithyg arall ddim atebion i’r holl 
gliwiau osodwyd gan Keith Bush, Cadeirydd 
Cymdeithas Carnhuanawc, ond fel arfer aethom adref 
wedi dysgu rhagor am ardal arall o’n prifddinas. 

 
Ambell dro rhown y gorau i’n gerddi 

I gwrddyd â ffrindiau 
Sy’n trin a thrafod blodau 

O hen ardd a’u gwir fwynhau. 
 

M ae englyn y diweddar T. Arfon Williams, a 
gyfansoddodd ar gyfer Cylch Llyfryddol 

Caerdydd yr oedd ef yn aelod ohono o’r cychwyn, yn 
mynegi pwrpas y cylch, ond yn fwy na hynny yn dweud 
y cyfan am y cyfeillgarwch a’r mwynhad a geir yno. 

Rydym yn freintiedig yng Nghaerdydd fod gennym 
gymaint o ddewis o gymdeithasau yn darparu ar ein 
cyfer fel Cymry Cymraeg gyda rhywbeth at ddant 
pawb, ac un o’r cymdeithasau diwylliannol mwyaf 
llewyrchus yw’r Cylch Llyfryddol.  

Cynhelir chwe chyfarfod dros fisoedd y gaeaf a 
dyma flas o’r hyn y buom yn ei fwynhau yn ystod y 
flwyddyn a aeth heibio. Mis Medi: Manon Rhys, 

enillydd Coron Eisteddfod Meifod â’i chasgliad o 
gerddi, ‘Breuddwyd’. Mis Hydref: Bob Morris ar 
Thomas Gee. Mis Tachwedd: Simon Brooks, Pam na 
Fu Cymru. Mis Ionawr: Myrddin ap Dafydd, Yn ôl i’r 
Dref Wen, Mis Chwefror: Llŷr Gwyn Lewis, Rhyw 
Flodau Rhyfel, y ffin rhwng ffaith a ffuglen. Mis Mawrth: 
Anni Llŷn, ‘Bod yn Fardd Plant Cymru’. Cawsom felly 
amrywiaeth o destunau, nosweithiau hwyliog, 
cyfathrebwyr da i’n hannerch, cyfle i drafod a digon o 
hwyl. 

Byddwn yn cyfarfod ar nos Wener yn Ystafell 0.31 
yn Adeilad John Percival (sef Adeilad y Dyniaethau), 
Safle Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd CF10 3EU, 
gyda digon o le i barcio. Dim ond £10 yw’r tâl 
aelodaeth am flwyddyn. Dyna fargen os bu un erioed! 

 

Ar nos Wener y 30ain o Fedi y bydd ein cyfarfod 
cyntaf y tymor yma a’n gwestai fydd Aneirin Karadog, 
enillydd Cadair yr Eisteddfod Genedlaethol eleni am ei 
ddilyniant o gerddi, ‘Ffiniau’. Cafodd ganmoliaeth uchel 
am ei waith, mae’n berson cyhoeddus adnabyddus, ac 
rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn at ei groesawu. 
Felly ymunwch â ni a chewch noson i’w chofio!  

YR EGLWYS EFENGYLAIDD 

Genedigaeth 

Llawenhawn gyda Emyr a Catrin James ar enedigaeth 
Ania Lili, wyres fach gyntaf i Wyn a Christine a 
chyfnither fach newydd i Trystan a Steffan. 
Priodas 
Dymunwn bob bendith a hapusrwydd i Ifan Lewis ac 
Esther Burns ar ei priodas. 
Ymddeoliad 
Dymunwn yn dda i Janet Evans wrth iddi ymddeol fel 
athrawes yn Ysgol Gymraeg Sant Baruc, y Barri. 

Diolch 
Diolch yn fawr i Aled Lewis am ei holl waith eleni. Bu 
Aled yn gweithio rhan amser i’r eglwys yn wirfoddol – 
yn pregethu ac yn helpu gyda’r clwb plant ynghyd â 
phethau eraill. 

Dysgwyr 
Bydd y bore coffi i’r dysgwyr sy’n awyddus i ymarfer eu 
Cymraeg yn ail gychwyn 10 Medi am 10.30. Yn y 
cyfarfod cyntaf bydd Christine James yn arwain sesiwn 
ar ‘Cofio Aberfan’. Croeso cynnes i bawb. 

Cymdeithas 
Carnhuanawc 

Y Cylch Llyfryddol 

Llongyfarchiadau  

Llongyfarchiadau i Ceiri a Tricia Torjussen, Los Angeles, ar enedigaeth merch fach o'r enw Anwen Grace. 
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Eglwys Dewi Sant -  

Gwibdaith i Henllan 

A r ddydd Iau, Awst 18 aeth criw ohonom, aelodau 
yn Eglwys Dewi Sant, i ymweld ag Eglwys y 

Carcharorion yn Henllan, Sir Aberteifi. Mae hon yn 
eglwys unigryw, a grëwyd gan garcharorion rhyfel o'r 
Eidal adeg yr Ail Ryfel Byd. 'Roeddem wedi trefnu i 
gwrdd â Jon Meirion Jones yno i gael yr hanes. 
Aethai'r carcharorion ati i droi un o'r adeiladau ar y 
safle yn eglwys, ac y mae hanes ei chreu yn 
wefreiddiol. 

Pan oedd Jon yn brifathro Ysgol y Ferwig, heb fod 
ymhell o Henllan, darllenodd stori Dyddgu Owen, "Yr 
Allor", i'w ddisgyblion. Gwefreiddiwyd y plant gan y 
stori, ond profodd un gair yn rhwystr iddynt. Gan fod y 
mwyafrif ohonynt yn dod o gefndir anghydffurfiol, ni 
wyddent beth oedd 'allor'. Aeth y prifathro a'r plant i 
weld allorau mewn pum eglwys leol, gan gynnwys yr 
eglwys yn yr hen wersyll yn Henllan, sef Eglwys y 
Galon Gysegredig. Creodd yr eglwys, gyda'u 
haddurniadau a'i murluniau cain, argraff fawr ar y plant. 
Gofynnwyd yr un cwestiwn ag a ofynnwyd gan W.J. 
Gruffydd ('Elerydd', y cyn-archdderwydd') sef 'Pwy 
oedd yr arlunydd-garcharor a roes enaid i'r miwral?' Ar 
gais y plant, aeth y prifathro ati i chwilio am yr arlunydd 
hwn, ac fe ddaeth o hyd iddo. 

Ysgrifennodd lythyr ato yn ei gartref yn yr Eidal, a 
chafodd ateb, ynghyd a llond parsel o roddion i'r plant. 
Enw'r Eidalwr oedd Mario Ferlito a gwahoddwyd ef a 
nifer o gyd-garcharorion i Gymru gan blant Ysgol y 
Ferwig a'u teuluoedd, ac o ganlyniad fe ffurfiwyd 

cyfeillgarwch cadarn rhwng pobl y Ferwig a'r cyn 
garcharorion hyn a'u teuluoedd ac yn enwedig rhwng 
John Meirion a Mario Ferlito. 

Cofnodir yr hanes yn llawn yng nghyfrol John 
Meirion 'Y Llinyn Arian' (Cyhoeddiadau Barddas, 
2007). Er mai rhyfel yw cefndir y stori mae'n dangos fel 
y mae cyfeillgarwch a brawdgarwch yn drech na phob 
gelyniaeth a chasineb. 

O Henllan aethom i fyny i fferm Rhydgoch ger 
Ffostrasol (neu fwyty Eidalaidd La Calabria) i gael pryd 
o fwyd gyda'r mwyaf blasus. Disgynyddion un o'r 
carcharorion sy'n rhedeg y gwesty, ac fe ddychwelodd 
rhai o'r carcharorion i'r ardal ar ôl y rhyfel a phriodi 
merched lleol. Os nad ydych wedi bod, ewch da chi: 
mae'n brofiad bythgofiadwy.  

Cofio Mario Ferlito (Arlunydd Egwlys y Galon 

Gysygredig Henllan, Ceredigion) 

gan Jon Meirion  

 
Am Mario y mae hiraeth – gŵr a oedd 

goruwch hen elyniaeth; 
yn ei gelf a'i awen gaeth 

y ddawn hael a'i ddynoliaeth. 

O feysydd Ornavasso – erw werdd 
i'r 'un' na fydd yno; 

hedd i'w fraint ym mhridd ei fro –  
mae dawn yn wyn amdano. 

Mae ias ac mae emosiwn – yn noddi'r 
llonyddwch trwy'r gwndwn, 

i'r Achos a'r defosiwn; 
Mair a'r Gair – ond heb y gwn. 

Clwb Rygbi Cymry Caerdydd 
Hanner Can Mlwyddiant 

M ae tymor cyffrous o'n blaenau wrth i ni ddathlu 
ein hanner canfed tymor – ac mae gyda ni fwy o 

dimau nag eiroed!  

Mi symudon ni i gaeau chwarae a stafelloedd 
newid newydd ym Mhontcanna fis Mawrth diwethaf, fel 
rhan o gynllun gwella cyfleusterau. Enillwyd gwobr o 
£1000 trwy gystadleuaeth NatWest Rugbyforce yn yr 
haf i'w wario ar gyfleusterau, gan gynnwys storfa 
newydd ar gyfer offer yr Adran Iau. Bu aelodau hen ac 
ifanc yn brysur gyda'r gwaith hyn ym mis Awst.  

Mae gennym dîm dan 16 eleni am y tro cyntaf – 
un cam bach o'r freuddwyd o sefydlu tîm ieuenctid i'r 
Clwb. Ffurfiwyd tîm merched dros 35 oed yn y 
gwanwyn er mwyn chwarae yng ngŵyl byd-eang y 
Golden Oldies yma yng Nghaerdydd ar ddiwedd mis 
Awst. Roedd hi'n wythnos o hwyl a phrofiadau 
cofiadwy ac maent wedi eu hysbrydoli i ddechrau tîm 
agored i chwarae'n rheolaidd drwy'r tymor. Cofiwch 
gysylltu os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno 
gyda'r adran newydd hon. 

Ar ôl i'r Tîm 1af a'r 2il Dîm chwarae oddi cartref ar 
ddiwrnod agoriadol y tymor, bydd un gêm gartre bob 
penwythnos tan ddiwedd y mis ac mae ambell gêm 

gwpan yng nghanol wythnos. Dewch lawr am dro os 
fedrwch – efallai i weld yr Adran Iau ar fore Sul.  Mae'n 
bleser gweld hyd at 200 ohonynt yno ambell 
benwythnos. Lot o blant, lot o dalent a lot fawr o hwyl! 

Mae sawl digwyddiad ar y gorwel i ddathlu'r 
hanner can mlwyddiant, yn dechrau gyda chinio ar y 
24ain o Fedi. Mi fydd y Tîm 1af yn chwarae gêm 
arbennig yn erbyn Clwb Rygbi Caerdydd ar Gaeau 
Pontcanna ar y 10fed o Ragfyr ac mi fydd taith diwedd 
tymor i Frest rhwng y 26ain a'r 29ain o Fai yn 
ddiweddglo gwych i'r dathlu.   

Edrychwch ar wefan y Clwb am fanylion pellach a 
dilynwch y newyddion diweddaraf ar Facebook a 
Twitter. Os hoffech ymuno fel chwaraewr neu gefnogwr 
neu os ydych am unrhyw wybodaeth arall, danfonwch 
ebost at clwbrygbi@hotmail.com 

Jonathan Owen 

Aelodau’r Clwb wrthi ‘n 
gwella’r cyfleusterau 

mailto:clwbrygbi@hotmail.com
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Eifion Vaughan-Williams 

DRWY LYGAID YR ANIFAIL 
PROFIAD ARTISIG O FYD Y GOEDWIG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D aeth rhaglenni natur yn hynod boblogaidd yn 
rhannol oherwydd datblygiadau technolegol a’u 

gwnaeth yn bosibl i osod camerâu bychain iawn ar 
adar ac anifeiliaid er mwyn ein galluogi ni i gael y 
profiad o hedfan fel eryr neu stelcian fel llwynog. Ond 
gweld y byd trwy ein llygaid ni a wna’r camerâu hyn ac 
nid trwy lygaid yr anifail ac o ganlyniad gallent roi cam-
argraff i ni. Rhaid cofio na wêl sawl rhywogaeth yr 
amrywiaeth o liwiau a welwn ni; eraill prin yn gallu 
gwahaniaethu rhwng golau a thywyllwch ac eraill yn 

berchen ar synhwyrau na feddwn ni i’w galluogi i 
wneud synnwyr o’u cynefinoedd amrywiol. 

Ymdrech lew oedd y profiad rhith realiti a gafwyd yn 
‘Drwy Lygaid yr Anifail’ ym Mharc Bute yr haf hwn i roi 
perpectif tra-gwahanol i’r gwyliwr o fyd yr anifail. Wedi 
gwisgo penwisg a phecyn cefn electronig cafodd y 
cyfranogwyr eu tywys trwy goedwig rhithwir gan 
gyhwfan fel gwyfyn a gwas y neidr, neidio fel broga a 
hedfan fel tylluan. Gellid troi y pen a’i symud i fyny ac i 
lawr er mwyn synhwyro tirlun 360o yr anifail a phrofi 
amrywiaeth o synau y fforest, lliwiau, patrymau a 
theimlo curaid adain gwas y neidr a naid y broga. 
Profwyd hefyd gylch bywyd y fforest wrth i’r gwyfyn 
gael ei lyncu gan was y neidr, ac yna’r gwas y neidr yn 
cael ei fwyta gan y broga, cyn i hwnnw yn ei dro 
wynebu difodiant gan y dylluan.   

Cyfuniad hudol o ymchwil gwyddonol, technoleg a 
dehongliad artistig oedd y sioe ond cyfuniad a 
weithiodd i roi profiad y gallai rhywun ymgolli’n llwyr 
ynddo am ddeg munud byr a chael ei ysbrydoli i 
ymdeimlo’n fwy â’r cyfoeth o fyd natur o’i amgylch wrth 
ddiosg y penwisg a cherdded allan o’r goedwig. 

Ond roedd mwy i hyn na dehogliad artistig o sut y 
gwêl rhai o greaduriaid byd natur eu cynefinoedd. 
Roedd yma hefyd ymgais haeddiannol i ennyn 
diddordeb oedolion a phlant i ymddiddori a 
gwerthfawrogi rhyfeddodau’r cread.  

Crëwyd y cyflwyniad gan Marshmallow Laser Feast 
ac fe’u cyflwynwyd gan yr RSPB a Migrations mewn 
partneriaeth gyda Chyngor Dinas Caerdydd.  

Eirian Dafydd  

H yfrydwch pur i mi oedd bod yn y Pagoda ar y 
Maes i gyd-ddathlu, gyda llu o’i ffrindiau, yn 

seremoni cyflwyno’r Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg 
i Guto Roberts (Llantrisant). Os bu haeddiant 
erioed….Llywyddwyd y cyfan yn urddasol fel arfer gan 
Gary Nicholas, Llywydd yr Eisteddfod. Bu galw ar ei 
ddoniau creadigol pan sylweddolwyd (a’r seremoni 
wedi dechrau) nad oedd y Fedal ei hun yn bresennol. 
Bu rhaid i’r Athro Deri Tomos, yn rhinwedd ei swydd fel 
Cadeirydd y Panel Gwyddoniaeth Cenedlaethol, redeg 
nerth ei draed i ddod o hyd i’r Fedal ac achub y 
seremoni arwisgo. Bron i’r llawenydd droi’n llanast, ond 
trodd arswyd yn stori dda. 

Da oedd cerdded yn y Pafiliwn Gwyddoniaeth a 
gweld y bwrlwm o weithgaredd, gydag un o’n 
haelodau, yr Athro Arwyn Jones, yn amlwg ei 
wasanaeth. Diolch iddo ac i eraill a sicrhaodd ffyniant 
er gwaethaf cyfnod blin yn y paratoadau dros y gaeaf. 

Daliwyd at safon uchel yn y darlithoedd a 
draddodwyd, deunydd diddorol a chyflwyniad graenus. 
Cyn y Brif Ddarlith, cafwyd achlysur cynnes ac 
urddasol, dan ofal yr Athro Deri Tomos, i gydnabod yn 
ddiolchgar gyfraniad dau a gollwyd ers y Genedlaethol 
ddiwethaf, Dr Elwyn Hughes (Pentyrch a Chaerdydd) a 

Dr John Davies (Abertawe). 

Mewn sesiwn dan ofal yr Athro Gareth Roberts 
(Bangor) clywyd y newyddion bod Syr John Meurig 
Thomas (Cwm Gwendraeth, Abertawe, Bangor, 
Aberystwyth, Caergrawnt) wedi derbyn gwobr aruchel 
gan y Gymdeithas Frenhinol, sef Y Fedal Frenhinol. 
Dyma gydnabyddiaeth bellach o gyfraniad tra 
chyfoethog i gemeg, i gemeg ‘gwyrdd’ yn fwyaf 
diweddar. 

Yn ôl fy arfer byddaf yn cribo’r Cyfansoddiadau a 
Beirniadaethau am gyffyrddiadau gwyddonol. Tenau 
iawn yw’r cnwd eleni. Wrth gwrs teg yw cydnabod bod 
y Goron wedi’i hennill gan un sy â gradd yn y 
gwyddorau ac sy’n dal i weithio mewn maes perthynol. 
Nid yw ei chynnyrch barddol yn wyddoniaeth amlwg, 
ond nid yw’n llai o orchest am hynny. Ond roedd y 
llwyddiant yn rhyfeddod i’r cylchgrawn Golwg (Awst 4) 
gyda’r clawr blaen yn bloeddio Trin Geiriau – Camp y 
Bardd a’r Gwyddonydd. Ar dudalen 7 ceir sylwadau 
craff gan Elinor Gwynn ei hun. O ble a pham daeth y 
syniad gwirion nad yw gwyddonwyr yn gallu trin 
geiriau?           

Yn reddfol prynais gopi o’r nofel a enillodd Gwobr 
Goffa Daniel Owen, yn bennaf am ei deitl, 
Ymbelydredd. Y Prifardd Guto Dafydd yw’r awdur. 
Ewch ar ei hôl. 

Neville Evans 

Cymdeithas Wyddonol  
Cylch Caerdydd 

Llun: Migrations 
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Y Tafwyl Orau Eto  

A r benwythnos braf ym mis Gorffennaf, daeth 
mwy o bobl nag erioed i Tafwyl, gyda 36,500 o 

bobl yn heidio drwy giatiau Castell Caerdydd dros y 
penwythnos. 

Roedd ail ddiwrnod yr ŵyl, dydd Sul, yn fwy prysur 
nag erioed o’r blaen gyda’r arlwy yn denu 15,500 i’r 
maes, gan ychwanegu at y 20,000 ddydd Sadwrn a’r 
1,000 ddaeth i’r digwyddiadau drwy gydol yr wythnos. 

Bydd yr ŵyl yn cael ei chynnal mewn lleoliad 
gwahanol y flwyddyn nesa’ gan fod rownd derfynol 
Cynghrair y Pencampwyr yn cael ei chynnal yn y 
ddinas. 

Bydd yr ŵyl, oedd yn dathlu ei phen-blwydd yn 10 
oed eleni, yn dychwelyd i erddi’r castell yn 2018. 

Ymysg uchafbwyntiau’r ŵyl eleni oedd 
perfformiadau gan y triawd pop o’r 90au, Eden, a 
Candelas, fu’n arwain y dorf yn canu anthem 
swyddogol Radio Cymru ar gyfer Euro 2016, Rhedeg i 
Paris. 

Dywedodd Prif Weithredwr Menter Caerdydd, Siân 
Lewis: “Roedd hi’n benwythnos arbennig unwaith eto 
eleni ac roedd hi’n braf gallu 

croesawu cymaint o ymwelwyr i ddathlu diwylliant 
Cymraeg gyda ni. 

 

Oherwydd digwyddiad arall yng Nghastell Caerdydd 
yn 2017 bydd Tafwyl yn symud i leoliad newydd am 
flwyddyn yn unig gyda’r lleoliad a'r dyddiad i’w 
gyhoeddi yn fuan. 

“Rydym yn edrych ymlaen 
at gynnal yr ŵyl mewn 
lleoliad gwahanol ac yn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tîm Criced Yr Eglwys Newydd 
 

Dwi di bod yn chwarae criced i dîm yr Eglwys Newydd 
am ryw ddwy flynedd erbyn hyn ac rwyf wrth fy modd. 
Eleni, cawsom y cyfle i chwarae yn erbyn tîm o Dubai. 
Roeddent yn dîm cryf, ac roedd chwarae yn eu herbyn 
yn her! Cefais fy newis i agor y batio ac o’r cychwyn 
cyntaf sylweddolais pa mor gyflym oedd ein 
gwrthwynebwyr. Y sgôr terfynnol oedd 119 i Dubai, a 
91 i ni. Roedd rhieni Dubai yn awyddus i chwarae gêm 
yn erbyn rhieni ein tîm ni, ond trwy lwc, ni 
ddigwyddodd hynny; byddai gweld dad ar y cae yn 
hunllef! 

Osian Williams 

Osian yn 
agor y 
batio 
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   Rhif: 165 
 
 
 
 
 

 

 

Ar Draws 
2.  Cywasgu’r barfog i’r sach (3) 
5.  Fflach o olau mewn pelen wydr dienw (6) 
7.  Cymysgedd mor dew yw’r moddion chwerw (6) 
9.  Hanfodol i gêm â risg o ddymchwel (3,1,7) 
10. Safnau poenus,clwyfus (6) 
11. Y smala ar ganol ein hudo ni o Lundain (6) 
13. ‘Pan fo tôn pêr ----- 
       Hyd y dail, yn hudo dyn’ (LM) (6) 
16. Lobsgows yw rhoi’r da yn y cawl (6) 
18. Diau sylw gŵr dry i’r gochelgar (11) 
19. Gloywi bloc ia wedi toddi (6) 
20. ----- ----- ----- bid bont (1,2 ,3) 
21. Rhaid cadw hwn ar amser (3) 
 

I Lawr 
1.  Cledro, pwyo ar yn ail, cyn diwedd pnawn bydd fel 
 rhecsyn (6) 
2.  Cefnu ar ganol cyffesu gerbron y gwan (6) 
3.  Diod o eira iawn (6) 
4.  Lliwio ar ôl curo enbyd (6) 
6.  Yn cyfeirio’r cynefino (2,9) 
8.  ‘Mwy o boen sy ar ----- ----- ----- 
      Nag ar eraill yn llafurio’ (tradd) (3,2,6) 
10. Y dyn cyntaf ar bob golwg (3) 
12. Dwli yw dechrau loncian oddeutu Lerpwl (3) 
14. ‘Beth yw’r haf i mi? 
       Dim ond gaeaf llwm a ----‘n lli’ (Th.P.W.) (6) 
15. ‘Awn i Fethlem bawb dan ganu 
       -----, dawnsio a difyrru’ (Rh.P) (6) 
16. Tarddiad y cynnydd (6) 
17. ‘Mae’n ----- yng nghanol y llu 
       Sy a’u nifer fel glaswellt y maes’ (WW) (6) 

Atebion Croesair Rhif 163 

Ar Draws: 1. Llesg   4. Pryddest   8. Archaeolegwyr    
9. Cenhades   10. Edwi   12. Nacaol   14. Coegni   16. 
Ynni   17. Castellog   20. Fel mellten goch   21. Straeon 
22. Swil 
  

I Lawr:  2. Eirin   3. Gwahanol   4. Pioden   5. Yfed    
6. Enwedig   7. Toreithiog   9. Cynhyrfus   11. Ffortunus   
13. Canolwr   15. Capten   18. Lluosi   19. Wele 
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Enillydd Croesair Rhif 163 

Catrin Rowlands, Caerffili  

Danfonwch eich atebion at Rhian Williams  
erbyn 5 Hydref  2016. 

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

 

 

Haf  Yr Hen Lyfrgell 

M ae wedi bod yn haf prysur yn Yr Hen Lyfrgell, ein 
haf cyntaf ers sefydlu’r ganolfan Gymraeg, gyda 

chynadleddau a chyfarfodydd lu yn ein hystafelloedd. 
Roedd hi’n bleser croesawu criw o Gapel Tabernacl ac 
aelodau o’r British Youth Council, Age Cymru, Pobl 
Group a llawer mwy yn ystod Gorffennaf ac Awst. 

Roedd hi’n gyfnod o ddathlu hefyd i raddedigion ein 
dinas gyda pharti graddio Ysgol Gymraeg Prifysgol 
Fetropolitan Caerdydd yn cael ei gynnal yma yn ogystal 
â chiniawau i’r anrhydeddus o Brifysgol Caerdydd. 
Rydym yn diolch yn fawr iawn i’r gwirfoddolwyr 
brwdfrydig sydd wedi’n helpu i groesawu ymwelwyr i’r 
ganolfan dros y misoedd diwethaf. 

Ymysg uchafbwyntiau’r haf oedd cael bysedd prysur 
y plantos yn Amgueddfa Stori Caerdydd ar gyfer eu 
sesiynau Haf Crefftus pob dydd Mercher. Efallai ein 
bod wedi gweld artistiaid disglair y dyfodol yn cael eu 
meithrin yma dros y misoedd diwethaf! 

Ym mis Awst cynhaliwyd wythnos Cymraeg i’r Teulu 

yma gan Cymraeg i Oedolion Prifysgol Caerdydd gyda 
theuluoedd yn mwynhau gwersi hwyliog yn ein 
hystafelloedd dysgu gyda rhwydd hynt i’r plant 
ddefnyddio créche Mudiad Meithrin. Mae prosbectws 
2016/17 Cymraeg i Oedolion nawr ar gael gyda gwersi 
i bob lefel yn cael eu cynnal yma drwy gydol y 
flwyddyn. Am fwy o wybodaeth ewch i wefan: 
www.welshforadults.cardiff.ac.uk   

Bydd Caffi Bar Yr Hen Lyfrgell yn ailagor fis yma dan 
arweiniad Menter Caerdydd. Bydd y Fenter yn rhedeg y 
gofod dros dro nes bydd partner newydd yn cymryd yr 
awenau. Bydd amserlen gyffrous o ddigwyddiadau dros 
dymor yr hydref gan gynnwys cerddoriaeth acwstig 
byw, sesiynau llenyddol, digwyddiadau i blant a llawer 
mwy. Bydd ein cwis misol dan ofal Dylan Elidyr hefyd 
yn parhau gyda’r nesaf ar Fedi 21ain. Cofiwch gadw 
golwg ar ein gwefan ar gyfer y wybodaeth ddiweddaraf. 
www.yrhenlyfrgell.cymru  

Boed am baned, i siopa, am wersi neu gyfarfod - 
gobeithio gallwn eich croesawu yma i’r Hen Lyfrgell yn 
fuan. 
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M ae wythnos yn amser maith mewn 
gwleidyddiaeth - ac mae'r Haf yn dymor hir ym 

myd bwytai Caerdydd. Yn ystod wythnos olaf 
Gorffennaf, caewyd caffi/ bar Amser Yr Hen Lyfrgell, 
wedi i Clwb Ifor Bach benderfynu roi'r gorau i redeg y 
lle. Bydd menter newydd yn lansio yno ym mis Medi, 
gyda'r pwyslais ar weini 'Tapas Cymreig'; rhagor am 
hynny, a marn i ar y cyfan fis nesa - coeliwch chi fi, 
mae na ddigon i ddweud! 

A dros benwythnos gŵyl banc mis Awst 
penderfynodd Jay Rayner o bapur Sul yr Observer 
ddenu nyth cacwn i'w ben, wrth feirniadu sîn fwyd 
Caerdydd. Er iddo ganmol bwyty The Classroom / Y 
Dosbarth yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro, soniodd ei fod 
yn eithriad mewn dinas ddi-fflach. Aeth y Trydarfyd yn 
benwan, gan arwain at benderfyniad plentynaidd 
Rayner i 'gefnu' ar Gaerdydd. Does gen i ddim problem 
gyda beirniadaeth o fwytai'r ddinas, gan rywun sy'n 
gyfarwydd â'n diwylliant bwyd; ond cyfeiriodd at erthygl 
'clickbait' Wales Online fel ffon fesur, yn hytrach nag 
ymweliadau eraill i brofi bwytai'r ddinas dros ei hun. 

Faswn i ddim yn anghytuno 
ag ef fod gor-bwyslais yma ar 
hyn o bryd ar gwmniau 'bwyd y 
stryd'; ond mae diwylliant 
sylfaenol o'r fath yn arwydd o 
addewid mawr, gan roi cyfle i 
gwmniau bychain, anibynnol, 
greu argraff fawr. 

Un enghraifft amlwg yw 
Dusty Knuckle Pizza, a sefydlwyd 
ddeunaw mis yn ôl - un o sêr 
niferus y Cardiff Street Food 
Circus, sy' mlaen yng Ngerddi 
Soffia tan ddiwedd y mis. Fe'i 
sefydlwyd gan Phil Lewis, Cymro Cymraeg o 
Lanymddyfri, sydd bellach yn byw yn Ngroesfaen. Bu'n 
gweithio ym maes Gofal Cymdeithasol am hir, â 
diddordeb mawr mewn taclo digartrefedd, a 
phroblemau cysylltiedig â maeth, ond roedd hi'n 
freuddwyd ers tro ganddo i weithio ym myd bwyd, a 
hynny yn yr awyr agored. 

Sefydlodd stondin bob dydd Sul ym marchnad 
Glanyrafon, gan ddatblygu perthynas â'i gyd-
gynhyrchwyr lleol; ymysg y pizzas mwyaf poblogaidd 
oedd y Riverside Special, sef cyfuniad o flasau ffres y 
farchnad ar y bore, gan gynnwys llysiau tymhorol 
cwmni Blaencamel. Ym mis Ebrill eleni, gadawodd Phil 
ei swydd, er mwyn sefydlu bwyty bach dros dro; pop-
up poblogaidd yn iard gefn bragdy Crafty Devil, ar Heol 
Llandaf, Treganna.   

Yno, ym mis Mai, cefais flas ar y pizza pwdin 
gwaed gan hen ffrind y golofn hon, Illtud Llyr Dunsford 
(cwmni Charcutier), a fagwyd yng Nghaerdydd. Ac yn y 
Street Food Circus tan ddiwedd mis Medi, cewch flasu 
creadigaeth arall rhwng y ddau. Doedd Phil ddim 
awydd cynnig unrhywbeth mor amlwg â pizza 
Peeperoni nes y gwyddai y gallai gynnig fersiwn 
unigryw, a diolch i selsig ffenigl Charcutier, mae'r blas 
bendigedig y tu hwnt i'r cyffredin.  

Yn ogystal â'r syrcas - a'r stondin wreiddiol yng 
Nglanyrafon - mae modd profi pizzas Dusty Knuckle yn 
eu cartref newydd, rhwng nos Iau a phnawn Sul, yng 
ngweithdy Printhaus yn Nhreganna. Mae'r berthynas 
glos â bragdy lleol Crafty Devil yn parhau, ynghyd â 
Pipes Pontcanna a bragdy newydd sbon Y Rhath. Yn 
wir, crewyd cwrw ar y cyd â Crafty Devil, i gyd-fynd ag 
un o hoff bizzas Phil ei hun; mae'r cwrw golau Crafty 
Knuckle, gyda'i blasau oren a lemwnwellt yn deffro 
blasau'r pizza eog wedi'i fygu, caws gafr, lemon a 
marchruddugl. Neu, ag ystyried fod wyth pizza ar 
gynnig ar bob bwydlen, beth am archebu pizza 

llysieuol; marchsgall (artichoke), 
brwyniaid (anchovies), pak choi, 
coriander a leim; neu eirin 
gwlanog, cnau pîn, sicori a 
gremolata cnau cyll. 

Ym mis Tachwedd, bydd Phil a'i 
griw yn mynd ar bererindod, gan 
yrru'r fan bizza yr holl ffordd o 
Gaerdydd i Napoli heb wario'r un 
geiniog. Y bwriad yw cyfnewid 
cynnych trwy weini pizzas Dusty 
Knuckle, i godi pres i elusennau 
sy'n agos at galon Phil; tlodi plant 
ac addysg bwyd - ac effeithiau 

daeargryn diweddar yr Eidal. 

Tan hynny bydd Phil a'i bartner Deb Noyes, yn 
canolbwyntio ar bob elfen o'u hymerodraeth - ynghyd 
â'u pedwar o blant! Fyddai Phil heb adael ei swydd ar 
hap, heb greu rhwydwaith glos o'i amgylch o 
gynhyrchwyr, ac artistiaid, cefnogol. Dyna dwi'n credu 
sydd ar goll mewn beirniadaeth gan ffigwr o Lundain; 
dealltwriaeth aml-haenog o dirlun bwytai Caerdydd. 
Ydy, mae canol y ddinas yn gyforiog o gadwyni, gan roi 
argraff ddigon cyffredin i rai; ond mewn dinas mor 
fechan rhaid mentro tua'r cyrion, lle mae'r rheiny â 
gweledigaeth - a chwsmeriaid ffyddlon, i'w cefnogi nhw 
bob cam. 

Dusty Knuckle Pizza; The Printhaus, 70A Heol Llandaf, 
Treganna CF11 9NL - 07943826701 / 07807038690 

Canllaw Bach Caerdydd gan Lowri Haf Cooke, 

£9.99 (Gwasg Gomer) 

Bwytai Merch y Ddinas 

“dros benwythnos gŵyl banc mis Awst penderfynodd Jay 

Rayner o bapur Sul yr Observer ddenu nyth cacwn i'w ben” 

Lowri Haf Cooke 
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Chwaraewyr Dan 7 Oed 

Cymrodorion Caerdydd 
Sefydlwyd 1885 

 

Cyfarfod agoriadol tymor 2016-17 
 

Yr Hen Ficer – ‘Seren Fore’ 

Cyflwyniad gan y Parchedig Dyfrig Lloyd  
yn dilyn ei arwisgiad fel Llywydd 

 

Nos Wener 7 Hydref, 7.30 yh 
Neuadd Eglwys Dewi Sant 

 

Croeso cynnes i bawb 
Ni chyfyngir y cyfarfodydd i aelodau yn unig 

Am wybodaeth bellach cysyllter â’r ysgrifennydd  
029 20562880 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 28 Heol Eglwys Fair/St Mary St,  
Caerdydd. CF10 1AB.  

 T: 029 20371393  
E: info@hywelsamuel.co.uk  

w: www.@hywelsamuel.co.uk  

 
Sefydlwyd ein deintyddfa annibynnol dros 40 

blynedd yn ôl yng nghanol y brifddinas ar Heol 
Eglwys Fair. Mae ein lleoliad canolog yn ddelfrydol ar 

gyfer gweithwyr yng nghanol y ddinas.  
Rydym yn cynnig triniaethau Gwasanaeth Iechyd 

Gwladol a phreifat ac yn croesawu cwsmeriaid 
newydd ar hyn o bryd.  

 
Hoffwn estyn croeso cynnes i Aaron Gwynedd o 

Gaernarfon a Leah Mc Dougall o Aberystwyth sy’n 
ymuno efo’r practis.  

 
Cysylltwch â ni heddiw i wneud apwyntiad gan nodi 

HS/Dinesydd.  

 

Caffis Cymru 
Lowri Haf Cooke 

 
Gweler adoylgiad o  

lyfr Lowri ar gaffis Cymru  
ar dud. 6. 

 GRADDAU CYFRWNG CYMRAEG 
PRIFYSGOL ABERTAWE 

L longyfarchiadau i dri myfyriwr o ddalgylch y 
Dinesydd a lwyddodd i ennill graddau trwy 

gyfrwng y Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe eleni. 

Cynddisgybl o Ysgol 
Stanwell, Penarth, yw 
Georgina Attwood a 
enillodd radd BA yn y 
Gymraeg a’r Cyfryngau. 
Ar ôl astudio Cymraeg fel 
ail iaith, dywedodd hi: 
“Roedd y cwrs yn brofiad 
gwych i ddefnyddio fy 
N g h y m r a e g  y n 
ysgrifenedig ac ar lafar a 
dysgu am bynciau 
newydd.” 

G r a d d  B S c 
Daearyddiaeth gafodd 

Elliot Johns a Rhiannon 
Phillips Griffiths, y naill o 
Ysgol Gyfun Gymraeg 
Plasmawr a’r llall o Ysgol 
Gymraeg Bro Morgannwg. 
Dywedodd Elliot bod astudio 
rhai modiwlau trwy gyfrwng 
y Gymraeg wedi rhoi ‘cyfle 
manteisiol a hwylus’ iddo 
w r t h  f e d d w l  a m 

gyflogadwyedd yn y dyfodol.  

Ochr yn ochr â’i 
hastudiaethau, bu Rhiannon 
yn weithgar iawn fel 
Cyfarwyddwraig Gerddorol y 
Gymdeithas.  


