
   

Ffrwythau a blodau’r Hydref  yn 
Eglwys Dewi Sant  

[llun gan Beti Davies] 

Croeso i’r 
Hydref 

Owain Doull, y Cymro Cymraeg 
cyntaf  i ennill medal Olympaidd 

aur gyda disgyblion ei hen ysgol, 
Ysgol y Wern 

Croeso nôl i’r Arwr 

Croeso i dymor 
newydd o chwaraeon 

Croeso i ysgol 
Gymraeg newydd 

Tîm pêl-droed Cymric — 
i mewn i’r gôl â nhw 

Disgyblion cyntaf   
Ysgol Gynradd Gymraeg 

Hamadryad 
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Côr Canna 

Hawlfraint: BBC Cymru Fyw 

Hawlfraint:BBC Cymru Fyw 

Hawlfraint: BBC Cymru Fyw 

 

W rth gychwyn ar dymor newydd yn hanes Aelwyd 
Hamdden Cymry Caerdydd dathlwyd 25 

mlynedd ei sefydlu yn 1991, ar Fedi 21ain, gyda 60 o 
aelodau ffyddlon yn bresennol. 

Croesawyd aelodau newydd a chyn-aelodau gan y 
Cadeirydd, Y Parchedig Allan Pickard. Y gwesteion 
oedd Alwyn a Joy Humphreys – dau â chysylltiad agos 
â’r Aelwyd a’r Côr dros y blynyddoedd. 

Y ddwy a fu’n gyfrifol am sefydlu’r Aelwyd yn 1991 
oedd y ddiweddar Eilonwy Jones a Gwenda Morgan, 
gwraig a gweledigaeth amlwg. Sefydlwyd y Côr yn 
1997 gan Eilonwy, arweinyddes ddawnus a brwdfrydig. 
Wrth hel atgofion soniodd Gwenda iddynt ddechrau’r 
Aelwyd i feithrin Cymreictod y ddinas. Hi wnaeth dorri’r 
gacen ddathlu o waith Anwen Phillips, gyda 
barddoniaeth bwrpasol gan Eira Jones arni, ynghyd â’r 
bathodyn o waith Gwyn Hopkins. 

  Aelwyd Hamdden, dathliad pwysig, 
  Chwarter canrif, mor nodedig, 
  Cymdeithas glos, cwmni llesol, 
  Bendith arni i’r dyfodol. 

Cyfeiriodd Alwyn at frwdfrydedd y Côr a’i lwyddiant 
yn ennill dair gwaith yn y Genedlaethol yng 
nghystadleuaeth Corau Pensiynwyr. Soniodd Dyrinos 
Thomas fel yr oedd yr Aelwyd wedi cyfrannu cymaint at 
agosatrwydd yr aelodau, a bod yn ‘gartref’ i bawb sy’n 
mynychu’n gyson bob pythefnos yn festri Minny Street. 
I goffau cyfraniad Eilonwy i’r Côr perfformiodd Joy 
Humphreys ddarn celfydd iawn ar y piano – Cysur gan 

Franz Liszt. 

Paratowyd te blasus gan Audrey Lake a’r merched 
– da oedd bod yno i ddathlu! 

Mae croeso cynnes i Gymry’r ddinas ymuno â’r 
Aelwyd. Am fanylion pellach, ffoniwch 2025 4679. 

Aelwyd Hamdden  

Gwenda Morgan 
yn torri’r gacen 

Capten Clwb Golff  yr Eglwys 
Newydd 

 
Yn rhifyn Medi bu Lowri Haf Cooke yn holi’r 
newyddadurwr Dewi Preece am ei waith yn Istanbul, 
Twrci. Ei dad yw Ceri Preece sy’n gapten Clwb Golff yr 
Eglwys Newydd eleni. Mae’n debyg taw geirda’r Parch 
Ddr Dafydd G Davies a hwylusodd y ffordd i Ceri 
ymuno â’r clwb golff poblogaidd hwn – sawl blwyddyn 
yn ôl erbyn hyn! 

Daeth y ddau ynghyd am sgwrs fach y mis o’r blaen. 
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Golygydd Tachwedd 
Alun Treharne 

 
Cyfraniadau erbyn 27 Hydref i: 
aluntreharne@btinternet.com 

91 Windermere Avenue, Parc y Rhath, 
Caerdydd, CF23 5PS 

029 20754436 
                

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: 

Gwynn Matthews 

 

Golygyddol 
 

Eisteddfod  
Y Bae –  

Bant â ni! 
 

 

N os Fawrth Medi 20 fe lawnsiwyd y paratoi ar gyfer Eisteddfod 
Genedlaethol  2018 mewn cyfarfod cyhoeddus yn yr Hen 

Lyfrgell. Cafodd y gynulleidfa luosog anerchiadau cryno a 
phwrpasol gan Elfed Roberts (Prif Weithredwr), Elen Huws Elis 
(Trefnydd) ac Alwyn M. Roberts (Dirprwy Drefnydd). 

Eglurodd Elfed Roberts sut y daethpwyd i ddewis y Bae fel 
lleoliad yr Eisteddfod. Rhestrodd nifer o leoliadau a fu dan 
ystyriaeth, ond am resymau ymarferol, megis diogelwch, dim ond 
dau leoliad yn y diwedd oedd yn bosibl, sef Caeau Pontcanna a’r 
Bae. Côst adfer Caeau Pontcanna wedi Eisteddfod 2008 oedd 
£400,000, a’r gôst o wneud hynny yn 2018 fyddai hanner miliwn o 
bunnoedd, swm na allai’r Eisteddfod ystyried ei dalu. Y Bae, felly, 
oedd yr unig ddewis ar ôl. 

Roedd yr adnoddau y gallai’r Bae eu cynnig yn arbennig iawn. 
Cafwyd cydsyniad parod i ddefnyddio Canolfan y Mileniwm, 
Neuadd Hoddinott, Canolfan yr Urdd, Adeilad y Pier Head, Tŷ 
Hywel a’r Senedd a byddai’r Basn at wasanaeth yr Eisteddfod yn 
unig. Byddai Caeau Pontcanna ar gael ar gyfer gwersylla a 
charafanau. 

Ni fyddai’n ymarferol i osod ffiniau i’r Maes ac felly ni ellid codi 
tâl mynediad i’r Bae, ond y bwriad yw codi tâl am seddau cadw ac 
am fynediad i’r prif seremonïau a’r cyngherddau. Yn sicr bydd hon 
yn Eisteddfod unigryw ac fe fydd yn gyfle i arbrofi gyda syniadau 
newydd a chyffrous. Yn benodol, bydd Maes ‘agored’ yn gyfle i 
lawer iawn o rai na fuont erioed mewn eisteddfod i gael blas ar y 
Brifwyl. 

Eglurodd Elen Elis strwythur y pwyllgorau a sefydlir maes o law, 
a dosbarthwyd ffurflenni fel y gallai pwy bynnag oedd yn dymuno 
gwneud hynny wirfoddoli i fod yn rhan o’r holl weithgarwch. Cafwyd 
gwirfoddolwyr i ffurfio Pwyllgor Llywio ar gyfer Cyfarfod Cyhoeddus 
Hydref 12fed pryd yr etholir swyddogion y Pwyllgor Gwaith. 

Trafod y gofynion ariannol wnaeth Alwyn Roberts. Nôd y Gronfa 
Leol yw £320,000, ac fe gyfeiriodd at rai ffyrdd o godi arian oedd 
wedi bod yn llwyddiannus iawn yn achos Eisteddfod Ynys Môn. 

Roedd y nifer a ddaeth ynghyd, y trawsdoriad oedran a’r 
parodrwydd i wirfoddoli, yn argoeli’n dda iawn ar gyfer ‘Steddfod 
wych yn y Bae.  

Strategaeth Iaith y Llywodraeth 
 
Mae Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yn ymgynghori ar y 
strategaeth ddrafft i greu un miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 
2050. Mae’n cynnwys 6 maes datblygu strategol, sef: Cynllunio a 
Pholisi Iaith, Normaleiddio, Addysg, Pobl, Cefnogi a Hawliau. 
Maent yn awyddus i gael barn y cyhoedd ar y cynigion ar gyfer 
gweledigaeth hirdymor. Ceir mwy o wybodaeth drwy droi at: 
https://ymgynghoriadau.llyw.cymru/ymgynghoriadau/strategaeth-y-
gymraeg 

mailto:aluntreharne@btinternet.com
mailto:iestynd@gmail.com
mailto:huwgybuw@aol.com
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U nwaith eto eleni aeth dros wyth mil o’n pobl ifanc 
alluog dros y ffin i astudio mewn colegau yn 

Lloegr tra daeth dros ddeng mil o fyfyrwyr o Loegr i 
astudio yng Nghymru. Does posibl fod safon ein 
colegau mor isel fel bod yr holl filoedd Cymreig wedi 
dewis heidio dros Bont Hafren a chynorthwyo i 
lastwreiddio yr ethos Cymreig yn ein colegau. Yn 
anffodus byddwn yn colli llawer o’r bobl hyn allai fod yn 
gaffaeliad i fywyd economaidd a diwylliannol Cymru 
gan na fyddan nhw’n dychwelyd i fyw yn ein plith. 

Os ydy hyn yn codi’n felan arna’i odd yn dda gen i 
glywed am o leiaf ddwy o’n hysgolion cynradd 
Cymraeg yng Nghymru yn cael canmoliaeth uchel gan 
y Corff Estyn am yr addysg ragorol a gyflenwir ynddyn 
nhw. Cyfeirio ydw i at Ysgol Santes Tudful ym Merthyr 
Tudful ac Ysgol Ifor Hael yn y Betws Casnewydd. Felly 
dydy’r sefyllfa addysg yn ein gwlad ddim yn ddu i gyd – 
o leiaf yn yr ardaloedd hyn! 

Y mis hwn mae hanner can mlynedd wedi pasio 
ers trychineb Aberfan a ddigwyddodd ar yr 21 Hydref 
1966. Yn rhan o’r cofio gwnaeth S4C gomisiynu’r 
cerddor a’r cyfansoddwr Karl Jenkins i sgrifennu gwaith 
i’w berfformio ar yr achlysur. Enw’r gwaith ydy “Cantata 
Memoria” a’r geiriau Cymraeg, Saesneg a Lladin gan y 
Prifardd Mererid Hopwood gynt o Gaerdydd. Mae’r 
drychineb wedi serio ar fy nghof fel miloedd o bobl 
eraill. Athro ifanc on i yn ardal Trelai pan gerddodd y 
prifathro i mewn i’r stafell athrawon yn ystod yr awr 
ginio i gyhoeddi fod na ddamwain ofnadwy wedi 
digwydd mewn ysgol ym Merthyr. Cyrhaeddais i adre 

ar ôl ysgol a gwylio, ar fy nheledu du a gwyn, 
ymdrechion cannoedd o bobl i achub bywydau ar y 
safle. Odd y lluniau yn ddirdynnol ac erys y cof 
amdanyn nhw hyd heddiw. 

Mae Ysgol Glan Clwyd sef yr ysgol uwchradd 
Gymraeg gyntaf yng Nghymru yn 60 oed eleni. Fe’i 
sefydlwyd yn y Rhyl nôl yn 1956, diolch i weledigaeth 
Dr Haydn Williams, Cyfarwyddwr Addysg Sir y Fflint, ac 
aeth ati i berswadio cynghorwyr y Sir am yr angen o 
ysgol o’r fath i dderbyn plant o’r sector gynradd 
Gymraeg yn y sir. Y prifathro cyntaf odd Haydn 
Thomas a phleser o’r mwyaf odd cael sgwrs fer gydag 
o ar Faes Eisteddfod y Fenni. 

Ces i’r fraint o ymweld â’r ysgol nôl ym 
mhumdegau’r ganrif ddiwethaf pan on i’n fyfyriwr yn 
Aberystwyth a threfnodd Dr Jac L Williams, Deon y 
Gyfadran Addysg i nifer ohonon ni ymweld â’r ysgol 
unigryw hon a’r gŵr a’n croesawodd ni odd Haydn 
Thomas! Rhyfedd meddwl fod Cymdeithas Addysg 
Ganolraddol y Cymry yn y Wladfa wedi sefydlu Ysgol 
Uwchradd Gymraeg yn y Gaiman nôl yn 1904 drwy 
ymdrechion y llenor Eluned Morgan ac eraill a’n bod ni 
wedi gorfod aros tan 1956 i weld ysgol debyg yng 
Nghymru! Sôn am well hwyr na hwyrach! Bu Meurig 
Rees, gynt o Gaerdydd a chyn-ddisgybl yn Ysgol 
Cathays, yn brifathro ar yr ysgol hon odd wedi symud i 
Lanelwy erbyn ei gyfnod o yn brifathro. Pen-blwydd 
hapus i Ysgol Glan Clwyd a phob llwyddiant eto i’r 
ysgol hon. 

Colofn  G.R. 

“Does posibl fod safon ein colegau mor isel fel bod yr 

holl filoedd Cymreig wedi dewis heidio dros Bont Hafren 

a chynorthwyo i lastwreiddio yr ethos Cymreig yn ein 

colegau. “ 

 

A r 19 Medi daeth y gymdeithas ynghyd i gyfarfod 
cyntaf y tymor yn ei chartref newydd, sef Capel 

Bethel, Rhiwbeina. Croesawodd y llywydd, Falmai 
Griffiths, sawl wyneb newydd: Anne Davies, Beti a Huw 
Jones, Gwladys a Glyn Jones, a Brenda a Huw 
Edwards. Dymunwyd “Pen-blwydd Llawen” yn bedwar 
ugain oed, i Tom Smith, y trysorydd.  

Gwenallt Rees fu’n annerch, gan sôn am ei 
ymweliadau cyson ers blynyddoedd lawer â Lesotho, 
gwlad fynyddig yn Neheudir Affrica, gwlad sydd wedi’i 
gefeillio â Chymru ers 1985 a gwlad a ddisgrifiwyd fel 
“uffern yng nghanol paradwys”. Yn wyneb y tlodi 
affwysol a’r diffyg cyfleusterau addysgol ynghyd â 
phrinder adnoddau i drin afiechydon fel HIV/Aids a’r 
gwahanglwyf, a’r angen am ofal i ferched beichiog, bu 
Gwenallt yn allweddol yn yr ymdrech i godi arian ac i 

g e f n o g i 
ymdrechion i 
wella’r sefyllfa 
d r u e n u s . 
Mae’n aelod o 
G a p e l  y 
T a b e r n a c l , 
C a e r d y d d , 
sydd bellach 
yn un o bump 
capel sydd 
wedi’u gefeillio 
ag eglwysi yn 
L e s o t h o . 
Cristnogion yw 
80% o’r boblogaeth. Soniodd am ei ymweliad yng 
nghwmni Gary Owen ac am y rhaglen deledu a 
dynnodd sylw at y sychder eithafol. Yn sgil y casgliad 
yn dilyn y rhaglen honno, anfonwyd 240 o barseli bwyd 
i’w dosbarthu. Mae £30 yn bwydo teulu o bump am fis. 
Ar ddiwedd y cyfarfod, gwnaed casgliad at y gwaith yn 
Lesotho. 

Cymdeithas Gymraeg 
Rhiwbeina 

Tom Smith a 
Gwenallt Rees 
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Beti  George 

WHALU MEDDILIE 

M ae'n gynta o Hydref, a rhwng y cawodydd 
mae'n ddiwrnod braf. A rhyw fis felna yw Medi 

wedi bod ym Minawel.  

 Ddeunaw mis ar ôl i'r meddyg teulu gysylltu â'r 
gwasanaethe cymdeithasol i‘w rhybuddio bod angen 
mwy o help arnon ni, mae un wedi ei phenodi o'r 
diwedd i gynllunio'r gofal. Am y tro cynta mae rhywun 
yn teimlo nad ŷn ni ar ein penne'n hunen. Ma' na nifer 
dda o bobl wedi bod yn ymweld â ni dros y flwyddyn 
ddiwetha -  fel petaen nhw'n dod mas o gorneli yn 
rhywle ac yna’n mynd 'nôl yno i lenwi rhyw bapurach i 
brofi eu bod wedi cyflawni rhywbeth. Ond 'dodd dim 
yn newid o'n safbwynt ni. A dyna un o wendide mawr 
gofal dementia -  does 'na ddim strwythur effeithiol. 
Dyw'r gwahanol bobl yma o wahanol adranne o'r 
gwasanaethe  ddim yn siarad â'i gilydd. Heb sôn am y 
diffyg cyfathrebu rhwng  iechyd a chymdeithasol. Wrth 
gwrs fe ddyle'r rhaniad yna rhwng y ddau wasanaeth 
gael ei ddileu yn llwyr ta beth.  

A pheth arall 'dos dim syniad 'da fi at bwy i droi ar 
adeg o argyfwng.  A do fe gafwyd argyfwng rhyw 
bythefnos yn ôl. Drama go iawn! Yng nghanol nos fe 
ges i ryw boene difrifol yn y frest. Meddwl am alw 
ambiwlans. Ond wedyn beth wnelen i â D? Naw tan 

bump yw orie y "tîm" gofal. Sôn am ddilemma!  

Drannoth rodd fy nghoese yn frech i gyd ac ar dân. 
Ffonies y meddyg. Wedi cael y cwestiwn arferol  -  "is 
it an emergency" - fe ges i apwyntiad ddiwedd y 
prynhawn. (Gyda llaw shwd ma dyn i wbod os yw e'n 
"emergency" neu beidio!) 

 Rodd hi'n daer fy mod i fynd i ysbyty Llandoche i 
gael profion. Fel rodd lwc pur yn bod, rodd John mab 
David ar gal i ddod i warchod. Onibai am hynny,  beth 
yn y byd fuswn i wedi neud â David? Dyna ble ma'r 
holl wasanaethe naw tan bump yn methu'r claf  - sy' i 
fod wrth galon y gofal. 

Beth bynnag fe ddois o Landoche chwe awr yn 
ddiweddarach, yn fyw ac yn iach a'r profion i gyd 
diolch byth yn negyddol - neu'n bositif ddylwn i 
ddweud falle!  Ar y tabledi gwrthfeiotig ro'n i'n gymryd 
ar y pryd odd y bai! 

'Rodd hi'n agoriad llygad bod yno. Aelode'r staff 
odd yn delio â fi yn bobl ardderchog. Ond y 
gyfundrefn!  Cleifion ar drolis, wedi bod yno ers peth 
cynta'r bore yn aros am wely.  Mae Aneurin Bevan yn 
chwyrlïo yn ei fedd!    

“Mae Aneurin Bevan yn chwyrlïo yn 

ei fedd! “   

Campfa Newydd Anna Reich 

A  dyma fi o’r diwedd nôl yng Nghaerdydd. Bum 
dair blynedd yn y brifysgol, dwy flynedd yn  

gweithio yn Japan, a phum mlynedd yn gweithio i 
gwmniau mawr yn Llundain cyn newid gyrfa yn 
gyfangwbwl. Bellach rydw i’n gwneud yr hyn sy’n rhoi 
boddhad imi ers degawdau sef gwneud gyrfa o 
gadw’n heini. 

Bum yn mynychu cyrsiau gymnasteg tra’n yr 
ysgol, a phan yn blentyn bach, gwnes i Mam gochi 
droeon pan yn powlio-tin-dros-pen a sefyll a cherdded 
ar fy nwylo pob cyfle gawn i. Cofiwch, dwi ddim yn 
gwneud hynny bellach! Dros y ddegawd olaf yn 
Llundain, fe delais am hyfforddiant fel Hyffordwr 
Personol oedd yn golygu cwbwlhau pob math o 
gyrsiau amrywiol sy’n ymwneud â chadw’n heini e.e 
Ymarfer i Gerddoriaeth ac Ymarfer i’r Anabl. 

Fe sefydlais fusnes hyfforddi personol yn 
Llundain a phan ddaeth yr amser i adleoli, 
awgrymodd fy mhartner Matt, oedd eisoes wedi 
syrthio dros ei ben-a’i-glustiau â Heol y Gadeirlan, ein 
bod yn chwilio am le addas yng Nghaerdydd. 

O fewn fy nghampfa newydd sbon yn 90 Heol y 

Gadeirlan  rydw i’n gobeithio nid yn unig newid cyrff 
ond meddylfryd unigolion hefyd: ail gyflwyno pobl i’w 
gallu corfforol – i’w nerth cynhenid. Pan fydd person, 
yn enwedig merch yn fy mhrofiad i, yn darganfod 
cryfder, mae agweddau eraill yn ei bywyd yn newid er 
gwell. 

Mae Hyfforddwr 
Personol cydwybodol, 
fel fi, yn addysgu ei 
chleientiaid – sut i 
symud, bwyta ac 
ymestyn eu hunain er 
mwyn cael y gorau 
ohonynt eu hunain. 
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Prosiect Pwll y Llan, Gwaelod y Garth 

Mae plant Blwyddyn 6 wedi bod yn rhan o brosiect 
hanes lleol i astudio hanes Pwll y Llan yng Ngwaelod y 
Garth. Trwy gyd-weithio gyda gwirfoddolwyr, haneswyr 
a chynghorydd lleol maent wedi bod yn dditectif hanes, 
gan archwilio i’r drychineb a ddigwyddodd yn y  pwll yn 
1875 pan laddwyd 16 o ddynion a bechgyn.   Ar ôl 
ymweld â’r Pwll ar sawl achlysur a chlywed oddi wrth 
bobl leol, ysgrifennodd bob plentyn ddarn o 
farddoniaeth. Crewyd llyfr o’r gwaith yma, a 
chyflwynwyd llyfr i bob plentyn i gofio am eu rhan yn y 
prosiect.  

Creu pwll natur 
Dros y gwyliau haf fe ddaeth cwmni Cemex lleol i greu 
pwll natur i ni yn yr ysgol gan ddilyn cynllun buddugol 
Megan Jones, Blwyddyn 6. Mae’r Clwb Eco yn bwriadu 
prynu planhigion i’r pwll er mwyn denu creaduriaid o 
bob math atom.  

Cyngor Ysgol 
Llongyfarchiadau i aelodau newydd y Cyngor Ysgol. 
Maent yn edrych ymlaen at drefnu nifer o 
weithgareddau dros y flwyddyn. 

W.I.Gwaelod y Garth 
Diolch yn fawr iawn i aelodau o W.I. Gwaelod y Garth 
sydd wedi bod yn ymweld â Blwyddyn 5 yn wythnosol  i 
ddysgu sgiliau gwnïo, gwau a choginio. Yn ystod y 
flwyddyn llwyddodd pob plentyn i addurno ffedog 
unigol, coginio cacennau a bisgedi blasus a chreu  
clustog yr un gan ddefnyddio sgiliau brodio a gwnïo 
gyda pheiriant. Rydym yn edrych ymlaen at weithio 
gyda hwy eleni eto.        

Blwyddyn 4 a 5 yn ymweld â Chastell Coch 
Fe aeth Blwyddyn 4 a 5 i wylio perfformiad arbennig 
gan Ani Llŷn yng Nghastell Coch yn esbonio hanes 
clera.  Cafodd nifer o blant (ac athro dewr!) eu cyfweld  
gan y rhaglen deledu Heno. Da iawn bawb!  

I bobl ardal Tre-biwt a Grangetown roedd lle i ddathlu 
ar ddydd Llun 5 Medi — diwrnod cyntaf y plant cyntaf 
yn Ysgol Gynradd Gymraeg Hamadryad. Dyma’r 
ugeinfed ysgol cyfrwng Cymraeg yng Nghaerdydd ond 
yr unig un yn y rhan hon o’r ddinas. 

Y pennaeth yw Mrs Rhian Carbis a dywedodd ei bod 
wrth ei bodd yn cael cwrdd â’r plant cyntaf i gamu dros 
riniog yr ysgol. ‘Rydym yn hynod falch o’n lleoliad yn un 
o ardaloedd mwyaf amrywiol ac amlieithog Caerdydd’, 
meddai. 

A barn y plant? ‘Dwi’n hoffi fy ysgol newydd yn fawr’ 
meddai un, ‘ryden ni’n cael lot o hwyl yn Ysgol 
Hamadryad — dwi’n edrych ymlaen at ddod eto fory!’ 
Ac meddai un arall, ‘mae’r athrawon yn garedig ac mae 
lot o ffrindiau newydd ’da fi!’ 

Dywed Rhian Carbis fod yr ysgol wedi derbyn croeso 
cynnes iawn gan eu cymdogion agos, Ysgol Gynradd 
Parc Ninian. Am y tro, mae Ysgol Hamadryad wedi ei 
lleoli ar dir Ysgol Parc Ninian ac mae’r ddwy’n rhannu 
adnoddau ar gyfer amser cinio a’r clwb brecwast. Ond 
ni fyddant yn gymdogion yn hir oherwydd mae’r 
cynlluniau ar gyfer yr adeiladau newydd ar gyrion Parc 
Hamadryad yn mynd rhagddynt yn dda. 

Arwyddair yr ysgol yw ‘Angor cadarn cyn hwylio’r don’ 
a’i nod yw rhoi cyfleoedd i bob plentyn ddatblygu ei 
sgiliau fel ei fod yn barod i godi angor a hwylio allan i’r 
byd mawr. Ac mae logo’r ysgol, sy’n cyfuno angor a 
choeden, yn brawf ei bod yn awyddus bod pob disgybl 
yn ymfalchïo yn ei ardal a’i threftadaeth. 

Ar hyn o bryd nid oes dalgylch penodedig gan yr ysgol 
felly os ydych yn rhiant neu’n ofalwr sy’n ystyried anfon 
eich plentyn i ddosbarth meithrin neu ddosbarth derbyn 
Ysgol Hamadryad ym mis Medi 2017 yna sicrhewch 
eich bod yn nodi enw’r ysgol ar eich cais (hyd yn oed 
os nad yw ‘Ysgol Hamadryad’ yn ymddangos ar y 
ffurflen). 

Os ydych yn dymuno cael rhagor o wybodaeth am yr 
ysgol mae croeso mawr ichi ei dilyn ar twitter 
(@YsgolHamadryad) a/neu gysylltu â Rhian Carbis ar 
07980727677, ebost: 
Ysgol.Hamadryad@cardiff.gov.uk. 

Ysgol  
Gwaelod y Garth 

Ysgol Hamadryad 

Y Clwb Eco  Gwaelod y Garth ger y Pwll Natur  

mailto:Ysgol.Hamadryad@cardiff.gov.uk
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Gohebwyr y Groes 

Mae’n ddechrau blwyddyn gyffrous arall yn Ysgol 
Gymraeg Pen-y-Groes! Croeso i golofn gyntaf 
Gohebwyr y Groes, sef criw brwdfrydig a chwilfrydig o 
Flwyddyn 6 fydd yn ysgrifennu colofn yn fisol am ein 
hysgol arbennig ni! Rydym wrth ein bodd ar ddechrau 
tymor newydd i groesawu dwy o aelodau newydd staff  
yr ysgol, sef Mrs Catrin Evans a Miss Angharad Beer. 
Gobeithiwn y byddent yn ymgartrefu ac yn hapus iawn 
yn ein cwmni.  

Ar ddydd Mawrth, Medi 13 dathlodd yr ysgol ben-
blwydd Roald Dahl. Roedd  nifer o weithgareddau 
cyffrous a phrosiectau deniadol a phob plentyn ac 
ambell athrawes wedi gwisgo fel cymeriadau o’i 
nofelau. Cawsom weithgareddau hwyliog yn ystod y 
dydd. Gwnaeth plant yr adran Feithrin waith creadigol 
campus ar y Crocedeil Mawr tra bod y Dosbarth 
Derbyn wedi gwneud collage enfawr o luniau 
cymeriadau Roald Dahl. Roedd ystafell Blwyddyn 1 a 2 
yn lliwgar dros ben gyda’r ‘Dalwyr Breuddwydion’ yn 
hongian o’r nenfwd. Creu jariau breuddwydion hudol a 
wnaeth Bl 3 a 4 tra bod Blwyddyn 5 a 6 wedi dylunio a 
dyfeisio siocled newydd sbon.  

Cawsom ddiwrnod i’r brenin ac roedd pawb wrth eu 
bodd gyda’r gweithgareddau amrywiol. Diolch yn fawr 
i’r athrawon am drefnu diwrnod penigamp ar ein cyfer! 

Wel dyma ni Gohebwyr y Groes wedi dod i ddiwedd ein 
colofn gyntaf! Byddwn yn chwilota’n ddyfal dros y mis 
nesaf am hanesion diddorol i’w cynnwys yn y Dinesydd 
y tro nesaf. 

Hwyl am y tro, 

Melanie, Daniel a Samuel. 

Ar ddiwedd Tymor yr Haf perfformiodd Cyfnod 
Allweddol dau Ysgol Pen-y-Garth ei addasiad nhw o 
sioe Blodeuwedd. Blwyddyn 6 oedd yn actio, blwyddyn 
5 oedd yn y gerddorfa a blwyddyn 3 a 4 oedd yn y 
corws. Da iawn chi ar berfformiad proffesiynol iawn. 

Ysgwn i pa sioe fydd eleni? 

Llongyfarchiadau i Neirin Gilani 
o Ysgol Pen-y-Garth a ddaeth 
yn gyntaf dros Gymru mewn 
cystadleuaeth tennis. Dyma’r ail 
flwyddyn yn olynol iddo ennill y 
gystadleuaeth yma. 

 

 

 

 

 

Llongyfarchiadau i Haydn 
Craven ar gael ei ddewis i 
chwarae pel-droed i Academi 
Dinas Caerdydd. 

Llongyfarchiadau i Heather 
Heslop o flwyddyn 6 a ddaeth yn gyntaf dros Gymru a 
Lloegr mewn cystadleuaeth sgïo ddiweddar. 

 

Roedd Neuadd Ysgol y Wern dan ei sang pan ddaeth 
Owain Doull i ddangos ei fedal aur i’r plant. Hyfryd 
oedd ei groesawu nôl i’w hen ysgol a dangos iddo yr 
holl newidiadau ers iddo adael. Prynhawn cyffrous 
iawn. 

Chwaraeon 

Llongyfarchiadau i Tommy Roberts-Jones am 
gynrychioli Cymru mewn cystadleuaeth ‘Typhoo 
National Junior Athletics’ ym Mhrifysgol Warwick. 
Rydym yn falch iawn ohonot. 

PYTIAU O NEWYDDION 

Golygyddion Y Dinesydd 
Wedi blynyddoedd o wasanaeth i’n papur bro fel golygydd, mae Gwynn Matthews, golygydd y rhifyn hwn, yn 

ymddeol. Dymuna’r Dinesydd ddiolch o galon iddo am ei gyfraniad gwerthfawr. Croeso hefyd i olygyddion 

newydd sy’n ymuno â’r tîm – Llinos Williams (golygydd y rhifyn diwethaf) a Wyn Mears. 

Diolch 

Dymuna’r Dinesydd ddiolch o galon i Gylch Cinio Merched Caerdydd, am eu rhodd ariannol hael a’u cefnogaeth 

i’n papur bro. 

Ysgol y Wern 

Ysgol Pen-y-groes Ysgol Pen y Garth 

Neirin Gilani 

Haydn Craven 

Heather Heslop 

Melanie, Daniel a Samuel, Gohebwyr y Groes 
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O ble ‘dych chi’n dod yn 

wreiddiol? 

Wel! Ces i fy ngeni yn 
Aberteifi ac es i i Ysgol 
Gynradd y dref a chael fy 
addysg yn y ffrwd 
Gymraeg yno.  Mr. Alun 
Tegryn Davies oedd y 
prifathro a roedd e’n 
ddisgyblwr da.  Ei dad, 
T e g r y n  D a v i e s 

ddechreuodd adran Yr Urdd yn Aberporth ac fe ddaeth 
yr adran yn adnabyddus dros Gymru gyfan.  Roedd ein 
prifathro yn gerdd–dantwr o fri hefyd.  Pan o’n i’n ddeg 
oed cafodd fy nhad swydd yng Nghaerdydd a bu’n 
rhaid i’r teulu symud yma.  Yn fy mlwyddyn olaf yn yr 
Ysgol Gynradd mi es i Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd 
yn Yr Eglwys Newydd  ac wedyn i Ysgol Uwchradd 
Gymraeg Glantaf. 

Fuodd y symud yn sioc i’r system? 

Dw i ddim yn cofio llawer ond do’n i ddim wedi cael fy 
mharatoi ymlaen llaw, achos teimlodd fy rhieni taw 
hynny fyddai orau er mwyn i fi beidio a phendroni am y 
sefyllfa. Ro’n nhw’n iawn hefyd achos setles lawr yn 
gyflym iawn.  Serch hynny, roedd yn sioc pan es i i 
Ysgol Melin Gruffydd a sylweddoli fod trideg saith yn y 
dosbarth ac heb athrawon cynorthwyol fel sydd heddi’!!  
Yn Aberteifi roedd dau ddosbarth yn yr un ystafell gyda 
thrideg o blant.  Bues i’n lwcus hefyd i gael Mrs Rhun 
Jones fel athrawes achos roedd hi’n athrawes 
arbennig.  Hi ysbrydolodd fi, yn enwedig mewn 
mathamateg, a dw i’n dal yn dwli ar fathamateg!  Ar ôl 
blwyddyn ym Melin Gruffydd symudais i Ysgol Glantaf. 

Fwynheuoch chi yn ysgol Glantaf? 

Do, ond fe benderfynes yn gyflym taw Saesneg, Celf a 
Mathemateg oedd fy hoff bynciau achos ces i fy 
ysbrydoli gan yr athrawon.  O feddwl ’nôl, dyna’r tri 
phwnc astudies i tuag at fy arholiad Lefel A.  Roedd y 
cyfuniad yma yn anghyffredin ‘weden i ac yn siwr o fod 
wedi achosi cur pen i’r athrawon oedd yn gyfrifol am yr 
amserlen.  

Ar y pryd oeddech chi’n ymwybodol o’r hyn 

hoffech wneud yn y dyfodol? 

’Ro’n i’n gobeithio ymwneud ȃ Chelf achos roedd celf 
fel petai yn fy ngwaed a ro’n i’n mwynhau ymgolli 
ynddo. 

Ydy’ch teulu’n ymddiddori mewn Celf? 

Mae’n nhw’n hoffi celf ond o wrando ar fy rhieni roedd 
mamgu yn un oedd bob amser yn brysur gyda’i dwylo 
yn gwneud y peth hyn a’r peth arall ond does neb arall 
yn y teulu gyda’r un math o ddiddordeb. 

Ar ôl gadael Glantaf beth ddigwyddodd wedyn? 

Mi es i Brifysgol Caeredin. 

Mae’n ddrwg ’da fi i dorri ar eich traws, ond 
aethoch chi ddim i Goleg Celf? Dw i wedi cael 

sioc!!! 

Naddo.  Fel rhieni traddodiadol Cymraeg o gefn gwlad 
bryd hynny, ’ro’n nhw yn teimlo efallai fod celf ddim yn 
bwnc digon swmpus er mwyn i fi gael swydd sȃff!! 

Beth astudioch chi yng Nghaeredin? 

Astudais i Economeg ac Athroniaeth yng Nghaeredin a 

mwynheais fy mhedair blynedd yno’n fawr iawn.  A 
dweud y gwir, fy mhedair blynedd yng Nghaeredin 
oedd amser gorau fy mywyd ac mae’r dair ffrind wnes i 
yno yn dal yn ffrindiau gorau!  Tra yng  Nghaeredin ces 
i gyfle i fynd i Brifysgol Dartmouth yn New Hampshire 
am dymor i astudio Hanes Celf. Ar ôl graddio mi es i 
Lundain i astudio Hanes Celf a graddio yn y pwnc.  
Bues i’n ffodus i gael gwaith yn yr Amgueddfa 
Genedlaethol yma yng Nghaerdydd ac yno ’roeddwn 
yn ymwneud ȃ phorslen Nantgarw ac Abertawe!  Braint 
oedd hynny. Symudais wedyn i’r Llyfrgell Genedlaethol 
yn Aberystwyth am rhyw chwe mis cyn symud ’nôl i 
Lundain i weithio yn y V&A yn yr adran gerfluniaeth fel 
curadur cynorthwyol.  Yn y cyfnod yma gwaith gwydr 
oedd yn fy niddori.  Dwi’n cofio artist o’r Amerig o’r enw 
Chihuly a ches fy ngwefreiddio gan ei waith. ’Ro’n i 
wedi astudio ei waith ac yna cael gweld ei waith yn yr 
amgueddfa.  Gwefreiddiol!!!!  Yn ystod y cyfnod yma 
cwrddais i ȃ Thanasis oedd yn astudio am ei 
Ddoethuriaeth. Priodon ni ac ymgartrefu yma.  Mae 
Thanasis yn dod o wlad Groeg ond mae e’n hapus 
iawn yn byw yma. 

Ydy Thanasis yn gallu siarad Cymraeg? 

Mae e wedi codi Cymraeg ond ddim wedi mynd i wersi 
Cymraeg.  Mae clust dda ‘da fe am ieithoedd. ’Dyn ni’n 
codi’r plant yn dairieithog ac mae’n hyfryd eu clywed 
nhw yn symud o un iaith i’r llall. 

Ydych chi’n gweithio nawr? 

O ydw.  Dw i’n gweithio’n llawrydd ac wedi creu cwmni 
o’r enw Celfwaith.  Dw i’n rheoli prosiectau celf 
cyhoeddus. Dw i’n gweithio gyda chynghorau lleol ac 
yn comisiynu artistiaid i greu gweithiau celf  fel rhan o 
waith adfywio trefi neu adeiladau.  Mae’n ddiddorol 
iawn a dwi’n mwynhau cwrdd ȃ phobol o bob math.  Yn 
wir, mae fy ngradd o Gaeredin wedi dod yn bwysig i fi 
nawr a dw i’n falch iawn erbyn hyn ac yn diolch i Mam 
a Dad am eu cefnogaeth drwy’r blynyddoedd. 

Oes amser ’da chi i gael diddordebau? 

Dim llawer ond dw i’n mwynhau paentio ac edrych ar ôl 
y plant. 

Ble mae eich lle delfrydol? 

A dweud y gwir, unrhyw le gyda diwylliant creadigol ac 
hanesyddol fel Madrid a Venice. 

Oes arwr neu arwres ’da chi? 

Cwestiwn anodd achos dw i’n edmygu llawer o bobl, 
pobol ysbrydoledig.  Un sy’n dod i’r côf ydy Mererid 
Hopwood.  Mae hi bob amser mor frwdrydig pan mae 
hi’n cyflwyno unrhyw bwnc ac mae’n codi awydd arna i 
gael mwy o wybodaeth  am yr hyn mae hi’n sôn 
amdano.  Un arall oedd Jo Cox, yr aelod seneddol 
gafodd ei llofruddio yn ystod yr Haf.  Roedd hi wedi 
gwneud gwaith arbennig gyda ffoaduriaid, y tlodion a 
phobl hŷn yn ystod ei chyfnod byr fel aelod seneddol a 
chyn hynny. 

Falmai Griffiths yn holi  
Mererid Velios 

NABOD EIN POBOL 

Caerdydd 
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Y n 2009, symudodd Huw Eirug i fyw o ogledd 
Canada i’r de. Mae e’n reolwr ar gwmni Animiki 

See Distribution ac yn byw yno gyda’i wraig, 
Cheryl. Mae e hefyd yn dad i dri o blant; mae Ffion 
yn byw yn Llundain, ac Ifan yn Seland Newydd, tra 
bod Siôn newydd ddychwelyd i Gaerdydd o 
Barcelona. 

Un o ble ydych chi'n wreiddiol? 

Dwi a'm mrawd Aled yn feibion y mans - ac felly wedi 
symud tipyn! Cawsom ein geni yn Llundain cyn symud 
yn reit ifanc i Lanbrynmair yn Sir Drefaldwyn. 
Symudasom wedyn i Dreforus ac Abertawe ac yna 
symudais i Gaerdydd yn 1982. Cefais swydd yn 
stiwdios HTV oedd yr adeg honno ger caeau 
Pontcanna. Doedd fawr o bwynt byw yn bell o’r gwaith, 
felly arhosais yn yr ardal ac ym Mhontcanna y magwyd 
fy mhlant Ifan, Siôn a Ffion. Mae’r caeau cyfagos yn le 
delfrydol i blant o bob oed ac yno dysgwyd sut i gicio 
pêl, chware tennis, cerdded y ci a reidio’r beic heb 
‘stabilisers’! 

Pryd a sut lanioch chi yn eich tref a beth ydych 
chi'n ei wneud yno? 

Dwi’n byw yng Nghanada ac wedi ymgartrefu mewn 
tref fechan ar lannau Llyn Winnipeg o’r enw Gimli. Mae 
tua 100km i’r gogledd o ddinas Winnipeg yn nhalaith 
Manitoba. Gadewais Gaerdydd yn 2009 er mwyn 
symud i Iqaluit yn 
nhiriogaeth Nunavut 
yn yr Arctig. Ar ôl sawl 
blwyddyn hapus iawn 
yno rydym wedi 
symud nôl i’r de i fyw 
yn Gimli. Mae fy 
ngwaith yn ymwneud 
â meysydd teledu, 
ffilm a darlledu. 
Winnipeg yw cartref 
APTN (Aboriginal 
Peoples Television 
Network), sef sianel 
frodorol Canada sy’n 
gwasanaethu holl 
lwy thi  a  phobl 

brodorol y wlad (First Nations, Metis a’r Inuit). Dyma i 
bob pwrpas fersiwn Canada o S4C. Rwyf yn gweithio’n 
gyson gydag amryw o gwmnïau cynhyrchu brodorol yn 
ogystal ag APTN. Ar hyn o bryd rwyf wrthi’n sefydlu 
cwmni dosbarthu rhaglenni a fydd yn canolbwyntio’n 
unswydd ar werthu rhaglenni brodorol Canada ar 
draws y byd. Enw’r cwmni yw Animiki See, sef 
'Thunderbird' - beth bynnag yw hynny'n Gymraeg! Enw 
aderyn chwedlonol ym mytholeg pobl brodorol yr 
Anishinaabe. 

Disgrifiwch eich diwrnod delfrydol yn Gimli? 

Rhaid gweld Llyn Winnipeg ar fap er mwyn gwir 
sylweddoli ei faint. Mae’n enfawr ac yn debycach i fôr 
yng nghanol paith Canada! O’r herwydd, 
gweithgareddau awyr agored a ‘glan môr’ yw prif 
atyniadau Gimli.  Fy niwrnod delfrydol fyddai peidio 
gweithio, tennis yn y bore, golff yn y prynhawn, hwylio 
ar y llyn a gwylio’r machlud gyda’r hwyr ac wedyn 
barbiciw ar y traeth dan y sêr – gan obeithio gweld 
goleuadau’r gogledd (northern lights) yn dawnsio’r 
noson honno! Dwi eto i lwyddo cyflawni’r cyfan oll 
mewn un diwrnod! 

Pa 3 lle yn Gimli y bydde chi'n annog i rhywun o 
Gaerdydd a'r Fro i brofi, er mwyn cael blas go dda 
o'r dref honno? 

Gan y byddai’n rhaid glanio yn Winnipeg er mwyn 
cyrraedd Gimli, buaswn yn argymell ymweld â’r 
Amgueddfa Hawliau Dynol yn Winnipeg. Amgueddfa 
unigryw ydyw sy’n arddangos esblygiad hawliau dynol 
drwy gydol hanes y byd. Profiad ysbrydoledig. Cinio 
wedyn yn Prairie 360, bwyty sy’n cylchdroi gan gynnig 
golygfa banoramig ar draws y Prairies. Gellir gweld yr 
heolydd unionsyth sy’n ymestyn yn ddi-derfyn a’r 
caeau enfawr sy’n filltiroedd sgwâr. Yr hyn na welwch 
yw mynydd - heb sôn am fryn yn unman! Fflat, fflat, 
fflat! Yna, treulio’r prynhawn yn Gimli. Naill ai ar y 
traeth neu’n hwylio neu bysgota ar y llyn! Dylai gweddill 

eich diwrnod ddilyn fy 
niwrnod delfrydol i – 
er na allaf sicrhau 
y m d d a n g o s i a d 
goleuadau’r gogledd! 

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

C a e a u  L l an d â f , 
Eglwys Minny Street, 
Y Mochyn Du a’r Half 
Way, ein stadiwm 
c ene d l ae t ho l ,  y 
Gleision, y Swans, 
cyri, S4C, cwrw Brains 
a glaw mân!!  

Lowri Haf Cooke yn holi 
Huw Eurig 

CERDYN POST 
O  GIMLI 

 

Genedigaethau 
 
Llongyfarchiadau i Anna a Neil Gruffudd-Fleming, Parc 
Fictoria, ar enedigaeth merch fach, Euriana Linda 
Fleming ar 11 Mehefin. Wyres i Linda Gruffydd, Parc 
Fictoria, Heini Gruffudd, Abertawe, Patricia a Derek 
Fleming, Belfast. 

 
Llongyfarchiadau hefyd i Gwydion a Camilla Gruffudd 
ar enedigaeth merch fach, Elinor Anna Rose Gruffudd, 
yn Llundain ar 21 Medi, a fydd yn gyfnither i Euriana. 
Wyres i Linda, Heini, Susie a Patrick Ducker, 
Twickenham. Byddant yn ymgartrefu nôl yng 
Nghaerdydd haf nesaf. 
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EGLWYS EBENESER 

Llongyfarchiadau…  
...i’n hieuenctid am eu llwyddiant yn 
yr arholiadau TGAU, AS a Lefel A.  
Pob dymuniad da iddyn nhw wrth 
barhau ar eu taith addysgol, un ai 
wrth fynd i’r chweched neu ymlaen i’r 
Brifysgol.  
Gweinidog y dyfodol?  

Llawenydd mawr i ni fel eglwys yw 
bod Gwilym Tudur wedi rhoi ei enw 
ymlaen fel ymgeisydd ar gyfer y 
weinidogaeth. Pregethodd yn 
Ebeneser ar fore Sul, 17 Gorffennaf 
ac wedyn yn Minny St yn oedfa’r 
h w y r  a ’ i  g y m e r a d w y o ’ n 
ddiwrthwynebiad. Bydd yn pregethu 
ym Methel, Penarth cyn bo hir. Pob 
dymuniad da wrth iddo gychwyn ar 
radd mewn Diwinyddiaeth yn 
Wycliffe Hall, Rhydychen, ddechrau 
mis Hydref.  

Y Clinc 

Dyna noson fendigedig gawsom ym 
Mwyty’r Clinc. Aeth criw da ohonom i 
lenwi’r bwyty a llenwi’n boliau gyda 
phrydau blasus ar nos Fercher 7 
Medi. Codi arian i’n helusen 
Dementia De Cymru oedd pwrpas y 
noson, a chawsom foddhad, nid yn 
unig o’r bwyd, ond o’r cyfanswm a 
godwyd sef £565. Diolch i Gill Lewis 
am drefnu noson wych.  

Dathlu 30  

Ar 6ed o Fedi dathlodd Alun a Vikki 
Tudur 30 mlynedd o briodas ond yn 
ychwanegol at hyn ar 11 Medi 
dathlwyd 30 mlynedd Alun yn y 
weinidogaeth (9 yn Ebeneser, 
Wrecsam a 21 yn Ebeneser, 
Caerdydd). Cafwyd gair o ddiolch 
gan ein hysgrifennydd Malcolm 
Thomas, cyn cael tamaid o’r gacen 
ddathlu a phaned ar ôl  y 
gwasanaeth. Ar y gacen roedd 

englyn a luniwyd gan y Parch John 
Gwilym Jones. Gyda’r nos trefnwyd 
cyfarfod dathlu gan Arfon Jones 
gyda nifer o’r aelodau yn cymryd 
rhan.  

Englyn ar y gacen:  

Gwrogaeth i’th ddeg ar hugain  
— a rown  

am dy ras i’n harwain  
cawn gariad dan dy adain  
a geiriau coeth y gwir cain.  

Colli aelod hynaf  
Trist oedd clywed yn ddiweddar am 
farwolaeth Mefus Eirwyn-Evans 
oedd yn 95 oed. Estynnwn ein 
cydymdeimlad dwysaf â’r teulu.  
Malawi  

Dymuniadau gorau i Cai Hayes ar ei 
daith tri mis, o ddiwedd Medi, i 
Malawi gydag elusen Progressio i 
weithio ar brosiectau meddygol ac 
amaethyddol.  

 

EGLWYS Y CRWYS 

Cyfarchion 

Ni fu nifer o’n haelodau yn teimlo’n 
hwylus dros yr wythnosau diwethaf. 
Rydym yn cofio atynt i gyd ac yn 
dymuno’n dda iddynt. 

Cylch Cymorth 

Cynhaliodd y Cylch Cymorth Ffair 
Fedi lwyddiannus iawn wedi’r oedfa 
foreol ddechrau Medi a chodwyd 
swm anrhydeddus tuag at elusennau 
lleol.  Rydym yn gwerthfawrogi 
gwaith teuluoedd ifanc yr Ysgol Sul a 
Nia Pope a Thomas Williams am y 
trefniadau. 

Yr Encil 

Cafwydd sesiwn y prynhawn hynod 
fendithiol o dan arweiniad y Parch 
Lona Roberts yn Encil Chwiorydd y 
De a gynhaliwyd yng Ngholeg 

Trefeca.  Diolch yn fawr 
iddi am ei gwaith. 

Y Cymdeithasau 

Mae’r holl Gymdeithasau 
yn prysur baratoi at y 
tymor newydd. Mae’r 
Gymdeithas yn trefnu 
Gwibdaith i Abertawe a 
Bro Gŵyr ddechrau 
Hydref  a’r Grŵp 
Merched yn gwahodd 

Shirley Williams o Merched y Wawr 
i’w hannerch yn eu cyfarfod cyntaf.  
Y Dr. Neville Evans fydd y Siaradwr 
Gwâdd yng nghyfarfod cyntaf Y 
Gorlan. Mae mawr edrych ymlaen at 
yr achlysuron a cheir yr hanes yn 
rhifyn nesaf Y Dinesydd. 
 

SALEM, TREGANNA 

Llongyfarchiadau 

Llongyfarchiadau mawr i holl 
ieuenctid Salem am wneud mor dda 
yn eu harholiadau TGAU a Safon 
Uwch. Dymunwn bob hwyl i chi wrth 
i nifer ohonoch fynd ymlaen i 
golegau ddiwedd Medi.  

Clybiau Salem 

Mae nifer o weithgareddau Salem 
wedi ail ddechrau ar ôl yr haf, ac 
mae croeso mawr i chi ymuno â ni 
yn ystod yr wythnos ac ar y Sul. 

Clwb y Bobl Ifanc 

Daeth nifer o bobl ifanc Salem at ei 
gilydd nos Wener 23 Medi i drafod 
rhaglen gyffrous ar gyfer y flwyddyn, 
ac i drafod gwibdaith y bobl ifanc i’r 
Bannau ym mis Tachwedd. Mae 
tipyn o gynllunio i’w wneud, felly 
rhaid dechrau ar y paratoi! 

Clwb Brecwast  

Mae’r clwb i rieni a gwarcheidwaid â 
phlant o dan oed meithrin wedi ail 
gychwyn, ac yn cwrdd yn Salem 
ddwywaith y mis, am yn ail fore 
Mercher am 9.45 yn Ystafell Edwin. 
Cyfarfu’r clwb ar 7 a 21 Medi. 
Croeso mawr i chi ymuno â ni. 

Adran yr Urdd Salem 

Mae’r adran wedi ail gychwyn gan 
gwrdd Medi 8 a 22, ac yn cwrdd am 
yn ail nos Iau rhwng 6-7 ar gyfer 
p l a n t  o ed  c y n r a d d .  B y d d 
gweithgareddau amrywiol yn ystod y 
flwyddyn felly croeso mawr i chi 
ymuno i gymdeithasu a mwynhau! 

Cyfarfu’r clwb canu, y clwb coffi a’r 
clwb cerdded hefyd yn ystod mis 
Medi. Os am ymuno â ni a dod o hyd 
i  f anyl i on pel l ach am ein 
gweithgareddau ewch i wefan 
capelsalem.org. 

Cydymdeimlo 

Cydymdeimlwn yn fawr â Mari 
Hughes a gollodd ei thad yn ystod 
mis Awst. Hefyd, cydymdeimlwn yn 
fawr â Jess Jones wedi iddi golli ei 
mam yn ddiweddar. Meddyliwn 
amdanoch a’ch teuluoedd yn eich 
colled anferth. 

NEWYDDION O’R EGLWYSI 

Cacen dathlu 30 
mlynedd o 

weinidogaeth y Parch 
Alun Tudur 
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EGLWYS MINNY STREET 

Genedigaeth 

Croeso cynnes i Gruffydd Ifan 
Patchell, mab Ifan a Llinos ac ŵyr 
cyntaf i Elinor a Howard Patchell a 
anwyd ym mis Gorffennaf. Pob 
dymuniad da i’r teulu. 

Bedydd 

Hyfrydwch fu tystio i fedydd Awen, 
Cadog a Tegid, trilliaid Catrin ac 
Owen Pickrell (Pontcanna) yn ein 
hoedfa gyntaf ym mis Medi ac yna, 
bythefnos yn ddiweddarach, Erin 
Beth, merch Sioned a Daniel 
Guilfoyle (Y Rhath). Croesawn y 
pedwar i deulu’r eglwys a dymunwn 
yn dda i’r ddau deulu. 

Gŵyl Flynyddol Minny Street 

Cynhaliwyd yr Ŵyl nos Sul Medi’r 
ugeinfed ac fe estynnwyd croeso 
arbennig i’r pregethwr gwadd y 
Parchedig Ddoctor Alun Tudur gan y 
Parchedig Owain Llŷr. Cafwyd 
ychydig o dynnu coes rhwng y ddau 
weinidog ar y cychwyn cyn 
llongyfarch gweinidog Ebeneser ar 
ddathlu deng mlynedd ar hugain yn 
y Weinidogaeth. Diolchwyd i’r 
aelodau hynny o eglwysi eraill y 
brifddinas am eu cefnogaeth. Neges 
greiddiol y bregeth a draddodwyd 
oedd na ellir fyth garcharu gair Duw. 
Cyfeiriwyd at Paul yn cynghori 
Timotheus ar sut i gyflawni ei waith 
fel gweinidog a’r angen iddo i 
bregethu’r Gair doed a ddelo. Er 
gwaetha’r lladd ar y Gair ar hyd y 
canrifoedd a’r holl erledigaeth, ni ellir 
tewi’r gwirionedd, oherwydd yn 
sylfaenol, newyddion da am gariad a 
gras yw gair Duw. Yn niweddglo’r 
bregeth fe’n cynghorwyd fel a 
ganlyn: gadewch i ni fod yn fwy 
hyderus yn yr efengyl rydym yn ei 
chyhoeddi. Does dim yn 
mynd i atal hyn, oherwydd 
nid oes carchar sy’n gallu 
dal gair Duw. 
 

Y TABERNACL 
Ffarwelio. 

Ddechrau mis Medi bydd 
Gwenfair a Hywel Griffiths 
yn hedfan i fyw yn Awstralia 
am gyfnod gyda’u meibion 
Teilo a Llywelyn. 
Apwyntiwyd Hywel yn 
ohebydd y BBC ar y cyfandir 
mawr hwnnw a dymunwn yn 
dda iddynt yn eu hantur 
cyffrous newydd wrth fynd i 
fyw yn Sydney.  

 

Bore Coffi 

Diolch i Eluned ac Owen Rook am 
eu croeso ym mis Awst.  Yna 
cawsom gyfle i ymweld â chartref 
Ann Williams yng Nglanrafon ganol 
Medi.   

Agor Drysau  a Chroeso Nôl. 

Bu’n arfer gennym ers sawl 
blwyddyn i drefnu oedfaon i annog 
pobl i ystyried ailgychwyn mynychu’r 
oedfaon yn gyson.  Efallai bod rhai 
wedi peidio dod yn gyson am bob 
math o resymau ac angen hwb i ail-
gychwyn, eraill wedi symud i fyw yng 
Nghaerdydd neu wedi dod i un o 
golegau’r ddinas.  Beth bynnag y 
rhesymau, ein dyhead ar ail Sul mis 
Medi oedd agor y drysau led y pen 
ac estyn croeso cynnes a diffuant.  
Hefyd fe ailgychwynnodd 
gweithgareddau’r ifanc gyda’r Ysgol 
Sul a Dosbarth Beiblaidd yr Ifanc.  

Datganiadau Organ. 

Ddiwedd y mis cawsom fwynhau 
datganiad organ gan Meirion Wynne 
Jones. Yn ôl y sawl sy’n arfer 
mynychu’r datganiadau hyn, bu 
cyfraniad Meirion gyda’r mwyaf 
poblogaidd dros y gyfres. Mae yntau 
yn gymeriad hwyliog, a’i 
gerddoriaeth yn rhoi pleser a 
boddhad i’r sawl sydd hyd yn oed 
heb unrhyw hyfforddiant cerddorol.   

 

BETHEL, RHIWBEINA 

Agorodd y capel ar ddechrau Medi 
gyda’r Parch. Dewi Richards yn 
pregethu. Cydymdeimlir â theulu’r 
diweddar Gwyneth David, un o’n 
haelodau hynaf, a fu farw ar Awst 
27. Gwasanaethwyd yn ei hangladd 
yn yr Amlosgfa ar 19 Medi gan y 
Parch. Evan Morgan. Hanai  

Gwyneth o Dalsarnau ger Harlech 
ond bu fyw yn Rhiwbeina am 
flynyddoedd lawer. 

Bore Mawrth y 13 Medi bu rai o 
aelodau mwy heini’r capel yn 
cerdded o gwmpas y llyn ym Mharc 
y Rhath cyn ymuno ag aelodau eraill 
y capel am ginio yn y ‘Three Arches’.  

Anfonwn ein cofion at Ken Williams 
a Bob Davies sydd bellach yn methu 
mynychu ein gwasanaethau. 

Dymuniadau gorau i Tom Smith a 
fu’n dathlu penblwydd arbennig yn 
ystod y mis diwethaf.  

 

BETHEL, PENARTH 

Ar Sul  Medi’r 11eg yn yr oedfa 
foreol cawsom brofiad dymunol iawn 
wrth groesawu Rhiannon Berry yn 
gyflawn aelod. Dymunwn y gorau 
iddi yn ei menter ysbrydol a hefyd yn 
ei menter addysgol ym Mhrifysgol 
Durham.  Yn dilyn yr oedfa cafwyd 
achlysur llawen iawn wrth inni 
ddathlu penblwydd dwy briodas, 
Hazel a Tom Rees, diemwnt, a 
Gwyneth a Rob Waite, arian. Gweler 
y llun sy’n dangos hapusrwydd y 
pedwar ymhlith eu cyd-aelodau. 

Llongyfarchiadau a dymuniadau da i 
Sion Misra wrth iddo fynd i Brifysgol 
Aston. 

Y n ddi weddar  ym hl i th  e i n 
myfyrdodau bu galw arnom i droi at 
lyfr Galarnad. I rai ohonom bu’n 
brofiad heriol i ddarllen y cyfan am y 
tro cyntaf erioed a chael ein 
hysgwyd gan y disgrifiadau cignoeth 
o erchyllterau’r bobl. Mor hen ac eto 
mor gyfoes, gwaetha’r modd.  

Hazel a Tom Rees a Gwyneth a 
Rob Waite 
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Hydref yn Yr Hen Lyfrgell 

 

G yda’r ddinas dan ddylanwad disglair Dahl fis Medi, 
mae’r dail yn dechrau disgyn a theimlad hydrefol 

hyfryd yma ar yr Ais gyda chriw’r Hen Lyfrgell yn 
edrych ymlaen at ddigwyddiadau a phartïon di-ri yn 
arwain at y Nadolig. 

Braf iawn oedd cael croesawu parti mawreddog 
Capital Law yn dathlu deng-mlwyddiant yn ein Caffi 
Bar. Mae’r Caffi Bar yn lleoliad perffaith i gynnal 
dathliad neu ddigwyddiad ac rydym yn cymryd 
archebion ar gyfer partïon Nadolig yn barod! Gyda 
bwydlen flasus yn cael ei weini gan Colin Gray o 
Pl@iad a Capital Cuisine, prosecco wrth gyrraedd a 

disco gyda DJ Aled Wyn gyda’r nos, dewch i ddathlu 
gyda ni. 

Nawr dan reolaeth Menter Caerdydd, mae’r Caffi 
Bar wedi bod yn brysur ers ail-agor ddechrau fis Medi 
gyda Canna Deli yn gweini byrddau caws a chigoedd 
yn profi’n boblogaidd iawn. Mae’r rhaglen o 
ddigwyddiadau hefyd wedi prysuro gyda'r cwis misol, 
parti Owain Glyndŵr a gig Huw Chiswell yn denu nifer. 
Bydd mis Hydref yr un mor brysur gyda disco ‘retro’ 
1970-90au DJ Aled Wyn, gig Bryn Fôn, digwyddiadau 
Hanner Tymor, cwis a mwy. Cofiwch gadw golwg ar ein 
gwefan yrhenlyfrgell.cymru am y diweddaraf. 

Mae wedi bod yn braf croesawu nifer o siaradwyr 
Cymraeg newydd yma fis Medi, wrth iddyn nhw 
ddechrau eu cyrsiau Cymraeg i Oedolion yn 
ystafelloedd dysgu Prifysgol Caerdydd yma. Os ydych 
chi’n adnabod rhywun sydd eisiau dysgu Cymraeg, 
mae nifer o fathau gwahanol o gyrsiau yn dechrau yn 
hwyrach yn y tymor a mwy o wybodaeth ar ein gwefan.  

Boed am ginio, am gwrs, am gyfarfod neu i 
ddefnyddio un o’n gwasanaethau - gobeithiwn eich 
gweld yn fuan. 

EGLWYS DEWI SANT 
Diolchgarwch 
Cynhaliwyd  gwasanaeth  o  ddiolchgarwch  am  y  
Cynhaeaf  ddiwedd  mis  Medi. Y  pregethwr  gwâdd  
oedd  y  Parchedig  John  Esau, cyn-ficer  
Llanpumsaint  ac  yna  Cydweli. Cawsom  bregeth  
rymus  a  heriol  ganddo. Cyflwynwyd  rhoddion  i`r  
Banc  Bwyd  gan  blant  yr  Ysgol  Sul. 

Cafodd  yr  eglwys  ei  haddurno  gan  aelodau  
Cylch  Dewi, a  fu  hefyd  wrthi`n  brysur  yn  paratoi  
bwffé  i  bawb  ar  ôl  y  gwasanaeth. Diolch  i  Len  
Williams  am  roi`r  dahlias  bendigedig. 

Gwasanaeth  Teuluol 
Cafwyd  cyflwyniad  bywiog  gan  y  Ficer ar  y  
thema  Gwerthoedd  Coll . Steffan  Amos  oedd  yn  
darllen  a  Hannah  Watkin  yn arwain  y  gweddïau. 

Hanes  y  Beibl  Cymraeg 
Daeth  nifer  dda  i  wrando  ar  Gwynn  Matthews  yn  
arwain  tair  seminar  hynod  o  ddiddorol  ar  
gynorthwywyr  yr  Esgob  William  Morgan  yn  y  
gwaith  o  gynhyrchu  Beibl  1588. 

Dathlu`r  60 
Trefnwyd  tri  datganiad  organ  ym  mis  Medi  er  
mwyn  dathlu  60  mlwyddiant  Eglwys  Dewi  Sant  
yn  ei  safle  presennol. 
Hefyd, darlledwyd  Dechrau  Canu, Dechrau  Canmol  
o`r  eglwys. Daeth  Côr  y  Gleision  a  Chôr  
Philharmonig  Caerdydd  i  ymuno  â`r  gynulleidfa, 
gan  eu  bod  yn  ymarfer  yn  yr  eglwys. 

Cydymdeimlo 
Estynwn  ein  cydymdeimlad  â  Liz  Harewood  a`r  
teulu  ar  farwolaeth  sydyn  ei  thad. 

Penblwydd  Priodas 

Llongyfarchiadau  i  Catherine  a  Stuart  Owen-
Jones  ar  ddathlu  eu  priodas  aur  ym  mis  Medi. 
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C roesawodd ein Llywydd, Ann Williams, chwedeg o 
aelodau hen a newydd i noson agoriadol y tymor. 

Ar gychwyn y cyfarfod cyflwynodd Ann darian i 
aelodau o Dîm Cwis y Gangen a ddaeth yn fuddugol 
yng nghystadleuaeth Cwis Cenedlaethol Merched y 
Wawr eleni. Yr aelodau hynny oedd, Eirlys Davies, 
Elsbeth Edwards, Heulwen Jones a Mair Morgan. 
Llongyfarchiadau i’r bedair ar eu llwyddiant. 

Ein gwestai oedd Yvonne Evans ac fe’i croesawyd 
hi i’n plith gan Carys Tudor Williams. 
Cafwyd sgwrs hynod fywiog ganddi wrth 
iddi son am ei phlentynod ym mro ei 
mebyd, Aberaeron,  cyn symud ymlaen 
yn fyfyriwr i Goleg Prifysgol Caerdydd. 
Wedi gadael y coleg fe dreuliodd gyfnod 
fel athrawes yn y Rhondda cyn ymuno â’r 
BBC fel ymchwilydd i gychwyn, yna fel 
cynhyrchydd, cyflwynydd newyddion ac 
yn ddiweddarach yn gyflwynydd y tywydd 
cyn symud ymlaen i S4C. Erbyn hyn mae 
pawb yn ei hadnabod fel Yvonne Tywydd. 

Diddorol oedd clywed ganddi am y 
broses o baratoi rhagolygon y tywydd. 
Weithiau gall rhai pethau fynd o chwith ar 
y funud olaf  neu, hyd yn oed tra’n 
cyflwyno’n fyw ar y teledu. Os digwydd 
hyn, y gamp wedyn, wrth gwrs, yw ceisio 
ymddangos fod popeth yn iawn! Gyda’r 

wên sydd mor nodweddiadol o gymeriad Yvonne nid 
yw hynny’n broblem iddi hi! 

Dywedodd wrthym ei bod yn cyfeirio, ambell waith,  
wrth gyflwyno’r tywydd at enwau ffermydd, mewn 
gwahanol ardaloedd o Gymru. Golyga hyn ei bod yn 
gallu rhoi sylw manwl i’r tywydd yn yr ardaloedd 
penodol hynny ac mae’n siwr fod ambell i ffermwr yn 
cael ysgytwad o glywed ei fferm ef yn cael ei henwi!  
Anogodd ni i anfon ati enwau ffermydd, sy’n gyfarwydd 
i ni, er mwyn iddi hi allu cyfeirio atynt yn y dyfodol. 

Cafwyd noson arbennig iawn yng nghwmni Yvonne 
a chychwyn ardderchog i’r tymor. 

Ann Williams, Yvonne Evans a Carys Tudor Williams 

Agor  Ystafelloedd   
Newid  Newydd   

C.R.  Cwins  Caerdydd 

B u  canmol  ar  gyfleusterau  
chwaraeon  Maes  Diamond  yn  Yr  

Eglwys  Newydd  ers  blynyddoedd,  ond  
erbyn  hyn  `roedd  golwg  druenus  ar yr  
ystafelloedd  newid. Gyda  help  ariannol  
URC  a  haelioni  Is-lywyddion  y  clwb,  
llwyddwyd  i`w  gweddnewid  yn  
ddiweddar,  a  daeth  Gareth Davies, 
Cadeirydd  URC  i`w  hagor  yn  
swyddogol  ddydd  Sadwrn, 24ain  o  
Fedi.   

Yn  y  llun  fe  welir  dau  berson ,  y  
naill  ochr  i’r  llall  i  Gareth   sydd  wedi  
gweithio`n  galed  i  gwblhau`r  gwaith,  
sef  Steve  Ballett  a  Phil  Judd, 
Cadeirydd  y  Cwins.  Wedi  torri`r  
rhuban  cafwyd  cinio  yn  y  clwb  cyn  
gweld  tîm  cyntaf  y  Cwins  yn  ennill  yn  
erbyn  Heol  y  Cyw  mewn gêm  gynghrair  gwerth  ei  
gwylio. 

Ar  gae  arall  ar  Faes  Diamond  `roedd  ail  dîm  
Cymry  Caerdydd  yn  rhoi  gwers i ail dîm  y Cwins.   

Gareth Davies gyda Steve Ballett a 
Phil Judd 

Merched y Wawr  
Bro Radur 
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Eifion Vaughan-Williams 

Lloffion Islwyn,   
casglwyd gan Ann Jones, £5 

[Gellir sicrhau copi trwy ffônio Ann  
ar 07762 374873] 

Yn yr Eisteddfod cyhoeddwyd cyfrol o gerddi gan un o 
gymeriadau’r ardal ac un a fu’n amlwg yn y Babell Lên 
am flynyddoedd. 

Roedd y diweddar Islwyn Jones (Gus i’w 
ffrindiau) yn barod gyda stori ddigri neu gerdd ar gyfer 
pob achlysur ac mae ei wraig, Ann, wedi crynhoi 
casgliad difyr mewn llyfryn gyda’r elw yn mynd at 
elusen Marie Curie. 

Dyma sut mae’n disgrifio ei waith fel darlithydd yn 
goruchwylio myfyrwyr: 

 Trof i bur oror tref Aberaeron 
 Am oriau hynaws gyda’r morynion*, 
 Yfaf yn hir uwch rhandir y wendod 
 Ac oriau o’r ig gaf ger yr eigion; 
 Ac efallai hoff gyfeillion – yn yr haf 
 Y gwelaf ychydig o ysgolion! 

* Coleg i ferched yn unig oedd Coleg y Barri ar y pryd. 

 

Y Silff Lyfrau 

Dinesydd Buddugoliaeth Ddwbwl 

 

L longyfarchiadau i Martin Huws o Ffynnon Taf ar ei 
fuddugoliaeth ddwbwl: ennill y Gadair yng Ngŵyl 

Fawr Aberteifi (gweler Dinesydd Medi) a’r Goron yn 
Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen yn 
Llambed. Y gofynion yn Llambed oedd cerdd neu 
ddilyniant o gerddi yn y mesur rhydd ar y thema 
Ffenest neu Ffenestri. 

Dywedodd Martin, sy’n dod yn wreiddiol o 
Gaerdydd, ‘Mae’r cerddi ar ffurf deialog rhwng tad a 
mab ar deithiau i Maiorca, Llunden a’r Unol Daleithiau 
a’r ddau’n closio at ei gilydd. Ar y dechre, mae’r mab 
yn cysuro’r tad am ei fod yn ofan hedfan. Ar y diwedd, 
ma’r mab yn cysuro’r tad am ei fod yn diodde o 
ganser’. 

Y Prifardd Emyr Lewis oedd y beirniad a dywedodd 
am y bardd buddugol fod ganddo’r ddawn i fod yn 
ddiriaethol ac fod ôl meddwl gofalus ar ei gerddi 
teimladwy a chofiadwy oedd yn cynnwys cyffyrddiadau 

cynnil ac odli mewnol 
crefftus. 

Bu Martin yn un o ohebwyr 
cyntaf Golwg cyn dod yn is-
olygydd ar y Western Mail. 
Yn ddiweddarach bu’n 
ymchwilydd i’r ‘Byd ar 
Bedwar’ a ‘Week In Week 
Out’ cyn dod yn aelod o’r tîm 
lansiodd wefannau ar-lein 
BBC Cymru, Cymru’r Byd a 
Cymru Fyw. 

Dorian Jones yn arwain 
seremoni Coroni’r Bardd 

yn Ysgol Bro Pedr, 
Llambed 
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ABC Byd Natur  
gan Luned Aaron  

Gwasg Carreg Gwalch, £5.95 

H eddiw, mae ein plant yn aml yn tyfu i fyny i fod yn 
‘whizz kids’. Ond, fel ymhob oes, y pethau syml, 

naturiol sy’n ein rhyfeddu gyntaf. Nid syndod fod byd 
natur wedi ysgogi dychymyg yr artist Luned Aaron wrth 
iddi lunio ei chyfrol ABC Byd Natur. 

‘Ers i mi ddod yn fam’ meddai’r awdures, ‘ fe wnes 
sylwi bod defnyddio delweddau o fyd natur yn ffordd 
mor ddifyr o gyflwyno’r Wyddor Gymraeg i blentyn. 
Mae byd natur yn cyffwrdd ein synhwyrau ni i gyd, pa 
bynnag oed ydan ni, felly roedd crwydro’r ardd, edrych 
ar bethau a’u cyffwrdd, sylwi ar siapau, lliwiau ac ati yn 
bwysig cyn mynd ati i greu’r lluniau. Ro’n i eisiau iddo 
fod yn llyfr synhwyrus ond yn llawn delweddau 
chwareus, lliwgar hefyd. Yn sicr, llyfr i’r plentyn a’r 

rhiant fwynhau gyda’i gilydd oedd y bwriad wrth fynd ati 
i greu.’ 

Mae’r llyfr yn cynnwys llun perthnasol o fyd natur 
ar gyfer pob llythyren o’r wyddor Gymraeg, addas i 
blant blwydd oed hyd at oedran cynradd. Anrheg 
Nadolig deniadol. 

Huw Jones, Cadeirydd Awdurdod S4C 

Credoau’r Cymry  
gan Huw L. Williams 

Gwasg Prifysgol Cymru, 229td., £19.99. 

M ae Huw L. Williams wedi cyflawni cryn gamp yn 
ei lyfr Credoau’r Cymry a lansiwyd yn Eisteddfod 

Y Fenni: mae wedi llwyddo i gyfleu amrywiaeth 
rhyfeddol o syniadau, a hynny mewn dull tu hwnt o 
ddifyr. 

Syniadau meddylwyr a gweithredwyr y bu eu 
gwaith yn ffurfiannol i ni fel Cymry yw deunydd crai’r 
gyfrol, ond maent yn cael eu cyfleu mewn cyfres o 
ddeialogau dychmygol a dychmygus sy’n dod a nhw yn 
fyw ac yn berthnasol i ni heddiw. Yn cynrychioli’r 
Ugeinfed ganrif cawn, er enghraifft, Aneurin Bevan a 
J.R. Jones, o’r Canol Oesoedd cawn Hywel Dda ac 
Owain Glyndŵr ac yn cynrychioli bro’r Eisteddfod cawn 
Arglwyddes Llanofer a Raymond Williams. 

Mae ambell bennod yn cynnig gwrthgyferbyniad 

rhwng dwy agwedd at bwnc. Er enghraifft, mae’r 
bennod ar heddychaeth yn cyfosod syniadau Henry 
Richard, Apostol Heddwch, ac Arglwydd Davies, 
Llandinam, sylfaenydd y Deml Heddwch. Gweithredu i 
hyrwyddo heddwch rhwng y gwledydd oedd y ddau, 
ond yr oedd eu dealltwriaeth o sut i fynd o’i chwmpas 
hi yn dra gwahanol. 

Mae’r bennod ar genedlaetholdeb yn agor gyda 
dadl ddychmygol rhwng tad a’i ddwy ferch ifanc ar Ŵyl 
Ddewi ar gwestiwn gwisgo’r wisg genedlaethol 
draddodiadol i’r ysgol. Dadl yw hon sy’n ein tywys yn 
raddol i ystyried yr holl syniad o genedligrwydd. 

Cyfrol i’n diddori a’n goleuo yr un pryd yw hon. 
Bydd yn arbennig o addas i bobl ifanc sy’n ystyried 
mynd ymlaen i ddilyn cyrsiau mewn hanes, 
gwleidyddiaeth, cymdeithaseg neu athroniaeth. Huw 
Williams yw darlithydd cenedlaethol y Coleg Cymraeg 
Cenedlaethol mewn athroniaeth, ac mae wedi ei leoli 
ym Mhrifysgol Caerdydd, ac yng Nghaerdydd mae’n 
byw gyda’i briod Rhiannon a’u merch fach Melangell. 

Rhwng y Meini:  
Areithiau’r Archdderwydd 

Christine o’r Maen Llog 

Gwasg y Bwthyn, £3.00 

D yma gadwyn o berlau. Byr oedd areithiau’r 
Archdderwydd Christine, ond yr oedd pob un â 

chenadwri glir ac wedi ei saernio’n gywrain. Syniad 
ardderchog oedd eu cyhoeddi er mwyn i gynulleidfa 
ehangach na’r rhai a’u clywodd gael eu darllen a’u 
mwynhau. 

Mae pob un o’r areithiau yn dechrau gyda 
chyfeiriad at hanes neu chwedloniaeth sy’n perthyn i 
fro’r Eisteddfod, ac yna mewn modd hynod gelfydd fe 
dry’r hanes neu’r stori yn arwyddlun o gyflwr ein 
diwylliant Cymraeg. Weithiau mae’r effaith yn ysgytwol, 
ond nid yw fyth yn digalonni’r gynulleidfa. Yn hytrach, 
mae’n gosod her. 

Yn nefod Cyhoeddi Eisteddfod Maldwyn a’r 
Gororau mynegodd yr Archdderwydd y ffaith syfrdanol 
fod ‘cynifer â 18% o deuluoedd lle mae’r ddau riant yn 
sirad Cymraeg yn dewis peidio â throsglwyddo’r iaith ar 
yr aelwyd. Ac yn achos y cartrefi hynny lle y mae un 
rhiant yn unig yn siarad Cymraeg (boed yn un o bâr, 
neu yn rhiant sengl) mae’r ffigwr yn nes at 50%’. Ffaith 
ysgytwol.  

Yn nefod Cyhoeddi Eisteddfod Sir Fynwy a’r 
Cyffiniau meddai, ‘Mae ton y Gymraeg wedi dechrau 
hel ei grym unwaith eto yn Sir Fynwy a’r Cyffiniau: yn yr 
ysgolion Cymraeg – Ysgol y Ffin yma yng Nghil-y-coed, 
Ysgol y Fenni, ac o fwrw’r rhwyd yn ehangach a 
chynnwys yr hen Went, dyna i chi ysgolion Cymraeg 
Casnewydd, Ifor Hael, Cwmbrân, Bro Helyg, Bryn 
Onnen, Pant-teg, Bro Teyrnon, i gyd yn bwydo Ysgol 
Gyfun Gwynllyw, ac mae addewid am ysgol uwchradd 
Gymraeg arall yng Nghasnewydd, cyn hir.’ Achos 
gobaith. Dal ati yw’r genadwri! 
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Hydref 

 
Mawrth, 11 Hydref 
Merched y Wawr, Caerdydd. Sgwrs 
gan Daniel Jenkins Jones am ei 
waith gyda’r RSPB, yn neuadd 
Eglwys Fethodistaidd Cyncoed (ar y 
gornel rhwng Westminster Crescent 
a Heol Cyncoed), am 7.30pm. 
Croeso cynnes i bawb. Rhagor o 
wybodaeth: 029-2075-4379. 

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

Mercher, 12 Hydref 
Cym dei thas Cym ru -Ar i annin 
(Cangen y De). Sgwrs gan Iwan 
Madog am ei gyfnod yn y Wladfa, yn 
Eglwys Gyfannol Treganna (Canton 
Uniting Church), Heol Ddwyreiniol y 
Bont-Faen, Treganna, CF5 1LQ am 
7.30 pm. 

Gwener–Sadwrn, 14–15 Hydref 
Paneli dewis testunau ar gyfer 
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 
Caerdydd a’r Fro 2019. Cynhelir y 
cyfarfodydd cychwynnol i ddewis 
testunau ar gyfer Eisteddfod 
Genedlaethol yr Urdd ym Mae 
Caerdydd yn 2019 yng Ngwersyll yr 
Urdd, Bae Caerdydd. Nos Wener 
am 7.30pm: Panel Theatr. Bore 
Sadwrn am 9.00am: Paneli Cerdd 
Dant, Cerddoriaeth a Dawns. Bore 
Sadwrn am 10.00am: Paneli 
Llenyddiaeth, Llefaru, Dysgwyr a 
Chelf, Dylunio a Thechnoleg. 

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 
Oedfa i ddathlu bywyd Sioned 
James, diweddar arweinydd 
Côrdydd, yng nghapel y Tabernacl, 
Yr Ais, am 2.00pm. 

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. 

Llun, 17 Hydref 
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. 
Teithio’r byd gyda Llinos Howells, 
yng nghapel Bethel, Maesyderi, am 
7.30pm.  

Llun, 17 Hydref 
Cymdeithas Wyddonol Cylch 
Caerdydd. ‘Ailfapio Tywodfaen Coch 
yn Ne Cymru.’ Darlith gan Dr John 
Davies (Cymdeithas Daearegwyr De 
Cymru), yn Ystafell G77 ym Mhrif 
Adeilad Prifysgol Caerdydd, Parc 
Cathays, am 7.30pm. Croeso i bobl 
nad ydynt  yn ‘arbenigwyr ’ 
gwyddonol. 

Mercher, 19 Hydref 
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. 
Prynhawn yng nghwmni Ieuan 
Thomas (Doctor Garddio Prynhawn 
Da), yn festri Capel Minny Street am 
2.00pm. Teledir y cyfarfod. 

Iau, 20 Hydref 
Cylch Cadwgan. Bydd Karen Owen 
yn siarad ar y testun, ‘Lein a bît yng 
nghalon bardd’, yng Nghlwb Rygbi 
Pen-tyrch am 8.00pm. Cydnabyddir 
cefnogaeth Llenyddiaeth Cymru. 

Gwener, 21 Hydref 
Cylch Llyfryddol Caerdydd. Sgwrs 
gan un o eiriadurwyr amlycaf Cymru, 
D. Geraint Lewis, ar y testun ‘Y 
Geiriadur a Thu Hwnt’, yn Ystafell 
0.31, Adeilad John Percival, Safle 
Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd, 
CF10 3EU, am 7.00pm. Croeso 
cynnes i bawb. 

Mawrth–Mercher, 25–26 Hydref 
Theatr Genedlaethol Cymru a 
Theatr Piba yn cyflwyno ‘Merch yr 
Eog / Merc'h an Eog’ yn Theatr 
Weston, Canolfan Mileniwm Cymru, 
am 8.00pm. Tocynnau: £12. 
M any l i on  p e l l ac h :  h t t p s : / /
www.wmc.org.uk/; 029-2063-6464. 

Gwener–Sul, 28–30 Hydref 
Gŵyl Lyfrau Caerdydd. Manylion 
pellach: 029-2045-5182; http://
www.cardiffbookfestival.co.uk/. 
 
 

Tachwedd 
 

Mercher, 2 Tachwedd 
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. 
Sgwrs gan Lowri Haf Cooke ar y 
testun ‘Merch y Ddinas’, yn festri 
Capel Minny Street am 2.00pm. 

Mercher, 2 Tachwedd 
Merched y Wawr, Bro Radur. ‘Y 
Busnes Bwyd’ gydag Elin Wyn 
Jones o Canna Deli, yn neuadd 
Capel y Methodistiaid Saesneg, 
Ffordd Windsor, Radur, am 7.30pm.  

 

Gwener, 4 Tachwedd  
Cymrodorion Caerdydd. ‘Cofio Aber-
fan.’ Noson yng nghwmni Wyn a 
Christine James, golygyddion y 
gyfrol, Dagrau Tost: Cerddi Aber-
fan, a Wil Morgan, un o’r cyfranwyr 
i’r gyfrol, yn festri Capel y Crwys, 
Heol Richmond, am 7.30pm. Croeso 
cynnes i bawb.  

Sadwrn, 5 Tachwedd 
Theatr Sherman a Theatr Iolo yn 
cyflwyno addasiad Alun Saunders o 
‘ D i l l a d  N e w y d d  y r 
Ymerawdwr’ (Hans Christian 
Andersen) ar gyfer plant 3–6 oed, 
am 1.30pm. Manylion pellach: 029-
2064-6900. 

Mawrth, 8 Tachwedd 
Merched y Wawr, Caerdydd. Bydd y 
Parch. Kevin Davies yn dangos sut i 
drefnu blodau ar gyfer y Nadolig, yn 
neuadd Eglwys Fethodistaidd 
Cyncoed (ar y gornel rhwng 
Wesminster Crescent a Heol 
Cyncoed), am 7.30pm. Croeso 
cynnes i  bawb. Rhagor o 
wybodaeth: 029-2075-4379. 

Sadwrn, 12 Tachwedd 
Bore coffi rhwng 10.30 a 12.00 ar 
gyfer rhai sy’n dysgu Cymraeg. 
Sgwrs am 11.00am gan Gethin 
Russell Jones ar y testun, ‘Y Cristion 
a Rhyfel’. Yn adeilad yr Eglwys 
Efengylaidd Gymraeg, Harriet St, 
Cathays CF24 4DX. Croeso cynnes. 
Sul, 13 Tachwedd 

Coffáu’r Rhyfel Byd Cyntaf. Sgyrsiau 
cyhoeddus (mewn cydweithrediad â 
Phorth Cymunedol  Prif ysgol 
Caerdydd) gan Dr Llŷr Gwyn Lewis 
ar y testun, ‘ “Pacifist â’r pwyslais ar 
y fist”: T. Gwynn Jones a’r Rhyfel 
Mawr’, a chan yr Athro E. Wyn 
James ar y testun,‘ “Eilun Coll”: 
Eluned Morgan, O. M. Edwards a 
heddychwyr Y Deyrnas’. Am 12 o’r 
gloch yn Yr Hen Lyfrgell ar yr Ais. 
Mynediad yn rhad ac am ddim. 
Croeso cynnes i bawb. 

Mawrth, 15 Tachwedd 
Darlith Flynyddol Edward Llwyd 
(darlith a drefnir ar y cyd rhwng y 
Coleg Cymraeg Cenedlaethol a 
Chymdeithas Ddysgedig Cymru). 
Fe’i traddodir eleni gan yr Athro E. 
Wyn James ar y testun, ‘ “Mynnwch 
ddysg yn eich iaith”: Maniffesto 
William Salesbury’, yn Siambr y 
Cyngor, Prif Adeilad Prifysgol 
Caerdydd, Parc Cathays, CF10 3AT, 
am 5.30pm. Croeso cynnes i bawb. 

 
I anfon gwybodaeth  

i’r Digwyddiadur  
gweler manylion ar dud. 3 

Y 

DIGWYDDIADUR 

tel:+442920646900
tel:+442920646900
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Y maelododd deugain a chwech ar 
noson agoriadol y gangen, 13 

M e d i ,  p a n  g r o e s a w y d  y 
newyddiadurwr, Tweli Griffiths. Bu’n 
sôn am gynnwys ei lyfr diweddaraf, Yn 
Ei Chanol Hi. Daeth yn wyneb 
cyfarwydd yn sgil rhaglenni teledu Y 
Dydd a’r Byd ar Bedwar a rhoddodd 
gipolwg o’r modd y mae pethau wedi 
newid yn ei faes o ganlyniad i 
ddatblygiadau technolegol. Clywyd am 
ei deithiau i Giwba, Lybia, Pacistan, De 
Affrica, Guatemala ac Ethiopia, a’r 
cymeriadau diddorol y daeth ar eu 
traws. 

Mae pennod yn y llyfr amdano’n 
cwrdd â Gaddafi yn Lybia a phennod 
am ymweld ag Ynys Robben, lle 
carcharwyd Nelson Mandela a lle 
cwrddodd hwnnw â’r Parchedig 

Hughes. Methodd Tweli a chael gafael ar fwy o 
wybodaeth am y gŵr hwnnw a oedd yn ymwelydd 
cyson â’r ynys, ac yn cael croeso gan y carcharorion 
am ei fod yn cuddio gwybodaeth am ddigwyddiadau’r 
dydd yn ei bregethau. Anogodd ni i ddarllen Good 

Morning Mr Mandela gan Zelda La 
Grange. Roedd yn pwysleisio’r angen 
i  newyddiadur wyr  ddeal l  a 
gwerthfawrogi  gwahaniaethau 
diwylliannol gwahanol genhedloedd. 
Gwyddai am deimladau cryfion yr 
Arabiaid yn erbyn y Gorllewin. Cyn 
cloi, cafwyd arddangosfa o’i ddawn 
f el  consur iwr  a m awr  f u ’ r 
gwerthfawrogiad a’r chwerthin. 

Da oedd croesawu aelodau newydd, 
sef Cath Evans o Gangen Clydach, 
Cwm Tawe, a hefyd Beryl Thomas o 
Lanisien. Cydymdeimlwyd yn fawr â 
Deborah Jones a gollodd ei chwaer 
yn ddiweddar. Roedd Lynfa Owens 
yn ein plith ar ôl triniaeth ysbyty ac 
roedd arddwrn Lynette Allen yn 
dechrau gwella ar ôl codwm gas. 

Merched y Wawr 
Caerdydd 

AT OLYGYDDION Y PAPUR BRO 

Annwyl Gyfeillion, 

Theatr Bara Caws a Galeri, 

Caernarfon yn cydweithio i deithio 

cynhyrchiad newydd Raslas Bach a 

Mawr! o gwmpas Cymru. 

Bydd dau o hoff gymeriadau S4C yn 

cael eu hatgyfodi ddiwedd y 

flwyddyn – mewn sioe lwyfan 

newydd sbon! 

Mae Theatr Bara Caws wedi sicrhau cefnogaeth 

ariannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer creu 

sioe lwyfan newydd sbon sy’n gweld atgyfodiad Syr 

Wynff ap Concord y Bos a Plwmsan y Twmffat Twp. Yn 

sgil llwyddiant y prosiect ymchwil a datblygu nôl ym mis 

Mai 2015, ac yn sgil y galw amlwg o ran 

cynulleidfaoedd – bydd y cynhyrchiad yn teithio i 6 

canolfan ar draws Cymru rhwng 18 Tachwedd a 17 

Rhagfyr eleni.  

Mae’r sioe yn seiliedig ar Syr Wynff ap Concord y 

Bos a Plwmsan y Twmffat Twp, dau o gymeriadau 

mwyaf eiconig plant Cymru ddaeth i’r amlwg am y tro 

cyntaf ym 1982 ar raglen deledu ‘Teliffant’, cyn sicrhau 

eu cyfresi eu hunain. Yn sgil ail-ddangos rhai o’r 

penodau’n weddol ddiweddar gwelwyd fod eu hapêl 

mor eang ag erioed, gyda rhieni heddiw’n ail-fyw 

adloniant eu plentyndod, a’u plant yn cael eu cyflwyno i 

ddau o gymeriadau slapstic doniolaf Cymru, a’r 

rheiny’n gymeriadau cynhenid Cymreig.  

Wynford Elis Owen a Mici Plwm oedd actorion ac 

awduron y cyfresi teledu, a nhw fydd awduron y 

cynhyrchiad llwyfan newydd hwn gyda Iwan Charles a 

Llyr Evans yn chwarae rhannau’r ddau gymeriad. 

Mae Bara Caws a Galeri’n rhannu’r cyffro o 

gyflwyno ateb Cymru i Laurel & Hardy i 

gynulleidfaoedd hen a newydd, a hynny mewn sioe 

weledol a chyffrous! 

Yn ôl Cyfarwyddwr Artistig Theatr Bara Caws, 

Betsan Llwyd: “‘Rydym wrth ein boddau’n cael cyfle i 

gyflwyno sioe newydd, gyffrous fydd yn apelio at 

gynulleidfaoedd o bob oed, ac yn arbennig o falch fod 

Wynford a Mici yn ei hysgrifennu ar ein cyfer. Bydd 

cyfle i chi ddilyn anturiaethau’r ddau ‘arwr’, wrth iddynt 

gychwyn ar antur enbyd i achub y genedl rhag 

fisdimanars yr awdurdodau drygionus ac i ailfeddiannu 

eu cartref teuluol - fydd y daith ddim yn un rhwydd wrth 

gwrs gyda sawl ffrwydriad a slepjan ar hyd y ffordd! 

Mae’r tîm cyfan yn edrych ymlaen yn fawr at gychwyn 

ar y gwaith o gyflwyno sioe weledol, gerddorol llawn 

hwyl a dychymyg i gynulleidfaoedd ledled Cymru yn 

nes ymlaen eleni.” 

Ychwanegodd Mari Emlyn, Cyfarwyddwr Artistig 

Galeri: “Rydym yn edrych ymlaen yn arw at gael 

cydweithio unwaith eto ar gynhyrchiad newydd a 

gwreiddiol hefo Theatr Bara Caws. Mi fydd hi’n fraint 

cael bod yn rhan o atgofydi dau o brif gymeriadau S4C 

i gynulleidfaoedd newydd ar hyd a lled Cymru. Gyda’r 

daith yn agor yn Galeri – bydd y Safle Celf yn cael ei 

droi’n arddangosfa Syr Wynff – a bydd beic taid yn 

ganolbwynt i’r cyfan.” 
 

Canolfan Mileniwm Cymru  Tachwedd 30 

Cynhelir 2 sioe. 

 

MAE’R TOCYNNAU YN AWR AR WERTH YN Y 

CANOLFANNAU – ARCHEBWCH EICH TOCYNNAU 

CYN GYNTED Â PHOSIB RHAG SIOMIANT. 
 02920 636 464 
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   Rhif: 166 
 
 
 
 
 

 

 

Ar Draws 
5. Hanner codi yn dawel cyn 2ail Tachwedd i’r pen. 
 (4) 
7. Codwyr tai yn dal Dei yn neidio yn yr awyr (10) 
8. Y mis i ddechrau arafu wedi sawl trip (4) 
9. ‘Glanach glanach wyt bob dydd 
      Neu fi sy â’m ----- ----- -----’ (EW) (3,2,5) 
12. ‘----- ----- hwn a lefodd, a’r Arglwydd a’i 
 clybu’ (Salmau) (1,5) 
13. Gall eirth gwyllt a dyn digalon fod yn wan (6) 
14. Mae drain y groes ar yn ail yn datguddio (6) 
17. Ai doniol gweld Geraint mewn difri dwys? (6) 
19. Gall deigryn wrth ddisgyn droi’n bur (10) 
22. Y trysor prydferth (4) 
23. ‘A llym ----- oddi fry 
        Yn saethu mellt o’r cwmwl du’ (WJ) (10) 
24. Y bore a fu ar yn ail yn fregus (4) 
 

I Lawr 
1. ‘Yn sugno i maes y gwenwyn 
       A roes y ----- i ni’ (WW) (4) 
2. ‘Sain ----- a chân  
     Hen Gymru lân’ (4) 
3. ‘Awn i Fethlem i gael gweled 
      Mair a Mab Duw ar ei -----’(RhP) (6) 
4. Wele, yng nghanol eithafion y gofod mae canfod 
(6) 
5. Wrth fod yn ansicr a chenfigenus mae’n cuddio 
hen glwyf (6) 
6. ‘Mynd i’r ardd i dorri pwysi, 
     Pasio’r lafant, ----- -----‘ (tradd) (5’1,4) 
10. ‘Mae dail y coed yn ----- ----- 
       Yn murmur yn yr awel’ (TGJ) (6,4) 
11. Mae’r lle hwn yn y gymanfa  (3) 
15. ‘Mae’r esgid fach yn -----, 
        Mewn man nas gwyddoch chwi’ (tradd) (6) 
16. A fu llais yn gallu llythrennu? (6) 

17. ‘Cwsg ni ddaw i’m hamrant heno, 
        ----- ddaw ynghynt’ (JM-J) (6) 
18. Mae Tegwen yn dal y rhwyd (3) 
20. Ymryson y 500 a 550 (4) 
21. Morthwyl yn cywasgu gorsafoedd (4) 

Atebion Croesair Rhif 164 

Ar Draws:  1. Datguddia   5. Lledu   7. Syndod   9. Ysgafn   
10. Enw’n gadarn   12. Stumog   14. Penbwl   15. Diarddeliad   
19. Penarth  20. Diddosi   21. Piws   22. Fore gwyn 

I Lawr:  2. Adyn  3. Godre   4. Addysg   5. Llygoden    
6. Dyfarnwr   8. Diwyg   11. Stribedi   13.Morgais    14. Priod   
16. Eithaf   17. Diddig   18. Aswy 
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Enillydd Croesair Rhif 164 

Gwenda Hopkins Llanishen  

Danfonwch eich atebion at Rhian Williams  
erbyn 5 Tachwedd 2016. 

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

 

Y ng nghyfarfod cyntaf (Medi 26) ein tymor cawsom 
gwmni Dr Aled Williams, Dirprwy Bennaeth Ysgol 

Uwchradd Glantaf, Caerdydd. Derbyniodd ei addysg 
gynradd yn Abertawe, Yr Wyddgrug a Merthyr cyn 
mynd yn ddisgybl yn Ysgol Glantaf. Enillodd radd 
mewn ffiseg yn Aberystwyth a doethuriaeth yng 
Nghaerdydd. Wedi cyfnod mewn diwydiant mentrodd ar 
yrfa mewn addysg yn athro ffiseg gan gyrraedd ei 
swydd bresennol. 

Yn ei anerchiad soniodd am ei brofiadau wrth dreulio 
pedwar diwrnod yn CERN, ‘cartref’ yr LHC gyda grŵp o 
athrawon ffiseg o Gymru. Daeth y trefniant hyn i fod 

trwy weledigaeth Dr Lyn Evans, y gwyddonydd disglair 
o Gwmbach, Aberdâr, ‘tad’ yr LHC; ef fu’n gyfrifol am 
sicrhau llwyddiant yr holl drefniadau i greu’r peiriant 
rhyfeddol hwn a daniwyd yn 2008. Cawsom luniau a 
data trawiadol i’n goleuo ar anferthedd, daearyddol a 
pheirianyddol, yr amrywiol beiriannau sy’n cynnwys 
CERN; y cyfan i holi’n ddyfnach i ddirgelion perfeddion 
atomig mater. Cyffyrddwyd gydag agweddau sy’n herio 
meddyliau am wariant ariannol y fenter, sy’n hanner 
cant oed erbyn hyn, ac am agweddau sy’n ffinio ar yr 
athronyddol. 

Un ddamwain ddifrifol a fu dros y cyfnod pan 
‘saethwyd’ Anatoli Bugorski gan belydryn, a ddilynodd 
lwybr trwy ei gorff a’i ben. Yn groes i bob disgwyl mae’n 
dal yn fyw ac yn iach. Arweiniodd y ddamwain at 
astudiaethau trin canser.       

Cymdeithas Wyddonol  
Cylch Caerdydd 
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T oc ar ôl Tafwyl llwyddiannus iawn, cyhoeddwyd 
fod ‘Amser’ Yr Hen Lyfrgell  ar ben. Penderfynodd 

Clwb Ifor Bach eu bod yn tynnu ’nol fel partner, ar ôl 
chwe mis o lywio’r caffi/ bar. Ar yr arwyneb, daeth  y 
newyddion fel taranfollt i bawb, ond islaw, roedd 
problemau mawr. Bu’r caffi ar gau am gyfnod dros yr 
haf, tan ail-agor dan awennau Menter Caerdydd ym 
mis Medi. 

Y cynllun tan ddiwedd y 
flwyddyn – pan gaiff 
rheolwr newydd ei 
apwyntio - yw cynnal 
bwydlen syml Gymreig yn 
ystod y dydd, dan 
ymgynghoriaeth Colin 
Gray. Un o arlwywyr 
mwyaf llwyddiannus y 
ddinas, efe sy’n arwain 
cwmni Capital Cuisine, 
sy’n cyd-lywio caffi 
Bodlon,  Yr Eglwys 
Newydd. Byddwch wedi 
profi ei fwydlen droeon o’r 
blaen gan mai efe sy’n cyflenwi 
stondinau Graze yng ngŵyl y Gelli, a 
Pl@iad a Blas ar faes y Brifwyl.   Ges 
i ginio braf yno’n ddiweddar iawn, 
brechdan besto a chyw iâr, a digon o 
ddanteithion eraill i fy nenu i 
ddychwelyd, gan gynnwys cawl cig 
oen Cymreig. 

Gyda’r hwyr, mae Canna Deli yn 
cynnig plateidiau o gigach Eidalaidd ar y cyd â 
chaws Môn Las a Rhyd y Delyn, sef cynnyrch 
gwobrwyol teulu Elin Wyn Jones. Ar y penwythnos 
agoriadol, fe alwais i fewn am frathiad bach i fwyta ar 
y ffordd i far coctel y Dead Canary. Yr hyn oedd yn 
braf oedd y cynnig 3 gwydr bach o win am £5 - neu 
‘flight’ fel mae nhw’n galw hyn yng Nghaliffornia - i roi 
cyfle i chi flasu ystod wahanol o winoedd, o Gymru, 
yr Eidal, Ffrainc a Phatagonia. Cydymaith perffaith 
gyda’r platiad o’r ‘tapas Cymreig’. 

Allai ddim a beirniadu’r bwyd, gyda’r dydd neu 
gyda’r hwyr – ac mewn maes mor gystadleuol yng 
nghanol y ddinas, dwi’n cefnogi’r ‘USP’ Cymreig yn 
llwyr; ond ro’n i’n siomedig i weld mor dawel oedd hi 
yno ar y ddau achlysur. Dyw hyn ddim yn adlewyrchu 
penwythnos ‘Dinas yr Annisgwyl’ Roald Dahl, pryd 
roedd y lle yn orlawn, fel pobman arall yng nghanol y 
ddinas, na chwaith lwyddiant ysgubol y cyngherddau 
achlysurol a gynhelir yno. Mae tymor cyfan ohonynt ar 
y gweill ar gyfer yr hydref. Cynhelir gigs gan Huw 
Chiswell, Bryn Fôn, Geraint Lovgreen, ac Alys Williams 

cyn cyfnod y Nadolig, ynghyd â sesiynau holi amrywiol 
gan Jon Gower. Eisoes  hefyd y mae diddordeb mawr 
yng nghnaolfan Yr Hen Lyfrgell fel gofod i bartîon 
Nadolig – ac mae’r fwydlen yn edrych yn flasus iawn. 

Ond pryderu ydw i am yr argraff a greir gan stafell 
hanner gwag yn ystod yr wythnos. Fe soniais eisioes 
am broblemau ‘delwedd’ Yr Hen Lyfrgell ar raglen y 
Post Cyntaf ’nol yng Ngorffennaf. Er yn safle canolog, 
mae’r caffi llawr cyntaf yn anweledig i bob pwrpas, i’r 
rhelyw o ddinasyddion Caerdydd.  O’i gyfieithu i’r 
Saesneg, mae cysyniad yr  ‘Old Library’ yn drysu nifer 
o’r di-Gymraeg yn llwyr. Os yw’n golygu unrhywbeth i 
bobol dan ddeugain oed, mae’n dwyn i gof y cyn-
dafarn drws nesaf, lle a labyddiwyd am ei safonau isel 
ar Trip Advisor.  

Dwi’n hoff iawn o siop Bodlon, ac mae’n gwneud 
synnwyr i gael presenoldeb yn yr adeilad, ond gwnes fy 
nheimladau eisioes yn glir. Rhaid cael atyniad 

cynhwysol ar lawr gwaelod Yr Hen 
Lyfrgell, i ddenu cwsmeriaid lleol yn 
rheolaidd, ynghyd â thwristiaid 
rhyngwladol, i greu ‘traffig’ i’r caffi 
fyny grisiau. Ers diflaniad neuadd 
fwyd Howells rai blynyddoedd yn ôl – 
oedd yn druenus tu hwnt erbyn y 
diwedd – does dim un man canolog 
sy’n cynnig ffenest siop i ddiwydiant 
bwyd a diod Cymru yng Nghaerdydd. 

Nac anghofier mai yn yr 
Hen Lyfrgell yr oedd ‘Blas’ 
– menter a sefydlwyd gan 
Awdurdod Datblygu Cymru,  
i hyrwyddo’r gorau o 
gynnyrch Cymru, yn 2003.  

Dwi ddim yn sôn am siop 
fach  werinol, fel a geir o 
bryd i’w gilydd yn yr arcêds 
Fictorianaidd gerllaw,  na 
chwaith deli Wally’s, sy’n 
pwysleisio cynnyrch o’r 
cyfandir a thu hwnt. Dwi’n 
s ô n  a m  a t y n i a d 
uchelgeisiol, sy’n hollol 
gyfoes ac atyniadol, 

fyddai’n  tanio dychymyg pawb.  Mae busnesau o’r fath 
yn denu miloedd bob dydd mewn dinasoedd eraill 
ledled Ewrop; Fallon & Byrne ac Avoca yn Nulyn, 
Eataly yn Turin, a Saluhal Östermalm Stockholm, i 
enwi ond rhai. Ystyriwch boblogrwydd Neuadd Fwyd 
Sioe Llanelwedd bob gaeaf a haf; mae na rywbeth 
mawr yn bod pan fo Fortnum & Mason yn Llundain yn 
gwneud mwy i hyrwyddo’r gorau o gynnyrch Cymreig 
na’r un ganolfan yn ninas Caerdydd.  

Bwytai Merch y Ddinas 

“Rhaid cael atyniad cynhwysol ar lawr gwaelod Yr Hen Lyfrgell, i 

ddenu cwsmeriaid lleol yn rheolaidd, ynghyd â thwristiaid 

rhyngwladol.” 

Lowri Haf Cooke 

Y Tapas Cymreig 
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Chwaraewyr Dan 7 Oed 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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.  

 
Clwb y Cymric 

C afwyd dechrau cadarnhaol i’r tymor newydd gan 
dîm cyntaf Clwb Cymric. Un gêm yn unig a 

gollwyd o’r chwe gyntaf, a hynny yng nghwpan Cymru 
yn erbyn Sully FC. Ar ddiwedd mis Medi roedd Cymric 
yn drydydd yn y tabl. Mae’n ymddangos fod y rheolwr, 
Stuart Williams, wedi casglu carfan o fechgyn hyderus 
a brwdfrydig ar gyfer y tymor. 

Mae’r bechgyn yma wedi gosod safon uchel mewn 
sawl perfformiad eleni, gan gynnwys buddugoliaethau 
cryf yn erbyn Eglwys Newydd (3-0), Trefforest (3-0) ac 
uchafbwynt y tymor hyd yma oedd trechu Seintiau 
Merthyr (2-3) yng nghwpan FAW. Mae’r Cymric yn 
gobeithio adeiladu ar hyn drwy fis Hydref, ond mae 
gemau heriol ar y gweill. 

Mae aîl dim Clwb Cymric wedi cael dechreuad 
siomedig i’r tymor. Grangetown Catholics oddicartref 
oedd gêm gyntaf y tymor a’r tîm cartref gipiodd y 
fuddugoliaeth o 3-2 yn dilyn un o’n hamddiffynwyr ni yn 
rhwydo i’w gôl ei hun gyda munudau yn weddill. 

Doedd dim prinder goliau yn ein hail gêm yn erbyn 
Llanedyrn gartref ar gaeau Pontcanna. Yr ymwelwyr 
gipiodd y fuddugoliaeth o 4-6 yn dilyn amddiffyn gwael 
gan y ddau dîm. 

Doedd hi ddim yn ymddangos fod yr ail dîm wedi 
dysgu gwersi o’r gêm flaenorol yn erbyn Llanrhymni 
oddicartref. Y sgôr terfynol oedd 4-3 i’r tîm cartref gyda 
gôl hwyr arall yn sicrhau’r tri phwynt iddyn nhw. 

 Daeth pwynt cynta’r tymor yn Nhongwynlais, er y 
dylid fod wedi ennill hon. Cafwyd perfformiad dipyn 

gwell gan yr amddiffyn, ond 
sgorio, mae’n ymddangos, 
oedd y broblem. Fe 
orffennodd y gêm 0-0, ond 
arwyddion fod y tîm yn 
mynd i’r cyfeiriad cywir wedi 
canlyniadau gwael ar 
ddechrau tymor arall. 

Os oes gennych 
ddiddordeb i ymuno â’r 
clwb neu i ddangos 
cefnogaeth, cysylltwch 
Ebost:  
clwbcymric@hotmail.com  
Trydar - @clwbcymric 
 Chwaraewyr Clwb Cymric 


