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GŴYL GORAWL 

NEWYDD SBON I 
GAERDYDD 

 

Y n ystod Pasg 2018 bydd Eilir Owen Griffiths, cyn 
Gyfarwyddwr Cerdd Eisteddfod Gerddorol 

Ryngwladol Llangollen, yn lansio Gŵyl Gorawl 
Ryngwladol Cymru.  

Fe wna hyn gyda chymorth yr arloeswyr cerddorol 
Syr Karl Jenkins, Paul Mealor a Christopher Tin ac 
mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru a Phrifysgol 
Cymru Y Drindod Dewi Sant. 

Gyda chyfuniad cyffrous o gystadlaethau, 
cyngherddau, perfformiadau anffurfiol a digwyddiadau 
cymdeithasol, mae Gŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru 
(GGRC) yn addo bod yn rhywbeth gwirioneddol 
gofiadwy i bawb.  

Bydd llinyn cystadleuol yr ŵyl yn cynnwys oddeutu 
16 o gorau rhyngwladol ar draws pedwar categori: Côr 
Cymysg; Côr Un Llais (SSAA/ TTBB); Categori Agored; 
Lleisiau Ifanc (dan 25 oed). Bydd yr enillwyr yn derbyn 
teitl ‘Côr y Corau’ a Thlws Syr Karl Jenkins.  

Dywedodd Syr Karl 
Jenkins CBE, “Rwy’n ei 
chyfri hi’n fraint ac yn 
anrhydedd i allu rhoi fy 
enw i Dlws Gŵyl Gorawl 
Ryngwladol Cymru. Mae 
dros naw deg y cant o fy 
holl allbwn cyfansoddi 
wedi cynnwys cantorion 
a chanu, ac mae seiniau 
y llais dynol wedi bod yn 
ysbrydoliaeth i mi am 
flynyddoedd.” 

Wrth drafod yr ŵyl, 
dywedodd y Cyfarwyddwr Artistig, Eilir Owen Griffiths, 
“Rydym yn eithriadol o falch bod Syr Karl Jenkins wedi 
cefnogi’r fenter newydd hon ac yn hapus bod gennym 
ni bump o lywyddion anrhydeddus gan gynnwys: yr 
enillydd Brit a Brit Clasurol, Paul Mealor; enillydd 
Grammy, Christopher Tin; arweinyddion rhyngwladol 
Andrew Van Der Merwe a Ralph Allwood; a’r soprano 
arbennig o Gymru, Elin Manahan Thomas.” 

Aeth ymlaen, “Mae wedi bod yn uchelgais i mi 
sefydlu gŵyl gorawl ryngwladol yng Nghymru. Rwyf 
wedi ennill llawer iawn o brofiad dros y chwe blynedd 
diwethaf fel Cyfarwyddwr Cerdd Eisteddfod Gerddorol 
Ryngwladol Llangollen. Nawr, mae gennyf y cyfle i 
greu gŵyl newydd ar fy stepen drws. Rwy’n ffodus ac 
yn ddiolchgar iawn bod gennyf ffrindiau a chydweithwyr 
sy’n rhannu fy ngweledigaeth.” 

“Mae Cymru yn cael ei hadnabod fel Gwlad y  Gân,” 
meddai, “ac un o fy ngweledigaethau yw dod â chorau 
gorau’r byd ynghyd ac i sefydlu Caerdydd fel canolfan 
o ragoriaeth gorawl. Mae Gŵyl Gorawl Ryngwladol 
Cymru yn ymroi i hyrwyddo rhagoriaeth artistig, 
dealltwriaeth fyd-eang, cyfeillgarwch ac ewyllys da trwy 
gerddoriaeth gorawl.” 

 

Cynhelir yr ŵyl yn Neuadd Hoddinot yng Nghanolfan 
Mileniwm Cymru dros benwythnos y Pasg [Mawrth 30 
– Ebrill 1] 2018. Cyhoeddir y rhaglen lawn o 
weithgareddau yn fuan ond mae ceisiadau bellach ar 
agor. Bydd y corau’n cael eu dewis ar safon y cais a 
gyflwynwyd. Rhaid derbyn ffurflenni cais wedi’u 
cwblhau a phob deunydd ategol erbyn dydd Sadwrn 
21 Hydref, 2017. 

Am ragor o wybodaeth am Gŵyl Gorawl Ryngwladol 
Cymru a sut i wneud cais, ewch i: 
www.gwylgorawlryngwladol.cymru 
 

 

Eilir Owen Griffiths  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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.  

Syr Karl Jenkins 

http://www.gwylgorawlryngwladol.cymru
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Golygydd Hydref 
Wyn Mears 

 

Cyfraniadau erbyn 27 Medi i: 
13 Mayfair Drive, Thornhill,  

Caerdydd CF14 9EN  
wyn@wynmears.com  

029 20758726 
 

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,  

Caerdydd, CF11 6LB 
07876 068498 

              
Prif Ddosbarthwr:  

Ceri Morgan 
ceri33@btopenworld.com  

24, Cwm Gwynlais, Tongwynlais,  
Caerdydd, CF15 7HU 

029 20813812  /  07774816209 
 

Tanysgrifiadau i: 
Jöel D’Auria 

joel.dauria@gmail.com 
53 Melrose Avenue, Penylan,  

Caerdydd , CF23 9AT 
07540057783 

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. 

Cysodydd: Eirian Dafydd 
 

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 

Gemau Ieuenctid y Gymanwlad    

Manon Johnes, disgybl yn Ysgol Gyfun Glantaf, 
fu yn Nassau, Y Bahamas ym mis Gorffennaf.  

A r yr 17eg o Orffennaf gadewais Lundain gyda thîm rygbi 7 bob 
ochr dan 18 Cymru i gystadlu yng Ngemau Ieuenctid y 

Gymanwlad yn y Bahamas. `Roeddwn yn un o ddwy sy`n chwarae 
i Glwb Rygbi Cwins Caerdydd. 

Wedi cyrraedd y Bahamas roeddem yn gyffrous iawn i weld yr 
holl athletwyr o bedwar ban byd yn cynrychioli eu gwledydd yn y 
seremoni agoriadol. Y noson honno ar ôl cael ein cyflwyno â’n 
crysau rygbi, cawsom noson dda o gwsg yn barod i ddechrau ein 
cystadleuaeth fwyaf erioed. 

Deffrodd pawb yn llawn cynnwrf ac yn awchu i gael camu 
ymlaen i’r cae i gynrychioli Cymru. Ein gêm agoriadol oedd yn 
erbyn tîm cryf Canada, ond yn anffodus, nid aeth y canlyniad ein 
ffordd ni. Ar ôl y gêm gyntaf roeddem hyd yn oed yn fwy awchus i 
gael camu yn ôl ar y cae i ddangos ein talentau a’r ffordd y medren 
ni chwarae rygbi, ac o ganlyniad, gorffennon ni’r diwrnod cyntaf 
gydag un methiant yn erbyn Canada ond enillom ein gemau yn 
erbyn Bermuda a Trinidad & Tobago gan sgorio dros 50 o 
bwyntiau yn y ddwy gêm. 

Ein her nesaf oedd yr ail ddiwrnod o gystadlu, gydag ond un 
noson i ddadflino. Rhaid oedd paratoi am ddwy gêm fawr yn erbyn 
Awstralia a Fiji. Roedd pawb mewn hwyliau da ac unwaith eto yn 
awyddus i ddangos ein talentau, ac mi wnaethom hynny yn erbyn 
Awstralia. Roedd yn gêm o safon uchel gan y ddau dîm, ond colli  
oedd  ein  tynged. Gêm olaf y dydd oedd yn erbyn Fiji ac unwaith 
eto mi ddangosom ein sgiliau gan ledu’r bêl bob cyfle a gorffen y 
dydd yn curo Fiji. Y diwrnod canlynol byddem yn eu gwynebu eto 
yn y gêm am y fedal efydd. 

Roedd y diwrnod olaf o gystadlu yn hynod o bwysig. Naill ai 
byddem yn dychwelyd i Gymru â medal neu heb fedal. O`r funud 
gyntaf roedd Fiji’n profi’n gryfach ac roedd hi’n gêm hynod o agos 
gyda’r ddau dîm yn sgorio un ar ôl y llall. Yn eiliadau olaf y gêm 
roeddem yn gyfartal ond cawsom sgrym yn 22 Fiji. Wrth ledu’r bêl 
drwy`r dwylo sgoriodd ein capten Bethan Lewis i roi sgôr terfynol o 
19-14 a ni’n ennill y fedal efydd yng Ngemau Ieuenctid y 
Gymanwlad! 

Roedd yn brofiad bythgofiadwy o fod wedi cystadlu yn erbyn 
athletwyr o ddiwylliannau a chefndiroedd hollol wahanol. Y peth 
gorau oedd cael dod yn ôl i Gymru fel tîm ar ôl ein holl waith caled 
a gwaith caled ein hyfforddwr Jonathan Hooper gyda medal efydd.  

  

mailto:wyn@wynmears.com
mailto:iestynd@gmail.com
mailto:ceri33@btopenworld.com
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Hawlfraint: BBC Cymru Fyw 

Hawlfraint:BBC Cymru Fyw 

Hawlfraint: BBC Cymru Fyw 

LLYFRAU O BWYS 

Y n ystod yr haf mae gwasg Y Lolfa wedi cyhoeddi 
dau lyfr o bwys – ond gwahanol iawn eu natur a’u 

hapêl – a’r ddau â chysylltiad allweddol â Chaerdydd. 

OWAIN GLYNDŴR – YMA O HYD! 

Rhyfedd fel y mae’r enw Owain Glyndŵr yn dal i 
ysbrydoli – ym mhob ffordd! 

Un a gafodd ei swyno ganddo oedd y diweddar 
Moelwyn Jones. Cyn ei farw sydyn yn 2015 roedd 
Moelwyn wedi cwblhau trioleg o nofelau dychmygol yn 
seiliedig ar hanes yr arwr chwyldroadol. ‘Roedd gan 
Moelwyn ddiddordeb mawr yn hanes Owain Glyndŵr,’ 
meddai Delyth Jones, ei weddw. ‘Gwnaeth waith 
ymchwil diwyd i mewn i gefndir Owain. Bu’n arwr iddo 
erioed.’  

Nofelau Saesneg yw’r rhain. Cyhoeddwyd y gyntaf 
o’r trioleg, Glyndŵr: Son of Prophecy y Nadolig 
diwethaf. A nawr mae’r ail, Glyndŵr: To Arms! wedi ei 

chyhoeddi. Y bwriad yw 
cyhoeddi’r drydedd – 
sy’n ddi-deitl hyd yn hyn 
– y flwyddyn nesaf. 

Mae Glyndŵr: To 
Arms! yn adrodd hanes 
yr arwr. Ynddi, mae 
Gruffudd ap Caradog, 
bardd llys Glyndŵr, yn 
sôn am y cyfnod cyn 
1400 pan anwyd ysbryd 
newydd o falchder Cymreig, a phan oedd uchelwyr 
Cymreig wedi anghofio am eu gwahaniaethau, am 
gyfnod, gan uno dan faner Glyndŵr. 

Magwyd Moelwyn ym Mancffosfelen, Sir 
Gaerfyrddin, ac fe ddilynodd yrfa fel athro Cymraeg 
yng Nghaerdydd cyn ymuno â’r BBC yn yr Adran 
Wybodaeth. Daeth wedyn yn Bennaeth Materion 
Cyfoes dros Gymru a’r Gororau i’r Swyddfa Bost ac yn 
dilyn ei ymddeoliad bu’n gweithio yng Nghynulliad 
Cymru.  

EDRYCH O’R NEWYDD AR 
SYNIADAU J.R. JONES 

Ysgrifau am J.R. Jones, un o gewri athroniaeth yng 
Nghymru, yw Argyfwng Hunaniaeth a Chred – Ysgrifau 
ar Athroniaeth J.R. Jones (Astudiaethau Athronyddol 
6), ac fe’i golygwyd gan E. Gwynn Matthews. 

Mae’r ysgrifau yn cynnig ail olwg ar syniadau yr 
athronydd o Gymro, J.R. Jones, o sawl safbwynt, 
gyda’r bwriad o’u cyflwyno i genhedlaeth newydd o 
ddarllenwyr. Mae’r cyfranwyr hefyd yn gobeithio y bydd 
y gyfrol yn cynnig dehongliadau newydd i’r sawl sydd 
eisoes yn gyfarwydd â gwaith J.R. Jones. 

Meddai Gwynn Matthews, ‘Aeth hanner canrif heibio 
ers cyhoeddi yn 1966 yr hyn y gellir ei ystyried fel y 

dadansoddiad athronyddol dwysaf o’n hunaniaeth fel 
Cymry, sef Prydeindod, J.R. Jones. Eisoes, yn 1964, 
roedd J.R. Jones wedi cynhyrfu’r dyfroedd crefyddol 
gyda’r pamffledyn, Yr Argyfwng Gwacter Ystyr, lle 
ceisiodd ddeall cysyniadau canolog Cristnogaeth 
mewn modd a fyddai’n ystyrlon mewn oes a osodai fri 
ar wyddoniaeth ac a fu’n dyst i’r Holocost.’ 

‘Wedi hanner canrif,’ ychwanegodd, ‘mae’n briodol 
ac, yn wir, yn ddyletswydd arnom i ailedrych ar waith 
J.R. Jones.’ 

Bu Gwynn, sydd yn byw yma yng Nghaerdydd gyda 
Mair ei wraig ers deng mlynedd, yn diwtor mewn 
athroniaeth ym Mhrifysgol Cymru, Bangor. Ymhlith ei 
gyhoeddiadau Cymraeg mae Hegel (cyfres Y Meddwl 
Modern), Yr Athro Alltud: bywyd a gwaith Syr Henry 
Jones (1852-1922), athronydd o fri yn ei gyfnod, a’r 
gyfrol Sir Ddinbych yn y gyfres Crwydro Cymru. Ef 
oedd cydlynydd prosiect cyhoeddi Hanes Athroniaeth y 
Gorllewin, ac ar hyn o bryd ef yw golygydd y gyfres 
Astudiaethau Athronyddol. 

Mae Mair ac yntau yn mynychu Eglwys Dewi Sant. 
Gwynn yw ysgrifennydd Cymrodorion Caerdydd, a 
gwasanaethodd dymor fel Llywydd y gymdeithas. Bu 
yn un olygyddion Y Dinesydd am rai blynyddoedd. 

Dr Huw Williams, E. Gwynn Matthews, Betsan Cadwell, 
merch J. R. Jones, a Cynog Dafis yn y cyfarfod i lansio’r 

gyfrol ym mhabell y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar faes 
Eisteddfod Môn 

Wici Caerdydd 

M ae'n hanfodol ein bod ni’n cynyddu’r nifer o 
erthyglau Cymraeg ar Wicipedia os yw'r 

Gymraeg am oroesi'r oes ddigidol. Heb hyn, ni fydd 
cwmniau mawr (Google ac ati) yn ystyried cynnig y 
Gymraeg fel dewis iaith. 

Felly beth am ymuno gyda ni yn ein gweithdy 
drop-in misol i bobl ddod at ei gilydd i greu a chyfieithu 

erthyglau – bydd rhai yno’n gwirio gwaith, uwchlwytho 
cynnwys a rhannu gwybodaeth. Bydd hyfforddiant a 
chymorth ar gael yn y sesiwn, felly peidiwch bod ofn 
mentro! 

Byddwn yn cynnal sesiwn nesaf Wici Caerdydd 
Nos Iau, Medi 28, 2017, rhwng 5pm a 9pm yn Yr 
Hen Lyfrgell. 

Dewch â'ch gliniaduron a'ch gwybodaeth gyda chi! 
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EISTEDDFOD MÔN 

D efod bleserus yw darllen y Cyfansoddiadau bob 
blwyddyn ar ddydd Gwener olaf y Genedlaethol. 

Mwy yw’r boddhad o weld gwobrau’n dod i ddalgylch y 
Dinesydd – ac unwaith eto eleni, dyma ni! Mae’r rhain i 
gyd yn enwau cyfarwydd a llongyfarchwn hwy’n 
galonnog. 

Cipiodd Osian Rhys Jones y Gadair am awdl ‘gynnil 
ei harddull ac eithriadol o dynn ei gwead,’ yn ôl y 
beirniad Peredur Lynch, ‘... yn gyfanwaith [sy’n] troi’n 
drosiad estynedig eithriadol o gyfoethog.’  (gweler llun 
ar y clawr) 

O ddiddordeb ychwanegol i ddarllenwyr y Dinesydd 
yw bod y Gadair wedi ei rhoi gan John a Gaynor Walter 
Jones er cof am y Parch. a Mrs H. Walter Jones. 

T. James Jones aeth â hi am Gerdd vers libre 
gynganeddol – a honno, yn ôl y beirniad, Einir Jones, 
yn ‘gerdd gref iawn’. ‘Alaw drist ond ardderchog yn wir.’ 

Efallai mai am ei nofelau y mae Grahame Davies yn 
fwyaf adnayddus, ond fe gipiodd y wobr am gyfansoddi 
Cerdd yn addas i’w chanu – cerdd a fyddai, yn ôl y 
beirniad, Twm Morys, yn cynnig tipyn o her ‘ddiddorol’ i 
osodwr! 

Enillodd Dewi Wyn Williams ddwy wobr – Trosi 
drama i’r Gymraeg a Chyfansoddi dwy fonolog 
gyferbyniol. Barbarians, gan Barrie Keeffe, sef tair 
drama fer a welodd olau dydd yn y 1970au oedd ei 
ddewis, ac fe lwyddodd, yn ôl y beirniad, Dafydd 
Llewelyn, ‘i gadw naws y cyfnod yn dda,’ gan ‘fedru 
troedio’r ffin rhwng Cymreigio’r testun a chadw’n 
ffyddlon at y gwreiddiol. ’Dwedodd Dafydd Llewelyn 
bod gan Dewi ‘glust dda am ddeialog’. Wel mae 
ganddo glust dda am fonolog hefyd! Dywed Iola Ynyr, y 
beirniad, bod yma sawl llinell gofiadwy, er enghraifft, 
‘Dyna pryd ffeindish i sut sŵn ydy sŵn calonnau’n torri, 
fel bleiddiaid ’nghanol nos.’ 

Trist yw nodi bod Tony Bianchi wedi ennill y 
gystadleuaeth ar lunio Llên micro, ac yntau wedi marw 
cyn yr Eisteddfod. Roedd e hefyd yn un o feirniaid 
Gwobr Goffa Daniel Owen. Gweler y deyrnged fer iddo 
yn y rhifyn hwn o’r Dinesydd. 
  
Canlyniadau llwyfan   

Pleser yw nodi hefyd gymaint o wobrau llwyfan 
ddaeth yn ôl i ardal y Dinesydd. 

Mae Caerydd yn nodedig am ei chorau – a dyma ni 
unwaith eto, Côr Hen Nodiant yn dod i’r brig yng 
nghystadleuaeth y Corau Pensiynwyr, (gweler llun o’r 
arweinyddion, Huw a Marian a’r gyfeilyddes, Marged ar 
y clawr) a Côr CF1 yn ennill y Côr Cymysg heb fod 
yn llai nag 20 mewn nifer, (gweler llun o’r côr ar y 
clawr ynghyd â llun o’r arweinydd Eilir Owen Griffith a 
Leah ei wraig) gyda Côrdydd yn ail, ac CF1 eto’n ail yn 
Cyflwyno Rhaglen o adloniant. Ardderchog! 

 
Daeth llu o wobrau eraill yn ôl i Gaerdydd a’r Fro 

hefyd. Llongyfarchiadau mawr i’r canlynol. 
Band Pres: RAF St Athan (3) 
Dawns Greadigol: Caitlin Boyle (1)   
Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Bâr: Caitlin ac Elin 
(1) 
Unawd Telyn dan 16 oed:  Huw Boucher (1), Heledd 
Wynn Newton (3)  
Unawd Llinynnau dan 16 oed: Rhys Wynn Newton (2), 
Felix Llywelyn Linden (3)  
Unawd Cerdd Dant dan 12 oed: Efan Arthur Williams 
(3)  
Unawd dan 12 oed: Efan Arthur Williams (1) 
Unawd Alaw Werin dan 12 oed: Efan Arthur Williams 
(3) 
Rhuban Glas Offerynnol dan 16 oed: Huw Boucher, 
Penarth (1) 
Llefaru Unigol i rai rhwng 12 ac o dan 16 oed: Nansi 
Rhys Adams (3) 
Unawd Alaw Werin 12 ac o dan 16 oed: Nansi Rhys 
Adams (3)  
Grŵp Offerynnol neu offerynnol a lleisiol: Sesiwn 
Caerdydd (1) 
Unawd i Ferched 16 ac o dan 19 oed: Manon Ogwen 
Parry, Penarth (3) 
Unawd Piano 16 ac o dan 19 oed: Tomos Wynn Boyles 
(2)  
Cystadleuaeth Cyflwyno Cân Werin Hunangyfeiliant: 
Elisa Morris (1); Meurig Williams (2)  
Unawd Chwythbrennau 16 ac o dan 19 oed: Lleucu 
Parri (2) 
Perfformiad Unigol i rai dan 19 oed o gan o Sioe 
Gerdd: Nansi Rhys Adams (4)  
Dawns Stepio Unigol i Fechgyn dan 16 oed: Ioan 
Williams (1); Morus Caradog Jones (2);  
Iestyn Gwyn Jones (3)  
Dawns Stepio Unigol i Ferched dan 16 oed: Elen 
Morlais Williams (1)  
Unawd Soprano 25 oed a throsodd: Jessica Robinson 
(1); Sarah Gilford (2)  
Dawns Stepio Unigol i Fechgyn 16 oed a throsodd: 
Daniel Calan Jones (3) 
Dawns Stepio Unigol i Ferched 16 oed a throsodd: Enlli 
Parri (3) 
Unawd Llinynnau 19 oed a throsodd: Chris Roberts (3) 
Parti Llefaru hyd at 16 o leisiau: Criw y Ddinas (2) 
 Grŵp Offerynnol: Enlli, Awen a Lleucu (3) 
Unawd Lieder/Cân Gelf 19 oed a throsodd: Eiry Price 
(3) 
Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Stepio: Daniel ac 
Osian (1); Cerian, Cadi a Tomos (2); 
Branwen ac Elwyn (3) 
Unawd yr Hen Ganiadau 19 oed a throsodd: Jessica 
Robinson (1); Twm Tegid Brunton (3) 
Canu Baled yn ddigyfeiliant: Calfin Griffiths (1); Meurig 
Williams (3) 
Gobeithio, wir, na chafodd neb ei adael mas! Dyw’r 
wybodaeth ar y we ddim wastad yn gyflawn. 

Llongyfarchiadau 
 

Llongyfarchiadau i’r Dr Daniel Preece a’r Dr Lucy Hilliard ar eu priodas yn Eglwys Bladon ar yr 2il o 
Orffennaf. Cafwyd y neithior ym Mhalas Blenheim gerllaw. Mae Daniel a Lucy wedi ymgartrefu yn Abingdon 

ac yn gweithio yno fel milfeddygon. 
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Am Eisteddfod ym Modedern!  

Pleser ydoedd i fod ymysg gymaint o bobl  o bob 
cornel o Gymru, yn dathlu, canu a chymdeithasu drwy’r 
Gymraeg yn Sir Fôn. Hoffwn, yn gyntaf, ymestyn 
llongyfarchiadau i bwyllgor gwaith Ynys Môn a’r holl 
dîmau oedd yn gweithio’n drylwyr tu ôl y llenni cyn ac 
yn ystod yr wythnos brysur. 

Roedd yn anrhydedd mawr i fod yn rhan o’r 
seremonïau trwy gydol yr wythnos. Drwy sgwrsio a 
chyfarfod gyda Chadeirydd Eisteddfod Môn, Yr Athro 
Derec Llwyd Morgan a’i dîm, mae gen i ddealltwriaeth 
well wrth symud ymlaen gyda pharatoadau Eisteddfod 
Caerdydd 2018.  

 Diolchiadau i’r holl wirfoddolwyr oedd yn cynrychioli 
a hyrwyddo Eisteddfod Caerdydd yn ystod yr ŵyl wrth 
weithio ar ein stondin. Diolch hefyd, i dîm Croeso 

Caerdydd sydd yn barod wedi bod yn cynllunio 
lletygarwch ar gyfer flwyddyn nesaf.  

Gyda llai na blwyddyn i fynd tan Caerdydd 2018 
dyma’r amser i gydweithio, codi arian a chodi 
ymwybyddiaeth.  Felly dyma’r cyfle ddinasyddion, 
cymdogion, teulu a ffrindiau i gymryd rhan ym 
mharatoadau a digwyddiadau cyffrous yn eich ardal.  

Mae dal cyfle i chi gyfrannu at y gronfa leol drwy 
dudalen JustGiving yr Eisteddfod : 
https://www.justgiving.com/eisteddfod neu os hoffech 
noddi gwobrau yn y rhestr testunau: 
 https://eisteddfod.wales/2018-eisteddfod 

 Os nad ydych wedi cystadlu yn y brifwyl dyma eich 
cyfle i gynrychioli Caerdydd yn y cystadlaethau. I 
wneud rhywbeth falle nad ydych wedi meddwl gwneud 
o’r blaen a dangos beth sydd gyda ni i gynnig ym 
mhrifddinas Cymru.  

Colofn Ashok 

“Dyma’r cyfle ddinasyddion, cymdogion, teulu a 

ffrindiau i gymryd rhan ym mharatoadau a 

digwyddiadau cyffrous yn eich ardal.” 

Meithrin Profiadau Newydd 
 

P an fydd llawer o blant yn dechrau yn yr ysgol 
feithrin am y tro cynta' ym mis Medi, mi fydd un 

ferch fach dair oed yn cael profiad tra gwahanol. Fe 
fydd hi'n treulio chwe mis yng ngwledydd Asia gyda'i 
rhieni, Llinos ac Osian o 
Grangetown, yn teithio o India i 
Nepal, Cambodia i Wlad Thai. 

“Fe aethon ni â Begw i 
Vietnam pan oedd hi'n 16 mis 
oed.  Mae'r ddau ohonan ni 'di 
hoffi teithio erioed, mae o jyst 
yndda ni, dwi ddim yn licio aros 
yn llonydd o gwbwl, felly o'n ni'n 
benderfynol bydda' cael plant 
ddim yn stopio hynny. O'n i'n 
meddwl bydd Begw yn gallu 
ffitio rownd ein bywyd ni, does 
'na ddim rheswm i beidio mynd i 
deithio.  

 Erbyn hyn, mae Begw yn dair, felly bydd hi'n OK ar 
y trêns a'r bysus. Bydd cael cysgu ar y trên yn India yn 
antur yn ei hun iddi, bydd hi wrth ei bodd.  

‘Dan ni'n dal i stryglo efo'r syniad bo ni'n mynd i‘r 
gwaith i neud pres i dalu rhywun arall i edrych ar ôl 
Begw. Mae'r gofal a'r cariad mae hi'n gael yn y 

feithrinfa yn amhrisiadwy, mae nhw'n hollol wych, ond 
dal ma' rhywbeth ddim cweit yn neud synnwyr - bo ni'n 
talu rhywun arall i fagu hi. Felly cyn bo ni'n colli'r cyfle 
(bydd hi'n yr ysgol cyn i ni droi rownd) 'dan ni'n meddwl 
waeth i ni fynd â hi, cael y profiada' bywyd 'ma efo 
hi.  Byddwn ni'n gyfoethocach ymhob ffordd (heblaw yn 
ariannol!)  

Dwi ddim yn meddwl neith hi 
gofio lot amdano fo, ond dwi'n 
bendant yn meddwl bydd y 
profiadau bydd hi'n eu cael yn 
sicr yn mynd i'w siapio hi.  

Mae hi yn toddler, felly wrth 
gwrs dydy o ddim yn hawdd 
bob dydd. Ti’n gallu peintio 
darlun tra gwahanol ar 
Instagram, wrth gwrs s’neb yn 
rhoi'r llunia’ o'r tantrums a'r 
crio fyny!  

Dydy'r barrier iaith ddim yn 
effeithio plant, ma' nhw'n gallu 
chwara' mewn unrhyw iaith, 
felly dwi'n gwbod bydd hi'n 

iawn efo plant o draws y byd.  

Dyma'r cyfle ola' cyn i Begw ddechrau yn Ysgol 
Hamadryad. Mae o'n gyfle rhy dda i'w golli, rŵan ‘di'r 
amser i'w wneud o.”  

Erthygl www.bbc.co.uk/cymrufyw  

Nodyn ar  ran Y Dinesydd: Begw yw merch fach Llinos Williams, sydd wedi golygu y rhifyn hwn o’r Dinesydd. 
Dymunwn yn dda iddi hi a’i rhieni — Llinos ac Osian — wrth gychwyn ar antur arbennig yn ddiweddarach y mis 

hwn. Gobeithiwn glywed hanes y daith mewn rhifyn o’r Dinesydd yn y dyfodol. 

https://www.justgiving.com/eisteddfod
https://eisteddfod.wales/2018-eisteddfod
http://www.bbc.co.uk/cymrufyw
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Pwyllgorau Apêl 
Eisteddfod 2018  

ar waith 
 

 

 

Pwyllgor Apêl Treganna, Parc 
Victoria a Phontcanna 

A nodd credu yn tydi? Mae Eisteddfod Genedlaethol 
Môn bron yn hen hanes erbyn hyn, a 

llongyfarchiadau mawr i bawb o’r ardal a gymerodd 
ran. O’r rhai a gafodd eu hurddo i’r Orsedd, i’r rhai a 
fu’n cystadlu a’r rhai a oedd yn gwirfoddoli ac yn 
gweithio yno. Da iawn chi. 

A gyda’n golygon yn troi, bellach, tuag at yr 
Eisteddfod Genedlaethol y flwyddyn 
nesaf ... Caerdydd 
2018, rhowch y 
we l i s  y n  y 
cwpwrdd dan 
grisiau, a dewch 
allan i fwynhau’r 
a r l w y  o 
d d i g wy d d i a d a u 
fydd yn cael eu 
trefnu dros y 
misoedd nesaf i 
s i c r h a u  b o d 
E i s t e d d f o d 
G e n e d l a e t h o l 
Caerdydd 2018 yn 
un fythgofiadwy. 

Fel y gwyddoch, 
mae criw prysur 
P wy l l g o r  A p ê l Treganna, Parc 
Fictoria a Phontcanna wedi bod yn cynnal 
digwyddiadau eisoes ym mhob cwr o’r ardal o gigs i 
gwisys i gacenau. 

Yn gyntaf, hoffem ddiolch yn fawr iawn i ddisgyblion 
Ysgol Gynradd Pwll Coch am eu siec o £300 a godwyd 
o’r diwrnod Gwisgo eu Dillad eu Hunain ar 24 Mehefin.  

Roedd y Clwb Pêl-foli ym Mharc Fictoria yn 
orlawn ar 9 Gorffennaf, gydag 
a r w e r t h i a n t  c a c e n n a u  a 
digwyddiadau hwyliog. Lwcus fod 
yr haul yn gwenu er mwyn i’r 
gweithgareddau allu cario mlaen 
y tu allan. A chasglwyd dros 
£2,000 o’r digwyddiad hwnnw. 
Diolch yn fawr ferched.  

Ar 14 Gorffennaf, cafodd 
torf fawr o tua 50 o bobl eu 
h a r w a i n  a r  D a i t h 
Hanesyddol o amgylch 
tafarndai yr ardal gan 
Dylan Foster Evans. 
Profiad a hanner! Mi 
oedd wirioneddol yn agoriad 
llygad ac yn wers hanes hynod o ddiddorol o ran 

cefndir yr ardal ac agweddau ar ei Chymreictod. 
Rhybudd Dylan – mae ceisiadau wedi dod am fwy o’r 
teithiau yma. Diolch yn fawr.  

Efallai eich bod wedi clywed am y darn hyfryd o gelf 
“Bae Caerdydd” sydd wedi cael ei roi i ni gan yr artist 
Ffion Gwyn. Mae nifer cyfyngedig o brintiau ar gael i’w 
prynu. Cysylltwch â ni i brynu eich copi chi cyn iddynt i 
gyd gael eu gwerthu. 

Caiff y llun gwreiddiol ei werthu mewn ocsiwn yn y 
Cinio Dathlu Datganoli sydd wedi ei drefnu ar gyfer 
nos Wener 22 Medi yng ngwesty moethus yr 

Exchange. Bydd eitemau eraill 

hefyd yn rhan o’r ocsiwn. 
Cysylltwch os hoffech chi drefnu bwrdd, ac 
ymuno â’r 300 arall sydd eisoes wedi archebu 
eu lle.  

Ar y gweill hefyd y mae Cyngerdd gyda 
Claire Jones yn y Tabernacl ar 7 Hydref, ac 
Ocsiwn Gelf ar 10 Tachwedd, heb son am 
lu o ddigwyddiadau eraill rhwng nawr a’r 
Nadolig, gyda dim ond saith mis wedyn i 
gyrraedd y nod. Cyffrous! 

 

A pheidiwch â meddwl mai dim ond y pwyllgor 
ei hun sydd â’r ‘hawl’ i drefnu digwyddiad neu 
ddigwyddiadau, mae croeso i unrhyw un fynd ati. 
Cysylltwch â ni i drafod.  

Cysylltwch drwy e-bost: pwyllgorcanna@gmail.com  

neu dilynwch ni: 

Trydar: @pwyllgorcanna 

Facebook: Pwyllgor Apel Treganna, Parc Fictoria a 
Pontcanna 
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Theatr Bara Caws yn cyflwyno 

DIM BYD YNNI 
(neu Dirgelwch Plas Bytholwyrdd) 

Ffars i’r teulu cyfan  
gan Emyr Gomer 

 
Yn dilyn llwyddiant y cynhyrchiad o’r ddrama hon 
yn Eisteddfod Môn, bydd cwmni theatr Bara Caws 
yn mynd â hi ar daith o gwmpas y wlad. Daw cyfle 
i chi ei gweld yn Theatr Gartholwg, Pentre’r 
Eglwys, ar 26 Medi neu yn y Paget Room, 
Penarth, ar y 27 Medi. 

Mae’r ffars hon yn llawn dirgelion astrus, a’r 
cwestiwn mawr yw a all Yr Arolygydd Carnben 
ddatrys yr holl gyfrinachau cyn ei bod yn rhy hwyr! 

Cewch noson ddifyr yng nghwmni 
Rhian Blythe, John Glyn Owen, Iwan John,  

Christine Pritchard, Rhys Parry Jones, 
Rhodri Evans ac eraill 

Cyfarwyddwr: Betsan Llwyd 
 
Tocynnau wrth y drws. Am fanylion pellach 
cysyllter â Linda Brown, 01286 676335.  

Pwyllgor Apêl Rhiwbeina a 
Llanisien 

E r bod yr ysgolion wedi cau a sawl un wedi mynd ar 
ei wyliau tydy’r Pwyllgor Apêl ddim wedi bod yn 

segur. Yn rhan o hwyl yr haf bu gwirfoddolwyr yn 
gwerthu nwyddau a chodi ymwybyddiaeth am yr 
Eisteddfod yng Ngŵyl Rhiwbeina, yn ogystal â chynnal 
boreau coffi gyda ffrindiau a chymdogion.  
Taith hanes 
Un o ddigwyddiadau llwyddiannus mis Gorffennaf oedd 
y daith hanes o amgylch Rhiwbeina yng nghwmni 
Gwilym Roberts. Mae sawl un, sy’n byw’n lleol ers 
blynyddoedd maith, wedi dysgu llawer am y pentref y 
diwrnod hwnnw. Cafwyd lluniaeth yng ngardd 
fendigedig Gaynor Knight ar ddiwedd y daith.   
Twmpath 
Beth well na dawnsio gwerin i golli pwysau cyn 
gwyliau’r haf?  Ddechrau’r mis cafwyd Twmpath yn y 
Rec Rhiwbeina yng nghwmni’r Taplaswyr. Braf oedd 
gweld criw ifanc a dysgwyr Cymraeg yn ymuno yn yr 
hwyl y noson honno.  Ar ôl yr holl chwerthin a chwysu 
roedd pawb wedi mwynhau’r cyrri wedyn.  
Barbeciw 
Mae pobl Rhiwbeina a Llanishen yn mwynhau bwyta a 
beth well na barbeciw ar ddiwrnod braf o Orffennaf. 
Diolch i Judith, Simon a Megan Poulson am gynnal 
barbeciw llwyddiannus yn eu gardd.  Roedd yr haul yn 
tywynnu y diwrnod hwnnw a sawl un wedi cael cyfle i 
weld hen ffrindiau ac i gwrdd a rhai newydd.  
Diolch i bawb sydd wedi ein cefnogi hyd yn hyn - mae 

dal tipyn o ffordd i fynd i gyrraedd y targed o £30,000 o 
ystyried bod llai na blwyddyn ar ôl. Mae’r pwyllgor wedi 
trefnu sawl peth yn ystod yr hydref gyda rhywbeth ar y 
rhaglen i blesio pawb. Gweler y dudalen 
‘Digwyddiadau’ am fanylion y digwyddiadau hyn neu 
cysylltwch â ni ar: apel_rhall@outlook.com neu 
dilynwch ni ar Trydar: @ApelRhall 
 

Pwyllgor Apêl y Creigiau a 
Phentyrch 
Taith Gerdded Hanesyddol  -  2.30yp, Sul, 17 Medi 
Taith addas i’r teulu cyfan o dan arweiniad Mr Geraint 
Rees o amgylch ardal Creigiau a Phentyrch, am bellter 
o tua 5 milltir. Tocynnau ar gael ymlaen llaw gan:  
Teleri Jones (telerij@yahoo.com) neu  
Emma Lile (e.lile6127@btinternet.com) neu ar y 
diwrnod. Gwerthfawrogir cyfraniad o £2.00 i oedolion a 
£1.00 i blant. Cwrdd am 2.30pm ar y llain wair, Maes y 
Gollen, Creigiau, ger ffermdy Castell y Mynach. 
*Gwisgwch esgidiau addas; *Dewch â bwyd a diod; 
*Cŵn ar dennyn yn unig. 
Digwyddiadau eraill ar y gorwel: 
Noson o Adloniant gyda Chantorion Creigiau, Côr 
Ysgol Creigiau a Thalentau Lleol ,6.30yh, Nos Iau, 19 
Hydref. 
Hefyd Noson Nadoligaidd arbennig iawn! 
Twitter - @ApelPC2018 

Facebook - Pwyllgor Apel Pentyrch a Creigiau 

Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018 

mailto:apel_rhall@outlook.com
mailto:telerij@yahoo.com
mailto:e.lile6127@btinternet.com
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B raf nodi bod dau lyfr Cymraeg yn ymwneud â 
gwyddoniaeth wedi’u cyhoeddi yn ddiweddar. 

Brafiach fyth, i ni yn y Gymdeithas, yw nodi bod dau 
o’n haelodau yn awduron, un yn rhannol (Dr. Hefin 
Jones) a’r llall (Dr. Rowland Wynne) yn llwyr. 

Evan James Williams (Ffisegydd yr Atom) gan 
Rowland Wynne yw’r ail i’w chyhoeddi gan Wasg 
Prifysgol Cymru yn y gyfres Gwyddonwyr Cymru. 
Mae cael sylwadau gan Syr John Meurig Thomas a’r 
Athro Glyn O. Phillips yn warant o safon uchel y 
gyfrol. Dywed Dr. Phillips, ‘Portread cynnes a 
darllenadwy o wyddonydd atomig mwyaf Cymru…’ a 
Syr John, ‘… mae’r llyfr godidog hwn yn gwneud 
cyfiawnder â’i (EJW) yrfa mewn cyfanwaith sydd 
wedi’i gyfansoddi’n wych….’.    

Mae’n anodd gwneud tegwch â disgleirdeb 
Williams yn ei faes, maes a ffrwydrodd yn y cyfnod 
1920-1940. Bu Williams ysgwydd-wrth-ysgwydd 
gyda chewri Ffiseg ryngwladol y cyfnod, gan 
gyfrannu’n gyfoethog at ein deall o berfeddion yr 
atom. Mae Rowland yn crynhoi’n gain holl ramant 
stori Williams, o’i fagwraeth ym mhentref 
Cwmsychpant, nid nepell o Lanbedr-pont-steffan, a’i 
yrfa drawiadol o dreiddgar mewn sawl prifysgol gan 
orffen yn Athro Ffiseg yn Aberystwyth, ond yn cloi’n 
rhy gynnar o lawer pan oedd yn 42 oed. Does neb a 
all ddychmygu pa gyfoeth pellach oedd yn ei ddoniau 
cynhenid a’i allu i ysgogi eraill – ‘that volatile genius’, 
‘mercurial temperament’.  Rhaid canmol a diolch i 

Rowland am lunio cyfrol werthfawr iawn, yn ôl Syr 
John, ’fe all y lleygwr ddeall…’. 

Gwaith dau awdur, Hefin Jones a Noel Davies, yw 
Cristnogaeth a Gwyddoniaeth a gyhoeddwyd gan 
Wasg Prifysgol Cymru gyda chymorth ariannol 
Cyngor Llyfrau Cymru ac Undeb yr Annibynwyr 
Cymraeg. Bu, ac y mae, Hefin yn wyddonydd wrth ei 
alwedigaeth, tra bu gyrfa Dr. Davies yn fwy amrywiol, 
gan ddechrau gyda graddio mewn Biocemeg, troi at 
ddiwinyddiaeth a bod yn weinidog eglwysi a swyddog 
mudiadau crefyddol yng Nghymru am nifer fawr o 
flynyddoedd ac ail-gydio, yn ddiweddar iawn, mewn 
gwyddoniaeth trwy ddilyn ymchwil ym Mhrifysgol 
Abertawe. Yn ôl y broliant, ‘Dyma’r unig ymdriniaeth 
ddiweddar yn y Gymraeg â rhai o’r cwestiynau 
cymhleth a heriol a godir i ddiwinyddiaeth Gristnogol 
gan wyddoniaeth gyfoes….’ 

Mae detholiad o gynnwys y llyfr yn dangos yr 
amrywiaeth o destunau a drafodir – Y Glec Fawr – Y 
Cread a Duw – Siawns, Cynllun ac Angenrhaid – 
Darwin, DNA a Duw – Y Natur Ddynol – Credwn yn 
Nuw. Nid ar un darlleniad y gellir cael gafael ar 
hanfodion y testunau, er bod y cyflwyniad yn ofalus, 
cytbwys a disgybledig. Cydnabyddir yn deg bod mwy 
nag un ffordd o ymhel â’r deunydd. Mae manylder y 
llyfryddiaeth a’r mynegai yn brawf bod y llyfr yn 
ffrwyth ymchwil a dadansoddiad diwyd. Trueni na 
chafwyd sylw i lyfr bach gwerthfawr C.A. Coulson 
Science and Christian Belief, yntau yn wyddonydd 
ddamcaniaethol o’r radd flaenaf ac, ar un adeg, yn 
Llywydd yr Eglwys Fethodistaidd yn Lloegr. Mae’r 
gyfrol yn haeddu sylw am ei chymwynas yn amlinellu 
maes sy’n cyffwrdd â sawl cwestiwn dyrys, cyfoes. 

Graddau gwych i gyn-ddisgyblion   
Ysgol Glantaf 

 

L longyfarchiadau i Dafydd Jones a Darius Zadeh, cyn-
ddisgyblion o Ysgol Glantaf, ar raddio o Brifysgol 

Abertawe dros yr haf. Derbyniodd Dafydd, sydd hefyd yn gyn-
ddisgybl o Ysgol y Wern, radd BA Anrhydedd Dosbarth Cyntaf 
a derbyniodd Darius radd BSc Anrhydedd 2:1 mewn 
Biocemeg. Yn ogystal â hyn, fe enillodd Dafydd Ysgoloriaeth 

c y f r w n g 
C y m r a e g 
A c a d e m i 
Hywel Teifi, ac 
fe enillodd 
D a r i u s 
Ysgolor iaeth 
Chwaraeon.   
O n d  n i d 
gwaith caled 
yn unig oedd 
hi yn y coleg! Manteisiodd y ddau ar yr amrywiaeth o 
weithgareddau cymdeithasol oedd ar gael a buont yn aelodau 
brwd o’r Gymdeithas Gymraeg. Tra bod Dafydd yn bwriadu 
chwilio am swydd dros yr haf, a theithio am flwyddyn ar ôl hynny, 
mae Darius yn gobeithio symud i America i weithio.  

Hoffai staff Prifysgol Abertawe ddymuno pob hwyl iddyn nhw! 

Cymdeithas Wyddonol  
Cylch Caerdydd 

Darius Zadeh 

Dafydd Jones 
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EGLWYS DEWI SANT 
Dathlu 
Cynhaliwyd cyfres o wasanaethau er 
mwyn dathlu 450 mlwyddiant 
cyhoeddi`r Llyfr Gweddi Gyffredin yn 
Gymraeg yn 1567, cyhoeddiad holl 
bwysig yn hanes crefyddol Cymru 
a`r iaith Gymraeg. Llafur cariad 
William Salesbury ac Esgob 
Tŷddewi, Richard Davies oedd 
cyfieithu a chyhoeddi`r llyfr hwn. 
Gwibdaith 
Gan barhau â dathlu cyhoeddi`r Llyfr 
Gweddi, penderfynwyd ymweld ag 
Eglwys San Pedr ac Amgueddfa 
Caerfyrddin, sef cartref Esgob 
Richard Davies gynt, cyn mynd 
ymlaen i Eglwys Abergwili lle y`i 
claddwyd. Bu Gwynn Matthews yn 
rhannu hanes y cyfnod pwysig hwn 
yn y tri lle. 
Ar y ffordd adre cafwyd pryd o fwyd 
blasus yn Aberafan. Diolch i Gwenda 
Williams am drefnu`r wibdaith. 
Yr Ŵyl Flodau 
O ganlyniad i lwyddiant ysgubol yr 
Ŵyl Flodau codwyd £7,100. 
Cyflwynwyd siec am £3,600 i Hosbis 
Marie Curie, Penarth. 
Barbeciw Blynyddol 
Daeth nifer dda ynghyd i fwynhau`r 
achlysur blynyddol yn Hafodlon, 
cartref y Ficer a chafwyd noson o 
gymdeithasu hwyliog. Diolch i`r prif 
gogydd, Gwynn Matthews a’i wraig 
Mair am ein bwydo ac i Delyth 
Davies am gydlynu`r noson. 
Llongyfarchiadau 
Llongyfarchiadau i Hannah Watkin ar 
ei llwyddiant yn ei harholiadau safon 
A. Bydd  Hannah yn mynd i Goleg 
Hertford, Rhydychen i astudio 
Hanes. 
Llongyfarchiadau i Branwen Davies 
a Joseph Geen a briododd yn yr 
eglwys ym mis Gorffennaf. 
Llongyfarchiadau i Haf Davies a 
Zach Lewis ar eu priodas yn Eglwys 
San Dunwyd ddechrau Awst. 
Dymuniadau gorau 
Dymuniadau gorau i Alaw Davies a 
fydd yn cychwyn cwrs Gwyddoniaeth 
a Chymdeithas ym mhrifysgol UCL 
yn Llundain. 
Cydymdeimlad 
Cydymdeimlwn yn  fawr  â  Jean  
Jones (Cyncoed), Huw, Siân, Tim a`r 
teulu ar ôl iddynt golli Leighton wedi 
salwch hir. 
Cofiwn hefyd am Elena, Gwion a 
Betsan Rhisiart ar ôl iddynt golli 
Martin, gŵr a thad a oedd mor 
annwyl ganddynt. 

BETHEL, PENARTH 
Bu oedfa foreol Gorffennaf 23, dan 
arweiniad ein gweinidog, yn nodedig 
o hyfryd wrth i ni dderbyn Catrin a 
Prys Lewis yn gyflawn aelodau. 
Roedd ein cwpan yn gorlifo wrth i ni 
hefyd dystio i fedydd eu mab, Jac 
(gweler y llun). Carrie, chwaer 
Catrin, oedd y fam fedydd.  
Yn oedfa olaf ein tymor (Gorffennaf 
30) cawsom gyfle i ystyried y 
ddelwedd o Iesu’r Cynhyrfwr ar sail 
tri darlleniad: Mathew 23, 1-5 a 23-
26; Ioan 3, 1-10; Ioan 13, 36-38. 
Llongyfarchwn Rhodri ar gael ei 
dderbyn i’r Wisg Werdd yn yr 
Eisteddfod Genedlaethol  yn 
gydnabyddiaeth o’i wasanaeth 
hirfawr i’r Gymraeg a’i diwylliant. 
Cydlawenhawn ag Elinor ar y pleser 
a gafodd hi a’i theulu a llu o gyfeillion 
mewn dau achlysur yn yr Eisteddfod 
Genedlaethol i dalu teyrnged i’w 
diweddar ŵr Peter Elias Jones, y 
cyfarwyddwr teledu. Trefnwyd un 
achlysur gan BAFTA Cymru a’r llall 
gan S4C. Cafwyd llawer o hwyl wrth 
i nifer o actorion, cyflwynwyr, 
cyfarwyddwyr a thechnegwyr rannu 
atgofion amrywiol o’u profiad yn 
cydweithio gyda Peter. Dangoswyd 
nifer o glipiau o’i waith, yn nodedig 
Miri Mawr. Roedd y cyfan yn tystio’n 
huawdl i ddylanwad ac arloesedd 
Peter, mewn cyfnod o wthio ffiniau a 
chynnig rhywbeth gwahanol. Dau 
achlysur nodedig i godi dagrau cofio 
a diolch. 
Pylwyd ar y llawenydd 10 niwrnod 
wedi’r Eisteddfod Genedlaethol gan 
y newyddion am farwolaeth 
ddisymwth yr actor Robin Griffith 
oedd yn llais Blodyn Tatws ym Miri 
Mawr. Cydymdemlwn yn ddwys 
gyda’i chwaer, Ann. 

EGLWYS Y CRWYS 

Cyfarchion 
Bu Mr. Arwel Owen dan driniaeth 
sylweddol yn ddiweddar. Da deall ei 
fod yn gwella yn dda. Cafodd Mrs. 
Mali Rowlands driniaeth hefyd.  Pob 
dymuniad da iddynt.  
Llongyfarchiadau 
Estynnwn ein llongyfarchiadau 
cynhesaf i’n holl ieuenctid ar eu 
llwyddiant yn eu harholiadau yn 
ystod yr haf.  Pob dymuniad da 
iddynt i’r dyfodol.  
Cydymdeimlad 
Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf 
â Mrs. Ann Brain, a fu hyd yn 
ddiweddar yn aelod ffyddlon a 
gweithgar yn Y Crwys, ar ei 
phrofedigaeth o golli ei brawd, yr 
actor Robin Griffith, ynghyd â’i 
gefnder Mr. John Rowlands. 
Meddyliwn amdanoch.  
Corwynt Cariad 
Cynhaliwyd Gwasanaeth arbennig 
yn seiliedig ar Apêl Corwynt Cariad, 
sef apêl Eglwys Bresbyteraidd 
Cymru eleni tuag at Ynysoedd y 
Phillipines. Trefnwyd ac arweiniwyd 
y gwasanaeth gan Mrs. Siân Griffiths 
a chymerwyd rhan gan ieuenctid yr 
Eglwys. Pleser oedd cael croesawu 
Ms Mari McNeil o Cymorth 
Cristnogol i’n hannerch. Diolch i 
bawb am eu cyfraniadau. 
Mis Awst 
Diolch i aelodau Eglwysi Cymraeg 
Caerdydd am eu croeso yn ystod 
mis Awst.  Cafwyd bendith o gael 
ymuno yn y Gwasanaethau. 
Croeso 
Mae bob amser groeso yn Y Crwys 
felly os dymunwch droi i mewn atom, 
y Gweinidog fydd yn ein harwain ar 
Fedi 17eg. Gwasanaethir ar Fedi’r 
10fed gan y Parch Haydn Thomas a 
chroesewir y Parch Robert Owen 
Griffiths i’n harwain ar Fedi’r 24ain. 

NEWYDDION O’R EGLWYSI 

Catrin, Jac a Prys Lewis 
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EGLWYS MINNY STREET 
www.minnystreet.org   
@MinnyStreet 
Dyma ni nôl i'r drefn arferol wedi 
seibiant yr haf pryd cafwyd cyfle i 
gyd-addoli gydag eglwysi Cymraeg 
eraill y brifddinas. Estynnwn groeso i 
bawb i’n cyfarfodydd ar y Sul (10.30 
a 18.00) ac yn ystod yr wythnos - 
beth amdani? Yn ogystal â’r oedfaon 
arferol uchod bydd Oedfa Foreol 
Gynnar am 9.30, Medi 10.  
Cynhaliwn ein Gŵyl Flynyddol Medi 
17 gydag Oedfa Foreol ac Ysgol Sul 
dan arweiniad ein Gweinidog ac yn 
yr hwyr croesawn gyfeillion o eglwysi 
Cymraeg y brifddinas i Oedfa dan 
arweiniad Y Parchedig Denzil John.  
Sul 24 bydd Oedfa Foreol ac Ysgol 
Sul dan arweiniad Y Parchedig 
Derwyn Morris Jones Abertawe a’r 
Oedfa Hwyrol dan ofal Y Parchedig 
Gethin Rhys Cytûn. 
Ar gyfer pobol ifanc yn eu 
harddegau cynhelir sesiynau PIMS 
ddydd Llun, Medi 11 a Medi 25 o 
19.00 tan 20.30. Os oes gennych chi 
blantos bach dewch â nhw i Fabimini 
ddydd Gwener Medi 15 rhwng 9:45 a 
11:15. I’r oedolion, nos Lun 18fed 
rhwng 19.30 a 20.30 bydd cyfle i fod 
yn greadigol yn Genesis a fore 
Gwener 22ain am 11.00 ymunwch â 
ni am baned a thrafodaeth yn 
Llynyddwch yng nghaffi Terra Nova, 
Parc Llyn y Rhath. Am 19.30 nos 
Fawrth 26ain ‘Pobl yr Hen 
Destament’ fydd testun Bethania yng 
nghartre un o’n haelodau. 
Aelodau newydd: Hyfrydwch fu cael 
croesawu Angharad ac Ieuan Wyn 
(Treganna) yn aelodau ddechrau 
Gorffennaf ynghyd â chael y fraint o 
groesawu un o ieuenctid yr Eglwys i 
gyflawn aelodaeth sef Tomos 
Wilshaw (Parc Fictoria).   
Cydymdeimlo: Cofiwn yn annwyl ac 
yn ddiolchgar am ddau aelod 
ffyddlon fu farw yn ystod Gorffennaf 
sef Rhys Morgan (Rhiwbeina) a 
Margaret Morris (hefyd Rhiwbeina er 
mewn cartref gofal ym Mhenylan 
dros y cyfnod olaf). Cydymdeimlwn 
yn ddiffuant iawn â’r ddau deulu.  
Llongyfarchiadau i’n haelodau a 
ymddangosodd ar lwyfan y Brifwyl 
eleni. Dymunwn y gorau i’n haelodau 
ifanc fydd yn mynd i goleg neu 
brifysgol am y tro cyntaf y mis hwn. 
  

EGLWYS Y TABERNACL 
Priodas 
Llongyfarchwn Bethan Davies a 
Rhodri ab Owen ar eu priodas yn y 
Tabernacl ddiwedd mis Gorffennaf. 
Bu llawer o edrych ymlaen at hyn a 

rhannwn yn llawenydd y ddau deulu. 
Tybed pryd bu priodas rhwng dau o 
aelodau’r Tabernacl ddiwethaf? 
Cydymdeimlo 
Yn ystod y misoedd diwethaf, bu tri 
theulu yn cofio anwyliaid a fu farw. Y 
cyntaf oedd Cissie John, mam ein 
gweinidog, a oedd yn byw bellach 
g y d a ’ i  m a b  i f a n c a f  y n g 
Nghlunderwen. Hefyd bu farw Annie 
McVeigh oedd yn fam yng nghyfraith 
i Nia McVeigh ac wedi brwydro 
ddewr gyda salwch cancr ers 
degawd. Yna daeth y newydd 
brawychus am farwolaeth Martin 
Rhisiart, gŵr Elena a thad Gwion a 
Betsan, mab yng nghyfraith Delun 
Callow a brawd yng nghyfraith 
Geran, Meuryn a Iona.  
Derbyn aelod 
Dde c h r au  m i s  G o r f f enna f , 
derbyniwyd Gweneth Jones yn 
gyflawn aelod yn ein plith.   
Oedfaon Ardal 
Diolch i gyfeillion ardal Grangetown 
a’r Bae am eu cyfraniad fore Sul olaf 
mis Mehefin ac i’r chwiorydd am eu 
gwasanaeth yn yr oedfa hwyrol. Fis 
Gorffennaf, tro pobl ifanc yr eglwys 
oedd trefnu oedfa, a hynny ar ffurf 
oedfa gaffi. Digwyddodd hyn yn y 
festri gyda lluniaeth ysgafn.  Hefyd 
diolchwn i gyfeillion ardal Treganna 
am oedfa wahanol arall pan ddaeth 
11 o bobl i gyfrannu  gan gofio 
marwolaeth Hedd Wyn, ac ystyried 
heddychiaeth ddoe a heddiw.   
Gwaith ar yr adeilad 
Dr os y  m isoedd d i wet haf , 
gorffennwyd y gwaith o atgyweirio’r 
to a chlirio’r asbestos yn yr adeilad.   
Llongyfarchiadau academaidd 
Dros y ddau fis diwethaf, daeth 
newyddion da o sawl cyfeiriad gydag 
Elen Ifan a Bethan Davies yn 
llwyddo i ennill graddau doethur, 
Marged Jones, Sioned Watkins, a 
Dafydd Huw Wrennall yn cael eu 
hurddo gyda graddau meistr a Ffion 
Baker yn ennill ei gradd baglor.    
Hefyd am y trydydd tro o’r bron, 
cawn gyfle i longyfarch Efa 
Rogers ar ennill ysgoloriaeth i 
ddatblygu ei sgiliau dawnsio 
ballet. 
 

EGLWYS EBENESER 
Gweddi 24 awr 
O 6.00 nos Wener 14 - 6.00 nos 
Sadwrn 15 o Orffennaf yn Eglwys 
y Ddinas, Windsor Place 
cynhaliwyd 24ain awr o weddi ac 
ympryd er mwyn gweddïo yn 
daer dros waith yr Arglwydd yn 
Ebeneser, Caerdydd, Cymru, a’r 
byd mawr crwn. Dewisodd rhai 

ymprydio trwy hepgor prydau bwyd a 
dewisodd eraill ymprydio trwy 
ddulliau eraill e.e. peidio â defnyddio 
ffôn symudol, cyfrifiadur na theledu 
am 24 awr. Paratowyd amserlen a 
lanwyd gan aelodau a chyfeillion 
Ebeneser. Roedd cyfle i bobl weddïo 
gartref os nad oeddent yn gallu dod 
i’r capel a diolch o galon i’r rhai 
w n a e t h  h y n n y .  D a e t h  y 
gweithgaredd i ben gyda barbeciw 
yng nghartref Arfon a Rachel. 
Diolchwn iddynt am agor eu cartref i 
ni a diolch i Gwilym Jeffs am y 
weledigaeth a’r syniad gwych hwn. 
Llongyfarchiadau i... 
...Bethan a Jon Ellis ar enedigaeth 
Loti Mair ar 8fed Gorffennaf. Chwaer 
fach i Mali a Macsen, ac wyres i Gill 
a Gethin Lewis. Dymunwn bob 
bendith i’r teulu.  
...Denzil a Beti Wyn Davies ar 
ddathlu eu priodas ddiemwnt fis 
Gorffennaf.  
...Helen a Denver Thomas ddathlodd 
eu pr iodas ar ian yn ystod 
Gorffennaf. Hefyd i Helen wrth 
ddechrau swydd newydd fel athro 
cerdd yn Ysgol Howells.  
...Idwal a Mair Hughes fydd yn 
dathlu eu priodas ddiemwnt ym mis 
Awst. 
...Alice Jeffs ar ei swydd fel meddyg 
yn Ysbyty Pen-y-bont ar Ogwr.  
...Rachel Llwyd ar ei dyrchafiad yn 
Ysgol Gartholwg.  
...pobl ifanc Ebeneser sydd wedi 
graddio eleni: Esyll t Jones, 
Rhiannon Williams, Elin Harding, 
Aled Glyn Davies, Ifan Jones a 
Siwan Mair Jones. Dymunwn yn dda 
iddynt ar y cam nesaf yn eu 
gyrfaoedd. 
...Gill Lewis ddathlodd ben-blwydd 
arbennig fis Awst. 
...bob un o’n pobl ifanc fu’n sefyll 
arholiadau lefel ‘A’ ac ar eu 
canlyniadau. Dymuniadau gorau 
iddynt ar y cam nesaf addysgol wrth 
iddynt fynd i brifysgolion. 
 

Loti 
Mair 
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Taith Gyfnewid  Grünsdadt 

R oedd y siwrne  bws i'r Almaen yn un hir a 
blinedig, felly roedd pawb yn ysu am y cyfle i 

orffwys ac ymestyn eu coesau. Ar ô l deuddydd hir 
ar y bws cyrhaeddon ni'r ysgol. Roedd pawb bach 
yn swil oherwydd nid oedd neb yn teimlo’n hyderus i 
siarad Almaeneg, ond roedd gan y teuluoedd 
Saesneg da felly roedd yn bosib cael bach o 
gymorth  gyda’ n Almaeneg. 

Roedd pawb yn llawn cyffro yn cyrraedd yr ysgol  
ar gyfer y diwrnod llawn cyntaf yn yr Almaen. 
Cyrhaeddodd rhai mewn car, rhai mewn bws, erai l l  
ar  drên ac ambell un yn cerdded i'r ysgol.  Ar y 
diwrnod cyntaf aethon ni i Vineyard Mr Siebert,  oedd 
yn ddiddorol iawn.  Hefyd cawsom ni'r cyfle i fynd i 
selar gwin Mr Siebert. Fel gweithgaredd nos aeth 
pawb nôl at eu teuluoedd Almaeneg, ble aeth rhai i'r 
pwll nofio, eraill i 'footgolf' ac eraill wedi aros adref. 

Ar yr ail ddiwrnod aethon ni i Manheim i siopa  a 
mynd i'r amgueddfa dechnoleg. Roedd yr 
amgueddfa yn ddiddorol iawn ac roedd  hefyd yn 
gyfle i greu papur mewn ffurf canol oesoedd. Ond 
roedd rhan fwyaf o'r disgyblion yn edrych ymlaen i 
fynd i  siopa yn y dref.  Prynodd  bawb ar y daith 
rywbeth a roedd rhan fwyaf o f echgyn Bl.8 wedi 
prynu esgidiau newydd. 

Falle y trydydd dydd oedd y dydd mwyaf diddorol 
oherwydd aethom ni i'r Reptiliwm. Roedd llawer  o 
anifeiliaid yna o frogaod i grocodeiliaid. Roedd un 
madfall mawr  wedi  dechrau dilyn  un o’r plant o 
amgylch y caffi. 

Ar ddydd Iau roedd pawb yn edrych ymlaen i fynd 
i Heidlberg (castell enwog yn yr Almaen) gyda ein 
partneriaid cyfnewid. Dysgon  ni lawer am y castell 
a'i hen chymdogion. Er enghraifft roedd y castell yn 
dal y baril gwin fwyaf yn y byd. 

Roedd y diwrnod olaf ar ôl wythnos hir yn yr 
Almaen wedi  gwneud pawb yn emosiynol. Roedd 
pawb yn hiraethu, hapus ac yn drist gan mai hwn 

oedd y diwrnod olaf yn yr Almaen. Ond heddiw 
oedd y diwrnod mwyaf addysgiadol. Aethon ni i'r 
ysgol  gyda’n Almaenwyr! Roedd y diwrnod i rai yn 
hawdd iawn  gan yr aethant i gael hufen  iâ. Ond 
nid oedd pawb mor lwcus, roedd angen i rai 
gymryd rhan yn y gwersi  Ffiseg! ! Ar ôl i'r ysgol 
orffen roedd yr ysgol  wedi  cynnal bwffe hyfryd i ni! 
Roedd yna gae pêl-droed hefyd  felly roedd llawer 
ohonom yn chwarae gêm Cymru yn erbyn yr 
Almaen.  Yn y pendraw roedd angen dweud hwyl 
fawr ac roedd digon o ddagrau i lenwi 100 bwced. 
Roedd yr wythnos  yn hwyl iawn ac yn brofiad 
gwahanol a bythgofiadwy. 

Rhys Thomas 

 

Tenis-Tastig - hanes taith Betsy Thomas, 

Ysgol Bro Edern,  i Wimbledon  

A m ddiwrnod rhagorol, gweithgar a diwrnod 
anghredadwy wrth i ni wylio’r gemau di-ddiwedd o 

denis! Roedd cyffro yn bownsio o gwmpas y lle o 
1:15yb pan aeth y larwm i 23:30yh pan aeth pawb i 
gysgu. Roedd hi'n ddiwrnod hir iawn ond hefyd y 
diwrnod mwyaf hwyl a doniol yn fy mywyd. 
Mwynheuodd pawb yn enwedig yr athrawon gan fod 
dim gwaith iddyn nhw wneud, yn lle dysgu plant 
roedden nhw yn stwffio eu cegau gyda losin (ambell un 
yn stwffio 6 lasyn mefus sur i’w ceg - AR YR UN 
PRYD!). 

Ysgol Bro Edern 
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Gadawon ni Gaerdydd am 2:00 y bore a theithion ni yr 
holl ffordd lawr i Wimbledon erbyn 5:00 y bore. Roedd 
pawb wedi blino ar ôl y daith hir, felly roedd hi'n amser i 
orffwys yn y rhes o filoedd o bobl yn bwyta brechdanau 
bacwn ac yn yfed siocled poeth. Am 11:00 cyrhaeddon 
ni gartref tenis. Ar bob cwrt roedd yna beli yn hedfan o 
gwmpas fel rocedi, ar bob stryd roedd torfeydd o bobl 
yn cerdded o gwmpas a chafodd pawb fowlen o hufen 
a mefus yn eu llaw.  

Treulion ni ran fwyaf o’r prynhawn gyda channoedd 
o bobl eraill ar Henman Hill yn torheulo yn yr haul 
tanbaid ac yn gwylio Andy Murray a Rafael Nadal ar y 
sgrin fawr. Roedd yr awyrgylch yn ogoneddus gyda 
phawb yn ymlacio a mwynhau. 

Cyn i ni wybod roedd hi'n amser teithio nôl i 
Gaerdydd, cafon ni ddiwrnod penigamp yn Wimbledon 
yn gwylio’r holl denis a bondio gyda ein ffrindiau ac 
hefyd wrth gwrs yr athrawon. Am ddiwrnod hwyl a sbri 
ewch i gael profiad gwych fel fi yn Wimbledon!  

 

Mabolgampau Bro Edern 2017- hanesion 

diwrnod cystadleuol iawn ym Mro Edern  

D yma'r pumed mabolgampau i Ysgol Gyfun 
Gymraeg Bro Edern ei chynnal, ac mae Hafren 

wedi bod yn fuddugol bob blwyddyn hyd yma. Enw’r 
llysoedd yw 'Rhymni', 'Hafren' a 'Taf' ar ôl afonydd 
Cymru.  

Cychwynon ni gyda rhagbrofion ras clwydi ac yna 
daeth y rownd derfynol. Ar ôl hynny, roedd y ras 200m 
ac 800m. Yn ystod pob ras, roedd cystadlaethau maes 
fel naid hir a naid uchel yn digwydd yr un pryd. Rhwng 
pob ras, roedd Mr Pritchard yn gwahodd pobl lawr o'r 
eisteddle sydd wedi bod yn llwyddiannus yn eu 
cystadleuaeth a byddai’n gwobrwyo'r enillydd sydd 
wedi dod yn 1af, 2il a 3ydd gyda medal aur, arian neu 
efydd.  

Nesaf, roedd ras rhagbrofion 100m. Roedd llygaid 
pawb ar Mr Hancock ac roedd pawb yn aros am ei lais 
dwfn i weiddi "Ar eich marciau, barod, ewch!". Roedd 
sŵn y gwn yn rhedeg trwy'r adeilad yn achosi i bawb 
neidio nôl ychydig a gyda hynny byddai pawb yn 
dechrau rhedeg a llygaid pawb yn troi at yr ennillydd. 
Roedd yna nifer o athrawon yn aros ar ddiwedd y trac 
yn barod i amseru pawb sy'n rhedeg. Roedd sawl 
ymgais i dorri record yr ysgol hefyd.   

Yn olaf, bu rasys cyfnewid bechgyn, merched a 

chymysg o bob blwyddyn. Roedd y rasys cyfnewid yn 4 
x 200m felly roedd angen i bob disbybl sy'n cystadlu 
redeg un lap o'r trac.  

Ar ôl i'r cystadlaethau orffen, roedd angen i bawb 
aros yn amyneddgar i Mr Pritchard gyfrifio'r holl 
bwyntiau. Dyma'r amser wedi dod. Ydy Hafren yn mynd 
i ennill am y pumed tro? Wrth gwrs! Roedd yn agos 
iawn ond daeth Hafren allan yn gyntaf. Cyhoeddodd Mr 
Hancock darian Mabolgampau Bro Edern i gapteniaid 
llys Hafren. Daeth Rhymni yn ail a Taf yn drydydd. Am 
ddiwrnod cystadleuol!  

    Arianwen Evans    

    

Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017 

Llongyfarchiadau i holl ddisgyblion yr ysgol a fu’n 
cystadlu ac yn cymryd rhan yn Eisteddfod 
Genedlaethol Ynys Môn dros yr haf. Roedd 
cynrychiolaeth arbennig o’r ysgol wedi teithio’r holl 
ffordd i wynt a glaw a heulwen Bodedern, yn unigolion, 
partïon, aelodau o gorau a grwpiau.  

Gan eydrych ymlaen nawr at Eisteddfod Genedlaethol 
Caerdydd 2018... 

Canlyniadau Safon Uwch 2017 

Mae canlyniadau Safon Uwch, BTEC a’r Fagloriaeth 
eleni yn destun balchder i’r ysgol. Llongyfarchiadau 
mawr i’r holl fyfyrwyr am eu hymroddiad a’u gwaith 
diwyd dros ddwy flynedd a fu’n sylfaen i’r llwyddiant 
hyn. 

Mae mwyafrif y myfyrwyr a wnaeth gais am addysg 
uwch wedi eu derbyn i’r Brifysgol o’u dewis, a’r 
mwyafrif o rheiny yn Brifysgolion Grŵp Russell. 

Llongyfarchiadau arbennig i’r disgyblion canlynol ar 
ennill cymwysterau rhagorol: 

Maia Davies (4 A*), Beca Daniel (3 A, 1 A), Elis Owain 
Williams (3 A*), Thomas Bowen a Dylan Hughes (2 A*, 
2A). 

Mae’r canlyniadau isod yn cynnwys graddau 
cymwysterau Safon Uwch yn unig: 

% A* ‐ A: 36%; %A* ‐ C: 84%; %A* ‐ E: 99% 

Diolch yn fawr i’r holl staff sydd wedi paratoi, cynllunio, 
addysgu ac asesu’r myfyrwyr trwy eu cyrsiau Safon 
Uwch, BTEC a’r Fagloriaeth ac sydd wedi cyfrannu’n 
aruthrol at lwyddiant y myfyrwyr. 

Mabli Tudur a’r Band ar Lwyfan y Maes 

Ysgol Plasmawr 

Tarian buddugol llys Hafren gyda’r capteiniaid llys 
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Canlyniadau TGAU 2017 

Llongyfarchiadau mawr i ddisgyblion Blwyddyn 11 sydd 
wedi perfformio’n wych yn eu harholiadau TGAU a 
BTEC eleni. Mae’r perfformiad yn cymharu’n ffafriol â 
pherfformiad arbennig y ddwy flynedd flaenorol. 

L1 (% 5 A* ‐ G): 99.4%; L2 (% 5 A* ‐ C): 82.6% 

L2+ (% 5 A* ‐ C gan gynnwys Iaith a Maths): 68.9% 

Perfformiad Y Gymraeg, Saesneg, Mathemateg a 
Gwyddoniaeth dros 70% A* ‐C. 

Diolch i’r holl staff sydd wedi gweithio’n ddi‐flino i roi 
pob cyfle i’r disgyblion lwyddo yn eu harholiadau TGAU 
a BTEC. 

Mae gan bob unigolyn stori, ac er nad ydym am 
fanylu’n ormodol, dylid llongyfarch y disgyblion canlynol 
am berfformiad eithriadol yn ennill 15 cymhwyster 
gradd A*: 

Carys Bill, Elinor Hughes a Elin Preest. 

Mae’r disgyblion canlynol wedi perfformio yn wych ac 

wedi ennill dros 10 A*: 

Gwen Williams (14 A*), Gwenllian Evans (12A*), Daniel 
Clarke (11A*) a Nia Davies (10A*). 

Mae’n hyfryd nodi bod y disgyblion yma yn cynrychioli 
pob un o’r ysgolion cynradd sydd yn rhan o glwstwr 
Ysgol Plasmawr. 

Gyda balchder yr ydym yn llongyfarch y 25% o’r 
flwyddyn a enillodd 5 neu fwy o raddau A*‐ A. 

 

Ysgoloriaeth Peirianneg Arkwright 

Yn dilyn llwyddiant debyg gan Hywel Bleasdale y 
llynedd, rydym yn falch iawn o longyfarch Daniel Clarke 
(Bl 11) ar ennill yr ysgoloiaeth fawreddog hon eleni. 
Dros y ddwy flynedd nesaf, bydd Dan yn cael ei noddi 
gan gwmni byd-eang ISG, a dyma'r cwmni sydd ar hyn 
o bryd yn adeiladu adeilad newydd y BBC yng nghanol 
Caerdydd. Da iawn ti Dan a phob llwyddiant i ti! 

Dymuniadau gorau i bawb ar gyfer y dyfodol! 

 

Uwch Adran Caerdydd  

M ae Uwch Adran Caerdydd yn mynd 
o nerth i nerth, ac mae’r aelodau 

wedi mwynhau nifer o ddigwyddiadau 
cyffrous a diddorol yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf, yn cynnwys ymweliadau â 
Chanolfan yr Urdd yn y Bae, mynd i 
Sglefrio Iâ, noson Sinema, Cinio Nadolig, a 
chystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr 
Urdd.  

Caiff yr Uwch Adran ei rhedeg fel Clwb 
Ieuenctid a’r aelodau sy’n penderfynu pa 
weithgareddau yr hoffent eu gwneud. 
Eleni, bydd y Clwb yn symud i gartref 
newydd yng nghanolfan y Clwb Pêl-foli ym 
Mharc Fictoria, sy’n cynnig mwy o 
amrywiaeth i ni o ran hyblygrwydd i gynnal 
digwyddiadau, gyda lle i chwaraeon y tu 
allan, offer technegol fel teledu ac offer 
chwarae cerddoriaeth, cyfarpar tenis bwrdd, 

cegin ...does dim 
d i w e d d  a r  y 
posibiliadau! 

Cynhelir y sesiynau ar 
nos Fercher rhwng 
7.00 a 8.30, felly 
dewch yn llu. Bydd y 
tymor newydd yn 
cychwyn nos Fercher 
13 Medi. Welwn ni chi 
yno! 

Rhai o’r merched yn modelu eu gwisgoedd Archarwyr mewn sesiwn hwyliog 
o ‘Pa mor bell y gall un papur newydd fynd’! 

Y Parti Deulais a fu’n 
cystadlu yn 
Eisteddfod 

Genedlaethol yr Urdd 
ym Mhen-y-bont ar 
Ogwr. Diolch i Lowri 
am arwain ac i Sian 

am gyfeilio 
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Pobol y Rhigwm  
 

G obeithio bod ein darllenwyr wedi cael haf wrth eu 
bodd, a chyfle i ymarfer rhigymu. 

Fe gofiwch, mae'n siŵr, mai'r dasg yn rhifyn 
Mehefin oedd cwblhau limrig yn cynnwys y llinell 
‘Mae’n bryd i ni gynnal etholiad.’  Daeth dwy ymgais i 
law: 

 
Mae’n bryd i ni gynnal etholiad! 

Mae’n gwlad fach ni angen arweiniad. 
  Mae’n rhaid paratoi 

  am un gweddol gloi,   
ond pwy all ragweld y canlyniad? 

 
Ymgeisydd 

 
Mae’n bryd i ni gynnal etholiad 

i lunio telerau’r ysgariad: 
  mae’r wlad ar ei gliniau, 
  tra’r pleidiau yn dadlau 

gan fethu â chynnig arweiniad. 
 

Ewropead 

  
Mae'r ddau limrig yn eithaf cyfartal ac wedi eu 

mydryddu'n gywir.  Efallai fod mwy o ergyd yn yr ail 
limrig, sef eiddo Ewropead, ac mae'n llifo'n well.  Mae'n 
amserol, ac yn dweud gwirioneddau a fydd yn ffurfio 
penawdau newyddion am fisoedd i ddod... gwaetha'r 
modd. 

 
Gwobrwyer Ewropead. 
 

Y dasg nesaf yw: dileu un llythyren neu 
ychwanegu un llythyren yn nheitl cerdd, cyfrol neu 
lyfr Cymraeg, gan newid yr ystyr yn llwyr.  Er 
enghraifft, Dail Pren (Waldo Williams) =  Dal Pren.  

  
Gwobrwyir doniolwch a dyfeisgarwch!  Yn ôl yr 

arfer, anfonwch eich cynigion at: 
db.james@ntlworld.com   erbyn 10 Hydref. 
 
Emyr Davies 

Yr enillydd yw 
Eirian Dafydd, Yr Eglwys Newydd 

    Y Côr, 

         Y Crwys. 

                ..a Caryl! 
 

Y n dilyn noson lwyddianus i gydnabod 
gwaith Wynford Ellis Owen, Prif 

Weithredwr Stafell Fyw Caerdydd yn 
ddiweddar mae Ffrindiau’r Stafell Fyw 
wedi derbyn yn ddiolchgar, gynnig gan 
Gôr Meibion Dinbych i gynnal cyngerdd 
yng Nghaerdydd i gefnogi gwaith y Stafell 
Fyw. Fe fydd y côr yn cael cefnogaeth y 
gantores a’r cyflwynydd adnabyddus – a 
‘merch leol’ mewn mwy nag un ystyr, Caryl 
Parry Jones fel gwestai arbennig. Merch 
leol am ei bod yn enedigol o Glwyd sef 
cadarnle y côr, ond un sydd hefyd yn byw 
nawr yn Mro Morgannwg. Dywedodd 
Arwel Ellis Owen, Cadeirydd y Ffrindiau, 
“Rydym yn ddiolchgar iawn i’r côr am eu 
parodrwydd i’n cefnogi ac am eu haelioni 
ac yn hynod falch o ddeall y bydd Caryl yn 
gwmni iddynt. Rydym yn edrych ymlaen at 
noson arbennig.” 

Cynhelir y cyngerdd ar Nos Sadwrn, 14 
Hydref yn Eglwys Y Crwys, Heol 
Richmond am 7.30 o’r gloch Tocynnau 
£10.  Cysylltwch â’r Stafell Fyw ar 
0 2 9 2 0 4 9 3 8 9 5  n e u 
carol.hardy@cais.org.uk  

mailto:db.james@ntlworld.com
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TONY BIANCHI 
Colli llenor o fri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B raint yw cael talu teyrnged i’r awdur a’r bardd 
amryddawn ac arobryn, Tony Bianchi, a fu farw 

ddechrau mis Gorffennaf yn 65 oed. 

Brodor o North Shields yn Northumberland oedd 

Tony ond fe ddysgodd y Gymraeg tra roedd yn y 
Brifysgol yma yng Nghaerdydd, ac yma y gwnaeth ei 
gartref. Roedd yn awdur ac yn feirniad llenyddol yn y 
ddwy iaith, a bu am gyfnod yn gyn-Gyfarwyddwr 
Llenyddiaeth gyda Chyngor Celfyddydau Cymru. Yn 
fwy diweddar, bu’n cynghori Cyngor Celfyddydau yr 
Alban.  

Ei nofel ddiweddaraf oedd Sol a Lara (2016), ond 
yn ystod y degawd diwethaf cyhoeddodd lu o 
gyfrolau, yn cynnwys Dwy Farwolaeth Endaf 
Rowlands (2015), a enillodd y Fedal Ryddiaith yn yr 
Eisteddfod Genedlaethol, a Pryfeta a enillodd Wobr 
Goffa Daniel Owen yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac 
a gyrhaeddodd restr fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn.  

Trist yw gweld ei fod yn un o feirniaid y 
gystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen eleni yn 
Eisteddfod Môn – ac yntau wedi ein gadael cyn yr 
achlysur. Nodweddiadol ohono yw’r sylwadau 
treiddgar a doeth a welir yn ei feirniadaeth yng 
nghyfrol y Cyfansoddiadau. Yn yr un modd, gwelwn 
mai fe oedd yn fuddugol yn y gystadleuaeth Llên 
micro. 

Bydd bwlch enfawr ym myd llenyddol Cymru ar ei 
ôl, ac estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf â’r teulu. 

BASIL DAVIES 
Cofio Basil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C awr ymhlith tiwtoriaid Cymraeg i Oedolion. 
Dyna sut y disgrifiwyd Basil Davies o’r Barri yn 

ei wasanaeth angladdol ddechrau mis Awst. 

Ar ôl addysgu am gyfnod mewn ysgolion ac yna 
Coleg Addysg y Barri, symudodd Basil i Brifysgol 
Morgannwg ar wahoddiad Islwyn Jones a Cennard 
Davies i addysgu ar gwrs i athrawon di-Gymraeg fel 
yr oedd bryd hynny. Aeth yn ei flaen i gampws 
Trefforest ac yna i Faesyreglwys. Erbyn hynny roedd 
natur y cwrs wedi newid i fod yn agored i bawb. 

Roedd hiwmor, chwerthin a thynnu coes, yn 

nodweddion amlwg yn addysgu Basil. Yn ei olwg 
roedd pawb yn gyfartal, a phob un yn bwysig. Un o’i 
gryfderau mawr oedd y gallu i fagu yn ei ddisgyblion 
yr hyder i ddefnyddio’r Gymraeg.   

Basil oedd un o diwtoriaid mwyaf llwyddiannus ei 
gyfnod. Cafodd ei anrhydeddu gan yr Eisteddfod 
Genedlaethol, ei dderbyn i’r Orsedd yn Eisteddfod Bro 
Morgannwg, ac yna ei wneud yn Gymrodor Prifysgol 
Morgannwg. 

Roedd ganddo ddosbarthiadau nos yn y Barri. Bu’n 
ysgrifennu cyrsiau ac yn llunio cyrsiau radio 
Catchphrase, gydag Ann Jones a Cennard. Un o’i 
gymwynasau mawr â dysgwyr y Gymraeg oedd 
addasu nofelau adnabyddus fel Cysgod y Cryman, O 
Law i Law ac Enoc Huws yn y gyfres Cam at y Cewri.  
Bu hefyd yn ysgrifennu’n fisol i bapur Cymraeg 
America, Y Drych, ac yn diwtor hynod o boblogaidd ar 
gyrsiau Cymraeg Cymdeithas Madog yn America. 

Yn frodor o Borthyrhyd, fe’i cofir yn annwyl gan ei 
deulu, ei gymar, llu o ffrindiau ac, yn sicr ddigon, gan 
nifer fawr iawn o’i gyn-fyfyrwyr. 

Clive Rowlands 

[Derbynnir rhoddion yn ddiolchgar, os dymunir, er cof 
am Basil i’r Brain Tumour Charity ac er mwyn creu 
gwobr goffa i wobrwyo dysgwyr Cymraeg i Oedolion, 
(sieciau yn daladwy i Helen Prosser) drwy law A. G. 
Adams a’r Meibion, Tŷ Newydd, Gladstone Road, Y 
Barri. CF62 8NA.] 

Rhoddion i’r Dinesydd 
Dymuna Pwyllgor y Dinesydd ddiolch o galon i Gylch Cinio Merched Caerdydd ac i Gymrodorion Caerdydd am 
eu rhoddion hael unwaith yn rhagor. Mae cefnogaeth gyson fel hyn o gymorth mawr i gynnal a datblygu ein  
papur Bro. 
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MARTIN RHISIART 
Colli arweinydd disglair 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganol mis Mehefin bu farw’r ysgolhaig adnabyddus, 
Yr Athro Martin Rhisiart, yn 43 oed. Roedd yn wyneb 
cyfarwydd ar raglenni BBC Cymru ac S4C yn trafod 
materion economaidd, ac roedd ganddo’r ddawn i allu 
egluro pethau cymhleth mewn iaith syml a dealladwy.  

Bu’n llanw swyddi pwysig ym Mhrifysgol Caerdydd 
a Phrifysgol Morgannwg cyn ei benodi i’w swydd olaf, 
yn Athro mewn Strategaeth ac Arloesedd ym 
Mhrifysgol De Cymru. Fe fyddai'n teithio dramor yn 
rheolaidd gyda'i waith, gan ddarlithio mewn nifer o 
wledydd gan gynnwys China, yr Unol Daleithiau a'r 
Eidal. 

Brodor o Bontiets yng Nghwm Gwendraeth oedd 
Martin ac, yn naturiol ddigon, roedd yn gefnogol iawn 
i’r iaith Gymraeg. Roedd yn Gyfarwyddwr Anweithredol 
gyda Menter a Busnes ac yn flaenllaw yng 
ngweithgareddau Cwlwm Busnes Caerdydd. 

Roedd Martin yn arweinydd blaengar yn ei faes ac, 
yn ôl ei gyfaill a’i gyd-weithiwr, Yr Athro Dylan Jones-
Evans, byddai wedi gwneud cyfraniad enfawr nid yn 
unig yn ei faes academaidd, ond hefyd i economi y 
wlad a garai mor angerddol. Colled enfawr, meddai 
Dylan Jones-Evans, fu colli rhywun â chymaint i’w 
gynnig ond, meddai, byddwn yn dal i adeiladu am 
flynyddoedd i ddod ar y sylfaen a osodwyd gan Martin.  

Cydymdeimlwn yn fawr â’r teulu yn eu colled. 

Parti Llefaru ‘Criw y Ddinas’ 

Y mhell bell yn ôl pan oedd nosweithiau oer y gaeaf 
yn golygu bod y rhan fwyaf o bobl yn swatio 

gartref yn gynnes, fe benderfynodd un dyn bach hel 
criw at ei gilydd i ddechrau meddwl am gystadlu yn 
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018. Felly dyma 
gyhoeddi’r alwad ac aeth y neges allan i’r pedwar 
gwynt ...wel, bron iawn. Daeth criw bach at ei gilydd i 
festri Capel Salem, Canton a chytuno â’r syniad o 
ffurfio parti neu gôr llefaru i gystadlu yn ‘Y 
Genedlaethol’. Ond medda Carwyn John, yr 
Hyfforddwr, “Bydd raid rhoi cynnig arni yn Ynys Môn 
eleni, er mwyn cael profiad.” Dim problem, roedd mis 
Awst yn ymddangos yn bell iawn ym mis Chwefror!  

Roedd criw bach yn troi i fyny bob nos Fawrth i 
ymarfer a cheisio dehongli, dysgu geiriau a chyd-
symud. Cafwyd 
ambell i sesiwn 
boenus, ambell un 
lafurus, ond pob un 
yn hwyliog nes 
daeth dechrau mis 
G o r f f e n n a f ,  a 
sylweddoli faint o 
amser oedd ar ôl, ac 
nad oedd y parti 
cyfan wedi ymarfer 
gyda’i gilydd o gwbl! 
O diar. Ond, dim 
panig, cynnig arni er 
mwyn cael profiad, 
oedd y nod.  

I ffwrdd â ni i 
Fodedern! Mi oedd 
yn dipyn bach o 
novelty cael pawb 
yn ymarfer gyda’i 
gilydd am y tro 

cyntaf yn ystod wythnos yr Eisteddfod, y tu ôl i Gaffi’r 
Theatrau neu yn stondin y BBC. Ta waeth, dyma 
gyrraedd bore Gwener a’r rhagwrandawiad yn y 
Stiwdio er mwyn sicrhau fod yr holl gystadleuwyr yn 
ddigon da i ymddangos ar y llwyfan. Wel oedd, mi oedd 
‘na gyfle i’r saith parti ymddangos ar y llwyfan, ac i 
ffwrdd â ni i Gefn y Llwyfan, yn chwilio am le i newid 
esgidiau, a sythu gwalltiau a thwtio colur. Hyd yn oed 
os na fyddai llwyddiant, byddem yn edrych yn ddel! Er 
gwaethaf y nerfau, roedd pawb yn teimlo ein bod wedi 
gwneud yn iawn, a Carwyn yn ymddangos yn ddigon 
bodlon. Fe ddaeth y canlyniad ymhen hir a hwyr... 
Cyntaf haeddiannol iawn yn mynd i Barti Man a Man, o 
ochrau Llambed, a’r Ail Agos yn mynd i ... Griw y 
Ddinas! Wel, pwy ffeddylia! Diolch Carwyn, a 
llongyfarchiadau. Ymlaen i Gaerdydd – No Pressure! 
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Ydych chi’n wreiddiol o Gaerdydd? 
Nac ydw, dwi’n dod o Lanarth, pentref bach rhwng 
Synod Inn ac Aberaeron, yng Ngheredigion. 

Ble cawsoch chi eich addysg? 
Es i i Ysgol Gynradd Llanarth ac yna i Ysgol Uwchradd 
Aberaeron a mwynhau yn y ddwy ysgol. Roedd 
chwarae hoci yn bwysig i mi a bum yn gapten ar y tȋm 
ysgol ac maen dda ‘da fi ddweud na chollais yr un gem 
erioed! Roedd byd y ddrama yn anferth o bwysig yn fy 
mywyd pan oeddwn yn tyfu i fyny a ro’n i’n gwneud 
llawer o actio yn Theatr Felin Fach.  Ar yr adeg yma 
ro’n i’n aelod o Glwb Y Ffermwyr Ifanc ym mhentref 
Mydroilyn, pentref bach sy’n agos i Lanarth.  Roedd 
clwb y ffermwyr ifainc yn arbennig o dda ac yn dysgu 
llawer o sgiliau ar gyfer y dyfodol i ni. Ron i’n dysgu 
actio, siarad cyhoeddus, canu a llawer o sgiliau eraill 
ac yn mwynhau pob eiliad ymhlith y bobl ifainc. Wrth 
gwrs ces i fy ysbrydoli yn yr ysgol i feithrin sgiliau o bob 
math a chael ysbrydoliaeth gan fy athro Cymraeg, 
Emyr Llewelyn Jones. 

Beth wnaethoch chi ar ôl gadael yr ysgol? 
Es i i Goleg y Drindod yng Nghaerfyrddin i astudio 
Theatr, Cerdd a’r Cyfryngau. Actio oedd y pwnc 
pwysicaf i mi. Yn fy ail flwyddyn es i i dref o’r enw Pella 
yn Iowa i astudio Drama.  Credwch fi neu beidio, 
roedden nhw’n  cynnal eisteddfod yn yn y dalaith hon. 
Dw i’n cofio fod pawb yn yr Eisteddfod eisiau i mi ganu 
Hen Wlad fy Nhadau yn Saesneg ond gwrthodais, a’i 
chanu yn Gymraeg!  

Ydy actio yn rhedeg yn y teulu? 
Nac ydy. Roedd Mam a Dad yn rhedeg siop cigydd yn 
Llanarth ac yn gweithio’n galed iawn hefyd ond ro’n 
nhw bob amser yn fy nghefnogi i yn fy ngwaith. 

Gadael y coleg a beth wedyn? 
Ar ôl Coleg Y Drindod es i i Brifysgol Bangor i wneud 
cwrs meistr mewn drama ac ro’n i’n byw yn Y Felinheli 
bryd hynny. Arhosais yn Y Felinheli am dair blynedd. 
Ces rannau bychain yng nghyfresi “Rownd a Rownd” a 
“Pobol y Cwm” ac yna bum yn actio gyda chwmniau 
Arad Goch , Y Fran Wen a Spectacle.  Codais fy nghwt 
wedyn a mentro mynd i Loegr ac actio gyda chwmniau 
yno. Yna penderfynais ddod yn ôl i Gymru er mwyn 
cael sefydlogrwydd i fy mywyd.  Bum yn Swyddog 
Datblygu dros Yr Urdd ym Morgannwg Ganol ac yna 
bum yn lwcus i gael swydd fel athrawes Drama yn 
Ysgol Gymraeg Gartholwg.  Bum yno am chwe 
mlynedd ac yn mwynhau pob 
eiliad yno. Serch hynny, ‘roeddwn 
yn teimlo’r ysfa i sefydlu busnes yn 
ymwneud ȃ bwyd ac roedd fy 
ffrindiau yn fy annog i wneud 
hynny am fy mod mor hoff o fwyd 
a choginio, a dyna beth wnes i. 

Ble ddechreuoch chi’ch busnes 
a beth oedd y busnes? 
Penderfynais agor caffi bach yn 
gwerthu bwydydd syml  a 
chartrefol.  Roedd hi’n anodd cael 
safle da yng nghanol y ddinas ac 
ar Fawrth 1af 2016 agorais gaffi 
o’r enw Bara Menyn yn Stryd 
Womanby, gyferbyn ȃ Chlwb Ifor 
Bach. Sylweddolais yn fuan iawn 
nad oedd llawer o bobl yn dod i’r 
stryd achos roedd y safle mor 

lletchwith ac ar ôl tua chwe mis yno penderfynais gau’r 
caffi. 

Shwd ddaethoch chi i Ffandango’s ar y Stryd Fawr 
yn Llandaf? 
‘Ro’n i’n arlwyo mewn brecwast priodas ac fe gwrddais 
ȃ Dylan yno, perchennog Y Siop Deli yma, a dwedais fy 
hanes wrtho a chael cynnig ganddo i ddefnyddio’r 
gegin oedd eisioes yn ei siop e oedd yn gwerthu 
cynnyrch Cymraeg.  Hoffais y syniad o goginio yn 
defnyddio cynnyrch Cymraeg ac ar ôl ymweld ȃ’r gegin 
penderfynais agor yma ac mae’r busnes yn tyfu o 
ddydd i ddydd. ’Dyn ni mewn partneriaeth nawr ac mae 
popeth yn mynd yn dda. Mae e’n waith caled ond ‘does 
dim ofn gwaith caled ar y Cardis! ’Dw i wrth fy modd yn 
creu ac yn arbrofi bwydydd traddodiadol gyda “thwist” 
ac yn cael modd i fyw o glywed ymateb pobol i’r bwyd. 
‘Dw i’n dal i arlwyo i bartȉon a phriodasau ac unrhyw 
achlysuron eraill. 

Ydych chi’n hoffi teithio? 
‘Ydw, ond ddim yn cael cyfle nawr gan fod y busnes yn 
mynd ȃ fy amser. Dw i wedi teithio’n helaeth yn 
America. Priodais yn San Fransisco ac yna teithion ni i  
New Orleans, Tenesee, Texas ac wrth gwrs Efrog 
Newydd. 

Ble mae eich hoff le? 
Pan ‘ro’n i’n gweithio yn Lloegr ac yn dod ‘nôl adre, 
‘roedd yr olygfa rhwng Llannon ac Aberaeron yn fy 
ngwefreiddio i. ‘Ro’n i’n edrych dros y top  yn Aberarth 
tuag at Aberaeron a Chei Newydd ac yn gweld Bae 
Ceredigion ac yn synnu at y prydferthwch bob tro ac 
wrth gwrs ‘ro’n in gwybod fy mod bron wedi cyrraedd 
adref bryd hynny. 

Oes arwr neu arwres ‘da chi? 
Arwyr! Ie, fy nheulu sy’ wedi fy nghefnogi  trwy fy 

mywyd a mamgu oedd wedi fy ysbrydoli i goginio. 

Mae’n rhaid i chi ddod yma i flasu cawl mamgu! 

Falmai Griffiths yn holi  
Catrin Enid 

NABOD EIN POBOL 

Caerdydd 
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Mae Sara Yassine, sy’n 21 oed, yn athrawes yn 

ninas Cairo. 

Un o ble ydych chi'n wreiddiol o Gaerdydd?  
Dwi’n wreiddiol o Grangetown – dwi’n caru 
Grangetown!  Nid yn unig y mae’n agos a chyfleus i’r 
Bae a’r dre, ond  mae hefyd yn un o ardaloedd mwyaf 
aml-ethnig y ddinas. Nes i dreulio mwyafrif fy 
mhlentyndod ym mharc Grange Gardens gyda 
ffrindiau. O'n i yna bron pob diwrnod dros fisoedd yr 
haf, a nawr mae fy mrawd a chwaer yn gwneud yr un 
peth! 

Sut lanioch chi yn Cairo  a beth ydych chi'n ei 
wneud yno? 
Ar ol gadael Ysgol Plasmawr, wnes i ddim symud o’r 
ddinas  pan es i i’r coleg, felly ar ôl graddio mewn 
Hanes o Brifysgol Caerdydd o'n i eisiau bach o antur 
a'r profiad o fyw i ffwrdd o Gaerdydd. Wnes i gwrs 
ymarfer dysgu CELTA ac mi o'n i'n lwcus i gael swydd 
yn dysgu Saesneg ail iaith gyda'r Cyngor Prydeinig yn 
Cairo. Dwi yma ers mis Medi 2016, ac yn byw yn ardal 
Heliopolis, yn agos iawn i’r maes awyr. Dwi’n joio hyd 
yma! 

Disgrifiwch eich diwrnod delfrydol yn Cairo... 
Byddai diwrnod delfrydol yn ddiwrnod bant o'r gwaith. 
Bydden i'n archebu sudd mango o'r siop leol yn 

Heliopolis ben bore, yna ymlaen i gael brecwast 
traddodiadol, fel falafel a ffa o fwyty Arabiata. Bydden 
i'n treulio'r prynhawn dan do, yn cysgodi o'r haul, yng 
nghanolfan siopa enfawr City Stars cyn cael swper yn 
ardal Zamalek y ddinas ger yr afon Nîl. Mae bwyty 
hyfryd yno o'r enw Leftbank sydd â byrddau ar hyd yr 
afon a goleuadau pert - mae'r olygfa yn 
anhygoel! Mae'r pizzas yno yn gret, a'r cacennau'n 
flasus hefyd. Gan ddweud hynny, yr un bwyty dwi wir 
eisiau mynd iddo yw 8 yng ngwesty'r Four Seasons yn 
Garden City. Bwydlen Tseineaidd sydd i gael yno, ac 
mae'r lluniau’n edrych yn arbennig.  
 

Pa lefydd yn Cairo y byddech chi'n annog i 
unrhywun o Gaerdydd ymweld â nhw, i gael blas 
go dda o'r ddinas a'i diwylliant? 
Bydden i'n annog pawb i fynd i farchnad Khan el 
Khalili. Mae'n farchnad llawn pobl ac mae ’na 
awyrgylch grêt yno. Gallwch chi brynu cofroddion, 
bwyta bwyd traddodiadol a hefyd gwylio sioe Tannoura 
- lle mae'r dawnswyr yn gwisgo sgertiau lliwgar ac yn 
troi’n gyflym. Bydden i hefyd yn argymell i bobl i 
ymweld ag Ynys Zamalek. Nid yn unig y mae’n cynnig 
golygfa hardd o'r Nîl, ond mae’r ynys hefyd yn  llawn 
siopau a bwytai hyfryd. Yn olaf, er mwyn gwerthfawrogi  
hanes yr Aifft, mae’n rhaid i bawb ymweld â'r Citadel - 
yr amgueddfa a'r pyramidiau. Mae'r hanes yn 
anhygoel! 

Ble mae'r olygfa orau yn Cairo? 
Yn bendant o dop tŵr Cairo - mae modd gweld y 
ddinas i gyd, sydd yn arbennig. Gan ddweud hynny, 
does dim byd yn cymharu â'r pyramidiau. Mae'n rhaid i 
bawb fynd i’w gweld nhw o leia' unwaith! 

Beth yw eich hoff fwyty yn Cairo, a pha bryd bwyd 
yw eich ffefryn yno? 
Er nad bwyd traddodiadol i'r Aifft sy’n cael ei weini yno, 
fy hoff fwyty yw Caracas. Mae'r bwyd o wlad Libanus. 
Dwi wedi bod o leia’ ddeg gwaith a phob tro yn bwyta'r 
shawarma! Darnau cig oen neu gyw iâr wedi'u rhostio 
mewn perlysiau fel turmeric, cardamom, clôf 
a sinamwn, wedi'u gosod mewn bara pita, gyda salad, 
hwmws, tahini a mangos wedi'u piclo.  Er, dwi bach yn 
od, ac yn hoffi'r shawarma a'r bara ar eu pennau eu 
hunain - hynny yw, heb unrhyw fath o salad neu saws. 
Ond ar gyfer bwyd o'r Aifft, dwi'n hoff iawn o'r 
bwyty Abou El Sid. Molokhia yw fy ffefryn - sef dail 
Corchorus Olitorius wedi’u cymysgu mewn math o 
gawl. Mae'n cael ei fwyta gyda reis a chyw iâr neu 
gwningen. Mae'n flasus iawn! 

Beth ydych chi'n ei golli fwyaf am Gaerdydd? 
Ac eithrio teulu, dwi'n colli gweld a chlywed yr iaith 
Gymraeg, a hefyd y tymheredd! Mae'n boeth iawn yma, 
sydd weithiau’n ormod. 

Lowri Haf Cooke yn holi 
Sara Yassine 

CERDYN POST 
O CAIRO 

Y n rhifyn Gorffennaf o’r Dinesydd estynnwyd 
croeso i chi ymuno â ni yn ein cyfarfod cyntaf o’r 

tymor newydd, sef nos Lun 2 Hydref am 7.00 o’r gloch 
yn Jolyons (rhif 10 Ffordd Y Gadeirlan). 

Ond mae un newid pwysig! Yn wahanol i’r hyn a 
nodwyd o’r blaen, ein gwestai fydd yr Athro Bill Jones, 
sydd newydd ymddeol o Brifysgol Caerdydd, ac sy’n 
arbenigwr ar y rhai a ymfudodd o Gymru i bedwar ban 
y byd yn ystod oes Fictoria.  

Mae popeth arall, yn cynnwys y croeso, yn aros yr 
un peth! Edrychwn ymlaen at gael eich cwmni. (Os am 
fanylion pellach e-bostiwch cylch.cinio@gmail.com neu 
ffoniwch Peter Gillard, Ysgrifennydd y Cylch, ar 078 
5900 7406. 

 Cylch Cinio  
Cymry Caerdydd 
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Medi 

 
Sadwrn, 9 Medi 
Bore coffi rhwng 10.30 a 12.00 ar 
gyfer rhai sy’n dysgu Cymraeg. 
Sgwrs am 11.00am am emynau 
Elfed gan Lis Williams. Yn adeilad yr 
Eglwys Efengylaidd Gymraeg, 
Harriet St, Cathays CF24 4DX. 
Croeso cynnes i bawb. 
Sadwrn, 9 Medi 
Gêm rygbi Adran 2: CWINS 
CAERDYDD v. Llanisien. 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, 13 Medi  
Merched y Wawr, Bro Radur. Noson 
agoriadol yng nghwmni Sian Lewis, 
Menter Caerdydd, yn sôn am waith y 
Fenter ac yn agor cil y drws ar 
weithgareddau’r gaeaf. Cynhelir y 
cyfarfod yn neuadd Capel y 
Methodistiaid Saesneg, Ffordd 
Windsor, Radur, am 7.30pm. Croeso 
cynnes i aelodau hen a newydd. 
Iau, 14 Medi 
Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd. 
Sgwrs gan yr Athro E. Wyn James 
am William Williams, Pantycelyn, a’i 
waith, yn Salem, Treganna, am 
7.30pm. Croeso cynnes i bawb. 
Gwener, 15 Medi 
Cyngerdd Talentau Lleol. Hywel 
Gwynfryn yn arwain, gyda Heather 
Jones, Côr Meibion Taf ac Ysgol 
Glantaf yn perfformio, yn Eglwys y 
Santes Fair, Yr Eglwys Newydd, am 
7.30pm. Tocynnau: £10 (ar werth yn 
Siop y Felin). 
Gwener, 15 Medi 
Cylch Cadwgan. Sgwrs gan Gwynfor 
Dafydd yn Y Ganolfan, Tabernacl, 
Yr Efail Isaf, am 8.00pm. 
Mawrth, 19 Medi 
Cymrodorion y Barri. Bydd Nick 
Morgan yn trafod iaith, hunaniaeth a 
chenedlaetholdeb yn festri ’r 
Tabernacl, Sgwâr y Brenin, Y Barri, 
am 7.15pm. Croeso twymgalon i 
bawb.  
Mawrth, 19 Medi  
Pwyllgor Pen-y-lan, Cyncoed, 
Cathays a’r Rhath, Eisteddfod 
Genedlaethol Caerdydd. Noson gyri 
yn y Balti Empire, 157 Albany Rd, 

am 7.30pm. Tocynnau: £20 y pen 
pwyllgorpenylan@gmail.com.  
Mercher, 20 Medi 
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. 
Sgwrs gan Ashok Ahir (Cadeirydd 
Pwyl lgor Gwai th Eisteddfod 
Genedlaethol Caerdydd 2018) ar y 
testun ‘Yr Eisteddfod Genedlaethol’, 
yn festri Capel Minny Street am 
2.00pm. 
Sadwrn, 23 Medi 
Gêm rygbi Adran 2: CWINS 
CAERDYDD v. Penarth. 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, 23 Medi 
Llenyddiaeth Cymru yn cyflwyno ’Y 
Gadair Wag’ gan y Prifardd Ifor ap 
Glyn, sioe farddoniaeth amlgyfrwng 
sy’n edrych o’r newydd ar hanes 
Hedd Wyn. Yn festri’r Tabernacl, Yr 
Ais, am 7.30pm. Tocynnau: £12. Yr 
elw tuag at Gronfa Grangetown, Y 
Bae a Chanol Caerdydd, Eisteddfod 
Genedlaethol Caerdydd. Manylion 
pellach: 07816-456660. 
Gwener, 29 Medi 
Cylch Llyfryddol Caerdydd. ‘Arwr: 
Awdl Fuddugol 2017.’ Noson yng 
nghwmni’r Prifardd Osian Rhys 
Jones, enillydd Cadair Eisteddfod 
Genedlaethol 2017, yn Adeilad John 
Percival, Safle Rhodfa Colum, 
Prifysgol Caerdydd, CF10 3EU, am 
7.00pm. Croeso cynnes i bawb. 
Sadwrn, 30 Medi 
Y Tabernacl, Yr Ais. Datganiad 
organ gan Huw Tregelles Williams 
am 12.30pm. Mynediad am ddim. 
Casgliad tawel. 
 

Hydref 

 
Llun, 2 Hydref 
Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd yn 
Jolyons, 10 Ffordd y Gadeirlan, 
Caerdydd, CF11 9LJ, am 7.00pm ar 
gyfer 7.30pm. Gwestai: Yr Athro Bill 
Jones, Prifysgol Caerdydd, yn siarad 
ar y testun, ‘Ar Drywydd Wncwl 
Sam’.  Am fanylion pellach, 
ebostiwch cylch.cinio@gmail.com 
neu ffoniwch 07859-007406.  
Mercher, 4 Hydref 
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. 
Sgwrs gan Rowena Thomas ar y 
testun ‘Pererindota’, yn festri Capel 
Minny Street am 2.00pm. 
Mercher, 4 Hydref  
Merched y Wawr, Bro Radur. Noson 
yng nghwmni Sian Gwenllian AC. 
Bydd Sian yn hel atgofion am ei 
blwyddyn gyntaf fel Aelod Cynulliad. 

Cynhelir y cyfarfod yn neuadd Capel 
y Methodistiaid Saesneg, Ffordd 
Windsor, Radur am 7.30pm. Croeso 
cynnes i aelodau hen a newydd. 
Iau, 5 Hydref 
Cylch Cinio Merched Caerdydd yng 
Nghlwb Golff Radur am 7.00pm ar 
gyfer 7.30pm. Gŵr gwadd: Ashok 
Ahir. Croeso cynnes i bawb. Am 
fanylion pellach, cysyllter â’r 
Llywydd, Carys Tudor Williams 
(07958-265215 neu 
glyn.carys@btinternet.com). 
Gwener, 6 Hydref’  
Cymrodorion Caerdydd. ‘Pa 
dafodiaith?’ Cyflwyniad gan y 
Llywydd newydd, Dafydd Griffiths, 
yn Salem, Treganna, am 7.30pm. 
Croeso cynnes i bawb. Ni chyfyngir 
y cyfarfodydd i aelodau yn unig. Am 
ragor o wybodaeth, cysyllter â’r 
Ysgrifennydd: 029-2056-2880.  
Gwener, 6 Hydref 
Y Crumblowers yn ail-ffurfio! Gig 
Crumblowers, Cadno, Llestri 
Gweigion a Sybs yn Earl Haig, Yr 
Eglwys Newydd, rhwng 7.00pm a 
hanner nos. Tocynnau: £10 (ar 
werth yn Siop y Felin ac yn Bodlon, 
Yr Eglwys Newydd). 
Iau, 12 Hydref 
Sioe Ffasiynau yng Nghlwb Golff 
Radur am 7.30pm, er budd 
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd. 
Tocynnau £15; ar gael gan aelodau 
Merched y Wawr, Bro Radur ac yn 
Siop y Felin. Manylion pellach: 
jeansalisbury@hotmail.com. 
Gwener, 13 Hydref 
Pwyllgor Apêl Rhiwbina a Llanisien, 
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd. 
Dewch i ymuno â ni am bryd nos tri 
chwrs yng Nghaffe Fach, Heol 
Llanisien Fach, Rhiwbina. Rhagor o 
wybodaeth ar gael drwy ebostio 
apel_rhall@outlook.com. 
Gwener, 13 Hydref 
Noson Bistro - dewch i ymuno a ni 
am bryd nos tri chwrs yng Nghaffe 
Fach, Heol Llanishen Fach, 
Rhiwbeina. Rhagor o wybodaeth ar 
gael gan Bwyllgor Apel Rhiwbeina a 
Llanishen drwy ebostio: 
apel_rhall@outlook.com 
Sadwrn, 14 Hydref 
Bore coffi rhwng 10.30 a 12.00 ar 
gyfer rhai sy’n dysgu Cymraeg. 
Sgwrs am 11.00am gan Lois Dafydd 
am chwilio am aur yn America. Yn 
adeilad yr Eglwys Efengylaidd 
Gymraeg, Harriet St, Cathays CF24 
4DX. Croeso cynnes i bawb. 
 

I anfon gwybodaeth I’r 
Digwyddiadur  

gweler manylion ar dud. 3 

Y 

DIGWYDDIADUR 

mailto:apel_rhall@outlook.com
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 Rhithganfyddiad 
Morgan Owen ac Efa Lois 

P rosiect Barddoniaeth a Chelf yw Rhithganfyddiad 
gan Morgan Owen, y bardd, ac Efa Lois, yr 

arlunydd. Dechreuodd y prosiect ar ffurf blog pan oedd 
Morgan yn fyfyriwr MA Cymraeg ym Mhrifysgol 
Caerdydd, ac Efa ar leoliad gwaith yn y ddinas wrth 
hyfforddi at fod yn bensaer. 

Ffrwyth y prosiect yw ‘rhithganfyddiadau’ o wahanol 
ardaloedd y brifddinas – darluniau a cherddi sy’n 
cofnodi argraffiadau yr arlunydd a’r bardd o bob ardal. 
Trebiwt oedd yr ardal gyntaf, ond bellach ceir 
‘rhithganfyddiadau’ o Treganna, Grangetown, Y 
Mynydd Bychan a Cathays – ymhlith ardaloedd eraill – 
ac mae’r casgliad yn dal i ehangu. 

“Dechreuodd Rhithganfyddiad gan ein bod ni am 
greu rhyw gofnod parhaol o’n canfyddiadau ni o’r 
brifddinas. Mewn rhai ardaloedd, rydym ni wedi 
cynnwys adeiladau hanesyddol nad ydyn nhw yna 
bellach, er enghraifft ‘Heath House’ yn Y Mynydd 
Bychan; neu rydym wedi cynnwys elfennau mwy 
‘rhithiol’, megis y teigr yn Nhrebiwt (a elwid gynt, wrth 
gwrs, yn ‘Tiger Bay’). Yn wreiddiol, prosiect er mwyn 
cofnodi ein hargraffiadau ni o’r ddinas oedd 
Rhithganfyddiad, ond cawsom ymateb cadarnhaol dros 
ben gan nifer fawr o bobl o bob cwr o Gymru.” 

Bellach gallwch brynu eu ‘rhithganfyddiadau’ o Cant 
a Mil Vintage yn y Mynydd Bychan, Siop Bodlon yn yr 
Hen Lyfrgell yng Nghanol y Ddinas, Octavo’s ym Mae 
Caerdydd, Caban ym Mhontcanna, neu o Etsy 
(Rhithganfyddiad). Nifer cyfyngedig o bob print sydd ar 
gael.  

 
Gallwch weld y casgliad llawn o ‘rhithganfyddiadau’ ar 
y blog www.rhith.tumblr.com. 

IAITH AC HUNANIAETH YN Y BARRI 

G air i hysbysu darllenwyr Y Dinesydd sy’n byw ym 
Mro Morgannwg fod Cymrodorion y Barri yn 

dechrau’r tymor newydd ar Fedi 19eg gyda darlith gan 
Nick Morgan o Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol 
Aberystywth – Iaith, Hunaniaeth a Chenedlaetholdeb. 

Bu Nick Morgan yn ymchwilio i effaith yr Iaith 
Gymraeg ar hunaniaeth cenedlaethol yng Nghymru, 
gan ffocysu’n benodol ar ddysgwyr. Teithiodd Gymru 

benbaladr er mwyn cyfweld â dysgwyr a Chymry 
Cymraeg fel ei gilydd. Yn y Fro cynhaliwyd cyfarfodydd 
bywiog yn Y Barri a’r Bontfaen. 

Ar Fedi 19 bydd Nick yn dychwelyd i'r Barri i rannu 
ei ganlyniadau a’i gasgliadau gydag aelodau 
Cymrodorion y Barri a’r rhai oedd wedi cyfrannu at y 
prosiect. Croeso i bawb ddod i Festri Capel y 
Tabernacl, Y Barri, am 7.15 y.h. 

Mae’r Cymrodorion yn cwrdd ar y drydedd Nos 
Fawrth o bob mis yn Festri Tabernacl am 7.15 (os na 
hysbysebir yn wahanol). Croeso mawr i bawb ymuno â 
ni. Mae gennym raglen ddifyr ar gyfer y flwyddyn. 
Gwyliwch y gofod hwn! 

Eiry Palfrey 

Cymrodorion Y Barri 

Nodyn atgoffa 

Mae Galwad Cynnar – y rhaglen boblogaidd ar fore Sadwrn ar BBC Radio Cymru – yn dod i recordio 
rhaglen yn festri Tabernacl, Yr Ais, 22 Tachwedd. 

Croeso i ddarllenwyr y Dinesydd ymuno â ni. Dewch â’ch cwestiynau am unrhywbeth sy’n eich diddori – 
yn yr ardd, yr amgylchedd, byd natur o unrhyw fath – neu jest dewch i fwynhau’r cwmni. 

Am fwy o fanylion cysylltwch â mi, Eluned Owen Rook ar owen.rook@btinternet.com / 
rhodriabowen@hotmailcom  

Diolch ymlaen llaw, Eluned 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rhith.tumblr.com%2F&h=ATP8jmdk6XV2ZlNFTamHBEaUUFEXfnYjtzquz_JAKp4-5Yz8WEQpTgQZ9CrkU_GgqdxVf7U6K9gNU5Yi7gZejzT-66Ls3_DhZRzkeoiSiV9ZY6VCNsrtpRIoDJt9hRBBnH1mQaJTKZCqmSwD
mailto:owen.rook@btinternet.com
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   Rhif: 175 

 
 
 
 
 

 

 
Ar Draws 
6. Mewn dryswch dof i dir y difetha (7) 
7. Cant a hanner o esgyrn briw (5) 
9. 1 yn troi’n segurdod (5) 
10. Mae un yr arth yn blodeuo (7) 
12. ‘Mae ----- ----- am y wlad 
        Lle mae torfeydd di-ri’ (WW) (6,4’1) 
14. ‘A hysbys y dengys dyn 
         O ba radd ----- ----- -----’ (TA) (1,2’1,7) 
18. Coginio cig oen i gael darn o arian (7) 
19. ‘Paham y gwneir cam â’r ----- 
       A’i rinwedd dros bechod?’ (RW) (5) 
21. Cosb ariannol am ddechrau darnio’n iawn record 
wedi’i ysgythru. (5) 
22. Ffrwyth moduron difoes ar yn ail (7) 

I Lawr 
1. Cythruddo calon glwyfedig Ioan. (5) 
2. Gloria tro i sawru (6) 
3. Bwrw eira mewn cyfnod iasol (3) 
4. Medrus yw gwella y clafr (6) 
5. ‘Mynnwn pe mynnai’r Hwn a wnaeth 
      Dy goch ----- siaced ddrud’ (IDH) (7) 
8. Daear smotiog efallai ger Dolgellau (7) 
11. Y bobl bwysig o faint helaeth (7) 
13. Oherwydd bod blog Dei yn wirion. (7) 
15. ‘Wyt ----- yn oer 
        A’th farrug yn wyn’ (EW) (6) 
16. ‘Onid rhag ofn i’r ddau sydd ----- ----- -----  

Synhwyro rywsut fod y drws ynghlo’ (THP-W) 
(2,1,3) 

17. Yn sy’n pedoli’n rhyfedd mewn gwagle (5) 
20. Gwasgu’r modrybedd i ddiod (3) 

Atebion Croesair Rhif 173 

Ar Draws  6. Digysur   7. Gwaed   9. Cad   10. Morwennol   
12. Cymdeithasol   15. Gwyliadwrus        17. Mab y mynydd   

19. Hin   21. Heddwch   22. Mehefin 

I Lawr  1. Dinas   2. Llyr   3. Curo   4. Cwynfanus    
 5. Penodol   8. Gwdihw   11. Cyflwynwr    13. Dialydd    

14. Gwialen   16. Eithin   18. Yfed   20. Ffel 

  A       

D I N E S 

  R       

 1  2  3    4  5  

6        7     
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           17  
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Enillydd Croesair Rhif 173 

Nia Williams, Creigiau, Caerdydd  

Danfonwch eich atebion at Rhian Williams  
erbyn 5 Hydref 2017. 

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

 

Hwb i Addysg Gymraeg   
 

F e gafodd Cronfa Glyndŵr ei sefydlu yn 1963, ond 
mae’r cadeirydd presennol, yr hanesydd Catrin 

Stevens, yn awyddus i adael i genhedlaeth newydd 
sy’n gweithredu dros yr iaith Gymraeg wybod fod 
grantiau i’w cael i hyrwyddo addysg Gymraeg. 

Ers 2011 mae Cronfa Glyndŵr wedi cyfrannu dros 
£28,000 at 80 o brosiectau gwahanol ym mhob cwr o 
Gymru – a sawl un ohonyn nhw yn nalgylch y 
Dinesydd. Mae pum Cylch Meithrin wedi cael arian 
marchnata, sef Cylchoedd Treganna, Penylan, Caerau, 
Bethesda a’r Fro, a'r Bont-faen, yn ogystal ag Ysgol 
Pwll Coch ac Ymgyrch Grangetown a Thre-biwt. Mae’r 
Gronfa hefyd wedi cyfrannu tuag at brynu adnoddau 
newydd ar gyfer Cylchoedd Meithrin Tŷ’r Cymry, Ystum 
Taf, Yr Eglwys Newydd a Threlai, ac Ysgol Pen y 
Garth.  

 

Gellir cael hyd i wybodaeth am sut i wneud cais ar 
wefan Cronfa Glyndŵr, sef www.cronfaglyndwr.cymru. 
Yn ogystal â gwahodd mwy o geisiadau, mae’r Gronfa 
hefyd yn edrych am ragor o gyfranwyr hael. “Mae’n 
ffordd wych o helpu addysg Gymraeg,” meddai Catrin 
Stevens. “Mae cyfraniad bach gan y Gronfa i 
brosiectau addysg Gymraeg yn gallu gwneud 
gwahaniaeth rhwng llwyddo neu fethu.” 

Un ffordd hollol ymarferol o gefnogi’r gronfa yw 
trwy ddod i ginio yng Nghlwb Golff Creigiau nos 
Sadwrn, Hydref 14eg. Y siaradwr gwadd fydd Dr Hefin 
Jones, Deon y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Gellir 
cael rhagor o wybodaeth a thocynnau trwy gysylltu â 
Helen Prosser – prosserh@btinternet.com.  

Helen Prosser   

http://www.cronfaglyndwr.cymru
mailto:prosserh@btinternet.com
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H elo. Hello. A fu cyfieithiad mor ddi-bwynt erioed? 
Dyna’r geiriau sy’n eich croesawu i gaffi newydd 

Yr Hen Lyfrgell. Pan agorwyd Llaeth & Siwgwr ar 
ddechrau Gorffennaf, crëwyd nyth cacwn o gecru am 
gyfieithu di-bwrpas ar-lein. Wel, roedd y geiriau dw-lal 
dal i’w gweld ar y wal ar f’ymweliad cyntaf innau â’r 
caffi ar ddiwedd mis Awst, ond serch hynny, rhaid 
dweud ces i ’mhlesio ar y cyfan. 

Ar ôl cau ddechrau’r flwyddyn, bu’r gofod yn hesb, 
tan i gwmni Milk & Sugar gamu i’r bwlch. Mae’r gangen 
wreiddiol o’r caffi hwnnw, ym Mhlas Windsor, yn 
orlawn bob dydd, felly cam 
gwych yw cyd-weithio â 
brand lleol llwyddiannus. 
Lleoliad melltigedig sydd i 
gaffi’r Hen Lyfrgell; mae’n 
anweledig i’r morgrug o 
bobol islaw, sy’n heidio i’r 
Aes bob dydd i hel eu bol. 
Fy ngobaith i felly yw y 
gwnaiff enw da y cwmni 
poblogaidd hwn ddenu 
rhagor o ddinasyddion i 
brofi’r gangen ehangach hon.  

Dyna’n amlwg a ddigwyddodd dros wyliau’r haf, wrth 
i’r caffi ddenu llu o gwsmeriaid Cymraeg, a di-
Gymraeg, o bob oed. Galwais i mewn fwy nag unwaith 
i gael ymdeimlad o’r lle, ac roedd y gofod canolog dan 
ei sang. Nid dyna a fu yn achos caffi / bar blaenorol 
Amser / Time, serch safon gwych y bwyd a’r diod. Yn 
un peth, mae’r gwasanaeth yn llawer iawn cynt, ac fe 
gewch eich tywys yn syth at eich bwrdd. Cewch hefyd 
rannu eich archeb wrth y  bwrdd, yn hytrach na chiwio 
am hydoedd. 

Mae’r fwydlen union ’run peth â’r gangen wreiddiol 
yn Windsor Place, ac mae’r dewis yn helaeth iawn. O 
frecwastiau niferus i datws pôb a brechdannau lu, a 
saladau maethlon iawn. Roedd y dewis, yn wir, mor 
helaeth, fel y gallen i fod wedi dewis hanner dwsin o 
seigiau yn hawdd - gan gynnwys brechdan selsig 
Gymreig (£3.50), brecwast llawn (£8.20), neu wŷ wedi’i 
botsio ac afacado stwnsh ar dost (£6.50), y ffefryn 
instagram blasus sydd ym mhobman eleni.  

Wel, â minnau’n galw heibio ar y ffordd o’r gampfa 
gerllaw, dewisais i’r salad ‘Bowlen Bwyd Cyflawn’ gyda 
darnau o gyw iâr (£6.50). Fe gyrhaeddodd fy mwrdd yn 
brydlon, a rhaid dweud mai fy ymateb oedd ‘waw!’; sôn 
am domen o ddaioni deniadol! Cafwyd cyfuniad o 
weadau a blasau hynod ffres, o afacado a couscous 
meddal i grensian hadau pomegranadau, brocoli 
cynnes a betys coch, dan goron o flodau bwyatdwy. 
Mae’n wir nad yw’r prisiau’n rhad, ond rhaid dweud 

roedd fy salad i’n anferthol – a gallai’r fersiwn lai, tec-
awê am £5, wneud y tro yn iawn.  

Roedd y coffi Illy hefyd o safon, ac roedd y Melfed 
Gwyn (Flat White, £2.50) i’r dim; ceir hefyd fwydlen o 
seigiau arbennig bob dydd, wedi’i prisio (yr wythnos 
honno) rhwng £4.70 ac £8.40.  Ar fy ymweliad i i fwyta, 
roedd na alw mawr am y Pei Tarragon a Chyw Iâr, y 
Pad Thai Eog a’r Cyw Iâr Cymreig. O ran y lleoliad ei 
hun, mae’r gofod canolog yn fwy clyd, diolch i 

ddefnydd gwell o’r dodrefn cyfoes. 
Gwneir hefyd ddefnydd bellach o’r 
croglofft uwchlaw os yw grwpiau 
mawr yn dymuno’i archebu. 

Mae’r un dewis o gylchgronau 
Cymraeg, i’w canfod gerllaw, i’w 
darllen yn rhad ac am ddim, ac 
ymlaen ar y sgrîn deledu lydan 
oedd S4C, a merched y Clwb 
Clecs ar Prynhawn Da.  Roedd 

pob gweinydd ar lawr y caffi yn siarad 
Cymraeg, a cheir cardiau ar bob bwrdd sy’n 

cynnig termau Cymraeg, i atgyfnerthu neges y 
Ganolfan i ymwelwyr di-Gymraeg. Mae’r gofod yn 
parhau yn hafan i rieni a phlant, gyda naw cadair uchel 
a thegannau meithrinfa’r ganolfan, a gaewyd yn 
gynharach eleni. 

Ond roedd yn rhyfedd gwrando ar hits y Bee Gees, 
Rolling Stones, Joni Mitchell ar y seinydd uwchlaw,  a 
dim smic o Candelas, MC Mabon a Heather Jones. 
Pan soniais am hyn wrth Jake, y rheolwr (sydd yn 
dysgu’r Gymraeg), cyfaddefodd fod eu playlist sydd ar 
shuffle parhaol yn cynnwys 6,000 o ganeuon, a dim 
ond canran bychan iawn o’r rheiny’n Gymraeg. Does 
gen i ddim gwrthwynebiad i gymysgu’r ddwy iaith (ac 
eraill!), mewn dinas aml-ieithog, ’mond bod y Gymraeg 
- yng Nghanolfan Gymraeg yr Hen Lyfrgell -  yn cael 
blaenoriaeth.  

A fydd y cwmni  dal yno ymhen chwe mis? Amser a 
ddengys, ond mae’r arwyddion yn obeithiol. Mae 
bellach yn gaffi 9-5 yn hytrach na bar fin nos, er fod  yr 
un dewis da o gwrw crefft Cymreig ar werth wrth y bar. 
Y prif her i Tim Corrigan,  y perchennog newydd, yw 
lledaenu efengyl Llaeth & Siwgwr, a denu rhagor o 
bobol i mewn; ystyriwch y miloedd o drigolion ifainc 
sy’n byw yn y fflatiau uchel gerllaw. Oes modd eu denu 
nhw i ffwrdd o Greggs, neu Wahaca a Wagamama am 
ginio cyfoes, a blas o’r Gymraeg? Cawn weld... 

Llaeth & Siwgwr, Yr Hen Lyfrgell, Yr Aes,  CF10 1BH; 029 

2022 5982 

Canllaw Bach Caerdydd gan Lowri Haf Cooke (Gwasg 

Gomer) , £9.99 

Bwytai Merch y Ddinas 

“Roedd y dewis, yn wir, mor helaeth, fel y gallen i 

fod wedi dewis hanner dwsin o seigiau yn hawdd” 

Lowri Haf Cooke 
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Pa dafodiaith ? 
 

Cyflwyniad gan y Llywydd 

Dafydd Griffiths 
yn dilyn ei arwisgiad.  

 

Nos Wener 6 Hydref, 7.30 yh 
 

Yn Salem, Treganna 
Croeso cynnes i bawb 

 
Ni chyfyngir y cyfarfodydd i aelodau yn unig 

 
Am wybodaeth bellach cysyllter â’r 

ysgrifennydd 029 20562880 


