
   

 

 
O Na Byddai’n Haf (2018) o Hyd  
Buodd hi’n haf arbennig i Gaerdydd, wrth i ni 
fwynhau wythnosau o dywydd braf, a 
llwyddiant ar y Maes ac ar y meysydd 
chwaraeon - wel, ar ffyrdd Ffrainc, o leia’. 

Roedd gormod o enillwyr lleol ym mhob rhan 
o’r Eisteddfod i enwi pawb, ond 
llongyfarchiadau mawr i bob un ohonoch chi. 
Rhaid diolch i Ashok Ahir a’i dîm am eu gwaith 
wrth drefnu Eisteddfod arloesol a bythgofiadwy 
(a sych!); a diolch hefyd i’r cannoedd o 
wirfoddolwyr a’r pwyllgorau codi arian am 
sicrhau bod yr ŵyl yn un llwyddiannus. 

A pwy fase’n meddwl nôl yn 2007, pan 
estynnodd Y Dinesydd longyfarchiadau i 
feiciwr 21 oed o Gaerdydd am orffen ei Tour 
de France cyntaf y byddem yn ei groesawu 

adref eleni ar ôl cipio un o’r gwobrau mwyaf yn 
y byd chwaraeon, y Crys Melyn. Diolch G. 

Diolch i bob un ohonoch chi am roi i ni haf i’w 
gofio, ac am atgoffa ni pam ein bod ni mor 
falch o’n dinas.      
      Y Golygydd 

Llun: Huw Fairclough / 
Beicio Cymru 

Chapeau G 
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Golygydd Hydref 
Alun Treharne 

 

Cyfraniadau erbyn 27 Medi 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 

iestynd@gmail.com 
15 Birchfield Crescent, Parc Victoria,  

Caerdydd, CF5 1AE 
07876 068498 

              
Prif Ddosbarthwr:  

Ceri Morgan 
ceri33@btopenworld.com  

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

029 20813812  /  07774 816209 
 

Tanysgrifiadau i: 
Jöel D’Auria 

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

Caerdydd, CF23 9AT 
07540 057783 

www.dinesydd.cymru 
Cyhoeddir gan Bwyllgor y Dinesydd. 

Nodir hawl y golygyddion i gwtogi  
ar erthyglau yn ôl y gofyn. 

 
Argraffwyr:  

Gwasg Morgannwg, Castell-nedd. 
Cysodydd: Eirian Dafydd 

 
Ariennir yn rhannol gan 

Lywodraeth Cymru 

 

 
 
 
 

Y Cyfryngau Cymdeithasol 
 

Twitter: @DinesyddCdydd 
Facebook:  

www.facebook.com/YDinesydd 

Golygydd: 

Sian Parry-Jones 

Caerdydd

 

Y DINESYDD Heddwch yn y Ddinas  

D aeth dros 50 i lansiad y llyfryn a’r Ap Heddwch yn y Ddinas yn 
yr eisteddfod gydag R Alun Evans yn cadeirio’r cyfarfod. 

Rhoddodd Jon Gower yr awdur ychydig o hanes llunio’r llyfryn a 
chafwyd cyflwyniad i’r Ap gan Rhodri Darcy. Diolchodd y cadeirydd 
yn gynnes i’r ddau am eu gwaith a rhoddodd ddiolch hefyd i 
olygydd y llyfryn, Elinor Wyn Reynolds, i ddarllenydd y proflenni, 
Marian Beech Hughes ac i eraill gefnogodd y cynllun. Yn dilyn y 
lansiad aeth 14 o bobl gyda Jon Gower i ymweld â rhai o’r mannau 
geir yn y llyfryn. 

Roedd R Alun Evans yn awyddus i weld gwaddol i gynnal yr 
Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd yn 2018. Cytunodd ei 
gyd-aelodau o Gell Caerdydd Cymdeithas y Cymod y byddai llunio 
llyfryn ac Ap ar y thema ‘Heddwch yn y Ddinas’, er mwyn dangos lle 
heddychiaeth ynddi, yn waddol teilwng ac arhosol.  

Gyda chydweithrediad rhwng Undeb yr Annibynwyr Cymraeg a 
Chymdeithas y Cymod gyda chefnogaeth Eglwys Bresbyteraidd 
Cymru gwahoddwyd Jon Gower i ysgrifennu’r testun. Bellach mae’r 
llyfryn dwyieithog difyr yn llawn lluniau, yn ogystal â’r Ap hylaw a 
chynhwysfawr.  

Tywysir chi o gwmpas 21 o lefydd yn y ddinas sy’n ymwneud â 
heddwch a heddychiaeth e.e. Lôn Isa Rhiwbeina a Lily Tobias, 
Capel Minny Street, Cathays ac R J Jones, Prifysgol Caerdydd a 
Henry Richard, Yr Ais a John Bachelor a Cherflun Mahatma 
Gandhi. Mae heddychiaeth yn eiddo i ni i gyd, pob un o bobl y byd, 
ac fe welir sawl ffydd a chred gwahanol yn ymddangos yn y daith 
hon.  

Gellir cael copi o’r llyfryn drwy gysylltu â ha.fan@virgin.net, 
ralun.evans36@gmail.com neu ffonio 07800 558996. Mae’r Ap 
dwyieithog, o’r enw Heddwch yn y Ddinas ar gael i ddyfeisiau Apple 
ac Android.   

mailto:iestynd@gmail.com
mailto:ceri33@btopenworld.com
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Caerdydd 

Pennaeth Newydd i  
Cymorth Cristnogol Cymru  

M ae un o brif elusennau'r DU sy’n gweithio i ddileu 
tlodi yn y byd, wedi cyhoeddi mai ei phennaeth 

newydd yng Nghymru yw Mari McNeill. Bydd ei 
chyfrifoldebau yn Cymorth Cristnogol yn cynnwys 
arwain y tîm yng Nghymru, datblygu a gweithredu 
partneriaethau allweddol yn yr eglwys, y sectorau 
cyhoeddus a phreifat a chyfrannu tuag at weledigaeth 
strategol y corff. 

Magwyd Mari yng Nghaerdydd, a graddiodd mewn 
ieithoedd tramor yn Rhydychen ac yn ddiweddarach 
cwblhaodd radd Meistr mewn Cysylltiadau 
Rhyngwladol ym Mhrifysgol Caerdydd. Yn ystod ei 
gyrfa gyda Cymorth Cristnogol mae wedi bod yn 
gyfrifol am gysylltiadau eglwysig yn Ne Ddwyrain 
Cymru ac wedi cyfrannu at waith ymchwil arbenigol a 
datblygu polisi yng ngwaith Cymorth Cristnogol ar 
newid hinsawdd, partneriaethau gyda’r sector 
cyhoeddus a gwaith gyda’r cyfryngau ac eiriolaeth yng 
Nghymru. Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae wedi 
gweithio fel Dirprwy Bennaeth y tîm.   

Bydd Mari’n arwain ar bartneriaethau strategol 
Cymorth Cristnogol, yn cynnwys eglwysi sy’n gefnogol i 
Cymorth Cristnogol a rhwydweithiau megis Grŵp 
Asiantaethau Tramor Cymru, Stop Climate Chaos 
Cymru a Chynghrair Ffoaduriaid Cymru. 

27 o Orsafoedd  
nextbike Newydd   

M ae'r safleoedd ar gyfer gorsafoedd nextbike 
newydd Caerdydd wedi cael eu cyhoeddi wrth 

i'r cynllun ddyblu mewn maint. 

Mae’r gwaith o osod y 27 gorsaf rhannu beiciau 
ledled y ddinas wedi cychwyn gan gynyddu'r 
rhwydwaith docio dinas gyfan o 25 i 52. 

Bydd gorsafoedd docio newydd yn cael eu gosod 
yn Llandaf, Grangetown, Y Mynydd Bychan a Threlái, 
yn ogystal â sawl un o amgylch Prifysgol Caerdydd. 

Yn ddiweddar, datgelodd nextbike, sef cwmni 
rhannu beiciau mwyaf helaeth y byd, fod yr 16,000 o 
ddefnyddwyr cofrestredig y ddinas eisoes wedi beicio 
pellter anhygoel o 140,000km ers lansio'r cynllun ym 
mis Mawrth. Mae hynny'n 42 gwaith y pellter a 
feiciodd Geraint Thomas yn y Tour de France. 

Hefyd, mae'r beiciau wedi cael eu defnyddio bum 
gwaith y dydd ar gyfartaledd, ac wedi cael eu rhentu 
53,000 o weithiau ers eu cyflwyno yn y ddinas. 

Mae beiciau nextbike ar gael 24 awr y dydd a gall 
defnyddwyr gofrestru a llogi beic mewn ychydig 
funudau yn unig. Mae'r cynllun rhannu beiciau yn un 
o'r ffyrdd rhataf o deithio o amgylch Caerdydd, ac 

mae 30 munud cyntaf pob taith am ddim i 
danysgrifwyr blynyddol.  

I ddysgu mwy, ewch i www.nextbike.co.uk. Mae’r 
wefan a’r ap yn ddwyieithog – dewiswch yr opsiwn 
Gymraeg ar frig y dudalen.  

Siopau sy’n gwerthu’r Dinesydd 
 

CABAN, Pontcanna 

CANT A MIL VINTAGE, 100 Whitchurch Rd. 

CHAPTER, Treganna 

DERI  STORES, Rhiwbeina 

GRIFFIN  BOOKS, Penarth 

NISA, Heol Caerdydd, Dinas Powys  

PAPERWEIGHT, 22 Wellfield Road 

SIOP BODLON, Yr Hen Lyfrgell, Yr Ais 

SIOP  Y  FELIN, Yr Eglwys Newydd 

VICTORIA  FEARN  GALLERY, Rhiwbeina

http://www.nextbike.co.uk
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COFIO MEIC STEPHENS 
Teyrnged gan Bryan James 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B u farw Meic Stephens ar 2 Gorffennaf a 
chynhaliwyd gwasanaeth angladdol yng 

Nghapel Y Crwys ar 20 Gorffennaf.  

Roedd Meic yn ffigwr amlwg yn y byd llenyddol, 
yn awdur ac yn gyhoeddwr toreithiog yn y 
Gymraeg ac yn Saesneg. Cafodd gydnabyddiaeth 
haeddiannol gan Brifysgol Cymru a’r Eisteddfod 
Genedlaethol, enillodd wobr Llyfr y Flwyddyn yn 
2014 ac, yn goron ar y cyfan, cafodd ei 
anrhydeddu ym mis Mai eleni gan ei hen goleg, 
Prifysgol Aberystwyth, trwy ei urddo’n Gymrawd i 
gydnabod ei gyfraniad clodwiw i’r genedl. 

Roedd agweddau eraill ar fywyd Meic. Gellid sôn 
am y rebel a’r cenedlaetholwr pybyr. Roedd yn 
aelod o Gymdeithas yr Iaith o’r cychwyn, ac yn 
bresennol yn y brotest enwog ar Bont Trefechan 
ym 1963. Mae’n debyg mai fe baentiodd y slogan 
eiconig, ‘Cofiwch Dryweryn’ ar y wal gerllaw 
Llanrhystyd, ac fe safodd dros Blaid Cymru ym 
Merthyr yn etholiad cyffredinol 1966.   

Cafodd Meic ei eni ym Meadow Street, 
Trefforest, yn 1938. Aelwyd ddi-Gymraeg oedd hi, 
ond Cymreig ei chymeriad. Aeth i Brifysgol 
Aberystwyth i astudio Ffrangeg ac yna i Fangor i 
ddilyn cwrs addysg, a chael  gwersi Cymraeg gan 
Islwyn Ffowc Ellis. 

Er bod gwaith caled yn nodwedd mor amlwg o’i 
fywyd, roedd bywyd y teulu lawn mor bwysig i 
Meic. Roedd wrth ei fodd yn mynd am dro gyda’r 
teulu i ben mynydd y Garth, lle arferai fynd gyda’i 
dadcu a ddysgodd iddo mai dyma oedd ei 
famwlad. Dyma lle cafodd Meic yr ymdeimlad o 
berthyn, ac fe drosglwyddodd yr etifeddiaeth i’w 
blant, a phlant ei blant.  

 Mae’n gorffen ei hunangofiant, Cofnodion, gan 
ddweud ei bod yn amser iddo fe dewi a gadael i 
aelodau’r genhedlaeth iau ddweud eu dweud – ac 
mae e’n cloi gyda’r geiriau nodweddiadol ffraeth, 
“Eitha reit, hefyd.” 

Cydymdeimlwn â Ruth a’r teulu oll. 

COFIO GARETH PRICE 
Teyrnged gan Bryan James 

 

 

 

 

 

 

 

B u farw Gareth Price, cyn-reolwr BBC Cymru, ar 
7 Awst, yn 78 oed. Cynhaliwyd gwasanaeth i 

ddiolch am ei fywyd yng Nghapel y Wenallt, 
Amlosgfa Thornhill, ar 22 Awst, dan ofal y Parch 
Owain Llyr Evans. 

 Yn ei theyrnged iddo, dywedodd Menna 
Richards, un o'i olynwyr fel rheolwr BBC Cymru, mai 
un o nodweddion pennaf Gareth oedd cyfeillgarwch. 
"Os oeddech chi'n ffrind i Gareth, roeddech chi'n 
ffrind am oes,” meddai. Dywedodd bod ‘pobol’ yn 
bwysig iawn iddo, a "byddech chi'n gallu dibynnu'n 
llwyr ar ei deyrngarwch, ei gefnogaeth, cymwynas 
a'i ddoethineb."  

Brodor o Geredigion oedd Gareth, a bu’n astudio 
ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth, cyn mynd yn 

ddarlithydd ym Mhrifysgol Queen’s ym Melfast. 

Ym 1964 ymunodd â’r BBC ac yn ystod ei 26 
mlynedd o wasanaeth yno bu Gareth yn rhan 
ganolog o wead BBC Cymru fel cynhyrchydd, 
pennaeth rhaglenni ac yna'n rheolwr ar y gorfforaeth 
mewn cyfnod o newid a thwf aruthrol ym myd 
darlledu yng Nghymru.  

Roedd yn rhan ganolog o sefydlu Radio Cymru a 
Radio Wales fel gorsafoedd cenedlaethol yn ogystal 
â chreu perthynas newydd rhwng y BBC ac S4C, 
pan lansiwyd y sianel yn 1982.  

Yn ddiweddar fe gyhoeddodd lyfr, The 
Broadcasters of BBC Wales 1964-1990, yn olrhain 
hanes y cyfnod a'r tensiynau oedd yn bodoli wrth i 
BBC Cymru esblygu i fod y ganolfan ddarlledu fwyaf 
y tu fas i Lundain erbyn canol y 1980au. 

Ar ôl iddo adael y BBC aeth i weithio i'r corff 
rhyngwladol Sefydliad Thomson, ac yn 
ddiweddarach roedd yn aelod o Sefydliad y 
Cenhedloedd Unedig ac yn gadeirydd 
ymddiriedolwyr Canolfan Materion Rhyngwladol 
Cymru. 

Roedd yn Gymrawd Prifysgol Aberystwyth ac fe 
gafodd Fedal Cymdeithas y Gymanwlad yn 2006 
am ei Wasanaeth i Ddarlledu Cyhoeddus 
Rhyngwladol. 

Estynnwn ein cydymdeimlad â’i weddw, Mari, a'r 
teulu.   

Roedd yr haf yn gyfnod o golledion trwm i’n cymuned wrth i ni ffarwelio â sawl cyfaill annwyl. 



 5 

 

COFIO ANN SAER 
Teyrnged gan Rhiannon Gregory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A r fore Mawrth, Awst 21ain, roedd pob sedd yng 
nghapel Minny Street, ar y galeri a’r llawr, yn 

llawn ar gyfer gwasanaeth o dan ofal bendithiol Y 
Parchedig Owain Llyr Evans  i ddathlu bywyd un 
oedd yn uchel ei pharch ac yn annwyl iawn i 
gymaint o drigolion Caerdydd a Chymru gyfan.  

Cawsom deyrnged gofiadwy, hwyliog  i Ann gan 
yr Athro Prys Morgan a hwythau’n gyfeillion oedd 
yn cydymfalchio yn eu cysylltiad â Choleg Prifysgol 
Abertawe. Dywedodd mai Ann oedd y ferch gyntaf i 
dderbyn Gradd Dosbarth Cyntaf mewn Hanes yno 
a gallai fod wedi ychwanegu fod y radd honno yn 
un ddisglair iawn, ond fyddai Ann ddim wedi diolch 
iddo am frolio. Tra’n cychwyn ar waith ymchwil 

cyfarfu â Roy a dyna gychwyn partneriaeth 
gyfoethog a barodd bron i drigain mlynedd. Roedd 
Ann yn wraig ac yn fam arbennig iawn a theimlwn 
dros y teulu yn eu hiraeth. 

Bu Ann yn athrawes ysbrydoledig mewn nifer o’n 
hysgolion Cymraeg yng Nghaerdydd, ac yn ogystal 
chwaraeodd ran bwysig ym mywyd Cymraeg y 
brifddinas. Roedd yn aelod selog o’i heglwys, o’r 
Cymrodorion, o’r Cylch Llyfryddol, o Gylch Cinio’r 
Merched ac yn arbennig o Gyfeillion yr Amgueddfa 
Genedlaethol. Roedd ei gwaith yno yn amhrisiadwy 
yn trefnu rhaglenni, yn cyflwyno siaradwyr o fri, ac 
yn cyfoethogi gwerthfawrogiad yr aelodaeth o 
hanes a diwylliant ein gwlad ac yn tywys grwpiau i 
arddangos paentiadau. Gwnaeth y cyfan mewn 
modd a enillodd galonnau llawer iawn o’r di-
Gymraeg, ac yr oedd nifer helaeth ohonynt yn y 
gwasanaeth coffa.  Roedd Ann bob amser yn 
cyfamodi ac yn dod â phobl at ei gilydd. 

Cawsom deyrnged gofiadwy gan Mererid 
Hopwood gyda’i hatgofion o Ann pan oedd yn tyfu i 
fyny yn yr un heol yn Llandaf a darllenodd inni’r 
gerdd hyfryd a gyfansoddodd ar ddathliad pen 
blwydd Ann yn bedwarugain oed. Crisialodd hynny 
yr hyn a wyddwn yn ddigamsyniol am Ann sef mai 
hi oedd y ffrind gorau a allai unrhywun fyth ei chael 
a’i charedigrwydd a’i chonsyrn am eraill yn 
ddibendraw. Ni chlywais hi erioed yn dweud gair 
angharedig am neb. Diolch byth am Ann, yr 
anwylaf, a’r ffrind gorau i gymaint.      

COFIO MARY WILIAM 
Teyrnged gan Bryan James 

 

 

 

 

 

 

Cynhaliwyd gwasanaeth angladdol i Mary Wiliam 
yng Nghapel Y Crwys ar 16 Awst. 

Ganed Mary ar 2 Medi 1938 yn Sirhywi, yn unig 
blentyn i Osborne a Mari Middleton.  

Nid oedd ei rhieni’n siarad Cymraeg ond 
dysgodd hi’r iaith gan ei dwy fam-gu, a thrwy ganu 
yn y capel. Aeth ymlaen i astudio Cymraeg yng 
Ngholeg y Brifysgol, Caerdydd, gan raddio â 
dosbarth cyntaf. Fe’i gwahoddwyd i wneud gwaith 
ymchwil, a’i phwnc oedd tafodiaith pentre 
Tafarnaubach, lle roedd clwstwr o’r to hŷn yn dal i 
siarad y Wenhwyseg, a dyma ddechrau ei 
diddordeb gydol-oes yn ffurfiau a theithi’r iaith 
Gymraeg. 

Ar ôl derbyn ei MA cafodd swydd yn Amgueddfa 
Werin Cymru, ac yna daeth tro ar fyd pan 
benodwyd hi i fod yn aelod o staff y rhaglen 

deledu Heddiw. Ar ôl pedair blynedd bu tro arall, a 
bu’n gweithio yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin, 
fel un o’r cyfieithwyr Cymraeg-Saesneg llawn-
amser cyntaf. 

Yn 1971 dychwelodd i Sain Ffagan, y tro hwn i 
ymchwilio i faes arall y daeth yn arbenigwraig arno, 
sef dywediadau a diarhebion. Yno hefyd cyfarfu ag 
Eurwyn, ei gŵr. 

Wedyn daeth cyfnod o fagu teulu, ac yn y cyfnod 
yma y cyhoeddodd ei chyfrolau Dawn Ymadrodd, 
Magu’r Baban a Blas ar Iaith Blaenau’r 
Cymoedd. Bu’n weithgar yn Ysgol Feithrin Y 
Tyllgoed, bu’n athrawes Ysgol Sul yn Y Crwys,  a 
bu’n ysgrifennydd cangen Radur o Ferched y Wawr 
am sawl blwyddyn. 

Bu’n Llywodraethwr yn Ysgol Gyfun Gymraeg 
Glantaf am chwarter canrif a gweithiodd fel 
gwirfoddolwraig i’r Citizens Advice Bureau. 
Cyfrannodd yn helaeth i’r cyfryngau ar sawl pwnc, 
yn cynnwys colofn fisol ar hen bethau i’r 
cylchgrawn Pais, a’r gyfres radio Atig Taid a Nain. 

Pan ail-gydiodd yn ei gwaith llawn-amser, bu’n 

olygydd Cymraeg yn y Cyd-Bwyllgor Addysg. 

Roedd cyfraniad Mary i’w chymuned yn amlwg ar 
sawl lefel, yn academaidd a chyhoeddus ond hefyd 
yn dawel wirfoddol a diflino. 

Estynnwn ein cydymdeimlad ag Eurwyn a’r teulu. 
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SALEM, TREGANNA 

Llongyfarchiadau i gynifer o 
ieuenctid Salem sydd wedi derbyn 
eu canlyniadau TGAU a Safon Uwch 
dros yr haf, ac eraill sydd wedi 
graddio. Dymuniadau gorau i chi gyd 
wrth barhau gyda'ch addysg yma 
neu mewn ardaloedd newydd neu 
wrth gamu i'r cam nesaf cyffrous yn 
eich bywyd!  

Llongyfarchiadau i gynifer o aelodau 
a ffrindiau Salem a sicrhaodd fod yr 
Eisteddfod yn y Bae yn gymaint o 
lwyddiant. I'r rhai a fu'n codi arian, yn 
cystadlu, yn perfformio ac yn cymryd 
rhan yng ngweithgareddau'r maes, 
braf oedd gweld cynifer yn cymryd 
rhan flaenllaw.  Llongyfarchiadau 
enfawr i Ashok a'r pwyllgor gwaith a'r 
staff am sicrhau cyflawniad eu 
gwe l edigaet h o E i s t eddf od 
amlddiwylliannol a chynhwysol, a di-
ffens. Rhinweddau rydym yn eu 
rhannu yma yn Salem.  

Llongyfarchiadau arbennig hefyd i 
Dafydd Parry ac Anna Powys a 
gafodd eu hurddo gan yr Orsedd, a 
hyfryd oedd gweld Roger Boore a 
Gwasg y Dref Wen yn cael sylw 
haeddiannol gan Brifysgol Caerdydd 
ar y maes.    

Bydd yr ysgol Sul yn ail-gychwyn ar 
Medi 9, croeso twymgalon i wynebau 
newydd a chyfarwydd i ymuno â ni 
am 10.30am a 6pm. 

Bydd Adran yr Urdd Salem i blant 
oed cynradd yn ail-gychwyn am yn 
ail nos Iau rhwng 6-7pm, croeso 
mawr i aelodau a ffrindiau Salem. 

Bydd y clwb brecwast yn ail -
gychwyn am yn ail fore Mercher 
rhwng 9.15-11.15 i fabanod a phlant 
o dan oed meithrin, yn ystafell 
Edwin. 

Cydymdeimlwn yn fawr â Gwenda 
Jones wedi iddi golli ei mam, Ruth 
Rasool wedi iddi golli ei thad, ac 
hefyd â Lis Jones sydd wedi colli ei 

mam yn ddiweddar. Cydymdeimlwn 
hefyd a Rhian Jones wedi iddi golli ei 
brawd. Cydymdeimlwn yn fawr gyda 
chi â'ch teuluoedd yn ystod y cyfnod 
anodd hwn. 
 

EGLWYS Y CRWYS 

Ynghanol  yr haf  crasboeth 
ymddangosodd cymylau du dros Y 
Crwys pan gollwyd tri o’n haelodau o 
fewn y mis. 

Bu’r Parch. Gareth Reynolds yn ‘was 
da a ffyddlon’ yn Eglwys Crist a 
chawsom y fraint o’i wasanaeth, trwy 
ei bregethu, a gweithgareddau eraill.  
Bu’n athro Ysgrythur yn Ysgol 
Rhydfelen am rai blynyddoedd.  
Cydymdeimlir yn ddwys â’r teulu ac 
yn arbennig â Gwen Holt a fu mor 
ofalus ohono dros y blynyddoedd 
diwethaf. 

Roedd Yr Athro Meic Stephens yn 
ysgolhaig a llenor amryddawn; arwr i 
lawer. Mae ein meddyliau gyda’i 
briod Ruth a’r plant Lowri, Heledd, 
Brengain a Huw a’u teuluoedd yn eu 
profedigaeth o golli gŵr, tad a thad-
cu arbennig iawn. 

Yna daeth y newydd trist am 
farwolaeth Mrs. Mary Wiliam, neu 
Mary Middleton i lawer.  Bu’n  wyneb 
cyfarwydd fel cyflwynydd ar y 
rhaglen ‘Heddiw’.  Roedd yn wraig 
alluog a bu’n aelod ffyddlon a 
gweithgar yn Y Crwys.  Bydd bwlch 
mawr ar ei hôl.  Cydymdeimlir ag 
Eurwyn, Dafydd a Marged a 
meddyliwn amdanynt yn ein 
gweddïau. 

Daeth llawenydd i’r Crwys ym 
muddugoliaeth Mrs Mari Williams yn 
ennill Medal Daniel Owen yn 
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd, 
dinas ei magwraeth, am ei nofel 
‘Ysbryd yr Oes’.  Llongyfarchiadau 
mawr i Mari; mae aelodau’r Crwys 
yn falch iawn o’i llwyddiant. 

Llongyfarchiadau i Michael ac Ethni 
Jones ar ddod yn dad-cu a mam-gu 
unwaith eto.  Ganwyd Bedwyr 
Daniel, mab i Rhiannon a Lleu a 
brawd i Buddug.  Pob bendith ar y 
teulu. 

Os am noson o hwyl a chwerthin 
iach, dowch i Theatr y Crwys am 
7.30 ar nosweithiau Iau a Gwener, 
Medi’r 20fed a’r 21ain, pryd y bydd Y 
Gymdeithas Ddrama yn perfformio 
dwy ddrama fer o waith Ifan Gruffydd 
sef ‘Câr Dy Gymydog’ a ‘Gwely a 
Brecwast’.  Tocynnau yn £5 wrth y 
drws. 
 

EGLWYS MINNY STREET 

www.minnystreet.org @MinnyStreet 

Gobeithio i chi gyd fwynhau gwyliau’r 
haf, yn enwedig yr Eisteddfod 
arbennig yn Y Bae.  

Estynnwn groeso i bawb, ‘o’r 
ieuengaf i’r hynaf,’ i’n cyfarfodydd ar 
y Sul (10.30 a 18.00) ac yn ystod yr 
wythnos.   

Medi’r 16eg bydd ein Gŵyl Flynyddol 
gyda’r gwasanaeth yn yr hwyr dan 
arweiniad Y Parchg Kevin Davies 
(Eglwysi Bethel, Penarth a’r 
Tabernacl), pan gawn gyfle i 
groesawu cyfeillion o eglwysi 
Cymraeg eraill y ddinas.  

Y Parchg Ddr R. Alun Evans fydd yn 
arwain ein gwasanaethau Medi 
23ain a bydd oedfaon Sul y 30ain 
dan ofal ein haelodau. Cofiwch bydd 
Ysgol Sul ar y 16eg, y 23ain a’r 
30ain. 

Bydd Babimini yn ail ddechrau fore’r 
7fed ac yn cwrdd eto ar yr 21ain. 
Bydd PIMS yn croesawu aelodau 
newydd ar y 10fed ac eto ar y 24ain.  

Ar yr 11eg a’r 25ain bydd Bethania 
yng nghartref aelod. Cyfres newydd 
fisol Cywyddaid fydd yn y Festri nos 
Lun 17eg, heb anghofio y bydd 
Llynyddwch yng nghaffi Terra Nova 
yr 28ain, cyfle am baned a 
thrafodaeth.   

Cofiwn yn annwyl a diolchgar am dri 
aelod fu farw dros y cyfnod aeth 
heibio sef Mr Hywel Jeffreys  (Parc y 
Rhath),  Mrs Ann Saer (Llandaf) a  

Cydymdeimlwn yn 
ddiffuant iawn â’r tri theulu. 

Hyfrydwch fu tystio i fedydd Betsi 
Nel Walters, merch Iwan a Kim, 
chwaer fach Gruff ac wyres Eiryl ac 
Iolo Wal ters yn ystod mis 
Gorffennaf.  

NEWYDDION O’R EGLWYSI 

Roger Boore (Gwasg 
Y Dref Wen) 

http://www.minnystreet.org
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TABERNACL, YR AIS 

Gyda thristwch daeth y newyddion 
am farwolaeth Dafydd Henri 
Edwards. Diolchwn yn ddidwyll am y 
fraint o’i adnabod a’i ystyried yn 
ffrind. Roedd yn ffrind i bawb, yn 
weinidog doeth a chytbwys ac yn 
bersonoliaeth hwyliog a llawen.  
Cydymdeimlwn gyda’i briod Enid a’i 
blant  Elenydd, Angharad a 
Gwenllian.  Bydd yr wyrion i gyd yn 
ei golli hefyd, ac yn eu plith Noa a 
Becca sy’n rhan o gymuned bobl 
ifanc yr eglwys. Bu Dafydd yn dal llu 
o swyddi yn ein henwad ac yn gyn-
lywydd yn ei ddydd. Diolchwn yn 
ddidwyll am y fraint o’i adnabod a’i 
ystyried yn ffrind. 

Yn ystod misoedd yr hâf fe ddaeth 
llawer o ganlyniadau’r amrywiol 
arholiadau i law.  Daeth tri 
chanlyniad gradd i’n sylw yn 
ddiweddar a llongyfarchwn Tom 
L e w i s  a  r a d d i o d d  m e w n 
Daearyddiaeth Wyddonol o Brifysgol 
Exeter, Lydia Richards a raddiodd 
mewn Hanes ym Mhrifysgol Bryste 
a’i hefaill Joseff Richards a raddiodd 
mewn Gwyddoniaeth Chwaraeon ym  
Mhrifysgol Caerdydd.  

Mewn un o’n cyrddau nos Sul, 
cawsom wasanaeth dan ofal y 
Chwiorydd, a braf oedd crwydro’r 
Beibl a gwrando ar fyfyrdodau yn 
seiliedig am ferched yn y ddau 
Destament. Diolch i’r naw a ddaeth 
ynghyd i lunio’r oll ar ein cyfer. 

Llongyfarchwn Rhiannon a Lleu 
Williams ar enedigaeth eu hail 
blentyn sef Bedwyr Daniel, brawd 
bach i Buddug.   

Rhannwn lawenydd ei theulu wrth 
nodi pen-blwydd Beryl Eurig yn 90 
oed.  Cafwyd sawl gwedd ar y dathlu 
a gwerthfawrogwn ei brwdfrydedd a’i 
hymroddiad dros achos Iesu Grist yn 
y Tabernacl. 

Hoffai Sian ac Euros Rhys ddiolch i 
bawb a gyfrannodd mewn unrhyw 
ffordd i’r Te Mefus a gynhaliwyd yn y 
Rhŵs ddechrau mis Gorffennaf. 
Roedd yn achlysur hapus iawn a 
gwnaed elw sylweddol o £1,185.00.  

  

EGLWYS DEWI SANT 

Dros yr haf cynhaliwyd ein boreau 
coffi  misol i ddysgwyr a da oedd 
gweld ei fod mor boblogaidd ag 
erioed gyda nifer o ddysgwyr brwd 
yn taro i mewn. Un o selogion ein 
Coffi a Chlonc yw Matt Spry, enillydd 
Dysgwr y Flwyddyn eleni ac 
estynnwn ein llongyfarchiadau 
gwresog iddo fe. Bydd y Coffi a 

Chlonc nesa rhwng 10.30-12 fore 
Sadwrn 15fed o Fedi. 

Mynychodd aelodau'r eglwys 
Wasanaeth agoriadol yr Eisteddfod 
Genedlaethol ym Mae Caerdydd a 
bu un aelod ifanc, Hannah Watkin, 
yn cymryd rhan ynddo. Yn ogystal â 
mynd i'r Gymanfa Ganu yng 
Nghanolfan y Mileniwm, bu rhai yn 
aelodau o gôr yr Eisteddfod fu'n 
perfformio yng nghyngerdd Teilwng 
yw yr Oen nos Sul y 5ed o Awst, 
nifer fawr yn helpu gyda gwisgo'r 
Orsedd brynhawn Llun y 6ed o Awst, 
ac eraill yn stiwardio a gwirfoddoli 
ym mhabell yr eglwysi ar faes yr 
Eisteddfod yn ystod yr wythnos. 

Mae'r Ysgol Sul wedi cael seibiant 
dros yr haf ond bydd yn ail ddechrau 
eto gyda gwasanaeth teuluol fore 
Sul y 9fed o Fedi. 

Cafodd  y côr hefyd egwyl ond bydd 
yr ymarferion wythnosol yn ail 
ddechrau yn yr eglwys am 7 yh nos 
Fawrth y 4ydd o Fedi. Mae croeso 
mawr i gantorion newydd i ymuno. 
Nos Sadwrn 13eg Hydref am 7.00 
bydd trio Athena – Gwawr Edwards, 
Sioned Terry ac Ellen Williams – yn 
lansio eu halbwm newydd yn Eglwys 

Dewi Sant. 
 

EGLWYS EBENESER 

Yn dilyn yr oedfa ar fore Sul,  24ain 
o Fehefin cynhaliwyd bore coffi a 
ffair lyfrau ail law ar gyfer Cymorth 
Cristnogol. Drwy gyfraniadau’r 
amlenni a’r ffair llwyddwyd i godi tua 
£500. Diolch i bawb am eu haelioni 
ac i Rachel Jones am drefnu’r ffair. 
Braf oedd gallu mynd yno ar nos Iau, 
28ain o Fehefin a chyrraedd i 
gyfeiliant triawd llinynnol - Esyllt, 
Branwen a Gruffydd Jones. Cawsom 
bryd dau gwrs bendigedig a  
chodwyd tua £350 i’n helusen am 
eleni, Madagascar. Diolch i’r triawd, 
ac i Gill Lewis am drefnu.  
Llongyfarchiadau... 

...i Melora Parry ar ddathlu ei phen-
blwydd yn 90 oed ar 13 o Orffennaf. 
Cafodd ddiwrnod i gofio yn ôl y sôn 
yng nghwmni teulu a ffrindiau.  
...i Robin Gronw a Chloe briododd ar 
14eg o Orffennaf. Pob bendith iddynt 
i’r dyfodol. 

Daeth cyfnod chwe mis Dyfan 
Graves ar y cynllun Medrau i ben. 
Bu’n gweithio gyda’r clwb plant a’r 
ieuenctid a chymryd rhan mewn 
ambell i wasanaeth, gydag un 
bregeth ganddo ar fore Sul, 17eg o 
Fehefin. Dymunwn yn dda iddo i’r 
dyfodol. 

 Ar fore Sul 8 fed o Orffennaf 
bedyddiwyd Loti Mair, merch Jon a 
Bethan Ellis a chwaer fach Mali a 
Macsen. Mae hefyd yn wyres i Gill a 
Gethin Lewis. 

Ar fore Sadwrn, 21ain o Orffennaf 
cynhaliwyd bore coffi yng nghartref 
Cedric a Brenda Jones er budd ein 
helusen am eleni. Llwyddwyd i godi 
tua £300. Diolch iddynt am agor eu 
cartref i ni.  

A llongyfarchiadau i Elin Haf Rosser 
a Gwilym Tudur ar ennill graddau BA 
ym mhrifysgolion Aberystwyth a 
Rhydychen. Hefyd, i Esyllt Jones ar 
ennill Tystysgrif i Raddedigion mewn 
Addysg yn UWIC. 
 
BETHEL, RHIWBEINA 

Yn ystod mis Gorffennaf cawsom 
gwmni’r Parch. Aled Gwyn, Mrs 
Helen Jones a’r Parch R. Alun 
Evans, ac ar ddau fore Sul ein 
gweinidog y Parch. Evan Morgan 
oedd yn gwasanaethu. 

Yn ystod y mis bu digwyddiad 
pleserus iawn yn y capel sef priodas 
Rachel Rawlins a Ben King. 
Gwasanaethwyd gan y Parch. Evan 
Morgan. Roedd Rachel yn un o blant 
Rhiwbeina ac yn aelod o ysgol Sul 
Bethel. Mae Rachel a Ben wedi 
ymgartrefu yn Llundain a dymunwn 
bob hapusrwydd iddynt yn y dyfodol. 

Daeth llond bws o Eisteddfodwyr i'r 
capel ar fore Sadwrn ola’r Eisteddfod 
dan arweiniad Emyr a Myra Jenkins i 
glywed sgyrsiau am enwogion 
Rhiwbeina. Bu cyfle hefyd iddynt 
glywed Gwilym Roberts yn sôn am 
sefydlu Cylch Meithrin Rhiwbeina ym 
1959. Ers blynyddoedd mae’r Cylch 
yn cyfarfod yn festri Capel Bethel ac 
yn dal i ffynnu. Bydd yn dathlu 
chwedeg mlwyddiant flwyddyn 
nesaf. 
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BETHEL, PENARTH 

Cyd-lawenhawn a chyd-gerddwn 
gyda’r rhai o’n plith a gafodd 
brofiadau pen- y - mynydd a llawr- y 
-dyffryn yn ddiweddar mewn 
canlyniadau arholiad ac eisteddfod. 
Beth bynnag a fu, y cwestiwn yw: 
Beth sy nesaf? 

Ar Sul olaf Gorffennaf, cyn toriad 
Awst yn ein rhaglen o oedfaon, 
cawsom y cyfle i ddarllen ac ystyried 

cynnwys anerchiad Y Parchedig Jill-
Hailey Harris, wrth iddi ddod yn 
Llywydd Yr Annibynwyr Cymraeg. 
Hoeliwyd ein sylw ar ddau atgof 
ganddi. Yn gyntaf, ei phrofiad wrth 
wasanaethu yn un o Fugeiliaid Stryd 
(Street Pastors) yn Abertawe. Yn ail, 
ei hymateb wrth fod yn rhan o 
wasanaeth yn y gorllewin yn 
ymwneud â thrais yn y cartref. 
Parodrwydd i wrando heb feirniadu 
oedd prif neges y Llywydd. 

Yn ddiweddar, bues yn rhoi cynnig 
(eto fyth!) ar dacluso fy silffoedd. 
Ymhlith y trysorau coll oedd un 
gyda’r teitl, Cyfamod Eglwysig. 
Nodais un cymal yn arbennig: i 
ddarllen y Beibl; i fod yn ffyddlon i 
oedfaon; i ymostwng mewn gweddi; i 
f od yn Grist -debyg yn ein 
bywydau…. 

Digon i wneud felly yn y tymor 
newydd. 

L longyfarchiadau i fyfyrwyr Blwyddyn 13 ar 
lwy ddiant  Saf on Uwch,  BTEC a ’ r 

Fagloriaeth.  Mae’r canlyniadau rhagorol yn deyrnged 
i’w hymroddiad a’u gwaith diwyd dros y ddwy flynedd 
ddiwethaf. Mae’r mwyafrif helaeth o’r myfyrwyr a 
wnaeth gais am gyrsiau AU wedi eu derbyn i’r Brifysgol 
o’u dewis, a chanran uchel yn Brifysgolion Grŵp 
Russell. 

Llongyfarchiadau hefyd i ddisgyblion Blwyddyn 11 
sydd wedi perfformio’n wych yn y TGAU a’r BTEC.  Er 
iddi fod yn flwyddyn heriol ar sawl cyfrif mae’r 
perfformiad gyda’r gorau yn hanes yr ysgol. 

Diolch i’r staff sydd wedi gweithio’n ddiflino i roi pob 
cyfle i’r disgyblion lwyddo yn eu harholiadau. 

 Pleser oedd gwrando ar gyflwyniadau First Give, 
criw disglair o ddisgyblion blwyddyn 9. Roedd y 
disgyblion wedi bod wrthi ers misoedd yn gweithredu’r 
her gymdeithasol hon. Y nod oedd ymchwilio i 
elusennau lleol oedd yn cefnogi amrywiaeth o faterion 
cymdeithasol. Wedi dewis elusen roedd angen trefnu 
gweithgareddau i godi arian i’w helusen. 

Trwy amrywiaeth o weithgareddau megis 
cystadleuaeth cyflwyniadau, gwerthu cacennau, gwisg 
anffurfiol, dringo’r wal ddringo a noson o gysgu yn y 
neuadd i godi ymwybyddiaeth o ddigartrefedd, 
llwyddwyd i godi symiau anhygoel i elusennau Llamau, 
Barnardos, Mind a Chwarae Teg. 

Llongyfarchiadau i bawb a fu’n rhan o’r cynllun First 
Give. Roedd yn hyfryd gweld y disgyblion yn blodeuo 
ac yn magu hyder. 

 

Ysgol Plasmawr 

Yn Eisiau:  
Llywodraethwyr Ysgol 

H offech chi gymryd rhan yn y gwaith o wella 
safonau cyrhaeddiad a gwella a chynorthwyo 

addysg mewn ysgolion yng Nghaerdydd? Os felly, beth 
am ystyried bod yn llywodraethwr ysgol? Mae 
Llywodraethwyr o lawer o wahanol gefndiroedd yn dod 
ag amrywiaeth o brofiadau i’r corff llywodraethu. 

Mae ysgolion yn awyddus i annog pobl yn y 
gymuned i ddod yn llywodraethwyr; pobl sy’n gallu dod 

ag egni a brwdfrydedd ac sy’n gallu cyfrannu at 
arweiniad strategol eu hysgol. Mae rolau llywodraethwr 
ar gael mewn llawer o ysgolion yng Nghaerdydd a 
byddwch yn ymuno â mwy na 1800 o lywodraethwyr o 
bob math o gefndiroedd sydd eisoes yn gwneud 
gwahaniaeth i’r plant a phobl ifanc yn ein dinas. 

I ddysgu mwy am ddyletswyddau llywodraethwyr ac 
i  wneud cais, ewch i wefan Cyngor 
Caerdydd www.caerdydd.gov.uk/llywodraethwyrysgol, 
neu cysyl l twch ag adran Gwasanaethau 
Llywodraethwyr Cyngor Caerdydd drwy e-bostio  
gwasanaethau.llywodraethwyr@caerdydd.gov.uk  
neu ffonio 029 20872714.   

http://www.caerdydd.gov.uk/llywodraethwyrysgol
mailto:gwasanaethau.llywodraethwyr@caerdydd.gov.uk
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Eisteddfod Caerdydd 

Roedd yr Eisteddfod yn 
llwyddiant ysgubol a hoffai 
Ysgol Gymraeg Nant Caerau 
longyfarch pawb a fu’n rhan 
o’r llwyddiant yma. 

Rydym hefyd yn awyddus i 
longyfarch Miss Le Bon, ein 
hathrawes blwyddyn 6, am 
gael ei hurddo i’r Orsedd. Mae 
Miss Le Bon wedi bod yn 
weithgar tu hwnt yn cadeirio 
Apêl Trelái a Chaerau.   

Hefyd hoffem longyfarch un 
o’n Llywodraethwyr, Mr 
Dafydd Parri, ar gael ei urddo 
i ’ r  O r s e d d  h e f y d . 
Llongyfarchiadau  i’r ddau 
ohonoch.    

Natasha Harding 

Ar ddiwedd y tymor pleser mawr oedd croesawu'r pêl-
droedwraig rhyngwladol Natasha Harding i Nant 
Caerau.  Mae tîm merched Cymru yn perfformio’n 
arbennig o dda ar hyn o bryd ac felly roedd y plant yn 

gyffrous iawn i groesawu Natasha i’n 
hysgol. Cafodd blwyddyn 2 a 4 sesiynau 
sgiliau pêl-droed a chyfle i holi 
cwestiynau i’r cyn-chwaraewr Lerpwl a 
Man. City sydd wedi ennill 50 cap i 
Gymru. Roedd Natasha hefyd wedi 
mwynhau ei diwrnod gyda ni ac yn 
seibiant iddi i ffwrdd o’r holl baratoi ar 
gyfer y gêm enfawr yn erbyn Lloegr. 
Llawer o ddiolch Natasha am ddod 
mewn - dere nôl yn fuan!! 

Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth 

Cafwyd diwrnod diddorol yng nghwmni 
Noam o’r asiantaeth Dangos y Cerdyn 
Coch i Hiliaeth. Diolch Noam am 
gyflwyno’r gweithgareddau holl bwysig 
yma a chodi ymwybyddiaeth am wrth-
hiliaeth a pharch.   

Addysg Gymraeg – Mynediadau 
Medi 2018 

R oeddwn yn gobeithio cael rhifau mynediad ar 
ddiwedd Rownd 3 o’r broses am fod y rownd wedi 

dechrau erbyn mis Gorffennaf ond dim ond 
gwybodaeth fratiog sydd gennyf. 

Yn ystod rownd 2 fe lwyddodd 4 plentyn ar apêl a 7 
wedi derbyn lle mewn ysgol Gymraeg arall i godi’r 
cyfanswm i 725 ond yn anffodus tynnodd 11 oedd wedi 
cael lle yn ôl ac felly 714 oedd y cyfanswm o hyd ar 
ddiwedd rownd 2. Mae ceisiadau hwyr wedi cyrraedd 
fel rhan o rownd 3 ond yr unig fanylion sydd gennyf yw 
bod 7 o’r ceisiadau ar gyfer Coed-y-Gof wedi llwyddo. 
Parthed Coed-y-Gof ni lwyddodd y sir i benodi 
pennaeth parhaol newydd ac felly cytunodd pennaeth 
Treganna Mr Rhys Harries i ofalu hefyd am Goed-y-
Gof yn y flwyddyn sydd ar fin dechrau. 

Mae llywodraethwyr Bro Eirwg a Phen y Pil wedi 

cytuno i barhau i weithio tuag at ffedereiddio’r ddwy 
ysgol dan yr un pennaeth ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf 
o arbrofi ar rannu’r pennaeth. 

Mae adeilad newydd Glan Morfa yn barod ac wedi’i 
drosglwyddo gan y contractwyr i staff yr ysgol a bydd y 
plant yn mwynhau’r cyfleusterau newydd o fis Medi 
ymlaen. 

Ychydig yn arafach yw codi adeilad newydd 
Hamadryad ond mae’r sir yn disgwyl i’r staff gael 
meddiant ganol Tachwedd i alluogi’r plant symud yno o 
Sloper Road fis Ionawr. Bydd yr adeiladau newydd yn 
siŵr o ddenu ceisiadau niferus am le yn yr ysgolion hyn 
ar gyfer Medi 2019. 

Rydym o hyd yn disgwyl canlyniad cais y sir am 
arian tuag at helaethu’r ddarpariaeth yng ngogledd y 
ddinas lle mae 5 ysgol gyda’u 8 ffrwd yn llawn ac yn 
methu derbyn pob cais am le. 

Michael Jones 

Ysgol Nant Caerau 

Alaw Le Bon a 
Jamie Roberts 

 

Ar gael: Rhewgell 
 

Wele  rewgell  wen,  
Yr orau  a  fu, 

I rewi’n  ardderchog 
Holl  fwyd  y tŷ! 

 

Maint: 49 modfedd o uchder a 23 modfedd sgwâr. 
Cyfraniad yn unig,  i’w gyflwyno’n rhodd  i’r 

Dinesydd. 

Cyswllt:  Eleri a Robin Gwyndaf, Cwm Eithin, 37 Heol 
Sant Mihangel, Llandaf, Caerdydd,  CF5 2AL. Tel. 029 
2056 6249.  rgwyndaf@sky.com 

mailto:rgwyndaf@sky.com
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Llwyddiant y Llefaru 

R oedd Merched Ryc a Rôl yn hynod o falch o gael 
yr ail wobr yn y gystadleuaeth ‘Parti Llefaru heb 

fod yn fwy na 16 o leisiau’ ar ddydd Gwener yr 
Eisteddfod. Ond pwy yw Merched Ryc a Rôl? Clywaf 
chi’n holi!  

Wel, chwaraewyr, cefnogwyr a ffrindiau tîm rygbi 
Merched Cymry Caerdydd - Nerys Wyn Davies, Non 
Lewis, Beth Jones, Carwen Richards, Catrin Vaughan 
Evans, Ffion Fruci, Glenys Llewelyn, Lisa Tiplady, Sian 
Teleri, Judith Williams a finna, Anni Llŷn. Daeth yr 
alwad gan Nerys oedd yn arfer chwarae i’r tîm ac fe 
ddaeth criw o 11 ohonom at ein gilydd i greu parti.  

Cawsom sbort yn dod i adnabod ein gilydd ac wrth 
drin a thrafod dwy gerdd enwog. Fe gefais i’r pleser o 
roi trefn ar y dehongliad wedi i Nerys greu detholiad 

campus. Y dasg oedd cyflwyno ‘Etifeddiaeth’ gan 
Gerallt Lloyd Owen a ‘Colli Iaith’ gan Harri Webb ar 
wahân neu eu gweu fel un a gweu fel un wnaethom ni!  

Roedd wyth parti’n cystadlu a chawsom ddiwrnod 
cyffrous iawn rhwng darganfod cornel i ymarfer, 
rhagwrandawiad, perfformio ar y llwyfan bendigedig a 
gwrando ar feirniadaeth fendigedig Rhian Iorwerth a 
Linda’r Hafod.  

Carem ddiolch i Bwyllgor Llefaru Steddfod 
Caerdydd am eu gwaith. Llongyfarchiadau mawr i’r 
partïon eraill yn enwedig Parti Man a Man a ddaeth i’r 
brig a Parti Ail Wynt, hefyd o Gaerdydd, ddaeth yn 
drydydd.  

Os gewch chi gyfle rhyw dro...beth am drio Parti 
Llefaru? 

      Anni Llŷn 

Y Dinesydd Eisteddfodol 
 
Dosbarthwyd yn agos i 5 mil copi o rifyn arbennig Y Dinesydd yn ystod wythnos yr Eisteddfod, a chafwyd 
ymateb positif iawn. Mae pobl ledled Cymru bellach yn ymwybodol o holl fwrlwm y bywyd Cymraeg yma 

yn y brifddinas. 
 

Diolch i bawb a gyfrannodd at y cynnwys ac i’r holl siopau a stondinwyr am eu help gyda’r dosbarthu. 

Parallel.cymru  

D yma ddatblygiad cyffrous i’r iaith Gymraeg 
diolch i’r adnodd digidol dwyieithog newydd 

parallel.cymru sydd wedi cyhoeddi map o leoliadau 
gwahanol lle y gallwch siarad Cymraeg.  Hyd yn 
hyn, mae’n cynnwys 290 o dafarndai, caffis, 
gwestai, atyniadau twristiaeth a mwy, i gyd i’w 
gweld ar fap gyda’r opsiwn o edrych am fath o 
fusnes a chwilio yn ôl enw a lleoliad.   

Meddai sefydlydd a rheolwr prosiect 
parallel.cymru, Neil Rowlands:  

“ Fel dysgwr bywiog rydw i wedi eisiau adnodd 
erioed sy’n dangos ble rwy’n debygol o allu prynu 
coffi, archebu pryd o fwyd neu sgwrsio gyda staff yn 
y Gymraeg.   

“Mae llawer o fusnesau’n croesawu’r iaith 
Gymraeg, ond dydyn nhw ddim yn dangos hynny ar 
eu gwefannau neu ar eu harwyddion, felly gall fod 
yn galed i wybod pa leoliadau i’w cefnogi.  Rwy’n 
edrych ymlaen at weld nifer o bobl yn defnyddio’r 
tudalen, ac i helpu llawer mwy o sgyrsiau i ddechrau 
gyda’r geiriau ‘Shw mae’!” 

I ddarganfod mwy, ewch i www.parallel.cymru.   

 

 

Annwyl ddarllenwr,  

Mae Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yn dathlu 
70 mlwydd oed eleni. Hoffem glywed eich atgofion o’r 
adeiladau neu am eich ymweliadau â’r Amgueddfa 
dros y blynyddoedd.  

Fuoch chi yn yr Amgueddfa yn y dyddiau cynnar? 
Ddaethoch chi i Sain Ffagan ar drip ysgol? Ydych chi’n 
gyn-aelod o staff?  

Caiff yr Eisteddfod Genedlaethol ei chynnal yng 
Nghaerdydd fis Awst a braf byddai eich gweld yn Sain 
Ffagan. Dewch i rannu eich atgofion gyda ni. 

Amgueddfa pobl Cymru yw Sain Ffagan, ac rydym 
eisiau clywed eich stori chi. 

Gallwch hefyd rannu eich atgofion gyda ni ar y 
cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #CreuHanes 
neu cysylltwch â Elen Phillips, Curadur Hanes Cyfoes 
a Chymunedol elen.phillips@amgueddfacymru.ac.uk  

Cofion 

Sioned Hughes,  

Ceidwad Hanes ac Archaeoleg, Amgueddfa Cymru  

Llythyr 

mailto:elen.phillips@amgueddfacymru.ac.uk
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"Llwyddiant ysgubol" 

"Y gorau erioed" 

"Steddfod wnaeth chwythu'r llwch 
oddi ar y ffordd draddodiadol o 
wneud pethau" 

S ut ydych chi'n ateb i'r 
ymatebion mor bositif i 

Eisteddfod Genedlaethol 2018? 

Wel mae hynny'n syml - drwy 
ddiolch yn fawr i chi gyd! 

Mae llwyddiant Caerdydd 2018 
yn ganlyniad o ddwy flynedd o 
waith a chefnogaeth gan bobl ar 
draws ein prifddinas. 

Nid yn unig y timau 
brwdfrydig, ymroddedig a 
chreadigol ar yr holl 
bwy l l gor au a ' r  i s -
bwyllgorau ond mae'n 
cynnwys hefyd pawb sydd 
wedi cyfrannu ar lefel lleol, 
yn eu cymunedau eu 
hunain.  

Diolch felly i bawb sydd 
wedi cynnal ffair grefftau, 
noson gomedi, sioe fasiwn, 
cyngerdd, noson stomp, bore 
goffi neu de prynhawn neu 
gasgliad mewn ysgol a 
chymdeithas.  

Diolch i bawb sydd hefyd 
wedi gwirfoddoli dros yr Ŵyl, 
wedi helpu trefnu a stiwardio 
yn y Babell Len, Theatr y 
Maes, Cymdeithasau, Y 
Pentre Gwyddoniaeth, Shwmae 
Caerdydd, Maes B, Tŷ Gwerin a llu o leoliadau 
eraill i groesawu ffrindiau hen a newydd i'r 'Eisteddfod 
Wahanol'. 

Dwi'n gwybod bod gennym ni gyd ein huchafbwyntiau 
personol o'r wythnos ond dyma'r rhai fydd yn aros yn fy 
nghof i. Noson agoriadol Hwn yw fy Mrawd gyda phlant 
Ysgol Ninian yn canu ar y llwyfan gyda Syr Bryn Terfel, 
Carnifal y Môr, Sêr y Siwper Stomp, Catrin Dafydd yn 
ennill y Goron a Gruffydd Eifion Owen y Gadair, 
disgyblion Ysgol Plasmawr wedi sgriptio, cyfansoddi a 
chyfarwyddo drama gerdd ac yna'n perfformio Mynd a 
Dod i gynulleidfa lawn ar ddwy noson, y Roald Dahl 
Plass yn sboncio i Diffiniad, cyffro a brwdfrydedd 
#MasArYMaes, y cyhoeddiad Cymraeg llawn cyntaf 
erioed o bapur newydd myfyrwyr Prifysgol Caerdydd 

Gair Rhydd gan griw #LlaisyMaes, gweld gymaint o 
bobl yn cerdded o gwmpas gyda chopïau o 

Llyfr Glas Nebo gan Manon 
Steffan Ros, rhannu llwyfan 
gyda'r Prifardd Mererid Hopwood 
ac yna Dysgwr y Flwyddyn 
ysbrydoledig Matt Spry, eistedd yn 
y Tŷ Gwerin i wrando ar Gareth 
Bonello yn siarad am Kasia neu 
ymuno ag Ifor ap Glyn a ffrindiau 
yn barddoni mewn ieithoedd 
gwahanol mewn digwyddiad 'ffrinj' - 
fel y gwelwch chi mae'r rhestr yn 
mynd ymlaen ac ymlaen.. 

Roeddwn i'n mor falch o'n 
rhaglen eleni, y rhaglen Eisteddfod 
mwyaf cynhwysfawr erioed gyda 
dros 1200 o ddigwyddiadau dros 
naw diwrnod - a hyd yn fwy fel rhan 
o'r ffrinj answyddogol - yn fodd o 
arddangos ein dinas aml -
ddiwyllianol. Y nod o'r ddechrau 
oedd i greu Eisteddfod oedd yn 
ddatblygiad o'r newidiadau fu 
eisoes dros y blynyddoedd 
diwethaf, i ddangos diwylliant a'r 
iaith Gymraeg i gynulleidfaoedd 
newydd, i brofi bod ein prifwyl yn 
perthyn i bawb. 

Mae'r iaith Gymraeg hefyd yn 
perthyn i bawb sy'n byw yn ein 
Prifddinas Ddwyieithog - beth 
bynnag yw eu mamiaith. Gyda'n 
gilydd rydym wedi llwyddo i 
ddangos hwn nid yn unig iddyn nhw 
ond i weddill Cymru. Felly diolch i 
chi gyd am helpu gwireddu hynny.  

Hoffwn gloi drwy ddweud diolch 
i holl staff yr Eisteddfod, arwyr di-glod 
sy'n gweithio'n galed bob blwyddyn i 

sicrhau llwyddiant i'r Eisteddfod Genedlaethol 
ble bynnag y bo. Mae llawer ohonynt yn bobl 
Caerdydd, yn gyfeillion, a roedd hon yn Eisteddfod 
gartref i nifer. Roedd eich brwdfrydedd a'ch 
creadigrwydd yn fodd o gynnal ein hymdrechion ni'n 
lleol.  

Ond mae'r diolch olaf yn mynd i Elfed Roberts fu'n 
gefn i ni gyd. Ei weledigaeth ef oedd yr "Eisteddfod heb 
ffiniau" yn y Bae ac mae'n haeddu pob clod ac 
ymddeoliad hapus!  

Ashok Ahir,  

Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Caerdydd 
2018 

Colofn 
Ashok 

Eisteddfod Caerdydd 2018—

neges gan Gadeirydd y 

Pwyllgor Gwaith 

Carnifal y Môr 

Cerrig yr 
Orsedd 
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Pigion Gwyddonol 

A fraid dweud bod ‘Steddfod pawb yn wahanol. Ac y 
mae hynny’n ganlyniad i’r holl ddigwyddiadau a 

gweithgareddau lluosog ac amrywiol sydd ar yr arlwy 
bob blwyddyn. Arbrawf oedd bwriad gwreiddiol 
Eisteddfod 2018 ond fe droes i fod yn ddatblygiad 
allweddol yn hanes ein Prifwyl. Bydd ei gwaddol yn 
gadael ei farc am flynyddoedd i ddod. 

Ond i ddychwelyd i’m heisteddfod i. Un wyddonol 
iawn ei naws oedd hi gan i mi dreulio bron yr holl 
wythnos yn ymwneud â’r gweithgareddau gwyddonol. 
Fel pwyllgor lleol ein bwriadau oedd chwalu’r gred fod 
cysyniadau gwyddonol yn anodd i’w deall a diflas ac i 
geisio ennyn diddordeb y to sy’n codi i ddilyn gyrfaoedd 
o fewn y gwahanol wyddorau.  

Mewn ychydig eiriau amhosibl yw cyfeirio at yr holl 
arlwy ond dyma rai uchafbwytiau personol. 

Y Seremoni Agoriadol 

Agorwyd Y Pentre Gwyddonol yn swyddogol ar y  
Sadwrn cyntaf gan frodor o Gaerdydd. yr Athro Deri 
Thomas. Soniodd am ei ymweliad â’r Eisteddfod pan 
yn fachgen bach a’r modd y cafodd ei ysbrydoli gan yr 
ychydig wyddoniaeth a oedd i’w gael ar y maes ar y 
pryd. Erbyn heddiw gwyddom fod y sbarc bychan yna a 
daniwyd un prynhawn wedi cynhyrchu un o’n 
gwyddonwyr mwyaf disglair ac un a fu’n lledmerydd i 
wyddoniaeth drwy gyfrwng y Gymraeg. Yn gwrando 
arno roedd criw o ddisgyblion ifanc iawn o Ysgol 
Hamadryad a swynodd y gynulleidfa gyda’u canu 
brwdfrydig. Wedi’r seremoni cawsant gyfle i ymdrochi 
mewn llu o weithgareddau gwyddonol. Tybed sawl un 
o’r rhain a ysbrydolwyd i fod yn wyddonwyr? 

Gwyddoniaeth y Môr 

I gyd-fynd â Blwyddyn y Môr yma yng Nghymru a’r 
ffaith na fyddai Caerdydd wedi datblygu’n ddinas oni 
bai ei bod ar aber yr afon Hafren, dewiswyd 
Gwyddoniaeth y Môr fel prif thema. Dan arweiniad di-
flino yr Athro Arwyn Jones o Ysgol Fferylliaeth Prifysgol 
Caerdydd crewyd arddangosfeydd a gweithgareddau lu 
a dystiai i weithgarwch ymchwil amrywiol y Brifysgol  
yn y maes. Clywsom a gwelson am yr amryw 
feddyginiaethau a geir o’r sbyngau sy’n byw yn y môr, 
y rhywogaethau ymledol sydd wedi ymddangos yng 
Nghymru, y creadur mwyaf hirhoedlog ar ein planed, yr 
arctica islandica, a’r plancton ymoleuol a fu’n goleuo 
moroedd Cymru ychydig fisoedd yn ôl. Ac i goroni’r 

cwbl fe gyd-weithiwyd gyda threfnwyr y carnifal i 
ddyluio a chreu pob math o greaduriaid morwrol a 
ymlwybrodd yn fyrlymus trwy’r Bae ar nos Sadwrn 
hyfryd o haf yn dilyn y cyngerdd Hwn yw fy Mrawd.  

Y Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg 

Enillydd haeddiannol a phoblogaidd a gafwyd eleni ym 
mherson y Dr Hefin Jones. Mae ei frwdfrydedd heintus 
at ei bwnc yn amlwg wrth wrando arno yn traddodi ar y 
radio a’r teledu. Ond ei ymroddiad a’i anogaeth i 
gyflwyno a thrafod Gwyddoniaeth yn gwbl naturiol trwy 
gyfrwng y Gymraeg a enillodd iddo y fedal hon. Rhaid 
diolch i’r Eisteddfod eleni am roi yr un statws i’r 
anrhydedd hwn a’r prif wobrau eraill trwy gynnal y 
seremoni ar lwyfan y Brifwyl. Cafwyd areithiau a 
dystiodd i ddycnwch ac egni di-flino Hefin mewn sawl 
maes a’i gymeriad hynaws gan ddau o’i gyd-weithwyr, 
Dr Sian Griffiths a’r Parchg Ddr Noel Davies. Addas 
hefyd oedd y datganiad ar y delyn gan Nia Greenwood, 
Ysgol Bro Edern, ble mae Hefin yn llywodraethwr a 
chywydd gan ei gyfaill Dr Llŷr Gwyn Lewis. 

Hwn yw’r deon wyddonydd 
â hyder ffaith dyfnder ffydd; 

hwn yw’r Hefin diflino 
na fu ‘rioed ymhell o’i fro 
er bod Hefin mewn dinas, 

er hel drwy’r holl fyd ar ras. 
Cei, cyhyd â Phencader, 

y clod. A chei, tra bydd clêr, 
wisgo dy ddysg wedi’i ddal, 

wedi’i fedi’n dy fedal. 

Teithiau Natur 

Gyda Gwlyptiroedd Bae Caerdydd ond tafliad carreg o 
faes yr Eisteddfod, ni ellid eu hanwybydddu. Felly 
dyma drefnu rhywbeth cwbl newydd i arlwy gwyddonol 
y genedlaethol – teithiau natur. Aethpwyd am dro 
ddwywaith pob dydd ar hyd Cei’r Fôr Forwyn i weld 
safleoedd nythu gwenoliaid y glennydd a’r sigl-i-gwt ac 
i ddysgu bod gwylanod yn gallu bod mor amrywiol â’r 
cynganeddion. Yna trwy’r gwlyptiroedd gan graffu i 
adnabod y gwahanol deloriaid wrth iddynt ddiflannu’n 
gyflym i mewn i’r brwyn. A threulio munudau tawel ar 
ben draw’r warchodfa yn arsyllu trwy delesgopau ar 
wyaich bach, gwyaich mawr copog ac elyrch yn 
arnofio’r urddasol ar ddyfroedd y Bae. Cafodd y plant 
gyfle i fwydo’r hwyaid a’r cwtieir a bu ambell un yn 
ddigon ffodus i gael cip sydyn ar las y dorlan yn gwibio 
heibio. Dros wyth diwrnod yr Eisteddfod gwelwyd 49 o 
rywogaethau gwahanol gan gynnwys ambell i un dieithr 
i’r ardal hon megis gwylan môr y canoldir. 

Eirian Dafydd 

Sian Griffiths, Hefin Jones, Llŷr Gwyn Lewis a 
Noel Davies 

Rhai o ddisgyblion Ysgol Hamadryad yn 
canu yn y Seremoni Agoriadol 
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Dyddiadur Deurodiwr Dŵad  

Steddfod yn y ddinas 

R hychu beicio trwy Cooper's Fields oeddwn.     Ia, 
dyna chi, lle ma nhw'n cynnal seshus yfad gema 

pêl-droed pwysig a'r sioe floda fatha Chelsea Cymreig.     
Ia, tu ôl i'r Wal Anifeiliaid a'r tŷ te Pettigrew crand.  
Gwibiais heibio olion y Brodyr Duon, - 
y brodor-dŷ, nid y bobl, 
a'i nelu hi am safle'r hen 
West Gate  -  na, nid y 
dafarn Brains sy' 'di cau 
am byth, y porth go-iawn.  
Yno yn y gongl hon o 
Barc Bute i weld y cerrig 
oeddwn i.  Mae'n amlwg 
eu bod o bwys, mi welish i 
sôn amdanyn nhw yn un o'r 
gemau geo-guddio ar-lein 
'na, ac ar Tripadfeisor, a ma 
nhw ar Gŵglmaps.  Ond fel 
Cymro da mi wn, er nad oes 
arwydd yno, mai Meini'r 
Orsedd ydynt – gwaddol 
Steddfod yn y ddinas, un 
1978, wedi eu trawsblannu 
yno. 

"Cardiff has two sets of 
stones", ddarllenish i'n 
rhwla, a gan ei bod yn 
flwyddyn Steddfod 'lenni dyma logio'r 
celc hwn, a ffwrdd â fi i chwilota am fwy o hen olion 
Eisteddfodawl.   

O flaen y Ganolfan Ddinesig y mae'r ail set.  "Druids' 
Gardens" gynt, ond, rŵan, diolch byth, Gerddi'r 
Orsedd, â'i ynganiad Kerdiffaidd.  Ia, honno â cherflun 
o Loi-jôj o'i blaen, drws nesa i lle ma Winter 
Wonderland, sgrîn fawr Grand Slams, ia, a'r Ŵyl 
Gyhoeddi!  Defnyddiwyd cerrig cochion o Ben-arth ar 
gyfer y cylch, ond wedi Steddfod 1899 mi s'mudwyd 
nhw er mwyn adeiladu Neuadd y Ddinas.  Wrth ail-
godi'r cerrig, fe'u cymysgwyd gan osod deuddeg maen 
rhywsut-rhywsut fama.  Tydi'r Maen Cyfarwydd ddim 
yn y lle iawn, a gwaeth byth, mae o ar ei ochor, a toes 
na'm Maen Llog rŵan am fod sdiwdants yn ei 
hambygio fo; - dychmygwch!   

Gosodwyd cylch meini Steddfod 1938 yn y Castell, - 
chwara teg i'r hen Fute am ganiatáu, ond wfft i dalu 
£10.95 i geisio sbecian arnynt heddiw.  Ond mae 

tystiolaeth ar archif niwsrîls British Pathé â'i sylwebaeth 
nawddoglyd,  "Principality's quaint and historic rites", 
galwad y corn gwlad yn "fanfare on a trumpet", y sŵn 
fel jas Satchmo, a'r dyrfa yn canu "a traditional Welsh 
song", sef Hen Wlad Fy Nhadau!  Ond ni oroesodd y 
meini alanastra'r Tatŵs Milwrol na'r holl Dafwyliau a fu 
yno ers hynny. 

Ond beth am Roial Steddfod 1960?  Mae gen i frith 
gof o fynd i honno – nid ar gefn beic, nac i weld yr HRH
-iaid.  Yn ôl atgof un o genod bach del y ddawns floda, 
yng Ngerddi Sophia oedd y Steddfod honno.  Dim olion 
fanno chwaith – bloeddiodd maes criced SWALEC 
"howzat", ac allan â nhw!.   

Ymlaen â fi ar fy meic ar drywydd mwy o olion 
Steddfod 1978, - y "pentwr draw yn Pentwyn", chwedl 
Jah-man.  Dyrnu reidio trwy hen faestrefi'r Waen 
Ddyfal a'r Mynydd Bychan, codi tua Rhyd-y-pennau at 
ben Cefn-coed, lawr heibio Rhyd-y-bilwa a Gwern 
Rhuddi i'r fan ger stad dai Glyn-coed lle bu'r "hen 
ddiwylliant yn Llanedern".  Yno ar gaeau ffermydd Ty'n-

y-ffynnon, Cwm-teg, a Phant-llaca 
roedd maes Steddfod Pentwyn, - 
caeau ag enwau persain iddynt, 
megis Cae poth isha, Cae'r glwyd, 
Cae'r erryd, Waun ysgubor, Cae 
saith cyfer.  Erbyn heddiw trowyd y 
maes yn Butterfield Park ac yn 
closes, drives, ways a crescents o 
dai – Tarragon, Borage, Almond, 
Oakleafe, Amblecote, The 
Maltings.  "Steddfod yn y ddinas, 
y stryd yn llawn Cymraeg" wedi 

gadael fawr o farc fama, felly.  Siwrnai 
seithug i'r cyrion oedd hon a dim sôn am yr un arwydd 

na maen ar y Maes Menyn.  Gwibiais yn ôl at 
ganol y ddinas – dim tyrfa "yn 
solid fel y graig, lawr yn Tito's", 
…... dim Tito's, …...dim olion y 
Brodyr Llwydion gerl law, 
'chwaith. 

Beiciais draw at Gaeau 
Pontcanna, cartref canol-y-ddinas 
Steddfod 2008, - dim olion yn fanno 
chwaith.  Cerrig Emyr Roberts a 
ddefnyddiwyd 'radag honno, - ffug-
feini o ddur, jesmonite a gwydr-ffibr a 

g r ë w y d ganddo a'i wraig Christine.  Fe'u hail-
ddefnyddir byth ers hynny.  Cerrig 'sgafnach, haws eu 
gosod a'u cludo o le i le.  "Steddfod rock 'n roll" go-
iawn.  Cânt eu defnyddio eto 'lenni yn Steddfod y Bae, 
medda Ashok, ar bontŵn ar y dŵr (gan gopïo UEFA).  
Mae'r meini'n arnofio, mae'n siŵr, ond dwn im am yr 
Archdderwydd yn ei "sea-boots" gwyn, ei wisg laes, 
drom, a'i siaced achub euraid.    "Llifon dan ddŵr sy'n 
llonydd - yn y bae!........". 

      Olwyn ap Gron 

Na phoenwch, chi hen ddarllenwyr parchus 
"Dinesydd" y 70au sy'n cynhyrfu o weld pennawd 
sy'n adlais (bron) o'r gorffennol.  Nid Goronwy Jôs 
sy di dŵad yn ôl i'ch poenydio, i'ch gwawdio, i 
dynnu blewiach o'ch trwyna, a gneud hwyl ar ben 
eich yrban shîc, wrth iddo chwilio'n ofer am yr hen 
New Ely. 

'Mond rhyw feiciwr bach diniwad yn dŵad nôl o 
dro i dro, i droedio, neu a deud y gwir, i ddeurodio 
hen lwybra a gweld be di be yn rhen Ga'rdydd ma 
wrth iddi groesawu Eisteddfod 2018. 

Yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni 
gwobrwywyd Olwyn ap Gron am gasgliad o 
erthyglau i bapur bro. Y Dinesydd oedd ganddo 
mewn golwg, a diolch iddo am fod yn fodlon i ni 
eu cyhoeddi. Diolch i’r Eisteddfod hefyd am 
ganiatâd i wneud hynny.  
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Y Lle Celf 

Noson  gyntaf SHWSH 

Cerrig yr Orsedd 

Plant Ysgol Hamadryad: 
Agoriad Y Babell Lên 

Taith gerdded Hanesyddol  
Dr David Jenkins 

Teithiau natur 

Llun: Angharad Jones 

Llwyfan y Maes 
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Pobol y Rhigwm   

C roeso i gornel Pobol y Rhigwm.  Yn rhifyn mis 
Awst, sef rhifyn arbennig yr Eisteddfod, y dasg 

(rhif 16) oedd llunio llinell neu gwpled o gynghanedd yn 
cynnwys unrhyw fis.  Daeth cannoedd o gynigion i law, 
ond dim ond gofod i gyhoeddi dwy ymgais sydd y tro 
hwn.  Dyma nhw: 

Ymadael cyn mis Medi, 
Bwrlwm prifwyl a'i hwyl hi. 

gan Col 
Mae cwpled Col yn gywir, ac wrth gwrs yn cyfeirio at 

ryw ddigwyddiad a fu ym Mae Caerdydd ym mis Awst 
eleni.  Dweud y mae fod yr ŵyl a’i rhialtwch wedi 
diflannu’n fuan.  

Mis Ebrill mae briallu 
Yn lliwio llawr y gelli. 

gan Gellilon 

Mae angen ailweithio cwpled Gellilon – dylai un 
llinell o’r ddwy fod yn acennog, mewn cwpled caeth, ac 
mae’r gynghanedd yn anghywir.  Trueni am hynny, gan 
fod y syniad a’r darlun telynegol yn hyfryd. Byddai’n 
werth i Gellilon ymuno ag un o’r ysgolion barddol 
ardderchog a gynhelir trwy Fenter Caerdydd yn y 
brifddinas.  

Felly, am lunio cwpled cywir, Col sy’n mynd â hi y 
tro hwn. 

Y dasg nesaf i’r rhigymwyr (rhif 17) yw brawddeg ar 
y gair TERESA.    

Yn ôl yr arfer, anfonwch eich cynigion at: 
db.james@ntlworld.com  erbyn 10 Hydref.      
 

Enillydd tasg rhif 16 yw 

Colin Williams, Creigiau 

Eisteddfod Leol i Gaerdydd? 

Gawsoch chi flas ar yr Eisteddfod Genedlaethol eleni? Oes gennych chi ddiddordeb mewn sefydlu 
Eisteddfod flynyddol leol yng Nghaerdydd? Rydym yn chwilio am syniadau o ran y math o Eisteddfod y gellir 
ei threfnu, lleoliad, dyddiad, cystadlaethau, a phwy sydd â diddordeb.  

Cynhelir cyfarfod cychwynnol cyn bo hir i drafod syniadau a gweld beth sy’n bosibl, felly cadwch lygad ar y 
cyfryngau cymdeithasol. Yn y cyfamser cysylltwch i ddatgan diddordeb: eisteddfod.caerdydd@gmail.com. 

Uwch Adran  
Caerdydd  

C a f odd  Uwc h  A d r an 
Caerdydd ei sefydlu dair 

blynedd yn ôl i fodloni’r awydd i 
bobl ifanc blynyddoedd 7 – 9 

Caerdydd gael cyfle i gymdeithasu a mwynhau 
gweithgareddau yn Gymraeg yng ngorllewin y Ddinas 
y tu allan i’r ysgol. Mae’r Uwch Adran yn darparu 
gweithgareddau o bob math, gan gynnwys noson 
harddwch neu gyfle i gicio pêl yn y parc, noson ffilm a 
phopcorn, trip i’r bae, noson bowlio, ymweliad â’r 
sinema. Y gobaith yw parhau i ddatblygu gyda mwy o 
aelodau a digwyddiadau, gyda’r adran yn mynd o nerth 

i nerth. 

A chafwyd llwyddiant yn 
Eisteddfod Genedlaethol yr 
Urdd eleni yn Llanelwedd, 
pan gafodd y Parti Cerdd 
Dant drydydd yn y 
gystadleuaeth i Adrannau 
Bl. 7-9. Dyma’r tro cyntaf 
iddyn nhw gystadlu ac 
m a e ’ r  a e l o d a u  y n 
ddisgyblion yn Ysgolion 
Plasmawr a Glantaf, ac 
wedi mwynhau cystadlu 
gyda’i gilydd, yn hytrach 
nag yn erbyn ei gilydd!  

 
I  gael rhagor o wybodaeth, 
cysylltwch â Geraint Scott, 
S w y d d o g  D a t b l y g u 
C a e r d y d d  a ’ r  F r o : 
geraint@urdd.org 
 
 

mailto:db.james@ntlworld.com
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Dysgwr y Flwyddyn – Matt Spry  

 

Llongyfarchiadau calonnog a gwresog i Matt Spry. 
Roedd y fuddugoliaeth hon yn anhygoel – wedi llwyddo 
i ddysgu Cymraeg mor rhugl mewn llai na thair blynedd 
a bellach yn diwtor / trefnydd gwersi Cymraeg i 
ffoaduriaid a cheiswyr lloches. Mae Matt yn 
ysbrydoliaeth i bob dysgwr a thiwtor a phawb sy’n 
darllen Y Dinesydd a phob papur bro arall. Un o 
frawddegau cofiadwy Matt yw’r un ar hyd y llinellau…
Sais o Aberplym yn byw a gweithio yng Nghymru ac yn 
dysgu Cymraeg i ffoaduriaid a cheiswyr lloches. Un o’r 
cwmni yw’r hoffus ‘George Baptiste’ sy’n brysur dysgu 
Cymraeg fel ei 8fed iaith!  

Medrwch ddilyn bywyd cyffrous Matt ar Trydar, 
@mattspry. ‘Es i’r caffi Eritreaidd ‘Caffi Heddwch’ yn 
Waunadda heno. Cyfarchodd y perchennog fi a gofyn 
o’n i eisiau te yn Gymraeg! Cwrddais i â chwpl o bobl o 
Eritrea a gaethon ni wers Gymraeg anffurfiol!’ Glywoch 
chi am ymdrech Matt ac eraill i sefydlu eisteddfod 
amlddiwylliannol i adlewyrchu pobl ‘o bedwar ban byd’ 
sy’n byw yn ardaloedd Waunadda a Sblot? Bydd 
tudalen ‘Cwmni’r Dysgwyr’ yn dilyn blwyddyn gyffrous 
Dysgwr y Flwyddyn 2018/19 gyda diddordeb mawr!  

Profiadau Ian a Jan Cox yn Yr Eisteddfod 

Ron ni’n dechrau pob diwrnod drwy fynd yn gyntaf i 
Adeilad y Pierhead (Canolfan y Dysgwyr) ble roedd 
tiwtoriaid Cymraeg wrth y ddesg yn croesawu pobl ac 
yna mewn â ni i’r ystafell gyfforddus fawr lle roedd criw 
o wirfoddolwyr yn estyn croeso, yn gwneud te a choffi. 
Roedd y Pierhead yn gartrefol iawn ac yn lle arbennig i 
ddysgwyr. Wedyn ron ni’n crwydro o gwmpas y Bae, 
mynd i sgyrsiau, edrych ar beth bynnag oedd yn 
digwydd ac yn siarad â phobl - Cymry Cymraeg, 
dysgwyr eraill, pobl o’r ardal leol, ymwelwyr o Brydain 
ac o dramor. 

Roedden ni wrth ein bodd a mae rhaid i ni ddweud 
‘diolch o’r galon’ i bwyllgor yr Eisteddfod am y 
penderfyniad dewr i gynnal yr Eisteddfod hon yn rhan 
o’r ddinas yn hytrach nag mewn maes. Roedd yr 
Eisteddfod hon yn wahanol ond arbennig oherwydd ei 
bod yn rhad ac yn agored i bawb. 

Gair o’r Gorllewin – Sheridan Morgan 

Helo, Sheridan Morgan ydw i. Dwi’n byw ym Mrynna 
ger Penybont-ar-Ogwr. Dwi’n dod yn wreiddiol o Fryn, 
pentref bach ar gyrion Port Talbot. Dwi’n gweithio ym 
Mhrifysgol Caerdydd a dw i wedi dysgu Cymraeg hyd 
at lefel uwch.  

Mae diddordeb gen i mewn dysgu Cymraeg ers 
blynyddoedd achos roedd fy mam-gu a thad-cu yn 
arfer siarad Cymraeg yn rhugl, ond yn anffodus 
wnaethon nhw ddim dysgu fy mam i siarad Cymraeg. I 
fod yn deg gyda nhw, doedd siarad Cymraeg ddim yn 
boblogaidd pryd hynny. Ond yn awr dwi’n benderfynol i 
adfer yr iaith yn ein teulu ni. Dw i ddim yn mynychu 
dosbarthiadau Cymraeg ffurfiol ar hyn o bryd, ond yn 
lle dwi’n gwrando ar Radio Cymru yn frwd a hefyd yn 
mynd i’r Clonc yn Yr Hen Lyfrgell amser cinio 1-2 o’r 
gloch. Mae’n lle gwych i ymarfer siarad Cymraeg â 
chwrdd a dysgwyr eraill – mae rhaid i fi ddweud.  

Pan nad ydw i yn y gwaith neu yn Yr Hen Lyfrgell 
medrwch chi fy ffeindio a fy nheulu yn crwydro ar hyd 
yr arfordir neu yn ymlacio ar y traeth rhywle yng 
Ngorllewin Cymru. Un o fy hoff leoedd yw’r arfordir 
rhwng Llangrannog a Chwmtydu. Mae’r lle mor wych 
fel roedd rhaid i fi ddangos llun! Gallwch chi weld fy 
nghi Mali yn syllu ar Ynys Lochtyn yn y cefndir. 

Gair o’r Fro – Janet Tabor 

Fel dysgwraig sy’n byw ym Mro Morgannwg, dwi wrth 
fy modd i weld bod llawer o ddewis ar gael i ddysgu 
siarad Cymraeg yn ffurfiol. Mae llawer o gyrsiau ar gael 
yn Y Fro ac yng Nghaerdydd ond hefyd mae’n bwysig 
iawn i ymafer gymaint â phosibl rhwng dosbarthiadau. 
Ces i syniad i ddechrau Clwb Clonc yn lleol yn Wenfo 

Cwmni’r Dysgwyr 

Gwilym Dafydd 

“Llongyfarchiadau calonnog a 

gwresog i Matt Spry.” 
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ac mae’n llwyddiannus iawn. Dodais i hysbyseb yng 
nghylchgrawn y pentref a phob wythnos mae o leiaf 
wyth person yn dod. Rhwng pawb mae pymtheg a 
dwi’n derbyn ymholiadau yn wythnosol. Dyn ni’n cwrdd 
yng nghanolfan garddio Wenfo bob bore Llun am 11 o’r 
gloch am awr. Dewch draw am gyfle i ymarfer siarad 
Cymraeg a chael hwyl! Efallai dych chi’n gallu dechrau 
grwp newydd yn eich ardal chi? 

Gair o Riwbeina – Isobel Carter 
Mae grŵp sy’n ymarfer eu Cymraeg yn Snails, Heol 
Beulah, dydd Iau, wedi bod yn ymarfer yr iaith yn yr 
Eisteddfod Genedlaethol. Wrth gwrs mae hi’n bosib i ni 
ymarfer Cymraeg pob dydd o’r wythnos ond yr 
Eisteddfod sydd yn cynnig y cyfle gorau i ni’r dysgwyr a 
siaradwyr rhugl. Sefydlwyd grŵp Snails tua 7 neu 8 
mlynedd yn ôl. Grŵp anffurfiol yw o ran aelodau sydd 
yn mynd a dod gan fân siarad a thrafod pynciau’r dydd. 
Dysgwyr yw pawb ohonom fel mewn nifer o grwpiau 
eraill ond rydym yn ffodus i gael un siaradwr 
amyneddgar iaith gyntaf i ymuno gyda ni rhwng 10-11 
pob bore dydd Iau. 

Amser Jôc gyda Huw James 
Sut i wella salwch môr hen Gardi. Gwneud iddo glensio 
papur punt rhwng ei ddannedd. 

Taith Gwylio Adar yn Y Bae 
Fel arfer mae dysgwyr Yr Awr Hapus yn cyfarfod yng 
Ngwesty Pentref Coryton, boreau Llun, 10.45. Ond 
bore Llun 3 Medi,  bwriadwn gynnal ein coffi a chlonc 
yng Ngwesty Dewi Sant Y Bae yna taith natur a gwylio 
adar gydag Eirian Dafydd yn arwain. Roedd y teithiau 
hyn am 11 a 2 yn boblogaidd iawn yn ystod wythnos yr 
Eisteddfod. Os oes diddordeb gyda chi i ddilyn teithiau 
fel hyn trwy gyfrwng y Gymraeg boed yn Y Bae neu yn 
F f e r m  y  F f o r e s t ,  c y s y l l t w c h  a g 
eirianagwilym@gmail.com os gwelwch yn dda.  

Diweddglo 
Croeso i eraill heb law Huw i anfon jôcs! Os dych chi’n 
dysgu Cymraeg mae croeso i chi ebostio  gair - tua 100 
ohonynt! Dyddiad cau: 27 Medi ar gyfer rhifyn mis 
Hydref.  Hwyl i bawb, dysgwyr a thiwtoriaid pan ewch 
nôl i’r dosbarthiadau ymhen rhai wythnosau.  

 Gair o ddiolch oddi wrth  
Bwyllgor Apêl Treganna,  

Parc Fictoria a Phontcanna  

A  dyna Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018 

yn dechrau troi’n atgof melys iawn. Mae’r 

adborth a gafwyd wedi bod yn hynod o gadarnhaol 

ac yn rhoi’r teimlad fod yr holl waith caled wedi bod 

yn werth o. 

 

Diolch i bob un copa walltog (a di-wallt hefyd!) am 

eich cefnogaeth i’r holl ddigwyddiadau a drefnwyd 

gan Bwyllgor Apêl Treganna, Parc Fictoria a 

Phontcanna – drwy ddod i ddigwyddiadau, gwerthu a 

phrynu nwyddau, gwerthu a phrynu tocynnau, 

cyfrannu gwobrau raffl, cymryd rhan mewn cwisys 

ac, yn syml, gefnogi’r achos dros yr 20 – 24 mis 

diwethaf. Mae ’na unigolion, grwpiau, corau, 

cymdeithasau a busnesau yn haeddu ein 

cymeradwyaeth am eu cefnogaeth, a hoffem, drwy’r 

neges hon, ddiolch i chi am y gefnogaeth honno – 

mae wedi bod yn amhrisiadwy. 

 

Mae wedi bod yn fraint, yn hwyl, ac yn gur pen ar 

adegau, wrth gynnal y momentwm, ond gall pawb 

ymfalchïo yn llwyddiant ysgubol yr Ŵyl a mwynhau’r 

clod rydych i gyd yn ei haeddu am eich haelioni a’ch 

cymorth. 

 

Diolch yn fawr iawn. 

Hwyl Fawr Llanisien,  
a Helo i Ganol y Ddinas! 

 

Wedi 9 mlynedd hapus iawn yn swyddfa Parc Ty Glas 
mae Menter Caerdydd wedi symyd i gartref newydd yn 

Yr Hen Lyfrgell dros yr Haf.  

Croeso i chi alw mewn i ddweud helo (unwaith byddwn ni 
wedi dadbacio!!). Y cyfeiriad newydd yw Yr Hen Lyfrgell, 

Yr Ais, Caerdydd, CF10 1BH,  
a’r rhif ffôn yw 029 2068 9888 

mailto:eirianagwilym@gmail.com
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D aeth tymor blwyddyn llwyddiannus yr Aelwyd i 
ben ar Fehefin 13eg yng nghwmni’r cerddor 

dawnus, Gillian Green.  Soniodd am ddylanwad tair 
gwraig a fu yn help aruthrol iddi gychwyn ar ei gyrfa ym 
myd cerddoriaeth - Eilonwy Jenkins (Jones), Ysgol 
Llanhari;  Dilys Richards, Maesteg; ac, yn 
ddiweddarach, Anna Williams, trefnydd Canwr y Byd.   
Bu'r tair yn allweddol i Gillian sefydlu fel arbenigwraig 
ym myd dysgu, e.e. Prifysgol Llundain,   Llwyfan 
Cantorion y Byd  ac yna Gyfarwyddwraig Gŵyl 
Gerddorol Abergwaun yng nghwmni John S. Davies a 
Peter Donahue.  Bu Gillian yn ddylanwad mawr ar 
lwyddiant “Live Music Nawr” - cyfle i gantorion ifanc 
ddangos a sefydlu eu talent ym myd cerdd. Trefnwyd 
Te Mefus blasus gan y merched. 

Bydd y tymor newydd yn cychwyn ar ddydd Mercher, 
Medi 12fed yn Festri Capel Minny Street, y Waun 
Ddyfal am 2 o'r gloch.  Beth am ymuno â'r aelwyd 
gynnes hon yn y tymor newydd?  Croeso cynnes i 
bawb.  (Manylion pellach - Menna Brown - Ffôn 2025 
4679).                  

  
Aelwyd Hamdden  
Cymry Caerdydd 

H eol Llanarthur, Siop y Pentre, Bethania, Tomos 
ac Elis a’r Deri Arms – mannau cyfarwydd iawn i 

wylwyr cyson y gyfres sebon Pobol y Cwm a chyrchfan 
ein trip haf eleni. A hithau’n noson gynnes heulog ar 
ddechrau Mehefin cawsom weld y pentre ar ei orau. 

Dechreuodd y noson gyda’n tywysydd, Llŷr Morus, yn 
rhoi braslun o’r modd y mae’r rhaglen yn gweithio. 
Diddorol oedd nodi bod y sgriptwyr ar hyn o bryd yn 
gweithio ar y storïau a 
fydd yn ymddangos ar 
ein sgriniau teledu fis 
Chwefror nesaf, a bod 
y rhaglenni unigol yn 
cael eu recordio rhyw 
6 wythnos ymlaen 
llaw.   

Yna wedi’r sgwrs fer 
cawsom rwydd hynt i 
gerdded o amgylch y 
stiwdios mawr a mynd 
i mewn i geginau a 
lolfeydd y trigolion. Y 
gamp yma oedd dyfalu 
pwy oedd yn byw ym 
mha dŷ. Roedd cliwiau 
i ’n helpu megis 
f f o t o g r a f f a u  a r 
silffoedd, llyfrau ysgol 
ar fwrdd coffi, côt ar 
gefn drws neu ddillad 

babi ar gefn cadeiriau. 

Wedyn allan â ni i grwydro’r Stryd Fawr a tharo i 
mewn i’r siopau lle mae’r trigolion yn prynu a gwerthu 
eu nwyddau, yn cael eu gwalltiau wedi’u gwneud ac yn 
hamddena dros baned. Gwelwyd car yn aros i Gethin 
ddod i’w drwsio ger y garej a physgod yn aros am Brit 
i’w dodi yn y fasged ffrïo. A nodwyd y mannau lle 
digwyddodd ambell i weithred ddrwg dros y 
blynyddoedd! 

Os hoffech ymuno â ni, rydym yn cyfarfod ar nos 
Fercher cyntaf pob mis yn festri Eglwys y Methodistiaid 
Saesneg, Windsor Road, Radur. Bydd croeso yn eich 
aros. 

Merched y Wawr 
 Bro Radur 
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C ynhaliwyd y cyfarfod blynyddol ar 18 Mehefin. Bob 
blwyddyn, bydd y Gymdeithas yn cyfrannu mil o 

bunnoedd at achos da: eleni noddwyd yr ail wobr yng 
nghystadleuaeth Rhuban Glas Towyn Roberts yn 
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd. Diolchwyd i 
Dwyfor Jones am ymgymryd â gwaith y trysorydd. 

Yn dilyn y cyfarfod blynyddol, cafwyd amser da yng 
nghwmni’r Athro Dylan Foster Evans a aeth â ni’n ôl i’r 
flwyddyn 1880, gan ddychmygu sut le oedd Rhiwbeina, 
rhan o hen blwyf yr Eglwys Newydd. Safai Tŷ Cwrdd 
Beulah ynghanol gwlad amaethyddol lle'r oedd Cymry 
Cymraeg yn trin y ffermydd. Synnai’r Athro nad aeth yr 
Athro W J Gruffydd i holi’r rheiny am enwau Cymraeg 
yr ardal cyn enwi strydoedd y Pentre Gerddi yn Lôn y 
Dail ac ati. Ond wedyn, dywedai W J Gruffydd mai dim 

ond trigo yn yr ardal a wnâi - ym Methel, Arfon, yr oedd 
ei galon! 

O ble daeth y ‘beina’ sydd yn Rhiwbeina? Anodd 
dweud, medd Dylan: bu rhai’n sôn am frain, eraill am 
Beuno neu Ina ond pwy ŵyr?  

Diddorol oedd ei glywed yn sôn am fardd lleol yn y 
cyfnod hwnnw o’r enw Gwilym Deulwyn. Cyfansoddodd 
bryddest i’r teleffon, gan ragweld defnydd helaeth i’r 
teclyn. Dychmygai y byddai’n bosibl ei ddefnyddio’n arf 
yn y genhadaeth dramor. Gŵr o flaen ei oes, mae’n 
amlwg!  

Soniodd Dylan am waith ymchwil Owen John 
Thomas sy’n cynnwys dogfennau llys yn cofnodi 
achosion athrod yn erbyn trigolion Rhiwbeina a oedd 
wedi defnyddio Cymraeg aflednais a chyhyrog i enllibio 
person. Ni feiddiai Dylan ddyfynnu geiriau un dyn o’r 
Eglwys Newydd, gan mor goch oedd ei Gymraeg!  

Dyna fraslun byr o’r cyfoeth a gafwyd gan yr Athro a 
ymgartrefodd yng Nghaerdydd o Dywyn, Meirionnydd. 

C afwyd noson hwyliog dros ben ar 12 Mehefin yng 
nghyfarfod olaf y tymor. Daeth rhyw 30 o 

aelodau’r Gerddorfa Ukulele i’n diddanu. Roedd y grŵp 
yn cynnwys nifer o ddynion a chawsant groeso 
arbennig. Yn eu plith roedd rhai cyn-aelodau o’r 
grwpiau ‘Blew’ a’r ‘Dyniadon Ynfyd Hirfelyn Tesog’. 
Mae’r criw yn cwrdd unwaith yr wythnos yn y Chapter 
ers pedair blynedd o dan arweiniad y gitarydd medrus, 
Mel Gwynedd. Gydag yntau wrth y llyw fe godwyd y to 
wrth iddynt chwarae a chanu caneuon oedd yn 
adnabyddus i ni i gyd. Rhai fel ‘Moliannwn’ a ‘Lawr ar 
lan y môr’ yn mynd â ni yn ôl i ddyddiau Llangrannog a 

Glanllyn ac eraill fel ‘Carlo’ a ‘Dwi isio bod yn Sais’ 
hefyd yn dod â llawer o atgofion yn ôl. 

Roedd gan y grŵp ei fersiwn arbennig hwy o gân 
Merched y Wawr, ‘Ein hiaith a’n gwlad’, a chlywsom, 
am y tro cyntaf efallai, yr ail a’r trydydd pennill yn cael 
eu canu. Efallai y dylem dalu mwy o sylw i gerdd hyfryd 
Jac Davies a ysgrifennwyd yn arbennig ar gyfer 
Merched y Wawr. Cawsom i gyd ein gwahodd i ymuno 
yn y canu gyda’r geiriau ar y wal o’n blaen i’n 
cynorthwyo. 

I roi hoe fach haeddiannol i’r cantorion mi wnaeth Wil 
Morgan, sydd i’w glywed ar Radio Cymru bob nos 
Sadwrn am 10.30, ein diddanu gyda’i storïau bachog a 
doniol. Diweddglo hyfryd i flwyddyn o gyfarfodydd 
ardderchog a chofiadwy. 

Merched y Wawr  
Caerdydd 

Cymdeithas Gymraeg 
Rhiwbeina 

 BLE MAE HWN?  

Y n ddiweddar fe ddigwyddais ddarganfod nodwedd hanesyddol 
ddiddorol yn un o strydoedd cefn Caerdydd. Nid wyf yn byw yng 

Nghaerdydd fy hun, a bûm yn dyfalu faint o drigolion y ddinas a fyddai'n 
gwybod am y peth. 

Felly dyma osod her i chi ddarllenwyr Y Dinesydd. Cynigiaf docyn llyfr 
gwerth £15 i’r sawl all ddweud ble mae’r gwrthrych rhyfedd hwn, a beth yn 
union yw e!  

Fe’i lleolir yng ngardd ffrynt adeilad a gafodd ei godi nôl yn y bedwaredd 
ganrif ar bymtheg, fel cartref i un o ddinasyddion mwyaf adnabyddus 
Caerdydd (ac un sy'n gysylltiedig â stori newyddion gyfredol). Mae plac yn 
yr ardd sy'n esbonio'r cyswllt hanesyddol, ynghyd â ffawd yr adeilad wedi 
hynny. 

Anfonwch eich atebion ata i i’r cyfeiriad e-bost enid.jones3@btinternet.com 
erbyn 24 Medi, a’r enillydd fydd yr ateb cywir cyntaf a dynnir o’r het. 

Os na fydd enillydd, fe gewch gliw pellach yn rhifyn Hydref! 

Hwyl ar y chwilio! 
Enid 
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Mawrth, 11 Medi 
Merched y  W awr ,  Cangen 
Caerdydd. Bydd Owen Saer yn 
siarad am entrepreneuriaeth, yn 
neuadd Eglwys Fethodistaidd 
Cyncoed (ar y gornel rhwng 
Westminster Crescent a Heol 
Cyncoed), am 7.30pm. Croeso 
cynnes i bawb. 

Mercher, 12 Medi 
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. 
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 
ynghyd ag anerchiad gan Age 
Cymru, yn festri Capel Minny Street 
am 2.00pm. 

Sadwrn, 15 Medi 
Coffi a chlonc i ddysgwyr yn Eglwys 
Dewi Sant, Cilgant Sant Andreas, 
Caerdydd, CF10 3DD, rhwng 10.30 
a 12.00. Mae croeso i chi ddod am 
baned ac i sgwrsio. 

Llun, Medi 17 
Cymdeithas Wyddonol Cylch 
Caerdydd.  Cyfarfod cyntaf y tymor 
newydd dan lywyddiaeth Dr Neville 
Evans. Ystafell G.77 ym Mhrif 
Adeilad, Prifysgol Caerdydd, Parc 
Cathays am 7.30pm. Croeso i bobl 
nad ydynt yn ‘arbenigwyr’. 

Mercher, 19 Medi 
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. 
Sgwrs gan Nerys Howells ar y 
testun ‘Wrth y Bwrdd’, yn festri 
Capel Minny Street am 2.00pm. 

Sadwrn, 22 Medi 
Y Tabernacl, Yr Ais. Datganiad  
organ Emma Gibbins am 12.30pm. 
Mynediad am ddim. Casgliad tawel 
ar y diwedd. 

Gwener, 28 Medi 
Cylch Llyfryddol Caerdydd. Sgwrs 
gan Dr Siwan Rosser ar y testun 
‘Agor Drws Dychymyg: Llyfrau Plant 
a Phobl Ifainc’, yn Adeilad John 
Percival, Safle Rhodfa Colum, 
Prifysgol Caerdydd, CF10 3EU, am 
7.00pm. Croeso cynnes i bawb. 

 

Hydref 
 

Mercher, 3 Hydref 

Merched y Wawr Bro Radur. Noson 
yng nghwmni Rian Evans i ddathlu 
canlmlwyddiant geni yr arlunydd 
Kyffin Williams. Cyfarfod yn Eglwys 
y Methodistiaid Saesneg, Heol 
Windsor, Radur am 7:30pm. Croeso 
cynnes i bawb ac yn enwedig i 
aelodau newydd. 

Mercher, 3 Hydref 

Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. 
Sgwrs gan y Parch. Owain Llŷr 
Evans ar y testun ‘Yng Nghwmni 
Artistiaid’, yn festri Capel Minny 
Street am 2.00pm. 

Iau, 4 Hydref 

Trysorau’r Ffydd. Y cyntaf mewn 
cyfres o gyfarfodydd o dan 
arweiniad yr Athro E. Wyn James a 
fydd yn edrych ar rai o uchelfannau 
ein llenyddiaeth Gristnogol. Gwaith 
yr emynyddes Ann Griffiths fydd dan 
sylw yn y cyfarfod hwn. Yn adeilad 
yr Eglwys Efengylaidd Gymraeg, ar 
gornel Harriet St a Rhymney St, 
Cathays, CF24 4BX, am 7.30pm. 
Mynediad am ddim: croeso cynnes i 
bawb. 

Gwener, 5 Hydref’  

Cymrodorion Caerdydd. ‘Nia Fach 
ac Eraill’. Sgwrs gan y Parch. Lona 
Roberts, Llywydd y Cymrodorion am 
2018/19, yng Nghapel y Crwys, Heol 
Richmond, CF24 3AR, am 7.30pm. 
Croeso cynnes i bawb. Ni chyfyngir 
y cyfarfodydd i aelodau yn unig. Am 
ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r 
Ysgrifennydd: 029-2056-2880.  

Sadwrn, 6 Hydref 
Cymdeithas y Beibl. Bore coffi gyda 
stondin Nadolig a stondin cynnyrch 
cartref, yn yr URC Windsor Place 
(Ebeneser) rhwng 10.30 a 12.00. 
Mynediad am ddim. 

Mawrth, 9 Hydref 

Merched y  W awr ,  Cangen 
Caerdydd. Bydd Mari Rhys yn trafod 
meddylgarwch, yn neuadd Eglwys 
Fethodistaidd Cyncoed (ar y gornel 
rhwng Westminster Crescent a Heol 
Cyncoed), am 7.30pm. Croeso 
cynnes i bawb. 

Sadwrn, 13 Hydref 

Bore coffi rhwng 10.30 a 12.00 ar 
gyfer rhai sydd am ymarfer eu 
Cymraeg. Croeso i ddysgwyr ac i 
siaradwyr rhugl. Am 11.00am bydd 
sgwrs gan yr Athro E. Wyn James ar 
y testun ‘Yr Archdderwydd Dyfed yn 
Chicago a Chaerdydd’. Yr un adeg 
bydd dosbarth Cymraeg ar gyfer 
dechreuwyr dan arweiniad Amanda 
Griffiths. Mynediad am ddim: croeso 
cynnes i bawb. 

Mercher, 17 Hydref 

Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. 
Taith yr Hydref yn ymweld â’r Palas 
Cerdd, Ynys-hir. 

Gwener, 19 Hydref 

Cylch Llyfryddol Caerdydd. Bydd 
Catrin Dafydd yn trafod y cerddi a 
enillodd iddi Goron Eisteddfod 
Genedlaethol Caerdydd, yn Adeilad 
John Percival, Safle Rhodfa Colum, 
Prifysgol Caerdydd, CF10 3EU, am 
7.00pm. Croeso cynnes i bawb. 

Sadwrn, 20 Hydref 

Coffi a chlonc i ddysgwyr yn Eglwys 
Dewi Sant, Cilgant Sant Andreas, 
Caerdydd, CF10 3DD, rhwng 10.30 
a 12.00. Mae croeso i chi ddod am 
baned ac i sgwrsio. 

Sadwrn, 27 Hydref 

Y Tabernacl, Yr Ais. Datganiad  
organ Catherine Burrell. am 
12.30pm. Mynediad am ddim. 
Casgliad tawel ar y diwedd. 

Mercher, 31 Hydref 

Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. 
Sgwrs gan Glenys Evans ar y testun 
‘Mae Angen Chwerthin’, yn festri 
Capel Minny Street am 2.00pm. 

Mercher, 31 Hydref–Sadwrn 3 
Tachwedd 

Bydd Cwmni Da yn recordio pedair 
rhaglen o’r gyfres deledu ‘Noson 
Lawen’ yng Nghanolfan Garth Olwg. 
Manylion pellach:  

01286-685300 est. 223; 
eryl.humphreys@cwmnida.tv. 
 
 

I anfon gwybodaeth i’r 
Digwyddiadur 

gweler manylion ar dud. 2 

Y 

DIGWYDDIADUR 

Y Dinesydd a’r Cyfryngau Cymdeithasol 
 

Cadwch mewn cysylltiad â’r Dinesydd ar Twitter trwy ddilyn ein cyfrif newydd @DinesyddCdydd, 
ac ar Facebook trwy ddilyn www.facebook.com/YDinesydd 
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   Rhif: 184 

 
 

 
 
 
Ar Draws 
1. ‘Iesu yw’r ----- ----- -----, 
       Drwy’r ddaear oll a’r nef;’ (cyf Anad) ( 3,4,2-3) 
6. Mae’n ddylanwadol, yn gwneud i Ethel ffoi yn 
 ffwndrus (8) 
8. Buan i ddechrau esgeuluso hawliau unigolion 
 diniwed (4) 
9. ‘Ti yr Hwn a wrendy weddi 
     ----- Ti y daw pob cnawd’(RMJ) (4) 
11. Fedri di gyfrif cyn Ionawr 1af  yr aneirif? (8) 
12. Aderyn yn joio beio nico ar yn ail (2-4) 
14. 500 yn troi’r certi mewn llid (6) 
16. Mae gwallt Les yn edrych fel porfa (8) 
19. Pysgodyn yn llyncu pedol wedi torri’r ddeddf (4) 
21. ----- o’r unlliw a hed i’r unlle (4) 
22. ‘Neu am fod cri’r ----- 
        Yn distewi a mynd yn fud?’ (DI) (8) 
23. ‘Gwelais ei fen liw dydd 
        Ar ffordd ----- ----- ----- (2, 7, 3) 

 
I Lawr 
1. Rhan o ddirgel enaid hon (5) 
2. Cystadleuaeth golff i athrawon (7) 
3. Diwynydd bron dal Elfrys a’r syniad perffaith (7) 
4. ‘Mae llaw y ----- oer 
     Yn cloi pob nant a glyn’ (JME) (5) 
5. ‘Tyner yw’r ----- ----- tros fawnog 
       Trawsfynydd yn dringo’ (RWP)(5,4) 
7. Tipyn dim ond ar yn ail (3) 
10. Profa bâr synhwyrus (9) 
13. Drysu’r clerig cyn dechrau’r emyn mewn man  
 caled (7) 
15. Rhoi ergyd i ddyn sy’n cynghaneddu (7) 
17. Sathru’r stryd a thro (5) 
18. Taliesin bach ond yn chew troedfedd efallai (3) 
20. Arolygwr achwyngar yn dal y ddewines (5) 

Atebion Croesair Rhif 182 

Ar Draws:  1. Eifftiaid   6. Pobi   8. Argraff   9. Egluro   
10. Ond gwrando   12. Carcus   14. Arswyd   
 15.A theim a mwsg   19. Gwdihw   20. Dilead    
21. Adeg   22. Ddêl y gwcw 
 
I Lawr: 2. Iwrt   3. Twrio   4. Anffodus   5. Dienw    
6. Palfais   7. Baradwys   11. Caethiwed   13.Ceiliog    
14. Anwadal   16. Arwydd   17. Golwg   18. Banc 
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Enillydd Croesair Rhif 182 
Parch Melbourne Thomas,  

Llanfridwen, Sir Gaerfyrddin  

Danfonwch eich atebion at Rhian Williams  
erbyn 5 Hydref, 2018 

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

 

Gwireddu Gweledigaeth  
Merêd  

  

D yn y ‘pethe’, dyn y werin, ac yn anad dim, dyn y 
Gymraeg oedd Dr Meredydd Evans – neu 

Merêd i ni ei gyd-Gymry. Bu’n ymgyrchu’n ddyfal 
gydol ei oes i sicrhau ffyniant a pharhad y Gymraeg, 
a nawr, wrth iddynt baratoi i nodi canmlwyddiant ei 
eni yn 2019, mae ei gyfeillion yn Ymddiriedolaeth 
William Salesbury wedi cyhoeddi apêl genedlaethol 
newydd sbon i wireddu ei weledigaeth.  

Bwriad yr Ymddiriedolaeth yw ariannu 
ysgoloriaethau i gefnogi pobl ifanc i astudio trwy 
gyfrwng y Gymraeg, gyda’r nod o gefnogi gwaith y 
Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae’r criw nawr am 
weld gweledigaeth Merêd yn fyw eto, ac wedi datgan 
bod angen i’r Gronfa gasglu o leiaf £10,000 y 

flwyddyn dros y pum mlynedd nesaf i sicrhau 
ysgoloriaethau’r dyfodol. 

Os hoffech ymuno yn yr ymdrech, gallwch 
gyfrannu heddiw mewn sawl ffordd: 

 rhoi swm o arian trwy siec, cerdyn, taliad ar-lein 
neu orchymyn banc 

 gorchymyn ad-daliad o’ch treth lle bo’n bosib 
(Rhodd Gymorth) 

 trefnu gweithgareddau i godi arian 

 gadael rhodd yn eich ewyllys i’r Gronfa, fel y 
gwnaeth Merêd.  

 

A m  f a n y l i o n  p e l l a c h  e - b o s t i w c h 
ysgrifennydd@cronfasalesbury.org neu ewch i 
www.cronfasalesbury.org 

http://www.cronfasalesbury.org/
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Ffwrnes – Marchnad Ganolog Caerdydd 

M ae’n teimlo fel oes ers yr Eisteddfod gorau 
erioed, pan oedd y Bae yn gyforiog o’r iaith 

Gymraeg. Mor bwerus fu’r chwistrelliad o lawenydd ar 
hyd yr wythnos, nes i’r felan ôl-eisteddfodol fy osgoi’n 
llwyr. Dychwelodd bywyd i’w ryddm arferol, ac 
addasais ’nôl i’r hen drefn o gael fy nghwmpasu gan y 
Saesneg bob dydd. Ond ar ddechrau mis Medi profais 
atsain o wythnos Steddfod, a hynny ym 
Marchnad Ganolog 
Caerdydd. 

Ers yn blentyn mae’r 
farchnad yn gorlan o 
a t g o f i o n  l u ,  o 
arogleuon, blasau a 
seiniau dinesig. O wynt 
pysgod Ashtons, blas rôl 
ham The Bread Stall, a 
bargen o gri – ‘Bag o’ 
banÂnas a pOWnd’ – o 
stondin Sullivan’s, ar 
derfyn dydd. Ond er mod i 
wastad yn gweld rhywun 
dwi’n adnabod ar ymweliad, synhwyrais i 
erioed yno lawer o’r Gymraeg. Onibai, 
hynny yw, am vinyls Trebor Edwards a 
Hogia’r Wyddfa, a sengl Plop Plops gan 
U Thant yn stondin Kelly’s Records fyny 
staer. 

Fel Ysbysty’r Waun mewn ffordd, mae’r 
farchnad yn fyd o fewn byd, gyda’i hanes a’i 
hunaniaeth ei hun. Bu’n garchar yn wreiddiol, yna’n 
farchnad da byw, cyn trawsnewid yn farchnad 
Fictorianaidd yn 1891. Y syniad gwreiddiol oedd cynnig 
stondin i fusnes lleol am rent isel, cyn symud i arcêd, 
ac yna’r stryd fawr. Ond ers gwerthu’r arcêds, a chodi 
cyfraddau’r stryd fawr, arhosodd stondinwyr yn eu 
hunfan, ers cenedlaethau. Mae Susan, stondin Danish 
Bacon, yn briod ag Alan Griffiths, y cigydd gyferbyn, ac 
mae Cliff yn rhedeg y stondin offer trydanol ers 70 
mlynedd. A symudodd Paul Reeves ei siop ddillad 
dynion Mojo King o Gwrt Wellfield, Penylan, i stondin 
ar y llawr uchaf, am rent tecach, yn gymharol 
ddiweddar.  

Bu sîon ers tro am ail-wampio’r farchnad ganolog, i 
efelychu marchnadoedd bwyd-y-stryd Ewropeaidd. 
Ond mae ystyriaethau economaidd Caerdydd, yn 
golygu na all hynny ddigwydd ar frys –  os y ‘dylai’ 
hynny ddigwydd o gwbl. Bydden i’n dwlu gweld man fel 
Saluhall Östermalm yn Stockholm, La Boqueria 
Barcelona, neu Mathallen, Oslo yng Nghaerdydd – lle i 
gael brathiad bach a fizz ar y balconi fin nos, o dan y to 

gwydr Fictorianaidd. Ond lle fyddai Susan, Alan, Cliff a 
Paul yn ffitio fewn i’r delfryd hwnnw? Mae’n gymhleth... 
ond ceir arwyddion gobeithiol. 

Soniais eisioes am fwyty Milgi yn agor stondin 
lysieuol yno yn 2016, gyferbyn â The Cheese Pantry – 
sy’n adain o fusnes  hyfryd Penylan Pantry. Ac yn 
ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol, sefydlwyd 
busnes arall Cymraeg yno wrth i bartneriaeth 
lwyddiannus Ffwrnes agor fyny grisiau. Sefydlwyd y 
busnes pizza ffwrn dân yn 2014, gan Jez Phillips o 
Lanelli a Ieuan Harry o Drimsaran, gyda’r enw Ffwrnes 
yn deillio o’r pentref sydd rhwng y ddau fan. 

Cyfeiriais droeon yn ganmoliaethus at y fenter hon, a 
fu tan nawr yn fusnes teithiol bwyd-y-stryd. 

Mwynheuai s eu p i zza ‘J i awl 
Bach’ (saws tomato, caws Fior Di 
Latte, pepperoni sbeislyd o Trealy 
Farm Sir Fynwy, tsilis ac olew 
olewydd) ym maes parcio Chapter, 
Castell Caerdydd, Heol Eglwys 
Fair, ac mewn gwledd briodas ar 
gyrion Llanilltud Fawr. Hyfforddwr 
ffitrwydd gydag Iechyd Da yw Jez o 
hyd, er iddo raddio mewn Dylunio o 
Brifysgol Caerdydd; cynllunio mapiau i 
gwmni mwyngloddio oedd Ieuan am 
hir, tan iddo adael ei yrfa gan 
ganolbwyntio’n llwyr ar fusnes Ffwrnes 
yn 2016. Efallai i chi weld y ddau ar eu 
cyfres S4C, ‘Bois y Pizza’, yn ddiweddar 
iawn, wrth i’r ddau deithio lawr i’r Eidal yn 

eu fan dair olwyn Smokey Pete; eu mantra mawr 
oedd ‘joio byw bois bach!’. Y gobaith yw am ail gyfres, 
a phererindod pizza bach arall, o bosib i’r Unol 
Daleithiau y tro hwn. 

Yn y cyfamser, wedi hir ymaros, agorodd y ddau yn y 
farchnad, fyny grisiau ar y balconi lle fu Woody’s Cafe - 
yn addas iawn,  etifeddwyd darlun o arfordir Amalfi o’r 
hen gaffi. Mae’r waliau carreg hynafol yn dangos olion 
o gelloedd yr hen garchar, ond delfryd ac nid dedfryd 
yw ymweliad â’r bwyty anffurfiol hwn. Yn wir, pan 
ymwelais i â’r Ffwrnes ar b’nawn Sadwrn cynta’r mis, 
roedd yn fwrlwm o Gymry Cymraeg. Rhwng y ddau o 
Gwm Gwendraeth, dinasyddion ac ymwelwyr, clywais 
acenion o bob cwr o’r wlad.  

Gyda’r prisiau’n rhesymol (rhwng £5-7 am bizza), 
bydd yn fan berffaith i gwrdd ganol y dre o hyn ymlaen, 
â golygfa dda o stolion y balconi ar y prysurdeb dinesig 
islaw. Mae’r lle ar agor rhwng 11-4 bob dydd rhwng 
Mawrth-Sadwrn, tra fod presenoldeb ganddynt yn y 
Depot ar y penwythnos. Diodydd ysgafn a weinir yno ar 
hyn o bryd, a rhwng 12-2 mae’r Ffwrnes dan ei sang.  

Bwytai Merch y Ddinas 

“Roedd Ffwrnes ar b’nawn Sadwrn cynta’r 

mis, yn fwrlwm o Gymry Cymraeg” 

Lowri Haf Cooke 
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Hawlfraint: BBC Cymru Fyw 

Hawlfraint:BBC Cymru Fyw 

Hawlfraint: BBC Cymru Fyw 

G obeithio eich bod wedi mwynhau’r Eisteddfod a’r 
cyfnod gwyliau.   

Bu farw Aretha Franklin yn ddiweddar ac fel Michael 
Jackson, Abraham Lincoln, Pablo Picasso a miliynau o 
unigolion eraill nid oedd wedi paratoi ewyllys.   

Os nad yw unigolyn wedi gwneud ewyllys mae 
rheolau llym yn bodoli sydd yn cydnabod priodas, 
partneriaeth sifil a’r llinell gwaed.  Yn fras: 

lle mae priod â dim plant, mae’r priod yn etifeddu’n 
llwyr. 

os oes gan y priod blant mae’r priod yn etifeddu y 
£250,000 gyntaf, yn cael hawl i fyw yn y cartref 
priodasol ac mae gweddill yr ystâd yn cael ei rannu 
rhwng y priod a’r plant. 

os nad oes priod mae’r plant yn etifeddu’n llwyr.  Lle 
nad oes plant na phriod mae teulu agos arall yn gallu 
etifeddu. 

Yn bwysig iawn os oes dau berson yn byw gyda’u 
gilydd yn ddi-briod nid oes ganddynt unrhyw hawl 
cyfreithlon i etifeddu yn syth ac mae hyn yn gallu creu 
problemau enfawr - yn ariannol ac yn emosiynol. 

Nid oes hawl i drefnu rhoddion i ffrindiau agos neu 
elusennau.  Os ydych wedi cwympo mas gydag aelod 
o’r teulu, byddant yn etifeddu yn ôl y rheolau yn gyfartal 
gydag aelodau cariadus a chyfathrebol o’r teulu. 

Mae’r neges yn glir ac yn syml – os ydych eisiau 
sicrhau bod eich asedion yn mynd ble yr ydych yn 
dymuno, gwnewch ewyllys. 

Mae Huw yn gyfrifydd sy’n arbenigo mewn treth incwm, 
ewyllysiau a gwaith profiant.  Cysylltwch ar 
huwrobertsaccountant@gmail.com neu 029 2069 4524 
neu trwy www.huwrobertsaccountant.cymru 

Huw Roberts 

Gwylio’r Geiniog 

“Mae’r neges yn glir ac yn 

syml  - gwnewch ewyllys.” 

Hen Afalau’r Cylch  
Mewn Llyfr Newydd 

A  wyddech chi bod Morgannwg yn arfer bod yn un o 
ganolfannau tyfu afalau Cymru? Bod y tir o dan lle 

mae Greyfriars a neuadd y ddinas heddiw yn arfer bod 
o dan berllan? Dyna un o’r pethau mae llyfr newydd, 
Afalau Cymru gan Carwyn Graves, yn ei ddatgelu.  

Ychydig iawn o ystyriaeth ydyn ni Gymry yn rhoi i’n 
treftadaeth unigryw ni mewn bwyd. Byddwn ni’n tueddu 
i ganolbwyntio yn lle ar gerddoriaeth, barddoniaeth a 
phethau tebyg. Ond yn y gorffennol byddai’r ddau yn 
rhedeg ynghyd, fel yng ngherdd y bardd canoloesol 
Gruffudd Llwyd Cywydd i ddanfon yr haul i annerch 
Morgannwg: 

Coed a maes lle caed y medd 
Pob plas, teg yw’r cwmpas tau 

A’r llennyrch a’r perllannau 

Ac mae’r llyfr yn olrhain y ffyrdd y mae’r afal, 
perllannau a seidr wedi bod yn rhan o ddiwylliant 
Cymru trwy’r canrifoedd.  

Gwelwn hyn hefyd yn hynt a hanes rhai o’r mathau 
unigryw o afal o ardal Caerdydd a’r cyffiniau. Dyna 
‘Frith Mawr’ er enghraifft, afal o ardal Gwynllwg (neu 
‘Wentlooge’). Collwyd y math hwn am flynyddoedd 
lawer, cyn ei ail-ddarganfod mewn gardd nid ymhell o’r 
A48. Ac yna ‘Gabalva’ a enillodd glod mawr yn ei 
ddydd ond sydd yn awr ar goll. Tybed beth sydd yn tyfu 
ar y coed yn eich gerddi chi, ac a oes mathau colledig o 
afal yn eu plith? 

Os hoffech glywed mwy, estynnir gwahoddiad 
cynnes i lawnsiadau’r llyfr yng Ngŵyl Fwyd Sain Ffagan 
ar yr 8fed a’r 9fed o Fedi am 2yh. Dilynwch 
@ApplesCymru am ragor o fanylion ar y trydar neu e-
bostiwch welshheritageapples@gardenofwales.org.uk. 
Bydd hefyd cyfle i ddod ag afalau o’ch gardd chi nad 
ydych chi’n siŵr yn union pa fath ydyn nhw - a phwy a 
ŵyr, efallai byddwn yn darganfod bod rhan o 
dreftadaeth golledig y ddinas ar eich patshyn chi! 

Dros sgwrs, rhannodd Jez ei fod yn agored i’r syniad 
o drwydded alcohol – mae e’n ffafrio gwin coch pefriog 
Lambrusco gyda pizza ei hun – a byddai’n ddiddorol 
archwilio’r posibilwydd o agor tan 7, i rwydo pobol cyn 
troi am adre ar ôl gwaith. Ond wrth ddod i nabod ei 
gymdogion, mae’n deall paham fod olwynion y 
farchnad yn eu hanfod mor hamddenol, a’r farchnad yn 
cau yn ddeddfol am 6. Drws nesaf, ar y naill llaw, mae 
busnes offer trydan Cliff; ar y llall, mae siop anifeiliaid 
anwes Ivor, sy’n atynnu cwsmeriaid rif y gwlith. 

Fe wnaeth fy  ymweliad f’atgoffa o brofiad arall nid 
anhebyg, o ymweld â ‘Marcello’s’ (ar lafar) neu Cafe 

Minuet yn Arcêd y Castell – sefydliad dinesig am ginio 
am bris rhesymol ers dyddiau fy arddegau.  Ond roedd 
gweld y geiriau ‘Pizza Ffwrn Dân’ ar deitl y busnes 
uwchben yn wefr, ac yn arwydd clir o’r iaith Gymraeg 
yn y farchnad ganolog. Rhwng y bochdew, y byjis a’r 
‘Faggots and Peas’ roedd yn brofiad pwerus i ferch o 
Gaerdydd. 

Ffwrnes: Stondinau 231-241, Llawr Cyntaf, Marchnad 
Ganolog Caerdydd CF10 1AU 

Canllaw Bach Caerdydd gan Lowri Haf Cooke (Gwasg 
Gomer), £9.99 

 

mailto:huwrobertsaccountant@gmail.com


24  

 

CHWARAEON 
Clwb  Pétanque  Cwins  Caerdydd [CPCC ] 
 

 
 

Os  gall  Cwins  Caerdydd  ennill  gêm  olaf  y  tymor  yn  erbyn  Pontyclun,  bydd  CPCC  ar  frig  yr  adran  ac  i  
fyny  i’r  ail  adran  yr  haf  nesaf. Mae  gwir  angen  ychwanegu  at  nifer  yr  aelodau  er  mwyn  cryfhau'r  clwb. 
Dewch  draw  i  Faes  Diamond  i  gael  blas  ar  y  gêm.  Gallwch  chwarae  yn  gymdeithasol  neu  o  ddifrif  
boed  ddyn  neu  fenyw.   Am  fwy  o  wybodaeth  cysylltwch  â  Rhys  ar  07870 648746.                                                                                                       

Dyddiad 17--08--18  Adran  3   
  

Safle Tîm Chwarae E. Cyf. Colli Pwyntiau 

1af Cwins  Caerdydd 13 7 3 3 24 

2 ail Pontyclun Cubs 12 6 5 1 23 

3 ydd Penarth Panthers 13 4 4 5 16 

4 ydd Monkstone Mystics 12 3 6 3 15 

5 ed Monkstone  Inn  Youth 14 3 5 6 14 

6 ed Creigiau  Casuals 12 3 5 4 14 

7 fed Monkstone  Musketeers 12 2 7 3 13 

8 fed Church  Inn 12 3 3 6 12 

Llongyfarchiadau Titw Tomos 

Llun: Huw Fairclough / Beicio Cymru 


