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Yr Athro  E Wyn James 
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Hysbysebion:  

Bryan James 
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    029 20566731   
             db.james@ntlworld.com 

 
Dosbarthu copïau:  
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22 Blaen-y-coed, Radur,  

Caerdydd, CF15 8RL 
029 20842811  07985 174997 
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www.dinesydd.com 
 

Cyhoeddir gan Bwyllgor y Dinesydd. 
Nodir hawl y golygyddion i gwtogi  

ar erthyglau yn ôl y gofyn. 

 

Argraffwyr:  
Gwasg Morgannwg, Mynachlog Nedd. 

 
 

Ariennir yn rhannol gan 
Lywodraeth Cymru 

 
 

Siopau sy’n gwerthu’r Dinesydd 
 

CABAN, Pontcanna 
CHAPTER, Treganna 
DERI STOTRES, Rhiwbeina 
FOOD FOR THOUGHT, Y Barri 
HALCYON DAZE, Wellfield Road 

HALLS, Llandaf 
SIOP LYFRAU WINDSOR, Penarth 
SIOP PRIFYSGOL CYMRU, 12 Stryd Fawr 
SIOP Y FELIN, Yr Eglwys Newydd 
THE LAZY DUCK, Cowbridge Road East 
VICTORIA FEARN GALLERY, Rhiwbeina 

Golygydd: 

Sian Parry-Jones 

 

 

 

D aeth tymor 2013/14 y Cymrodorion i ben nos Wener 14 
Mawrth gyda darlith gan Adam Price ar y testun, 

‘Gwleidyddiaeth: celfyddyd yr annhebygol’. Eglurodd mai 
addasiad oedd y teitl o ddywediad enwog gan Bismark, 

‘Gwleidyddiaeth yw celfyddyd y posibl’. 

Ar un ystyr, roedd Bismark yn gywir, ond credai Adam 
Price fod pris uchel i’w dalu am fabwysiadu’r safbwynt hwnnw, 
sef nad oes fawr ddim yn newid a bod gwleidyddiaeth yn cael 
ei amddifadu o ddelfrydiaeth. Arwyddion o ddiffyg delfrydiaeth 
wleidyddol yw bod cyn lleied â 24% o boblogaeth Prydain yn ôl 
polau piniwn diweddar yn ymddiried yn y Llywodraeth (ychydig 

yn well na ffigwr y flwyddyn 2007, sef 19%) a bod terfysgoedd 

yn digwydd mewn gwledydd democrataidd. 

Ffactor sydd yn llesteirio delfrydiaeth yw ofn methiant 
mewn gwleidyddiaeth. Weithiau mae’n rhaid ymgyrchu dros yr 

hyn sy’n edrych allan o’n cyrraedd (‘Utopia’) gan fod gwerth 
cynhenid yn yr ymgyrchu. Gwelai Adam Price yrfa’r gwleidydd 
W. Llewelyn Williams (A.S. Bwrdeistrefi Caerfyrddin 1906-
1918) yn ymgorfforiad o’r wireb hon. Yr angen gwleidyddol 
pennaf heddiw yw creadigedd: mae angen i wleidyddiaeth 
ddenu pobl greadigol o feysydd amrywiol a phrofiad eang 

ganddynt. 

Cynhaliwyd y cyfarfod yn Salem, Treganna a diolchwyd i’r 

siaradwr ar ein rhan gan y Llywydd, Rhiannon Gregory. 

Cymrodorion Caerdydd 

P leser yw cyflwyno’r Dinesydd ar ei newydd wedd 
– gan obeithio y bydd yn plesio pawb o’n 

darllenwyr. 

Diolch i Aron Evans am ddylunio’r pennawd cyfoes 
a thrawiadol, ac i’r holl gyfranwyr, hen a newydd, am 

eitemau difyr a bywiog. 

Mae gwefan Y Dinesydd wedi ei diweddaru, a 
diolch i Penri Williams am ei waith gyda hyn. Yno fe 
allwch chi ddarllen ôl-rifynnau – neu anfon eich 

negeseuon aton ni. 

Cam mentrus i’r Papur Bro hynaf yng Nghymru yw 
mynd ar-lein. Am danysgrifiad o £10 fe gewch chi 
ddolen newydd bob mis i agor eich copi digidol. Mae’r 
manylion i gyd ar ein gwefan newydd 

www.dinesydd.com 

Byddai Pwyllgor y Dinesydd yn falch o gael 
adborth wrthych chi, ein darllenwyr, ynghylch y 
datblygiadau hyn ac, wrth gwrs, unrhyw awgrym 

ynghylch sut y gellid gwneud y Dinesydd yn fwy 

deniadol i chi. Mae manylion cysylltu ar y chwith. 

CYFLWYNO’R 

DINESYDD NEWYDD 

mailto:hefinmathias@hotmail.co.uk
mailto:huwgybuw@aol.com
http://www.dinesydd.com/
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       Testun Trydar mwyaf bywiog y mis 
@poblcaerdydd oedd penderfyniad Radio Wales 
i gynnal trafodaeth ar y rhaglen Morning Call ar 

24 Mawrth ar y thema: ‘Does the Welsh 
language irritate you? Why?’ Bu ‘Pobl’ yn 

gyfrwng i ail-drydar ar bwnc llosg a arweiniodd at 

22 o gwynion i Ofcom. 

       Trydar a lluniau doniol gan @BecaBingo. 

Pwy yw hi (neu fe) tybed? 

       Ac ar yr ochor ddiwylliannol – adolygiad 
ffraeth a gafaelgar gan Huw Onllwyn o’r digrifwr 
Mark Thomas yn ei sioe 100 Acts of Minor 
Dissent yn y Sherman; un arall da gan Lois 

Gwenllian o sioe dathlu canmlwyddiant Dylan 
Thomas; a’r dramodydd Dafydd James yn 
sgwrsio’n feddylgar gyda Bethan Mair Jones am 

ei ddrama newydd Heritage. 

      Cawsom dros 100 o ymatebion i arolwg 

Pobl Caerdydd - gyda gwobr o iPad mini i un 
person lwcus. Y bwriad yw canfod beth ydych chi 
eisiau ei weld a’i rannu, a sut yr hoffech 

gyfrannu. Mae’n holl bwysig. 

 Un o’r pethau mwyaf trawiadol i ni ei 
glywed ym mis Mawrth oedd bod mwy o 
siaradwyr Cymraeg yng Nghaerdydd nawr na 
sydd yng Ngheredigion gyfan!  Y gair olaf, felly, i 

Iola Wyn.  

 Ysgrifennodd hi am ei phenderfyniad i 
ddychwelyd i’r Gorllewin ryw naw mlynedd yn ôl, 
er mwyn i’w phlant gael eu codi ynghanol y 
bywyd Cymraeg. Ond mae’n gweld llai o 
gyfleoedd yno nac yng Nghaerdydd i’r plant 
gymeryd rhan mewn gweithgareddau Cymraeg! 
Ac mae hi’n sefyll ar groesfan ac ystyried ai yn ôl 

i Gaerdydd yr aiff hi i chwilio am waith yn y pen 
draw, fel cymaint o’r 37,000 arall sydd bellach yn 

bobl Caerdydd. 

Rhagor am hyn oll – a llawer, llawer mwy – ar 

www.poblcaerdydd.com ac ar Twitter 

@poblcaerdydd 

Sara Moseley 

Tafwyl 2014 
 

L ansiwyd Tafwyl 2014 yn swyddogol ar Ddydd 
Gŵyl Dewi, ac yn y digwyddiad cyhoeddodd 

Menter Caerdydd enwau rhai o’r sêr fydd yn 

cymryd rhan yn yr ŵyl eleni 

Yn yr achlysur yng Nghanolfan y Mileniwm fe 
gyhoeddodd dau o lysgenhadon yr ŵyl, y 
chwaraewr rygbi, Rhys Patchell a’r D.J. Huw 
Stephens, fwy o fanylion am y perfformiadau a’r 
gweithgareddau fydd yn digwydd yn Ffair Tafwyl 

yng Nghastell Caerdydd ar Orffennaf 12fed. 

Mae’r rhai fydd yn perfformio ar y prif lwyfan, a 
noddir gan BBC Cymru, eleni yn cynnwys; Bryn 
Fôn, Yr Ods, Endaf Gremlin, Bob Delyn, Yr Eira, 
Bandana a  Kookamunga. Ar y llwyfan acwstig, 

noddwyd gan Glwb Ifor Bach, bydd; Steve Eaves, 
Kizzy Crawford, Al Lewis, Gareth Bonello, Plu a 

Greta Isaac. 

Am y tro cyntaf bydd gan Tafwyl lwyfan 
ychwanegol y tu allan i furiau’r Castell yn darparu 
naws carnifal, llawn hwyl er mwyn ymestyn apêl yr 
ŵyl i rai o drigolion di-Gymraeg Caerdydd ac 
ymwelwyr. Ar y llwyfan hwn, sydd wedi derbyn 
nawdd gan Gyngor Celfyddydau Cymru a 
chefnogaeth gan Ganolfan Mileniwm Cymru, bydd 
cymysgedd o fandiau ffync, jazz, gwerin, pres, 

drymiau dur gan gynnwys; Wonderbrass, 
Cwpwrdd Nansi, Band Jazz Coleg Cerdd a Drama 

a Band ‘Steel Drum’ Ysgol Fitzalan. 

Yn y lansiad hefyd cyhoeddwyd fod Prifysgol 

Cymru wedi cytuno i fod yn brif noddwr Tafwyl am 
gyfnod o 3 blynedd gan gyfrannu cyfanswm o 
£20,000 dros y cyfnod hynny. Noddir Tawfyl gan 
18 sefydliad yn llwyr, gan gynnwys BBC Cymru, 

S4C, Prifysgol De Cymru a Chlwb Ifor Bach 

Cadwch lygaid ar wefan Tafwyl - www.tafwyl.org, 
tudalen Facebook yr ŵyl ‘Gŵyl Tafwyl’ a’r cyfrif 

Twitter @Tafwyl am y wybodaeth ddiweddaraf am 

yr ŵyl. 

Llythyr at y Golygydd 

     Annwyl Olygydd, 

Mae’r toriadau sy’n wynebu’r Llyfrgell Ganolog yn 
golygu cau’r llawr uchaf sy’n gartref i’r Adran 
Gymraeg a’r Adran Hanes Lleol. Bydd yr 

adrannau hyn yn cael eu symud i wyddon ni ddim 
ble, a’r casgliad yn cael ei chwalu. Mae’r 
bygythiad hwn yn peri gofid mawr i ni sy’n 
defnyddio’r adnoddau hyn ac yn cael budd o 

gefnogaeth y llyfrgell i’n grwpiau darllen.  

 

Rydym wedi anfon gair at ein cynghorwyr lleol 
yn annog ailfeddwl. Hefyd buom yn llythyru â’r 
Cyngor Sir ei hunan ac â’n Haelodau Seneddol. 
Hoffem weld eraill yn gwneud yr un peth ac yn 

rhannu’r ymatebion a ddaw i law. 

 

Lona Roberts 

Cynullydd Grŵp Darllen Merched y Wawr, 

Cangen Caerdydd 

Pigion  
Pobl Caerdydd 

http://www.poblcaerdydd.com/
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Un mlynedd a deugain yn ôl i’r mis hwn 
ymddangosodd Y Dinesydd am y tro cyntaf diolch 
i weledigaeth Dr Meredydd Evans odd yn byw 
yma yn y ddinas ar y pryd.  Eleni, bydd o’n dathlu 
ei ben-blwydd yn naw deg pump oed a theilwng 
odd cydnabod ei ymlyniad a’i gefnogaeth i’r iaith 
a’i diwylliant dros y blynyddoedd mewn rhaglen o’r 

enw ‘Merêd’ ar S4C yn ddiweddar.  

Yn sgil sefydlu’r Dinesydd aeth ardaloedd eraill 
ati i sefydlu eu papurau bro nhw ac mae degau o’r 
rhain mewn bodolaeth heddiw. Cyfarchion cynnes 

at Merêd a Phyllis ei wraig yng Nghwm Ystwyth 
gan ddymuno pob hapusrwydd i’r ddau wrth 

ddathlu carreg filltir arbennig yn hanes y gwron. 

Dyfal donc a dyr y garreg meddai’r hen air ac 

mae hyn yn wir bob gair yn hanes rhieni ardal 
Grangetown sy wedi brwydro’n hir a chaled i gael 
Ysgol Gymraeg yn eu hardal. Erbyn hyn mae 
Cyngor Caerdydd wedi gwrando ar lais y rhieni ac 
wedi datgan y byddan nhw’n mynd ati i ddarparu 
addysg Gymraeg yno wedi’r cwbl ar ôl gwrthod y 

cais yn y lle cyntaf. 

Yn tydyn ni’n lwcus yng Nghaerdydd fod 

cymaint o dalentau yn byw yn ein plith? Yn 
ddiweddar cynhaliwyd Cyngerdd yn Eglwys Dewi 
Sant gan Gôr Merched Canna dan arweiniad 
Delyth Medi, yr anghymharol Shân Cothi, brodyr 
dawnus Charlie a Harry Lovell-Jones a Marged 
Jones. Cafwyd gwledd o gyngerdd a chododd y 
gynulleidfa luosog fel un dyn ar ddiwedd y noson i 

gydnabod dawn ryfeddol pawb a gymerodd ran. 

Ymddangosodd erthygl yn y papurau newydd 
yn ddiweddar gan ŵr odd wedi paratoi adroddiad 
am y llefydd yng Nghaerdydd lle odd pobl hapusaf 

yn byw ynddyn nhw ac os ydych yn byw yn 
ardaloedd Rhiwbeina, Penylan, Gabalfa, Llysfaen 
a Chyncoed wel gwyn eich byd! Daw Rhiwbeina 
ar ben y rhestr ac mae’r pentre yn edrych ar ei 
harddaf ar hyn o bryd gan fod cannoedd o gennin 
pedr yn blodeuo ar hyd ei strydoedd. Byddai 
ymweliad yn codi eich calon! Tybed hefyd mai 
Rhiwbeina ydy’r ardal Gymreicaf gan fod Cylch 
Meithrin Cymraeg yma, Capel Cymraeg a 
Chymdeithas Gymraeg a nifer o siaradwyr 
Cymraeg yn gweithio yn y siopau a’r busnesau yn 

y pentre? 

“Daeth Rhiwbeina i ben y rhestr o’r llefydd 

yng Nghaerdydd lle roedd pobl hapusaf yn 

byw ynddyn nhw.” 

Colofn  G.R. 

C afodd  Cymdeithas Wyddonol Cylch 
Caerdydd gyflwyniad gan Nia Blackwell o 

Brifysgol Aberystwyth ar 'Astudio Biogeocemeg 

Hen Lofeydd ym Maes Glo De Cymru' ar  Mawrth 

17. 

Daeth Nia atom o Aberystwyth lle mae hi ar 
flwyddyn olaf ei Doethuriaeth yn Sefydliad 

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear yn y Brifysgol 
yno. Rhoddodd Nia, sy'n wreiddiol o'r Wyddgrug, 
gyflwyniad gwych mewn Cymraeg graenus ar ei 
gwaith ymchwil i ddarganfod ffyrdd i lanhau'r dŵr 
sy'n llifo allan o hen weithfeydd glo ar draws 
Cymru. Mae nifer o ffyrdd o waredu metelau a 
sylweddau eraill o ddŵr, a bydd yn ddim syndod i 

neb i glywed bod y dulliau gorau yn ddrud. Ni ellir 

adeiladu gweithfeydd puro dŵr i bob hen bwll glo, 
felly esboniodd Nia am sylwedd diddorol iawn o'r 

enw rhwd gwyrdd, sy'n gyfansoddyn (compound)  

 

 

o haearn ac sy'n effeithiol iawn yn tynnu haearn a 

metelau eraill allan o ddŵr. 

Mae rhwd gwyrdd mor adweithiol, fel nad 
yw'n para yn hir mwn awyr, ond mae wedi ei 
ddarganfod mewn haen naturiol ym Mhwll Glo 
Ynysarwed. Esboniodd Nia yn ddeheuig iawn yr 

arbrofion, gan ddefnyddio technegau dilyniannau 
DNA diweddaraf, a ddyfeisiodd hi i geisio creu 
rhwd gwyrdd trwy ddefnyddio bacteria o ddŵr 
pyllau glo. Roedd hi'n llwyddiannus yn cynhyrchu 
defnydd tebyg i rwd gwyrdd oedd yn effeithiol yn 
tynnu metelau allan o ddŵr, dim mor effeithiol â 
rhwd gwyrdd, ond yn haws i'w greu. Edrychwn 
ymlaen at ofyn i Nia ddychwelyd mewn blwyddyn 
neu ddwy i weld os yw ei darganfyddiad yn cael ei 
ddefnyddio i wneud y gwaith pwysig o buro'r dŵr 
llygredig sydd yn anffodus yn rhan o'n treftadaeth 

hanesyddol. 

Dr Neville Evans 

Cymdeithas Wyddonol 
Cylch Caerdydd 
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Beti  George 

WHALU MEDDILIE 

M edde Dewi Emrys yn yr un dafodiaith - bron 

- â f'un i:  

" A thinne'r meddilie sy'n dŵad i chi pan foch chi'n 

ishte uwchben Pwllderi" 

Wel, dw i'n whalu meddilie, nid uwchben rhyw 
ddwnshiwr rhamantus  yn sir Benfro, ond yn 
Radur,  uwchben yr ardd sy'n wanwyn felyn gyda'r 

cennin pedr, lilis, tiwlips a'r croci yn eu gogoniant.  

Ie, Papur Bro 'r brifddinas, sy wedi bod yn 
gartre parhaol i mi ers deugain mlynedd bron, a 
chyn hynny am dair blynedd hapus yng Ngholeg y 
Brifysgol fel roedd e yr adeg honno.  Roedd na 
dynfa i Gaerdydd erioed am wn i.  Daeth mam 
yma'n forwyn yn 14 oed gan adael tlodi ei 

magwraeth  ym Mhenmorfa ger Llangrannog.  

Difaru'n enaid erbyn hyn wrth gwrs na fuswn i 
wedi ei recordio yn siarad am ei chyfnod anhapus 
fel morwyn siambr.  Morwyn - os nad yw'r 
dychymyg yn drech na'r cof  - i  deulu Syr Robert 
Webber oedd hi - sef rheolwr gyfarwyddwr y  
Western Mail. Y Tŷ Gwyn  ym Mhenylan oedd y 
cartre.   Sicrach o lawer yn fy meddwl yw ei 
disgrifiad o'i gwaith. Cofiaf yn iawn amdani'n sôn 
am orfod codi clytiau misglwyf  y ferch  oedd wedi 

eu taflu ar lawr y stafell wely.   Ych! 

Ac "ych" oedd fy mhrofiad yn ddiweddar gyda'r 
gwasanaeth meddygol "tu fas i orie". Cewch 

glywed mwy y tro nesa.  

‘“Ych” oedd fy mhrofiad yn ddiweddar  

gyda’r gwasanaeth meddygol ‘tu fas i orie’.  

 Cyngor Da Gan Nain  

Cwlwm Busnes Caerdydd 

W rth annerch cinio blynyddol Cwlwm 
Busnes Caerdydd nos Iau 20 Mawrth, 

dyfynnodd y gŵr gwadd y geiriau arferai ei Nain 
ddweud wrtho'n fachgen – "Cofia un peth – gwna 

rywbeth yn iawn neu ddim o gwbl." 

Y gŵr hwnnw oedd yr Athro Dylan Jones-Evans 
OBE, Athro Entrepreneuriaeth a Strategaeth 
Prifysgol Gorllewin Lloegr, a’i gynulleidfa yng 
Ngwesty’r Hilton oedd rhyw 100 o bobl fusnes 
Cymraeg Caerdydd.  Ei brif neges oedd annog 
pobl Cymru a Llywodraeth Cymru i gymryd y cyfle 
sydd ar gael nawr i godi lefel entrepreneuriaeth i 

lefel a fyddai’n hwb i’r economi. 

Bymtheg mlynedd yn ôl, roedd yr Athro Dylan 
Jones-Evans yn gweithio gyda'r Swyddfa Gymreig 
i greu cynllun gweithredu entrepreneuriaeth i 
Gymru – cynllun a ysbrydolodd y genedl, gan greu 
diwylliant mentrus a arweiniodd at gynnydd mawr 
yn y nifer o fusnesau newydd a busnesau oedd yn 
tyfu'n gyflym. “Petai Cymru wedi parhau gyda'r 
strategaeth honno,” meddai’r Athro, “bydden ni 

wedi gweld budd o ryw hanner biliwn o werthiant 

yn yr economi erbyn heddiw.” 

Ond cafwyd gwared ar y strategaeth honno, a’r 
cwestiwn mawr nawr, meddai, yw sut i fynd ati i 

greu strategaeth newydd ar gyfer y dyfodol ac 
annog mwy o ddiddordeb mewn 

entrepreneuriaeth? 

Ei ateb ef oedd dysgu gan eraill ar draws y byd 

– a gwneud y pwnc yn rhan bwysig o'n system 
addysg. Mae hefyd angen tanlinellu pwysigrwydd 
yr entrepreneuriaid sy'n rhedeg y siopau ar y stryd 

fawr. 

“Mae angen creu amgylchedd cefnogol i bobl 
fusnes sy’n mentro,” meddai. “Yng Nghymru ry’n 
ni’n ofni siarad gyda chwmnïau eraill – ofni bod 
pobl eraill yn mynd i ddwyn ein syniadau ni. Dyna 
pam mae rhwydwaith fel Cwlwm Busnes mor 
bwysig – i annog pobl fusnes i siarad a thrafod 

gyda’i gilydd.” 

Noddwyd y digwyddiad gan Ganolfan Astudio 
Busnes y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn y De 

Ddwyrain, a Safle Swyddi. 

(Crynodeb o adroddiad gan Catrin Taylor) 

 

Martin Rhisiart, cadeirydd Cwlwm Busnes a’r 
Athro Dylan Jones-Evans 
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Dryswch Am Addysg 
Gymraeg Medi Nesaf  

M ae’r Sir wedi cyhoeddi manylion y cynllun i 
agor ysgol Gymraeg 2 ffrwd ar gyfer 

Grangetown a Butetown yng nghyd-destun agor 2 
ffrwd Saesneg hefyd. Cynigir 6 safle posibl ond 
mewn gwirionedd dim ond 2 sy’n addas i ysgol 
Gymraeg sef safle yn ymyl meysydd chwarae Y 
Marl a darn o dir diffaith i’r gogledd o Neuadd Y 
Sir ac felly yn Butetown ymhell o ble mae mwyafrif 
y plant yn byw. Bydd cyfnod hir o ymgynghori cyn 
agor yr ysgol yn 2017 ond darperir adeilad dros 
dro erbyn Medi 2015. Caiff y sector Saesneg safle 

Fedi nesaf. Mae’r cynllun yn well na pheidio cael 
Ysgol Gymraeg o gwbwl ond addysg Saesneg 

sy’n cael blaenoriaeth. 

Yn ystod y drafodaeth gofynnwyd am nifer y 

ceisiadau i’r 2 ysgol bresennol Fedi nesaf ac fe 
gafwyd yr ateb - 179. “Ond” ebe’r Cyfarwyddwr, 
“does dim problem. Dim ond 118 sy’n byw yn y 
dalgylchoedd ac felly mae digon o le.” 
Gwrthododd ateb y cwestiwn ym mha Ysgol y 
byddai cartref i’r 29 plentyn uwchben y 150 y mae 

Treganna a Phwll Coch yn gallu’u derbyn. 

Ers y cyfarfod mae RhAG wedi gofyn am y 
wybodaeth arferol am y ceisiadau am le erbyn 
Medi nesaf sydd ar gael fel arfer syth ar ôl i 
lythyron fynd mas i rieni sef Mawrth 17eg eleni. 
Mae RhAG yn aros o hyd ond wedi derbyn sawl 
cwyn o rieni sydd heb gael lle yn arbennig yn yr 
ardal i’r gorllewin o’r Taf. Hyd y gallaf ddyfalu mae 
6 ysgol yn llawn a dim ond un â lle sbâr sef Y 
Creigiau. Mae Gwaelod-y-Garth a Phencae wedi 

derbyn 42 cais bob un ac felly yn methu derbyn 
12 yr un. Dyw e ddim yn debyg bod lle yn ysgolion 
y gorllewin am y 29 sy wedi methu cael lle yn 
Nhreganna a Phwll Coch. Felly yn bur debyg mae 
53 plentyn yn cystadlu am tua 20 lle sydd ar gael 

yng Nglan Ceubal. 

Mae’n debyg bod y twf yn y galw am le yn y 7 
ysgol orllewinol 12.5% yn uwch na’r llynedd, naid 
hollol annisgwyl, yn tanlinellu annigonolrwydd 
bwriad y sir i gynnig 47 lle ychwanegol rhwng 

nawr a 2017. 

Mae RhAG wedi galw ar y sir i ddefnyddio 
ystafelloedd gwag Treganna ac i ail-agor yr uned 
gysylltiedig â Choed-y-gof mewn defnydd rhwng 

2007 a 2010 i gwrdd â’r angen argyfyngus. 

Michael Jones 

 

Ymateb i erthygl yn rhifyn Mawrth  

Y n rhifyn Mawrth o’r Dinesydd roedd erthygl 
gan Michael Jones ynglŷn â  ‘Cynlluniau 

Caerdydd ar gyfer Dyfodol Addysg Gymraeg’. 
Ynddo roedd yn cyfeirio at ddogfen a ddisgrifiodd 

fel ‘anodd ei deall a gwallus’. Yn anffodus roedd 
gwall yn ei erthygl ef hefyd. Yn benodol soniodd 
am lwyddiant  Caerdydd yn gweithredu i ‘wella’r 
sefyllfa yng Ngwaelod y Garth trwy dorri Ffynnon-
Taf a Nantgarw o’i dalgylch a chynnwys Pentre-

poeth ...’. 

Efallai nad oedd y wybodaeth ar gael iddo pan  
ysgrifennodd ei erthygl, ond ar y 27ain o Chwefror 
cynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus yn Ffynnon-Taf ar 
gais Mick Antoniw, AC Pontypridd. Pwrpas y 
cyfarfod oedd i Mr Antoniw roi adroddiad i rieni'r 
ysgol am ei drafodaethau gyda Julia Magill 

(Cyngor Caerdydd) yn dilyn yr ymgynghoriad am 
newid dalgylch Ysgol Gwaelod y Garth. Roedd 
penderfyniad clir nad oedd y newidiadau yn 
gynllun dilys ar hyn o bryd. Yn sgil yr ymateb 
pendant gan drigolion Ffynnon Taf a Nantgarw (yn 
dilyn y cyfarfod cyhoeddus) gwelwyd nad oedd 
pwrpas i’r cynlluniau gael eu pasio ymlaen at y 

Cabinet. 

Yn ei erthygl defnyddiodd Mr Jones y term 
’gwella’r sefyllfa’ yng nghyd-destun newid y 
dalgylch. Nid oedd yn eglur pa sefyllfa a fyddai 
yn cael ‘ei gwella’. Ar hyn o bryd mae problem 
ddifrifol yn y pentref o safbwynt traffig ar ddechrau 
a diwedd y diwrnod ysgol. Mae nifer o ddisgyblion 
Ffynnon-Taf yn cerdded i’r ysgol ac i’r rhai hynny 
o Nantgarw mae bws yn dod â nhw. Oherwydd 
pellter Pentre-poeth mi fyddai angen i’r rhieni 

gludo eu plant mewn ceir i’r ysgol. Does bosib y 

gallai hyn fod yn help i’r sefyllfa. 

Mae ail gymal brawddeg Mr Jones ynglŷn 
Ysgol Gwaelod y Garth yn cyfeirio at ‘gau’r ffrwd 

Saesneg ac anfon y plant i Ysgol Pentyrch sy’n 
hanner gwag’. Ni ddylai'r ymgyrch dros addysg 
Gymraeg elyniaethu rhieni sy’n dymuno addysg 
leol, safonol i’w plant trwy gyfrwng y Saesneg. 
Petai Mr Jones wedi mynychu gwasanaethau 
Nadolig yr ysgol byddai yn dyst i addysg 
gyfanieithol, cwbl naturiol sy’n manteisio'r holl 
blant. Ar sail natur cymdeithas gyfoes Caerdydd 

does bosibl nad hyn yw'r ateb delfrydol. 

Dylid nodi yn eglur nad pwrpas ymgyrch 
Ffynnon-Taf oedd i elyniaethu trigolion Pentre-
poeth. Nid oes unrhyw wrthwynebiad i’w cynnwys 
yn ffurfiol yn nhalgylch yr ysgol. Y bwriad yw 
sicrhau fod ardal sydd yn rhan annatod o’r ysgol 
(ar sail ei hymrwymiad hanesyddol i’r ysgol) yn 
parhau felly a bod y rhai sydd wedi dewis byw yn 

nhalgylch presennol yr ysgol yn cael cyfle teg i’w 
plant gael lle yn yr ysgol ac yn fwy penodol i frodyr 
a chwiorydd plantos Ffynnon-Taf a Nantgarw sydd 
eisoes yn yr ysgol i gael lle yno hefyd. Does bosib 

y gellir dadlau fod hyn yn annheg? 

 Ar ran  cynrychiolaeth  
                                 mynychwyr y cyfarfodydd 
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menter@caerdydd.org  
Ffôn 029 2068 9888 

 

Tafwyl yn chwilio am wirfoddolwyr 

F el yr adroddwyd ar dudalen arall bydd Ffair 
Tafwyl yn cael ei chynnal eto eleni yng 

Nghastell Caerdydd ar y 12fed o Orffennaf, ac 
unwaith eto rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i 
helpu gyda’r digwyddiad. Mae’r ŵyl wedi mynd o 
nerth i nerth yn y blynyddoedd diwethaf, gyda 
dros 12,000 yn mynychu llynedd, ac rydym yn 

datblygu ymhellach eleni, gyda llwyfan y tu allan 

i’r castell am y tro cyntaf. 

Mae’r gwirfoddolwyr yn rhan annatod o’r 
digwyddiad gyda nifer o wahanol ddyletswyddau’n 

ymwneud â’r gwaith, ond yr elfen bwysicaf yw bod 
yn brif gyswllt â’r cyhoedd trwy gydol y dydd, felly 
rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig a 
chyfeillgar dros 16 oed. Mae’r cyfleoedd i 
wirfoddoli’n Gymraeg yng Nghaerdydd yn 
gymharol brin, felly dyma gyfle gwych i fod yn 
rhan ganolog o un o ŵyl fwyaf cyffrous y 
brifddinas, yn ogystal â chynnig profiad gwaith 
arbennig o dda, cyfle i ymarfer eich Cymraeg a 
chyfle prin i wirfoddoli’n Gymraeg yng 

Nghaerdydd. 

Diolch i nawdd gan y Gronfa Loteri Fawr drwy’r 
cynllun Arian i Bawb, gallwn gynnig profiad mwy 
cyflawn i wirfoddolwyr eleni: bydd pob 
gwirfoddolwr yn cael tocyn bwyd a diod, a bydd 
lluniaeth ar gael yn ystod y shifft. Bydd crys-t 
Tafwyl i bawb sy’n gwirfoddoli hefyd. Mae Tafwyl 

yn ŵyl hynod amrywiol, ac mae angen 
gwirfoddolwyr ymhob rhan o’r safle – o’r 
llwyfannau cerddoriaeth i’r ardal chwaraeon, y 
babell ysgolion ac o gwmpas canol y ddinas, ac 
mae modd nodi ar y ffurflen pa ardal fyddai orau 

gennych. 

Yn ôl Siôn Jones un o wirfoddolwyr llynedd: ‘Fe 
wnes  fwynhau’r profiad o wirfoddoli, ac roedd 
yn braf cyfrannu at ddigwyddiad fel Tafwyl, a 
gan nad oedd y shifft yn para trwy’r dydd 
roedd digon o gyfle i weld pob dim yn y ffair 

hefyd.’ 

I lenwi’r ffurflen gais, ewch i www.tafwyl.org , neu 
am fwy o wybodaeth cysylltwch ag 

osian@mentercaerdydd.org. 

 

Chwilio am sêr rygbi’r dyfodol 

A r ddiwedd mis Ebrill bydd Menter Caerdydd 
mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd ac 

Adran Chwaraeon Urdd Gobaith Cymru yn 
dechrau clybiau rygbi newydd i blant rhwng 2 a 4 
oed. Bydd ‘Rygbi Bach’ yn cwrdd bob bore 
Sadwrn am 8 wythnos o Ebrill 26 ymlaen gan 
ddatblygu sgiliau rygbi craidd tra’n cael llawer 
iawn o hwyl. Bydd ‘Rygbi Bach’ yn cael ei gynnal 
yn Neuadd Chwaraeon Talybont, ac mae croeso i 
fechgyn a merched i gofrestru. Oherwydd natur y 
sesiynau ac oedran y plant, disgwylir i rhieni aros 

a chymryd rhan yn y sesiynau. Bydd angen 
cofrestru o flaen llaw, ac mae modd gwneud 

hynny trwy’r wefan www.mentercaerdydd.org.  

Rygbi Bach (2-3 oed): Cwrs 8 wythnos yn dechrau 

bore Sadwrn, Ebrill 26 

Neuadd Chwaraeon Talybont / 9.30 – 10am £40 

Rygbi Bach (3-4 oed): Cwrs 8 wythnos yn dechrau 
bore Sadwrn, Ebrill 26 

Neuadd Chwaraeon Talybont / 10 – 10.45am £56 
 

Cwis y Mochyn Du 

B ydd cwis nesaf y Fenter yn cael ei gynnal 
Nos Sul, Ebrill 27 yn y Mochyn Du am 8pm. 

£1 y person. Mae croeso cynnes i bawb! Cofiwch 
bod y cwis ar Nos Sul olaf bob mis. 
 

Cyngerdd 

Bydd Côr Plant Caerdydd yn perfformio mewn 
cyngerdd er budd Eisteddfod yr Urdd Caerffili a’r 
Cylch, Nos Wener, Ebrill y 4ydd gyda Chôr y 
Mochyn Du, Steffan Jones ac Eirlys Parri. 
Cynhelir y gyngerdd yng Nghapel Gwaelod y 
Garth am 7.30pm. Mae’r tocynnau’n £8 i Oedolion 
a £5 i blant ac ar gael gan Mair Gwynant – 
mairgwynant@hotmail.co.uk, Marian Evans – 
07790 434055 neu o dafarn y Mochyn Du – 029 

2037 1599.   
 

Diddordeb dilyn ôl troed Nigel Owens? 

B yddwn yn cynnal cwrs ‘Dyfarnu Rygbi’ Lefel 1 
mewn partneriaeth ag Undeb Rygbi Cymru ar 

Fai 7, 2014. Nigel Owens fydd hyfforddwr y cwrs.  

Bwriad y cwrs yw dechrau unigolion ar y daith o 
fod yn ddyfarnwyr a byddwch yn cael cyflwyniad i 
egwyddorion dyfarnu gêm o rygbi. Ar lefel 
sylfaenol, bydd y cwrs yn amlinellu rheolau’r gêm, 
yn trin â chwestiynau cyffredinol a thrafod y 
safleodd y dylai’r dyfarnwr gymryd yn ystod y 

gêm. 

Wrth orffen y cwrs yn llwyddiannus byddwch yn 
ennill trwydded Dyfarnwr Lefel 1 URC a bydd hawl 
gennych i ddyfarnu gemau iau clybiau rygbi,  

gemau plant i fyny at Dan 16 a Rygbi Ysgolion.  

Os hoffech gofrestru, neu am fwy o wybodaeth, 

cysylltwch ag angharad@mentercaerdydd.org. 

http://www.tafwyl.org
mailto:osian@mentercaerdydd.org
http://www.mentercaerdydd.org
mailto:mairgwynant@hotmai.co.uk
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Vernon Davies 

Falmai Griffiths yn holi  
Un o’n Pobol 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

NABOD EIN POBOL 

Ble gawsoch eich geni ac i ble aethoch i’r 

ysgol? 

Ces i fy ngeni yn Y Garnant, Cwmaman ond 
symudodd fy nheulu i Abertawe pan oeddwn yn 
chwe mis oed a phan ddaeth yn amser i mi fynd i’r 
ysgol es i i Ysgol Gynradd Brynmill ac yna i Ysgol 

Ramadeg Abertawe. 

Ydych chi’n cofio rhai o’r disgyblion oedd 

yn yr ysgol? 

Ydw, yn dda iawn. Dw i’n cofio nifer ohonynt ond 
yr un sy’n dod i’r cof yn fwy na neb arall yw Dylan 
Thomas. Ro’n i yn yr un flwyddyn ag e ond ddim 
yn yr un dosbarth. Des i’w adnabod yn dda pan 
roedd e’n olygydd cylchgrawn yr ysgol a finne ar y 
pwyllgor. Roedd e’n fachgen ffein ac yn mwynhau 

sbort a sbri.  

‘Ro’n i’n nabod ei dad, yn well  na Dylan, gan taw 
fe fuodd yn athro Saesneg i mi ac yntau yn 
bennaeth yr adran. Dw i’n ei gofio fel dyn 
hawddgar, sensitif ac ysbrydoledig. Dw i’n cofio 
pa mor dda buodd i mi yn y chweched dosbarth 
pan o’n i ychydig tu ôl i’r bechgyn eraill achos 
bues i mewn dosbarth gyda llawer o fechgyn drwg 
Abertawe! Ces i waith ysgrifenedig ganddo bob 

nos am dymor nes bod Davies (fel y’m gelwid 
ganddo) wedi dal i fyny gyda gweddill y dosbarth. 

Dw i’n ddiolchgar iddo hyd heddiw. 

Ble yn union ydych chi’n byw nawr a beth 

oedd eich swydd? 

Dw i’n byw yng Nghyncoed ers 1968. Des yma yn 
ddarlithydd Addysg i’r Coleg Gwyddor Tŷ yn 

Llandaf ac yna i’r Brifysgol.  

Dwedwch air am yr amrywiol swyddi y 

buoch ynddyn nhw. 

Ces fy ordeinio ym 1941 yn Eglwys Gadeiriol Tŷ 
Ddewi ac yna mynd yn giwrad i Lanelli. Ym 1946 
es i a Frances fy ngwraig i Nassau yn Y 
Bahamas, a chymryd swydd fel  athro mewn ysgol 
Eglwysig. Teithion ni yno noswyl Y Nadolig a dw 
i’n cofio gweld ein rhieni’n wylo ar y cei wrth i’r 
“Aquitania” adael Southampton. Roedd Môr yr 
Iwerydd yn eithriadol o stormus ac roeddem ddau 

ddiwrnod yn hwyr yn cyrraedd Halifax yn Nova 

Scotia. 

Wedyn i ffwrdd a ni yn y trên am bedwar diwrnod, 
heibio Quebec a Montreal ac i lawr drwy Loegr 

Newydd mewn tywydd dychrynllyd o oer ond yn 

brydferth fel cerdyn Nadolig. A dyma gyrraedd 
Efrog Newydd. Cawsom dri neu bedwar diwrnod 
yn y ddinas fawr cyn cael seddau ar hen awyren 
“Dakota”. Ar ôl taith gysurus o chwech neu saith 
awr fe gyrhaeddom Nassau a chael croeso 
twymgalon. Bu’r ddau ohonom yn dysgu mewn 
ysgol Eglwysig yno. Ro’n i’n pregethu ar y Sul 
mewn gwahanol eglwysi a hefyd yn yr Eglwys 

Gadeiriol. 

Bum yn gaplan yn y carchar yn Nassau ac yn 
gweithio gyda dau gant a hanner o garcharorion. 
Bu’r cyfnod yna yn ddiddorol iawn ond yn 

ddirdynnol ar adegau. Dw i’n cofio helpu pedwar 
carcharor oedd yn disgwyl cael eu dienyddio ac 
yn rhoi cymorth iddynt. A dweud y gwir fe ddes yn 
eitha’ hoff ohonynt. Yn rhinwedd fy swydd bu raid i 
mi eu harwain i’r dienyddiad. Profiad a adawodd 

ei ôl arnaf ac nad anghofiaf byth. 

Oes yna rywbeth y’ch chi’n arbennig o hoff 
ohono yng Nghaerdydd ac oes ’na bethau 

y’ch chi’n eu casáu? 

Dw i’n falch fy mod yn cael digon o fywyd 
Cymraeg yma ond yn casau amharodrwydd 
Cyngor y Ddinas i hwyluso addoli yn ein heglwysi 
a’n capeli  trwy wrthod i ni barcio am ddim pan yn 
mynychu gwasanaethau. Cosb am addoli 

ddwedwn i!  

Beth oedd eich diddordebau pan yn 

ifancach a beth ydyn nhw nawr? 

Ro’n i’n mwynhau gyrru beiciau modur, nofio, 
rhedeg traws gwlad, ceir, hedfan awyrennau a 
diddordeb mewn unrhyw beth ag injan iddo! Nawr 
dw i’n darllen llawer ac yn mwynhau addoli yn 
Eglwys Dewi Sant. Dw i’n gweld eisiau’r car yn 
fawr iawn. Bu rhaid i mi orffen gyrru ddiwedd y 
flwyddyn ddiwethaf gan fod fy ngolwg wedi 

dirywio. 

Pe basech chi’n cael dewis un peth neu un 
person i sôn amdano, beth fydde fe a 

pham? 

Dw i’n meddwl yn fynych am Frances fy niweddar 
wraig, a’r amseroedd da a gawsom yn Y 
Bahamas ac America ac am atgofion neilltuol o 
hapus gyda’n gilydd. Cawsom amser da hefyd yn 
Ewrop a Phalesteina yn gweithio fel “locums”, ac 

ar wyliau. Mae pob cyfnod o fy mywyd wedi bod 

yn ddiddorol a hapus. 
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Rhodri Moseley 

CERDYN POST 

Lowri Haf yn holi  
Dinesydd ar Wasgar 

Mae Rhodri Moseley, sy'n 43,  yn gweithio fel 
peiriannydd aerodynameg gyda chwmni Ferrari, 
ac yn byw yn ninas Modena yng Ngogledd yr 
Eidal. Mae’n briod â Lara, ac mae ganddynt ddau 
o blant; Federico Rhys, sy'n 9 oed ac yn siarad 

Cymraeg, a Sara sy'n 7, ac yn deall ambell air. 

Un o ble ydych chi'n wreiddiol yng 

Nghaerdydd?  

Ges i fy magu yn Llandaf, ac felly yn nabod 
gorllewin Caerdydd yn dda o fod wedi mynychu 
Glantaf hefyd. Gyda'r holl barciau yn yr ardal 
mae'n le delfrydol i dyfu wrth gwrs, a dwi'n dal i 
hoffi mynd lawr i Gaeau Llandaf pan dwi nôl adre, 

neu lawr i Insole Court. 

Sut lanioch chi yn yr Eidal a beth ydych 

chi'n ei wneud yno? 

Cariad a gwaith ddaeth â fi i'r Eidal, roeddwn i 
eisoes yn nabod fy ngwraig, sy'n Eidales, tra'n 
gweithio i dîm rasio ceir McLaren, felly roedd hi'n 
ddewis hawdd pan ges i wahoddiad gan Ferrari i 
fynd i weithio iddyn nhw. Roedd hynny bron 
bymtheg mlynedd yn ôl, ac rwy dal yma yn 

cynllunio eu ceir F1. 

Disgrifiwch eich diwrnod delfrydol ym 

Modena. 

Diwrnod o dair nodwedd enwog Modena: bwyd, 
ceir a chanu. Crwydro lawr i ganol dre am 
aperitivo tu fas a chinio mewn bwyty lleol, gwylio 
ras geir clasurol y Mille Miglia yn dod drwy'r dre, 
ac wedyn mynd i weld Opera Eidalaidd yn y 

Teatro Comunale Pavarotti. 

Pa dri lle ym Modena y byddech chi'n 
annog unrhyw un o Gaerdydd i ymweld â 

nhw i gael blas go dda o'r ddinas ? 

Os ydych chi'n hoffi eich bwyd Eidalaidd yn ffresh, 
rhaid ymweld â marchnad ganolog Albinelli, un o'r 
goreuon yn yr Eidal. Ewch lan hefyd i fwyta dros y 
ffordd yn Aldina, trattoria deuluol draddodiadol, 

mae fel bod yng ngartre rhywun! 

Ewch lawr i crypt y Gadeirlan ar ddiwrnod ola 
Ionawr i weld corff mwmi Nawdd Sant y dre, 
Geminiano, sy'n dros fil chwe chan mlwydd oed! 
Wedyn, uwchben porth gogledd yr eglwys mae 
cerfluniau o'r Brenin Arthur a'i farchogion a'u 
henwau: dyma mae'n debyg yw'r dystiolaeth hynaf 

sydd o'r chwedl y tu allan i Gymru. 

Rhaid wedyn wrth gwrs ymweld ag amgueddfa 
Ferrari yng ngogledd y ddinas, sy'n cynnwys 
tŷ Enzo Ferrari ei hun, a chasgliad gwych o hen 
geir rasio Ferrari a Maserati, y ddau gwmni â'u 

pencadlys yma. 

Beth ydych chi'n ei golli fwyaf am 

Gaerdydd? 

Mynd lawr i Barc yr Arfau i weld Caerdydd yn 
chwarae ar brynhawn dydd Sadwrn, maes hollol 
eiconig ynghanol y ddinas, diolch byth fod y 

Gleision wedi dod adre iddi! 

Ydych chi'n nabod dinesydd o Gaerdydd sy'n byw 
mewn dinas dramor, a fyddai'n fodlon danfon 

cerdyn post atom ni? Cysylltwch â ni. 

 

N os Fercher, Mawrth 5ed, croesawyd mwy 
nag ugain o ddysgwyr, menywod a dynion, 

o bob rhan o Gaerdydd a’r cylch i  Noson y 

Dysgwyr a drefnwyd gan y Gangen.  Yn gyntaf, 
roedd sesiwn bywiog o siarad anffurfiol, gyda’r 
dysgwyr yn symud o gwmpas i gael sgwrs gydag 

aelodau gwahanol pan ganai’r cloc larwm!   

Nesaf rhoddodd dwy aelod sgyrsiau byr a chlir. 
Soniodd Heulwen Jones am ei hoff le, 
Llangrannog, ac am ei  hatgofion doniol a 

chynnes ohono fe. Wedyn siaradodd Carys 
Williams am gysylltiad ei theulu â Cherdd Dant. 
Esboniodd hi beth oedd Cerdd Dant drwy 
chwarae darn ar dâp. Gorffennodd y noson gyda 
phaned a digonedd o gacennau bach blasus wedi 
eu paratoi gan aelodau pwyllgor y gangen. Diolch 
yn fawr iddyn nhw, ac yn enwedig i Shirley 

Williams, trefnydd y noson fendigedig.    

Zoe Pearce  (Dysgwr) 

Merched  y Wawr 
Bro Radur 

Cydymdeimlir â theulu 
... Eirwen Davies a fu farw ar 12 Mawrth. Roedd 
Eirwen yn wyneb cyfarwydd ar ein sgriniau 
teledu yn nyddiau HTV a chyn hynny TWW. 
...  Anne Howells a fu farw ar 13 Mawrth. 
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Ysgol Glantaf 
 

 

Eisteddfod Ysgol 

Roedd neuadd Gerddi Soffia dan ei sang ar gyfer 
Gŵyl flynyddol Glantaf. Roedd y pedwar llys yn 
cystadlu ar nifer o eitemau, megis “Doniau 
Dosbarth”, “Sêr yn eu Llygaid” a “Grŵp offerynnau 
creadigol”. Arddangoswyd talent arbennig yn 
ystod y dydd; cipiwyd y gynulleidfa o fyd pop i’r 
ffilm “Grease”, ac roedd perfformiad arbennig gan 
fersiwn Glantaf o Only Men Aloud! Hyfryd oedd 
gweld Esyllt Jones o flwyddyn 13 yn cael ei 
chadeirio yn seremoni fawr y dydd. Daeth y dydd i 

ben gyda chystadleuaeth y corau, a’r lleisiau yn 
atsain drwy’r neuadd. Dyfrig enillodd y 
gystadleuaeth hon, a Dyfrig oedd hefyd ar y brig 
ar ôl cyfrifo pwyntiau’r dydd. Diolch i bawb am 
weithio’n galed i sicrhau bod y dydd yn llwyddiant, 
a hefyd i Mrs Rhiannon Lloyd a Bethan Semmens 

am feirniadu.   

Elusennau 

Ym Mis Mawrth cyfrannodd ddisgyblion £1 i wisgo 
gwisg eu hunain a “sanau sili” i ddod i’r ysgol, er 
mwyn codi ymwybyddiaeth o elusen BEAT sydd 
yn helpu pobl â phroblemau bwyta. Casglwyd 

£800 i’r elusen.      

Chwaraeon 

Llongyfarchiadau i Lloyd Pittick sydd wedi ei 
ddewis i chwarae i garfan polo dŵr Cymru, a 
hefyd i Harriet Wade sydd yn cystadlu yng 
Nghystadleuaeth Sglefrio Iâ y Byd yn yr Eidal. 
Testun balchder yw gweld disgyblion o’r ysgol yn 

llwyddo ar lwyfan y byd. 

Mae sawl llwyddiant wedi bod i dimoedd 
chwaraeon yr ysgol, dyma flas o’r llwyddiannau 

dros y mis diwethaf: 

 Merched blwyddyn 8 yn fuddugol yng Nghwpan 

Pêl Rwyd Caerdydd. 

 Tîm A blwyddyn 7 yn ennill, a thîm B yn 
drydydd yn nhwrnament pump bob ochr 

Caerdydd. 

 Blwyddyn 10 yn bencampwyr rygbi Dwyrain 
Cymru ac yn fuddugol yn nhwrnament yr Urdd 
drwy Gymru. Collodd tîm blwyddyn 8 yn y 
rownd derfynol yn yr un gystadleuaeth. Bydd 
tîm blwyddyn 10 yn mynd ymlaen i rownd 

gynderfynol Cwpan Cymru. 

Llwyddiant Gymnasteg 

Llongyfarchiadau mawr i’r holl ddisgyblion sydd 
wedi cystadlu mewn amrywiaeth eang o 
gystadlaethau Gymnasteg yn ddiweddar. Yn 
gyntaf roedd cystadleuaeth Gymnasteg yr Urdd. 
Bu Georgia Hancock (bl.6) yn cystadlu yn y 
gystadleuaeth unigol i ferched, a daeth yn 3ydd - 
canlyniad campus iawn! Yn y gysatadleuaeth par 
cymysg ymunodd gyda’i brawd, Regan (bl.3), a 
daethant yn 2il! Yn y gystadleuaeth i fechgyn 
unigol daeth Regan yn 3ydd. Canlyniadau 

arbennig - da iawn chi!! 

Yn dilyn cystadleuaeth yr Urdd daeth 
cystadleuaeth Ysgolion Caerdydd a’r Fro. Daeth 
Georgia yn 5ed yn y gystadleuaeth unigol i 
ferched ac mi fydd hi nawr yn cynrychioli  
Ysgolion Caerdydd a’r Fro yng nghystadleuaeth 

Cymru gyfan fis nesaf. Ardderchog Georgia!! 

Bu ein tîm hefyd yn cystadlu sef Nicole Britton, 
Georgia Hancock, Regan Hancock, Eve Horbury 
a Rudi Pika. Roedd Neuadd Gerddi Soffia yn 

orlawn gyda disgyblion o nifer o ysgolion yn 
cystadlu a bu dathlu mawr wrth i’r tîm ddod yn 

3ydd. Ardderchog tîm Gymnasteg!!! 

Eisteddfod Cylch 

Aeth nifer o’n disgyblion i gystadlu yn yr 

Eisteddfod Gylch yng Nglantaf. Bu Adina Malik, 
Gareth Rowe, Finlay Richards, Gruffudd ab 
Owain, Livia Cleghorn, Chloe Holst yn cystadlu yn 

yr unawdau a’r ddeuawd. 

Roedd cyffro a balchder mawr wrth i Gruffudd 
lwyddo cael llwyfan i’r brif gystadleuaeth a 
chafodd 3ydd. Llongyfarchiadau mawr Gruffudd a 

phawb am eich holl waith caled. 

O’R YSGOLION 

Ysgol Nant Caerau 
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YSGOL NANT CAERAU  (parhad) 

 

Côr Telynau Ysgolion Caerdydd 

Mae Harriet Wood (bl.3) wedi cael ei dewis ar 
gyfer côr telynau Ysgolion Caerdydd a’r Fro. Pob 
pnawn dydd Sul mae’n ymarfer gyda disgyblion 
eraill y côr a ddaw o drawsdoriad o ysgolion 
gwahanol yr ardal. Bydd Harriet yn perfformio 
gyda’r côr yn Neuadd Dewi Sant mis nesaf. Am 

brofiad anhygoel iddi!  

Hoffem ddiolch i’n hathrawes peripatetig, Mrs 
Eluned Henry, am ei hyfforddi. Pob lwc mis nesaf 

Harriet!! 

 

 

Y Côr yn Recordio 

Aeth 40 o aelodau’r côr draw i Neuadd Hoddinott 
yng Nghanolfan y Mileniwm yn ystod mis 
Chwefror er mwyn cael eu recordio ar gyfer 
hysbyseb y BBC i gêm olaf Cymru ym 
Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad. Profiad 
arbennig oedd canu gyda nifer o gorau oedolion 
gan gynnwys Corws y BBC yn ogystal ag i 
gyfeiliant Cerddorfa’r BBC. Braf oedd bod yn rhan 

o’r ymgyrch i annog y Cymry i ganu. 

Cystadleuaeth ‘Music for Youth’. 

Ar ddechrau mis Mawrth aeth y gerddorfa a’r côr 
draw i Gasnewydd i gymryd rhan yn y  
gystadleuaeth ‘Music for Youth.’  Roedd rhaid 
perfformio rhaglen amrywiol o 10 munud o hyd ac 
roedd pawb wedi elwa yn fawr o’r profiad newydd 
yma.  Bydd y côr yn paratoi yn ystod yr wythnosau 
nesaf ar gyfer perfformio mewn cyngerdd i godi 
arian at glefyd y galon yn Ysbyty’r Waun ynghyd â 

Huw Euron a Chôr y Cwm. 

Llwyddiannau mewn Chwaraeon 

Llongyfarchiadau i Emily Chirighin, disgybl ym 
Mlwyddyn 6, a gafodd ei choroni’n bencampwraig 
trawsgwlad Cymru yn ddiweddar. Braf oedd ei 

gweld yn cael ei chyfweld ar raglen ‘Heno’ ar ôl 

gorffen y ras. 

Cafwyd llwyddiant eto eleni yng Ngala Nofio 
Genedlaethol yr Urdd. Llongyfarchiadau mawr i 

dîm nofio Merched Blwyddyn 6 a ddaeth yn gyntaf 
yn y Cyfnewid Rhydd - Georgina Withers-Boalch, 
Emily Chirighin, Mared Arch a Bethan Witchell. Ar 
ben hynny aethant ymlaen i ddod yn ail yn y Ras 
Gyfnewid Gymysg. Fe enillodd Georgina hefyd y 

fedal arian ac efydd mewn rasys unigol. 

 

 

Ysgol Fore 

Cymdeithas Carhuanawc 

R oedd yr ystafell ar Lawr 4 Llyfrgell y Ddinas 
yn llawn ar gyfer ein hysgol fore.  Ein 

siaradwyr eleni oedd Hefin Mathias, Peter Lord a 

Gareth Miles. 

“David Davies Llandinam 1880 - 1944 a’r 
mudiad heddwch yng Nghymru” oedd testun 
darlith Hefin Mathias. Yn gyfoethog, ac yn rhan o’r 
diwylliant ymerodraethol, daeth yn Aelod 
Seneddol dros Drefaldwyn yn 26 oed. Ar ôl gweld 
erchyllterau’r rhyfel byd cyntaf daeth ei ochr 
ddyngarol yn amlwg.   Gweithiodd dros ddod â 
heddwch i’r byd trwy sefydlu Undeb Cynghrair y 
Cenhedloedd ac ariannu codi’r Deml Heddwch. 
Sefydlodd Gymdeithas Goffa Genedlaethol 
Gymreig Edward VII dros gael sanatoriums ac 

ysbytai drwy Gymru. Dyn yn amlwg ddylai fod 

wedi cael mwy o’n sylw. 

Ymateb arlunwyr i argyfwng y dirwasgiad 1929 
– 1939 oedd testun darlith Peter Lord.  Cawsom  

weld yn bennaf waith tri arlunydd, yn portreadu 
caledi bywyd teuluoedd glofaol.  Roedd dau 
ohonynt - Evan Walters, Llangyfelach ac Archie 
Griffiths, Gorseinon o gefndir glofaol a pheth 
profiad o weithio dan ddaear.  Maurice 
Sochachewsky o Lundain oedd y trydydd.  
Arhosodd gyda theulu yn Talywain ger Pontypwl a 
chafodd ei waith ei arddangos yn Oriel 
Bloomsbury yn Llundain.  Bydd llyfr Peter Lord,  
'Hanes Celf Cymru 1400- 1990', yn agor ein  
llygaid i’r etifeddiaeth sydd gennym yn y 

celfyddydau cain.  

‘Y dewraf o’n hawduron’ oedd testun darlith 
Gareth Miles. Darllenodd Gareth bytiau o’r nofel 'Y 
Chwalfa' gan dynnu ein sylw at y ddeialog naturiol 
gref sydd rhwng y cymeriadau.  Bu farw T. 

Rowland Hughes yn ŵr ifanc o salwch creulon MS 
a bu raid iddo roi’r  gorau i’w waith gyda’r BBC.  
Ar anogaeth ei gyfeillion y dechreuodd ysgrifennu.  
"Fyddem ni" gofynnodd Gareth, "wedi cael 
clasuron T. Rowland Hughes yn nofelau a 

barddoniaeth petai wedi cael iechyd?"  Tybed?   

Diolchodd Keith Bush ein cadeirydd yn wresog i’r 

tri darlithiwr.  

 

 

(parhad o dud. 13) 

Datganiad organ yn y Tabernacl 

Cawsom raglen safonol ac amrywiol ac fe 

ddangosodd Iestyn feistrolaeth lwyr o’r offeryn. 
Bydd Datganiad arall yn y Tabernacl ar Ebrill 
26ain am 12.30 pan fydd yr organyddes fyd-
enwog Jane Watts yn cyflwyno rhaglen o weithiau 
amrywiol i’r organ - mynediad £5.  

Ysgol y Wern 
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NEWYDDION O’R EGLWYSI 
Eglwys  Dewi  Sant 

Dathlu  Gŵyl  Dewi 

Cynhaliwyd  gwasanaeth  
arbennig  yng  nghwmni’r  
Parchedig  Ganon  Meurig  
Llwyd  Williams,  Caplan  Esgob  
Ewrop  ac  Archddiacon  
Gweithredol  Gogledd  Orllewin  
Ewrop.  Bu  Meurig  yn  ficer  
Eglwys  Dewi  Sant  am  chwe  
blynedd. Bob yn  ail  Sul  mae’n  
teithio  i  wahanol  eglwysi  yng  
Ngorllewin  Ewrop  a  thynnodd  

ar  ei  brofiadau  wrth  wneud  
hynny  yn  ei  bregeth  rymus. 
Canodd  y  côr  yr  anthem  
“Pethau  Bychain”  a  
gyfansoddwyd  gan  ein  

horganydd,  Ieuan  Jones. 

Wedi’r gwasanaeth  croesawyd  
y  gynulleidfa  i  ginio  yn  y  

neuadd. Paratowyd  y  lluniaeth  
gan  ferched  Cylch  Dewi, a 
hwy hefyd fu’n gyfrifol  am  
addurno’r  eglwys  gyda  

blodau’r  Gwanwyn. 

Dydd  Mercher  y  Lludw 

Cynhaliwyd  dau  wasanaeth  o’r  
Cymun  Bendigaid  ac  arnodiad  
lludw  ar  y  diwrnod  pwysig  

hwn  yn y  flwyddyn  eglwysig. 

Cymdeithas  Nos  Iau 

Cafwyd  noson  hwyliog  yng  
nghwmni  Brynmor  Jones, 
brodor  o  Gaerwedros  a  chyn-
lyfrgellydd  yn  yr  adran  
Gymraeg  ac wedyn  yn  adran  
Astudiaethau Lleol  Llyfrgell  
Caerdydd. Ei  destun  oedd  
“Dŵr”  a  bu’n  darllen  a  thrafod  

cerddi lu ar  y  thema. 

Cyngerdd 

Cynhaliwyd  cyngerdd  
ardderchog  gan  Gôr  Merched  
Canna  o  dan  arweiniad  
Delyth  Medi  Lloyd,  a  

gyflwynodd  y  noson  mewn  
ffordd  gartrefol  braf. Y  
gwesteion  eraill  oedd  Shân  
Cothi, Marged  Jones  a’r  ddau  
frawd  hynod  o  dalentog, Harry  
a  Charlie Lovell  Jones. 
Cyflwynwyd  rhaglen  amrywiol  
a  safonol  ac  roedd  pawb  yn  
cytuno  ei  bod  yn  noson  i'w  

chofio. 

Eglwys y Crwys 

Bedyddio 

Mewn gwasanaeth hyfryd o dan 
arweiniad y Parch Glyn Tudwal 
Jones bedyddiwyd Osian 
Gwern, mab bach Alun a Sioned 
Tobias.  Roedd ei frawd mawr, 
Iestyn, wrth ei fodd. Y Sul 
dilynol, o dan arweiniad y Parch 
Meirion Morris, bedyddiwyd 
Manon Wyn, merch fach Helen 
Roddick a Richard Ace.  

Dymuniadau gorau i’r teuluoedd. 

Y Grŵp Merched 

Yng nghyfarfod mis Mawrth 
cyflwynodd y Dr. Diana Evans, 

Delyth Shapey, Kathleen Wood, 
Marian Williams, Nans Couch a 
Ros Williams eu hoff emyn gan 
roi eu rhesymau dros eu dewis.  
Canwyd yr emynau gyda Mrs. 
Glenys Thomas yn cyfeilio.  
Arweiniwyd y defosiwn 
dechreuol gan Mrs. Gwen 
Edwards a diolchwyd i bawb 

gan Mrs. Catherine Jobbins. 

Y Gorlan 

Bu’r aelodau ar wibdaith i 
Aberhonddu dan arweiniad yr 
Athro Dr. John Gwynfor Jones.  
Mwynhawyd ymweliadau â 
Choleg Crist a’r Eglwys 
Gadeiriol.  Trefnwyd y daith gan 

Mrs. Glenys Thomas gyda Tony 

Couch yn gyrru’r bws.  

Y Gymdeithas 

Braint oedd cael cwmni hynaws 

y tenor Mr Gwyn Hughes Jones, 
yn y Cinio Gŵyl Dewi. Cafwyd 
eitemau gan y delynores, 
Bethan Simmens.  Cadeiriwyd 
gan Mr. Gareth Rhys Davies a 
diolchwyd i bawb gan Mrs. 
Gwen Holt.  Diolch i Mrs. Catrin 

Rowlands am y trefniadau. 

Ddiwedd mis Mawrth cafwyd 
anerchiad hynod ddiddorol gan 
Mr. Rob Nicholls ar y testun ‘Â 
Phleser’.  Diolchwyd yn gynnes 

iddo gan Mrs. Eleri Bines. 

Y Gymdeithas Ddrama 

Perfformir ‘Dan y Wenallt’ yn 
Theatr y Crwys nos Fercher, 
Ebrill 30ain a nos Iau, Mai 1af.  

Croeso cynnes i bawb. 

Eglwys Minny Street 
Cydymdeimlo 
Cofiwn yn annwyl a diolchgar 
am Elin Smith. Er iddi dreulio 
llawer cyfnod yn yr ysbyty ar hyd 

y blynyddoedd bu’n aelod 
ffyddlon a chefnogol i’n 
hoedfaon a’n gweithgareddau.  
Cydymdeimlwn yn ddiffuant 
iawn â’r teulu. Cynhaliwyd 
gwasanaeth i ddiolch am ei 
bywyd yng Nghapel Minny 

Street ar 27 Mawrth. 

Aelodau Newydd 
Hyfrydwch oedd croesawu tri 
aelod newydd i’n plith yn yr 
Oedfa Gymun. Croeso cynnes 
iawn i Geraint Davies, Beti 

Jones a Rhiannon Pugh. 

Bedydd 

Braf iawn oedd tystio i 
fedydd Anwen Elin Ffion 
Rowlands, merch Bethan a Parri 

a chwaer Amy a Cerys. 

Llongyfarchiadau 

Llongyfarchiadau i Beca Ellis a 
oedd yn aelod o'r grŵp canu 
llwyddiannus 'Musicality' a 
enillodd y gystadleuaeth 'Sport 

Relief does Glee' ar y BBC. 

Arddangosfa’r Eglwys 
Agorwyd Arddangosfa Eglwys 
Minny Street yn rhan o Stori 
Caerdydd yn yr Hen Lyfrgell yn 

Yr Ais ac mae’n werth ei gweld.    

Y Gymdeithas 

I ddathlu ein nawddsant  cafwyd 
noson wych gan ein Gweinidog 
yn sôn am ddirgelion Cadeirlan 
Tŷ Ddewi ac yn ein hannog, i 
‘fod yn llawen yn ein ffydd’.   
Hefyd cawsom noson ddiddorol 

iawn gan Beth Roberts yn sôn 
a m y  d atb ly g i ad au  yn 

Amgueddfa Sain Ffagan. 

PIMS 
Cafodd PIMS hwyl yn cael ras 
crempogau,  cwis ,  bwyta 
crempogau, cynnal noson o 
ddifyrrwch llwyr, a chyflwyno 

cyngerdd o’r safon uchaf.   

Codwyd £300 tuag at Apêl Haiti.   

Pregethau’r Gweinidog 
Themau pregethau’r gweinidog 
yn ystod y Grawys yw Pymtheg 
Gorsaf y Groes. 
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Ebeneser 
Pwy yw Duw? 
Aeth criw ohonom i eglwys 
Highfields ar 1 Mawrth i wrando 
ar yr Athro John Lennox o 
Brifysgol Rhydychen.  
Cyflwynodd y gyfres DVD ar 
Dduw, ‘Exploring the God 
Question’. Cyfres 6 phennod yw 

hon sy’n ceisio ateb cwestiynau 
fel, ‘Oes lle i Dduw a 
Gwyddoniaeth?’, ‘Ydy’r meddwl 
dynol yn gallu profi bodolaeth 
Duw?’ Noson ddiddorol a 
mynnwch gyfle i wrando arno: 

www.thegodquestion/explore 

Cyrddau pregethu 

Ar Sul 9 Mawrth roedd hi’n 
bleser cael croesawu'r Parch 
Ddr Geraint Tudur i’n plith. Yn y 
bore aeth â ni i Effesiaid 3 gan 
sôn am ‘hyd, lled, uchder a 
dyfnder Crist’. Yna yn y nos aeth 
ymlaen i Effesiaid 4 a sôn am 
‘oddefgarwch mewn cariad’ ac 
am y sialensiau i ni fel 
Cristnogion yn y Beibl. Diolch 
am ei neges i’n herio, nid yn 
unig nawr, ond i’r dyfodol.  
Cinio Gŵyl Ddewi 

Unwaith eto eleni aeth criw da 
ohonom i ddathlu ein Nawdd 
Sant drwy gael pryd o fwyd â’n 
gilydd yng Nghlwb Golff yr 
Eglwys Newydd. Ein siaradwr 
gwadd eleni oedd Gwynn 
Matthews. Braf oedd cael ei 
groesawu i’n plith gyda Mair, ei 
wraig. Yn siaradwr medrus a 
d i dd or o l  a et h â  n i  o 
chwedloniaeth a hanes Macsen 
Wledig i’r ffaith mai’r prif bethau 

a adawyd o’u hôl gan y 
Rhufeiniad oedd Cristnogaeth. 
Diolch iddo am ein deffro i beth 
o’n hanes a’n hetifeddiaeth.  
Nansi Evans (1920 - 2014) 
Tristwch mawr oedd clywed am 
farwolaeth Nansi Evans, 
Tyllgoed yn Ysbyty Llandochau 
ar 19 Chwefror  Roedd yn un o 
aelodau ffyddlonaf ac anwylaf 
Ebeneser. Cydymdeimlwn a’i 

theulu a ffrindiau i gyd. 

Llongyfarchiadau 
…i Esyllt Jones ar ennill y 
Gadair yn Eisteddfod Glantaf. 
Hefyd fe basiodd ei phrawf gyrru 
yn ddiweddar. Da iawn hi wir!     

 

Bethel Rhiwbeina 

Yn ystod Dydd Gweddi Byd 
Eang y chwiorydd cynrychiolwyd 
Bethel mewn gwasanaeth yn y 

Tabernacl ar y 7 Mawrth gan 
Mrs Shirley Williams, Dr Rosina 

Davies a Mrs Mair Dyfri. 

Dymunwn yn dda i Carol 
O’Donnell sy wedi bod yn 
Ysbyty’r Brifysgol yn ddiweddar.  
Cydymdeimlwn â Sue Urwin a 

gollodd ei mam yn ddiweddar.  

Dathlwyd Gŵyl Ddewi mewn 
cinio yn y Park House a daeth 
dros 30 o’r aelodau ynghyd i 
fwynhau’r achlysur. Daeth   

Trystan Francis i’n diddanu. 

Ar nos Iau y 27 Mawrth 
croesawyd Cyngor Eglwysi 
Cymraeg Caerdydd i’n plith wrth 

baratoi i ddathlu’r Pasg. 

 

Salem, Treganna 
Swper Gŵyl Ddewi 
Cawsom swper arbennig yn 
Elganos, i ddathlu Gŵyl Ddewi 
Bwyd ardderchog ac adloniant 

gan Trystan Francis. 

Bedydd 

Bedyddiwyd Gruffudd, mab Aled 
a Bethan Morgan ar 16 Mawrth 
yn Salem. Pob dymuniad da. 
Clwb llyfrau 
Daeth y clwb at ei gilydd i drafod 

'Gabriela' gan John Roberts. 

Clwb brecwast 
'Pobi at Bobath' - codwyd arian 
tuag at yr achos da yma yn y 
clwb brecwast y mis hwn, sydd 

wedi cyfarfod ddwywaith.  

Clwb coffi, grŵp canu 
Daeth y clwb coffi at ei gilydd yn 
ystafell Edwin a bu'r grŵp canu 

wrthi'n ddyfal bob nos Fawrth.  

Adran yr Urdd 
Mae'r adran wrthi'n ddyfal yn 

paratoi ar  gyfer yr Eisteddfod 

Sir yn y Barri ar 5 Ebrill.  

Cylch trafod Beiblaidd 
Trafodwyd Samuel 1; Sam. 3 

adn. 1-20 y mis hwn. 

Perfformiad Les Miserables 
Gwych oedd gweld cynifer o 
bobl ifanc Salem yn serennu 
yng nghynhyrchiad arbennig 
Ysgol Plasmawr o Les Mis. 
Perfformiadau arbennig iawn, 

llongyfarchiadau mawr! 

Tabernacl 

Oedfa Fedydd 

Ar fore Sul olaf Chwefror, 
agorwyd y fedyddfa  er mwyn 
arwain Manon George drwy’r 
ordinhad o fedydd.  Mae’n 
amlwg wedi ymsefydlu yn yr 

eglwys ac yn hapus yn ein plith.   

Bore Coffi. 

Gwerthfawrogwyd bore coffi 
llwyddiannus yng nghartref Beryl 
Eurig ym mis Chwefror a 
chawsom y pleser o ymweld â 
chartref Wyn a Megan Morris 

ym mis Mawrth.   

Cymdeithas y Chwiorydd 
Mwynhawyd nifer o gyfarfodydd 

difyr yn ddiweddar ac yn eu plith 
gyflwyniadau gan Huw Jones a 
Peter Dewi Richards.  Ann 
Williams, un o’n haelodau 
newydd, a soniodd am ei 
phrofiad fel nyrs, yn arbennig ei 
chyfnod yn gweithio yn Ysbyty’r 
Infirmary Caerdydd. 
Mwynhawyd prynhawn arall dan 
drefniant Margaret Rees pan 
siaradodd Val Simpson, Rhian 
Davies James a Margaret 
Mostyn Jones ar y testun 

‘Trysorau’.   

Cymdeithas Nos Fawrth 
Cynhaliwyd cyfarfodydd hyfryd a 
gwerthfawr ym mis Chwefror. Bu 
Einir Dafydd yn ein difyrru drwy 
gyflwyno detholiad o’i chaneuon.  
Roedd y mwyafrif ohonynt yn 
gysylltiedig â’i hardal enedigol 

yng Ngogledd Penfro. Ail 
siaradwr y mis oedd Menna 
Machreth - sydd newydd 
ddechrau ar ei swydd fel 
ysgogwr cenhadol gydag Undeb 
Bedyddwyr Cymru a’r BMS.  
Gan y trydydd siaradwr, Huw 
Chiswell  cawson hanes creu 
rhai o’i ganeuon enwocaf  a 

braint oedd cael ei gwmni. 

Datganiad Organ  
Iestyn Evans, un â’i wreiddiau 
yn Sir Benfro,  yw un o’r 
organyddion mwyaf disglair ac 
ar hyn o bryd, ef yw Ysgolor 
Organ Abaty Westminster, 
Llundain. Ef oedd yn gyfrifol am 
gyflwyno Datganiad Organ ar 
Ddydd Gŵyl Ddewi ac roedd hi’n 
hyfryd gweld cynifer o bobl yn y 
gynulleidfa.  (parhad ar dud. 11) 
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Mae rhaglen yr Aelwyd yn parhau'n hwylus. 

Ar Chwefror 19 cyflwynodd pedwar aelod 
wahanol agweddau ar filltir sgwâr eu plentyndod 
a'u hieuenctid.  Soniodd Eirlys Roberts am y 
newid ieithyddol yn ysgolion Penllyn - yn Ysgol 
Abersoch, oedd yn gwbwl Gymraeg yn ei chyfnod 

hi'n blentyn yno.  Ond erbyn hyn mae'r ysgol 
gynradd ac Ysgol Uwchradd Botwnnog wedi 
newid oherwydd y mewnlifiad i Sir Fôn.  

Dyfynnodd y gerdd - 

"Nefoedd yw Llŷn ar derfyn dydd 

Lle i heniaith gael llonydd."     

(Meirion Macintyre Hughes) 

Milltir sgwâr Idwal Hughes oedd Dyffryn Tanat.  
Fe'i ganed ym Mhenybont Fawr, ac ymfalchïai yn 

ardal Llanrhaeadr ym Mochnant a Llangynog.   

Aeth Avril Pickard â ni ar daith hanesyddol i 
Lanbedr Pont Steffan.  Disgrifiodd Plas Peterwell, 
Glynhebog (Falcondale nawr) a Choleg Dewi 
Sant.  Ymffrostiai yn nylanwadau Capel Soar a'r 

Urdd arni'n ifanc. 

Eglurodd y Parchg.Dyrinos Thomas fod ganddo 
ef barch at amrywiol filltiroedd sgwâr o 
Langyfelach, Garnswllt i Lundain.  Dywedodd 

iddo'n fyw hirach yng Nghaerdydd nac unrhyw 
ardal arall, ar ôl gweinidogaethu yn Llanerfyl a 

Phontiets. 

Gwr Gwadd Cinio dathliad Gŵyl Ddewi oedd 
Jon Gower, awdur nodedig a fu'n olrhain ei hanes 

yn yr Unol Daleithiau ac wrth lunio ei nofelau 
diddorol.  Gweinwyd y wledd gan chwiorydd yr 
Aelwyd, a'r llywydd oedd y Parchg. Haydn 

Thomas. 

Un o uchafbwyntiau'r rhaglen yw’r Cwis 

Blynyddol a luniwyd gan Mair ac Idwal Hughes.  
Cafodd saith tîm hwyl ar Fawrth 20fed yn trafod yr 
atebion i gwestiynau dyrys a difyr, er enghraifft 
lluniau beth, ple a pwy, posau cryptig, hanesyddol 
ac ati.  Roedd y ddau wedi chwilota'n eang i greu 
cwis diddorol iawn.  Y llywydd oedd y Parchg. 

Allan Pickard. 

 

 
Hanes  

y Cylch Cinio -  
Y Bennod Olaf?  

 

D echreuodd Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd 
cyn i'r rhan fwyaf ohonoch gael eich geni - 

yn 1951.  Mae wedi bod yn cwrdd yn rheolaidd ers 
hynny, gyda nifer o aelodau yn disgyn yn raddol 

gydag amser.   

Yn y dechrau, nid oedd llawer o gystadleuaeth, 
ar wahân i'r eglwysi, a doedd dim llawer o siawns i 
gwrdd â threulio cwpwl o oriau yng nghwmni 
cyfeillion oedd yn siarad Cymraeg.  Erbyn hyn 
mae'n bosib ymaelodi a nifer o gorau a 
chymdeithasau; i fynychu gigs a chyngherddau; i 
ddarllen y newyddion, gwylio'r teledu a phori'r we 

a chael addysg trwy gyfrwng y Gymraeg.   

Mae'n rhaid diolch yn arbennig Alun Reynolds, 
sydd wedi cadeirio'r Cylch ers saith mlynedd.  Heb 

Alun, dim siaradwyr.  Heb siaradwyr, dim Cylch! 

Erbyn i chi ddarllen hwn, mae'n bosib mai dim 
ond un cyfarfod fydd ar ôl o'r cylch - i drafod sut i 
ddirwyn y Cylch i ben.  Os oes diddordeb gyda chi 
i weld y Cylch yn parhau, dewch i'n cyfarfod ar Fai 
12fed - cysylltwch â fi trwy e-bost 

(ajcouch@yahoo.co.uk). 

Aelwyd Hamdden 
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Ebrill 
 

Iau, 10 Ebrill 

Cylch Cinio Merched 
Caerdydd. Noson yng nghwmni 
Alun Wyn Bevan, yng Nghlwb 
Golff Radur am 7.00pm ar gyfer 
7.30pm. Manylion pellach: Sian 

Dowling (029-2075-3670). 

Gwener - Sadwrn, 11-12 Ebrill 

Theatr Bara Caws yn cyflwyno 
'Dros y Top', rifiw gymunedol 

newydd i nodi canmlwyddiant 
dechrau'r Rhyfel Mawr, yng 
Nghanolfan Llanofer, Treganna, 
am 7.30pm.  T ocynnau: 
w w w . w e g o t t i c k e t s . c o m /
theatrbaracaws neu ffoniwch 
01286 676335. 

Sadwrn, 12 Ebrill 

Bore coffi rhwng 10.30 a 12.00 
ar gyfer rhai sy’n dysgu 
Cymraeg. Sgwrs am 11.00am 
gan y Parch. Gwynn Williams 
am Eiriadur Thomas Charles. 

Yn adeilad yr Eglwys 
Efengylaidd Gymraeg, Harriet 
St, Cathays. Croeso cynnes. 

Mercher, 16 Ebrill 

Aelwyd Hamdden Cymry 
Caerdydd. Taith brynhawn i 

Aberhonddu. 

Sadwrn, 26 Ebrill 

Datganiad Organ gan Jane 
Watts yn y Tabernacl, Yr Ais, 
am 12.30pm. Tocynnau: £5 

(oddi wrth aelodau Pwyllgor yr 
Organ, neu ffoniwch 029-2065-

7475, neu wrth y drws). 

Llun, 28 Ebrill 

Cymdeithas Gymraeg 
Rhiwbina. ‘Perthnasau Draw.’ 
Sgwrs gan Bob Pugh, yng 
nghapel Bethany, Heol 

Llanisien Fach, am 7.30pm. 

Mercher, 30 Ebrill 

Aelwyd Hamdden Cymry 
Caerdydd. Yr Athro Glyn Evans 

Jones yn ymdrin â 
thafodieithoedd. Yn festri Capel 

Minny Street am 2.00pm. 

 

Mai 
 

Iau, 1 Mai 

Clwb Gwawr Llygaid y Dydd. Ar 

Galan Mai yn Institwt Llandaf 
am 7.45pm. Manylion pellach: 
clwbgwawrcaerdydd@hotmail.com 

Mercher, 7 Mai  

Merched y Wawr Bro Radur. 
N o s o n  G w e n l l i a n  y n g 
nghwmni’r Athro John Gwynfor 
Jones yn neuadd Capel y 
Methodistiaid, Windsor Road, 

Radur, am 7.30pm. 

Mercher, 7 Mai 

Cylch Cadwgan. Jon Gower yn 
siarad ar y testun, ‘Ffynonellau 
Ffuglen’, yn Y Ganolfan, 
Tabernacl, Yr Efail Isaf, am 
8 . 0 0 p m .  C y d n a b y d d i r 
cefnogaeth L lenyddiaeth 

Cymru. 

Llun, 12 Mai 

C y l c h  C i n i o  C y mr a e g 
Caerdydd, yng Ngwesty 
Churchills am 7.00pm ar gyfer 
7.30pm. Cyfarfod i drafod 

dyfodol y Cylch. Manylion 
pellach gan Tony Couch:  
029-2075-3625 neu  

ajcouch@yahoo.co.uk). 

Mawrth, 13 Mai 

Darlith Goffa Islwyn (dan 
nawdd Ysgol y Gymraeg, 
Prifysgol Caerdydd) ar y testun 
‘Dau o’r Deheuwyr: Hywel Dafi 
a Lewys Morgannwg’ gan Dr A. 
Cynfael Lake (Abertawe). Yn 
Ystafell 0.31, Adeilad John 

Percival (Adeilad y Dyniaethau 
gynt), Safle Rhodfa Colum, 
Pr i fysgol  Caerdydd,  am 
5.30pm. Croeso cynnes. 

Mawrth, 13 Mai 

Merched y Wawr Caerdydd. 
Cynhelir noson i’r dysgwyr yn 
neuadd Eglwys Fethodistaidd 
C y n c o e d ,  W e s t mi n s t e r 
Crescent am 7.30pm. Croeso 
cynnes i bawb. Manylion 

pellach: 029-2075-4379.  

Mercher, 14 Mai 

Aelwyd Hamdden Cymry 
Caerdydd. Mari Price yn trafod 
‘Fy Holl Lun’. Yn festri Capel 

Minny Street am 2.00pm. 

Sadwrn, 17 Mai 

Bore coffi rhwng 10.30 a 12.00 
ar gyfer rhai sy’n dysgu 
Cymraeg. Sgwrs am 11.00am 

gan yr Archdderwydd Christine 
J a m e s  a r  y  t e s t u n 
‘Ornithophobia!’ Yn adeilad yr 
Eglwys Efengylaidd Gymraeg, 
Harriet St, Cathays. Croeso 

cynnes i bawb. 

Sadwrn, 17 Mai 

Côr Philharmonic Caerdydd yn 
perfformio Offeren St Cecilia 
(Messe Solennelle)  gan 
Gounod yn Eglwys Dewi Sant 
am 7.30pm. Tocynnau £8 gan 

aelodau’r côr neu wrth y drws. 

Llun, 19 Mai 

Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. 
Cyngerdd gan Gôr yr Enion, yng 
nghapel Bethel, Rhiwbina, am 

7.30pm. Tâl mynediad: £5. 

Llun, 19 Mai 

Cymdeithas Wyddonol Cylch 
Caerdydd. Sgwrs am hanes 
cylchgrawn Y Gwyddonydd gan 

yr Athro Glyn O. Phillips 
(Canolfan Ymchwil Hidrocoloid), 
yn Ystafell G77 ym Mhrif Adeilad 

Pr i fysgol  Caerdydd,  Parc 
Cathays, am 7.30pm. Croeso i 
bobl nad ydynt yn ‘arbenigwyr’ 

gwyddonol. 

 

Anfonwch fanylion ar gyfer y 
Digwyddiadur at Yr Athro E. Wyn 
James, 16 Kelston Road, Yr 
Eglwys Newydd, Caerdydd. 

CF14 2AJ. 

Ffôn: 029 2062 8754: e-bost: 

JamesEW@caerdydd.ac.uk 

 

Adloniant Gwahanol 

HUD A LLEDRITH GEIRIAU 

Detholiad o Lenyddiaeth Gymraeg 
gan  

ARTHUR MORRIS JONES 
(cyn aelod o Gwmni Repertori’r BBC) 

 
“Un o’r lleisiau cyfoethocaf 

yng Nghymru.” 
(Meredydd Evans) 

Os am drefnu noson, cysylltwch â 
02920 594 223 

Y 

DIGWYDDIADUR 

http://www.wegottickets.com/theatrbaracaws
http://www.wegottickets.com/theatrbaracaws
mailto:clwbgwawrcaerdydd@hotmail.com
mailto:ajcouch@yahoo.co.uk
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Caerdydd Ddwyieithog 
 Dyna deitl i godi calon! Ie wir, ac achlysur i godi 
calon oedd y gynhadledd a gynhaliwyd yn Neuadd 
y Ddinas ar y 6ed o Fawrth dan nawdd Cyngor y 

Ddinas. Roedd y lle’n llawn pobl o bob oed ac yn 
fwrlwm o berfformiadau gan ddisgyblion ysgol, 

cyflwyniadau diddorol ac areithiau llawn addewid. 

Gobeithio y caf gyfle rywbryd eto i sôn am rai 

o’r agweddau hynny, ond un o’r cyfraniadau i roi 
gwir ysbrydoliaeth i’r gynulleidfa – ac i ddarllenwyr 
Y Dinesydd, oedd cyfraniad dau brif-ddisgybl 
Ysgol Plasmawr – Enlli Parri, o gefndir hollol 
Gymraeg, ac yn gynnyrch Ysgol Gynradd 
Gymraeg Pwll Coch, a Garyn Young, o gefndir di-
Gymraeg yn Nhrelái, ac yn gynnyrch Ysgol 

Gynradd Coed y Gof.  

Roedden nhw’n cynrychioli to ifanc y 

Brifddinas, yn llawn brwdfrydedd a hyder.  

Soniodd y ddau am y twf anhygoel yn y 
Gymraeg yn y ddinas yn ystod y 30 mlynedd 
diwethaf. “O ganlyniad i hyn,” meddai Enlli, “mae’r 
iaith dipyn yn fwy amlwg ar y strydoedd, yn y 
bwytai ac mewn siopau. Mae’n bosib byw 
elfennau o’ch bywyd trwy gyfrwng y Gymraeg yma 

bellach.”  

Ac meddai Garyn, “Fel rhywun sy’n gweithio 
mewn archfarchnad ar benwythnos rwy’n gweld y 
cyfleoedd sydd ar gael i ddangos i bobl fy mod yn 
medru’r Gymraeg. A oes angen edrych eto ar 
ddatblygu’r defnydd o fathodynnau ‘Medru’r 
Gymraeg’, gyda phob cwmni yn y brifddinas yn 

gorfod eu defnyddio?” Diddorol! 

Eu prif neges i’r Gynhadledd oedd hyn: “Yn sicr 
mae yma botensial i ddatblygu dinas ddwyieithog. 
Fodd bynnag, er mwyn sicrhau hynny rhaid 
gwneud yn siŵr bod y Gymraeg ar gael i bawb, 
beth bynnag fo’u cefndir ieithyddol a lle maent yn 

byw.” 

Bryan James 

Rhan o araith  

y Cynghorydd Huw Thomas  

M ae yna fwy o siaradwyr Cymraeg yng 
Nghaerdydd, gyda 36,700 o siaradwyr, nac 

yng Ngheredigion. Mae’r ddinas yn newid, ac mae 
angen i ni fel Cyngor, ac i ni yn y stafell hon, fel 

aelodau o’r gymuned Gymreig, addasu hefyd. 

Ni fydd hi’n ddigonol yn y dyfodol i ddibynnu ar y 
Fro Gymraeg i fod yn gadarnle i’r iaith. Mae angen 
i’r arweiniad ddod oddi yma, o’r brifddinas, i 
ddangos y gall y Gymraeg ffynnu yn yr unfed 
ganrif ar hugain a goroesi fel iaith fodern, iaith 

busnes, iaith diwylliant, iaith cymuned. 

Pwrpas y gynhadledd heddiw yw dechrau’r 
drafodaeth am sut i gyflawni hyn. Mae gan 
Gyngor Caerdydd ran hanfodol i’w chwarae, ond 
does gennym ni mo’r gallu na’r adnoddau i lwyddo 

ar ein pen ein hun.   

Dyna pam bydd partneriaethau, a chydweithio 
gyda mudiadau fel y rhai sy'n cael eu cynrychioli 
yma heddi, yn hanfodol i lwyddiant Caerdydd 

ddwyieithog.    

Alla i ddim gor-ddweud y problemau ariannol 
sy'n wynebu Cyngor Caerdydd.  Mae angen i ni 
gydweithio'n well i sicrhau fod yr arian sydd ar 

gael yn cael ei wario yn y ffordd orau posibl, gan 
adeiladu ar gryfder - ar resilience - y gymuned 

Gymraeg leol. 

Fe allaf eich sicrhau fodd bynnag, er gwaethaf 

y problemau ariannol sy'n ein hwynebu, o'r 
ewyllys da sydd gan y weinyddiaeth hon tuag at 
faterion Cymraeg, a'r dyhead gwirioneddol sydd 
ganddo ni i amddiffyn a hybu'r iaith yn y ddinas. 
Mae'r drws bob amser yn agored i unrhyw 

syniadau am sut i ehangu'r Gymraeg yn y ddinas. 

Does dim rheswm pam na allwn ni wneud y 
weledigaeth o greu prifddinas wir ddwyieithog yn 
realiti. Mae’r gwaith yn dechrau heddi. Gadewch i 
ni felly gymryd y cam cyntaf gyda’n gilydd, gan 

wybod taw dyna’r unig ffordd i lwyddo. 

 

 

Enlli Parri a Garyn Young, prif ddisgyblion Ysgol Plasmawr a 
gyfrannodd i’r gynhadledd 
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   Rhif: 141 
 
 

 
 
 

 

Ar Draws 

1. ‘O! distewch ------ donnau 

     Tra fwy’n gwrando llais y nef’ (WW) (10) 

6. Meddygon yn cyfnewid awyr iach (7) 

7.  A yw cam n’ôl yn arwain i’r gwas bach? (5) 

9.  Rownd a rownd (6) 

11. ‘Hen estron gwyllt o ‘ddant y llew’ 

      A ------ lond ei wên’ (Crwys) (6) 

12. Porfa William mewn gair (5) 
13. Aderyn bach yn ymddangos mewn cwmni  

coll (4) 

15. Yn ddiwethaf mae’r claf yn colli’i ben ar ôl 

dim (4) 

16. Y llanc yn mynd yn rhydd (2,3) 

18. Pwysleisio gwneud marc mewn cnau  ar yn 

ail(6) 

19. Mari yn troi’n aderyn (6) 

22.Llid i rai digalon yn ddoniol (5) 

23. Dysgu asio o gwmpas tudalen (7) 

24. ‘Haleliwia! Haleliwia! 

      ----- ----- ----- yn ein lle ‘(anad)(3,1’1,5) 

 

I Lawr 

1. Cadw rhag ochenaid mewn amgylchiadau 

hanner diogel (5) 

2. ôl gwin yn gwneud pethau’n aneglur (6) 

3. ‘Dim ond ffŵl sydd yn gofyn 

      Pam bod ---- yn wyn ‘ (DI) (4) 

4. ‘A llym gyfiawnder oddi fry 

     Yn saethu mellt ---- ---- du’ (WJ)(1’1,5) 

5. Blaenoriaid annibynol (10) 

7. Mae hon yn dechrau meddwl am iechyd 

Robin (4) 

8. Ail i’r crwban? (10) 

10.Rhwydwaith un sy’n dychwel a dangos 

boddhâd (5) 

11.Perffaith, gwrthod mewn dim (5) 

14. Clerig tanllyd yn dechrau estyn i’r tir gwael 

(7) 

16. Cael egni allan o ddaeargryn niweidiol (4) 

17. Ffordd i mewn cyflymach i gallon meddw (6) 

20. Gwlad yn codi o’r llaid niwclear (5) 

21. Y llipa all fod yn achos tisian tymhorol (4) 

Atebion Croesair Rhif 139 

Ar Draws                                                                                    
1. Gwael golledig   7. Dirifedi   8. Afal   9. Odli   11. De-
niadol   12. Yn unig   14. Digrif   16. Cyflwyno   19. Awdl   

21. Egin   22. Diorchwyl   23. Diddiflanedig 
I Lawr                                       

1. Godro   2.Enillion   3. Gweld    4.Lleianod    5. Drama    

6. Gwahoddiad    10.Dan gysgod  13. Gwyndaf            

15. Gwarchae    17. Llonydd    18. Ogofa    20. Lelog 

  A       

D I N E S 

  R       

  1  2  3    4   

5             

6        7    8 

             

9     10  11      

    12         

13  14       15    

    16    17     

18       19   20   

      21       

22      23       

             

 24            

Enillydd Croesair Rhif 139 
Peter Rowlands, Caerffili 

Danfonwch eich atebion at Rhian Williams erbyn 7 Mai 2014. 
22 Heol Cae Rhys, Rhiwbeina, Caerdydd, CF14 6AN  

(parhad o dud.20) 

Ond ddoe oedd hynny, a hyn yw heddiw – ac 
roedd yn bryd canolbwyntio ar y gwaith mewn 
llaw. Dros y chwarter agoriadol dangosodd 
Gwernyfed gryn styfnigrwydd a menter. Ond 
wedyn dyma olwyr y Cwins yn mynd amdani. Ar 
sail ymdrechion glew y pac dyma nhw’n torri’n 
rhydd. Nid oedd gan yr ymwelwyr ateb i rediadau 
treiddgar Paul Adams, parodrwydd Dafydd 
Franklin i adael ei asgell a chwilio am y bêl, cais o 
bell gan Siôn Elis – na’r math o basio a rhedeg a 

arweiniodd at gais Ross Harries. Y sgôr terfynol 

oedd  41-11.  

Rhagorodd bechgyn Gatland ar hynny nes 
ymlaen yn y dydd, mae’n wir, a da iawn nhw. Ond, 
yn ei ffordd ei hun, fe ddaeth y fuddugoliaeth hon 
â phleser enfawr i fois yr ystlys - digon, am y tro o 
leiaf, i chwalu’r tarth o nostalgia a oedd wedi 

bygwth eu traflyncu’n llwyr cyn dechrau’r chwarae. 

Adeg ysgrifennu, mae gan y Cwins ddeuddeg 
pwynt o fantais dros Wattstown, y tîm sy’n ail 

iddynt yn eu hadran.     Gohebydd y Cwins 
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Lowri Haf Cooke 

Colofn Fwytai Merch y Ddinas 

“Dyma’r profiad gorau eto i mi 

yng Nhaerdydd.” 

U nion flwyddyn yn ôl, enillais ysgoloriaeth 
Llenyddiaeth Cymru i agor archifau arloeswr 

o Gymru ym maes California Cuisine. Profais 

daith o ddarganfyddiadau wrth ddilyn ôl traed y 

gourmand o Gymro Idwal Jones (1888- 1964). 

Roedd yn awdur a roddodd bwys mawr ar 
gynnyrch lleol a thymhorol, gan gymeryd amser i 

sawru bwyd da a bywyd. 

Pe bai modd ei atgyfodi o’i fedd yn Hollywood, 
a’i hudo i ddinas Caerdydd, rwy’n tybio y byddai 
Idwal wrth ei fodd â The Penylan Pantry, a 
phenwythnos arbennig a gynhaliwyd yno’n 

ddiweddar. 

Mae’r caffi a deli dymunol, a sefydlwyd ar 
droad y flwyddyn yn cynnig cynnyrch Cymreig o’r 
radd flaenaf  - a dyna’n union ddenodd 

ddiddordeb cogydd o fri. 

Ar ddiwedd mis Ebrill, gwireddir breuddwyd 
James Sommerin yn dilyn cyfnod o gynllunio 
mawr. Wedi blynyddoedd o greu argraff, a chipio 
seren Michelin i The Crown at Whitebrook, Sir 
Fynwy, mae’r cogydd o Gaerleon yn agor ei fwyty 

ei hun, ar safle caffi Rabbioti’s ger Pier Penarth. 

I gynnig rhagflas o’i fwydlen, sefydlodd fwyty 
dros dro, a chafwyd tair noson lwyddiannus iawn 
yn The Penylan Pantry. Trawsffurfiwyd y caffi 
cymunedol yn hafan hudolus fin nos, gan gynnig 

gwledd gradd Michelin ym Mhenylan. 

Yr hyn oedd ar gynnig oedd bwydlen flasu 
chwe chwrs, oedd yn wefr yn wir i’r synhwyrau. 

Dechreuwyd â chwrs caws a gyfosododd ffyn bara 
ffenigl gyda gougère gruyere a chaws gafr siarp 

Dorstone, Swydd Henffordd. 

Toddi ar dafod wnaeth y confit cyw iâr, a 

ddyfnhawyd gan ddail berwr y gerddi ac olew 
cyrri. Dilynwyd hyn gan saig orchestol, oedd yn 
wrthgyferbyniad llwyr rhwng ravioli langwstin â 

saws  siocled gwyn. 

Cyflwynwyd ffiled cig eidion a chynffon ych 
brwysiedig o Gwmbrân â saws seleriac ar haenen 

o haidd; paratowyd y cyfan yn berffaith. 

Gorffenwyd  y pryd â dau bwdin bendigedig, 
gan gynnwys Mouse siocled, diliau mêl a cheirios. 

Seren y sioe i mi oedd stiw riwbob tymhorol, a 
gyfoethogwyd â blas taragon a sinsir. Fel yn 
achos y saig bysgod a siocled gwyn, profias 

ffrwydriad hynod bleserus yn fy mhenglog! 

Wedi cinio Sul anarferol yng nghwmni’r ddwy 
chwaer, diolchais i’r Chef am noson arbennig 
iawn. Rhannodd gyfrinach ei lwyddiant a’i 

weledigaeth a mi; yn syml, cael hwyl wrth ei waith. 

Dyma’r profiad gorau eto i mi yng Nghaerdydd; 
dymunaf yn dda i fwyty James Sommerin ym Mro 

Morgannwg. 

The Penylan Pantry, 32 Heol Kimberley, Penylan, 
CF23 5DN 

www.jamessommerinrestaurant.co.uk 

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

Dydd Gweddi  

Byd-eang y Merched 
 

C ynhelir y digwyddiad hwn ledled y byd ar 
ddydd Gwener gyntaf mis Mawrth bob 

blwyddyn. Paratoir y rhaglen gan ferched sy’n 
Gristnogion mewn gwahanol wledydd ac eleni 

merched yr Aifft oedd yn gyfrifol amdani. 

I Gapel y Tabernacl yr aeth merched Caerdydd 
ar 7 Mawrth a buodd eglwys Dewi Sant a chapeli 
Bethel, Salem a Minny Street yn cyflwyno 
dyheadau Cristnogion yr Aifft. Mae’n amlwg oddi 
wrth y rhaglen fod Cristnogion yr Aifft wedi 

gobeithio gweld dyddiau gwell ond, fel y 
dywedodd Eirlys Pritchard Jones yn ei 
hanerchiad, “Pair o chwyldro a gwrthryfel sydd 
yno, a’r fyddin mewn grym”.  Mae tua 17 miliwn o 
Gristnogion yn yr Aifft ond bu ymosodiadau ar 
bobl ac eglwysi yn dilyn dirywiad goddefgarwch 
rhwng y crefyddau. Does dim hawliau gan ferched 
yno a syfrdanol oedd clywed bod trais yn eu 

herbyn yn gwbl gyffredin a chyfleoedd addysg yn 

brin. 

Y pwnc a ddewisodd merched yr Aifft ar ein 
cyfer eleni oedd gobaith ac addewid 

proffwydoliaeth Eseia:  

Rwy’n gweld ffordd yn yr anialwch 
                  ac afonydd yn y diffeithwch. 

http://www.jamessommerinrestaurant.co.uk
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Supachai 

Dysgwr y Ddinas 

Colofn yng ngofal Suzanne Condon, Swyddog 
Dysgu Anffurfiol, Canolfan Cymraeg i 

Oedolion Caerdydd a Bro Morgannwg. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mae Supachai yn dod o Wlad Thai. Mae e'n byw 
yng Nghaerdydd ac yn astudio ar gyfer gradd PhD 

mewn deintyddiaeth. 

Sut mae Gwlad Thai yn wahanol i Gymru!   

Pobl Thai ... Pethau dych chi ddim yn 

gwybod amdanyn nhw 

Pan dych chi’n siarad am Wlad Thai... beth dych 
chi’n meddwl amdani hi? Bwyd blasus? Traeth 
hyfryd? Hoffwn i gyflwyno rhywbeth am ddiwylliant 

ac arferion pobl gwlad Thai .  

Gwenau (‘Yim’ – yn Thaieg) 

Mae Gwlad Thai yn cael ei galw yn “ The Land of 
Smiles” oherwydd bod chi’n gallu gweld pobl Thai 

yn gwenu ym mhobman. Ond mae tua 13 math o 
wenau gwahanol yng Ngwlad Thai! e.e.‘Yim Thak 
Thaai’ yw’r wên i gyfarch ei gilydd, a ‘Yim Soo’ 

yw’r wên pan eu bod nhw’n wynebu brwydr. 
Mae’n ddiddorol bod pobl Thai yn defnyddio 
gwenu fel ateb pan nad ydyn nhw’n gwybod 
rhywbeth. Os dych chi’n gofyn rhywbeth iddyn 
nhw ac maen nhw’n gwenu a mynd yn ddistaw ... 
dych chi’n gallu dyfalu bod nhw ddim yn gwybod 

yr ateb! 

‘Wai’ 

Rhaid i bobl Thai wneud ‘Wai’ pan eu bod nhw’n 
cyfarch, diolch i rywun, neu’n dangos parch, e.e. 
os dych chi’n rhoi tip (arian) i weinydd/weinyddes, 
mae e/hi yn rhoi ‘Wai’ yn ôl i ddiolch i chi. Ond 
mae rhywbeth am ‘Wai’ nad yw tramorwyr ddim 
fel arfer yn ei wybod. Mae 3 lefel o ‘Wai’ –  ‘Wai’ i 

rywun sy’n gyfartal, ‘Wai’ i bobl hŷn, a ‘Wai’ i 
fynachod Bwdhaidd. Maen nhw’n wahanol iawn. 
Os dych chi eisiau gwybod mwy, gofynnwch i bobl 

Thai ddangos enghreifftiau. 

‘Nam Jai’ 

Mae hwn yn bwynt pwysig i bobl Thai. ‘Nam Jai’ 
yw rhoi heb ddisgwyliad derbyn rhywbeth yn ôl. 
Mae e’n debyg i wirfoddoli ond mae ei ystyr yn 
ddyfnach na hynny. Mae’n cynnwys tiriondeb, 

tosturi, lletygarwch ac agweddau eraill sy’n 
adrodd am foeseg Bwdhaidd, e.e. pan fydd merch 
yn coginio bwyd, mae hi weithiau yn rhoi’r bwyd 
i’w chymdogion. Mae hyn yn dangos bod ganddi 

hi ‘Nam Jai’ iddyn nhw.  

‘Kreng Jai’ 

Dych chi ddim yn ffeindio ‘Kreng Jai’ mewn 
diwylliannau eraill. ‘Kreng Jai’ yw  gwneud neu 
ddweud rhywbeth sy’n achosi pobl eraill i gael 
teimlad drwg. Yn syml, dych chi ddim eisiau 
aflonyddu pobl eraill. Oherwydd hyn mae’n anodd 
iawn i bobl Thai sy’n dysgu neu weithio tramor i 
fynegi’u barn mewn grŵp. Nid yw e’n golygu bod 
nhw ddim yn gwybod dim byd am y pwnc. Os 
dych chi eisiau trafod rhywbeth yn agored gyda 
phobl Thai, rhaid i chi ddweud ‘Does dim rhaid i 
chi Kreng Jai!’. Yna fe gewch chi wybod eu barn 

yn blaen! 

Gyda Supachai yn y llun mae Amelia Jeffries. 
Ymunodd hi a’i mam-gu a’i thad-cu gyda’r dysgwyr 

yng Ngorymdaith Dydd Gŵyl Dewi ar 1 Mawrth 

Swper Gŵyl Dewi  
Cymdeithas Gymraeg  Rhiwbeina 

D aeth trigain i neuadd Bethany nos Lun, 3 
Mawrth, i fwynhau cawl blasus, tarten afal 

godidog a phice bach y gogyddes Liz Fouladi. 
Paratowyd y neuadd a’r byrddau gan bwyllgor y 
Gymdeithas a bu’r lle’n llawn bwrlwm gydol y 
noson. Clywyd chwerthin afreolus wrth i Falmai, y 
Cadeirydd amryddawn, ddiddanu’r dorf â’i straeon 

doniol a’i jôcs. Bu canu emynau a chaneuon 
gwladgarol ynghyd â ffefrynnau eraill. Noson 

hwyliog, lawen, yn wir. 
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Llwyddiant Ysgubol CRCC 

Mae tymor llwyddiannus Clwb Rygbi Cymry 
Caerdydd yn parhau ar ôl iddynt guro Nantymoel 
35-18 yng nghystadleuaeth Powlen SWALEC o 
flaen torf sylweddol. Sgoriwyd pedair cais gwych 
gan Amlyn Griffiths, Sam Rodgers, Deian Thomas 
a Richard Read, gyda Ollie Jenkins a Ryan 
Gosling yn ychwanegu pwyntiau gyda chiciau 
cosb a throsiadau. Mae'r canlyniad yn golygu fod 

y Clwb trwyddo i'r rownd gynderfynol, y gêm nesaf 
i'w chwarae ar 12 Ebrill. Yng nghynghrair pedwar 
y de-ddwyrain, mae'r Clwb Rygbi ar frig yr adran, 
wedi colli un gêm yn unig drwy gydol y tymor - 
tystiolaeth glir o waith caled ac ymroddiad y 
chwaraewyr a'u hyfforddwyr.  
 

Y Cwins – a bois yr ystlys 

Dyw nostalgia, fel popeth arall, ddim fel y buodd 
e! Ac eto rhyw ysbryd hiraethus felly oedd yn 
hofran yn dyner uwchben cefnogwyr hŷn Cwins 
Caerdydd wrth i’w tîm ymgymryd â her Gwernyfed 
ar Gae Diamond yng nghanol Mawrth. 

Ers sbel, bellach, mae Undeb Rygbi Cymru wedi 
gwahardd clybiau rhag chwarae ar ddiwrnod gêm 
ryngwladol. Ac eto, diolch i ryw weithgarwch 
gweinyddol dirgel, dyna lle o’n ni’n gwylio cic 
gynta’r Cwins am chwarter wedi unarddeg – ar 
fore gêm Cymru yn erbyn yr Alban.  

Niferus oedd yr hanesion a gyfnewidiwyd am y 
dyddiau pan oedd chwarae ar fore’r gêm ‘fawr’ yn 
hen arfer. Prawf asid ar werth yr ysgrifennydd 
oedd ei allu i drefnu gornest rhwng ei glwb â rhyw 
gasgliad o filwyr neu fancwyr neu fyfyrwyr o 
Lundain, neu liwgar wyllion barfog o’r Cyrion 
Celtaidd.  (parhad ar dud. 17)   

CHWARAEON 

 

Jon Gardner, mewnwr CRCC yn rhwygo’r amddiffyn gyda Geraint 
Morgan yn cefnogi                              Llun gan Irfon Bennett 


