
   

“Na” i ffracio - gw. tud. 13 

Pwy yw’r ymwelydd 

annisgwyl â’n 

prifddinas ? 

 tud. 15 

 

Llun: Jeff Slocombe, maesteg 

Cof Cenedl 

Teyrnged  

yr athro John Gwynfor Jones 

Tud. 12 

Llun: trwy garedigrwydd S4C 

Cydwybod  Cenedl 

Teyrnged  

Dr R Alun Evans 

Tud. 13 

 

UN O SYLFAENWYR Y DINESYDD 

Llun: trwy garedigrwydd S4C 
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Yr unig le i chwilio,  

yn hollol rhad ac am ddim,  

am gyfreithwyr o safon  

sy’n cynnig gwasanaeth  

yn y Gymraeg. 

 
 
 

02920 829118 
www.cyfreithwyr.com 

 

Cyfreithwyr.com   

Y Wefan Gyntaf o’i Math 

Mae’r ddarlledwraig Angharad Mair wedi estyn 
ei chefnogaeth i wefan newydd ac unigryw 

lansiwyd ar Ddydd Gŵyl Dewi, a fydd yn caniatau 
i’r cyhoedd a pherchnogion busnes chwilio, yn 
rhad ac am ddim, am gyfreithwyr o safon sydd yn 
cynnig gwasanaeth drwy gyfrwng y Gymraeg. 
Mae’r gwasanaeth yn addas i bawb, beth bynnag 

eu problem gyfreithiol neu safon eu Cymraeg. 

 Dywedodd Angharad Mair: “Mae'n syniad 
gwych i gael rhwydwaith o gyfreithwyr led-led 
Cymru sy'n gallu delio gyda phob math o faterion 
cyfreithiol trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd o fudd i 
berchnogion busnes hefyd i allu dod o hyd i 

wasanaeth Cymraeg mewn modd ddi-drafferth.” 

 Sefydlwyd y wefan gan gwmni Darwin Gray 
yng Nghaerdydd. Yn ôl Owen John, cyfreithiwr yn 
Darwin Gray, “Mae darpariaeth y Gymraeg 
ymysg cyfreithwyr wedi bod yn eithaf ar hap. Mae 
cyfreithwyr.com yn newid hynny. Ein bwriad yw 
hyrwyddo defnydd y Gymraeg o fewn y sector 
gyfreithiol yng Nghymru ac i’w gwneud hi’n haws 
i bobl allu dod o hyd i gyfreithwyr all ddelio â’u 

problemau cyfreithiol drwy gyfrwng y Gymraeg.” 

Rali Ymreolaeth a Chwarae Teg i Gymru,  
Dydd Sadwrn, 4 Ebrill 

A yw Cymru’n genedl neu ranbarth? Ai Cynulliad 
Cymru ddylsai fod yn gyfrifol am ein heddlu, ein 

system gyfreithiol, ein tir a’n dŵr?  

Mae pobl Cymru am ddatganoli llawer iawn mwy 
o rym i’n Cynulliad Cenedlaethol. Dangosodd 
arolwg barn YouGov a gynhaliwyd ar ran 
YesCymru fod 63% o bobl Cymru am i’n Cynulliad 
dderbyn yr un pwerau â’r Alban. Ond mae’r pwerau 
sy’n cael eu cynnig i Gymru ar hyn o bryd yn llawer 
llai na’r hyn sy’n cael eu cynnig i’r Alban. 

Ar draws Ewrop mae pobl yn sylweddoli bod y 
pŵer yn eu dwylo. Dyna pam fod rhaid i ni, pobl 
Cymru, uno yn ein galwad dros rymoedd i reoli ein 
tir a dŵr yn ogystal â phwy sy'n tyllu oddi tano. Y 
pwerau i redeg ein heddlu a'n llysoedd. Y gallu i 

benderfynu ar bolisïau darlledu, trethu a lles. 

Mae ‘YesCymru’ yn fudiad amhleidiol a 
thrawsbleidiol newydd. Ein nod yw sicrhau nad yw 
Cymru’n cael ei anghofio yn y ddadl gyfansoddiadol 
sy'n digwydd ar hyn o bryd yng ngwledydd Prydain. 
Rydym yn trefnu rali ddydd Sadwrn, 4 Ebrill, tu 

allan i’r Senedd ym Mae Caerdydd. 

Mae dyfodol Cymru yn ein dwylo.  
 

Aml fanylion ewch i’n gwefan - yescymru.org  
Siôn Jobbins  Ar ran Pwyllgor Gwaith Yes Cymru 
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Golygydd mis Ebrill 
Sian Parry-Jones 

 
Cyfraniadau erbyn 27 Mawrth i: 

Sian Parry-Jones 
sepj@cardiffbay.clara.co.uk  

87 Halliard Court, Glanfa Iwerydd, 
Caerdydd, CF10 4NH 

07985 043633 
 

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 
63 De Burgh St., Glan-yr-afon, 

CF11 6LB 
07876 068498 

              
Dosbarthu copïau:  

Huw Jones 
huwgybuw@aol.com 

22 Blaen-y-coed, Radur,  
Caerdydd, CF15 8RL 

029 20842811  07985 174997 
 

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 

CANT A MIL VINTAGE, 100 Whitchurch Rd 

CHAPTER, Treganna 

DERI  STORES, Rhiwbeina 

FOOD  FOR  THOUGHT, Y  Barri 

GRIFFIN  BOOKS, Penarth 

HALLS, Llandaf  

PAPERWEIGHT, 22 Wellfield Road 

SIOP  Y  FELIN, Yr Eglwys Newydd 

VICTORIA  FEARN  GALLERY, Rhiwbeina

Golygyddion: 

Eirian a Gwilym Dafydd 

 

Llwyddiant i Dîm Merched Tenis 
Castell Caerdydd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yn ddiweddar yn ystod Noson Wobrwyo Tenis Cymru yn 
Ewloe derbyniodd tîm tenis merched Castell Caerdydd 
Gwobr Tîm y Flwyddyn 2014. Yn derbyn y wobr oddiwrth 
Llywydd yr LTA mae Lowri James. Yn ystod 2014 
cyrhaeddodd Lowri safle rhif un ar restr detholion Tenis 
Cymru. Yn y llun hefyd mae ei chwaer Buddug, aelod o garfan 
dan 18 De Cymru. Yn cadw golwg arnynt mae eu mam Rhian 

Griffiths, cyn chwaraewr rhyngwladol Cymru. 

Roedd y tîm wedi llwyddo i sicrhau dyrchafiad 7 blynedd o’r 
bron. Byddant yn chwarae yn uwch gynghrair De Cymru yn 
ystod yr haf. Ar un adeg aeth y tîm 60 gêm o’r bron heb golli. 

Tipyn o gamp. 

Mae Clwb Tenis y Castell yn cystadlu yn ystod cyfnod yr 
haf gyda 15 tîm oedolion a dwsin o dimoedd iau mewn 
gwahanol gystadlaethau. Cynhelir sesiynau hyfforddi ar gyfer 

plant o wahanol oedrannau ar foreau Sadwrn.  

                                                   
Un stori gan Pobl Caerdydd sy' 
wedi sbarduno dadl enfawr yw'r 
arwydd uniaith Saesneg ar brif 
fynedfa Heol y Frenhines,  un o 
orsafoedd rheilffyrdd prysuraf 
Cymru.   Bu gymaint o helynt a 
thrafodaeth ar Drydar mae aelod 

seneddol Bro Morgannwg Alun Cairns nawr wedi addo 
ysgrifennu i Network Rail i ofyn am esboniad llawn. Edrychwn 

ymlaen at yr ymateb swyddogol.....   

Rydym hefyd wedi bod yn dilyn y diweddaraf ar gyllideb a 
thoriadau Cyngor Caerdydd. A fydd yr arweinydd Phil Bale yn 
goroesi ar ôl y cyfarfod anhygoel aeth ymlaen hyd at oriau 
mân y bore? Mae llyfrgelloedd Caerdydd wedi eu hachub am 
y tro .. ond Huw Onllwyn fu'n gofyn pa bwrpas sy’ iddyn nhw 

erbyn hyn.  

Digon o adolygiadau'r mis yma hefyd gan gynnwys One Man, 
Two Guvnors,  Lesley Garrett, The Unthanks a Chymru ar y 
Brig. Diolch am eich cyfraniadau. Os hoffech chi gyfrannu: 

e-bostiwch helo@poblcaerdydd.com     

mailto:sepj@cardiffbay.clara.co.uk
mailto:iestynd@gmail.com
mailto:huwgybuw@aol.com
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Hyd yn hyn dan ni wedi cael Gaeaf syndod o 
gymhedrol ac eisoes mae arwyddion fod y 
Gwanwyn ar ei ffordd. Fel arfer dathlwyd Gŵyl 
Ddewi ar hyd a lled Cymru a thu hwnt a chafwyd 
gorymdeithiau yng Nghaerdydd, Aberystwyth a 
Phwllheli a mannau eraill yn arddel ein 

Cymreictod. 

Bu mis Chwefror yn fis arbennig i mi gan i mi 
ddathlu fy mhen-blwydd yn bedwar ugain oed a 
hoffwn i fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch o galon i 
bawb a anfonodd gyfarchion ataf yn dymuno hir 
oes i mi! Hefyd diolch am y sylw a’r lluniau ohono’i 

yn rhifyn Chwefror o’r “Dinesydd”. 

Ces i wythnos o ddathlu fy mhen-blwydd 
mewn gwirionedd ac ar y nos Sadwrn fe’m 
gwahoddwyd gan rai o’m ffrindiau i fynd i gael 
pryd o fwyd mewn bwyty safonol ar waelod 
Churchill Way o’r enw “Chapel”. Lleolir y bwyty 
hwn yn hen Gapel Cymraeg Pembroke Terrace a 
chofiaf i mi a’m brawd fynd hefo’n tad i ambell 
Gyfarfod Pregethu yno i glywed hoelion wyth y 
Presbyteriaid yn mynd drwy eu pethau! Dyma hen 
gapel y pregethwr a’r bardd Ieuan Gwynedd â’i 
fedd ym mynwent Capel y Groeswen ar gyrion 

Caerffili. 

Odd yr hogyn ifanc odd yn gweini wrth ein 
bwrdd yn Gymro Cymraeg o Benrhyn Llŷn ac wedi 
bod yn fyfyriwr yn fy hen goleg sef y Drindod, 
Caerfyrddin. Dywedodd wrthym ni ei fod wrth ei 
fodd yn byw a gweithio yng Nghaerdydd. Mae’r 

ddinas wedi dod yn feca i ieuenctid ein cenedl 
bellach a da hynny mewn ffordd gan yn yr amser 
gynt gwelwyd ugeiniau os nad cannoedd o’n 
hieuenctid dawnus yn tyrru i Lerpwl a Llundain i 
chwilio am waith, pobl fel y dawnus Ryan Davies, 
Rhydderch Jones, Hafina Clwyd, Howard 

Goodfellow ac ati. 

Yn ddiweddar bu farw yr hanesydd unigryw 
John Davies Bwlchllan neu i arddel ei enw go 
iawn y Dr John Davies yn 76 oed. Fe’i anwyd yn y 
Rhondda a bu’n byw am flynyddoedd yng 
Nghaerdydd. Cafodd y glas enw Bwlchllan gan i’r 
teulu symud i fyw i’r ardal honno lle bu ei fam yn 
brifathrawes yn yr ysgol leol. Mae hanes ei fywyd 
yn ei hunangofiant “Fy Hanes i” a gyhoeddwyd yn 
2014. Mae Guto, un o’i feibion yn rheolwr Clwb 
Ifor Bach yn y ddinas a chydymdeimlir ag o a 
gweddill y teulu yn eu colled. Mae ei farwolaeth yn 
golled i genedl hefyd gan iddo ddehongli hanes 
Cymru yn ei ffordd unigryw ar hyd y blynyddoedd. 
Mae’n werth darllen ei hunangofiant i gael nabod 

y gŵr hynod hwn. 

Gwron arall sy wedi ein gadael hefyd ychydig 
ar ôl colli John Davies ydy Dr Meredydd Evans 
neu Merêd fe’i gelwir. Fo odd sefydlydd ein papur 
bro, sef y papur bro cyntaf yng Nghymru a 
arweiniodd i lawer o ardaloedd eraill efelychu ein 
papur bro ni. Odd o ymhlith pethau eraill yn 
arbenigwr ar ganu gwerin a gwelir ei eisiau yn 

fawr fel yn hanes John Davies.  

Colofn  G.R. 

Cymdeithas Gymraeg 
Rhiwbeina 

“Mae’r ddinas wedi dod yn feca i 

ieuenctid ein cenedl bellach.” 

 

 

 

 

 

Y siaradwr gwadd ar 16 Chwefror oedd Ioan Kidd 
a fu’n dathlu ei gamp y 
llynedd fel awdur Llyfr y 
Flwyddyn am ei nofel, Y 
Dewis. Ond yn fwy na hynny 
hyd yn oed, medde fe, bu’n 
dathlu genedigaeth Noa 
Rhys, ei ŵyr cyntaf. 
Darllenodd beth o’i waith a 
darlunio sut y datblygodd y 
cymeriadau. Da oedd clywed 
awdur yn trafod ei grefft a’r 
modd y bydd yn llunio stori. 

Roedd yn uniaethu â gwewyr ei gymeriadau a 
gwerthfawrogwyd ei driniaeth o bynciau anodd a 

chymhleth gan sawl darllenydd.  

Dathlodd llywydd Anrhydeddus y Gymdeithas, 
Gwilym Roberts, ei ben-blwydd yn bedwar ugain 

yn ddiweddar. Felly hefyd 
Gwenda Morgan. Cyn bo hir 
bydd Jeff James,  y trysorydd, 
yntau’n cyrraedd ei 80. Hefyd 
yn ystod 2014 cyrhaeddodd 
Beryl Cattell a Sally Davies eu 
90. Ar deisen hardd o waith 
cywrain Nia Williams, Lôn Isa, 
roedd enwau’r tri, a chafodd y 
dyrfa oedd yn bresennol ei 
blasu. Llongyfarchiadau a hir 
oes!  
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Beti  George 

WHALU MEDDILIE 

Fe addewes i'r tro diwetha y buswn yn 
ymhelaethu ar y gofal a gafodd David pan rown i 
bant yn Tanzania yn campo ac yn gweld shwd 
oedd llwyth yr Hadze yn byw. Erbyn i chi ddarllen 
hwn fe fyddwch wedi gweld canlyniad y ffilmio ar 
S4C ar Fawrth 1af. A gobeithio i chi fwynhau. Dim 
ond cyflwyno'r cynllun i ddod o hyd i o ble ryn ni'r 
Cymry wedi dod oedd y rhaglen. Bydd angen 
cannoedd eto i boeri i'r ymchwil gwyddonol fod yn 

effeithiol. Felly ........ 

Ond nôl at y gofal a gafodd David. Fe fu Sian 
a John yn ffyddlon iawn. A ffrindie hefyd yn mynd 
mas ag e am drip, neu yn darllen gydag e. Ac am 
y tro cynta daeth gofalwraig o  gwmni gofal preifat 
yn y bore i neud yn siwr ei fod yn siafo, yn cael 
cawod, ac yn gwisgo'n iawn. Mae'r tri pheth yna 
yn gallu bod yn broblem, ac yn cymryd amser -
awr bob bore.  Petasai gofalwr o'r gwasanaethau 
cymdeithasol wedi dod, dim ond am chwarter awr 
fydde hi yma. Pa sens sy yn hynny? Ond na fe 
mor bell ag y mae gofal dementia yn bod does 

dim sens mewn nifer o bethe.  

Ond roedd Vicky a ddaeth bob bore i neud yn 
siwr bod David yn iawn tra mod i'n bant yn arwres. 
Fe alwodd echdoe i ddweud ei bod hi'n gadael y 
gwaith dros dro ar gyfnod mamolaeth. Fe 
nabyddodd David hi'n syth ac fe gafodd groeso 
mawr a sws. Nawr dyna beth yw gofal dementia 

go iawn.  

 Pan ddois i gartre o Tanzania, roedd e yn ei 
hwylie gore. Am ei fod wedi cael cwmni drwy'r 
dydd bob dydd, a chwmni oedd yn bwydo ac yn 

hogi ei feddwl.  

Nid gofal traddodiadol ar gyfer yr henoed sy ei 
angen ar bobl fel David ond gofal sy'n ei sbarduno 

i fyw gystal ag sy'n bosib gyda'r afiechyd.  

Ond rown i'n eitha balch o glywed Vicky yn 
dweud ei fod yn dweud wrthi hi bob dydd - "my 
Maiden will be coming home tomorrow from 

Africa..."!! 

“Bydd angen cannoedd eto i boeri 

i'r ymchwil gwyddonol fod yn 

effeithiol. ” 

Un o amcanion Meryl Davies, Llywydd 
Cenedlaethol Merched y Wawr am y ddwy flynedd 
nesa, ydy codi ymwybyddiaeth aelodau'r mudiad 
o sgiliau achub bywyd. Ymatebodd y gangen drwy 
gynnal sesiwn yn ein cyfarfod ar Chwefror 4ydd 
yng nghwmni Dr. Owen Charles, Treganna. 
Cyflwynwyd Owen gan Ann Williams, nyrs hynod 
brofiadol, a braf oedd clywed am rai o’i phrofiadau 
diddorol hithau yn ystod ei gyrfa.  Dangosodd 
Owen sut i drin claf a oedd yn dioddef o drawiad 
drwy ddefnyddio deffibriliwr yn gyntaf, ac fe'n 
synnwyd gan ddawn y teclyn i roi cyfarwyddiadau 
clir i'r defnyddiwr. Cafwyd cyfle i ymarfer 

defnyddio'r peiriant ac i roi CPR i ddol bwrpasol.  

Ymatebodd Owen i gwestiynau’r aelodau 
ynghylch beth i’w wneud gyda chlaf sy’n dangos 
arwyddion o gael strôc, llosgiadau, gwaedu dwys 
a phryder llawer o’r aelodau sy’n famgus/neiniau 
sef sut i ymateb i blant yn tagu. Bu'r sesiwn yn un 
defnyddiol i bawb ac fe atgoffwyd yr aelodau o 

bwysigrwydd rhoi 
help yn syth tra’n 
aros i’r 
gwasanaethau 
argyfwng 
gyrraedd neu allu 
cyrraedd uned 

frys. 

 Ymgyrch 
arbennig 
Merched y Wawr 
yn genedlaethol 
eleni yw casglu 
Ategolion i 
gefnogi Elusen 
Clefyd y Galon. Ar 
Chwefror 4ydd 
daeth llawer o aelodau Bro Radur â bagiau o 
sgarffiau, cyfareddwyr, menig, beltiau a gemwaith 
i Shirley Williams, ein trefnydd Rhanbarth. 
Gobeithio bydd rhagor wedi clirio eu drorie a dod 
â llawer mwy Nos Fercher, Mawrth 11eg pan 
fyddwn yn croesawu Dysgwyr y Gymraeg i 
gymdeithasu gyda ni. 

                                         Llinos Patchell 

Merched y Wawr  
Bro Radur 

Ann Williams a’r Dr Owen Charles 
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Daniel Jenkins-Jones oedd y siaradwr yn ein 
cyfarfod ar Chwefror yr 16eg. Derbyniodd ei 
addysg gynradd ac uwchradd yng Nghaerfyrddin 
ac addysg uwch yn Aberystwyth. Bu ar staff y 
BBC yng Nghaerdydd am oddeutu ugain mlynedd 
cyn symud, yn 2011, i’w swydd amser-llawn 
bresennol gyda’r Gymdeithas Frenhinol er 
Gwarchod Adar (RSPB), yn dilyn cyfnod hir o 
y m d d i d d o r i ’ n 
wi r f o d d o l  e r s 
‘syr th io  mewn 
cariad’ gydag adar 
ym Mehefin 1977. 
Teitl ei sgwrs oedd 
A g w e d d a u 
Gwyddonol ar 
waith yr RSPB a’r 
BTO (British Trust 

for Ornithology). 

Cawsom olwg 
ar anturiaethau 
blynyddol sawl 
aderyn wrth iddynt fudo 
d r o s  b e l l t e r o e d d 
anhygoel o filoedd o 
filltiroedd – a hwythau yn eu ‘gwendid’ corfforol yn 
ymddangos yn analluog ac anghymwys i’r dasg. 
Atgoffwyd ni mai trigolion sawl gwlad ydynt, gyda 
llawer yn treulio ond dau fis yma. Nodwyd ambell 

ffaith syfrdanol, er enghraifft, bod hanes am un 
aderyn wedi teithio dros bum miliwn milltir yn ei 
oes a bod gwenoliaid du ddim yn glanio dros 
gyfnod o ddwy flynedd, hyd yn oed yn llwyddo i 

gysgu wrth hedfan. 

Rydym yn gyfarwydd â chlywed am yr arfer o 
fodrwyo adar, arfer a gychwynnwyd yn 1899 gan 
ymchwilydd o Ddenmarc. Gyda chofnodion manwl 
o astudiaethau miloedd o wirfoddolwyr llwyddwyd 
i ffurfio corff o wybodaeth am arferion adar dros 
dymhorau’r flwyddyn. Ond prin oedd yr wybodaeth 
am eu bywydau yn y cyfnodau pan oeddent 
uwchben y moroedd. Erbyn hyn, gyda chymorth 

technoleg fodern ar 
f f u r f  d y f e is i a u 
electronig bychain 
i a w n  a g o r w y d 
pennod newydd. 
Mae’r dyfeisiau hyn 
(geo locaters /geo-
leolwyr) yn medru 
olrhain teithiau adar 
a dweud pa droeon 
yr yrfa a brofir a rhoi 
amcangyfrif o ble 
mae’r aderyn ar ei 
daith. Gyda’r data 

diweddaraf roedd Daniel yn 
medru e in  ca lonog i 
ynghylch dyfodiad y 

Gwanwyn eleni, oherwydd mae’r adar wedi 
gadael Affrica. Gallwn felly fod yn hyderus ac 

ymarfer y gân Moliannwn. 

Neville Evans 

Merched y Wawr  
Caerdydd 

Cymdeithas Wyddonol  
Cylch Caerdydd 

 
 
 
 
 
Glesni Whettleton, cyn-brifathrawes Ysgol y 
Wern, Llanisien, a gyflwynodd gôr plant yr ysgol 
honno a ddaeth i ddiddanu’r gangen ar 10 
Chwefror. Dan gyfarwyddyd Mair Long eu 
hathrawes, ac ym mhresenoldeb y brifathrawes 
bresennol, Moira Ke l laway, cafwyd 
perfformiadau hyfryd gan y côr ac unawdwyr. 
Roedd y geirio a’r ynganu clir yn esiampl i sawl 
un sy’n ennill eu bywoliaeth wrth y gwaith. 
Ynghyd â chyfraniad y côr a fu’n canu dilyniant o 
ganeuon poblogaidd, yn rapio ac yn denu’r 
gynulleidfa i ymuno i ganu Mae’n Wlad i Mi, gan 
Dafydd Iwan, clywyd eitemau llais ac offerynnol. 
Canodd Betsan ac Elen ddwy gân. Bu Iwan yn 
canu’r ffidil, Megan ar y delyn, Remy ei 
soddgrwth a Jessica y cornet. Roedd hi’n noson 
arbennig iawn ac ar ran y gangen, Pauline 

Morgan ddiolchodd i’r côr a’u hathrawon am 
noson i’w thrysori. 

 

Daniel Jenkins-Jones, Rhys Morris, Huw Roberts  
a Sian Gruffudd 

Parti Ysgol y Wern 
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Cymrodorion  
Caerdydd 

 

 

 

 

Aeth dau gyfarfod diweddar y Cymrodorion â’r 
aelodau i feysydd y tu draw i Gymru. Royston 
Havard oedd gŵr gwadd cyfarfod olaf 2014. Ei 
faes ymchwil wedi iddo raddio oedd gwaith J.S. 
Bach, ac mae’n awdurdod ar waith y cyfansoddwr 
hwnnw. Yn naturiol, wrth ein cyflwyno i 
gerddoriaeth organ ar gyfer Adfent, Nadolig a’r 
Ystwyll yr oedd gwaith Bach yn amlwg. 
Cynhaliwyd y cyfarfod yn Eglwys Dewi Sant, ac 
wrth gwrs, yr oedd ei horgan nodedig at ei 
wasanaeth, sef organ a adeiladwyd yn 1887 gan 

Henry Willis, y tad. 

Bu Royston Havard, a fu’n diwtor yn Adran 
Efrydiau Allanol Prifysgol Caerdydd cyn ymddeol, 
yn unawdydd ar raglenni Radio 3 a 4. Braint oedd 

cael clywed meistr wrth ei waith.  

Ddechrau Chwefror, i ddathlu 150 mlwyddiant 

sefydlu’r Wladfa yn Mhatagonia, gwahoddodd y 
Cymrodorion Dr Iwan Wyn Rees o Ysgol y 
Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, i roddi cyflwyniad 
ar amrywiadau Cymraeg y Wladfa heddiw. Yn 
hanesyddol yr oedd mwyafrif y sefydlwyr cynnar 
yn siarad Cymraeg gogledd Cymru, ond fel y 
dangosodd astudiaethau Robert Owen Jones, bu 
patrymau Cymraeg y Beibl yn ddylanwad a 
lwyddodd i sefydlogi iaith y cymunedau Cymraeg 
o genhedlaeth i genhedlaeth. Gwelai Dr Rees, 
fodd bynnag, fod dylanwad seinegol y Sbaeneg 
yn amlygu ei hun yn iaith y dosbarthiadau 
cymdeithasol hynny sydd ar gyrion y bywyd 

Cymraeg. 

Elfen ddiddorol dros ben yn y cyflwyniad oedd 
y recordiadau a wnaed gan Dr Rees yn y Wladfa 
o bobl o gefndiroedd ieithyddol gwahanol yn 
siarad Cymraeg. Gallem ddilyn y patrymau llefaru 
yr oedd am dynnu ein sylw atynt drwy ddilyn 
tablau a baratowyd ganddo ar ein cyfer. Cawsom 
gyflwyniad ardderchog i haen o ddiwylliant 

Cymraeg oedd yn newydd i lawer ohonom. 

Cawsom yr ail gyfarfod yn ein man cyfarfod 
newydd, sef Rhif 10 Jolyons ar 2ail Chwefror. Y 
Gwir Anrh. Carwyn Jones AC oedd y gwestai, ac 
roedd y nifer cynyddol o’r aelodau yn bresennol 

yn adlewyrchiad o boblogrwydd y gwestai hwn. 

Dechreuodd y 
noson  gyda 
chinio blasus, ac 
erbyn y coffi yr 
oedd pawb yn 
barod i wrando 
a r  y  P r i f 
Weinidog. Yn 
w r e i d d i o l  o 
B r y n a m a n , 
symudodd teulu 
Carwyn Jones i 
Ben-y-bont ar 
Ogwr. Cafodd ei 
addysg yn Ysgol 
Gyfun Brynteg cyn astudio’r 
gyfraith ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth ac yn 
Ysgol y Gyfraith Ysbytai’r Frawdlys, Llundain. Yr 
oedd yn fargyfreithiwr mewn siambrau yn 
Abertawe ac yn diwtor proffesiynol yn Ysgol y 
Gyfraith Prifysgol Cymru Caerdydd cyn ei yrfa yn 

y byd gwleidyddol. 

Cafodd ei benodi fel Prif Weinidog Cymru yn 
2009. Ail-benodwyd Carwyn Jones yn Brif 
Weinidog yn 2011 gan Ei Mawrhydi y Frenhines 

ar ôl i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ei enwebu. 

Dywedodd Carwyn Jones ei fod e’n parhau i 
gynnal syrjeris ym Mhen-y-bont, hyd yn oed os 
oedd un neu ddau o etholwyr yn ei gamgymryd 

am Derek Brockway nawr ac yn y man! 

Atebodd Carwyn gwestiynau gan aelodau’r 
Cylch ynglŷn â’r Deyrnas Unedig, pwerau i Gymru 

o San Steffan, yr 
Alban a’r SNP, 
Gwlad Groeg, 
t r a f n i d i a e t h , 
a d d y s g 
m a t h e m a t e g , 
addysg Gymraeg, 
a hiraeth am y 

gyfraith. 

Mae’r cylch yn 
agored i fenywod 
a dynion, a gellir 
dod i un neu fwy 
o’r cyfarfodydd (7 
yn y nos am 7.30 

ar nos Lun ) gan nad oes tâl 
aelodaeth. Dim ond pris y bwyd ar y noson fydd 
eisiau’i dalu sef £17.00 am ddau gwrs gyda digon 
o ddewis. Bydd croeso cynnes i bawb. Mwy o 

fanylion ar    cylch.cinio@gmail.com 

      Ann Rees 

 

Cylch Cinio  
Cymraeg Caerdydd 

Michael Jones a Carwyn Jones 

mailto:cylch.cinio@gmail.com
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O ble ‘dych chi’n dod yn wreiddiol a ble 

cawsoch eich addysg gynnar? 

Ganwyd fi yn Ysbyty Glangwili yng Nghaerfyrddin 
ac yna bum yn byw yn Llandysul, Ceredigion gyda 
fy mamgu a fy nhadcu nes oeddwn yn bedair oed.  
Wedyn symudais i fyw i Aberystwyth a mynychu 
Ysgol Gynradd Penrhyncoch nes fy mod yn wyth 
oed ac yna es i Ysgol Gynradd Gymraeg 
Aberystwyth ac wedyn i Ysgol Uwchradd 

Gymraeg Penweddig. 

Beth oedd eich hoff bynciau yn yr ysgol?   

Roeddwn yn mwynhau Celf yn fawr iawn achos 
ro’n i’n hoffi’r rhyddid i arbrofi gyda gwahanol 
ddeunydd a gweld beth allwn greu. Roeddwn yn 
hoff o Addysg Grefyddol hefyd ac Astudiaethau 
Busnes. Dw i ddim yn siwr pam ’ro’n i’n hoffi’r 
pynciau yma ond efallai am fod yr athrawon yn 
frwdfrydig ac yn gallu fy ysbrydoli i. Astudiais 
Gymraeg, Saesneg a Busnes  yn lefel A er nad 
oeddwn yn or-hoff o ’sgrifennu i fod yn onest, a 
fyddwn i byth wedi credu byddai fy ngyrfa yn 

golygu fy mod yn ’sgrifennu bob dydd!!! 

Beth wnaethoch chi ar ôl gorffen yn yr ysgol? 

Es i Brifysgol Manceinion i astudio Cyfathrebu 
Dynol ac ar ôl graddio des i Brifysgol Caerdydd i 
astudio M.A. mewn Cysylltiadau Cyhoeddus.  
Methais gael gwaith yn y maes  hwnnw a 
phenderfynais fynd ’nôl i Aberystwyth. Bum yn 
gweithio fel Cynorthwy-ydd Personol i 
gyfarwyddwr y Ganolfan Geltaidd, hefyd i reolwr 
siop y Llyfrgell Genedlaethol. Ces gynnig ddau fis 
o brofiad gwaith mewn Cysylltiadau Cyhoeddus 
Cyllidol yn y Ddinas yn Llundain ac wedyn llwyddo 
i gael swydd llawn amser efo’r cwmni.  Ar ôl dwy 
flynedd symudais yn ôl i Gaerdydd a chael gwaith 
gyda Chwmni Opera Cenedlaethol Cymru fel 
Swyddog i’r Wasg.  Yn 2008 ces swydd gyda 

RSPB Cymru a dwi’n hapus iawn yma. 

Pam ddewisoch chi fynd i Fanceinion? 

Ro’n i’n hoff o’r cwrs yn enwedig y modiwl mewn 
cysylltiadau cyhoeddus. Treuliais dair mlynedd 
hwyliog yno a gweld y ddinas yn cael ei 
thrawsnewid ar ôl i fom yr IRA ddinistrio Canolfan 

Arndale yn 1996. 

Pryd ddaethoch i Gaerdydd i ymgartrefu? 

Yn 2005 ar ôl colli aelod o’r teulu. Roedd Llundain 
yn bell o gartre’ a roedd Caerdydd wedi fy nenu’n 
ôl. Dw i’n byw yn Nhreganna nawr ar ôl byw yn Y 
Rhath am chwe mlynedd. Newidiodd fy mywyd 

pan ddaeth Lailaa i’r 
b y d  o n d 
penderfynais fynd yn 
ôl i’r gwaith ar ôl  
cyfnod mamolaeth.  
Gan fy mod yn 
bendant fy mod am 
ei chodi yn Gymraes 
des o hyd i 
w a r c h o d w r a i g 
Gymraeg ei hiaith yn 
ardal Treganna a 
dyna pam symudais 
o’r Rhath.  Mae 
B e t h a n  y 
warchodwraig yn dod yn wreiddiol o  Dregaron a 

dw i’n sicr fod Lailaa yn cael y gofal gorau. 

Beth ydych chi’n hoffi am y ddinas ac oes 

rhywbeth ’dych chi’n ei gasau? 

Dw i’n teimlo’n gartrefol iawn yma ac yn hoffi’r 
awyrgylch sy o gwmpas y ddinas. Hefyd dw i’n 
lwcus iawn fy mod yn byw bron yng nghanol y 
ddinas a’r swyddfa brin 10 munud o siwrne o’r tŷ.  
Dw i hefyd yn hoff o’r holl barciau gwyrddion sy’ 
ond ergyd carreg o’r tŷ. Hefyd, mae’r traethau yn 
agos a pharciau gwledig wrth y drws, mae’n 
ddelfrydol yma.  Dw i ddim yn credu fy mod yn 

casau dim am y ddinas a dweud y gwir. 

Beth oedd eich diddordebau pan yn blentyn a 

beth ydyn nhw nawr? 

’Roeddwn yn hoff o ddarllen pan o’n i’n ifanc, 
dylanwad mamgu dw i’n credu.  ’Ro’n i’n byw yn 
Llandysul a roedd hi’n mynd ȃ mi am dro i siop 
Gwasg Gomer bob dydd i brynu llyfr neu 
gylchgrawn. ‘Roeddwn hefyd yn hoff o Lego ac yn 
treulio oriau yn chwarae ar fy mhen fy hun yn creu 

trefi Lego a gwahanol adeiladau. 

Gyda phwy fasech chi’n hoffi cael pryd o 

fwyd? 

Mae Russell Brand yn berson diddorol, a bydden 

i’n hoffi treiddio mewn i’w ben dros bryd o fwyd!! 

Beth ydy eich uchelgais? 

Ar ôl colli nifer o’r teulu dros y blynyddoedd a dod 
i werthfawrogi’r rhai sy’ ar ôl, ac hefyd ar ôl cael 
Lailaa mae treulio amser gyda’r teulu yn dod yn 
fwy pwysig i mi. Fy uchelgais yw bod yn hapus a 
bod yn fam dda i helpu Lailaa i dyfu’n ferch 

hyderus a hapus. 

I ble hoffech deithio a pham?  

Dw i wedi dod i dderbyn mae gartre dw i’n hoffi 
bod, naill ai yng Nghaerdydd neu yn Aberystwyth.  
Er i mi fod ar wyliau ym mhellafoedd byd, yma yng 
Nghymru fach dw i eisiau bod nawr.  Pan mae’r 
haul yn disgleirio ’sdim unman gwell i fod nac ar 
brom Aberystwyth efo sglodion a hufen iȃ o’r Pier i 
ddilyn. Dw i’n hapus fy myd yn gwneud y pethau 

bychain. 

Falmai Griffiths yn holi  
Dana Thomas 

NABOD EIN POBOL 

Caerdydd 



 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ble yng Nghaerdydd dych chi’n dod? 

Ces i ’ngeni yng Nghaerdydd a bum yn byw yn 
Lakeside a Llysfaen. Es i Ysgolion Bryntaf a’r 
Wern a Glantaf am flwyddyn. Dwi'n cofio noson 
tân gwyllt yn Llysfaen yn dda, a'r oerfel a’r arogl 
tân gwyllt, a bwydo’r hwyaid ym Mharc y Rhath. 
Roedd fy mlwyddyn gyntaf yng Nglantaf yn un o 
flynyddoedd hapusa fy nyddiau ysgol. Roedd 
adran ddrama arallfydol yno dan arweinyddiaeth 
Carys Edwards, ond fe symudon ni i Abertawe 

pan o'n i bron yn 12 oed. 

Sut lanioch chi yn Hong Kong, a beth ydych 

chi'n ei wneud yno? 

Dwi di bod yn HK ers dros ddeuddeng mlynedd. 
Bu Rhodri fy ngŵr yn byw ac yn gweithio yma ym 
maes eiddo masnachol am bum mlynedd cyn i mi 
gyrraedd. Ar ôl cwrdd ag e, fe wnes i'r 
penderfyniad i adael fy ngwaith fel cyflwynydd 
gyda BBC Radio Cymru, fy nheulu, fy nghartref, 
Caerdydd a Chymru a dilyn fy nghalon! Fe wnes i 
ychydig o waith darlledu ’da gorsaf radio yma ond 
pan gyrhaeddodd plentyn rhif tri fe rois i'r gorau 
iddi a chanolbwyntio ar fagu'r plant. Dwi nawr yn 
rhedeg busnes o’r enw Honky Tonks ers chwe 
mlynedd, ac yn cynnal dosbarthiadau symud a 

cherddoriaeth i blant a babanod bach.  

Disgrifiwch eich diwrnod delfrydol yn HK... 

Deffro a mynd yn syth i draeth Stanley gyda Rod 
a’r plant a mynd a’r SUP (stand-up paddle boards) 
allan am awr fach, neu fynd i redeg gyda Gypsy, 
fy nghi, yn y mynyddoedd gerllaw. Ry’ ni’n lwcus 
iawn yn byw yn nhre bach Stanley ar lan y môr – 
galla i fod ar y traeth o fewn dau funud. Ar ôl 
hynny, teithio ar long neu junk i ynys Po Toi 

gerllaw - mae na fwyty yno sy'n gwerthu pysgod 
ffres a bwyd Tseineaidd arallfydol – yna adre i 
newid cyn bwrw siopau’r ddinas! Mae HK yn le 
bendigedig i siopa (mae popeth dan haul yma). Ar 
ôl cael bargen fe hoffwn i gael ‘sun downer’ neu 
goctel da ffrindiau yn fy hoff bar, Seva, tra’n 
mwynhau golygfa wefreiddiol o'r ddinas. Wedyn 
swper yn fy hoff fwyty sef The China Club - lle 

traddodiadol, llawn bwrlwm a sbri. Ym amlach na 
pheidio, ma'r ‘noodle man’ yno, fel adloniant i'r 

rhai sy'n bwyta. Gwyrth yw gweld y dyn hwn wrth  

 

 

 

 

ei waith yn taflu noodles yn yr awyr tra eich bod 

yn bwyta! Diwrnod llawn yn cyfuno popeth - fy 
nheulu a'r anifeiliaId, awyr iach, bwyd da a 
chymysgedd o'r wlad a'r ddinas! Perffaith. 
 
Pa lefydd yn Hong Kong y byddech chi'n 
annog i unrhywun o Gaerdydd ymweld â nhw, 

i gael blas go dda o'r ddinas honno? 

Beth am gymryd taith ar long The Star Ferry – un 

un o eiconau mwya’r ddinas a ymddangosodd 
mewn sawl ffilm enwog o’r Pumdegau a’r 
Chwedegau gyda Bruce Lee a Suzy Wong. Neu 
ychydig o ‘people watching’ o’r Peninsula,  un o 
westai enwocaf y byd tra’n cael paned a brechdan 
neu wydred o fizz yn y cyntedd o dan y 
chandeliers enfawr a theimlo eich bod yn rhan o 
deulu brenhinol neu o fyd cwbwl wahanol, heb 
orfod talu ffortiwn i aros yno. Yna ymweliad â rhai 
o’r marchnadoedd i hel bargen cyn mynd adre  –
llefydd gwych am anrhegion.  Ac un ymweliad â 
rasys ceffylau yr ‘Happy Valley’. Ma'r cyffro o osod 
bet bach yn grêt, ac mae’r olygfa o’r adeiladau sky
-rise o amgylch y cwrs yn hynod drawiadol – does 

na unlle tebyg yn y byd!  

Beth ydych chi'n ei golli fwyaf am Gaerdydd? 

Fy nheulu. Dwi bellach wedi arfer â methu picio 
draw i’w gweld nhw am goffi neu ginio dydd Sul. 
Dim ond ffenest o hyn a hyn o oriau sydd da ni i 
siarad neu face time o tua 3pm fan hyn. Dwi'n 
gweld eisie tymhorau pendant ac mae profi awyr 
las go iawn yn anghyffredin yn HK gan ein bod ni 
mor agos at ddinasoedd mawr Tseina 'da'r 
ffatrioedd mawr a'r llygredd sy'n dod o'r rheiny. 
Dwi hefyd yn gweld eisie blodau gwyllt yn tyfu yn 
y cloddie fel lilis gwynion a chennin pedr. Mae'n 
gas gen i dalu tua £30 am daffs bob dydd Gŵyl 
Dewi ond talu dwi'n gwneud er mwyn efelychu 
teimlad Mawrth y 1af i'r plant. Dwi wir yn gweld 
ishe cynnwrf Caerdydd ar ddiwrnod gêm fawr 
rygbi Chwe Gwlad, neu’r noson cynt. Does dim 
byd tebyg! Dwi hefyd yn gweld eisiau clywed yr 
iaith Gymraeg a chlywed am bethau celfyddydol 
Cymraeg. Ond y prif beth yw teulu a ffrindiau 

agos. 

Ydych chi'n nabod dinesydd o Gaerdydd sydd yn byw 
mewn dinas dramor, a fyddai'n dymuno danfon Cerdyn 
Post at Y Dinesydd? Cysylltwch â'r golygydd: 

eirian.dafydd@ntlworld.com 

Lowri Haf  Cooke yn holi 
Rebekah James 

CERDYN POST 
O HONG KONG 

Mae Rebekah 
‘Beks’ James yn 
byw yn Hong 
Kong gyda’i gŵr, 
Rhodri, a’r plant; 
Ela Mai (13 oed), 
Joni Teifi (9 oed) 
a Harri Tweli (8 

oed). 
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NEWYDDION O’R EGLWYSI 
EGLWYS Y TABERNACL 

Cydymdeimlo 
Gyda thristwch cofiwn am dri 
theulu sy’n perthyn i’r eglwys - 
Robin ac Eleri Gwyndaf wedi 
iddynt golli Mr Edward Williams 
oedd yn 102 oed. Yna Hubert 
Morgan a’i fab Huw ar ôl ffarwelio 
â Cath fu’n ysgrifenyddes yn 
Ysgol y Wern am flynyddoedd. 
Yn olaf teulu Eleri ac Ian Davies, 
Pontarddulais, wedi marwolaeth 
mam Ian. 
Ysgol Sul: Dosbarthu DVDau 
Yn oedfa’r ifanc fis Ionawr, 
dosbarthwyd DVDau o’r Beibl 
mewn fersiwn ar gyfer plant. Y 
bwriad yw bod y plant a’u 
teuluoedd yn cael cyflwyniad 
syml o dros 40 o hanesion 
Beiblaidd, gan obeithio daw’r 
plant yn fwy cyfarwydd â’r 
hanesion.  
Recordio oedfaon. 
Yn ystod yr misoedd diweddaf 
buom yn ffodus o gael arweiniad 
Emyr Jenkins wrth recordio a 
chopïo’r oedfaon ar y Sul ar CD. 
Cymdeithas y Chwiorydd 
Ailgydiwyd yn rhaglen y flwyddyn 
newydd gyda Gill Thomas yn 
cyflwyno darnau o’i hoff 
gerddoriaeth a hynny yn 
gysylltiedig ag adegau pwysig yn 
ei bywyd.  Yna cafwyd prynhawn 
yng nghwmni Sian E. Thomas yn 
sôn am ei gwaith gyda Brigâd St 
Ioan. Ymlaen wedyn i glywed 
Amryw Anecdotau gan Blake 
HemmingS ac atgofion Eirlys 
Jones o’i chyfnod fel 
prifathrawes. 
Cymdeithas Nos Fawrth  
Cynhaliwyd nifer o nosweithiau 
amrywiol ddechrau’r flwyddyn - y 
cyntaf gydag arlwy cerddorol gan 
Alwyn a Joy Humphries. Yna 
croesawyd Hywel Rees, un o’n 
cyn ddiaconiaid, i sôn am y 
bygythiad o foddi Cwm 
Gwendraeth. Bu ei dad yn 
ysgrifennydd y pwyllgor 
gwrthwynebu llwyddiannus.  Yna 
noson wahanol gan  Mrs 
Gwyneth Evans yn sôn wrthym 
am y modd y boddwyd Cwm Tâf 
er mwyn sicrhau dŵr i Gaerdydd.  

Ddechrau Chwefror cawsom 
noson gerddorol yng nghwmni 
Ann Williams ac yna hanes eu 
taith i’r India gan Sian a Huw 
Thomas. 
Bore Coffi 
Cynhaliwyd bore coffi Ionawr ar 
aelwyd Jean Evans a mis 
Chwefror yn nhŷ Beryl Eurig - 
diolch iddyn nhw am eu croeso.   
 

EGLWYS DEWI SANT 

Cydymdeimlo 
Estynnwn ein cydymdeimlad   
diffuant  â  Vincent  Phillips, 
Rhodri  a  Huw  a`r  teulu  i  gyd  
ar  golli  Margaret, gwraig, mam  
a  mamgu annwyl. 
Gwasanaeth  Teuluol 
Menter  newydd  yw  cynnal  
gwasanaeth  teuluol  yn  fisol  ac  
roedd  y  cyntaf  ar  Sul  y  
Greadigaeth  ddechrau  mis  
Chwefror. Cafwyd  anerchiad  
pwrpaso l  a r   thema`r  
greadigaeth,  gyda  phlant  yr  
Ysgol  Sul  wrth  eu  bodd  yn  
cynorthwyo`r  Ficer  ac  yn  
ymuno  wrth  ganu`r  emynau ‘n  
afieithus. 
Mercher  y  Lludw 
Cynhaliwyd  dau  wasanaeth  o`r  
Cymun  Bendigaid  gydag  
arnodiad  lludw  ar  y  diwrnod  
pwysig  hwn  yn  y  flwyddyn  
eglwysig,  sy`n  nodi  dechrau`r  
Garawys. 
Cymdeithas  Nos  Iau 
Aeth  nifer  dda  i`r  Theatr  
Newydd  ddiwedd  mis  Ionawr  i  
weld  cynhyrchiad  trawiadol  o  
Jesus  Christ  Superstar. 
Llongyfarchiadau 
i  Richard  a  Lucy  King,  sy`n  
byw  yng  Nghaerloyw,  ar  
enedigaeth  merch, Georgina  
Grace, chwaer   i  Elen  ac  wyres  
arall  i  Dawn  a  John  King. 
Agor  yr  Eglwys 

Agorir  yr  eglwys  i`r  cyhoedd  
bob  dydd  Mercher  o  10  tan  4  
er  mwyn  i  bobl  droi  i  mewn  i  
werthfawrogi  man  tawel  a  
chroesawgar  yng  nghanol  y  
ddinas.  Cynhelir  gwasanaeth  
o`r  Cymun  Bendigaid  bob  dydd  
Mercher  am  10:30. 

EGLWYS EBENESER 

Sul arbennig 
Ar fore Sul, 8 Chwefror cafwyd 
gwasanaeth arbennig iawn ble 
derbyniwyd 4 aelod ifanc yn 
aelodau llawn. Pwy oedden nhw? 
Wel Cynan Llwyd a’i wraig 
Rachel, a Gwion Dafydd a’i 
ddyweddi Sara Johnson. Maen 
nhw wedi bod yn ymuno â ni ers 
peth amser ac wedi cyfrannu’n 
sylweddol i wasanaethau a 
gweithgareddau ieuenctid. Diolch 
iddynt am eu ffyddlondeb cyson. 
Etholwyd hefyd tair diacones 
newydd sef Rachel Jones, Carys 
Moseley a Janette Jones. 
Cawsant eu neilltuo i’r gwaith yn 
y gwasanaeth cymun ar nos Sul, 
1 Mawrth. 
O Gymru i America ac yn ôl 

Ar nos Fawrth 10 Chwefror 
cynhaliwyd y Gymdeithas ble 
cawsom gwmni un o’n haelodau, 
Alun Richards yn siaradwr 
gwadd.  Bu’n byw yn America am 
gyfnod, a naturiol oedd cael y 
wlad honno a’i chysylltiad â 
Chymru yn destun i’r noson. Er 
mawr syndod mudodd dros 
250,000 o Gymru i America dros 
300 mlynedd, gyda’r rhai cyntaf 
yn cyrraedd tua 1682. Cafwyd 
noson o ffeithiau dyrys a diddorol 
gyda llawer yn profi bywyd caled 
ac eraill yn gwneud eu ffortiwn. 
Diolch i Alun am ein goleuo ar 
ddylanwad y Cymry ar UDA. 
Odid - O dŷ i dŷ 
Daeth criw o 18 at ei gilydd ar 
nos Iau 12 Chwefror i ddechrau 
ar astudiaethau dros 8 cyfarfod o 
lyfr Tim Keller -‘Gospel in Life’. –
llyfr sy’n ymwneud â chysoni gair 
Duw i’n bywyd bob dydd. 
Edrychwn ymlaen yn eiddgar i 
ddilyn y gyfres hon gan un o 
ddiwinyddion amlycaf America.   
Cyngerdd 
Ymunwch â ni nos Fercher 25 
Mawrth am 7:30. Cyngerdd 
elusennol i’n helusen am eleni, 
Canolfan Gancr Maggie gyda Côr 
Caerdydd. Bydd yn cael ei 
hadeiladu ar safle Ysbyty 
Felindre. Tocynnau ar gael ar y 
drws - Oedolion £7.00. 
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SALEM TREGANNA 

Bedydd 
Bedyddiwyd Steffan Lewis, mab 
Delyth a Richard ar Chwefror 
1af. Llongyfarchiadau i chi fel 
teulu a dymuniadau gorau i'r 
dyfodol. 
Clwb y Bobl Ifanc 
Fe wnaeth y bobl ifanc gwrdd 
ddiwedd y mis yn Salem i joio 
DVD a sglods. 
Clwb Llyfrau 
'Llanw' gan Manon Steffan Ros 
oedd llyfr mis Chwefror. 
Adran Salem 
Mae'r adran yn cwrdd yn 
wythnosol y tymor hwn bob nos 
Iau rhwng 6-7, felly croeso i blant 
oed cynradd i ymuno.  
Clwb brecwast, Grwp canu 
Cyfarfu'r ddau glwb ddwywaith 
yn ystod mis Chwefror. 
Cylch Trafod Beiblaidd 
Cyfarfu’r cylch ddwywaith y mis 
hwn yn ystafell Edwin. 

 

BETHEL PENARTH 
Pleser o’r mwyaf i bawb yn 
oedfa’r hwyr ar Chwefror 22ain 
oedd cael cwmni Jane Thomas a 
Tom Rees, ill dau ar ffordd 
gwella yn dilyn cyfnodau diflas. 
Parhaed felly. Daliwn i feddwl am 
Dewi Evans a Vernon Llewellyn 
ac eraill sy’n pryderu dros gyflwr 
perthnasau. 
Eisoes dechreuodd cynllun 
cangen leol Cytun i drefnu 
ciniawau canol-dydd cyfnod y 
Grawys. Gan ddechrau ar y 19eg 
o Chwefror bydd y sesiynau yn 
digwydd bob Dydd Gwener am 
chwech wythnos yng nghapel 
Byddin yr Iachawdwriaeth, Heol 
Plassey. Mawrth 27ain yw tro 
Bethel i ddarparu. 
Yn ddiweddar buom yn myfyrio 
ynghylch cri Samson, wrth farw, 
‘O Arglwydd Dduw, cofia fi’. Ers 
blynyddoedd, hwyrach dan 
ddylanwad ffilm Hollywood 
amdano, dychmygwn ef yn arwr. 
A dyna oedd e’ i’w bobl ei hun. 
Ond wedi darllen mwy am ei 
hanes (Barnwyr, Pennod 13-16) 
rwyn ei weld yn wahanol. 
Anhyfryd iawn. Tybed ai’r un gri 
a glywir o enau terfysgwyr 
hunanladdol (suicide bombers) 
ein dyddiau ni?   

EGLWYS Y CRWYS 

Cyfarchion 
Dymunwn yn dda i Miss Marian 
Williams sydd wedi symud dros 
dro i Gartref yn Llanrwst er mwyn 
bod yn agos at y teulu.  
Gobeithiwn ei gweld yn ôl yn ein 
plith yn fuan. 
Cydymdeimlo 

Gyda thristwch y daeth y newydd 
am farwolaeth aelod hynaf 
Eglwys y Crwys.  Bu farw Miss 
Dinah Jones yn 99 oed.  Roedd 
wedi symud i Efrog ers rhai 
blynyddoedd. Bu’n aelod ffyddlon 
yn Pembroke Terrace cyn i’r 
capel gau ac yna yn y Crwys.  
Cydymdeimlwn yn ddiffuant â’i 
nai y Dr. Charles Lacey. 
Y Gymdeithas 
Cynhaliwyd cyfarfod o’r Grŵp 
Merched gydag anerchiad gan y 
Dr. Diana Evans ar y testun 
‘Canser ddoe, heddiw, ac yfory’.  
Bu Diana yn arbenigo yn y maes 
hwn yn Ysbyty Felindre am 
flynyddoedd. Diolchwyd yn 
gynnes iddi gan Pat Lister.   
Y Gorlan 
Cafwyd cyfarfod diddorol yng 
nghwmni Mr. Iestyn Davies, 
Uwch Bennaeth Ffederasiwn y 
Busnesau Bach yng Nghymru.  
Anerchwyd  a r  y  tes tun 
‘Agweddau ar Fusnes ac 
Economi yng Nghymru’. 
Y Gymdeithas Ddrama 
Llongyfarchiadau i’r Cwmni 
Drama ar eu perfformiad o’r 
Panto ‘Sinderela’ o waith y Dr. 
Alun Tiplady.  Diolch yn gynnes 
i’r holl aelodau am eu gwaith 
caled, ac yn arbennig i’r 
cynhyrchydd, Betsan Evans; i 
Robin Griffith, Dyfrig Davies, a 
Robin Owen am y gwaith 
technegol, ac i Nesta Tiplady am 
y cynhyrchiad cerddorol. 
 

BETHEL RHIWBEINA 

Ar ddechrau Chwefror daeth nifer 
o aelodau ynghyd i fwynhau cinio 
anffurfiol. Dathlwyd Gŵyl Ddewi 

yn Deli Snails ar 3 Mawrth. 

Cymdymdeimlir â theulu’r 
diweddar Trefor M Owen a fu 
farw ar 6 Chwefror. Bu’r teulu’n 
addoli ym Methel pan yn byw yng 
Nghaerdydd. Cydymdeimlir hefyd 

ag Arthur Jones, Sain Nicolas ar 
golli ei fam yn 106 oed yng 

Nghaernarfon.  

Mae nifer o’n haelodau wedi bod 
yn anhwylus yn ddiweddar a 

dymunir gwellhad buan iddynt. 

Yn ystod Chwefror dymunwyd yn 
dda i Gwilym Roberts, organydd 
y capel ar ddathlu ei benblwydd 
yn 80 oed a chyflwynwyd rhodd 

iddo gan yr aelodau. 

Croesawyd Siôn Dafis a’i wraig 
Rebeca a’u merch Nia o 
Batagonia i’n gwasanaethau tra’n 

aros yn Rhiwbeina ar eu gwyliau. 

 

EGLWYS MINNY STREET 

Beth am gerdded llwybr  
Y Grawys 
Eleni, mae  ein Gweinidog wedi  
paratoi cyfres o fyfyrdodau byrion 
yn seiliedig ar ddamhegion Iesu. 
Ym mhob un, ceir awgrym o 
ddarlleniad, a myfyrdod bychan, 
bachog yn seiliedig ar yr 
adnodau rhe in i. Bydd y 
myfyrdod  yn ymddangos yn 
d d y d d i o l  o  d d y d d 
Mercher,  Chwefror  18 hyd 
at ddydd Sul y Pasg (Ebrill 5) ar 
ein cyfrif trydar: @MinnyStreet. 
Estynnir i chi wahoddiad cynnes i 
ymuno i gerdded Llwybr Grawys 
2015. 
Cydymdeimlo 

Cofiwn yn annwyl ac yn 
ddiolchgar am ddwy aelod fu 
farw yn ddiweddar. 
Bu fawr  Kate Daniels (gynt o 
Barc y Rhath ond mewn cartref 
gofal ers nifer o flynyddoedd) 
ddechrau’r flwyddyn ac Anne 
L l o y d  ( P a r c  y  R h a t h ) 
ganol Chwefror.  Cydymdeimlwn 
yn ddiffuant iawn â’r  ddau deulu. 
Aelodau Newydd 
Hyfrydwch oedd cael y fraint o 
groesawu dau o ieuenctid yr 
Eglwys i gyflawn aelodaeth 
ddiwedd y flwyddyn sef Daniel 
Edwards a Gruffudd Huws.  Rỳm 
hefyd wedi cael cyfle i groesawu 
Eir ian Holland yn aelod 
atom - hithau a’i mab Owain 
Rhys wedi bod yn dod atom i’r 
Oedfa Foreol dros gyfnod ac 
Owain yn un o ffyddloniaid 
Babimini. 
  parhad ar dud. 12 
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DR JOHN DAVIES 

1938 - 2015 

Teyrnged gan   
Yr Athro John Gwynfor Jones 

Prifysgol Caerdydd 

 

Trist yw meddwl fod y Dr John Davies (neu John 
Bwlch-llan) wedi’n gadael. Rhoddwyd teyrngedau 
lawer yn ystod y dyddiau diwethaf i ysgolhaig 
arbennig iawn a dengys ei holl gyhoeddiadau fod 
ganddo  alluoedd o’r safon uchaf yn y Gymraeg 
a’r Saesneg. Prin fod angen cyfeirio at ei 
gampwaith Hanes Cymru a’i astudiaeth fanwl o 
deulu pendefigaidd Bute yng Nghaerdydd a’r 
cymoedd i ganfod pa mor fedrus ydoedd yn 

cofnodi hanes ein cenedl dros y canrifoedd.  

Roedd John yn Gymro i’r carn ond hefyd yn 
hynod wybodus am hanes nifer fawr o wledydd a 
diwylliannau yn Ewrop a thu hwnt gan ei fod yn 
deithiwr mor frwdfrydig. Fe’i ganed yn Nhreorci 
cyn symud gyda’i deulu i bentref Bwlch-llan yng 
Ngheredigion. Fe’i addysgwyd yn Ysgol Tregaron, 
Coleg Prifysgol Caerdydd, lle enillodd radd 
dosbarth cyntaf mewn Hanes, a Choleg y 
Drindod, Caer-grawnt. Wedi hynny enillodd radd 
doethur ar deulu Bute ac fe’i penodwyd yn 
ddarlithydd mewn Hanes Cymru yn Abertawe ac 
Aberystwyth lle daeth yn warden Neuadd 
Pantycelyn, swydd a fwynhai’n fawr yn gofalu am 

genedlaethau o fyfyrwyr. Roedd yn gyfaill agos 
iddynt a bu ei gyfnod ym Mhantycelyn ynddo’i hun 

yn rhan hynod o draddodiad y coleg ger y lli. 

Wedi iddo symud i Gaerdydd i fyw gyda’i deulu 
roedd yn amlwg ei fod wrth ei fodd mewn 
prifddinas, ac mae ei astudiaethau ar ei hanes a’i 
diwylliant yn dystiolaeth o hynny. Cyfrannodd yn 
helaeth fel un o olygyddion  y gyfrol swmpus 
Gwyddoniadur Cymru a chyfrolau eraill. Fel 
ymchwilydd roedd ganddo feddwl a galluoedd 
dadansoddol craff a dangosai ehangder 
gwybodaeth a chof aruthrol wrth draethu’n 
ddeheuig  ar y cyfryngau yn Gymraeg a Saesneg. 
Ymddiddorai John yn fawr mewn gwleidyddiaeth 
ac roedd yn sosialydd a chenedlaetholwr 
angerddol. Bu’n Ysgrifennydd Cymdeithas yr Iaith 
ac yn un a drefnodd brotest gyntaf y mudiad ar 

Bont Trefechan yn Aberystwyth.   

Fel person roedd yn llawn hiwmor wrth 
gymdeithasu â’i gyfeillion a phawb arall y deuai i 
gysylltiad â hwy. Mewn prifddinas gosmopolitan 
carai fod yng nghwmni rhai o wledydd tramor a 

drigai yn ardal Trelluest a’r cyffiniau.  

Cefais y cyfle i gwrdd â John lawer gwaith 
mewn cynadleddau yn y Brifysgol ac edmygwn yn 
fawr graffter ei feddwl a dyfnder ei ddysg. Mae ei 
hunangofiant, a ymddangosodd yn ddiweddar, yn 
dystiolaeth, nid yn unig i’w ysgolheictod ond hefyd 
i’w gymeriad unigryw a’i werthfawrogiad o 
gefnogaeth ei briod Janet a’i bedwar plentyn. 

Coffa da am un o brif haneswyr ein cenedl.   

              

Sefydlu Cronfa er cof am John Davies 

Hoffai Menter Caerdydd ddiolch o galon i deulu’r 
diweddar John Davies am benderfynu sefydlu 
cronfa a fydd yn cyfrannu tuag at creu canolfan 
Gymraeg yng Nghaerdydd er cof amdano. Bydd ôl 
ei gyfraniad a’i weledigaeth yn parhau wrth i ni 
fynd ati i sefydlu Canolfan Gymraeg yng nghanol 

y ddinas. 

Os hoffech wneud cyfraniad, mae modd 
gwneud hynnu – naill ai drwy anfon siec yn y post 
(taladwy i Fenter Caerdydd) at Menter Caerdydd, 
42 Lambourne Crescent, Parc Busnes Caerdydd, 
Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG, neu dros y ffôn 
gyda cherdyn: 029 2068 9888. 

parhad o dud. 11  - Minny St. 
 
Priodas 
Llongyfarchwn a dymunwn yn dda i Sioned Eurig 
Davies a Daniel Guilfoyle yn dilyn eu priodas ym 
Minny Street. 
Banc Bwyd 
Mae ein cyswllt gyda'r mudiad hwn yn parhau ac 

yn cryfhau. Mae rhai o'n haelodau yn gyrru'r fen 
sy'n casglu cyfraniadau ac eraill yn gwirfoddoli  yn 
rheolaidd mewn canolfan ddosbarthu. 
Gosodwyd her ym Medi 2014 i gasglu tunnell o 
fwyd (1000kg) cyn diwedd Awst 2015. Erbyn hyn 
rydym bron â chyrraedd y nod ac mae hanner y 
flwyddyn yn weddill. Hwyrach yr awn am y dwbwl a 
chasglu tunnell arall. Diolch i bawb.  

Llun: S4C 
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DR MEREDYDD EVANS (MERÊD) 

1919 - 2015 

 

 

Teyrnged gan   
Y Dr R Alun Evans 

 
Daeth Merėd i Gaerdydd yn 1963 pan benodwyd 
ef yn Bennaeth Adran Adloniant Ysgafn BBC 
Cymru. Pwy ond y BBC fyddai’n penodi athronydd 
yn Bennaeth Adloniant Ysgafn! Bron ugain 
mlynedd cyn sefydlu S4C wynebai sialens enfawr. 
Roedd adrannau eraill fel cerdd, crefydd, 
chwaraeon, newyddion, ysgolion ... wedi eu 
sefydlu ers blynyddoedd ond roedd adloniant yn 
adran newydd. Rhaid oedd darganfod 
cynhyrchwyr, cyfarwyddwyr, sgrifenwyr, 
perfformwyr. Yr hyn a wnaeth Merėd oedd dilyn 
esiampl Sam Jones, Pennaeth y BBC ym Mangor, 
pan ddechreuodd y llanc o Danysgrisiau ei yrfa 
ddarlledu yn oes “aur radio” a chyfnod y Noson 

Lawen. 

Symudwyd Adran Adlonaint y BBC o 
Lundain i Fangor ym mlynyddoedd cynnar yr Ail 
Ryfel Byd. Dysgodd Sam Jones lawer am 
adloniant ysgafn o’r profiad hwnnw ac fe 
lwyddodd, nid trwy ddynwared y Saeson ond trwy 
greu adloniant cynhenid Gymreig a Chymraeg. 
Dyna hefyd a wnaeth Merėd. Pan ddechreuodd 

arni doedd trosglwyddyddion teledu y BBC ddim 
yn cyrraedd pob rhan o’r wlad a bu’n ddychryn i 
lawer, hyd yn oed mewn ardaloedd fel 
Aberystwyth, y bydden nhw yn colli adloniant 
Saesneg yn natblygiad BBC Cymru. Yr oedd 

rhagfarnau i’w goresgyn. 

Wynebodd Merėd ragfarnau tebyg wedi i’w 
yrfa yn y BBC ddod i ben. Yr athronydd ynddo 
oedd yn cydnabod fod angen gwrthdaro creadigol 
mewn bywyd. Doedd e ddim yn un a allai 
gyfaddawdu na bod yn gymhedrol. I rai, hynny 
oedd ei wendid. I eraill hynny oedd ei gryfder. 

Popeth neu ddim oedd hi efo Merėd. 

Nid yn unig ar y llwyfan cenedlaethol, 
torchodd ei lewys hefyd oddi mewn i’w gymuned 
sef Cwmystwyth yng ngogledd Ceredigion. I’r 
pentref hwnnw y symudodd Merėd a Phyllis wedi i 
ddyddiau Caerdydd ddod i ben. Ail afaelodd y 
ddau yn eu hastudiaeth o ganu gwerin gan 
gynhyrchu llyfrau a thoreth o erthyglau o ffrwyth 
eu hymchwil yn y maes hwnnw. Merėd hefyd 
oedd Llywydd y papur bro lleol ‘Y Ddolen’, un o’r 
papurau bro gorau yng Nghymru o ran 

amrywiaeth ei gynnwys a chadernid ei arddull. 

Os mai John Bwlchllan oedd ‘cof cenedl’ fe 
ddadleuwn i mai Merėd oedd ‘cydwybod cenedl’ 
ar faterion ieithyddol, cymdeithasol, cenedlaethol 
a chrefyddol. Fe ddyfnhaodd ei argyhoeddiadau 
Cristnogol tros y blynyddoedd. Daeth yn ffigwr 
carismatig i ymgyrchwyr dros gyfiawnder i’r iaith 
Gymraeg. Fel Alwyn D Rees o’i flaen, yr oedd 
ganddo’r weledigaeth a’r argyhoeddiad i sefyll tros 
egwyddorion ac i ymresymu ei achos gerbron 

llysoedd barn. 

Pinacl ei freuddwyd oedd sefydlu y Coleg 
Cenedlaethol Cymraeg. O’r diwedd, yr oedd hi’n 
bosibl i blentyn gael addysg feithrin, addysg 
gynradd yn Gymraeg ac i’r ddysg barhau yn yr 
iaith honno trwy flynyddoedd yr arddegau mewn 
addysg uwchradd hyd at addysg prifysgol. 
Sgrifennodd Merėd at lawer o’r myrdd o ffrindiau 
oedd ganddo i sefydlu cronfa i greu 
ysgoloriaethau yn y Coleg Cenedlaethol, 
Ymddiriedolaeth Salesbury. Ie, ffrind nad 
arbedodd ei hun; un triw, trylwyr. Ei gyfarchiad – 
“Os mêts, mêts.” Diolch am fod wedi cael ei gadw 

cyhyd a’n cydymdeimlad dyfnaf â’i deulu. 
 

Dioddefaint Sant Ioan gan J S Bach   
Eglwys Gadeiriol Llandaf  

Mawrth 22 6yh 

Ar Sul y Dioddefaint bydd yr arweinydd byd 
enwog, Owain Arwel Hughes CBE, sy’n hannu o 
Gaerdydd, yn arwain Camerata Cymru/Wales, 
ynghyd â Chymdeithas Gorawl Eglwys Gadeiriol 
Llandaf (Corwsfeistr Dominic Neville) ac unawdwyr 
o Academi Llais Ryngwladol Cymru, mewn 

perfformiad o’r oratorio odidog hon, Mae’r 
cyngerdd yn rhan o gyfres o berfformiadau sydd 
wedi eu cynllunio gan yr arweinydd, i gefnogi 
eglwysi a chapeli Cymru, ac fe’i cefnogir gan y Dr 

Barry Morgan, Archesgob Cymru. 

Tocynnau £15 (£8 i fyfyrwyr) trwy ticketmaster neu 
Gymdeithas Gorawl Eglwys Gadeiriol Llandaf 
www.ticketsource.co.uk/llandaffchoral.  
Ffôn: 0333 66 33 66.  

www.cameratawales.com  

Llun: S4C 

http://www.ticketsource.co.uk/llandaffchoral
http://www.cameratawales.com
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Llongyfarchiadau mawr i dimau pêl rwyd yr ysgol 

yng nghystadleuaeth yr Urdd. 

 

Tîm B – Isabel Brassington, Talia Collingwood, 
Aron Evans, Steffan Powys, Ela Powell, Catrin 
Powell, Ela Williams, Lois Pittick, Elan Oldery, 

Sara Mackie a Becca Jones. 

 

Canlyniadau tîm B – da iawn, ail yn y grŵp! 
MG 1 – 0 Y Wern, MG 2 – 1 Whitchurch Primary 

B, MG 0 – 0 Ysgol Pwll Coch. 

Canlyniadau tîm A – ennill y grŵp! 
MG 6 - 1 Christ The King, MG 10-0 Ysgol Y 
Berllan Deg, MG 10 -  0 Ysgol Pencae. 

Felly tîm A trwy i'r rownd gynderfynol. 

Rownd gynderfynol yn erbyn Bro Eirwg - llawn 
tensiwn; ar ôl amser llawn roedd y sgôr yn gyfartal 
5-5, ar ôl dwy funud ychwanegol roedd y sgôr yn 
7-7, ar ôl dwy funud arall y sgôr oedd 9-9, felly’r 
cyntaf i sgorio oedd yn ennill, a chwarae teg i’r tîm 

fe wnaeth Mai Penry sgorio’r gôl fuddugol. 

Rownd derfynol – MG 5 – 2 Whitchurch Primary. 

Llongyfarchiadau enfawr i dîm A yr ysgol – 

    PENCAMPWYR CAERDYDD A’R FRO! 

Mi fydd y tîm nawr yn cystadlu yng 
nghystadleuaeth pêl rwyd Cymru yn Aberystwyth 

ar Fai'r 10ed. 

Ysgol y Wern 
 

 

 

Gymnasteg 

Llongyfarchiadau mawr i unigolion ac i dîm 
gymnasteg yr ysgol ar ennill pencampwriaeth 
gymnasteg ysgolion Cymru. Fe fyddan nhw’n 
mynd ymlaen i gynrychioli Cymru ym 
mhencampwriaeth Prydain ym mis Mawrth a mis 

Mai. Pob lwc iddynt.   

Tang Soo Do 

Llongyfarchiadau i Ryan, Connor a Cohen a oedd 
yn cynrychioli Prydain mewn cystadleuaeth Tang 
Soo Do yn yr Almaen. Enillodd Ryan fedal aur ac 
arian. Cafodd Conor dair medal efydd ac enillodd 

Cohen ddwy fedal aur. Da iawn fechgyn. 

Codi arian 

Diolch i bawb a wnaeth blannu Cennin Pedr. 

Codwyd £650 i elusen Marie Curie. 

O’R YSGOLION 

Ysgol Melin Gruffydd 

Tîm A  -  (Cefn) Molly Burnell, Harri Metcalfe, Lowri 
Higgins. Mai Penry, Iestyn Thomas 

(Blaen) Katie Anderson, Emily Savastano, Non Drake 

a Megan Hutchings. 

GŴYL LLENYDDIAETH PLANT 

CAERDYDD 24-29 Mawrth, 2015 

Bydd straeon, anturiaethau a ffrindiau newydd 

lond y lle wrth i ni ddechrau trydedd bennod yr ŵyl 

wych hon fis Mawrth. Bydd cyfle gwych i ddathlu  

cyfraniad T. Llew Jones ar ganmlwyddiant ei eni. 

Hefyd byddwn yn cydnabod cyhoeddi Alice in 

Wonderland 150 o flynyddoedd yn ôl. 

Bydd llu o ddigwyddiadau eraill ar gyfer plant a’u 

rhieni dros benwythnos 28-29 Mawrth gan 

gynnwys gweithgareddau Cymraeg dan ofal 

beirdd ac awduron enwog ein dydd. 

Mae tocynnau ar gyfer holl weithgareddau’r ŵyl ar 

gael trwy ffonio: 02920 230130 neu drwy ymweld 

â’r wefan http://gwylllenplantcaerdydd.com. 

http://gwylllenplantcaerdydd.com
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menter@caerdydd.org  
Ffôn 029 2068 9888 

 

YMWELYDD PRIN IAWN  
Â CHAERDYDD 

Ble aethoch chi am dro a beth welsoch chi ym mis 
Chwefror? Arwyddion y gwanwyn cynnar, bid siwr 
– y blagur yn paratoi i ymagor, cynffonau ŵyn 
bach yn addurno’r cyll a chlystyrau o eirlysiau ar 
lawr y glyn. Ond i lawr yn Fferm y Fforest, ar 
gyrion Caerdydd, roedd gwledd annisgwyl yn fy 
nisgwyl gydag ymweliad y Bras Lleiaf. Ni fyddwn i 
nac unrhyw un arall chwaith wedi dychmygu 
treulio prynhawniau yn edrych ar yr aderyn bach 
digon di-nod hwn yn bwydo ar y llawr ac yn sgrialu 
a lled-guddio am yn ail ymhlith y prysgwydd. 
Gaeafu yn rhannau gogleddol de-ddwyrain Asia a 
wna’r bras lleiaf fel rheol. Beth tybed ai gyrrodd 
yma? Ai gwyntoedd croes yn ystod y tymor 
mudo? A beth am ei dylwyth? Pa le mae nhw? 
Dim ond un sydd yma ond mae i’w weld yn fodlon 

ei fyd yng nghwmni criw o fras y cyrs. Ac am ba 
hyd y bydd yn aros? A fydd yn darganfod ei ffordd 
yn ôl i’r taiga yng ngogledd ddwyrain Ewrop ac 

Asia pan ddaw galwad y tymor nythu? Pwy a ŵyr? 

Dim ond diolch a wnaf i fod gennym 
warchodfeydd a chynefinoedd o fewn ein 
prifddinas sy’n gallu cynnig cartref i fyd natur a 
hafan i nifer dda o ymfudwyr tymhorol. Gyda 
thoriadau arfaethedig ein cyngor gallai rhai o’r 
cynefinoedd hyn fod dan fygythiad. Brwydrwn i’w 
cadw fel y gallwn barhau i weld rhyfeddodau prin 

byd natur ar stepen ein drws.  

A ddaw’r bras lleiaf yn ôl ymhen y flwyddyn? 
A ddaw ag eraill gydag ef? Does ond gobeithio y 
bydd ei arhosiad byr eleni wedi ei berswadio fod 
gwyrddni Cymru yn lle croesawgar i ddianc rhag 

gaeafau di-gysur y taiga pell.  

Gol. 

 
 
 
 

                          

                          Hwyl Hanner Tymor 

 

Llongyfarchiadau  

i Iestyn a Sara Hampson-Jones, Grangetown ar 
enedigaeth Gruffydd Dafydd ar Ionawr 6. Mae 

tad-cu a mam-gu Llandaf, Dafydd a Maria, 11, 
Ffordd Glasgoed wrth eu boddau o gael ŵyr bach 
arall, a bydd y ddau gefnder bach (mae Gruffydd 
Siôn yn 19 mis bellach) yn chwarae gyda’i gilydd 

cyn pen dim o dro.  

i Siôn a Catrin Lewis, Mynyddygarreg ar 
enedigaeth eu hail fab, Aron Cai ar Chwefror 18, 
2015, brawd bach i Evan Rhys.  Cariad mawr oddi 
wrth y ddau dadcu a mamgu sef Bethan a Richard 
Lewis, Llandaf a Margaret a Heddwyn Jones, 

Pontiets. 

HYSBYSEBU YN Y DINESYDD 
 

O fis Mawrth ymlaen  
dylid anfon pob ymholiad  

ynghylch hysbysebu yn y Dinesydd  
at ein  

swyddog hysbysebu newydd,  
Iestyn Davies.  

 
Gweler tudalen 3 am ei fanylion. 
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Mawrth 

 
Mawrth, 10 Mawrth  
Merched y Wawr, Caerdydd. Swper 
Gŵyl Ddewi yng Nghlwb Golff yr 
Eglwys Newydd. Cwrdd am 7.00 ar 
gyfer 7.30pm. 029-2075-4379. 
Mercher, 11 Mawrth  

Merched y Wawr, Bro Radur. Noson 
y Dysgwyr yng ngofal Shirley 
Williams, Capel y Methodistiaid, 
Ffordd Windsor, Radur, am 7.30pm.  
Iau-Gwener, 12-13 Mawrth 
Theatr Genedlaethol Cymru yn 
cyflwyno ‘Y Fenyw Ddaeth o’r Môr’ 
gan Henrik Ibsen (cyf. Menna Elfyn) 
yn Theatr Sherman am 7.30pm. 
http://www.shermancymru.co.uk; 
029-2064-6900. 
Gwener, 13 Mawrth 

Clwb y Diwc. Geraint Løvgreen a’r 
Enw Da ynghyd â gwesteion 
arbennig, yn y Duke of Clarence, 
Clive Road, Treganna, am 8.00pm. 

Gig y Chwe Gwlad: Penwythnos 
Cymru v. Iwerddon. Tocynnau: £8 
ymlaen llaw o siop Caban (029-2034
-2223) neu £10 wrth y drws. 
Sadwrn, 14 Mawrth 
Tabernacl, Yr Ais. Organothon. 
Llun, 16 Mawrth 
Cymdeithas Wyddonol Cylch 
Caerdydd. ‘Ynni Adnewyddol yng 
Nghymru.’ Sgwrs gan David Clubb 
(Cwmni RenewableUK Cymru), yn 
Ystafell G77 ym Mhrif Adeilad 
Prifysgol Caerdydd, Parc Cathays, 
am 7.30pm. Croeso i bobl nad ydynt 
yn ‘arbenigwyr’ gwyddonol. 
Mawrth, 17 Mawrth 
Darlith Goffa G. J. Williams (dan 
nawdd Ysgol y Gymraeg, Prifysgol 
Caerdydd) gan yr Athro M. Wynn 
Thomas ar y testun ‘Beriah Gwynfe 
Evans: Prif Gynhyrchydd Cymru 
Fydd’. Ystafell 0.31, Adeilad John 
Percival, Safle Rhodfa Colum, 
Prifysgol Caerdydd, am 5.30pm.  
Mawrth, 17 Mawrth 

Cymdeithas Ddiwylliannol Minny 
Street. ‘Canu’r Werin – Hen a 
Newydd’ gan Trefor Puw ac Eleri 
Roberts, yn festri Capel Minny 
Street am 7.30pm. 
Mawrth, 17 Mawrth 

Cymrodorion y Barri. Sgwrs ar gyfer 
Dydd San Padrig gan yr Athro 
Diarmait Mac Giolla Chríost yn festri 
Capel y Tabernacl, Y Barri,  7.15pm. 

Mercher, 18 Mawrth 
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. 
Hel atgofion gyda’r Parch. Dyrinos 
Thomas ac aelodau Côr yr Aelwyd 
Hamdden, festri Minny St., 2.00pm. 
Gwener, 20 Mawrth 

Cylch Llyfryddol Caerdydd. Sgwrs 
gan Gareth Vaughan Williams ar y 
testun, ‘Y Dyn Oedd yn Gwybod 
Gormod: Gareth Vaughan Jones’, yn 
Ystafell 0.31, Adeilad John Percival, 
Safle Rhodfa Colum, Prifysgol 
Caerdydd, 7.00pm. Cydnabyddir 
nawdd Llenyddiaeth Cymru. 
Gwener, 20 Mawrth 
Cylch Cadwgan. Llŷr Gwyn Lewis yn 
trafod a darllen barddoniaeth o’i lyfr, 
Storm ar Wyneb yr Haul, yn Y 
Ganolfan, Tabernacl, Yr Efail Isaf, 
a m 8 . 0 0 p m .  C y d n a b y d d i r 
cefnogaeth Llenyddiaeth Cymru. 
Sadwrn, 21 Mawrth 

Bore coffi rhwng 10.30 a 12.00 ar 
gyfer rhai sy’n dysgu Cymraeg. 
Sgwrs am 11.00am gan y Parch. 
Trystan Hallam ar y testun ‘Iselder 
a’r Cristion’. Adeilad yr Eglwys 
Efengylaidd Gymraeg, Harriet St, 
Cathays, CF24 4DX. Croeso cynnes 
i bawb. 
Sadwrn, 21 Mawrth 
Tabernacl, Yr Ais. Datganiad Organ 
- Meirion Wynn Jones am 12.30pm. 
Mercher 25 Mawrth  

Diwrnod i hyrwyddo dyfeisgarwch a 
Chymreictod ymysg merched. Agorir 
gan Betsan Powys. Gwesty’r Bear, 
Y Bont-faen, rhwng 9.30am a 
3.30pm. Rhaid cofrestru ymlaen llaw 
erbyn 18 Mawrth trwy ffonio 01970-
611661. Trefnir gan Ferched y 
Wawr. Nid oes rhaid bod yn aelod o 
Ferched y Wawr i fynychu’r diwrnod. 
Mercher, 25 Mawrth 

Eglwys Ebeneser: cyngerdd 
elusennol er budd Maggie’s Centre, 
yn City Church, Windsor Place, 
Caerdydd am 7.30pm. Tocynnau: 
oedolion £7 a phlant £2. 
Iau, 26 Mawrth 

Gŵyl Llenyddiaeth Plant Caerdydd 
2015. Noson arbennig i ddathlu 
cyfraniad T. Llew Jones i fyd llyfrau 
plant, Neuadd y Ddinas  7.00pm. 
Siaradwyr: Emyr Llywelyn, Mererid 
Hopwood, Siân Teifi a Myrddin ap 
Dafydd. Tocynnau (£4) ar gael: 
http://gwylllenplantcaerdydd.com, 
neu drwy ffonio 029-2023-0130. 
Gwener, 27 Mawrth  

Cymrodorion Caerdydd. ‘Gwella 
Llywodraeth Cymru.’ Sgwrs gan 
Geraint Talfan Davies yn festri 
Capel y Tabernacl, Yr Ais, am 
7.30pm. Croeso cynnes i bawb. 
 

Sadwrn–Sul, 28–29 Mawrth 
Gŵyl Llenyddiaeth Plant Caerdydd 
2015. Gweithdai a sioeau i blant 
mewn lleoliadau amrywiol yn y 
ddinas gydag awduron a beirdd 
megis Eurig Salisbury, Caryl Lewis, 
Meleri Wyn James a Mererid 
Hopwood. Amserlen a thocynnau:  
http://gwylllenplantcaerdydd.com, 
neu drwy ffonio 029-2023-0130. 
Mawrth, 31 Mawrth 
Cymdeithas Ddiwylliannol Minny 
Street. Swper Pen Tymor yng 
Nghlwb Golff yr Eglwys Newydd am 
7.00pm. Gwestai: Hywel Gwynfryn. 
 

Ebrill 
 
Mercher, 1 Ebrill  
Merched y Wawr, Bro Radur. Dathlu 
150 mlwyddiant y Wladfa gydag Eiry 
Palfrey, Miriam Tilsley, Sandra De 
Pol, Azul De Pol a Rhisiart Arwel, yn 
neuadd Capel y Methodistiaid, 
Ffordd Windsor, Radur, am 7.30pm.  
Llun, 13 Ebrill 

Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd, yn 
Jolyons, 10 Ffordd y Gadeirlan, 
CF11 9LJ, 7.30pm. Prif westai: Yr 
Athro Richard Wyn Jones.  
 c y l ch .c i n i o @g mai l . co m n e u 
ffoniwch 029-2039-9427. 
Mawrth, 14 Ebrill  
Bore coffi a stondinau yng Nghapel 
Bethel, Maesyderi, Rhiwbina am 
10.30am. Yr elw at elusen 
Ambiwlans Awyr Cymru. 
Mawrth, 14 Ebrill 

Merched y Wawr, Caerdydd. Sgwrs 
gan Caryl Roese am hanes yr 
Eglwys Gristnogol gyntaf ar ôl y 
C r o e s h o e l i a d ,  yn  N e u a d d 
Westminster, Eglwys Fethodistaidd, 
Cyncoed, Westminster Crescent, am 
7.30pm. (Sylwch fod hyn yn wahanol 
i'r hyn sydd wedi ei argraffu yn y 
rhaglen.) 029-2075-4379.  
Mercher, 15 Ebrill 

Aelwyd Hamdden. Cadw’n iach 
gyda’r rhaglen Prynhawn Da, yn 
festri Capel Minny Street,  2.00pm. 
Sadwrn, 18 Ebrill 

Bore coffi rhwng 10.30 a 12.00 ar 
gyfer rhai sy’n dysgu Cymraeg. 
Sgwrs am 11.00am gan Marc Evans 
ar y testun ‘Taith Dysgwr’. Adeilad yr 
Eglwys Efengylaidd Gymraeg, 

Harriet St, Cathays CF24 4DX.  

Anfonwch fanylion ar gyfer  
Y Digwyddiadur at 

Yr Athro Wyn James, 16 Kelston Rd. 
Yr Eglwys Newydd,  
Caerdydd CF14 2AJ 
Ffôn: 029-2062-8754 

E-bost: JamesEW@caerdydd.ac.uk 

Y 

DIGWYDDIADUR 

http://www.shermancymru.co.uk
http://gwylllenplantcaerdydd.com
http://gwylllenplantcaerdydd.com
mailto:cylch.cinio@gmail.com
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   Rhif: 150 

 

 

 
 
 

 
 

 

Ar Draws 

3. A roddwyd yr ast mewn cell gydag wyau llau 
yn y lle yma? (6, 3) 
7. Bron 50% o’r heffer (5) 
8. Ceisiais edrych mas yn gyffrous am ddarn o 
iâ (9) 
9. Tir corsog yw gwers heb orffen cyn diwedd y 
pnawn (5) 
10. Bydd yn dawel mewn mantell fel gobennydd 
(7) 
13. Pendwmpian tra’n penodi organydd (5) 
14. Cosb ariannol i’r dirprwy sy’n colli pâr 
digalon (5) 
16. Yn gerddorol rhowch fwy o fwyd i hwn (5) 
17. Bloeddiadau tegan y wraig gyntaf ar dro (7) 
21. Gwraig ag arf i’ch cymell (5) 
22. ‘Mi wn eu bod yn ----- ----- arnom 
       Hen bethau angofiedig dynol ryw’ (WW) 
(4’1, 4) 
23. Siafio ymhlith y deillion (5) 
24. ‘Caf droi pryd y mynnwyf i aelwyd y Gesail, 
       Os oes ----- ----, nid oes yno glo’ (EW) (3, 6) 

 

I Lawr 
1. Y tâd yn codi cyn y gân a Dai yn codi i wneud 
cyhoeddiad (9) 
2. ‘------ ydyw gwerth  
    A rhin ei aberth mawr’ (JH) (9) 
3. Dafydd ar ôl clymu’r cordyn yn teimlo ias (7) 
4. Drysu 50 Tori sy’n perthyn i’r pridd (5) 
5. Gwaedd mewn amgylchiadau da sy’n noddfa 
(5) 
6. Dechrau tyfu mewn cegin oer (5) 
10. Cantorion yn dechrau canu opera ryfeddol 
am unigrwydd (5) 

11. Pwysleisio  â phensel (9) 
12. ‘Ar feysydd llwyd, a ----- las 
        Ac awel Ebrill fel y gwin’(IDH) (9) 
15. Mae y dewr am roi rhyddhad (7) 
18. Gwae! Nia druan sy’n griddfan (5) 
19. Aeth naw corgi ar yn ail ymlaen i fod o fri (5) 
20. ‘Ysbryd yw Duw, a rhaid i’w addolwyr ef ----- 
mewn ysbryd a gwirionedd’ (Ioan) (5) 

Atebion Croesair Rhif 148 

Ar Draws: 1. Ymateb   4. Sosban   9. Gwisgio 10. Amser   

11. Fachgennyn 12. Eco 13. Egwyl  15. Sgwar   20. Aur    

21. Breseb syn   23. Anwes   24. Dathliad   25. Nerfau    

26. Llefaru 

I Lawr: 1. Ysgafn   2. Afiach   3. Ei gwely   5. Ochain   6. 

Busnesa   7. Nerthol   8. Llonni    14. Garddwyr    16.Gweithle   

17. Cadarn   18. Beudy   19. Cnydau   21. Bosra   22. Seina 

  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 148 

Llewela Morris, Y Rhath, Caerdydd  

Danfonwch eich atebion at Rhian Williams  
erbyn 8 Ebrill, 2015. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNERIAETH NEWYDD 

Mae Menter Bro Morgannwg yn falch i gyhoeddi 
partneriaeth  newydd gyda’r Glamorgan Gem er 
mwyn sicrhau bod cynnwys Cymraeg cyson yn 

rhan o’r papur diolch i grant o £10,000 o gronfa 
Bwrw Mlaen Llywodraeth Cymru 2014-2015. 
Cyhoeddwyd yr eitemau Cymraeg cyntaf ar 
Ionawr 8fed 2015, ac fe fydd y Fenter yn cydlynu 
a chyhoeddi tudalen Gymraeg yn y papur ar 

ddydd Iau cyntaf pob mis o hyn ymlaen.  

Rydyn ni’n chwilio am dîm golygyddol – os oes 
gennych chi syniadau am eitemau diddorol, neu 
os hoffech chi gyfrannu at y dudalen fisol hon, 
cysylltwch: ffion@menterbromorgannwg.org/ 

029 20689888 
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 ‘JEST DAL ATI’  
Neges Nia Parry i bawb!  

Unwaith eto cawsom Gwrs Sadwrn o fri ble 
roedd bwrlwm o siarad Cymraeg ymysg dysgwyr 
Caerdydd a’r Fro.  Ar ddydd Sant Ffolant yn yr 
Hen Neuadd cafodd pob tiwtor rosyn cyn dechrau 
dysgu. Cariad a S4C oedd prif themâu y diwrnod 
a digon hawdd yw clymu’r ddau at ei gilydd 
oherwydd ein cariad at Gymreictod.  Ond, yr 
uchafbwynt oedd ymweliad Nia Parry.  Daeth yno 
i gwrdd â’n dysgwyr gan drafod ei bywyd a’i 
hanturiaethau cyn siarad am raglen newydd i’n 
dysgwyr ar S4C, Dal Ati.  Mae’r rhaglen yn cynnig 
dwy awr o raglenni wedi eu teilwra'n arbennig ar 
gyfer dysgwyr Canolradd ac Uwch er mwyn rhoi 
gwybodaeth, geirfa, hyder a mwynhad wrth iddynt 
barhau ar y daith i ddod yn rhugl.  Mae Nia yn 
barod yn ymweld â chartrefi enwogion Cymru 
mewn cyfres newydd o'r enw Adre (ni ddaeth i dŷ 
Glyn Wise diolch byth – gormod o lanast a llwch!)  
Mae hefyd yn trafeilio ar draws Cymru ac yn 
sgwrsio gyda sawl person diddorol ar draws y 

wlad am eu bywydau.   

“Mae’n bwysig i ddysgwyr glywed acenion o 
bob ardal o Gymru,” meddai Nia sydd yn byw yn 
Rhostryfan ger Caernarfon, ac sydd wedi treulio 

nifer o flynyddoedd yn dysgu Cymraeg i oedolion. 

 “Mi fydd yn neis cyfarfod pob math o bobl o 
wahanol rannau o Gymru ar Adre, a dysgu am eu 
cymdeithasau, a’u bywydau.  Yn aml iawn beth 
sy’n anodd i ddysgwyr yw ffeindio cyfleoedd i 
siarad Cymraeg, a ffeindio siaradwyr Cymraeg 
sydd â digon o amynedd i ymarfer gyda nhw! Felly 

gobeithio bydd Dal Ati yn rhoi hyder iddyn nhw.”  

Dywed Nia fod clywed dysgwyr yn meistroli’r 
iaith yn gwneud iddi hi deimlo’n fwy hyderus am yr 

iaith Gymraeg, 

“Mae o’n codi calon, mae o’n gwneud i chdi 
deimlo bod yr iaith yn saffach ‘na ti’n ei feddwl. 
‘Da ni angen diolch i’r dysgwyr am wneud 

ymdrech i ddysgu’r iaith, a gwneud buddsoddiad.” 

Yn ogystal â'r ddwy awr ar fore Sul, mae 
gwasanaeth Dal Ati yn cynnwys gwefan ac ap 
arbennig.   Mae gwefan (www.s4c.co.uk/dalati) ac 
ap Dal Ati yn cynnwys geirfa, gemau, clipiau fideo 
a sain, deialog ac ymarferion iaith o bob math 
fydd yn cynnig help llaw ychwanegol i ddysgwyr 

Cymraeg canolradd i uwch. 

Yn wir, roedd pawb wedi mwynhau ei chwmni a 
gorffennom y diwrnod drwy ganu’r anthem 
Gymraeg! Roedd yn ddiwrnod arbennig!  Am fwy 
o wybodaeth am y cyrsiau Sadwrn nesaf ewch i’n 
gwefan : www.learnwelsh.co.uk neu dilynwch ni ar 
Facebook neu Twitter.  Bydd y cwrs Sadwrn nesaf 
yn cael ei gynnal yn Sain Ffagan, mae croeso i 
unrhyw un ddod yno, £20 os ydych chi yn 
ymrestru ar-lein a £25 am droi fyny ar y dydd. 

Dysgwyr y Ddinas 
Colofn yng ngofal Glyn Wise, Swyddog Lled 

Ffurfiol, Canolfan Cymraeg i Oedolion 
Caerdydd a Bro Morgannwg 

 

GWILYM ROBERTS 
ENILLYDD TLWS COFFA EIRUG WYN 

Fel mae darllenwyr Y Faner Newydd yn gwybod, 
cyflwynir tlws y diweddar Eurig Wyn i unigolion 
sy’n gwneud cyfraniad neilltuol a gwirfoddol i 
gynnal ein hiaith a’n diwylliant. 

Llongyfarchiadau calonnog i Gwilym 
Roberts, Cadeirydd pwyllgor y Dinesydd, 

ennillydd diweddaraf y wobr hon. Dyma 
ddisgrifiad Emyr Llywelyn o Gwilym, “Un o 
gymwynaswyr mwyaf y Gymraeg ac arloeswr 
mawr addysg Gymraeg yn ein cyfnod. Mawr ac 
ardderchog fydd ef yn hanes ein cenedl.” 

TREFOR OWEN 
CYN-GURADUR  SAIN FFAGAN 

Bu farw Trefor Meredith Owen, cyn-guradur 
Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan yn 88 
oed. Ef a olynodd y Dr Iorweth Peate, curadur 

cyntaf yr Amgueddfa.  

Roedd yn awdur nifer o erthyglau a llyfrau yn 
Gymraeg a Saesneg ar agweddau o fywyd 

gwerin ac anthropoleg gymdeithasol.  

Wedi ymddeol symudodd i Dregarth ger 
Bangor. Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf 

gyda’i blant a’r teulu oll. 

http://www.s4c.co.uk/dalati
http://www.learnwelsh.co.uk
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Mae'n chwe mis a mwy ers i Il Pastificio agor ei 

ddrysau ym Mhenylan, ond dim ond yn ddiweddar 
y ces i'r cyfle i'w brofi. Y prif reswm am hynny yw 
poblogrwydd y bwyty, sy'n orlawn, yn amlach na 
pheidio. 

A hithe'n b’nawn Sadwrn roedd gen i awren yn 
sbâr. Dyma siawnsio fy lwc, a chanfod bwrdd ger 
y ffenest cyn mwynhau pryd bwyd arbennig o dda. 

Mae Caerdydd yn llawn bwytai Eidalaidd, o'r 
hamddenol i'r hynod arbennig. Am lasagne ganol 
dydd, does dim curo Restaurant 
Minuet, ond os am ddêt, 
Casanova aiff â hi. Am brofiad 
rhywle-yn-y-canol, fy newis cyntaf 
- tan nawr - oedd bwyty Cibo ym 
mhentre Pontcanna; llecyn 
lliwgar, cyfeillgar â bwyd blasus tu 
hwnt, gan gynnwys fy hoff saig, 
Penne Cibo. 

 Dwi'n falch iawn i ddweud fod 

Il Pastificio llawn cystal, am y 

safon a'r croeso bendigedig. Wrthi'n paratoi pasta 
ffres ar y cownter oedd y perchennog, Walter 
Scoppetta, pan gerddais i fewn - cyn fy nghyfarch 
â gwên a 'Buon Giorno!'.  

Dros ddegawd yn ôl, symudodd y chef o ddinas 
Napoli i Gaerdydd; coeliwch neu beidio, y prif 
atyniad oedd y tywydd! Bu'n gweithio yn Lorenza's 
ar Heol y Crwys a Da Venditto ym Mhlas y Parc 

cyn sefydlu ei fwyty ei hun. 
Fel mae'r enw yn ei awgrymu, mae'n arbenigo 

mewn pasta, ac roedd gan y fwydlen ddewisiadau 
lu. Ces fy nhemtio i brofi'r spaghetti 'ffrwythau'r 
môr', gyda pasta lliw inc, neu'r saws cimwch â 

garlleg a gwin. Ond, â minnau'n ysu i gymharu'r 
bwyty gyda'm ffefryn i'r gorllewin o'r afon Taf, ês i 
am blatiad o'r ragu selsig cartre. 

Fel yn achos Penne Cibo, sawr ffenigl sy'n 
taro'r ffroenau gyda'r saws tomato cartref, ac 
mae'r cig selsig wedi'i ddarnio i'r dim. Ond er mor 
flasus yw tiwbiau penne mae na sglein arbennig 

yn perthyn i'r saig hwn, diolch i'r defnydd o 
fettuccine ffres - bargen am £7.95. 

Rwy'n hoffi'r ffaith nad yw'r lle'n gweini pizza - 
arwydd o barch at fusnes gwych La Vita, dros y 
ffordd - ond gallwch hefyd fwynhau pryd heb gig, 
na phasta, os ydych yn dymuno. Tra'n archwilio 
silffoedd leimwyrdd y 'deli' dymunol (sy'n cynnwys 

pasta’r bwyty, i fynd adref â chi) 
mwynheais sgwrs â chwsmer 
Cymraeg, a ddyfalodd mod i'n 
ymweld ar ran colofn fwytai Y 
Dinesydd. 

    Yn ôl Eleri, o Benylan, sy'n 
gwsmer ffyddlon iawn, mae'r peli 
cig mortadella yn hyfryd, tra fod y 
planhigyn ŵy - neu'r aubergine - yn 

wych; seigiau cyntaf sy'n hawdd i'w 
rhannu mewn grŵp. Dyma oedd ei phedwaredd 
ymweliad â'r bwyty mewn llai na mis; afraid 
dweud, mi fydda i nôl i goncro'r cimwch cyn hir! 

Dydw i'n sicr ddim am gefnu ar hen ffefryn fel 
Cibo, ond mae Il Pastificio mor gyfleus - ac mae'n 
rhif 3 ar restr Trip Advisor o fwytai gorau 
Caerdydd ar hyn o bryd. Mae na fwrlwm newydd 
yn perthyn i'r ardal, diolch i sawl agoriad 
llwyddiannus yn ddiweddar. A gyda chlwb Cameo, 
Pontcanna, yn paratoi i agor cangen newydd ar 
Heol Wellfield ym mis Ebrill, dyma'r esgus 
perffaith i bicio draw i Benylan. 
 
Il Pastificio - The Pasta Lab; Uned 5, Canolfan y Globe, 
Heol Wellfield, Penylan CF24 3NZ 029 2049 4138 
Canllaw Bach Caerdydd gan Lowri Haf Cooke, £9.99 
(Gwasg Gomer) 

Lowri Haf  Cooke 

Bwytai Merch y Ddinas 

“afraid dweud, mi fydda i nôl i 

goncro'r cimwch cyn hir !” 

Cymrodorion caerdydd 

Sefydlwyd 1885 
 

Gwella Llywodraeth Cymru 
 

Darlith gan Geraint Talfan Davies 
 

Nos Wener 27 Mawrth 7.30 y.h. Tabernacl, Yr Ais 
Croeso cynnes i bawb 

 

Ni chyfyngir y cyfarfodydd i aelodau yn unig 

Am wybodaeth bellach cysyllter â’r ysgrifennydd 029 20562880 
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