
   

 

 

 Seiclo ddoe: Arthur Linton 
(1868-1896) – beiciwr arall 

enwog o Gymro  
(llun Wicipedia) (tud. 12) 

 

Seiclo ar draws Madagascar! (tud. 17) 

 

Arddangosfa 
Canmlwyddiant 
Nelson Mandela 

yn dod i Ganolfan 
Mileniwm Cymru 

(tud. 3) 
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Golygydd Tachwedd 
Wyn Mears 

 

Cyfraniadau erbyn 27 Hydref i: 
wyn@wynmears.com 

13 Mayfair Drive, Thornhill, 
Caerdydd, CF14 9EN  

029 20758726  
 

Y Digwyddiadur:  
Yr Athro E Wyn James 

JamesEW@caerdydd.ac.uk 
16 Kelston Road, Caerdydd, CF14 2AJ 

029 20628754 
 

Hysbysebion: 
Iestyn Davies 

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

Caerdydd, CF5 1AE 
07876 068498 

              
Prif Ddosbarthwr:  

Ceri Morgan 
ceri33@btopenworld.com  

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

029 20813812  /  07774 816209 
 

Tanysgrifiadau i: 
Ceri Morgan 

ceri33@btopenworld.com  
24, Cwm Gwynlais, Tongwynlais,  

Caerdydd, CF15 7HU 
029 20813812  /  07774 816209 

 
www.dinesydd.cymru 

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

ar erthyglau yn ôl y gofyn. 
 

Argraffwyr:  
Gwasg Morgannwg, Castell-nedd. 

Cysodydd: Eirian Dafydd 
 
 

 
Ariennir yn rhannol 

gan 
Lywodraeth Cymru 

 
 

Y Cyfryngau Cymdeithasol 
 

Twitter: @DinesyddCdydd 
Facebook:  

www.facebook.com/YDinesydd 

Golygydd: 

Alun Treharne 

Caerdydd

 

Y DINESYDD Pob Dymuniad Da Elfed! 

 

 

 

 

 

 

 

W rth siarad adeg Prifwyl Ynys Môn y llynedd - 25ain 
Eisteddfod Elfed Roberts fel Prif Weithredwr yr Eisteddfod 

Genedlaethol – dywedodd ei fod, yn ystod y chwarter canrif 
hwnnw, wedi ceisio gwneud yr ŵyl yn ‘fwy perthnasol o ran 
Cymru gyfoes’. Wrth iddo ymddeol, dymuna’r Dinesydd 
longyfarch Elfed ar ei lwyddiant digamsyniol o ran hyrwyddo a 
gwireddu’r weledigaeth honno. 

Cydnabu Ashok Ahir, Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod 
Caerdydd 2018, gyfraniad creiddiol a chwbl allweddol Elfed i 
lwyddiant ysgubol Eisteddfod y Bae eleni yn rhifyn mis Medi’r 
Dinesydd. ‘Elfed,’ meddai Ashok, ‘fu’n gefn i ni i gyd. Ei 
weledigaeth ef oedd yr “Eisteddfod heb ffiniau” yn y Bae ac 
mae’n haeddu pob clod ac ymddeoliad hapus!’  

Mae’n bleser gan Y Dinesydd ategu dymuniadau da Ashok 
gan ddymuno i Elfed ymddeoliad hir a dedwydd.  

Siopau sy’n gwerthu’r Dinesydd 
 

CABAN, Pontcanna 

CANT A MIL VINTAGE, 100 Whitchurch Rd. 

CHAPTER, Treganna 

DERI  STORES, Rhiwbeina 

GRIFFIN  BOOKS, Penarth 

NISA, Heol Caerdydd, Dinas Powys  

PAPERWEIGHT, 22 Wellfield Road 

SIOP BODLON, Yr Hen Lyfrgell, Yr Ais 

SIOP  Y  FELIN, Yr Eglwys Newydd 

VICTORIA  FEARN  GALLERY, Rhiwbeina

Llun: BBC Cymru 

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

Arddangosfa Canmlwyddiant 
Nelson Mandela  

yn dod i Ganolfan Mileniwm Cymru  
ochr yn ochr â dathliadau  

Mis Hanes Pobl Dduon 
 

B ydd Arddangosfa Canmlwyddiant Nelson Mandela 
yn agor yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ar 5 

Hydref yn ystod Mis Hanes Pobl Dduon, dathliad 
cenedlaethol o hanes, celfyddydau a diwylliant pobl 
dduon. Bydd yr arddangosfa o bwys, sydd am ddim, yn 
ystyried chwe thema ym mywyd yr arweinydd eiconig – 
Cymeriad, Cymrawd, Arweinydd, Carcharor, Trafodwr 
a Gwladweinydd – gan ddilyn ei Daith Hir at Ryddid 
drwy gyfres o baneli gweledol, ffilmiau, gwrthrychau a 
Llwybr Plant. Mae'r arddangosfa'n cael ei chyflwyno ar 
y cyd gan yr Amgueddfa Apartheid yn Ne Affrica, 
Archifau'r Mudiad Gwrth-Apartheid a Chanolfan 
Southbank, gan nodi can mlynedd ers geni Nelson 
Rolihlahla Mandela (1918 – 2013). 

Agorodd Arddangosfa Canmlwyddiant Nelson 
Mandela yng Nghanolfan Southbank Llundain ym mis 
Gorffennaf yn dilyn sawl dangosiad llwyddiannus o 
gwmpas y byd. Daw'r arddangosfa i Ganolfan 
Mileniwm Cymru ar gyfer yr ail ddangosiad erioed yng 
ngwledydd Prydain, a hynny rhwng 5 Hydref a 18 
Tachwedd. 

Bydd eitemau yn yr arddangosfa yn cynnwys caib 
y bu Mandela a'i gyd-garcharorion yn ei defnyddio yn y 
chwarel galch ar Ynys Robben, a llythyr o ddiolch gan 
Mandela i'r cyhoedd ym Mhrydain, a ysgrifennwyd ar 
16 Ebrill 1990, a diwrnod y bu yng nghyngerdd Nelson 
Mandela: Teyrnged Ryngwladol i Dde Affrica Rydd yn 
Stadiwm Wembley. 

Meddai cyn-Ysgrifennydd Gwladol Cymru ac un o 
arweinwyr y mudiad gwrth-apartheid, yr Arglwydd Peter 
Hain, sef awdur Mandela: His Essential Life a 
Chadeirydd Pwyllgor Canmlwyddiant Mandela 
Llundain: ‘Rwy'n falch iawn bod Arddangosfa 
Canmlwyddiant Mandela yn dod i ganolfan celfyddydau 
cenedlaethol Cymru – Canolfan Mileniwm Cymru – yr 
hydref yma. Mae wedi denu torfeydd i Ganolfan 
Southbank yn Llundain – pobl o bob oedran ac o bob 
cefndir. Mae'n arddangosfa y dylai pawb ei gweld, sy'n 
portreadu'r frwydr yn erbyn apartheid a gweledigaeth 
Mandela o ddemocratiaeth enfys nad oedd wedi'i seilio 
ar hil ond ar gyfiawnder, cydraddoldeb a hawliau 
dynol.’ 

Bydd yr arddangosfa hefyd yn cynnwys 
gwrthrychau gan ymgyrchydd blaenllaw o Gaerdydd, 
sefydlydd Mudiad Gwrth-Apartheid Cymru, sef Hanef 
Bhamjee. Cyfarfu Mr Bhamjee â Nelson Mandela pan 
oedd yn fachgen deng mlwydd oed yn byw yn Ne 
Affrica, a chael ei ysbrydoli ganddo. Symudodd i 
Gymru yn ddiweddarach a sefydlu'r Mudiad Gwrth-
Apartheid yma, a daeth mudiad Cymru i fod yn un o'r 
grwpiau o ymgyrchwyr mwyaf gweithgar yn y byd. Yn 
ystod ei ymweliad â Chaerdydd yn 1998, dywedodd 
Nelson Mandela: ‘Roedd Mudiad Gwrth-Apartheid 
Cymru yn cynrychioli pobl oedd yn poeni am ein 
rhyddid ni fel eu rhyddid nhw'u hunain.’ 

Am fanylion, ewch i yganolfan.org.uk  
neu ffoniwch 029 2063 6464. 

I weld y rhaglen lawn o ddigwyddiadau Mis Hanes Pobl 
Dduon Cymru ewch i bhmwales.org.uk 

Twitter - @Mandela100UK 
Facebook - @Mandela100UK 
#Mandela100UK 

ANRHYDEDDU AWDUR  
LLYFRAU PLANT 

 

Tlws Mary Vaughan Jones 2018 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y  diweddar Gareth F. Williams, un o brif awduron 
llyfrau plant a phobl ifanc yr hanner canrif 

diwethaf yn y Gymraeg, yw enillydd Tlws Mary 
Vaughan Jones eleni. Cyflwynir y tlws bob tair blynedd 
gan Gyngor Llyfrau Cymru er cof am Mary Vaughan 
Jones, a fu farw ym 1983, i rywun a wnaeth gyfraniad 
arbennig i faes llenyddiaeth plant yng Nghymru. 

Cafodd Gareth ei fagu a’i addysgu ym Mhorthmadog. 
Bu’n fyfyriwr ym Mhrifysgol Bangor, cyn cymhwyso fel 
athro yng Ngholeg Cartrefle, Wrecsam, gan weithio 
wedyn fel athro Cymraeg yn Ysgol Rhiwabon. Ond 
roedd â’i fryd ar fod yn awdur, a rhoddodd y gorau i’w 
swydd fel athro er mwyn ysgrifennu’n broffesiynol ym 
1985. Treuliodd gyfnod yn byw yn Beddau ger 
Pontypridd, cyn ymgartrefu yn Silstwn, Bro 
Morgannwg, yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Bu farw 
yn 2016 yn 61 oed. 

Roedd yn ysgrifennu ar gyfer y llwyfan a’r sgrin, ac 
yn adnabyddus am gyd-greu cyfresi poblogaidd ar 
S4C, fel Pengelli a Rownd a Rownd. Ond fel awdur a 
enillai ei fara menyn wrth ysgrifennu y daeth Gareth F. 
yn enw adnabyddus, a thros y chwarter canrif diwethaf 
bu’n gyfrifol am ysgrifennu dros 20 o gyfrolau ar gyfer 
plant, pobl ifanc ac oedolion. O Ddawns i 
Ddawns (1990) oedd ei lyfr cyntaf. Enillodd Wobr Tir na 
n-Og chwe gwaith, gan gynnwys yn 2015, pan 
lwyddodd i gipio gwobr Llyfr y Flwyddyn hefyd am ei 
nofel Awst yn Anogia. 

Ers ei gyflwyno am y tro cyntaf ym 1985, enillwyd y 
tlws gan Ifor Owen, Emily Huws, T. Llew Jones, W. J. 
Jones, Roger Boore, J. Selwyn Lloyd, Elfyn Pritchard, 
Mair Wynn Hughes, Angharad Tomos, Jac Jones a 
Siân Lewis. 

http://www.yganolfan.org.uk/cy
https://bhmwales.org.uk/
https://twitter.com/Mandela100UK
https://www.facebook.com/Mandela100UK
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Diwrnod Cenedlaethol  
Heddwch y Byd yng Nghaerdydd 

B ob blwyddyn dethlir Diwrnod Rhyngwladol 
Heddwch o gwmpas y byd ar 21 Medi ac er 1981 

mae’r Gloch Heddwch wedi cael ei chanu ym 
Mhencadlys y Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd 
ar y diwrnod hwnnw.  Yng Nghaerdydd, ar 21 Medi, 
cafwyd cwmni Bruce Kent (y gweithredwr dros 
heddwch a’r Ymgyrch dros Ddiarfogi Niwclear), Valerie 
Flessati   (a luniodd y llyfryn taith Peace Trails through 
London), ynghyd â Bethan Siân Jones a Siwan 
Dafydd, i godi’r Faner Heddwch yn yr Ardd Heddwch 
ym Mharc Cathays. 

Cynhaliwyd Cynhadledd 
Hanes Heddwch 2018 ddydd 
Gwener a dydd Sadwrn, 21-2 
Medi yn y Deml Heddwch. 
Cafwyd sesiynau diddorol am 
David Davies, Llandinam; 
Niclas y Glais a Waldo; Franz 
Jaegerstaetter; Cymru a 
C h o m i n  G r e e n h a m ; 
Gwrthwynebwyr Cydwybodol 
Cymru a’r Rhyfel Byd Cyntaf; 
Deiseb Heddwch Nain/Mam-gu; 
Treftadaeth Heddwch Cymru; 
Codi’r Faner Heddwch; Neges 
Ewyllys Da yr Urdd; Heddwch a 
Chelf Gyhoeddus Hedd Wyn a 

Henry Richard; Cenedlaethau’r Dyfodol a Llwybrau 
Heddwch Caerdydd.  

 ‘Bydd yn berson o dangnefedd, yn lle codi dwrn 
dialedd – estyn dy law fel brawd a chwaer i bawb’. 
Dyma’r geiriau y tu allan i Eglwys y Tabernacl, Yr Ais, 
lleoliad y Cyngerdd Heddwch ar y Nos Wener. 
Llywiwyd y noson gan Iwan Griffiths a chafwyd 
datganiadau gan Gôrdydd, Côr Heol y March a Chriw 
Caerdydd o ddarnau yn ymwneud ag heddychiaeth. 
Roedd dawn a dehongliadau Charlie Lovell-Jones ar y 
ffidil yn wefreiddiol. Yn ystod y noson cafodd Aled 
Eirug ei gyflwyno gan Mererid Hopwood wrth iddo 
lansio ei lyfr Gwrthwynebwyr Cydwybodol Cymru a’r 
Rhyfel Byd Cyntaf.  

Heddwch yn y Ddinas / Peace in The City  

Nos Iau, 15 Tachwedd, 7:00 - 
8.00 p.m. bydd cyflwyniad i’r 
llyfryn taith dwyieithog ac i’r 
Ap sy’n cyd-fynd ag e yn y 
Deml Heddwch, Parc Cathays, 
Caerdydd CF10 3AP yng 
nghwmni’r awdur, Jon Gower, 
a Rhodri Darcy. Dewch yno i 
ddod i wybod mwy am fannau 
sy’n rhan o stori’r dyhead am 
heddwch byd-eang yma yn ein 
dinas.  

 Dafydd a Meri Griffiths 

Galw am gefnogaeth ar gyfer 
gwanasaethau  awtistiaeth 

arbenigol y sector wirfoddol 

Aled Thomas yn sôn am ei brofiadau personol a’i 
ymgyrch i ddiogelu gwasanaethau elusen Autism 

Spectrum Connections Cymru (ASCC) 

C efais gyfle i wneud cyfraniad trwy gyfrwng Llais y 
Dinesydd ynghylch awtistiaeth yng Nghynhadledd 

Gofal Cymdeithasol Genedlaethol Cymru yn 
ddiweddar, yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama 
Cymru yng Nghaerdydd. Soniais am rai o'm 
anawsterau fy hun fel rhywun sy'n byw gyda'r cyflwr 
hwn, gan ddadlau y dylid diwallu anghenion pobl sydd 
ag awtistiaeth o fewn y gymuned.  

Roedd hi’n dda gallu siarad am fy mhrofiad personol 
gydag awtistiaeth a sôn am wasanaeth awtistiaeth 
arbenigol sydd mor bwysig i mi yn bersonol. Rwyf wedi 
bod yn rhan o ymgyrch dros elusen leol yng 
Nghaerdydd, Autism Spectrum Connections Cymru 
(ASCC), i gael digon o arian i helpu’r elusen i barhau 
â'u gwaith rhagorol. Mae arna i angen y gwasanaethau 
roedd yr elusen yn eu cynnig hyd nes yn ddiweddar, 
pan gyhoeddwyd eu bod yn gorfod torri ar eu 
gwasanaethau. 

 Yr hyn y gwnes i ei weld yn ddefnyddiol oedd yr 
adnodd o allu galw heibio o ddydd Llun i ddydd 
Gwener unrhyw bryd, y grwpiau cymdeithasol a 
gefnogir gan y staff, y gefnogaeth un-i-un sy'n 

canolbwyntio arnaf fi fel 
unigolyn ag awtistiaeth i 
fodloni fy anghenion a 
t h r e f nu  addas i adau 
rhesymol i mi yn y 
gwaith. Mae ASCC yn 
d y m u n o  p a r h a u  i 
ddarparu'r gwasanaethau 
arbenigol hyn ond ni allant 
wneud hynny oherwydd yr 
heriau cyllido y maent yn 
eu hwynebu. 

 Yn ddiweddar, deisebais 
Lywodraeth Cymru, gan 
alw arnynt i helpu ASCC gyda'u gwaith, a chafwyd 
trafodaeth ar fy nghynnig yng Nghynulliad 
Cenedlaethol Cymru. Credaf y dylai Llywodraeth 
Cymru ystyried gwasanaethau ASCC fel rhywbeth y 
mae ei wir angen ar gyfer pobl ag awtistiaeth – 
gwasanaethau  sy’n cael eu defnyddio'n helaeth 
ganddynt.  

Yn ôl dogfen a ysgrifennwyd gan Gyngor Caerdydd, 
nid yw'r awdurdod lleol yn darparu'r math hwn o 
wasanaethau trwy ddarpariaeth statudol y Gwasanaeth 
Awtistiaeth Integredig (IAS). Mae angen rhoi mwy o 
bwyslais ar ddarparu gwasanaethau awtistiaeth 
arbenigol oherwydd yr anghenion sydd gennym. Mae 
tystiolaeth glir bod angen gwasanaethau ASCC yn y 
gymuned ac rwy'n bwriadu parhau i ymgyrchu am 
barhad y gwasanaethau hyn.  

     Aled Thomas 
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C awsom ddechreuad ardderchog i’n tymor ar 17 
Medi yng nghwmni Dr Ceril Rhys-Dillon yn traethu 

ar y testun, ‘Meddygaeth Heinyddiaeth’. Mae Dr Ceril 
yn hannu o Ystradmeurig lle cafodd ei haddysg 
gynradd cyn symud i Ysgol Uwchradd Tregaron. 
Dechreuodd ei gyrfa feddygol wrth fynd yn fyfyrwraig 
yng Ngholeg Sant Ioan, Prifysgol Caergrawnt. Wedyn 
bu’n feddyg yn Llundain, Gwlad Belg a De Cymru. Yn 
2002 fe’i hapwyntiwyd yn Ymgynghorydd Rhiwmatoleg 
gyda Bwrdd Iechyd Cwm Taf; ar hyn o bryd mae’n 
gweithio yn yr Ysbyty Brenhinol ger Llantrisant. Yn 
ogystal mae hi’n Drefnydd Hyfforddi Meddygaeth 
Heinyddiaeth yng Nghymru, y teitl hwn yn arwyddo 
polisi sy’n cydnabod yr angen i gynorthwyo meddygon 
yn y wedd hon ar feddygaeth. 

Daeth un neges yn gir i ni, sef, bod anelu at safon 
uchel o heinyddiaeth yn berthnasol ac yn gyfrifoldeb i 
bob unigolyn, oddi mewn i allu, gofyn, dymuniad, 
gobaith ac ymroddiad personol. Ceir cymorth ar gyfer 

chwaraewyr proffesiynol, aelodau o’r lluoedd arfog, 
cleifion a phobl iach. Dangoswyd data yn seiiedig ar 
astudiaethau disgybledig dros gyfnod hir - er enghraifft, 
y gwaith dan ofal yr Athro Peter Ellwood rhwng 1979 a 
2014. Roedd y doreth o ystadegau yn profi’n 
ddigamsyniol y gostyngiad sylweddol yn y risg o fynd 
yn gaeth i nifer  o heintiau os yw unigolyn yn heini. 
Dyma rai enghreifftiau: clefyd y galon (35% llai o risg), 
canser y colon (50%), gwynegon esgyrnol (80%), colli 
balans yn yr henoed (30%), iselder (30%). Brawychus 
yw’r dystiolaeth am y safonau isel yng Nghymru o’u 
cymharu ag ardaloedd eraill ym Mhrydain.  

Diddorol a gobeithiol oedd clywed am bolisïau 
Llywodraeth Cymru parthed hwyluso gwelliant yn y 
materion hyn. Rhoddir cyngor ar gyfer pedwar categori 
oedran: Dan 5; 5-18; 19-64; Dros 65. Soniodd Dr Ceril 
yn fras am ei phrofiad yn trafod gyda chleifion yn ei 
chlinig, gan nodi y sensitifrwydd sydd ei angen - er 
enghraifft, wrth ddelio ag ymateb ffyrnig o glywed y 
disgrifiad ‘gordew’. 

Bydd ein cyfarfod nesaf ar 15 Hydref, pan 
ddisgwyliwn Cai Ladd i sôn am y pwnc ‘Morfeydd Heli’.    

Cymdeithas Wyddonol  
Cylch Caerdydd 

ADDYSG GYMRAEG – 
MYNEDIADAU MEDI 2018               
A DATBLYGIADAU ERAILL 

  

R oeddwn yn gobeithio cael rhifau mynediad hyd 
ddechrau’r tymor presennol ond yn anffodus nid 

yw’r sir yn ateb fy ngheisiadau. Rwy’n sicr o gael y 
wybodaeth yng nghyfarfod nesaf y Fforwm Addysg 
Gymraeg ar 4 Hydref ond rhy hwyr i rifyn cyfredol Y 
Dinesydd. 

Ond mae gwybodaeth galonogol iawn wedi dod 
oddi wrth Eluned Morgan, y Gweinidog dros Addysg 
Gymraeg, wrth iddi ddosrannu £51M rhwng 40 a mwy 
o brosiectau newydd ar draws Cymru. O ddiddordeb i 
Gaerdydd yw ei hymateb i gais a argymellwyd gan y 
Fforwm Addysg i ariannu ffrwd ychwanegol yng 
ngogledd-canol y ddinas yn sgil y pwysau ar y pum 
ysgol gynradd Gymraeg yno, ag wyth ffrwd rhyngddynt  
sy wedi bod yn orlawn yn 2017 a 2018, sef Y Wern, Y 
Mynydd Bychan, Melin Gruffydd, Glan Ceubal a 
Phencae. Roedd cyfanswm o 67 plentyn yn 2017 a 38 
yn 2018 wedi’u gwrthod rhwng yr ysgolion hyn ac yn 

amlwg bydd ffrwd ychwanegol yn fendith o’i chael 
erbyn Medi 2019. 

Hefyd mae arian ar gael i ad-drefnu addysg 
Gymraeg yng nghanol y ddinas wrth ddarparu ffrwd 
ychwanegol yno. Ni allaf ar hyn o bryd fanylu ar y 
cynllun hwn am nad wyf yn deall y syniad o gwbwl. 

Newyddion da arall yw bod ysgolion Glan Morfa a 
Glan Ceubal wedi symud mewn i’w hadeiladau 
newydd, y gyntaf nawr yn ysgol ddwy ffrwd yn gallu 
derbyn hyd at 60 plentyn y flwyddyn yn hytrach na’u 
gwrthod fel y byddai’n digwydd am bum mlynedd cyn 
2017. 

Y tu hwnt i Gaerdydd mae pedair ysgol newydd i’w 
hagor diolch i Eluned Morgan, sef yn Nhrefynwy wedi 
ymgyrchu hir, ar safle Gwynllyw yn Nhorfaen fel 
pedwaredd ysgol yr ardal, yn Nhredegyr - eto wedi 
brwydro hir i gael ail ysgol ym Mlaenau Gwent – ac, yn 
fwyaf syfrdanol, ar stad y Gurnos ym Merthyr Tudful - y 
drydedd ysgol yno ar ôl 42 o flynyddoedd o aros ers 
agor ysgol Rhydygrug ym 1976. Mae’r cynlluniau eraill 
yn ymwneud ag ehangu ysgolion sy’n bodoli neu 
ychwanegu unedau meithrin. 

     Michael Jones 

Anrhydedd yr Orsedd 

Y n rhifyn mis Mehefin Y Dinesydd llongyfarchwyd nifer o bobl o Gaerdydd a fyddai’n derbyn anrhydedd 
yr Orsedd eleni am eu ‘cyfraniad arbennig i Gymru, y Gymraeg ac i'w cymunedau lleol’. 

Mae’r Dinesydd yn ymddiheuro am hepgor enw Dafydd Parry, a manteisiwn ar y cyfle hwn i unioni’r cam. 
Yn wreiddiol o Benrhyn Llŷn, mae Dafydd wedi hen ymgartrefu yma yng Nghaerdydd ac fe gafodd ei 
anrhydeddu â’r wisg werdd am ei waith fel cynhyrchydd teledu ynghyd â'i waith gwirfoddol ym maes 
cerddoriaeth a bandiau pres am flynyddoedd lawer. Bu hefyd yn gwirfoddoli'n gyson gyda'r Eisteddfod 
Genedlaethol, ac ef oedd Cadeirydd Pwyllgor Technegol yr Eisteddfod eleni. Mae'n rhan o dîm sydd wedi 
sefydlu band pres newydd yn y brifddinas - Band Pres Taf – sydd eisoes wedi ennill sawl cystadleuaeth, yn 
cynnwys y Genedlaethol yn y Bae. 
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NEWYDDION O’R EGLWYSI 

Hywel owen a gareth 

EGLWYS DEWI SANT 
Yr Ysgol Sul 

Yn dilyn y Gwasanaeth Teuluol fore Sul 9 Medi, cafodd 
plant yr Ysgol Sul a’u teuluoedd fynd i Barc y Rhath i 
fwynhau picnic a helfa drysor. 

Coffi a chlonc 

Daeth nifer dda i fore coffi cynta’r Hydref ar drydydd 
dydd Sadwrn mis Medi i’r rhai sy’n dysgu Cymraeg ac 
sydd am ei hymarfer yng nghwmni rhai sy’n rhugl. Fe 
fydd y bore coffi nesaf fore Sadwrn, 20 Hydref, yn 
neuadd yr eglwys o 10:30 i 12:00. Croeso cynnes i 
bawb. 

Datganiadau organ amser cinio 

Braf oedd gweld cynifer wedi dod i fwynhau 
datganiadau organ ardderchog mis Medi ar brynhawn 
Gwener. Peter King, Organydd Emeritws Abaty 
Caerfaddon oedd yn canu’r organ ar 7 Medi, ac ar 21 
Medi Paul Carr, Birmingham, oedd wrth yr organ 
arbennig hon. 

Taith ar y Waverley 

Cafodd y rhai a fentrodd ar y dŵr ar long y Waverley, 
sef yr unig stemar olwyn yn y byd sy’n cario teithwyr ac 
yn hwylio ar y môr, fordaith bleserus dros ben mewn 
tywydd ffafriol gyda’r arfordir at ddwy bont Hafren a 
heibio i Ynysoedd Rhonech ac Echni. 

Llongyfarchiadau 

Llongyfarchiadau a phob dymuniad da i Branwen a 
Joseff Geen ar enedigaeth eu merch, Seirian Mair. 

 

SALEM, TREGANNA 
Bedyddiadau 

Bedyddiwyd Tiya a Skye, merched Ann Thomas, nos 
Sul 23 Medi. Pob dymuniad da i chi fel teulu. 

Picnic 

Daeth criw da i gael picnic yn y parc wedi’r oedfa ar 9 

Medi i ddathlu a 
chymdeithasu 
ar ddechrau’r 
tymor newydd.  

Cinio Clwb 
Criced Salem 

Cawsom swper 
i’r brenin yn Zio 
P i e r o  n o s 
Wener 21 Medi, 
i  d d a t h l u 
diwedd y tymor 
a rhannu llu o 
atgofion. Noson 
hynod hwyliog, 
a hyfryd oedd 
gweld Hywel yn 
cyflwyno Tarian Tomos i Gareth Thomas eleni. 
Llongyfarchiadau mawr! 

Adran yr Urdd, Salem 

Croeso i blant oed cynradd ymuno â ni yn festri Salem 
rhwng 6 a 7 p.m. am yn ail nos Iau, i fwynhau 
cymdeithasu a gwneud llu o weithgareddau amrywiol 
yn ystod y flwyddyn. Cawsom nosweithiau o gemau 
gan staff yr Urdd i ddechrau’r tymor. Bydd yr adran yn 
cwrdd nesaf ar 11 Hydref. Dewch yn llu! 

Cydymdeimlo 

Cydymdeimlwn yn fawr â theulu Kitty Jones a oedd yn 
aelod yma yn Salem. Meddyliwn am Lewis a Pat a’r 
teulu oll yn eu colled. Cydymdeimlwn yn fawr hefyd â 
Brenda Owen sydd wedi colli ei brawd yn ddiweddar. 

 

BETHEL, RHIWBEINA 

Yn ystod y mis cawsom gwmni’r Parchg D. Andrew 
Jones, Mrs Helen Jones, ac am y tro cyntaf ym Methel, 
croesawyd Mr Delwyn Siôn atom i arwain yr addoliad. I 

ddechrau ac i gloi’r mis ein 
gweinidog, y Parchg Evan Morgan, 
o e d d  y n  g wa s a n a e t h u  a 
chynhaliwyd y Cwrdd Diolchgarwch 
ar Sul olaf mis Medi. 

Ar 25 Medi aeth criw o’r capel am 
dro i Gwrt Insole, Llandaf. Gyda’r 
haul yn gwenu bu cyfle i fwynhau’r 
gerddi ac i ymuno am baned a 
sgwrs yn y Cwt Potiau. 

Llongyfarchiadau i Lewis a Sylvan 
ar eu llwyddiant yn yr arholiadau 
Safon Uwch. Dymunwn bob lwc 
iddynt wrth barhau eu hastudiaethau 
yn Lerpwl a Glasgow. 

Cynhelir gwasanaeth bob bore 
Sul ym Methel am 10:15 ac estynnir 
croeso cynnes i bawb. 

Aeth criw o gapel Bethel, 
Rhiwbeina, i ymweld â Chwrt 

Insole ar fore hyfryd o hydref i 
edmygu'r tŷ a'r gerddi. 

Hywel Owen a Gareth Thomas 
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EGLWYS MINNY STREET 

www.minnystreet.org  @MinnyStreet  

Gweinidog - Y Parchedig Owain 
Llyr Evans 

Estynnwn groeso i bawb, ‘o’r 
ieuengaf i’r hynaf,’ i’n cyfarfodydd ar 
y Sul (10:30 a 18:00) ac yn ystod yr 
wythnos. Ym mis Hydref bydd 
Cymundeb yn yr hwyr ar y 7fed. 
Cawn Oedfa Foreol Gynnar am 9:30 
ar y 14eg. Y noson honno am 17:30 
ymunwn yng Ngŵyl Bregethu Eglwys 
Ebeneser (yn Eglwys Canol y 
Ddinas, Windsor Place) lle pregethir 
gan y Bnr Arwel Ellis Owen 
(Caernarfon). Y Parchg Beti-Wyn 
James (Caerfyrddin) fydd yn arwain 
ein gwasanaethau ar 28 Hydref. 
Cofiwch y bydd Ysgol Sul ar y 7fed, y 21ain a’r 28ain. 

Bydd Babimini ddydd Gwener y 5ed (9:45 – 11:15) ac 
yn cwrdd eto ar y 19eg. Bydd PIMS ar yr 8fed (19:00 – 
20:30) ac eto ar yr 22ain. Ar y 9fed a’r 23ain bydd 
Bethania yng nghartref aelod. Cyfres newydd fisol 
Cywyddaid fydd yn y Festri nos Lun 15ed (19:30 – 
20:30), heb anghofio y bydd Llynyddwch yng nghaffi 
Terra Nova, Parc y Rhath, am 10:00 ar y 26ain, cyfle 
am baned a thrafodaeth. Dewch i ymuno â’r 
Gymdeithas nos Fawrth, 2 Hydref, yr 16eg a’r 30ain. 
Cofiwch archebu ymlaen llaw i fwynhau Koinônia am 
12:00 ar Hydref 10fed ac am 19.30 ar Hydref 21ain. 

Priodas: Dymunwn yn dda i Sophie a Sebastian 
Pennar yn dilyn eu priodas yn yr Amgueddfa 
Genedlaethol ym mis Medi, ac, yn yr un modd, i Julie 
ac Alun Guy yn dilyn eu priodas hwythau yn Eglwys 
Dewi Sant, hefyd ym mis Medi. 

Aelod newydd: Hyfrydwch fu cael croesawu Lynwen ap 
Gwynedd (Bae Caerdydd) yn aelod ym mis Medi. 

Genedigaeth: Croeso cynnes i Ioan Dafydd LeRazavet, 
mab Iona a Claude (Tredelerch) ac ŵyr cyntaf i Siân a 
Gareth Lotwick.   Pob dymuniad da i’r teulu. 

 

EGLWYS Y CRWYS 
Cyfarchion 

Mae Mrs Catrin Rowlands yn disgwyl triniaeth yn yr 
ysbyty a dymunwn yn dda iddi.  Gobeithiwn ei gweld yn 
ôl ein plith yn fuan.   

Gwobr Goffa Daniel Owen 

Daeth Mrs Mari Williams â’r fedal a enilliodd am ei 
nofel Ysbryd yr Oes yn Eisteddfod Genedlaethol 
Caerdydd i’w dangos i’r plant ac roedd pawb yn falch 
iawn o’i llwyddiant. 

Y Cylch Cymorth 

Diolch i rieni yr Ysgol Sul am drefnu’r Ffair Fedi ar ran 
y Cylch Cymorth i godi arian tuag at elusennau lleol.  
Gwnaed elw o ₤267. Enillwyd cystadleuaeth enwi’r 
Panda gan Manon a Gwenno Williams gyda’r enw 
Hywel Owain. Mae Hywel Owain wedi cael cartref da. 
Llongyfarchiadau iddynt. 

Y Gymdeithas Ddrama 

Cafwyd dwy noson o chwerthin iach gyda pherfformiad 
y Gymdeithas Ddrama o ddwy ddrama fer o waith Ifan 
Gruffydd – Pwy yw dy Gymydog? a Gwely a Brecwast.  

Roedd y cynulleidfaoedd wrth eu bodd.  Bydd y 
Gymdeithas yn awr yn bwrw ymlaen i ddewis dramâu 
ar gyfer y perfformiadau nesaf.  Diolch i Betsan Evans 
a Robin Pryderi Owen am y cynyrchiadau. 

Encil Chwiorydd y De 

Aeth chwech o aelodau’r Crwys i Goleg Trefeca ar 
gyfer Encil Chwiorydd y De a chafwyd diwrnod hynod 
fuddiol yng nghwmni Mrs Elenid Jones a Mrs Ann 
Dwynwen Davies. 

Croeso yn y Crwys 

Mae croeso mawr i unrhyw un ymuno i gydaddoli â ni 
yn y Crwys.  Yn ystod mis Tachwedd, gwasanaethir 
gan y Gweinidog ar y Sul cyntaf a’r trydydd Sul.  Y 
Parchg Gethin Rhys fydd yn gwasanaethu ar 11 
Tachwedd a’r Parchg Meirion Morris ar y 24ain. 

 

BETHEL, PENARTH 

I agor ein tymor newydd, yn dilyn toriad Awst, cawsom 
ein tywys gan y Parchedig Euros Jones Evans. 
Dewisodd Salm 48 yn sail i’n myfyrdod gan roi iddi’r 
disgrifiad ‘Salm y Twrist’, am ei bod yn disgrifio 
mannau a nodweddion Jerwsalem. Pwysodd arnom i 
efelychu’r salmydd yn ein teyrngarwch i’n ‘lleoliad 
sanctaidd’ ni a bod yn ffyddlon i’n Bethel ni. Canwyd 
emynau 67, 136, 615 gyda throsiad Gwynn ap Gwilym 
o Salm 48.  

Ar 16 Medi arweiniwyd ein Hysgol Sul gan y 
Parchedig Aled Gwyn a’i ddilyn i ddeall a 
gwerthfawrogi cyfraniad aruthrol emynau i’n canfyddiad 
o’r Efengyl. Yn ystod y mis cawsom arweiniad ein 
gweinidog wrth fyfyrio uwchben Luc 5, 1-11 (Galw’r 
Disgyblion Cyntaf) a Mathew 13, 1-8 (Dameg yr 
Heuwr). Ar ddydd Sul, 4 Tachwedd, bydd Kevin yn 
rhedeg marathon Efrog Newydd gan obeithio casglu 
£3000 at elusen Nyrsys Macmillan. Gellir ei gefnogi 
trwy fynd at www.justgiving.com/Fundraising/
DavidKevinDavies. Dymunwn hwyl fawr i’n gweinidog 
yn ei fenter. 

Anfonwn gyfarchion gwresog at Audrey Jones ac 
Eleri Daniel ar gyrraedd pen-blwyddi nodedig, ond 
gwahanol. Onid yw’n rhyfeddol gymaint yw dylanwad y 
system ddegol ar ddathliadau pen-blwydd? Beth am 
oedrannau eraill? Felly, dyma ddymuno’n dda i bawb 
sy wedi cael neu yn disgwyl pen-blwydd eleni. 

Cyflwyno siec ar ran Eglwys Minny Street i 
gynrychiolwyr elusen BanglaCymru 

http://www.justgiving.com/Fundraising/DavidKevinDavies
http://www.justgiving.com/Fundraising/DavidKevinDavies
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EGLWYS EBENESER 

Ymwelydd o bell! 

Ar fore Sul, 9 Medi, daeth ymwelydd arbennig o 
Fadagascar atom gyda’r Parchg Ddr Geraint Tudur. 
Braf iawn oedd cael croesawu’r ddau atom a chael 
araith fer gan Lala Rasendrahasina. Bu ar un amser yn 
Ysgrifennydd Cyffredinol yr FJKM ond erbyn hyn mae’n 
dysgu yn eu coleg diwinyddol. Mae’n gymeriad braf ac 
yn rhugl mewn Saesneg. Bu’n alltud yn yr Unol 
Daleithiau yn dilyn y coup militaraidd ym Madagascar 
yn 2009, ond mae wedi dychwelyd adref bellach. 
Roedd yn awyddus iawn i ddatgan gwerthfawrogiad 
Cristnogion y wlad am y ddau genhadwr cyntaf a aeth 
â’r Efengyl i’r Ynys Fawr ddau gan mlynedd yn ôl. 
Roedd Cymru, meddai, yn agos iawn at eu calonnau. 
Cyflwynwyd rhodd iddo ar ran yr eglwys gan Eira 
Jones - un a fu ym Madagascar yn y 1970au. 

Llongyfarchiadau... 

...i Idwal Hughes ar gyrraedd carreg filltir 90 mlwydd 
oed ar 27 Medi. Dymunwn ben-blwydd hapus iawn 
iddo. 

...i’r Parchg Ddr Geraint Tudur ar ei ben-blwydd yn 65 
mlwydd oed ar yr un dyddiad. Ymddeolodd y diwrnod 
canlynol o’i gyfnod o ddeuddeng mlynedd fel 
Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr. Pob 
dymuniad da iddo ef a’i wraig Carolyn ar bennod 
newydd yn eu bywydau.  

Un o’n plith 

Ar nos Fawrth, 25 Medi, 
cafwyd noson hyfryd yng 
nghyfarfod cyntaf  y 
Gymdeithas yng nghwmni 
Annick Moseley wrth iddi 
sôn am ei magwraeth yn 
Algiers. Agoriad llygaid i 
bawb ohonom oedd clywed 

am y tensiynau gwleidyddol a fu yno yn y 1950au a 
orfu’r pied noir i ffoi am eu bywydau i Ffrainc.  

Tymor newydd 
Pob dymuniad da i’n pobl ifanc sy’n dychwelyd i’r coleg 
i barhau â’u cyrsiau ac i ddechrau ar gyrsiau newydd, 

sef Elin ac Esyllt Rosser, Cai a Beca Hayes, Gruffydd 
Davies, Branwen Jones, Catrin Williams, Gwilym a 
Lowri Tudur. 
 

TABERNACL, YR AIS 
Priodas Ddiemwnt 

Yn ystod mis Awst dathlodd Tyssul ac Audrey Williams 
eu Priodas Ddiemwnt. Llongyfarchwn y ddau yn llawen.   

Genedigaeth 

Ym mis Gorffennaf clywyd am enedigaeth Ioan 
Elisawndr Fleming, mab Anna a Neil, brawd i Eirianna  
ac ŵyr i Linda Gruffydd.  Llongyfarchwn hwy ar y 
newyddion da. 

Canlyniadau yr arholiadau 

Daeth nifer o ganlyniadau Safon Uwch a TGAU i bobl 
ifanc ein teuluoedd i’n sylw yn ddiweddar a phob un yn 
dangos llwyddiant arbennig.  Deallwn y bydd Osian 
Rogers yn mynd i Brifysgol Plymouth i ddechrau ar ei 
gwrs deintyddiaeth.  

Emyn-dôn newydd 

Nodwn fod Ann Hopcyn, enillydd y gystadleuaeth i 
gyfansoddi emyn-dôn newydd yn Eisteddfod Caerdydd, 
wedi rhoi’r enw Yr Ais iddi.  Ein gweinidog, Denzil 
John, a ysgrifennodd y geiriau ac Euros Rhys oedd y 
beirniad. 

Agor y Drysau   

Yn ystod y blynyddoedd diweddar buom yn cydweithio 
â nifer o ganolfannau crefyddol eraill yng Nghaerdydd 
yn Agor y Drysau i’r cyhoedd, gan roi cyfle i alw heibio 
a gweld beth sy’n digwydd yn ein canolfannau.  
Gwerthfawrogwn ofal Helen Jones yn trefnu.  

Dewch a Rhannwch 

Ar ail Sul mis Medi roedd yr oedfa foreol dan ofal y 
bobl ifanc, gyda phryd bwyd Dewch a Rhannwch yn 
dilyn yn y festri.  Diolch i Catrin Lloyd a Nicola Baker 
am baratoi’r wledd.. 

Bore coffi 

Ganol y mis, daeth criw da i’r bore coffi - y tro hwn yng 
nghartre Calan a Malcolm McGreevy. Diolch am eu 
croeso arferol. 

M ae wedi bod yn ddechrau cyffrous i dymor 
newydd yn Ysgol Gymraeg Pen-y-Groes. Rydym 

ni, Gohebwyr y Groes, yn griw brwdfrydig o 
newyddiadurwyr  a fydd yn ysgrifennu hanes ein 
hysgol ni. Cofiwch ein dilyn ni ar drydar 
@YGPenyGroes i gael mwy o wybodaeth am ein 
hysgol ni. 

Mr Phormula a’r Siarter Iaith 

Daeth Mr Phormula i’r ysgol i gynnal gweithdai gyda 
disgyblion Cyfnod Allweddol 2. Fe wnaeth esbonio sut 
mae’n creu ei gerddoriaeth a dweud sut mae bod yn 
ddwyieithog wedi ei helpu i fod yn unigryw. Cafodd y 
Cyfnod Sylfaen ymweliad gan Seren a Sbarc ac roedd 
pawb yn gyffrous i’w gweld yn crwydro o gwmpas yr 
ysgol. Yn ogystal, fel rhan o’n gwaith Siarter Iaith, 
daeth Hana2k i’r ysgol a gwahoddwyd ysgolion y 
clwstwr i ddod hefyd er mwyn creu cân ar y cyd sy’n 
dathlu’r Siarter Iaith. Rydym wrth ein bodd yn dysgu’r 
gân fel ysgol! 

Cynulliad y Groes 

Cawsom gyfarfod cyntaf Cynulliad y Groes ychydig o 
wythnosau yn ôl. Roedd y pwyllgorau gwahanol - 
Cenhadon Cymru, Dinasyddion y Dyfodol, Ysgol Iach, 
Cyngor Eco, Dysgu Disglair a’r Dewiniaid Digidol - 
wedi cwrdd i bennu targedau ar gyfer gwaith y tymor. 
Mae pob pwyllgor yn gyffrous i ddatblygu eu syniadau 
ac rydym yn hapus ein bod yn cael y cyfle i wneud 
penderfyniadau am ddyfodol ein hysgol. 

Cacennau Macmillan 

Cawsom stondin gacennau a phnawn coffi 
llwyddiannus yn yr ysgol. Llwyddwyd i godi dros £250 i 
elusen Macmillan! Diolch i’r rhieni/athrawon am eu 
cyfraniadau ac i Miss Bailey, Miss Beer a disgyblion 
Blwyddyn 6 am drefnu. Hefyd cafodd yr athrawon 
gystadleuaeth Bake off y Groes. Roedd pawb wedi bod 
yn brysur yn coginio cacennau di-ri ond ar ôl 
cystadleuaeth agos, Mrs Morgan oedd pencampwraig 
ein Bake off ! 

Hwyl am y tro! 

Gohebwyr y Groes 

Annick ac Elwyn 
Moseley 

Ysgol Pen-Y-Groes 
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Fy Mhrofiad yn yr Eisteddfod 

F el rhan o gymuned Plasmawr, derbyniais nifer fawr 
o gyfleoedd yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym 

Mae Caerdydd. Fel drymiwr i fand 
roc yr ysgol, Wigwam, cefais 
wythnos brysur iawn yn gigio ar 
amryw o lwyfannau o gwmpas y 
maes megis stondin yr ysgol, Caffi 
Maes B a Chlwb Ifor Bach, yn 
diddanu’r holl ymwelwyr. Buom yn 
ddigon ffodus i dderbyn y 3edd wobr 
yn ffeinal Brwydr y Bandiau, BBC 
Radio Cymru, a Maes B ar brif lwyfan 
yr Ŵyl wedi cystadlu ar y prynhawn 
Mercher .  I  goroni  wythnos 
lwyddiannus y band, cawson ni’r 
cyfle bythgofiadwy o allu cyfeilio i’r 
sioe gerdd newydd sbon, ‘Mynd a 
Dod.’ Cafodd y sioe ei hysgrifennu a’i pherfformio yn 
gyfan gwbl gan ddisgyblion yr ysgol gyda chaneuon y 
band o’n halbwm newydd, ‘Coelcerth’, yn ganolbwynt 
i’r sioe.  

Elfen wahanol o’r Eisteddfod a fwynheuais oedd 
gwahodd cyn-ddisgyblion yn ôl i stondin Plasmawr er 
mwyn creu cysylltiad a pherthynas agos gyda nhw yn y 
dyfodol. Braf hefyd oedd gweld rhai o’m cyd-
ddisgyblion yn rhan o’r Orsedd yn gorymdeithio o 
gwmpas y maes drwy gydol yr wythnos. 

Ers nifer o flynyddoedd bellach rydw i 
wedi cystadlu yn yr Eisteddfod gydag 
Adran Bro Taf mewn amryw o 
gystadlaethau clocsio a dawnsio gwerin 
ac eleni cefais wythnos lwyddiannus iawn 
yn derbyn gwobrau fel unigolyn, deuawd 
a grŵp. Nid yn unig fel cystadleuydd wnes 
i ymddangos ar lwyfan y pafiliwn, ond fel 
cyfeilydd hefyd. Braint oedd cyfeilio ar y 
drymiau a’r congas i lond llaw o 
gystadlaethau corawl a chlocsio. Un 
ohonynt oedd côr Cantonwm dan 
arweiniad Mr Dion Davies, athro Cymraeg 
yn yr ysgol, ac roedd athrawon a chyn-
ddisgyblion Plasmawr yn ran o’r côr. 

Mi wnes i wir fwynhau’r Eisteddfod yn y Bae eleni ac 
edrychaf ymlaen at Eisteddfod yr Urdd eto yng 
Nghaerdydd flwyddyn nesaf! 

     Daniel Jones, 17 oed 

Ysgol Plasmawr 

Senedd y Wern yn ymweld â’r Cynulliad 

E rs i Bwyllgor Eco’r ysgol glywed am y broblem 
plastig sydd yn digwydd o’n cwmpas, roedd arnynt 

eisiau gwneud rhywbeth i helpu.  Felly penderfynwyd 
mynd i  siarad gyda Senedd yr ysgol er mwyn cael eu 
help nhw. Yn y cyfarfod, gyda’r Senedd a’r Pwyllgor 
Eco gyda’i gilydd, dyma nhw i gyd yn penderfynu bod 
llunio deiseb i geisio gwahardd gwellt plastig yn ein 
hysgolion wrth yfed llaeth yn ddechrau da. 

 Bu plant y Senedd wrthi fel lladd nadroedd yn 
casglu llofnodion ar gyfer y ddeiseb. Cafodd plant yr 
ysgol gyfle i lofnodi yn yr ysgol ac aeth rhai plant o 
gwmpas maes yr Eisteddfod yn casglu llofnodion 
hefyd. Yn ogystal â hyn cafodd rhieni’r ysgol gyfle i 

lofnodi drwy ein e-ddeiseb a bu llawer o bobl ar draws 
Cymru yn llofnodi ac yn ein cefnogi 

Er mwyn cyflwyno’r ddeiseb, wrth gwrs, roedd 
angen mynd lawr i’r Senedd yn y Bae. Daeth Julie 
Morgan i’n cyfarch ni – ein Haelod Cynulliad yma yng 
Ngogledd  Caerdydd – ac yna cawson ni fynd i wylio’r 
Pwyllgor Deisebau wrth eu gwaith ac yn trafod 
deisebau. Ar ôl mynd ar daith o gwmpas y 
Senedd  dyma ni i gyd yn cael mynd i lawr i gyflwyno’r 
ddeiseb, a oedd erbyn hyn wedi casglu dros fil o 
lofnodion, i Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau. Daeth 
pawb i wylio, yn cynnwys Rhun ap Iorwerth AC a Janet 
Finch-Saunders AC, ac roedd hyd yn oed camerâu 
ffilmio Heno yna yn ein dilyn ar hyd y dydd! 

Ar Orffennaf y 3ydd cafodd ein deiseb ei thrafod 
gan y Pwyllgor Deisebau lawr yn y Senedd a chafodd 
Cyfnod Allweddol 2 i gyd y cyfle i’w wylio yn fyw ar 

‘Senedd.Tv’. Roeddent yn trafod llawer 
am sut roedd Ysgol y Wern yn dangos pa 
mor bwysig oedd gwrando ar lais y 
plant.                        

    Rwy’n siwr fod y Senedd yn bles iawn 
gyda’r ddeiseb ac rwy’n gobeithio’n fawr 
bydd y Pwyllgor yn trafod y ddeiseb ac yn 
deall bod gwahardd gwellt plastig yn ein 
hysgolion wrth yfed llaeth yn ddechrau 
da. 

     Gwenllian Morse (ar ran Senedd y Wern) 

 

Masnach Deg 

Pleser oedd croesawu Webster Kita, 
ffermwr reis o Malaŵi, Tracy Mitchell o 
JTS Fairtrade yr Alban ac Aled Pickard 
o’r siop Fairdos i siarad gyda’r plant am 
reis a phwysigrwydd prynu nwyddau 
Masnach Deg a’r effaith mae hyn yn ei 
gael yn Malaŵi. 

Ysgol Y Wern 

Aelodau Senedd Ysgol y 
Wern yng nghwmni Julie 
Morgan AC yn ymweld â’r 

Cynulliad 
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NOFEL DDIRGELWCH GAN AWDUR 
NEWYDD WEDI’I HYSGRIFENNU  

MEWN ARDDULL SCANDI NOIR 

M ae’r genre Scandi noir yn boblogaidd iawn gyda 
darllenwyr a gwylwyr yn fyd-eang erbyn hyn. 

Newydd ei chyhoeddi y mae Ar Drywydd Llofrudd, 
nofel dditectif gyfoes a thywyll gan awdur newydd, Alun 
Davies. Yn y nofel mae corff yn cael ei ddarganfod yn y 
twyni ym Mhenbre – achos sy’n dod i sylw dau 
dditectif, Taliesin ac MJ, wrth iddynt fynd ar drywydd 
llofrudd. 

‘Petai’n rhaid i fi grynhoi’r nofel mewn tri gair, 
bydden i’n dewis “gafaelgar”, “tywyll” a “chyfrwys”,’ 
meddai Alun Davies, a gafodd ei fagu yn Aberystwyth 
ond sydd bellach yn byw yng Nghaerdydd, cyn 
ychwanegu: 

‘Roeddwn i’n bendant o’r cychwyn taw yn 
Aberystwyth y byddai’r nofel yn cael ei lleoli. Roedd 
hyn yn rhannol gan taw yno y cefais i fy ngeni a’m 
magu ac felly rwy’n gyfarwydd iawn â’r dref, ond hefyd 
am fod yna elfen o noir yn gysylltiedig â’r ardal a’i 
thirlun, sy’n cael ei adlewyrchu mewn llyfrau awduron 
fel Geraint Evans, a chyfresi teledu fel Y Gwyll.’ 

Mae cyfresi fel  Craith (Cymru), The 
Bridge (Denmarc a Sweden) a The Killing (Denmarc) a 
nifer fawr eraill o wledydd Ewrop wedi bod yn 

llwyddiannus iawn yn 
y  b l y n y d d o e d d 
d i w e t h a f ,  g a n 
fanteisio ar y tirlun 
tywyll a du a geir yng 
ngogledd Ewrop. Braf 
yw gweld twf yn 
y genre yn yr iaith 
Gymraeg yn ogystal, 
gyda 2018 yn 
flwyddyn a hanner ar 
gyfer nofelau ditectif 
Cymraeg wrth i bobl 
fwynhau nofelau gan 
Geraint Evans, Jon 
Gower a Llwyd 
Owen.  

Mae’r awdur yn 
gobeithio ehangu’r 
nofel yn gyfres o lyfrau. Cafodd y gyfrol ei chanmol gan 
Jon Gower, awdur Y Düwch, sy’n tynnu sylw at ‘Llais 
newydd hyderus ym myd sgrifennu ditectif Cymraeg.’ 

Mae Alun Davies yn beiriannydd meddalwedd ac 
yn rhedeg ei gwmni ymgynghoriaeth ei hun –
 DeegConsultancy – yn cynnig gwasanaeth technoleg 
y we a chyfryngau cymdeithasol. Cafodd ei eni a’i fagu 
yn Aberystwyth cyn symud i Lundain am ddeng 
mlynedd ac yna i Gaerdydd. Mae yna wefan arbennig 
i’r nofel, sef www.ardrywyddllofrudd.co.uk. 

Mae Ar Drywydd Llofrudd  gan Alun Davies ar gael 
nawr (£8.99, Y Lolfa). 

Y Silff Lyfrau 

GWRTHRYFEL OWAIN GLYNDŴR: 

CYHOEDDI’R LLYFR OLAF  
MEWN TRIOLEG 

Y n ddiweddar cyhoeddwyd rhan ddiwethaf trioleg 
sy'n adrodd stori heriol blynyddoedd olaf 

gwrthryfel Glyndŵr. Mae Glyndŵr: Dragon Breathes 
Fire gan y diweddar Moelwyn Jones yn nofel 
ddychmygol sydd wedi'i seilio ar frwydrau go iawn 
Owain Glyndŵr, ac yn dilyn Glyndŵr: Son of Prophecy 
a gyhoeddwyd yn 2016 a Glyndŵr: To Arms! a 
gyhoeddwyd yn 2017.  

Dechreuodd Moelwyn Jones ei yrfa fel athro Hanes 
a Chymraeg. Roedd ganddo ddiddordeb arbennig ym 
mywyd ei arwr Owain Glyndŵr, ac fe ymchwiliodd i’r 
pwnc yn drwyadl ar gyfer y drioleg. Trist dweud y bu 
farw Moelwyn cyn cyhoeddi’r gyfres. Mae ei weddw, 
Delyth, wedi sicrhau i’r gyfrol olaf o’r drioleg gael ei 
chyhoeddi ac wedi cadw at ddymuniadau ei diweddar 
ŵr. ‘Byddai wedi meddwl lot i Moelwyn bod y llyfr allan 
mewn pryd ar gyfer yr Eisteddfod – rwy’n hapus iawn,’ 
meddai Delyth.  

Mae Glyndŵr: Dragon Breathes Fire yn gweld 
Cymru wedi uno dan un faner – gyda senedd ym 
Machynlleth a’r freuddwyd hirdymor o un genedl bron 
wedi’i gwireddu. Wedi ei gryfhau gan gymorth brenin 
Ffrainc ac mewn cynghrair â lluoedd Henry Hotspur 
(Syr Henry Percy) o Loegr, mae Owain Glyndŵr yn 
medru honni’n gyfreithlon mai ef yw Tywysog Cymru. 

Ond mae ffawd yn 
amharu, ac mae ei 
wrthryfel, sydd yn 
g w e l d  y 
brof fwydol iaeth o 
waredwr a fyddai un 
diwrnod yn rhyddhau 
Cymru, yn cael ei 
gwireddu, er am 
gyfnod byr.  

Dewiswyd Glyndŵr: 
Son of Prophecy fel 
Llyfr y Mis gan Gyngor 
Llyfrau Cymru ym mis 
Tachwedd 2016 ac 
mae’r ddwy nofel 
gyntaf wedi derbyn 
canmoliaeth uchel a 
chymeradwyaeth am bortread o fywyd arwr 
chwyldroadol Cymru, Owain Glyndŵr.  

Magwyd Moelwyn Jones ym Mancffosfelen, Sir 
Gaerfyrddin, a dilynodd yrfa fel athro Cymraeg a Hanes 
yng Nghaerdydd cyn ymuno â’r BBC fel Swyddog 
Gwybodaeth. Apwyntiwyd ef yn Bennaeth Cysylltiadau 
Cyhoeddus ar gyfer Bwrdd Post Cymru a’r Gororau, ac 
yn dilyn ei ymddeoliad bu’n gweithio i’r Cynulliad 
Cenedlaethol. 

Mae Glyndŵr: Dragon Breathes Fire gan Moelwyn 
Jones ar gael nawr (£8.99, Y Lolfa). 

http://www.ardrywyddllofrudd.co.uk/
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Coffa da am  
GARETH REYNOLDS 
 a HYWEL JEFFREYS 

 

B raint yw cael rhannu â chi, ddarllenwyr Y 
Dinesydd, y llun hyfryd hwn o Gareth a’i gyfaill, 

Hywel, ar ddiwrnod priodas Gwyneth a Hywel. Gareth 
oedd y gwas priodas. Bu farw’r ddau o fewn 
wythnosau i’w gilydd yr haf hwn. Roedd 
cynulleidfaoedd lluosog yn angladdau’r ddau.  

Ymysg y dyrfa roedd cyn-athrawon a disgyblion 
Ysgol Rhydfelen a ddaeth i dalu teyrnged i ddau gyn-
athro brwd a diwyd. Aeth Gareth yno i ddysgu 
Astudiaethau Crefydd ar ôl gweinidogaethu yn y 
Creunant a Phumsaint, a Hywel o Ysgol Uwchradd 
Cathays lle bu’n athro Hanes. Ymroddiad Gareth fu’n 
ysbrydoliaeth i’r ysgol sefydlu canolfan yng Nghwrt y 
Cadno, Cwm Cothi. Clywsom sawl un yn rhannu 
profiadau gwerthfawr o’u hamser yno ac am Gareth fel 
addysgwr da.  

Am gyfnod, bu Hywel yn brifathro ar yr ysgol ond 
wedi ymddeol ymrôdd ef a Gwyneth i gynnal 
nosweithiau yn eu cartref - cyngherddau’r 
‘Hippodrome’ - a chodwyd miloedd lawer o arian at 
elusennau. Derbyniodd y ddau BEM am y gwaith 
hwnnw. 

Cydymdeimlwn yn fawr â Gwen a Gwyneth ac â llu 
cyfeillion y ddau a’u hedmygai’n fawr. 

      Lona Roberts 

Bedd Newydd ‘Dyfed’ 

Y  llynedd rhoddwyd sylw helaeth i’r bardd ‘Hedd 
Wyn’, a hithau’n ganmlwyddiant ei ladd yn 1917 

yn y Rhyfel Mawr. Yr Archdderwydd y bu’n ofynnol iddo 
lywio seremoni’r ‘Gadair Ddu’ ym Mhenbedw oedd 
‘Dyfed’, sef Evan Rees (1850-1923), gŵr a aned ym 
mhentref bach Cas-mael (Puncheston) yng ngogledd 
Sir Benfro, ond, wedi treulio ymron ddau ddegawd yn 
Aberdâr, a fu’n byw am weddill ei oes yma yng 
Nghaerdydd. 

Pan fu farw, ym mynwent Cathays y’i claddwyd, ac 

yno ers ychydig fisoedd gellir gweld ei fedd fel y 
trefnodd rhai o ddisgynyddion ei deulu iddo gael ei 
adnewyddu. Lle roedd gynt glamp o goeden gelyn wedi 
tyfu allan o’i ganol, mae bellach banel o farmor du (o 
fewn i ymyl hirsgwar o farmor gwyn) sy’n cofnodi rhai 
manylion sylfaenol am yr hen Archdderwydd ynghyd â’i 
orchestion barddol mwyaf nodedig. 

Rhwng 1881 a 1907 llwyddodd ‘Dyfed’ i gipio 
Cadair yr Eisteddfod Genedlaethol bedair gwaith, ac 
anrhydedd arbennig iddo fu ennill Cadair Eisteddfod y 
Byd, Chicago, 1893. 

Ac ystyried ehangder mynwent Cathays, mae’r 
bedd hwn yn un cymharol hawdd ei 
gyrraedd. Ar Heol Fairoak ceir un fynedfa 
wrth ochr y llyfrgell (a leolir ym mhen 
deheuol y stryd). O fewn i’r fynwent ei 
hunan rhaid cerdded ar hyd y prif lwybr – 
sy’n gwyro’n raddol i’r dde – am ryw 350 
llath, ac wedyn fe ganfyddir y bedd newydd, 
a’i gwrbyn o farmor gwyn, ar y llaw chwith. 

     Roy Saer 
 
O bryd i’w gilydd mae Cyngor y Ddinas yn 
trefnu teithiau  o gwmpas Mynwent Cathays 
gan ymweld â beddi rhai pobl nodedig a rhoi 
ychydig o’u hanes. Gobeithio y caiff y bardd 
a’r Archdderwydd nodedig hwn sylw teilwng 
yn ymweliadau’r dyfodol. 

Llun: Peter Davies 
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Dyddiadur Deurodiwr Dŵad  

Arwyr o ddeurodwyr 

D o, mi fues i yno, ar fy meic, yn gwisgo 'nghrys T 
melyn â'i neges ‘Go Geraint’.   Bu'r diwedd 

pnawn Iau hwnnw yn ystod wsnos y Steddfod yn wefr 
bur.  Braint oedd cael sefyll ar risiau'r Senedd ymhlith y 
miloedd i ganu'n hanthem ac i longyfarch pencampwr 
beicio ac arwr o Gymro.  Bydd yn aelod o Oriel 
Enwogion Chwaraeon Cymru wap! – cyn i chi allu 
dweud ‘crevaison’ (pynctsiar 'di hwnnw yn Ffrangeg). 

Gwych oedd gwylio'r teledu'r pnawn Sul hwnnw pan 
feiciodd Geraint a Luke, y ddau Maindy Flyer gynt, i 
ganol Paris â'r Ddraig Goch yn cyhwfan yn amlwg y tu 
cefn iddynt.  Ac yna'r un faner ar ysgwyddau'r 
buddugwr, y Cymro balch, ar y llwyfan yng nghysgod yr 
Arc de Triomphe.   ‘I can't believe it; I've won the Tour, 
man,’ meddai'r arwr yn syn.   ‘Chapeau, le Gallois’ 
ebe'r Ffrancwyr.   ‘British cyclist Jyrr-EINT Thomas 
wins Tour de France’ ebe'r BBC. 

Sleifiais o faes y Steddfod a thua'r dre cyn iddo 
reidio'i feic gyda'i ddilynwyr ar hyd Heol Eglwys Fair at 
ei groeso o flaen y castell.  Mynd, nid i achub y blaen 
arno, ond am ’mod i ar drywydd arall. 

Doedd neb yno pan gyrhaeddais i, ond roedd y giât 
yn gil agored.  Felly, mentrais drwyddi a dechrau reidio 
ar goncrit llyfn yr hirgylch.  Ar y 
cylch cyntaf, codi sbîd a chodi i 
frig y llethrau naill ben i'r trac er 
mwyn cyflymu, hwylio reidio'r ail 
gylch ac yna'r trydydd, cyn arafu 
( w e d i  d i f f y g i o ) .  
‘Whatcherdoointheremate? ’ 
bloeddiodd rhyw foi arna i.  Ges 
i'n nhemtio i ateb, ‘Don't you 
recognise me in my yellow 
jersey?’.  Ond digon oedd dweud 
wrth i mi feicio heibio iddo, 
‘’Mond dilyn fy mreuddwydion.’, 
rôl reidio trac y Maendy am y tro 
cyntaf ers dros hanner can 
mlynedd. 

Cloddfa glai fawr oedd yno 
dros ganrif yn ôl yn cyflenwi'r 
deunydd crai i'r gwaith brics 
gerllaw.  Yna fe'i gadawyd yn 
bwll dŵr agored, peryglus a 
budr.  ’Mhen amser, fel rhan o 
gynl lun c reu gwai th yn 

Nirwasgiad y 1920au a'r 30au, arllwyswyd wageneidiau 
o rwbel iddo i'w raddol lenwi.  Wedyn, ar ddechrau'r 
1950au adeiladwyd trac rhedeg yno gyda chae o'i fewn 
a'r trac beicio o'i amgylch.  Defnyddiwyd meini a 
godwyd wrth glirio a chau hen Gamlas Morgannwg 
gerllaw fel mannau sefyll ac eistedd ar dair ochr iddo.  
Alwodd neb o'n Vélodrome, am wn i – Maindy Stadium 
fuodd o erioed. 

Ond roedd rasio beiciau wedi bod yn boblogaidd 
yng Nghaerdydd ers dyddiau'r beic peni-ffarddin ac 
yna'r safety bicycle yn yr 1880au.  Cynhaliwyd 
cystadlaethau beicio ar ffyrdd garw'r cyfnod neu ar 
draciau graean.  Ffurfiwyd clybiau megis Cardiff 
Jockeys, Canton Wheelers, Penarth Crawlers a'r 
Cardiff Harlequins Athletic and Cycling Club i drefnu'r 
gweithgareddau – y teithiau pleser, a'r rasus 50 a 100 
milltir, neu'r ‘rhedegfeydd’, yn ôl iaith newydd 
‘deurodwyr’ neu ‘redegyddion y ceffyl haearn’, neu 
‘olwynwyr’ y cyfnod. 

Felly, i ffwrdd â fi o'r Maendy ar fy ‘olwyneg’, fel 
‘olwynwr’ o'r 1890au, heibio'r barics at y Crwys bychan, 
i lawr Heol y Crwys at y Plwca Halog, sef cyffordd fawr 
Death Junction.  Dilyn Heol y Plwca am blwc wedyn - 
City Road yw'r enw mwy cyfarwydd:  stryd liwgar yn 
llawn tai bwyta bwyd-o-bobman.  Reidio yng nghwmni'r 
traffig trwm nes cyrraedd y Groes Hir.  Yno, troi i'r 
chwith ar y lôn brysurach fyth sy'n arwain at 
Gasnewydd.  Yn wreiddiol Roath Road oedd hon – y 
lôn i ganol plwy a phentref y Rhâth.  Rôl cyrraedd y 
Royal Oak, troi a reidio'r stryd ochr at gaeau chwarae 
St. Peters – The Harlequins Ground.  Roeddwn yno i 
gydnabod llwyddiant deurodiwr arall o Gymro. 

Yno yn 1892 y lesiwyd tir oddi ar yr Arglwydd 
Tredegar gan y Cardiff Harlequins a chodwyd trac rasio 
beiciau – hirgylch chwarter milltir o raean llyfn â 
llethrau naill ben, y cyntaf o'i fath yng Nghymru.  Bu sêr 
y cyfnod yn rasio yno.  Yn eu plith roedd y Brodyr 
Linton, Arthur a Tom, a Jimmy Michael – y little 
wonder, 5 troedfedd a modfedd, a 7 stôn a hanner.  
Dan law rheolwr cyfrwys o'r enw ‘Choppy’ Warburton 
daethant yn feicwyr proffesiynol yn rasio ar draciau fel 

Herne Hill yn Llundain a'r 
Vélodrome Buffalo ym Mharis 
gan herio eraill, torri recordiau a 
gwneud arian.  Disgrifiwyd nhw 
ym mhapurau'r cyfnod fel English 
cyclists.  Er i Arthur Linton gael ei 
eni'n Lloegr, pan oedd yn dair 
oed daeth y teulu i fyw i 
Aberaman, Cwm Cynon.  Ystyriai 
ei hun yn Gymro i'r carn.  Ym Mai 
1893 ar drac Roath Road torrodd 
Arthur record byd ar gyfer reidio'r 
awr, sef dros 23 milltir.  Ym 
Mharis yn 1894 gosododd record 
50 milltir newydd o 1 awr, 58 
munud a 59 eiliad, yna torri'r 
record am y 100km wedyn.  
Torrodd hwnnw eto yn 1895 

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

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

Teyrnged i Arthur Linton yn 
‘Tarian y Gweithiwr’,  

20 Awst 1896 
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Yn 1896 bu farw Arthur gartre yn Aberdâr yn 27 
oed, yn swyddogol o afiechyd a'i tarodd wedi iddo 
orflino a diffygio wrth ennill ras feicio Bordeaux-Paris.  
Ond roedd byd rasio'r cyfnod yn frith o straeon am ochr 

dywyll beicio – yn union fel heddiw.  Nid yw Arthur yn 
aelod o Oriel Enwogion Chwaraeon Cymru, ond braf 
yw cael darllen y deyrnged (ar dud. 12), yn y 
Wenhwyseg, ym mhapur Tarian y Gweithiwr wedi ei 
farwolaeth – teyrnged i bencampwr beicio a Chymro 
balch arall. 

Beicwyr o Gymru: Arthur Linton, ‘Choppy’ 
Warburton (rheolwr), Jimmy Michael, Tom Linton 

[Llun:  Jules Beau] 

R oedd y stafell 
dan ei sang nos 

Fawrth, 11 Medi, i 
ddechrau'r tymor a 
braf oedd croesawu 
aelodau hen a 
newydd - yn eu mysg 
roedd ni f er o 
ddysgwyr yr ardal. Y 
siaradwr gwadd 
oedd Owen Saer, 
gŵr amryddawn sy'n  
adnabyddus i lawer 
f e l  c e r d d o r , 
arweinydd côr, tiwtor 
ac athro. Mae Owen 
hefyd yn ieithydd heb 

ei ail, yn siarad saith iaith gan gynnwys Japanaeg, 
Hwngareg ac iaith Korea: bu’n byw yn rhai o'r gwledydd 
hyn, gan gynnwys cyfnod yng Ngogledd Korea, i 
ddysgu'r iaith frodorol.  

Pwnc Owen y noson honno oedd ‘Mentergarwch a'r 
Gymraeg’ gan ei fod wedi dechrau gyrfa gwbl newydd 
a gwahanol yn ddiweddar. Mae wedi prynu 
masnachfraint busnes Time for You - cwmni glanhau 
tai yng Nghaerdydd, yn gweithio i Utility Warehouse, 
cwmni sy'n darparu gwasanaeth ffôn, teledu a'r we. 
(Mae Owen hefyd yn tiwtora Cymraeg i unigolion.) 
Cafwyd noson ddiddorol iawn gyda ni fel aelodau yn 
trafod gwahanol agweddau a chwestiynau roedd Owen 
wedi eu paratoi ar ein cyfer yn ymwneud â'i 
fentergarwch a sut mae modd hybu'r Gymraeg o fewn 
busnes. Dechrau bywiog wir i'r flwyddyn ac edrychwn 
ymlaen at y cyfarfod nesaf ar 9 Hydref. 

Merched y Wawr 
Caerdydd 

Yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni 
gwobrwywyd Olwyn ap Gron am gasgliad o 
erthyglau i bapur bro. Y Dinesydd oedd ganddo 
mewn golwg. Ysgrifennwyd y darn uchod ganddo 
yn dilyn yr Eisteddfod. 

Grŵp Darllen Merched y Wawr Cangen Caerdydd yn 
dathlu buddugoliaeth Mari Williams, un o’r aelodau, 

a enillodd Wobr Goffa Daniel Owen yn yr Eisteddfod. 

Owen Saer gyda 
Rhiannon Gregory 
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R oedd Capel Bethel yn llawn ar gyfer cyfarfod 
cynta’r tymor a chroesawyd nifer o aelodau 

newydd gan Falmai Griffiths, ein Cadeirydd.  Oliver 
Owen, un o'r tri chynghorydd Ceidwadol sy'n 
cynrychioli Rhiwbeina ar Gyngor Caerdydd, oedd ein 
gwestai. Yn enedigol o'r Rhondda ac o gartref di-
Gymraeg, ac wedi ei addysgu mewn ysgolion 
Saesneg, penderfynodd yn bedair ar ddeg oed fynychu 
dosbarthiadau nos i ddysgu'r Gymraeg, gan barhau â'i 
addysg yng Ngholeg Prifysgol Llanbedr Pont Steffan. 
Amrywiol swyddi ddaeth ag ef i'r brifddinas. Cafodd ei 
ethol i Gyngor Caerdydd ym mis Mai 2017. 

Cafwyd gan Owen fraslun o wythnos ym mywyd 
cynghorydd. Ei dasg ddyddiol gyntaf yw ymateb i e-
byst gan ei etholwyr – rhai ohonynt yn galw am sylw 
ar fyrder. Cynhelir cyfarfodydd  o bwyllgorau'r  Cyngor 
yn y prynhawn a'r hwyr. Mae Oliver yn aelod o Bwyllgor 
Craffu ar yr Amgylchedd, ac o Bwyllgor Caerdydd 
Ddwyieithog, sy'n bwyllgor trawsbleidiol a'r unig un o'r 
pwyllgorau sy'n gweithredu yn Gymraeg. Ar hyn o bryd 
5% yn unig o staff y Cyngor sy'n rhugl eu Cymraeg, er 
bod 10% o'r boblogaeth yn rhugl; un nod  gan y 
pwyllgor hwn yw gweld cynnydd sylweddol yn y ganran 
erbyn 2022. 

Mae cyfarfod llawn o'r Cyngor bob mis ac mae gan 
bob un ohonom fel dinasyddion yr hawl i ofyn cwestiwn 
i'r aelod cabinet perthnasol i'n problem o dan adran 
Cwestiynau Cyhoeddus ar yr agenda. 
Mae gan gynghorwyr Rhiwbeina yr hawl 
i wneud 7 cynnig y flwyddyn ar ein rhan. 
Fel pob cynghorydd bydd Oliver yn 
cynnal cymorthfeydd yn fisol ac mae 
hefyd yn Llywodraethwr yn Ysgol Ton yr 
Ywen. 

Wrth gloi dywedodd mai profiad 
dymunol a gwerthfawr fu cyfarfod â 
phobl  wr th  gef nogi  gwahanol 
ddigwyddiadau yn ystod ei flwyddyn 
gynta fel cynghorydd, a'i fod yn teimlo'n 
ffodus o gynrychioli Rhiwbeina am 
fod trigolion gweithgar yn rhannu'r 
cyfrifoldeb o ofalu am yr ardal. 

 
 

 
Taith flynyddol Cymdeithas Gymraeg Rhiwbeina 

Eleni, rai wythnosau'n hwyrach nag arfer oherwydd 
prysurdeb cyn yr Eisteddfod, aeth criw bychan ohonom 
i Ynys Wyth ar ddechrau Medi. Gadael Rhiwbeina ar 
fore heulog braf ac anelu am Portsmouth a chroesi yn 
gynnar y prynhawn i Fishbourne a pharhau â'n taith i 
Shanklin, tref ar lan y môr ar ochr ddwyreiniol yr ynys.  

Ar ôl croesi, y teimlad yn syth oedd bod bywyd yn 
fwy hamddenol yno. Mae'n ynys goediog at ei 
glannau  mewn sawl lle, rhyw 13 milltir o'r gogledd i'r 
de, a 25 milltir o'r gorllewin i'r dwyrain a llwybr ei 
harfordir tua 75 milltir. Does dim traffordd ar yr ynys a 
welson ni yr un peilon na melin wynt na fawr ddim 
carafannau i anharddu'r golygfeydd. Mae tai to gwellt 
yn gyffredin iawn yno. 

Cawsom gyfle i ymweld â'r Amgueddfa Treftadaeth 
yn Newport, tref sirol yr ynys, a chael cipolwg yno ar 
hanes yr ynys o gyfnod y deinosoriaid hyd heddiw. 

Rhyfeddu wnaethom at gyfoeth ac ysblander cartref 
haf y Frenhines Victoria a'i theulu yn Osborne House 
ger Cowes. 

Profiad na wnaiff rhai ohonom ei anghofio fu mynd i 
lawr i draeth Alum i weld y clogwyni tywodfaen o 
wahanol liwiau ar benrhyn unig gorllewinol yr ynys. 

Mwynhawyd cyfle i aros ym mhentre hudolus 
Godshill ar ein ffordd yn ôl oddi yno.  

Bu'n llesol i ni gyd ymlacio am bum niwrnod mewn 

awyrgylch mor braf gyda chwmni diddan. 

Cymdeithas Gymraeg 
Rhiwbeina 

Criw hwyliog Cymdeithas 
Gymraeg Rhiwbeina ar eu taith i 

Ynys Wyth 

POBOL Y RHIGWM 
 

Bydd y golofn boblogaidd hon yn 
dychwelyd fis Tachwedd. 

 
Mis felly i ymarfer eich crefft  

cyn cystadlu. 

Y Dinesydd a’r  
Cyfryngau Cymdeithasol 

 
Cadwch mewn cysylltiad â’r Dinesydd ar Twitter trwy 

ddilyn ein cyfrif newydd @DinesyddCdydd, 
ac ar Facebook trwy ddilyn  

www.facebook.com/YDinesydd 
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C afwyd cychwyn bywiog i dymor newydd yn hanes 
y gangen. Roedd cyfle i bawb ymaelodi a rhoi’r 

byd yn ei le ar ôl gwyliau’r haf. 

Cawsom noson ddifyr o ymlacio yn sŵn cerddoriaeth 
swynol y gitarydd clasurol, Rhisiart Arwel. Yn enedigol 
o Ddinbych, ond wedi treulio ei blentyndod yng 
Ngarnswllt, ger Rhydaman, symudodd i Gorwen i fyw a 
derbyn ei addysg uwchradd yn Ysgol y Berwyn, y Bala. 
Yn ystod ei arddegau cynnar y dechreuodd gael 
gwersi gitâr ac aeth ymlaen i astudio’r offeryn yng 
Ngholeg Cerdd Brenhinol y Gogledd ym Manceinion. 
Bu’n gweithio fel cerddor proffesiynol am nifer o 
flynyddoedd cyn treulio cyfnod pellach yn astudio ym 
Madrid a Llundain. 

Fe’n swynwyd gan amrywiaeth yr alawon a 
rhyfeddai pawb at y fath reolaeth oedd gan Rhisiart ar 
y tannau. Ymhlith y detholiad a gawsom ganddo roedd 
ei drefniant o dair cân werin Gymreig, ‘Ar Lan y Môr,’ 
‘Dacw ’Nghariad,’ ac ‘Aderyn Pur’. 

Cyflwynodd Rhisiart ei drefniant i gitâr o’r emyn-dôn 

‘ R h y s ’  a 
gyfansoddwyd gan 
W i l l i am  J ohn 
Evans, Aberdâr, er 
cof am ei dad. Mae 
geiriau Elfed, ‘Rho 
im yr hedd’, yn 
priodi’n berffaith â’r 
alaw. Un o hoff 
ddarnau’r aelodau 
oedd ‘Pader’, darn 
a gyfansoddwyd 
gan Rhisiart fel 
teyrnged arbennig i 
gariad a gofal ei 
fam. Roedd naws 
d d i s t a w  a 
def osi ynol  yn 
treiddio drwy’r 
darn. Fel gwrthgyferbyniad llwyr cawsom ddarnau 
bywiog Sbaenaidd a dawns o Brasil, ‘Sŵn y Clychau’. 

Mae nifer o’r darnau a glyswom ar y CD a gafodd ei 
lansio yn yr Eisteddfod eleni. Prynwyd nifer ohonynt ar 
ddiwedd y noson er mwyn i ni allu parhau i wrando a 
gwir werthfawrogi’r gerddoriaeth. 

Merched y Wawr  
Bro Radur 

Y n y Cyfarfod Blynyddol i ddechrau tymor 2018-19 
dan gadeiryddiaeth Gwenda Morgan, cyflwynwyd 

rhaglen ddiddorol i'r aelodau.  Darparodd y swyddogion 
adroddiadau a mantolen gynhwysfawr yn ogystal. 

Y siaradwr gwadd oedd Michael Phillips o Age 
Cymru a gyflwynodd amrywiaeth o ganllawiau 
gwybodaeth a thaflenni ffeithiau, gan roi cyngor 
defnyddiol ar bynciau sy'n effeithio ar bobl oedrannus.   
Pwysleisiodd fod angen ystyried anghenion pobl  hŷn i 
sicrhau eu bod yn cael yr iechyd, lles ac ansawdd 
bywyd gorau posibl. Bu’n brynhawn llawn cymorth i 
bawb.     

Yn y cyfarfod dilynol, Nerys Howell, cyfarwyddwraig 
Ymgynghoriaeth Bwyd Howell, oedd y siaradwraig.  
Mae Nerys yn gyfarwydd a phoblogaidd wrth 
gyfrannu'n rheolaidd ar raglenni teledu a radio 
Cymraeg a Saesneg.  Roedd yn amlwg ei bod yn 
wybodus iawn wrth hyrwyddo bwydydd a diodydd da o 
Gymru.  Cyflwynodd dri rysáit maethlon addas i bobl 

hŷn i'w paratoi yn rhwydd, gan rannu ffrwyth pob un â'r 
gynulleidfa ddisgwylgar. 

Hefyd, cafwyd cynghorion buddiol iawn gan ei mab 
Aaron, sydd wedi astudio ansawdd bwydydd a'u 
heffaith ar y corff.  Pwysleisiodd bwysigrwydd 
technegau amgen wrth reoli diet.  Teimlai pawb eu bod 
wedi cael gwybodaeth a chyfarwyddyd arbennig iawn 
gan y ddau. 

 Beth am ymuno â'r aelwyd gynnes hon yn y tymor 
newydd?  Mae croeso cynnes i bawb.  (Manylion 
pellach – Menna Brown: 029 2025 4679)             

Aelwyd Hamdden  
Cymry Caerdydd 

Nerys Howell wrthi’n paratoi seigiau maethlon yng 
nghwmni aelodau Aelwyd Hamdden 

Ysgoloriaeth Bryn Terfel 
 

Bydd Jodi Bird o Benarth ac Elwyn Siôn Williams o Gaerdydd  yn cystadlu am Ysgoloriaeth Bryn Terfel 
nos Wener, 12 Hydref. Pob dymuniad da i’r ddau ohonynt. I ddarllen erthyglau am y ddau ewch i’n 

gwefan: www.dinesydd.cymru 
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Gwyliau mis Medi 

Mae’n debyg eich bod wedi sylwi fy mod yn gwahodd 
dysgwyr i ysgrifennu cant o eiriau neu baragraff hir i’r 
golofn hon. Mae’n wahanol y tro hwn gan ein bod wedi 
bod ar wyliau yn ystod ail hanner mis Medi. Cawsom 
wythnos braf mewn bwthyn yn Sant Awstel yng 
Nghernyw yna draw i Benbryn ger Tresaith yn Sir 
Aberteifi. Mae rhai pethau da mewn bywyd wedi 
cyrraedd 60 oed: rydych chi’n derbyn pas bws i deithio 
yn rhad ac am ddim o amgylch Caerdydd ac yn 
bellach. A does dim rhaid cymryd gwyliau yn mis Awst! 

Becky Yorkshire  - Rebecca Neilson 

Bydd rhai ohonoch yn cofio bod Becky Cymdeithas 
Adeiladu Yorkshire, Yr Ais, wedi dweud gair yn rhifyn 
Mehefin. Rwy’n gwybod bod rhai o ddarllenwyr Y 
Dinesydd wedi galw gyda Becky. Mae Becky wedi cael 
mwy o gyfle i ddefnyddio ei Chymraeg yn y gweithle. 
Dwedodd ei bod yn fwy hyderus bellach i siarad 
Cymraeg yn y gwaith. Wrth ei hymyl mae Eidalwr o’r 
enw Stefano ac mae e hefyd yn gwneud ymdrech i 
ddysgu Cymraeg ar-lein yn wythnosol. 

@DinesyddCdydd 

Rydw i wedi awgrymu o’r blaen bod Twitter yn gyfrwng 
hwylus i ddefnyddio ac ymarfer eich Cymraeg. 
Lansiwyd cyfrif newydd i’r Dinesydd ar 1 Awst ac erbyn 
hyn ceir 293 o ganlynwyr. Cofiwch felly am y cyfle. Os 
defnyddiwch chi @DinesyddCdydd yn eich neges yna 
efallai bydd Iestyn Davies sy’n gofalu am ein 
hysbysebion, yn dweud bod Y Dinesydd yn hoffi eich 
neges, neu gwell fyth, yn aildrydar y cynnwys. 

Ydych chi’n nabod rhai o’r dysgwyr canlynol? Dyma 
ddetholiad o enwau sydd wedi trydar yn y cyfnod 
diweddar: Sheridan @MorganSD67, Cathy 
@Catannes, Sean @kizzby, @JanetETabor a Mike 
@dyn_cymro.  

Eisteddfod Caerdydd 2018 

Basai wedi bod yn ddiddorol iawn darllen papurau bro 
eraill Cymru ym mis Medi i weld beth oedd ganddynt 
i’w ddweud am Eisteddfod Caerdydd yn y Bae. Dyma 
ychydig frawddegau gan Joyce Morgan o Benderyn ym 
mhapur bro Clochdar,  Cwm Cynon: 

‘Cwrddon ni â llawer iawn o bobl Cwm Cynon a 
Merthyr ac roedd pawb wrth eu boddau. Roedd hi’n 
hyfryd gweld cynifer o ddysgwyr yna. Yn lle pabell, 
roedd dysgwyr yn cwrdd yn ‘Shwmae Caerdydd’ - 
adeilad mawr gyda chroeso mawr. Roedd llawer o 
weithgareddau a bandiau gwahanol yn perfformio.’ 

Mae Joyce a’i gŵr, Gwynfryn, yn weithgar gyda 
dysgwyr Cwm Cynon. Dyma eiriau amserol Joyce ar 
ddechrau tymor newydd i ddysgwyr a thiwtoriaid 
Cymraeg: 

‘Mae llawer o gyfleoedd i ddefnyddio ac ymarfer y 
Gymraeg rydych chi’n dysgu, y tu allan i’r dosbarth. 
Cefnogwch y Gymraeg yn eich ardal drwy helpu mewn 
ysgol, mynd i gapel Cymraeg, ymuno â chôr Cymraeg, 
mynd ar deithiau cerdded, ac ati…’ 

 

Matt Spry 
Gan fod Matt wedi 
ennill cystadleuaeth 
Dysgwr y Flwyddyn, yn 
byw ac yn gweithio yn 
ein plith, rydw i wedi 
gwahodd Matt i 
ysgrifennu gair yn y 
rhifyn hwn ac yn fisol 
tan haf 2019. Felly 
croeso cynnes i Matt o 
Aberplym, Cernyw,  i 
dudalen Cwmni’r Dysgwyr. 

 

Diwrnod Shwmae Su’mae – Dydd Llun 15 Hydref 

C affi yng nghanol Caerdydd tua dwy flynedd yn ôl:  
Ro'n i'n gadael y caffi ac roedd cwpl yn dod i 

mewn gyda babi bach mewn pram.  Daliais i'r drws er 
mwyn iddyn nhw allu dod i mewn.  'Diolch' meddai'r 
dyn.  'Croeso' meddwn i yn hapus fy mod i wedi clywed 
rhywun yn siarad Cymraeg.  'Dych chi'n siarad 
Cymraeg?' gofynnodd e.  'Ydw.  Wel, dw i'n dysgu 
Cymraeg' atebais i.  Cawson ni sgwrs fach, hyfryd yn y 
Gymraeg. 

Archfarchnad yng nghanol Caerdydd tua blwyddyn 
yn ôl:  Ro'n i'n talu am fy siopa a dwedais i 'diolch' wrth 
y fenyw ifanc oedd y tu ôl i'r cownter.  'Croeso' meddai 
hi, 'dych chi'n siarad Cymraeg?'  'Ydw' meddwn i.  
'Mae'n hyfryd clywed Cymraeg yn y siop' meddai hi.  
Aeth hi yn ei blaen: 'dysgais i Gymraeg yn yr ysgol ond 

Cwmni’r Dysgwyr 

Gwilym Dafydd 

“Cofiwch am ddiwrnod 

Shwmae Su’mae  - dydd Llun 

15 Hydref” 

Dysgwyr yr Awr Hapus i lawr yn y Bae 
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dw i ddim yn defnyddio'r iaith yn aml nawr.'  Cawson ni 
sgwrs fach hyfryd yn y Gymraeg (nes i rywun y tu ôl i fi 
ddechrau cwyno – nid oedd e'n cwyno am y Gymraeg 
diolch byth.  Roedd rhaid iddo fe frysio i gwrdd â 
rhywun – byddai fe wedi cwyno pa iaith bynnag ro'n 
ni'n ei defnyddio!) 

Gall dechrau sgwrsio yn Gymraeg neu ddefnyddio 
ychydig o eiriau Cymraeg mewn sgwrs arwain at gael 
sgwrs yn Gymraeg neu at annog dysgwyr i ymarfer eu 
Cymraeg.   Bydd pobl eraill yn clywed Cymraeg yn cael 
ei siarad yn naturiol yn y gymuned hefyd. 

Nod yr ymgyrch 'Diwrnod Shwmae Su’mae', sy'n 
cael ei gynnal ddydd Llun 15 Hydref, yw annog pobl i 
ddechrau pob sgwrs gyda 'shwmae' neu 'su'mae'.  Nod 

y diwrnod yw dangos bod y Gymraeg yn perthyn i 
bawb, helpu pobl i ddod o hyd i siaradwyr Cymraeg 
eraill a chael sgwrs yn Gymraeg ac i normaleiddio 
Cymraeg yn cael ei chlywed yn ein cymunedau.  Mae'n 
gyfle i gael hwyl a rhannu’r iaith – yn y siop, yn y 
ganolfan hamdden, yn y gwaith, yn yr ysgol, ar y maes 
chwarae a gyda’ch ffrindiau. Bydd digwyddiadau yn 
cael eu cynnal o Fôn i Fynwy ond beth am drefnu 
digwyddiad yn eich ardal chi? 

 

Am fwy o wybodaeth am ddigwyddiadau, syniadau ac 
adnoddau ewch i wefan 'Diwrnod Shwmae Su’mae'  
http://www.shwmae.cymru/ 

EISTEDDFOD FLYNYDDOL I 
GAERDYDD 

D aeth criw da o bobl at ei gilydd i Ysgol Plasmawr 
nos Lun 24 Medi i drafod sefydlu eisteddfod 

flynyddol yn y brifddinas - Eisteddfod Caerdydd - a 
chafwyd trafodaeth hwyliog, frwdfrydig a chyffrous. Yn 
dilyn ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol â’r 
brifddinas fis Awst, mae’n amlwg bod y cynnwrf yn 
parhau. Rhannwyd llu o syniadau, ac roedd yn braf 
gweld bod awydd cryf i sefydlu Eisteddfod yn y 
brifddinas: diolch yn fawr i'r rhai a ddaeth i’r cyfarfod ac 
am gefnogaeth pawb arall sydd wedi dangos 
diddordeb. 

Yn gryno, felly, penderfynwyd symud ymlaen i 
sefydlu Eisteddfod Caerdydd, ac i gynnal y gyntaf fis 
Ionawr 2020.  

Cynhelir 

Cyfarfod Cyffredinol Cyhoeddus 

nos Fawrth 23 Hydref 

am 7:00 

yng Nghlwb y BBC, Llandaf 

i weithredu ar rai o’r syniadau a chasglu rhai eraill. 

Oes gennych chi syniadau am y math o 
gystadlaethau yr hoffech eu gweld yn cael eu cynnwys, 
neu beth am leoliad? Ydych chi’n dda am ddylunio neu 
farchnata? Oes gennych chi gysylltiadau ac yn gwybod 
yn union ble i fynd i gael nawdd? 

 Os hoffech chi gyfrannu, mae croeso i chi ddod i’r 
cyfarfod, neu anfonwch fanylion drwy e-bost at: 
eisteddfod.caerdydd@gmail.com  

Eglwys Minny Street a’r  
Tour de Madagscar 

M ae pawb  wedi clywed am y Tour 
de France a champ anhygoel 

Geraint Thomas ... ond a glywsoch chi 
am y Tour  de Madagascar? 

Ymgais oedd hon gan aelodau a chyfeillion Eglwys 
Minny Street Caerdydd i seiclo 
ar draws Madagascar - yr Ynys 
Fawr - pellter o ryw 500km, a 
hynny heb symud cam o’r 
brifddinas!  Y digwyddiad hwn 
oedd dull Eglwys Minny Street o 
lansio cyfres o ddigwyddiadau i 
gefnogi  Apêl  Undeb yr 
Annibynwyr tuag at Fadagascar, 
Apêl Bywyd i Bawb.   Â 
Chymru’n dathlu 200 mlynedd 
glaniad cenhadon o Gymru i’r 
Ynys Fawr yn 1818, mae’r Apêl, 
mewn cydweithrediad â’r FJKM, 
E gl wy s I esu  Gr i s t  ym 
Madagascar, yn canolbwyntio ar 
bedwar prosiect penodol. 

Drwy garedigrwydd Cytûn ar 
ddydd Iau'r Eisteddfod, lleolwyd 
tri beic ymarfer y tu allan i’w 
stondin ac am hanner awr yr un, 

gan ddechrau am 10:00 y bore, bu dros 30 o 
ffyddloniaid Minny Street o bob oed, yn pedlo eu gorau 
glas.  Fe gyrhaeddwyd pen y daith yn gysurus erbyn 
amser  te. 

Diolch i ysgydwyr y bwcedi a’r eisteddfodwyr hael 
oedd yn mynd heibio'r stondin, y nawdd a dderbyniodd 
y seiclwyr a chyfraniad gan Gwmni Tinopolis a fu’n 
ffilmio eitem ar gyfer y rhaglen Heno, llwyddwyd i 
sicrhau swm anrhydeddus a fydd yn gosod ein 

hymdrech ar ben ffordd.  
Diolch hefyd i Ysgol Glantaf 
am sicrhau bod gennym dri 
beic i seiclo arnynt! 

Roedd maes yr Eisteddfod 
yn fôr o grysau melyn ar y 
dydd Iau wrth i’r Bae 
gydnabod camp Geraint - a 
hynny’n gwbl haeddiannol.  
Ond clod hefyd i ‘Dîm Minny 
Street’ yn eu crysau melyn 
hwythau am ymdrech lew ac 
am godi ymwybyddiaeth o’r 
Apêl.  

  Elinor Patchell 

Beicwyr brwd Eglwys Minny 
Street yn cefnogi Apêl 

‘Bywyd i Bawb’ Undeb yr 
Annibynwyr  

http://www.shwmae.cymru/
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 CERDYN POST 
O DDULYN A KELLS 

 

 

 
Mae Nerys Williams yn fardd 

ac yn ddarlithydd yn 
Iwerddon sy’n byw ac yn 

gweithio rhwng Dulyn a Kells. 
Mae hi’n byw yno gyda’i gŵr 

a’u merch fach. 

 
Un o ble ydych chi'n wreiddiol, a phryd symudoch 
chi i Gaerdydd?  

Un o'r De-orllewin ydw i’n wreiddiol - Sanclêr a phentef 
Penybont ger Trelech. Ond symudais i Gaerdydd pan 
ges i waith yn archif sain BBC Cymru o dan 
oruchwyliaeth Iris Cobbe (pleser mawr odd gweitho ’da 
hi). Symudais i o gwmpas Pontcanna, ond y pleser 
mwyaf odd siaro hen fflat Edwardaidd oer ond 
gogoneddus ym Mhenarth efo ffrind, Gaynor Jones. Lot 
o atgofion braf. Rhai o’r gore o’dd cael tocyn sbâr i 
weld Canwr y Byd Caerdydd a dawnsio efo‘r cantorion 
yn yr after-party. Hefyd cwrdd ag aelodau o Catatonia 
a Gorky’s Zygotic Mynci yng Nglanyrafon am ddiod a 
chwarae pool.  

Pryd a sut laniaist ti yn Nulyn, a Kells, a beth wyt 
ti’n ei wneud yno? 

Unwaith ’to, gwaith wnath fy nenu i i Iwerddon - swydd 
darlithydd dros dro yng Ngholeg y Drindod, Dulyn yn 
2002. Wedyn ges i swydd barhaol fel darlithydd yn 
Adran Saesneg Coleg y Brifysgol, Dulyn (lle bu James 
Joyce yn astudio sbel fawr ’nôl). Fy ngŵr yw'r cysylltiad 
yn Kells - wnaethon ni gyfarfod ‘ar yr awyr’ ar raglen 
gelfyddydol ar RTE Radio 1 (odd e'n cyflwyno a 
minnau'n trafod Dylan Thomas ). Odd da fe fwthyn 
bach yn Kells ar safle hen blasty. Erbyn hyn ryn ni wedi 
gorfod ffeindio lle mwy gan ein bod yn dri.  Dwi’n teithio 
o Kells i Ddulyn yn gyson i’r gwaith. 

Disgrifia dy ddiwrnod delfrydol yn Nulyn a Kells. 

Dulyn: Diwrnod cyfan yn IMMA Irish Museum of 
Modern Art – hen ysbyty ar gyfer cyn-filwyr ga’dd ei 
drawsnewid yn y 90au. Wastod yn gweld rhywbeth 
pryfoclyd o ddiddorol. Ma’r gerddi yn grêt i blant redeg 
o gwmpas (IMMA ger Carchar Kilmainham). Fin nos, 
gweld ffilm yn sinema annibynnol y Stella, Rathmines. 
Wedi blynedde o ddadfeilio ma’r sinema art deco wedi 

cael adnewyddiad. Nawr, ma fe fel cerdded mewn i set 
The Great Gatsby, ac mae mynd i weld ffilm yno’n 
‘achlysur’ go-iawn. 

Kells: Dydd Sadwrn yn y Bookmarket Café efo ’ngŵr 
a'm merch 6 blwydd oed, yn darllen papurau dros 
frecwast llysieuol a sawl coffi. Ma ’na gymuned frwd a 
diddorol yn mynd yno ac mae hefyd yn ganolfan i’r 
Kells Hinterland Literary Festival, a gŵyl Type Trail bob 
haf. Wedyn draw i siop elusen St Vincent de Paul’s 
gerllaw - dwi wedi cael dillad diddorol, LPs o’r 80au a 
chrochenwaith ffantastig yno am brisiau da – cyn 
mwynhau siwrne bach o amgylch y dref ar y beic.  

Pa dri lle y byddech chi’n annog rhywun o 
Gaerdydd a'r Fro i’w profi, er mwyn cael blas go 
dda o'r ardal estynedig? 

Ym Meath; Hill of Tara (Teamhair na Rí), cartrefle 
uchel frenhinoedd Iwerddon a chanolfan llawer o hanes 
a chwedloniaeth Wyddelig. Lle da i weld tirlun Meath 
hefyd. 

Yn Kells, Usher’s Auction House, am drawstoriad go 
iawn o bobol Kells. Mae’r tŷ ocsiwn yn gwerthu pob 
math o henebion a bric-a-brac mewn lleoliad diddorol - 
hen fragdy.  

Yn Nulyn, Y Llyfrgell Genedlaethol ar Kildare St. Ma’r 
stafell ddarllen yn lle arbennig dwi wedi golygu dwy 
gyfrol o farddoniaeth ynddi, ac ma ’na wastad 
arddangosfa dda lawr llawr. Hefyd cartrefle’r toliedau 
cyhoeddus gore yn Ewrop yn fy marn i! 

Beth yw'r pryd bwyd gorau gest ti yno?  

Ma rhaid i fi gyffesu dwi ddim yn ‘ffwdi’ o gwbwl, ond 
dwi yn dwli ar y Balti Indiaidd newydd Khyber Garden 
yn Kells. Ma fe’n  grêt i rywun fel fi sydd yn llysieuwraig 
ac yn ymestyn tuag at figaniaeth, efo plentyn ifanc.  

Ble mae'r olygfa orau yno? 

Tower of Lloyd, Kells; folly yw’r tŵr sydd yn edrych fel 
goleudy. Fe’i cynlluniwyd gan Henry Aaron Baker, 
Dulyn, ar gyfer Iarll Bective, er cof am ei dad, Syr 
Thomas Taylor, ym 1791. Fe wnaeth y prosiect 
ddarparu gwaith yn ystod cyfnod y newyn. Mae’r tŵr 
dros 100 troedfedd o uchder, ar gopa Bryn Lloyd. 
Gallwch chi weld golygfeydd cefn gwlad mor bell â 
Mynyddoedd Morne yng Ngogledd Iwerddon ar 
ddiwrnod clir. 

Beth wyt ti’n ei golli fwyaf am Gaerdydd? 

Siarad Cymraeg efo oedolion a medru byw yn y 
Gymraeg. Dwi'n meithrin fy merch yn y Gymraeg - ac 
ma hi hefyd yn siarad bach o Wyddeleg. Yng 
Nghaerdydd, dwi’n gweld ishe’r arcêds, yn enwedig 
hen gaffi Minuet; dala ffilm yn Chapter, a chrwydro 
marchnad Jacob’s ganol y dre.  

Lowri Haf Cooke yn holi 
Nerys Williams 

pwdin gwaed, a selsig unigryw Tiger Bay gan Oriel 
Jones. Ond o dystio i’r bar jin y tu ôl i’r til, efallai y caf i 
joch bach o j&t Talog ar y cyd â’r coffi Coaltown o Sir 
Gâr. Mae cynlluniau ar y gweill i gynnal ‘clwb swper’ 
bob nos Wener, i gyfosod y fwydlen tapas gyda’r jin 
Cymreig. Ac o adnabod Catrin Enid, bydd pleserau 
eraill hefyd i’w profi, a bwyd â blas – yn fwy na dim – 
ym Mae Caerdydd. Fy nyfarniad i felly am gaffi newydd 

Porth Teigr? Fel y dwedodd Tony, cath fawr cwmni 
Kellogg, ’slawer dydd...  mae brecwast Bara Menyn yn 
‘grrrrrêt!’ 

Bara Menyn, Gloworks, Ffordd Porth Teigr, CF10 
4GA; 07814033760 

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

Parhad o dud. 22 
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Cwins Caerdydd 
Pencampwyr  Adran  3,   

Cymdeithas  Pétanque  Cymru 

Llwyddodd  tîm Cwins  Caerdydd  i ennill  gornest  olaf  y  
tymor  ym  Mhontyclun  o  dair  gêm  i  un  gan  orffen  ar  frig  
y Drydedd  Adran. Fel  y  gwelwch  o`r  llun, nid  oes  llawer  
yn  y  garfan  ac  mae  angen  aelodau  newydd  i  gryfhau’r  
clwb  y  tymor  nesaf  er  mwyn  bod  yn  gystadleuol  yn yr Ail 
Adran.     

O’r chwith i’r dde yn y llun: Brian  Passmore; Rhys  ap  
Trefor;  Richard  Elfyn; Pierre  Delamotte; Peter  Jones;  Huw  
Jones.   

Dewch  draw  i  Faes  Diamond  ar  Heol  Fferm y  Fforest  
yn  yr  Eglwys  Newydd  y  tymor  nesaf.   Am  fwy o  
wybodaeth  ffoniwch  07870 648746.  Mae`r  tymor  yn  
dechrau  fis  Ebrill. 

BLE MAE HWN? YR ATEB!  
 

Ydych chi’n cofio’r pos yn rhifyn 
Medi Y Dinesydd  (tud. 19) – a llun 
y gromlech fach yng ngardd ffrynt 
rhyw dŷ? Diolch i Enid Jones o 
Beniel ger Caerfyrddin am drefnu’r 
gystadleuaeth ac mae hi’n falch o 
allu dweud bod ymateb da wedi 
bod. Yr enillwyr yw Eluned ac 
Owen Rook o’r Eglwys Newydd.  
 
Llongyfarchiadau iddynt a diolch 

am gymryd rhan. Mae tocyn llyfr ar y ffordd gan Enid. 
 

A’r ateb? 

Tŷ ar gornel West Grove a The Walk yw’r lleoliad. Fe 
welwch y gromlech y tu ôl i’r goeden ar y chwith ac 
mae’r plac yn adrodd peth o’r hanes. Mae Eluned ac 
Owen yn cofio’r tŷ fel y Prince of Wales Orthopaedic 
Hospital.  

Mae’r ysgrifen ar y plac yn egluro’r cysylltiad â James 
Howell (y dinesydd adnabyddus y cyfeiriodd 

Enid ato yn y cliw). Mae’r stori’n un ddiddorol.  

Trueni bod pob gair yn Saesneg ac yntau, yn ôl pob 
sôn, yn uniaith Gymraeg tan oedd yn 12 oed! Sylwch ar 
y gair CROESAW uwchben y fynedfa ar y dde. 
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Hydref 
 
Sadwrn, 13 Hydref 
Bore coffi rhwng 10.30 a 12.00 ar 
gyfer rhai sydd am ymarfer eu 
Cymraeg. Croeso i ddysgwyr ac i 
siaradwyr rhugl. Am 11.00 a.m. bydd 
sgwrs gan yr Athro E. Wyn James ar 
y testun ‘Yr Archdderwydd Dyfed yn 
Chicago a Chaerdydd’. Yr un adeg 
bydd dosbarth Cymraeg ar gyfer 
dechreuwyr dan arweiniad Amanda 
Griffiths. Mynediad am ddim: croeso 
cynnes i bawb. 
Llun, 15 Hydref 
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbeina. 
Adloniant gan y delynores Glenda 
Clwyd, yng Nghapel Bethel, 
Maesyderi, am 7.30 p.m..  
Llun, 15 Hydref 
Cymdeithas Wyddonol Cylch 
Caerdydd. Darlith gan Cai Ladd 
(Abertawe) ar y testun ‘Morfeydd 
Heli’, yn Ystafell 0.77 ym Mhrif 
Adeilad Prifysgol Caerdydd, Parc 
Cathays, am 7.30 p.m.. Croeso i 
bobl nad ydynt yn ‘arbenigwyr’ 
gwyddonol. 
Mawrth, 16 Hydref 
Cymrodorion y Barri. ‘Teithio ar 
draws y Cawcasws’. Noson bontio i’r 
dysgwyr gyda Stephen Powell, yn 
festri’r Tabernacl, Sgwâr y Brenin, 
Y Barri, am 7.15 pm.. Croeso 
twymgalon i bawb. Dewch yn gynnar 
am baned a bisgien. 
Mercher, 17 Hydref 
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. 
Taith yr Hydref i’r Palas Cerdd, Ynys
-hir. 
Gwener, 19 Hydref 
Cylch Llyfryddol Caerdydd. Bydd 
Catrin Dafydd yn trafod y cerddi a 
enillodd iddi Goron Eisteddfod 
Genedlaethol Caerdydd, yn Adeilad 
John Percival, Safle Rhodfa Colum, 
Prifysgol Caerdydd, CF10 3EU, am 
7.00 p.m. Croeso cynnes i bawb. 
Sadwrn, 20 Hydref 
Coffi a chlonc i ddysgwyr yn Eglwys 
Dewi Sant, Cilgant Sant Andreas, 
Caerdydd, CF10 3DD, rhwng 10.30 
a 12.00. Mae croeso i chi ddod am 
baned ac i sgwrsio. 
Sadwrn, 27 Hydref 
Y Tabernacl, Yr Ais. Datganiad 
organ gan Catherine Burrell am 
12.30 p.m.. Mynediad am ddim. 

Casgliad tawel ar y diwedd. 
Mercher, 31 Hydref 
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. 
Sgwrs gan Glenys Evans ar y testun 
‘Mae Angen Chwerthin’, yn festri 
Capel Minny Street am 2.00 p.m. 
Mercher, 31 Hydref–Sadwrn 3 
Tachwedd 
Bydd Cwmni Da yn recordio pedair 
rhaglen o’r gyfres deledu Noson 
Lawen yng Nghanolfan Garth Olwg. 
Manylion pellach: 01286-685300 
est. 223;  
eryl.humphreys@cwmnida.tv. 
 

Tachwedd 
 

Iau, 1 Tachwedd 
Trysorau’r Ffydd. Un o gyfres o 
gyfarfodydd o dan arweiniad yr 
Athro E. Wyn James sy’n edrych ar 
rai o uchelfannau ein llenyddiaeth 
Gristnogol. Gwaith yr emynydd 
Morgan Rhys fydd dan sylw yn y 
cyfarfod hwn. Yn adeilad yr Eglwys 
Efengylaidd Gymraeg, ar gornel 
Harriet St a Rhymney St, Cathays, 
CF24 4BX, am 7.30 p.m. Mynediad 
am ddim: croeso cynnes i bawb. 
Gwener, 2 Tachwedd 
Cymrodorion Caerdydd. Sgwrs gan 
Betsan Moses, Prif Weithredwr 
newydd yr Eisteddfod Genedlaethol, 
ar y testun, ‘Eisteddfod yn y Ddinas’, 
yn adeilad yr Eglwys Efengylaidd 
Gymraeg, ar gornel Harriet St a 
Rhymney St, Cathays, CF24 4BX, 
am 7.30 p.m. Croeso cynnes i bawb. 
Ni chyfyngir y cyfarfodydd i aelodau 
yn unig. Am ragor o wybodaeth, 
cysylltwch â’r Ysgrifennydd: 029-
2056-2880. 
Llun, 5 Tachwedd 
Cymdeithas Carnhuanawc a Chylch 
Cinio Cymraeg Caerdydd. Cinio yn 
Jolyons, 10 Ffordd y Gadeirlan, 
Caerdydd, CF11 9LJ, am 7.00 p.m. 
ar gyfer 7.30 p.m. Gwestai: Dylan 
Iorwerth. Am fanylion pellach, 
ebostiwch glyn@clwb.net. 
Gwener, 9 Tachwedd  
Cylch Cadwgan. Bydd Dr Dylan 
Foster Evans yn siarad ar y testun 
‘Hanes y Gymraeg ym Mro Cylch 
Cadwgan’ ,  yn y  Ganol fan, 
Tabernacl, Yr Efail Isaf, am 8.00 
p.m. 
Sadwrn, 10 Tachwedd 
Bore coffi rhwng 10.30 a 12.00 ar 
gyfer rhai sydd am ymarfer eu 
Cymraeg. Croeso i ddysgwyr ac i 
siaradwyr rhugl. Am 11.00 a.m. bydd 
sgwrs gan Dr Eleri Glanfield ar y 
testun ‘Cofio Bobi Jones’. Yr un 
adeg bydd dosbarth Cymraeg ar 
gyfer dechreuwyr dan arweiniad 

Amanda Griffiths. Mynediad am 
ddim: croeso cynnes i bawb. 
Mawrth, 13 Tachwedd 
Merched y  W awr ,  Cangen 
Caerdydd. Bydd Marian Evans yn 
sôn am fyd y pwytho, yn neuadd 
Eglwys Fethodistaidd Cyncoed (ar y 
gornel rhwng Westminster Crescent 
a Heol Cyncoed), am 7.30 p.m. 
Croeso cynnes i bawb. 
Mercher, 14 Tachwedd 
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. 
‘Dawnsio gyda LU-LU’. Andrew a 
Dianne Bartholomew yn trafod 
profiad mewn gwlad dramor, yn 
festri Capel Minny Street am 2.00 
p.m. 
Iau, 15 Tachwedd 
Ail-lansiad y llyfryn taith dwyieithog 
Heddwch yn y Ddinas / Peace in the 
City a’r ap sy’n cyd-fynd ag ef, yng 
nghwmni Jon Gower a Rhodri 
Darcy, yn y Deml Heddwch, Parc 
Cathays, Caerdydd, CF10 3AP, 
rhwng 7.00 ac 8.00 p.m. Croeso 
cynnes i bawb. 
Gwener, 16 Tachwedd 
Cylch Llyfryddol Caerdydd. Darlith 
gan E. Gwynn Matthews ar y testun 
‘Humphrey Lhuyd (1527–68): 
Hanesydd Cymru’, yn Adeilad John 
Percival, Safle Rhodfa Colum, 
Prifysgol Caerdydd, CF10 3EU, am 
7.00 p.m. Croeso cynnes i bawb. 
Sadwrn, 17 Tachwedd 
Cynhadledd undydd Adran Ethnoleg 
ac Astudiaethau Gwerin Cymdeithas 
Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru yn 
Amgueddfa Werin Cymru ar y testun 
‘Sain Ffagan 70: Ddoe, Heddiw ac 
Yfory’. 
Sadwrn, 17 Tachwedd 
Coffi a chlonc i ddysgwyr yn Eglwys 
Dewi Sant, Cilgant Sant Andreas, 
Caerdydd, CF10 3DD, rhwng 10.30 
a 12.00. Mae croeso i chi ddod am 
baned ac i sgwrsio. 
Llun, 19 Tachwedd 
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbeina. 
Sgwrs gan Dr Elin Jones am yr 
elusen Hafal, yng Nghapel Bethel, 
Maesyderi, am 7.30 p.m.  
Llun, 19 Tachwedd 
Cymdeithas Wyddonol Cylch 
Caerdydd. Keith Rowlands yn trafod 
Mathemateg, yn Ystafell 0.77 ym 
Mhrif Adeilad Prifysgol Caerdydd, 
Parc Cathays, am 7.30 p.m. Croeso 
i bobl nad ydynt yn ‘arbenigwyr’ 
gwyddonol. 
 
 

I anfon gwybodaeth i’r 
Digwyddiadur 

gweler manylion ar dud. 2 

Y 

DIGWYDDIADUR 
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   Rhif: 185 

 
 

 
 
 
Ar Draws 
1. ‘Brawd a ----- ----- ----- 
      Erbyn cledi o bob rhyw’ (ef. EE) (5,4,2) 
7. Yn sŵn y clochdar gan fuddugwr daeth o hyd i 
 rywbeth (8) 
8. ‘Newyddion braf a ----- i’n bro 
     Hwy haeddent gael eu dwyn ar go’ (JD) (4) 
9. Bwrdd i ddechrau dysgu enwau saint Gwalia (4) 
11. Y bachgen iawn yn y briodas (8) 
13. ‘Ond rhoi ei hun yn ----- 
        Dros eraill wnaeth Efe’(ER) (5) 
14. Dyn diwerth a llais dwfn (5) 
16. Mae’r gwybodus yn dilyn ôl dy esgid Gerallt (8) 
18. Cael ffrwyth y gollen o gywasgu calonnau (4) 
21. Haen o blu ar yn ail yw’r stryd (4) 
22. Da gweld ein heiddo yn aeddfedu (8) 
23. ‘Rhoi yno ’mhen i lawr i orwedd 
       Mawl i Dduw am ----- -----‘ (LM) (3,8) 

I Lawr 
1. ‘Cwyd Robin bach a saf ----- ----- ----- 
      Sych dy lygad – anghofia’r gwaed’ (tradd (2,2,5) 
2. Perthynas yn llaw yr estron (5) 
3. Talu n’ôl wrth sgubo’r dail (4) 
4. Mae llawer pedol i’w rhifo (6) 
5. Rhaid i ddyn crand newid i fod yn anfarwol (2,2-5) 
6. ‘Mi welais innau un prynhawn 
     Dy ----- yn y dyffryn bras (IDH) (4) 
10. Glwth i Orig druan ymneilltuo (9) 
12. Afradus fore ydoedd, 
      Bore gwyn fel ----- -----‘ (RE) (6,3) 
15. Berwi’r erfin a phen y garlleg i greu hylif asidig (6) 
17. ‘Ac yno dan yr ----- brudd, 
       Mae Dafydd bêr ei gywydd’ (TGJ) (4) 
19. A roddwn drafferth i’r cefnogwr? (5) 

20. ‘Os gwelir un pererin 
        Mor ----- ar ben ei daith’ (DM) (4) 

Atebion Croesair Rhif 183 

Ar Draws: 1. Cardotwr   6. Cabl   8. Sail   9. Costfawr    

10. Mewn cof a chalon  11. Trwm   13. Dagr    
17. Cymwynasgarwch   20. Dyn tlawd   21. Dadl   22. Taro   
23. Sy’n dod â’r 
I Lawr: 2. Afallen   3. Dilynwr   4. Tycio   5. Rwsiaid    
6. Cofia   7. Bywiog    12. Mantais   14. Gwawdio    
15. Mynydda   16 Twpdra   18. Wfftio   19. Sidan 
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Enillydd Croesair Rhif 183 

Juli Paschalis, Llandaf, Caerdydd  

Danfonwch eich atebion at Rhian Williams  
erbyn 5 Tachwedd, 2018 

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

  

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru  
Eich stori chi yw ein stori ni 

Y m mis Hydref 2018 bydd orielau newydd yn agor 
yn y prif adeilad a’r Gweithdy. Trwy’r casgliadau 

hanes ac archaeoleg cenedlaethol, bydd cyfle i 
ymwelwyr glywed straeon pobl Cymru – o'r trigolion 
cyntaf i heddiw a thu hwnt. Bydd Llys Llywelyn, yr ail-
gread o lys tywysog canoloesol, hefyd yn agor - cyfle 
unigryw i weld sut y byddai Llywelyn Fawr wedi byw, 
gwledda a rheoli 800 mlynedd yn ôl. 

Bydd agor yr orielau newydd a Llys Llywelyn yn nodi 
diwedd ar broject ailddatblygu Sain Ffagan – ond nid 
dyna ddiwedd y stori. Dyma ddechrau ar esblygiad 
amgueddfa hanes genedlaethol gwbl arbennig ac 
unigryw. Ymunwch â ni i fod yn rhan o'r hanes hwnnw. 

Dyma’r prosiect ailddatblygu mwyaf yn hanes yr 
amgueddfa – prosiect cyffrous gwerth £30 miliwn i 
weddnewid y trysor cenedlaethol hwn. Roedd y 
prosiect yn bosib diolch i gefnogaeth hael gan y Loteri 

Genedlaethol drwy Gronfa Dreftadaeth y Loteri, 
Llywodraeth Cymru a llawer o gefnogwyr eraill. Diolch 
hefyd i’r 3,000 o wirfoddolwyr, prentisiaid ac artistiaid o 
gymunedau a sefydliadau trydydd sector trwy Gymru 
benbaladr sydd wedi cyfrannu eu hamser a’u 
harbenigedd at y gwaith. 

Oriel newydd ‘Byw a Bod’ 
yn Sain Ffagan  
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Bara Menyn, Porth Teigr 

Y n ystod wythnos y Brifwyl ’roedd na un oedd yn 
brysurach na neb. Catrin Enid oedd honno, yn 

paratoi i agor ei chaffi Bara Menyn ym Mae Caerdydd. 
Yn wir, ar ddydd Sadwrn cynta’r Steddfod, ar lwyfan y 
Llannerch Gudd, gwnaeth Catrin gyfraniad difyr i 
sesiwn a gyflwynais i ar ddiwylliant bwytai Caerdydd. 
Tra’n cyfnewid barn â gloddestwyr o fri cyflwynodd 
Catrin ragflas bach o’i bwydlen newydd sbon. Aeth y 
‘Bom Bara Lawr’ i lawr yn dda iawn ag aelodau awchus 
y dorf! 

Ddeuddydd yn ddiweddarach 
lansiwyd caffi Bara Menyn, gan 
brofi llwyddiant mawr. Ond fe 
bende r f y na i s  i  ym we l d 
‘drannoeth y ffair’ pan gawsom 
haf bach Mihangel ddiwedd 
Medi. Lleolir y caffi dafliad 
carreg o’r Bae yn adeilad 
Gloworks sydd wrth galon ‘Porth 
Teigr’. Mae’n gornel heddychlon 
o ddinas Caerdydd, er bod digon 
yn digwydd gerllaw.  Gyferbyn 
â’r caffi mae stiwdios y BBC, yn 
gartref i Doctor Who a 
chymeriadau Holby City a 
Chwmderi. Ac yn rhannu’r un 
adeilad y mae cymeriadau Cyw, 
sydd i’w gweld o bell ar furlun 
amryliw.  

Golygai hyn, yn naturiol, fod 
digon o sêr yn llenwi byrddau 
caffi  Bara Menyn. Ond mae hefyd yn ardal sy’n llawn 
fflatiau, ynghyd â lôn seiclo hynod braf; mae’n atyniad 
yn ogystal i redwyr ben bore, cerddwyr cŵn a rhieni â 
phlant bach. Da o beth fod caffi o’r fath wrth galon 
cymuned ddiweddaraf Caerdydd – a gorau oll, mae’r 
iaith Gymraeg yn chwarae rhan flaenllaw.  

Un o Lannarth yn wreiddiol yw’r ferch ym Mhorth 
Teigr: merch i gigydd yw Catrin, a ddilynodd yrfa fel 
athrawes, cyn agor ei chaffi ger wal anifeiliad Castell 
Caerdydd! Drama a’r Cyfryngau oedd ei maes yng 
Ngarth Olwg, ond bu bwyd yn ddiddordeb iddi erioed. 
Tra ar road-trip gyda’i gwraig, o San Francisco i New 
Orleans, ysbrydolwyd Catrin i ddilyn llwybr pur 
wahanol. 

Yn Chwefror 2016, agorodd gaffi cyntaf Bara 
Menyn, yn Emporiwm y Castell nid nepell o Glwb Ifor 
Bach. Er cof am ei mam-gu, cafwyd pwyslais ar y 
‘baned Gymreig, gan weini te o’i chwmni Hiraeth. I gyd-
fynd â hynny, cafwyd seigiau fel caws pob, a chawl 
Cymreig gyda chig a llysiau o farchnad Glanyrafon. 

Datblygodd y fwydlen i gynnwys tapas Cymreig yn ei 
lleoliad nesaf, deli Ffandangos yn Llandaf; bu yno tan 
fis Rhagfyr y llynedd.  

Mae’r gofod newydd – fel y fwydlen - yn gyfoes 
iawn, yn cynnig llwyfan i’r cynnyrch gorau o Gymru. Yn 
ystod yr wythnos, mynd fel slecs mae’r saladau, 
brechdanau a’r ‘pecyn’ am bumpunt  (brechdan a 
byrbryd a choffi Coaltown o Rydaman) sy’n plesio’r 
gweithwyr swyddfa’ o gwmpas. Ond creadur gwahanol 
yw’r penwythnos yng Nghaerdydd, wrth i bobol 

f laenoriaethu brecwast – a 
‘brecinio’ - mwy hamddenol. 

Dyna’n union yr o’n i ffansi wedi 
bŵtcamp ben bore, ar ddiwrnod 
braf ar ddiwedd mis Medi. Dydy 
parcio ddim yn broblem ym Mhorth 
Teigr ar benwythnos, a cheir 
arhosfan bws lathenni i ffwrdd; ac 
oedodd nifer o feicwyr chwilfrydig y 
tu fas, wedi’u denu gan y coffi 
Cymreig. Ond aros, fel fi, wnaeth 
nifer i fanteisio ar frecwast i’r 
frenhines. Fel cynifer o gaffis 
cyfoes, un saig sy’n deyrn; tost 
surdoes, afocado ac wyau wedi’u 
potsio. Cyfuniad syml ond effeithiol, 
llawn blas. Ond ro’n i awydd un o 
seigiau unigryw Bara Menyn, sef 
brecwast yn cynnwys un o’r ‘boms’ 
Cymreig. A gan fod bacwn Oriel 
Jones, Treganna (a Llanybydder), 
eisoes wedi gwerthu allan y bore 
hwnnw,  bodlonais â’r brecwast 

llysieuol yn lle.  

Un gwyn a glywa i’n aml gan lysieuwyr o bob math 
yw’r ffaith nad yw pobol yn meddwl yn ddigon creadigol 
am gynhwysion posib. Nid yw hynny’n wir o gwbl yn 
achos Catrin Enid, sy’n trin pob cynhwysyn fel un elfen 
o wledd. Felly y madarch yn gyntaf – yn ffres gan 
gwmni Bishops o Bentre’r Eglwys -  a sglodion caws 
halloumi, ar y cyd ag wy Cymreig. Yna’r ffa ar dost – 
bara surdoes o fecws Pettigrew (Parc Victoria a Pharc 
Bute), a ffa wedi’u stwytho mewn saws Chill of the 
Valley o Ferthyr Tudful. Yn olaf ond nid lleiaf, selsig 
Morgannwg llawn tatws a chennin a cheddar Cymreig 
– ac yn ychwanegol (ac nid yn llysieuol) ‘bom’ cocos a 
bara lawr. Cyfuniad godidog wnaeth fy nghadw fi fynd 
tan amser swper, rhaid dweud! 

Bydda i ’nôl am flas o’r brecwast i gig-garwyr y tro 
nesaf, gan gynnwys y ‘bom’ sy’n cynnwys cig moch, 

Bwytai Merch y Ddinas 

“Da o beth fod caffi o’r fath wrth galon cymuned 

ddiweddaraf Caerdydd – a gorau oll, mae’r iaith 

Gymraeg yn chwarae rhan flaenllaw.” 

Lowri Haf Cooke 

Parhad ar dud. 18 
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Hawlfraint: BBC Cymru Fyw 

Hawlfraint:BBC Cymru Fyw 

Hawlfraint: BBC Cymru Fyw 

Y n ystod mis Medi bydd nifer ohonoch wedi derbyn 
galwadau sgam yn dweud bod angen talu arian ar 

frys i’r Swyddfa Dreth ac yn eich bygwth ag achos llys 
neu ymweliad wrth yr heddlu.  Mae hwn yn sgam 
creulon iawn ac mae wedi codi ofn ar nifer o unigolion 
gan achosi pryder gwirioneddol iddynt.  Os ydych yn 
derbyn galwad annisgwyl rhowch y ffôn i lawr.  
Sicrhewch fod eich ffrindiau a’ch teulu yn ymwybodol 
o’r sgam hwn ac yn gwybod sut i ymateb. 

Pan fyddwch yn derbyn llythyr wrth eich cwmni 
yswiriant yn eich gwahodd i adnewyddu’r yswiriant 
peidiwch â’i dalu yn syth. Ewch i wefan fel 
comparethemarket.com i gael amcangyfrifon am 
yswiriant tebyg.  Yn aml gallwch gael yr un yswiriant 
wrth yr un cwmni (!) dipyn yn rhatach.  Arbediais £100 
ar fy yswiriant modur a £80 ar yswiriant cartref fy nhad 
trwy wneud hyn. 

Gyda thai newydd yn cael eu hadeiladu ar draws 
Caerdydd bydd sawl un ohonoch neu eich teulu yn 
ystyried symud.  Mae llawer o dai newydd yn cael eu 
gwerthu yn leasehold yn hytrach na freehold.  
Edrychwch yn fanwl ar yr amodau, oherwydd fe all 
Rhent Tir godi yn sylweddol dros y blynyddoedd.  Mae 
hyn yn gallu ei gwneud hi’n fwy anodd cael morgais ac 
achosi pryderon yn y dyfodol.  Gall cartref leasehold 
fod yn fwy anodd ei werthu ac efallai y bydd angen 
gostwng y pris. 

 

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

Huw Roberts 

Gwylio’r Geiniog 

“Galwadau sgam: os ydych yn 

derbyn galwad annisgwyl rhowch 

y ffôn i lawr.” 

Panto OMB ... beth nesa? 

D yna sbort oedd perfformio panto O Mam Bach! 
Codwyd dros £6000 ar gyfer apêl GENYT ar ôl 

dau berfformiad yn Ysgol Glantaf nôl ym mis Ionawr. 
Roedd awyrgylch arbennig yno a’r gynulleidfa yn 
groesawgar a chynnes.  

Atgyfodwyd y panto ar gais Eisteddfod Caerdydd 
2018 i’w berfformio o flaen y genedl yng Nghanolfan y 
Mileniwm - AAAAAAAH!! Ond er ein nerfau roedd yr 
holl ymarferion, y dysgu dawnsio a’r perfformiadau yn 
werth pob ymdrech.  

Er mwyn cynnal a datblygu’r ysbryd positif yma 
daeth y syniad o greu cwmni drama yma yn yr Eglwys 
Newydd! Oes diddordeb ’da chi? Mae manylion pellach 
ar gael i’r rheiny sydd isie dod i ddarganfod pob math o 
dalentau dirgel - wedi’r cwbl, mae’n rhatach na therapi!! 
Cadwch lygad ar ffenest Siop y Felin yn yr hydref – neu 
croeso i chi gysylltu â fi, Glenys, ar 
glenysmevans@googlemail.com 

Welwn ni chi wap, gobeithio! 

 

Criw Panto OMB 

mailto:huwrobertsaccountant@gmail.com
mailto:glenysmevans@googlemail.com
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Dwyn i Gof  
gan Meic Povey 

Theatr Bara Caws yn Ymateb i Her y Dramodydd 

M ae Theatr Bara Caws ar fin mynd â drama 
newydd gan y diweddar Meic Povey ar daith. 

Mae Dwyn i Gof yn ddrama ddifyr a phryfoclyd sy’n 
cyfuno’r dwys a’r digrif wrth sôn am bwnc cyfredol, 
sydd ‘ar feddwl’ pawb y dyddiau hyn. 

Yng ngeiriau dihafal Meic Povey ei hun, ‘Y rheswm 
esh i ati i sgwennu am y pwnc penodol yma ydi hyn: 
O'r holl bethau all ein lladd - ac fel dywedodd yr 

Americanwr adnabyddus, (sic) Anthony Hopkins 
unwaith, “nobody gets out of this alive” - yn bersonol, 
colli dy gof ydi'r cyflwr sy'n codi mwya' o ofn arna’i.’ 

Meddai Betsan Llwyd, Cyfarwyddwr Artistig Bara 
Caws, ‘’Roedd Meic wedi gyrru’r ddrama atom llynedd, 
ac ’ro’n i wrthi’n dechrau rhyw gyfathrebu ynglŷn â hi 
pan gafodd ei daro’n ddifrifol wael. ’Roedd wedi dweud 
ei hun bod angen rhagor o waith arni, felly ’ro’n i mewn 
cyfyng-gyngor. Yna deuddydd wedi iddo farw cefais 
gerdyn ganddo, drwy law Catrin ei ferch, yn ei ffordd 
unigryw ei hun yn fy herio i ymgymryd â’r dasg asap! - 
a fel ddeudodd Catrin, “Pwy ydan ni i ignorio hynny?” 
Felly dyma ni!  Fyddai’n colli’r cyfle i drafod, i ddadlau 

ac i herio, ond bydd hi - fel bob tro - yn fraint.’ 

Mae Theatr Bara Caws wrth ei bodd bod 
y cast canlynol wedi derbyn yr her - mae pob 
un o aelodau’r cast yn wynebau cyfarwydd 
iawn ar lwyfannau ac ar y sgrîn: Sara Gregory 
- Actores Orau Gwobrau Theatr Cymru 2015; 
Gwenno Elis Hodgkins - enwebwyd yn 
Actores Orau Gwobrau Theatr Cymru 2015; 
Rhodri Meilir - Actor Gorau Gwobrau Theatr 
Manceinion 2018; Llion Williams - Actor 
Gorau Cymraeg Gwobrau Theatr Cymru 2016. 

 

Cast 'Dwyn i Gof'  (Gwenno Elis Hodgkins, 
Rhodri Meilyr, Llion Williams a Sara Gregory) 

yn ymarfer cyn dechrau'r daith. 


