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Anturiaethau
Arriva
Ydy, mae’n swyddogol. Dwi’n eco
g yfei l l ga r. Dwi wedi l l yn cu
propaganda’r llywodraeth. Dwi wedi
rhoi’r goriadau car o’r neilltu ac yn
defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i fynd
i’r gwaith. Ac ar sail profiadau’r
misoedd diwethaf, mae eisiau sbïo ar fy
mhen i!
Wedi blynyddoedd o lenwi pocedi
landlordiaid braf eu byd, dyma fynd ati i
brynu lle i mi fy hun. Gyda phrisiau tai
Caerdydd wedi mynd dros ben llestri,
rhaid oedd edrych tua’r cymoedd  a
chael tŷ par 3llofft ym mwrdeistref
Merthyr am bris bedsit hances boced yn
Nhrelái. Ac ar ben hynny, tawelwch,
awyr iach a bryniau gleision yn lle
stereos swnllyd a sbwriel stryd yr hen
fflat yng Nglanrafon. Ond lle’r oedd y
fflat i’r dim er mwyn cerdded i’r gwaith,
mae angen tipyn mwy o ymdrech o’r
topiau ’ma.

Ystyriwch y dewisiadau. Neidio i’r car
am 7.30 y bore yn sŵn criw’r Post
Cyntaf. Dechrau addawol o gylchfan
Abercynon, newid i gêr is heibio Glan
bad a throed ar y brêc erbyn Nantgarw.
’Mlaen fel malwen ar North Road a’r
gwaed yn berwi dros Gabalfa i gyfeiliant
jingls Jonsey. Cyrraedd y swyddfa awr
yn ddiweddarach a decpunt yn dlotach ar
ôl parcio yn yr NCP. Neu, neidio ar drên
am daith hanner awr i orsaf Heol y
Frenhines.
’Sdim cystadleuaeth, nag oes?
Mewn byd delfrydol, falle. Achos, nid
gwasanaethau á la ‘SNCF’ chwim
Ffrainc na ‘Deutsche Bahn AG’ prydlon
yr Almaen sydd dan sylw yma, ond
trenau tun sardîns ‘Arriva Cymru’. Neu

Rhif 296

Cefnogi UNICEF

‘NonArriva’ ys dywed cydweithiwr i mi
a chymudwr druan arall o Gaerffili! Byth
ers i mi brynu’r tocyn wythnos gyntaf
cyn Dolig, dwi wedi gweld trenau
chwarter awr yn hwyr yn cyrraedd neu
ddim yn cyrraedd o gwbl. Dwi wedi
llwyddo i fachu sedd ar drên pedwar
cerbyd a sefyll ar drên dau gerbyd y
diwrnod canlynol. Mae fel arfer yn llawn
dop cyn i fyfyrwyr a chymudwyr
Trefforest fentro arno, ac yn gwibio
heibio criw cegrwth gorsaf Llandaf am
fod y cerbydau eisoes dan eu sang. Dyw
hi ddim yn jôc pan fod gennych chi
ddarlith neu gyfarfod pwysig yng
nghanol y ddinas am naw ar y dot. Ar ôl
anfon llythyr, dyma’r ateb syfrdanol ges
i gan swyddog cysylltiadau cwsmeriaid
Arriva:
“…mae gorlenwi yn gymharol
anghyffredin, ac ar nifer o drenau ni
fydd hyn yn digwydd ond yn yr haf.”
Gwae ni erbyn fis Gorffennaf, felly.
Beth fydd hi wedyn  beicio ar lwybr
Taith y Taf?
Mae’r pwyslais ar barcio a theithio yn
syniad gwych – ar bapur. Ond yn y byd
go iawn, mae’n llanast. Os na
gyrhaeddwch chi cyn 8 y bore, mae wedi
canu arnoch chi i gael parcio’ch car
mewn lleoedd fel Trefforest ac Ystrad
Mynach. Y gwir amdani yw bod
meysydd parcio’r gorsafoedd poblogaidd
yn rhy fach o’r hanner.
Parhad ar dudalen 5

Plant Ysgol Berllan Deg a fu’n hel arian
ar gyfer y Tswnami ar ddiwrnod
UNICEF, 4 Chwefror. Cafodd pob
dosbarth wlad i’w astudio.
Cymru
astudiwyd gan y dosbarth Meithrin,
Dosbarth Derbyn a Blwyddyn 1. Rhagor
ar dudalen 5.

Corau ar y Brig
Llongyfarchiadau i Gôr Serendipity ar
ennill cystadleuaeth Côr Cymru S4C.
Hefyd llongyfarchiadau i Gôr Aelwyd
CF1 ar ennill Côr Ieuenctid Côr Cymru
ac i Ferched Canna am gyrraedd
cystadleuaeth y corau merched yn
Aberystwyth.

Tim Rhys Evans,
Arweinydd Côr Serendipity
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CYNORTHWYO'N OLYGYDDOL

Ar Draws
1. Ffugio coginio hebddon ni (5)
4. 'Teilwng yw yr Oen, yr hwn a
laddwyd, i dderbyn ___, a chyfoeth, a
doethineb' (Datguddiad) (4)
8. Mae mam yn troi yn nghôl Deio sy'n
cynhyrchu trydan (7)
9. Cael lloches o faddon stormus! (5)
10. Isod mae'r sobr heb ddechrau bod a
diwedd hy (4)
11. Tyner ___ ___ heno – tros fawnog
Trawsfynydd yn dringo' (RWP)
(2'1,5)
13. Cael yr ofnadwy mewn rhodd
ddiddiwedd wrth ymosod (5)
14. Diddanwch yw dyheu mewn côr
digalon (5)
17. Pero a Glyn gyda'i gilydd yn creu
helbulon (8)
18. Dyfal ___ a dyr y garreg (4)
21. Blagus mewn gwegi nodweddiadol
(5)
22. 'Wrth fy ___ yn gwynfannus
Yr ochneidia'r gwynt (JMJ) (7)
23. Segur ond dim mewn llid (4)
24. Mae calon Adda mewn dial anwadal
(5)

I Lawr
1. A 18 i hela'r anifail (5)
2. 'Aeth eraill i Alamein eu dydd.
Ac yna pliciwyd eu cnawd oddi ar
eu hesgyrn
Gan y ____ ____' (GRJ) (7,5)
3. Ffeindio'r diwethaf men bythol afiaith
(4)
4. A yw goli yn gallu disgleirio? (6)
5. A oes lle tanllyd yna? (8)
6. 'Anyglion glân, sy'n gwylio'n gylch
____ ____ wen.' (EE)(6'1,5)
7. Mae'r sawl yn cynnwys 500 rhan o'r
droed (5)
12. Mae ysgelerder yn digio'r trwstan (8)
15. Y lefain yng nghasgliad Gwenallt (5)
16. Ffroc go' ddisiâp yw un rhy fawr (6)
19. Mae congl Elwyn bach i'w gael o
dan y môr (5)
20. Cynnyrch cig digalon (4)

Atebion i:
22 Heol Cae Rhys, Rhiwbina,
Caerdydd. CF14 6AN
i gyrraedd erbyn
22 Mawrth 2005.
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Atebion Croesair Rhif 53
Ar draws: 8. Anhrefn; 9. Lelog; 10.
A'm dwg; 11. Libanus; 12. Adda; 14. Yn
ffeindio; 17. Awstralia; 19. Gyd; 20.
Cantigl; 22. Morfa; 24. Diota; 25. A heb
le i. I lawr: 1. Marana tha; 2. Ehud; 3.
Fel gwydr; 4. Yn gloff; 5. Clwb; 6.
Blinedig; 7. Agos; 13. Absennol; 15.
Isalmaen; 16. Oedfa ein; 18. Lolian; 20.
Cadw; 21. Ifan; 23. Rali.

Dim ond 6 ymgais a dderbyniwyd y tro
yma. Roedd y rhai clyfar ohonoch wedi
sylweddoli bod yna ormod o sgwariau
du yn y pôs ac wedi llwyddo i roi i
mewn yr atebion cywir, ond oherwydd
mân wallau eraill dim ond un ymgais
oedd yn hollol gywir. Danfonir y tocyn
llyfr felly i Margaret Jones, 5 Heol
Iscoed, Rhiwbina.
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Math newydd
sbon o
Eisteddfod yr
Urdd
Datgelwyd cynlluniau heddiw (Dydd
Mawrth 22 Chwefror 2005) ar gyfer
Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith
Cymru tra gwahanol i’r arfer, i’w
chynnal ym Mae Caerdydd rhwng 30
Mai a 4 Mehefin eleni. Disgwylir i’r Bae
cyfan gael ei drawsnewid i gynnig maes
llawn bwrlwm a gweithgarwch gydol yr
wythnos.
Agorwyd y lawns yn swynol gan
berfformiad o ddarn cerddorol
gwreiddiol gan ddisgyblion o Ysgol
Gyfun Bro Morgannwg. Rhoddodd
Dirprwy Arglwydd Faer Cyngor
Caerdydd, y Cynghorydd Delme Bowen,
a Gweinidog Llywodraeth Cynulliad
Cymru dros Ddiwylliant, Y Gymraeg a
Chwaraeon, Alun Pugh, eu cefnogaeth
i’r Eisteddfod, a’i chroesawu’n wresog
i’r brifddinas.
Yn ôl y Cynghorydd Delme Bowen:
“Mae'n bleser gennym groesawu'r
Eisteddfod yr Urdd yn ôl i Gaerdydd yn
ystod y flwyddyn arbennig hon, wrth i ni
ddathlu ein canmlwyddiant fel dinas a
hanner can mlynedd fel prifddinas
Cymru. Mae'r Eisteddfod yn rhan
allweddol o'n rhaglen ddiwylliannol yn
2005 ac yn ffordd berffaith i bobl ifanc
ar draws y wlad ddathlu gyda ni."
Dywedodd Alun Pugh, “Mae’r Urdd
yn chwarae rôl pwysig i gynyddu
defnydd o’r Iaith Gymraeg ynghyd â
dathlu diwylliant Cymru. Dwi’n hapus
iawn y bydd yr Urdd a’r Cynulliad
Cenedlaethol yn cydweithio ar nifer o
ddigwyddiadau yn ystod yr Eisteddfod –
mae’n bwysig nad yw pobl ifanc yn
gweld y Cynulliad fel sefydliad
anghysbell, ond yn hytrach fel rhywbeth
perthnasol i’w bywydau bob dydd.
Dwi’n dymuno’n dda i bawb sy’n
cymryd rhan yn Eisteddfod eleni, ac
dwi’n edrych ymlaen i’w croesawu nhw
yma i Gaerdydd ym mis Mai”
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Croeso cynnes
i’r Byd
Daeth dros 200 o bobl ynghyd yng
Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd ar
gyfer noson o ddathlu ac o drafod yn y
brifddinas nos Wener ddiwethaf, Ionawr
28, 2005. Soniodd y cyflwynydd
Angharad Mair a’r Newyddiadurwr Guto
Harri am eu gobeithion a’u dymuniadau
ar gyfer y papur dyddiol cyntaf yn yr
iaith Gymraeg  Y Byd  sydd yn debyg
o gael ei lansio ymhen y flwyddyn.
Bwriad y digwyddiad oedd i siaradwyr
Cymraeg Caerdydd gael cyfle i
ddarganfod mwy am gefndir y papur

Mae Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd
yn gyfle bob blwyddyn i ddathlu’r gorau
o dalent ieuenctid Cymru, ac eleni caiff
miloedd o’n disgyblion a myfyrwyr y
cyfle i berfformio ar brif lwyfan
Canolfan Mileniwm Cymru – Theatr
Donald Gordon. Ac yn ogystal â’r
cystadlu yng Nghanolfan y Mileniwm ei
hunan, bydd rhaglen lawn o sioeau,
c yn g h e r d d a u , dr a m a , d a wn s ,
cerddoriaeth roc, arddangosfeydd celf,
g we i t h ga r e dd a u g wyd d on i a et h ,
hyfforddiant chwaraeon dŵr, wal
ddringo a channoedd o stondinau eraill o
gwmpas y Bae, i gynnig diwrnod i’r
brenin i’r teulu oll!
Meddai Siân Eirian, Cyfarwyddwr yr
Eisteddfod a’r Celfyddydau: “Dros y
blynyddoedd diwethaf, mae’r Eisteddfod
wedi tyfu a datblygu’n barhaol, gan
arbrofi ac arloesi mewn nifer o ffyrdd.
Bydd eleni’n gyfle gwych i roi cynnig ar
fformat hollol wahanol. Mae ardal y Bae
yn ddelfrydol, gyda Chanolfan y
Mileniwm fel canolbwynt. Rydan ni’n
gobeithio denu mwy o ymwelwyr nag
erioed o’r blaen i brofi bwrlwm yr
Urdd”.
Erbyn heddiw, mae Eisteddfod yr
Urdd, a gychwynodd dros 80 mlynedd
yn ôl, yn ŵyl gelfyddydol ieuenctid
fwyaf Ewrop, yn denu dros 40,000 o
gystadleuwyr o 8 i 25 oed yn yr
eisteddfodau cylch a sir, gyda dros
15,000 yn mynd ymlaen i gystadlu yn
ystod yr wythnos ei hunan.
Mae Gwersyll yr Urdd Caerdydd yn un
o’r cwmniau preswyl yng Nghanolfan y
Mileniwm, gyda chyfleusterau i 150 i
aros, ac yn cynnig cyfleoedd i ysgolion i
drefnu gwyliau yn y brifddinas a
gweithdai celfyddydau creadigol/
perfformio i blant a phobl ifanc dros
Gymru gyfan.

newydd, ac yn fwy pwysig, i gefnogi’r
fenter hanesyddol hon. Hefyd ar gael yn
ystod y noson oedd aelodau o fwrdd Y
Byd a nifer o fuddsoddwyr a chefnogwyr
eraill.
Dywedodd Ned Thomas, Cadeirydd
Dyddiol Cyf, “Bydd sicrhau cefnogaeth
dinas Caerdydd yn bwysig iawn o ran
llwyddiant Y Byd, ac felly roedd yn
galonogol dros ben cael ymateb mor
bositif i’r cyflwyniad gan ffrindiau hen a
newydd ar y noson.
“Roedd Canolfan y Mileniwm yn
ddewis naturiol ar gyfer y noson, gan fod
yr adeilad ei hun yn ddatganiad positif
o’n hunaniaeth ni fel Cymry, ac yn
dangos y math o beth y gallwn ei
gyflawni drwy gredu yn ein gallu ein
hunain. Credaf y bydd Y Byd hefyd yn
llwyddiant ac yn ddatganiad positif i
Gymru, a hoffwn ddiolch i bawb sydd
wedi ein cefnogi yn ein hymgyrch hyd
yn hyn.”
Croesawodd aelodau o bob plaid
ddyfodiad papur dyddiol Cymraeg, ac ar
y noson darllenwyd neges arbennig gan
Brif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan
yn dymuno’r gorau ar gyfer digwyddiad
llwyddiannus.”
Roedd Dr Gwynfor Evans, yntau yn un
o fuddsoddwyr y papur, wedi anfon
neges arbennig o gefnogaeth : "Rwy'n
dymuno'n dda iawn i'r Byd, y papur
newydd dyddiol Cymraeg. Bydd yn
llanw bwlch mawr ym mywyd y genedl,
ac yn cryfhau ei hunanbarch. Daliwch
ati yn y gwaith o ddod a'r Byd i Gymru,
a Chymru i'r byd."

Côr y Tabernacl,
Caerdydd
a ffrindiau
yn cyflwyno
Offeren gan John Rutter
a gweithiau eraill
Nos Fawrth, Mawrth 22ain
am 7.30 p.m.
yn y Tabernacl, Yr Ais,
Caerdydd
Mynediad – tocynnau wrth y drws
£5.00
Unawdydd  Iona Jones
Organyddion  Rob Nicholls a
Huw Thomas
Arweinydd  Euros Rhys Evans
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Breuddwyd yr Ethiopia Newydd
– yn Jamaica a Chymru
Fe fydd ffilm ddogfen ar S4C nos Iau,
10 Mawrth yn dathlu bywyd yr artist
reggae pwysicaf yn hanes y byd trwy
lygaid cerddor o Gymru.
Mewn ffilm ddogfen 50 munud o hyd,
byddwn yn dilyn y canwr a’r bardd
Geraint Jarman ar bererindod i Jamaica
lle y magwyd y cerddor Bob Marley a
fyddai wedi dathlu ei benblwydd yn 60
oed eleni.
Yn y rhaglen, Geraint Jarman a Bob
Marley, cawn glywed stori ryfeddol
Robert Nesta Marley, a anwyd yn fab
anghyfreithlon i gadfridog o Loegr a
menyw ddu o Nine Mile, Jamaica.
Daeth yn eicon cerddorol bydenwog ac
yn un o ladmeryddion y ffydd
Rastaffaraidd, a’r mudiad ymhlith pobl
AffroCaribeaidd i ddychwelyd i’w
mamwlad a chofio eu gwreiddiau
Affricanaidd.
Gwelir y cyfan trwy lygaid Geraint
Jarman, yr artist cyntaf yn yr iaith
Gymraeg i ysgrifennu caneuon reggae.
Fel geiriau Marley, fe ddaeth ei ganeuon
yn anthemau dros newid cymdeithasol
a’r frwydr dros hawliau’r iaith Gymraeg.
Yn ystod ei daith â Jamaica, fe
ymwelodd Geraint â man claddu Marley
yn Nine Mile, ei gartref yn ardal
Trenchtown prifddinas Kingston a nifer
o stiwdios cerddorol. Hefyd, fe holodd
ffrindiau a chydgerddorion Marley, gan
gynnwys Neville Garrick, cynllunydd
setiau llwyfan a chloriau recordiau Bob
Marley, Cedric Myton o’r grŵp The
Congos, a Joe Hill o Culture.
Serch hynny, uchafbwynt y daith oedd
ailrecordio Gerddi Babylon, y gân
deyrnged a ysgrifennodd Geraint i Bob
Marley ar ddiwrnod ei farwolaeth ym
Mai 1981, a hynny yn stiwdio Tuff Gong
lle y recordiodd Marley lawer iawn o’i
ganeuon.
Mae’r fersiwn newydd o’r gân, a
recordiwyd gyda rhai o’r cerddorion a
fu’n cyd chwarae gyda Marley, bellach
i’w chlywed ar CD elusennol S4C. Mae
elw’r cryno ddisg yn mynd tuag at Apêl
Asia/Affrica S4C 2005 er budd Cymorth
Tsunami Cymru ac Oxfam Cymru. Mae
hefyd yn cynnwys clasur Edward H
Dafis, Dewch at eich Gilydd.
Meddai Geraint, 54, sydd yn cynllunio
albwm newydd gyda’i fand y
Cynganeddwyr eleni, "Roedd e'n brofiad
rhyfeddol i fynd i'r llefydd sy’n egluro’r
dyn y tu ôl i'r eicon rhyngwladol. Roedd
e fel bod yn rhan o hanes sydd wedi
helpu newid y byd. Bu ymweld â’r
lleoedd pwysig yn ei fywyd yn Jamaica

yn uchelgais erioed ac roedd mynd i
recordio caneuon yn stiwdio Tuff Gong
yn gwireddu breuddwyd.
Cred Geraint fod cerddoriaeth a neges
caneuon Marley yn fythol ac yn dal i
ysbrydoli cenedlaethau newydd o
gerddorion yng Nghymru fel yr
ysbrydolwyd yntau gan ganeuon fel yr
anthem reggae Ethiopia Newydd. "Un o
negeseuon mawr Marley oedd bod gan
bobl yr hawl i fyw eu bywydau fel y
maen nhw isho. Dyna pam mae ei neges
mor berthnasol i leiafrifoedd, fel
siaradwr Cymraeg. Dyw reggae ddim yn
hawdd i'w chwarae, ond mae’n hawdd i
wrando arni ac yn ffordd dda o
drosglwyddo gwybodaeth a chael pobl i
ddawnsio ar yr un pryd. Mae cyfleu
negeseuon trwy gerddoriaeth yr un mor
berthnasol nawr ag erioed – ac mae
perfformwyr rap yn perthyn i linach
gerddorol Marley,” meddai Geraint
Bu cryn sôn yn ystod y misoedd
diwethaf ar achlysur 60 mlwyddiant geni
Marley am symud ei gorff i Ethiopia,
ond ar ôl bod yn Jamaica, cred Jarman
mai yno y dylai aros.
Meddai Geraint, sydd wrthi’n
ysgrifennu hunangofiant yn Saesneg am
ei fagwraeth yng Nghaerdydd, "Rhaid
cyfaddef bod y man claddu yn Nine Mile
ychydig bach yn debyg i theme park,
ond serch hynny, rwyf dal yn meddwl y
dylai ei gorff aros yn Jamaica. Mae'n
perthyn i Jamaica  roedd yn ddyn o
gefndir cymysg yn ethnig na chafodd
fywyd rhwydd ond a ddangosodd y
ffordd i eraill.”
Yn ogystal â dilyn profiadau, mae’r
rhaglen yn holi nifer o gerddorion a
dilynwyr Marley yng Nghymru.
Ymhlith y rhain mae Rhys Mwyn, Gai
Toms, Gareth Siôn, Yr Athro Richard
Wyn Jones, Emyr Glyn, Cwmni
Recordiau Ankst a’r gantores Jackie
Williams a'i gŵr Dafydd.
Bob Marley a Geraint Jarman
Nos Iau, 10 Mawrth, 9.00pm, S4C

Tiwtor
Almaeneg (athrawes cymwysedig)
o oedran cynradd hyd lefel A.
a

Gwasanaeth Cyfieithu
(Cymraeg  Saesneg  Almaeneg)
gan aelod o Gymdeithas Cyfieithwyr
Cymru.
029 2037 7883 neu 07951 120663

Cylch Cinio
Cymraeg
Caerdydd
Mae'r Cylch yn cyfarfod ar y nos Lun
cyntaf o bob mis yng ngwesty
Churchill's ac mae'r gwmnïaeth a'r pryd
yn dda. Gŵr gwadd mis Chwefror oedd
Dilwyn Jones, yn enedigol o Dalysarn
ond 'nawr wedi ymddeol i Greigiau.
Siaradodd yn ddifyr iawn am ei
brofiadau yn gwneud rhaglenni teledu yn
Irac o dan Saddam Hussein a'r peryglon
a wynebai’r criw o ddydd i ddydd.
Mae'n un o'r ychydig os nad yr unig
Gymro Cymraeg sydd wedi cwrdd â
Saddam Hussein ei hun.
Rydyn ni’n chwilio am aelodau
newydd o hyd, felly os ydych yn chwilio
am noson dda o ddiddanwch bob mis
cysylltwch â Tony Couch, yr
Ysgrifennydd ar 02920753625.

Dathlu yn
Rhiwbeina
Llongyfarchiadau i Gwilym Roberts,
cefnogwr selog Y Dinesydd, ar gyrraedd
carreg filltir arall. Mae’n debyg y
dathlwyd y penblwydd mewn steil
gydag achlysuron diri yng ngwestai
moethus y brifddinas.
Yn ogystal â’r llu o gyfeillion lleol
ddaeth i’r dathlu ar y diwrnod mawr ei
hun fe ddeffrowyd Gwilym yn gynnar
gan ei gyfeillion o Batagonia.
Mae’n amlwg fod ei ddylanwad wedi
croesi’r moroedd ac mae sôn ei fod am
fynd i gyfandir arall cyn diwedd yr haf.

CÔR MEIBION
CYMRY CAERDYDD
YN GALW POB TENOR A BÂS Y
BRIFDDINAS!
Gobeithir sefydlu Côr Meibion yng
Nghaerdydd
Os oes gennych ddiddordeb i
ymuno â'r côr
dewch i festri
Capel Y Tabernacl, Yr Ais
Ar
Nos Sul, Mawrth 13eg
Am
7.30 yh.
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Ysgol y Berllan Deg
Cawsom fis prysur arall yn yr ysgol,
gyda nifer o ddigwyddiadau yn cael eu
cynnal o fewn a thu allan i’r ysgol.
Mae blwyddyn 4 a 5 wedi troi’n
ddarlunwyr brwd wrth gael trip i’r Bae i
weithio gyda’r arlunydd Nigel Meager.
Daeth yr arlunydd Helen Malia yn yr
ysgol i wneud prosiect ysgolion
Caerdydd ‘Cloth of Gold’.
Bu i Jac Mortimer, Phoebe Davies
Owen, Rhian Rickard Frost a William
Phillips gynrychioli yr ysgol yn y cwis
llyfrau blynyddol, gan fynd i Ganolfan
yr Howardian i drafod y llyfr ‘Twpsyn’.
Cawsom ddiwrnod llwyddiannus o hel
arian ar gyfer y Tswnami ar ddiwrnod
UNICEF, 4 Chwefror. Cafodd pob
dosbarth wlad i’w astudio. Astudiodd y
dosbarth Meithrin, Dosbarth Derbyn a
Blwyddyn 1 Gymru, Blwyddyn 2  Yr
Alban, Blwyddyn 3  Yr Eidal,
Blwyddyn 4  Yr India a Blwyddyn 5 
Sri Lanka. Gwisgodd pawb ddillad
traddodiadol neu liwiau’r gwledydd
penodol ac edrych ar fapiau a
thraddodiadau y gwledydd yna. Codwyd
£850 ar gyfer yr achos. Diolch i Mr. G
Jones am drefnu’r diwrnod.

Cynrychiolwyr

Sri Lanka

Yr Alban
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Y
BRIFDDINAS
YN EI
BLODAU

Bydd y brifddinas yn blodeuo'r
gwanwyn hwn, pan fydd y Gymdeithas
Arddwriaethol Frenhinol (RHS) 
trefnwyr Sioe Flodau Chelsea  yn uno
gyda Chyngor Caerdydd i drefnu Sioe
Flodau Gwanwyn yr RHS yn ysblander
Parc Bute rhwng 2224 Ebrill. Mae’n
argoeli i fod yn sioe hwyliog dros ben ac
yn llawn syniadau i ysbrydoli’r
garddwyr brwd. Yn ôl y Cynghorydd
Nigel Howells, Aelod Gweithredol y
Pwyllgor Hamdden, Diwylliant a
Chwaraeon, “mae’n newyddion gwych
i’r ddinas, ac rydyn ni’n disgwyl y bydd
llawer o ddiddordeb i’r sioe gyntaf o’i
fath ers cyn cof, ac eisiau cynnwys
Cymru gyfan yn yr achlysur arbennig”.
1920 oedd y tro diwethaf i sioe’r RHS
ddod i Gymru, a bydd yr achlysur eleni
yn gyfle i arddangoswyr y wlad ddangos
eu doniau lliwgar  fel Dibleys Nurseries
o Sir Ddinbych, The Nurton o Frynbuga,
planhigfa Roualeyn o Gonwy a’r Ardd
Fotaneg Genedlaethol wrth gwrs. Bydd
pawb yn cystadlu am fedalau’r RHS, a
bydd cyfle i chi brynu planhigion.
Uchafbwyntiau eraill y sioe fydd
enghreifftiau o erddi wedi’u cynllunio’n
arbennig gan golegau a chanolfannau
garddio dethol, gan gynnwys Canolfan
Arddio Pugh, Caerdydd.
Yn ogystal â dwy babell flodau, bydd
stondinau’n gwerthu popeth o gelfi i
gyfarpar yr ardd, sgyrsiau ac adloniant,
ac arddangosfa o gynhyrchion Cymru ar
y cyd â’r Awdurdod Datblygu. Mae
cyfle hefyd i chi anfon eich cennin pedr
gorau at feirniaid yr RHS fel rhan o
gystadleuaeth arbennig ein blodyn
cenedlaethol ni. Ffoniwch ‘Caerdydd yn
ei Blodau’ ar 2068 4000 am fanylion.
I aros ym myd yr ardd, cofiwch mai
Caerdydd fydd cartre seremoni wobrwyo
cystadleuaeth ‘Prydain yn ei Blodau’
eleni a hi hefyd yw ‘Dinas Ewropeaidd y
Llwyfen 2005’. Mae’r brifddinas yn
blodeuo, heb os nac oni bai!
I archebu’ch tocynnau ar gyfer Sioe
Flodau’r RHS, ffoniwch 08700 667799.
Ewch i www.rhs.org.uk am ragor o
wybodaeth, neu ffoniwch C2C ar 2087
2088.
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Anturiaethau
Arriva
(Parhad o dudalen 1)
Ac ateb Mr Cysylltiadau Cwsmeriaid
Arriva i hyn?
“…mae’r rheolwr rhanbarthol wedi
dweud mai’r cyngor lleol sy’n
gweithredu ac yn berchennog ar faes
parcio Trefforest”.
Mewn geiriau eraill – ’sgin y meysydd
parcio affliw o ddim i’w wneud efo ni,
felly rhyngoch chi a’ch cawl.
Mae’r cwmni trenau cenedlaethol yn
methu ar fater yr iaith hefyd. Eisoes,
gwelwyd criw ‘Cymuned’ yn protestio
yn erbyn diffyg gwasanaeth Cymraeg ar
drenau’r gogledd. Mae ’na le i godi stŵr
yma yn y deddwyrain. Digon teg, mae
cyhoeddiadau’r uchelseinydd yng
ngorsaf Caerdydd Canolog yn
ddwyieithog  a pham lai, fel prif orsaf y
brifddinas? Ond stori dra gwahanol yw
hi ’lawr y lein yn Heol y Frenhines. Yno,
fe glywch chi negeseuon uniaith Saesneg
wedi’u llefaru gan Saesnes rhonc. Wrth
restru’r cyrchfannau, mae’n rheibio
‘Troyderrrooo’ a ‘Pentrayback’ yn lle
Troedyrhiw a Phentrebach. Mae’r
brodorion diGymraeg hyd yn oed yn
chwerthin am ben trychinebau’r tanoi.
Diolch i’r drefn nad yw Llanfair
Mathafarn Eithaf ar restr eirfa’r
gyhoeddwraig! Er eu bod yn ddoniol ar
un ystyr, mae hefyd yn dangos diffyg
parch llwyr at enwau cynhenid y wlad.
Ac ar ben pob dim, dim ond negeseuon
diogelwch yn yr iaith fain sydd i’w
clywed y tu mewn i’r trenau.
Efallai bod llygedyn o obaith. Eisoes,
cyhoeddodd llywodraeth y Cynulliad y
bydd 1,800 o seddi ychwanegol ar
drenau oriau brig rhwng y cymoedd a’r
brifddinas. Ac mae ‘Arriva’ wrthi’n trin
a thrafod ei gynllun iaith gyda’r Bwrdd
Iaith ar hyn o bryd. Amser a ddengys os
mai siarad gwag neu gam i’r cyfeiriad
cywir yw hyn.
Faint o’r gloch mae’r trên nesa,
d’wch?

Y DINESYDD

6

Ysgol Gyfun
Glantaf
Gŵyl Chwaraeon Glantaf
Ddydd Mawrth yr wythfed o Chwefror,
roedd maes parcio Glantaf bron yn wag
a’r coridorau yn dawel. Rhyw ddwy
filltir lawr yr afon Taf, roedd disgyblion
ac athrawon brwd yr ysgol yn eu lliwiau
llys yn barod ar gyfer Gŵyl Chwaraeon
Glantaf, yng Nghanolfan chwaraeon
Cymru yng Ngerddi Soffia. Roedd pawb
yn falch bod y diwrnod wedi cyrraedd,
gan ein bod wedi paratoi ac ymarfer ar
gyfer yr Ŵyl ers wythnosau! Dyma’r tro
cyntaf i fi fod yn rhan o’r Ŵyl anhygoel
yma, ac roeddwn yn edrych ymlaen at
weiddi a chefnogi fy llys DYFRIG!!
Rwyf wrth fy mod yn cymryd rhan yn
y timau chwaraeon, felly roeddwn i’n
edrych ymlaen at gael chwarae hoci a
phêl rwyd i dîm Dyfrig. Roedd gen i ryw
fath o deimlad nad oedd Dyfrig yn mynd
i wneud yn dda iawn yn y chwaraeon,
oherwydd bod gan lys Illtud dimoedd
anhygoel o dda! Ond wrth gwrs, mae
angen meddwl yn bositif! Rwyf wedi
hen arfer achub gôl i’r tîm hoci ar gaeau
mwdlyd Glantaf, ond roedd yn llawer
haws chwarae ar wair astro! Llai o waith
golchi ar ôl hefyd! Roedd yna gyffro
hefyd pan sylweddolon ni bod tîm rygbi
Cenedlaethol Cymru yn ymarfer eu
sgiliau ar un o’r caeau cyferbyn!
Mantais ddefnyddio’r ganolfan
chwaraeon ar gyfer yr Ŵyl, yw bod
cyfleusterau gwych ar gael! Roedd yn
brofiad newydd i mi nofio mewn pwll
gyda rhesi rasio a byrddau deifio, fel
sydd yn y gemau Olympaidd! Roedd
cyfle i bawb gymryd rhan a chawsom
lawer o sbort yn cefnogi ein gilydd drwy
weiddi! Rwy’n siŵr gwnaeth yr holl
weiddi helpu llys Dyfrig i wneud yn dda
yn y cystadlaethau nofio, er nad oeddwn
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yn gallu clywed dim o dan y
dŵr pan oeddwn i’n nofio! Ond
fe wnes i fwynhau cystadlu dros
fy llys, ac fel mae Mr Evans yn
dweud “Dim ots pa mor fach yw
eich cyfraniad, mae pob
cyfraniad yn un gwerthfawr!”
Elan Evans 7 Dyfrig 1

Tro olaf yng Ngŵyl Glantaf
Rwy’n cofio fy Ngŵyl gyntaf
yng Nglantaf fel pe bai ddoe!
Fel yr oedd popeth yn y
trawsfudiad o’r ysgol gynradd
i’r uwchradd yn ymddangos
canwaith yn fwy, rwy’n cofio’r Ŵyl
hynny fel dathliad o faint Olympaidd, a’r
Eisteddfod yn ddigon i fagu
cystadleuaeth brwd ymhlith disgyblion!
Gwelaf yn awr â llygaid fy nychymyg,
pedair cornel neuadd gerddi Soffia, fel
pedwar cae o wenith melyn, glas, coch a
gwyrdd, yn suo ar awel o gynnwrf
rhynglysol a chanu’r anthem wedi defod
y Cadeirio cystal ag unrhyw beth a
glywch yn Stadiwm y Mileniwm ar
ddiwrnod gêm yn o’n timau
Cenedlaethol!
Gallwch werthfawrogi felly cymaint o
wrthgyferbyniad yw cydosod yr
atgofion â realiti’r presennol, saith
mlynedd yn hŷn a dwy droedfedd yn
dalach! Ond o edrych ar gynnwrf a
brwdfrydedd y blynyddoedd iau eleni,
sylwaf does fawr wedi newid, heblaw
am bersbectif! Cafwyd deuddydd o
gystadlu brwd o’r safon uchaf ar yr 8fed
a 9fed o Chwefror eleni eto!
Ar y dydd Mawrth, cynhaliwyd yr Ŵyl
chwaraeon a gwelwyd disgyblion o bob
oedran a gallu, yn cystadlu i’w heithaf,
ar y caeau hoci a phêldroed, rygbi a
phêlrwyd; y cyrtiau sboncen a
badminton; y neuadd tenis bwrdd ac yn
y pwll nofio. Wedi ymdrech mwy na
theg bob llys, ‘Cochion’ Glantaf llys

Tîm pêl-rwyd Blwyddyn 7

Illtud, daeth i’r brig erbyn diwedd y
prynhawn! Ac o sôn am gochion, i
syndod a phleser pawb, treuliom y bore
ochr yn ochr â’r tîm rygbi cenedlaethol,
oedd yn ymarfer wedi eu gêm
hanesyddol yn erbyn y Saeson, y Dydd
Sadwrn cynt! Ond gwn i ddim pwy oedd
â’r anrhydedd mwyaf, ni o’u gweld nhw,
neu nhw yn gweld ni, oherwydd
drannoeth yn yr Eisteddfod, sylwyd ar
neb yn llai na’r capten Gareth Thomas a
seren fwyaf y gêm Gavin Henson, yn
mwynhau blas o’r perfformiadau ar y
llwyfan!
Yn wir, roedd y cystadlu gwerth eu
gweld, wrth i gantorion disglair yr ysgol
frwydro am lwyfan yn yr Eisteddfod Sir.
Wedi oriau o berfformio dibaid, daeth
llys Dewi i’r brig, gyda Rhys ab Owen
o’r un llys yn enillydd haeddiannol iawn
o Gadair Glantaf.
Yn sicr, mae’r Ŵyl yn draddodiad
elfennol a gwerthfawr yng Nglantaf.
Dros y deuddydd caiff bob un droi ei law
a dangos ei ddoniau mewn rhyw faes
neu'i gilydd, a dyma gyfle byddaf i’n
bersonol yn ddiolchgar iawn i’r ysgol
amdano am flynyddoedd i ddod.
Rhys Meggy 13 Dewi.

Gavin Henson yn ymuno yn yr ŵyl
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Gŵyl Glantaf

Gweddnewidiwyd neuadd chwaraeon
Gerddi Soffia ar y 9fed o Chwefror, yn
llwyfan o gyffro a chanu Eisteddfod
Glantaf. Mae 'na fwrlwm a digon o
weiddi yno bob blwyddyn a doedd yr
Ŵyl eleni ddim yn eithriad. Gwelwyd y
pedwar llys: Dewi Dyfrig, Illtud a Teilo
yn brwydro drwy gydol y dydd am y
clod o fod yn llys buddugol. Bu cystadlu
brwd mewn ymgom, sêr yn eu llygaid ac
unawdau a chorau. Er mwyn amrywio
ychydig, cawsom arddangosfa hynod o
broffesiynol gan fuddugwyr y
cystadlaethau gymnasteg a dawnsio
disgo a phawb yn rhyfeddu at eu dawn.
Braf yng nghanol yr holl gystadlu oedd
croesawu disgyblion o Ysgol Woodlands
i ymuno ag aelodau uned anghenion
arbennig Glantaf, i ganu a diddanu’r
gynulleidfa. Perfformiad penigamp yn ôl
beirniaid y dydd Mr Terence Lloyd a Mr
Alun Guy, a oedd wedi beirniadu dros
holl gystadlaethau cerddorol y dydd!
Daeth uchafbwynt y dydd wrth i Rhys
ab Owen o flwyddyn 13 llys Dewi godi
ar ganiad yr utgyrn i’w ffug enw Dafydd
Glyn Jones. Fe’i cadeiriwyd yn llenor

buddugol Gŵyl Glantaf 2005 gan y
beirniad, ein Prifathrawes Mrs. Rhiannon
Lloyd. Enillodd Sophie Bennett o
flwyddyn 12 llys Illtud y Tlws Drama a
Tamar Williams o flwyddyn 9 llys Dewi y
Tlws Saesneg. Cafwyd enillwyr diri o’r
pedwar llys trwy gydol y dydd, ond er i lys
Illtud ennill tlws y cystadlaethau llwyfan,
llys Dewi a gipiodd goron yr Ŵyl gyfan,
am yr ail flwyddyn yn olynol. Diwrnod
llwyddiannus llawn hwyl i bawb.
Gwenno Rowlands 13 Dewi

Plant Ysgol Woodlands ac Uned
Arbennig Glantaf

Yn priodi cyn bo hir?
Wedi trefnu’r adloniant?
Naddo?
Felly,

Gwasanaethau 007
amdani !

DISGO DWYIEITHOG
ASIANT TWMPATH
SUSTEM SAIN I AREITHIAU
RIG GOLEUO I GRWPIAU BYW

Cysylltwch â Ceri ar
07774 816209 neu
029 20621634
ceri33@btopenworld.com
Y Beirniad - Alun Guy a Terence Lloyd

Angen incwm ychwanegol?
Eisiau gweithio gartref?

Ar gael dros Gymru benbaladr
a thu hwnt

TRYDANWR
gyda dros 20 mlynedd
o brofiad

Oriau rhanamser hyblyg, dim angen profiad,
hyfforddiant a chefnogaeth gynhwysfawr i ennill
£3K (a mwy) y mis heb risg na chyfaddawdu’r teulu
neu yrfa.

Ailweirio, gosod systemau
larwm a chawodydd

Hefyd datblygiad personol ac incwm gydol oes.

Ffoniwch

Am wybodaeth, ffoniwch Owen Jenkins
ar 08444 530532 neu ebostiwch
owenjenkins@btopenworld.com

PRISIAU RHESYMOL

Caerwyn Davies
ar 029 20868208
neu 07967 558664
neu 01443 814443

Y DINESYDD
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www.mentercaerdydd.org
029 20565658

Ffônlyfr Menter Caerdydd
Mae ‘Ffônlyfr’ Menter Caerdydd yn
cynnwys rhifau ffôn pobl sy’n cynnig
gwasanaethau drwy’r Gymraeg yng
Nghaerdydd.
Mae’r categorïau yn
amrywio o Gyfieithwyr, Plymwyr, a
Gwarchodwyr Plant i wasanaeth Trin
Gwallt. Byddwn yn dosbarthu 7,000 o
gopïau o’r ‘Ffônlyfr’ dros Gaerdydd yn
ystod y mis nesa gan obeithio’n fawr y
bydd trigolion Cymraeg Caerdydd yn
cymryd mantais o allu derbyn
gwasanaeth amrywiol drwy’r Gymraeg.
Cynllun Gofal Hanner Tymor
Cynhaliwyd y cynlluniau hyn yn Ysgol
Treganna ac Ysgol y Berllan Deg.
Cafodd y plant wythnos o weithgareddau
amrywiol gan gynnwys sesiwn canu
gydag Eilir a sesiwn grefft gan Anwen
yn paratoi cardiau San Ffolant. Fe fydd
y cynlluniau nesaf dros y Pasg, Mawrth
30Ebrill 8.
Ymgyrch Iaith Gwaith Bwrdd yr Iaith
Gymraeg
Mae bathodynnau newydd Iaith Gwaith
bellach yn barod. Fel y gwelwch, mae
diwyg y bathodynnau newydd wedi eu
haddasu er mwyn adlewyrchu brand
newydd y Bwrdd. Mae un bathodyn ar
gyfer siaradwyr Cymraeg ac un ar gyfer
dysgwyr â dewis o naill ai pvc neu
enamel.
Bydd ymgyrch farchnata
genedlaethol yn lansio’r cynllun cyn hir!
Cysylltwch â ni yn y swyddfa i gael eich
bathodyn.

Cymorth i Lywio’r
Llygoden!
Dewch ar gwrs cyfrifiaduron Cymraeg i
ddechreuwyr pur  AM DDIM. Cewch
gyfle i ddysgu sut mae LLYWIO'R
LLYGODE N m ewn a wyr gyl ch
croesawgar, anffurfiol  sut i ddefnyddio
llygoden a bysellfwrdd, sut i chwilio
drwy’r we a sut i anfon a derbyn
negeseuon ebost.
Cynhelir y cwrs rhwng 3.30 a 5.45
prynhawn dydd Mawrth, 15 Mawrth yng
Nghanolfan Menter Trelái, Caldicot
Road. I gadw lle, ffoniwch Learndirect
ar 0800 100 900.
Os hoffech fwy o fanylion, ffoniwch
Miranda Morton yn y Cynulliad ar 029
20821651 neu ebostiwch
miranda.morton@wales.gsi.gov.uk

Buddugoliaeth i’r tîm PêlRwyd!
Fe chwaraeodd tîm pêlrwyd y Fenter
mewn gêm gyfeillgar yn erbyn staff S4C
yn ddiweddar! Y sgôr oedd 15 i 3 i
ferched Menter Caerdydd! Da iawn
ferched!!! Mae'r clwb pêlrwyd yn
cyfarfod bob nos Lun yn Ysgol Howells,
Llandaf. Am fanylion pellach,
cysylltwch â ni yn y swyddfa.
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Pictiwrs yn y Pyb
Daeth dros 50 o bobl i noson gyntaf
Pictiwrs yn y Pyb yn Nhafarn Dempseys
ar Chwefror 1af. Dangoswyd cymysgedd
o ffilmiau amatur a phroffesiynol a
ddewiswyd gan y trefnwyr. Yn y noson
lwyddiannus gyntaf cynigwyd tair ffilm
arall i’w dangos gan bobl oedd yn y
noson.
Rhagor o wybodaeth ar
www.pictiwrs.com.

Ar ôl 35 mlynedd fel cyfarwyddwr
cerdd Cantorion Ardwyn Caerdydd, mae
Helena Braithwaite MBE am roi’i baton
o’r neilltu. Helena yw un o brif
arweinyddion corawl Cymru, ac mae hi
wedi meithrin enw da o gyflwyno
cerddoriaeth newydd Gymreig i’r
neuaddau cyngerdd yn ogystal â dod o
hyd i glasuron o’r ddwy neu dair canrif
ddiwethaf. Mae’r côr wedi ennill bri am
ganu gwych ac mae Helena yn
adnabyddus am ei dehongliadau cywir o
bob math o arddulliau cerddorol. Dan ei
harweiniad hi, mae Cantorion Ardwyn
Caerdydd wedi canu mewn nifer o
neuaddau cyngerdd gorau’r byd gydag
unawdwyr gwych. Ddechrau Rhagfyr fe
rannodd y côr lwyfan gyda Syr Willard
White yng Nghanolfan y Mileniwm ac
ym mis Medi fe gannon nhw gyda’r
sielydd Rafael Wallfisch yng Ngŵyl Bro
Morgannwg.
Bydd dilyn ôl traed Helena yn dipyn o
gamp, gan fod cymaint o lwyddiant y côr
wedi dod yn sgîl ei dawn gerddorol
ragorol a’i hymroddiad llwyr i
ddatblygu’r hyn sy’n cael ei alw’n ‘Sain
yr Ardwyn’  cyfuniad o leisiau ifainc ac
aeddfed. Bu nifer o’r cantorion iau yn
gynaelodau Côr Ieuenctid De
Morgannwg y bu Helena’n arwain yn ei
hanterth, fel Trefnydd Cerdd yr hen sir.
Mae dyddiadur Cantorion Ardwyn
Caerdydd eisoes yn prysur lenwi ar gyfer
y ddwy flynedd nesaf. Ym mis Mawrth
bydd y côr yn cynnal cyngerdd i
ddathlu’i deugain mlwyddiant, a byddwn
yn teithio i Brâg dros y Pasg. Yn ogystal
â Proms Cymru a digwyddiadau eraill,
mae cyngerdd ffarwelio Helena ar y
gweill ym mis Gorffennaf.
Felly, mae’r côr wedi dechrau chwilio
am gyfarwyddwr cerdd newydd gydag
egni, nwyd a’r carisma i arwain y grŵp
ymroddgar hwn o gerddorion. Mae’r côr
yn disgwyl denu arweinydd corawl gyda
phrofiad, ond nid oes unrhyw rwystrau
eraill. Dim ond 30 mlwydd oed oedd
Helena pan gymerodd hi’r awenau. Os
oes gennych chi ddiddordeb yn y swydd,
cysylltwch â’r côr drwy’r wefan
www.cardiffardwynsingers.co.uk neu

Helena Braithwaite, Janice Ball a
Chantorion Ardwyn

ffoniwch reolwr y côr ar 029 2070 3663.

Y ‘PRINCIPALITY’ yn
mynd o nerth i nerth
Cyhoeddodd Cymdeithas Adeiladu’r
Principality ganlyniadau cryf iawn ar
gyfer blwyddyn ariannol 2004, gydag
asedau gwerth £4 biliwn. Dywedodd y
Prif Weithredwr, Peter Griffiths, wrth
drafod y canlyniadau: “Yn ystod
blwyddyn o newidiadau mawr yn y
sector roedd angen i ni ganolbwyntio
llawer o’n hadnoddau ar ymateb i’r
newidiadau i drefniadau morgeisi, ac
rwy’n falch iawn o’r gweithwyr sydd
wedi sicrhau llwyddiant ysgubol mewn
marchnad gystadleuol iawn.”
Yn Heol y Frenhines, wrth galon y
brifddinas, mae prif swyddfa’r cwmni.
Gyda thros 420,000 o aelodau, 51 o
ganghennau, a 800 o staff ledled Cymru
a’r Gororau – mae’n amlwg bod
cymdeithas adeiladu fwya’r wlad yn
mynd o nerth i nerth.

Jess
AlunTan Lan
Winabego
DJs Nyrd
TOUCAN
Caerdydd
25 Mawrth 2005
£5 / £4.40
21.30  02.00

abri
www.cymdeithas.com
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Newyddion o’r Eglwysi
Tabernacl, Yr Ais
Bu’n ddiwedd cyffrous i’r hen flwyddyn.
Bedyddiwyd a derbyniwyd Owain
Williams yn aelod cyflawn o’r eglwys.
Hefyd croesawyd pum diacon newydd –
Beryl Eurig Evans, Eirlys Pritchard
Jones, Helen Jones, Rob Nichols a Marc
John Williams.
Hyfryd yw gallu llongyfarch Dyfed
Cosslett ar ennill gradd B.Sc. yn
ddiweddar mewn Daeareg. Dymuniadau
gorau i’w rieni hefyd, wrth i Myfi a John
Cosslett ddathlu eu priodas ruddem.
Aeth criw bach o aelodau’r Tabernacl i
Estonia fis Ebrill diwethaf i bontio ag
aelodau Eglwys y Bedyddwyr yn
Haapsula. Roedd yn ymweliad
llwyddiannus iawn a’r croeso’n
dwymgalon. Tro’r Tabernacl fydd hi
eleni i groesawu aelodau Haapsula i
Gaerdydd.
Darpariaeth wythnosol yn y capel yw’r
coffi a’r cacennau ar fore Sadwrn. Yn
wir daw rhai ymwelwyr i’r festri
oherwydd ansawdd y danteithion hyn.
Gwireddwyd £2100 yn ystod 2004 ac fe
ddosbarthwyd hwn ymysg nifer o
achosion mae Tabernacl yn gysylltiedig
â nhw. Croeso cynnes i bawb i daro
mewn.
Llongyfarchiadau i Daniel a Helen
Cunliffe ar enedigaeth eu plentyn cyntaf,
Annest Gwenllian.
Derbyniwyd aelod newydd yn
ddiweddar. Daw Gruff Jones o Sir
Aberteifi ac mae’n gweithio ar hyn o
bryd gyda CBAC.
Llongyfarchiadau hefyd i Sara Pickard
ar ei phenodiad i weithio yn swyddfa
Ysgol Arbennig CraigyParc ymwelydd
Mhentyrch. Bydd yn dal i wneud gwaith
gwirfoddol yn yr Ysgol Feithrin a
Chylch Mam a’i Phlentyn y Coedduon.
Trefnwyd oedfa i ddathlu daugan
mlwyddiant y Beibl Gymdeithas yn y
Tabernacl am 2 o’r gloch pnawn
Sadwrn, Mawrth 5ed. Dyma fydd
dathliad Cymru gyfan.
Cynhaliwyd nifer o gyfarfodydd dros y
misoedd diwethaf rhwng swyddogion y
Tabernacl a chynrychiolwyr y datblygiad
a rhai o gynghorwyr y ddinas ynglŷn â
phedestreiddio’r Ais. Mae’r Eglwys yn
credu y gallai colli’r fraint o
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Salem Treganna

Eglwys y Crwys

Aelodau Newydd
Croeso mawr i'r aelodau newydd yn ein
plith, sef Eira a Graham Bowen, y Parch.
Wynne ac Elsbeth Edwards a Ruth
Parry. Cawsant eu derbyn yn ystod mis
Ionawr.

Aeth trothwy’r flwyddyn heibio ac fe
lithrodd bywyd yr eglwys yn ôl i’w
phatrwm arferol.

Bedydd
Bedyddiwyd Ceitho, mab Patrick a
Wendy Wylie yn yst od mis
Ionawr. Dymunwn yn dda iawn iddynt
fel teulu.
Priodas
Priododd Catrin a Prys Davies yn Salem
ar 15 Ionawr. Llongyfarchiadau mawr
iddynt a dymuniadau da i’r dyfodol.
CIS
Cyfarfu CIS yn y Bingo yn ystod y mis,
ac roedd sawl un yn llwyddiannus!
Y Gadwyn
Cawsom noson hynod o ddymunol a
difyr wrth i bawb "Ddod a Dweud", gan
ddod ag eitem neu hanes diddorol i'w
rannu.
Clwb Llyfrau
Trafodwyd nofel gan Alexander
MacCall Smith yn ystod y mis, a phawb
wedi cael hwyl arni.
Chwaraeon
Cawsom brynhawn ysgubol yng
Nghanolfan Hamdden Tyllgoed unwaith
eto eleni, wrth i dros 70 o aelodau ddod i
ymuno yn y chwaraeon a'r hwyl. Cafodd
pawb gyfle i arddangos eu doniau, a
phawb wedi cael amser da.

ddefnyddio’r maes parcio effeithio ar
dwf yr eglwys a’i gwasanaeth i’r cylch
ehangach.
Mae’r Côr o dan arweiniad Euros Rhys
eisoes wrthi’n ymarfer Requiem John
Rutter. Cynhelir y gyngerdd ar nos
Fawrth, 22 Mawrth yn y Tabernacl.
Croeso mawr i chi ddod i wrando ar y
wledd gerddorol hon.

www.dinesydd.com
Cyfle i chi
ddarllen
ôlrifynnau o’r
Dinesydd

Cylch y Chwiorydd a’r Froderfa
Cafwyd cyfarfod ar y cyd ddydd
Mercher 12 Ionawr pryd y cafwyd
prynhawn gwerthfawr yng nghwmni’r
Parch. Gethin Rhys. Fe’u harweiniwyd i
ystyried trychinebau megis y tswnami
yng nghyddestun yr ysgrythurau.
Bythefnos yn ddiweddarach, rhannwyd y
ddwy gymdeithas, gyda Mrs Teleri Crey
yn annerch y Chwiorydd a’r Parch.
Gareth Reynolds yn westai i aelodau’r
Froderfa. Y sipsiwn Cymreig oedd
testun Teleri tra i Gareth siarad am ei
gynweinidog, y Parch Nantlais
Williams. Trefniadau tebyg a gafwyd
brynhawn Mercher, 9 Chwefror gyda
Mrs Eirwen Jones yn annerch Cylch y
Chwiorydd a Miss Eirian Edwards yn
siaradwraig wadd i’r Froderfa.
Y Gymdeithas Ddiwylliannol
Russell Isaac oedd siaradwr gwadd y
Gymdeithas ar nos Wener 28 Ionawr.
Fe’n harweiniwyd i fyd y wasg a’r
cyfryngau gyda’r pwyslais ar hyfforddi
newyddiadurwyr mewn modd a fyddai’n
llai tebyg o ymfflamychu digwyddiadau
peryglus ar draws y byd. Mae’r gwaith
arbenigol hwn yn cael nawdd gan
Ymddiriedolaeth Thompson, a chaiff
Russell deithio i bedwar ban byd yn
rhinwedd ei swydd fel hyfforddwr.
Y Gymdeithas Ddrama
Mae’r aelodau’n brysur ar hyn o bryd yn
paratoi eu cynhyrchiad o Dan y Wenallt,
cyfieithiad y Prifardd T James Jones o
glasur Dylan Thomas, ‘Under Milk
Wood’. Y cynhyrchydd yw George
Owen, ac fe’i llwyfennir yn Theatr y
Crwys am 7.30 nosweithiau 17, 18 ac 19
o fis Mawrth – £4.00 y tocyn.
Y Grŵp Merched
Cafodd y Grŵp Merched noson agored
fis Ionawr. Y siaradwr gwadd oedd yr
Arolygydd Jim Lloyd a’i destun oedd
Hanes Hen Greiriau Cymreig. Cawsom
noson gofiadwy a gwerthfawr. Hen lestri
Cymreig oedd dan sylw ganddo, a
chyfeiriwyd at gefndir y diwydiant gan
gyfeirio at lestri Nantgarw ag Abertawe.
Llywydd y noson oedd Babs Evans a
thalwyd gair o ddiolch gan Eirian
Edwards.

Y DINESYDD

Eglwys Minny Street

MAWRTH 2005

11

Ebeneser, Heol Siarl

Bu aelodau Cymdeithas Minny Street ar
ymweliad â Chymdeithas Ebeneser,
Heol Siarl ddechrau’r mis bach. Daeth
nifer dda ynghyd a chafwyd noson
hwylus dros ben. Darparwyd rhyw
hanner awr o adloniant yr un gan
aelodau’r ddwy Eglwys gyda Minny
Street yn cyflwyno cyfres o sgetsus
byrion wedi ei selio ar waith T Rowland
Hughes.
Ar ôl hyn bu pawb yn
mwynhau sgwrs dros baned ac
amrywiaeth blasus o fwyd wedi eu
paratoi gan wragedd diwyd Ebeneser.
Diolch i gyfeillion Ebeneser oll am eu
croeso twymgalon.
Dau o aelodau Ebeneser fu wrthi yn ein
diddanu wythnos yn ddiweddarach yn ôl
ym Minny Street pan fu Idwal a Mair
Hughes yn ein herio i grafu pen!
Unwaith eto cafwyd noson hwylus wrth i
chwe thîm ddangos eu gwybodaeth
helaeth o amrywiol destunau!
Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol y
Gymdeithas ac wrth fod tymor Hefin
Jones fel Cadeirydd a Rhiannon Gregory
fel Ysgrifennydd yn dod i ben cafwyd
cyfle i ddiolch iddynt am eu gwaith a
hefyd dymuno’n dda i John Albert Evans
(Ca d ei r ydd) a c E l er i Be va n
(Ysgrifennydd) wrth iddynt hwythau
gymryd at y gwaith ar gyfer y tymor
nesaf.
Tra bo’r Cadeirydd a’r
Ysgrifennydd yn newid erys y
Trysorydd yr un; diolch i John Rees am
barhau i sicrhau fod cyfrifon y
Gymdeithas yn cael eu cadw mewn trefn
a bod cyllid digonol ar gael ar gyfer
ambell i ddigwyddiad arbennig. Ynghyd
â’r tri swyddog mae aelodau Pwyllgor y
Gymdeithas wedi llwyddo i baratoi
rhaglen amrywiol dros y flwyddyn (gyda
rhagor o gyfarfodydd i ddod eto) a
gwerthfawrogwn eu gwaith bob un.
Cynhaliwyd yr olaf o’r gyfres “Gweddi
ac Ati” ym mis Chwefror a mawr yw ein
diolch i Owain am arwain y cyfarfodydd
arbennig yma sydd wedi ein hysgogi i
edrych ar, ac ystyried, gwahanol ffyrdd o
gynnal gweddi yn ein bywyd bob dydd.
Yn sicr, mae’r gyfres hon o gyfarfodydd
wedi bod yn un nodedig a bendithiol
iawn. Wrth i’r gyfres ddod i’w therfyn
daw’r gyfres “Celf ac Ati” yn ôl ar yr
amserlen a gwyddom fod disgwyl
eiddgar am ailgydio yn y cyfarfodydd
misol yma i drafod gwaith celf
grefyddol.
Mae croeso cynnes iawn i unrhyw un
ymuno â ni yn ein cyfarfodydd – boed

Bedydd
Ar fore Sul 23ain Ionawr cawsom yr
hyfrydwch o fod yn dystion i fedydd
Beca Mair merch Steffan a Delyth Ford
ac wyres Tony a Myra. Dymunwn bob
bendith iddynt fel teulu i’r dyfodol.
Agape
Cynhaliwyd oedfa lansio Rhaglen
Genhadol Agape yn Ebeneser ar fore Sul
23ain Ionawr. Y mae’r Rhaglen hon
mewn cydweithrediad ag Undeb yr
Annibynwyr yn annog yr eglwysi i
genhadu’n lleol yn rhedeg o Ionawr
2005 hyd Ragfyr 2007. Cymerwyd rhan
gan Malcolm Thomas, Eira Jones, John
C. Davies, Margaret Jones a Val Scott.
Spiro’s
Bu criw o Ebeneser yn mwynhau bwyd
hyfryd a chwmni aelodau eglwysi eraill
canol y ddinas yn nhŷ bwyta Spiro’s, St.
Peter’s ar nos Iau 20fed Ionawr. Cafwyd
mwynhad mawr a hwyl gyda’n gilydd.
Cynhaliwyd y noson gan Gyngor
Eglwysi Canol y Ddinas.
Cwrdd Plant
Cynhaliwyd Cwrdd Plant ar fore dydd
Sul Chwefror 6ed ar y 10 gorchymyn.
Cymerwyd rhan gan Cian Hopkins, Elin
Kate Harding, Rhiannon Williams a Cai
Hayes gyda’r grŵp mawl Sela yn
cyfeilio. Cafwyd dipyn o “line dancing”
bywiog o dan arweiniad Arfon Jones.

yn wasanaethau ar y Sul neu
gyfarfodydd yn ystod yr wythnos. Os
am ragor o fanylion gallwch gysylltu â’r
Gweinidog, Owain Llŷr Evans (2019
3828) neu’r Ysgrifennydd Cyffredinol,
Bethan Jones (2022 3657) – byddwn yn
falch iawn i glywed oddi wrthych.

Ymgeiswyr Lloches
Yn y cwrdd gweddi cenhadol cawsom
gwmni y Parch Aled Edwards, Swyddog
Cyswllt Cytun yn y Cynulliad. Daeth
atom  gydag uned ffilmio  i sôn am y
gwaith a wneir ganddo gydag
ymgeiswyr lloches. Clywn lawer am y
bobl hyn ond ychydig a wyddom yn
ffeithiol ac yn lleol. Diolch i Aled am
ein goleuo ac am y gwaith y cyflawnir
ganddo.
Y Gymdeithas
Ymunodd Cymdeithas Minny Street
gyda ni am noson o gymdeithasu ar nos
Fawrth 8fed Chwefror. Cafwyd
adloniant gan y ddwy gymdeithas. Ar
ran Ebeneser darllenwyd cerdd gan
Margaret Jones, cyflwynwyd detholiad o
Lyfr Pawb am Bob Peth gan Alun Tudur
a chanodd Arwel ac Eleri Peleg
Williams. Ar ran Minny Street
cyflwynwyd rhannau o waith T.Roland
Hughes yn ddeheuig iawn ar ffurf
drama. Yn dilyn yr adloniant bu bwyta a
siarad brwd.
Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd
Cynhaliwyd cyfarfod mis Chwefror y
cyngor yn Ebeneser ar nos Iau y 10fed o
dan arweiniad y Parch Ddr Alun Tudur.
Testun y noson oedd Undeb Cristnogol
gan ei bod yn Wythnos Weddi dros
Undeb Cristnogol. Cymerwyd rhan gan
Malcolm Thomas a’r Parch. Glyn
Tudwal Jones a Denzil John. Mynegwyd
diolch i’r cynysgrifennydd Rhian
Ruddock a’r cyndrysorydd Illtyd Jones
am eu gwaith tros y blynyddoedd
Taith Gerdded
Hoffem longyfarch un o blant Ebeneser
am drefnu a chynnal taith gerdded i godi
arian at yr Apêl Tsunami. Trefnodd Elin
Kate Harding a’i ffrindiau ysgol ohonynt
eu hunain daith gerdded o’r Eglwys
Newydd i’r Bae a chodwyd £1,000.
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Bethel, Rhiwbeina
Yn ystod gwasanaeth angladdol Mr
Alfred Evans, Llanisien, cyfeiriodd ei
Weinidog, y Parchedig T. Evan Morgan,
at ddiddordeb mawr Alf yn y
celfyddydau. Yn fuan wedi iddo symud
i Gaerdydd o Fachynlleth fe ymunodd â
chorws Cwmni Opera Cymru a bu’n
aelod ohono nes i’r corws droi’n
broffesiynol yn 1973.
Cymerodd
ddiddordeb mawr hefyd yn adran y
‘props’, ac fe oedd ffotograffydd
swyddogol y Cwmni Opera yn ystod y
dyddiau cynnar.
Bu hefyd yn weithgar iawn gyda
Chymdeithas Cyfeillion Amgueddfa
Werin Cymru, Sain Ffagan. Roedd yr
Amgueddfa yn agos iawn at ei galon yn
ogystal â gweithgareddau’r Gymdeithas
Gelf Gyfoes.
Claddwyd Alf ym mynwent Machynlleth
ynghyd â llwch ei ddiweddar wraig,
Margaret.
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Annwyl Olygydd…
Y Beibl
mewn Print Bras
Annwyl Bawb,
Ers i ni fel Cydbwyllgor gyhoeddi
argraffiad diwygiedig o’r Beibl Cymraeg
Newydd adeg Gŵyl Dewi y llynedd, bu
nifer fawr yn holi pa bryd y byddai
fersiwn print bras ar gael.
O’r diwedd, mae’n dda gennyf ddweud
y bydd yr argraffiad print bras ar gael
erbyn Gŵyl Dewi eleni yn eich siop
lyfrau leol – am £35.
Mae’n gyfrol addas i’r pulpud, ond
hoffwn bwysleisio bod y gyfrol hardd a
hylaw hon hefyd yn addas iawn i’r
rheiny ohonoch sy’n dymuno cael Beibl
gyda phrint brasach i’w ddarllen gartref.
Cynlluniau eraill sydd ar y gweill yn
ystod 2005 yw’r Testament Newydd ar
dâp i chi wrando ar y Gair, argraffiad
diwygiedig o’r Apocrypha, a Thestament
Newydd dwyieithog. Bydd mwy o
wybodaeth yn ystod yr haf.
Yr eiddoch yn gywir,
Euros W Jones, Llangefni
Ysgrifennydd
Cydbwyllgor y Beibl Cymraeg Newydd

Gŵyl y Glaniad
2005
gan AnnMarie Lewis
Fis Gorffennaf eleni fe fydd criw
ohonom yn teithio i Batagonia i gofio
am y fintai gyntaf a gyrhaeddodd Porth
Madryn ar yr 28ain o Orffennaf 1865. Yn
eu plith roedd Lewis Davies o
Aberystwyth, hen hen daid fy ngŵr, a
ymsefydlodd yn nhre Rawson gyda’i
wraig Rachel a’i fab Thomas, cyn
ymgartrefu yn ardal Bethesda, sydd
rhwng pentrefi’r Gaiman a Dolavon.
Mae eleni’n garreg filltir, wrth gwrs,
gan fod yna 140 o flynyddoedd wedi
mynd heibio ers i’r Cymry ymsefydlu
yn nghornel fach o Dde America.
Fe fyddwn ninnau hefyd yn cyrraedd
Dyffryn Camwy, a Phorth Madryn, ar
ddydd Iau, yr 28ain o Orffennaf, mewn
pryd i gymryd rhan yn nathliadau’r
Glaniad. Y si yw bod Cyngor Porth
Madryn yn trefnu glaniad arbennig,
gydag 153 (yr union rif a gyrhaeddodd
ar y Mimosa) o ddisgynyddion y Cymry
yn cyrraedd y Bae mewn cwch. Yn eu
disgwyl a’u croesawu wrth gwrs fydd yr
Indiaid ar gefn ceffylau. Fe fydd yna
seremoni goffa wrth gofeb y Gymraes,
ac fe fydd y Cymry a’r Brodorion yn
cystadlu yn erbyn ei gilydd mewn ras
gasgenni

Cofeb ‘Y Gymraes’

Cynhelir ail Eisteddfod Porth Madryn
ddydd Sadwrn, y 30ain o Orffennaf, ac fe
fydd fy ngwr yn cystadlu yn yr unawd
bariton gan obeithio ennill ei ail
Eisteddfod yn y Wladfa yn 2005!
Teithiwn i Drelew ar y Sul, gan
fanteisio ar sawl te Cymreig a fydd yn
cael eu paratoi yng nghapeli’r Dyffryn 
capeli megis Tabernacl, Moriah, Bethel,
Salem a Carmel! Gair i’r criw  cofiwch
flasu’r deisen hufen  mae’n fendigedig!

Annwyl Olygydd…
Dirgelwch Llywelyn Bren
Ysgrifennaf atoch i ofyn am help! Craig
Owen Jones yw fy enw i, ac ar hyn o
bryd rwy'n astudio ar gyfer doethuriaeth
ym Mhrifysgol Cymru, Bangor.
Rwyf newydd ysgrifennu llyfr am
Llywelyn Bren, oedd yn arweinydd
gwrthryfel ym Morgannwg ym 1316.
Achos nad ydw i'n dod o'r ardal, fodd
bynnag, dydw i ddim yn gwybod os oes
yna unrhyw draddodiadau lleol sy'n
berthnasol at ei stori.
Felly, baswn yn hoffi gofyn i'ch
darllenwyr am gymorth. Faint o bobl
sy'n gwybod am wrthryfel Llywelyn
Bren? Oes yna unrhyw ysgrifennwyr
lleol sydd wedi cyfansoddi straeon neu
farddoniaeth yn Gymraeg neu Saesneg
amdano fo? Oes yna gofeb iddo fo yng
Ngastell Caerffili (lle dechreuwyd y
gwrthryfel)? Os dim, fasech chi'n
cefnogi galwad i godi cofeb? Beth am
draddodiad llafur?
Rwy'n edrych ymlaen at glywed oddi
wrthych!
Yn gywir,
C. O. Jones
(Ebost: corrynarywe@aol.com)
Cawn gyfle gydol ein harhosiad yn
Nyffryn Camwy i gwrdd â chymdeithasu
a phrofi croeso twymgalon Cymry’r
Wladfa.
Wedi dathliadau’r Glaniad yn y
Dyffryn fe fyddwn yn hedfan ymlaen i
ddinas liwgar Buenos Aires. Tra yma, fe
fyddwn yn ymweld â phrif atyniadau
megis y Plaza de Mayo, y Casa Rosada,
ardal dlawd La Boca a chyfoeth a
harddwch Palermo a mynwent
Recoletta, lle claddwyd Evita. Cawn
ddigon o amser yma i ymlacio a
mwynhau sioe Tango!
Fydd y daith ddim yn gorffen yn y
ddinas ond fe fyddwn yn hedfan
ymhellach i’r Gogledd i dalaith Salta ac
yn aros yn ninas hyfryd Salta.
Fe fyddwn yn gorffen taith o
uchafbwyntiau tridiau yn ymweld â
Rhaeadrau mawreddog Iguazu, yn aros
mewn gwesty sydd ar y 3 ffin  Brasil, yr
Ariannin a Paraguay.
Y mae hon yn daith fythgofiadwy yn
arbennig i ni’r Cymry gan fod Cymry
Patagonia yn dathlu 140 o flynyddoedd
ers sefydlu’r Wladfa yn 1865. Fe
fyddwn yn gadael Cymru ar y 26ain o
Orffennaf ac yn cyrraedd yn ôl ar y 14ain
o Awst. Os ydyn ni wedi codi awydd
arnoch, fe allwch gysylltu â ni ar 01792
881155 neu drwy ebostio
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Cylch Meithrin
newydd Penarth

Cyfnod Cyffrous i
CF1
Wedi bwrlwm y misoedd cyn y Nadolig,
gyda’r Aelwyd yn cael y cyfle i gymryd
rhan m ewn sa wl digwyddi a d
bythgofiadwy; o gyngerdd agoriadol
Canolfan y Mileniwm i ganu’r anthem
yn Stadiwm y Mileniwm ac yna
perfformio Atgof y Sêr, roedd hi’n
ymddangos y byddai pethau’n tawelu ar
ddechrau’r flwyddyn newydd.
Yn wir, nôl ym mis Ionawr roedd ein
dyddiaduron yn weddol wag,
cyfarfodydd arferol yr Aelwyd ar nos
Lun, ambell i weithgaredd chwaraeon yn
ystod yr wythnos a digwyddiadau
cymdeithasol ar y penwythnosau. Braf
oedd meddwl y byddwn ni’n cael y cyfle
i ailddechrau ar yr ymarferion canu yn
weddol hamddenol a’r cyfle i fwynhau
ambell i noson yng nghwmni ein gilydd
heb orfod poeni am ddysgu geiriau neu
hyd yn oed symudiadau! Ond, fel y mae
pob aelod o’r Aelwyd yn gwybod, mae
pethau wedi bod ym mhell o fod yn
dawel inni.
Un o’r elfennau sydd wedi dod yn rhan
fawr o’n bywydau ni oll yn ddiweddar
yw paratoi ar gyfer cystadleuaeth Côr
Cymru. Roedd galw mawr am
ganolbwyntio ac ymroddiad gan bob
aelod wrth inni baratoi ar gyfer rownd
gynderfynol ac yna ffeinal y
gystadleuaeth fawreddog. Roedd hi’n
amlwg wrth i’r diwrnod mawr a’r nerfau
agosau, sylweddolodd pawb cymaint o
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Eilir OwenGriffiths,
Arweinydd Côr CF1
fraint ac anrhydedd oedd hi i gael bod ar
y llwyfan yn cynrychioli ein categori ni
fel Côr Ieuenctid. Ac erbyn hyn, gallaf
yn sicr ddweud i bawb fwynhau bob
eiliad o’r profiad.
Ym mhlith yr holl baratoadau ar gyfer
y gystadleuaeth hon ac i ychwanegu at
ein hamserlen brysur, bu aelodau o’r
aelwyd yng nghlwm mewn nifer o
ddigwyddiadau a gweithgareddau eraill.
Yn wir, cymerodd lawer rhan yng
nghyngerdd y BBC i godi arian i’r Apêl
Tswnami, cafodd nifer y cyfle i ganu
medli o ganeuon ysgafn y band ABBA
gyda ‘cwin’ y sgrin fach, Margaret
Williams ac aeth criw ar daith hwyliog
i Rufain i fwynhau peint neu ddau a
chefnogi Cymru ym mhencampwriaeth y
6 gwlad.
Felly, er i’r dyddiaduron prysur lenwi
ddechrau’r flwyddyn, dwi’n credu ei bod
hi’n deg i ddweud bod pob aelod wedi
gwerthfawrogi’r cyfleon hyd yma yn
2005 ac yn arbennig y cyfle i ddefnyddio
ein doniau i roi help llaw i eraill.
Ydy, mae wedi bod yn gyfnod llawn
bwrlwm, ac mewn gwirionedd dyw

Canolfan Caerdydd ar gyfer
Addysg Gydol Oes
Tiwtoriaid RhanAmser
Mae Canolfan Caerdydd ar gyfer Addysg Gydol Oes yn cynnig cyrsiau rhan
amser i oedolion ar lefel prifysgol, a’r ddarpariaeth hon yn cynnwys cyrsiau
trwy gyfrwng y Gymraeg.
Gellir gweld ein rhaglen gyfredol ar
www.caerdydd.ac.uk/learn/cymraeg/index.html, lle mae dewis o gyrsiau
ymarferol megis gloywi iaith a sgiliau cyfieithu, ond hefyd gyrsiau ar
lenyddiaeth ac ysgrifennu creadigol.
A fyddai gennych ddiddordeb mewn cyfrannu i’r rhaglen hon, a hybu addysg i
oedolion drwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghaerdydd a’r cyffiniau?
Mae’r
Ganolfan yn awyddus i recriwtio rhagor o diwtoriaid rhanamser i ddysgu
amrywiaeth o bynciau, yn ystod y dydd, gyda’r nos, neu ar y penwythnos.

Cysylltwch â’r Darlithydd Cydlynol, y Dr Gwen Awbery, i gael gair
am y posibiliadau  drwy’r post at Ganolfan Caerdydd ar gyfer
Addysg Gydol Oes, Ffordd Senghennydd, Caerdydd CF24 4AG,
neu drwy ebost at Awbery@caerdydd.ac.uk,
neu ar y ffôn: 029 2087 0000.

Capel Bethel, Plassey Street, Penarth.
Mae’n gyfnod cyffrous i blantos Penarth.
O 22 Chwefror, bydd Cylch Meithrin
Bethel yn cyfarfod mewn adeilad
newydd sbon, sef yng Nghapel Bethel,
Plassey Street, Penarth.
Bydd y Cylch yn cyfarfod bob bore o
9.15 tan 11.45 ac yn cynnig addysg
Gymraeg, trwy chwarae, i blant rhwng
2½ a 4 oed. Yn ogystal â’r Cylch, bydd
grŵp “Ti a Fi” yn cyfarfod yn y capel
bob ddydd Iau, rhwng 1.30 a 3 o’r gloch.
Mae pob croeso i chi alw heibio
gyda’ch plentyn am goffi a chlonc.
Diolch yn fawr iawn i Alun Daniel,
trysorydd capel Bethel am ei holl waith
yn sefydlu’r Cylch.
pethau ddim am ddistewi. Gyda’r Urdd
ar stepen ein drws eleni, mae’n argoeli i
fod yn gyfnod cyffrous iawn. Dwi’n siŵr
y byddwn ni’n mwynhau’r cyfle i
groesawu’r genedl i’n dinas, i’r cythrel
canu a’r cystadlu ac wrth gwrs i’r
cymdeithasu!

GWRES GWYN
Oes rhywun wedi gwasanaethu
eich bwyler eleni?
Nac oes?

Cysylltwch â
Gwyn Rhys Jones
Gosodwr Cofrestredig Rhif 190209

Tŷ Gawlo Isaf,
Cefn Mably. CF3 6LP

07974 80 30 89
gosod a symud rheiddiaduron,
adnewyddu bwyleri ac
ystafelloedd ymolchi,
diweddaru systemau ac
unedau rheoli, darganfod a
datrys namau mewn
systemau, tystysgrifau
diogelwch
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YSGOL
PLASMAWR
TAITH BL 13 I BARIS –
CHWEFROR 2005
Paris. Dinas sy’n enwog am ei bwyd
bendigedig, ei diwylliant ‘chic’ a’i naws
rhamantus. Ac felly aethom, naw merch
a Robert, i ymweld â’r ‘grande ville
d’amour’ (ac yn bennaf, y Moulin
Rouge)
Gwelsom agweddau amrywiol y ‘mode
de vivre’ Ffrangeg weithiau’n ymddwyn
fel twristiaid traddodiadol, â’n camerâu
wastad wrth law, ac weithiau’n
crwydro’r metro a chlebran yn Ffrangeg
gel gwir Parisiennes. Cawsom ein
distewi gan heddwch llethol y Sacre
Coeur, a’n llenwi wrth fwyta cuisine
Francaise ym Monmatre  cawl winwns
a crêpes au sucre.
Yn naturiol ymwelsom â’r Tour Eiffel,
a chawsom gynnig (dro ar ôl tro) i brynu
tŵr plastig llachar  pob un ohonom yn
gwrthod y demtasiwn! Yn ogystal fe
aethom i Musée d’Orsay, ac fe
wnaethom ymarfer un o’r sgiliau
Ffrengig pwysicaf, sef siopa ar y
ChampsElysées.
Uchafbwynt y daith i nifer ohonom
oedd cyfle i ryngweithio gyda’r bobl leol
wrth i ni ddosbarthu holiaduron i
drawstoriad eang o Baris  yn bennaf y
bechgyn golygus!
Cawsom ein siomi gan y ffaith mai
dim ond un tŷ bach oedd ym Mharis i
gyd (Wel, yn ein llety ni o leiaf!) a thri
gwely i’r pedair ohonom. Ond gan fod
cymaint o bethau i’w gweld yn y ddinas
doedd dim amser i gysgu beth bynnag.
Roedd yn brofiad gwych a fydd yn ein
paratoi ar gyfer ein dyfodol lliwgar yn y
byd mawr. Ein hunig gŵyn oedd gorfod
dychwelyd i Gymru ar ôl braidd dim
amser, er mwyn parhau efo bywyd pob
dydd.
Rhian Sweet
TAITH AMSTERDAM
Ar fore Sadwrn, y pumed o Chwefror,
cododd bron i drigain o ddisgyblion
blwyddyn 9 a pum athro cyn cŵn Caer a
dechrau ar eu taith hirddisgwyliedig i
brifddinas yr Iseldiroedd, sef Amsterdam
ar fws.
Er bod y daith yn un hir a blinedig fe
ddiddanwyd y rhan fwyaf ohonom gan
jôcs gwael Mr Evans a’i ffeithiau
diddorol (?!) am yr holl wledydd yr
aethom drwyddynt. Mae’n anodd credu
ein bod wedi teithio trwy Gymru,
Lloegr, Ffrainc, Gwlad Belg a’r
Iseldiroedd mewn un diwrnod.
Wedi i ni gyrraedd gwesty De Ossewa,
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a bwyta ein swper, fe gawsom gwis gyda
Mr Evans fel cwisfeistr.
Cododd pawb fore Llun yn barod am
ddiwrnod llawn ac anturus. Ymwelsom
ni ag un o synagogau’r ddinas, ac roedd
hi’n ddiddorol gweld pa mor wahanol
yw ffordd yr Iddewon o addoli o’i
gymharu â Christnogion. Aethom ni i
bentre bach wedyn a oedd gyda llawer o
felinau gwynt . Dysgom sut mae clogiau
pren a chaws yn cael eu gwneud yno. Yn
olaf, aethom i nofio mewn parc dŵr
anhygoel, lle roedd llawer o lithrenni a
‘rapids’, sef cerrynt cryf ar lithren hir.
Gwahanom ni i ddau grŵp ddydd Llun,
a thra bod un yn ymweld â thŷ Anne
Frank roedd y llall yn mynd i
Amgueddfa Van Gogh, a chyfnewid.
Profiad anhygoel ond emosiynol iawn
oedd ymweld â thŷ Anne Frank. Roedd
hi’n anodd credu bod wyth person wedi
cuddio mewn lle mor fach am ddwy
flynedd! Roedd hi’n anhygoel gweld y
pethau gwreiddiol yn y tŷ, pethau yr
oedd Anne Frank ei hun wedi’u
cyffwrdd a’u defnyddio, e.e. y lluniau ar
y wal, y toiled, a’r dyddiadur ei hun.
Rydw i’n siŵr y byddwn i gyd yn cofio
y profiad am amser hir. Roedd e’n
gwneud yr hyn rydym wedi ei ddysgu
am y rhyfel a’r holocost yn fwy real
rhywsut.
Aethom ar gwch ar y camlesi a oedd
yn rhedeg trwy Amsterdam, a gwelsom
nifer o adeiladau a phethau diddorol y
ddinas, a dysgu ychydig amdanynt.
Roedd Amgueddfa Van Gogh yn dda
hefyd, a gwelsom nifer o’i luniau
gwreiddiol.
Does dim un daith yn gyflawn heb
ddisgo, ac ymbinciodd pawb yn barod
am noson o ddawnsio a chanu careoci
cyn mynd i’r gwely wedi ymlâdd.
Roedd y daith i Amsterdam yn un
bythgofiadwy a diolch yn fawr i’r holl
athrawon am fynd â ni yno.
Ffion Lewis, bl 9
LLONGYFARCHIADAU
Llongyfarchiadau mawr i Rhian
Barrance ac Alex Clatworthy o
flwyddyn 13 ar gael eu derbyn i
Brifysgol Rhydychen, Rebecca Jarman
ar gael ei derbyn i Brifysgol Caergrawnt
ac Abigail Nelson a Heulwen Rees ar
gael eu derbyn ar gyrsiau Meddygaeth
yn Lerpwl a Glasgow.
Llongyfarchiadau mawr i’r disgyblion
canlynol am gael eu derbyn i Theatr
Genedlaethol yr Urdd: Hannah Stephens,
Elan Isaac a Rhys Cahill o flwyddyn 13,
Siriol Dafydd, Rhidian Marc, Lowri
Walton, Nanw Williams, Hawys Boobier
o flwyddyn 12, Rhys John, Daniel
Hughes o flwyddyn 10, Owain Griffiths,

Michael Griffiths, Anya Gwynfryn, Jac
Moore a Ryan Nelson o flwyddyn 9. Fe
fyddant yn rhan o gast y sioe ‘Les
Miserables’ yng Nghanolfan y
Mileniwm.
ELUSEN Y 6ED DOSBARTH
Casglwyd £230 gan Joshua Liss o
flwyddyn 13 un amser egwyl am dorri ei
wallt yn noddedig ar gyfer apêl y
chweched. Roedd raffl adeg Eisteddfod
yr ysgol ar Chwefror 11 yng Ngerddi
Sophia hefyd yn llwyddiannus dros ben i
godi arian.
SANTES DWYNWEN
Gwerthwyd rhosynnau coch i gariadon
yr ysgol gan aelodau o’r 6ed ar y 25ain o
Ionawr ac ynghyd â disgo Santes
Dwynwen gyda chastell fownsio anferth
llwyddwyd i gasglu oddeutu £450 tuag
at yr apêl.
DYDD GŴYL DEWI
Edrychwn ymlaen at ginio y 6ed ym
mwyty Positano – dathliad hollol
draddodiadol Gymraeg wrth fwyta pasta
a phizza!Viva Galles!
TAITH SGÏO I SAALBACH
Ar ddydd Gwener, Chwefror 11eg,
ffarweliodd pawb gyda’u teuluoedd cyn
dechrau ar y daith i Saalbach yn Awstria.
Gosodwyd y clustogau a’r blancedi yn y
mannau cyfforddus ar gyfer y siwrne o
27 awr i’r llethrau. Roedd pawb yn
gyffrous i adael yr ysgol pan
sylweddolodd un aelod o’r staff ei bod
wedi anghofio ei phasbort! Anghofus
iawn Miss Morgan!
Un o uchafbwyntiau’r daith oedd yr
enwebiadau dyddiol ar gyfer Llipryn y
L l e t h r a u . Ca fw yd a m r yw o
ddigwyddiadau anffodus ond hanes un
bachgen o flwyddyn 8 sy’n coroni’r
daith. Yn ôl y bachgen cafodd ef brofiad
un igr yw pan sgi odd i la wr
llethr...porffor. Na, nid du, coch neu las,
ond porffor! Diddorol!
Yn ogystal ag eirfyrddio a sgïo yn
ystod y dydd cawsom lawer o hwyl
gyda’r nos. Aethom i sglefrio iâ awyr
agored, nofio, siopa a chawsom gwis gan
Mr Grabham. Heb os, yr adloniant gorau
oedd gêm Bingo wefreiddiol Mr
Morgan! Mae ei ymweliadau wythnosol
â Mecca Bingo yn amlwg wedi talu
ffordd. Rhaid canmol ei dalent yn y
maes hwn.
Bu’r daith yn un llwyddiannus dros
ben a braf oedd gweld disgyblion o
flwyddyn 8 hyd at y Chweched dosbarth
yn cymdeithasu gyda’i gilydd. Yn
bendant bydd Plasmawr yn sgio llethrau
Saalbach yn 2006.
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Calendr y Dinesydd
Gwener, 11 Mawrth
Cylch Cadwgan. Owen Martell yn
darllen a thrafod ei waith yn Ysgol
Gynradd Creigiau, am 8.00 pm.
Cydnabyddir cefnogaeth yr Academi
Gymreig.
Gwener, 11 Mawrth
Cymdeithas Carnhuanawc. Darlith gan
Dr John Davies, ‘Cymru a’r Frenhines
Victoria’, yng Nghanolfan Chapter am
7.30 pm.
Sadwrn, 12 Mawrth
Côr Philharmonic Caerdydd yn
per fformio
‘Petite
Messe
Solennelle’ (Rossini).
Llun, 14 Mawrth
Merched y Wawr, Cangen Caerdydd.
‘Noson i’r dysgwyr a ni’, yn festri
Eglwys Minny Street, Cathays, am 6.30
pm.
Mawrth, 15 Mawrth
Cymdeithas Eglwys Minny Street.
Ymryson y Beirdd. Minny Street yn
herio’r Crwys, am 7.30 pm. Meuryn:
Ifan Roberts.
Mawrth, 15 Mawrth
Cymdeithas Tabernacl, Yr Ais. Sgwrs
gan Enyd Arfon Jones, ‘Y Pasg
Groegaidd’, am 7.30 pm.
Mawrth, 15 Mawrth
Cymdeithas Cymrodorion y Barri. Sgwrs
gan Gerwyn Llewellyn ar y testun ‘Wil
Bach y Sgolar’, yn festri’r Eglwys
Annibynnol Gymraeg, Sgwâr y Brenin,
y Barri am 7.15 pm.
Mercher, 16 Mawrth
Cymdeithas Tŷ’r Cymry. Dadl gan
fyfyrwyr Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf,
yn Nhŷ’r Cymry, 11 Heol Gordon, am
7.00 pm.
Mercher, 16 Mawrth
Yr Eglwys Efengylaidd Gymraeg,
Rhymney St, Cathays. Darlith ar y testun
‘Merched a’r Emyn’ gan Dr E. Wyn
James, am 7.30 p.m. Croeso cynnes i
bawb.
Mercher, 16 Mawrth
Theatr na n’Og yn performio
‘Melangell’ yng Nghanolfan y
Mileniwm am 2.00 pm a 7.30 pm.
Manylion pellach: 01639641771.
Gwener, 18 Mawrth
Cylch Llyfryddol Caerdydd. ‘Ar y Ffin.’
Dr Grahame Davies yn trafod ei waith,
yn Ystafell X/0.04, Adeilad y
Dyniaethau, Safle Rhodfa Colum,
Prifysgol Caerdydd, am 7.00 p.m.
Sadwrn, 19 Mawrth
Yr Eglwys Efengylaidd Gymraeg,
Rhymney St, Cathays. Bore coffi i
ddysgwyr rhwng 10.30 a 12.00, yn
cynnwys sgwrs gan Gwen Emyr ar Sally
Charles o’r Bala. Croeso cynnes i bawb.

Llun, 21 Mawrth
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Cinio
Dathlu Gŵyl Ddewi yng Nghlwb Golff
Radur. Gŵr Gwadd: Dr R. Alun Evans.
Llun, 21 Mawrth
Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd.
‘Oes Angen Ailgylchu?’ Darlith gan
Siân Myrddin (Cyngor Casnewydd), yn
Ystafell G77 ym Mhrif Adeilad
Prifysgol Caerdydd, Parc Cathays, am
7.30 p.m. Croeso i bobl nad ydynt yn
‘arbenigwyr’ gwyddonol.
Mawrth, 22 Mawrth
Cymdeithas Tabernacl, Yr Ais.
Cyngerdd y Côr dan ofal Euros Rhys
Evans, am 7.30 pm.
Mawrth, 5 Ebrill
Cymdeithas Tabernacl, Yr Ais. Y Cwrdd
Blynyddol, am 7.30 pm.
Llun, 11 Ebrill
Merched y Wawr, Cangen Caerdydd.
‘Noson i’n synnu a’n rhyfeddu: Y
Cyfarfod Blynyddol’, yn festri Eglwys
Minny Street, Cathays, am 7.30 pm.
Mawrth, 12 Ebrill
Cymdeithas Cymrodorion y Barri.
Ymweliad gan Gymrodorion Caerdydd,
yn festri’r Eglwys Annibynnol Gymraeg,
Sgwâr y Brenin, Y Barri am 7.15 pm.
Iau, 14 Ebrill
Darlith Goffa G. J. Williams (dan nawdd
Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd):
‘Iolo Morganwg a’r Traddodiad Barddol
Clasurol’ gan yr Athro Ceri W. Lewis,
yn Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa
Colum, Prifysgol Caerdydd, am 5.30
pm. Croeso cynnes i bawb.
Llun, 18 Ebrill
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina.
Cyngerdd Côr Cwm Ni ym Methany,
Rhiwbina am 7.30 pm.

Stiwardio yn y Bae
Fyddech chi'n fodlon rhoi 'chydig o'ch
amser i stiwardio yn ystod Steddfod yr
Urdd Canolfan Mileniwm Cymru 2005
o'r 30 o Fai hyd y 4ydd o Fehefin?
Os da chi'n gweithio  mae'r dydd
Llun yn ŵyl y banc, a mi yda ni'n
chwilio am stiwardiaid ar gyfer
cyngherddau gyda'r nos?
Am ragor o wybodaeth cysylltwch ag
Irfon Bennet ar 029 2063 5691.
Diolch yn fawr,
Ifan Prys
Adran Eisteddfod a'r Celfyddydau,
Gwersyll yr Urdd Caerdydd,
Canolfan Mileniwm Cymru,
Plas Bute, Bae Caerdydd,
CAERDYDD,
CF10 5AL Ffôn: 029 2063 5693
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Llwyddaint
hunangofiant Hywel
Gwynfryn
Hunangofiant Hywel Gwynfryn, Y
Dyn’i Hun, sy’n cael ei gyhoeddi gan
Gwasg Gwynedd, oedd gwerthwr gorau
Dolig 2004 yn ôl rhestr canolfan
ddosbarthu Cyngor Llyfrau Cymru.
‘Y Dyn’i Hun’ yw’r llyfr diweddaraf
yn y gyfres arbennig o lwyddiannus
‘Cyfres y Cewri’ gan Gwasg Gwynedd.
Erbyn hyn, mae’r wasg wedi cyhoeddi
28 o hunangofiannau gan enwogion
Cymru, yn cynnwys Dafydd Iwan, Dai
Jones Llanilar, Mici Plwm, a Dewi Pws.
Wrth holi Hywel ei hun am lwyddiant
y llyfr, mae’r darlledwr bytholwyrdd yr
un mor barod i dynnu coes ag arfer.
Dywedodd Hywel:
"Does 'na ddim gwirionedd yn y si mai'r
rheswm pam fod fy hunangofiant wedi
gwerthu gymaint, ydi oherwydd bod
gennyf deulu mawr yn y Gogledd a'r De
a bod pob aelod o'r teulu wedi prynu
cant o gopis. Na, mae 'na un rheswm
amlwg pam fod y llyfr ar y brig  mae
pobol yn mwynhau'r lluniau sydd ynddo,
yn enwedig y llun ohonof fel ‘Boy
Scout’ yn dangos fy mhenaglinia del!”
Mercher, 20 Ebrill
Cymrodorion Caerdydd. Taith dan
arweiniad yr Athro John Gwynfor Jones
i Gasllwchwr a Blaenannerch, mannau
allweddol yn hanes Evan Roberts a
Diwygiad 190405. Manylion pellach:
02920398933 neu 02920694667.
Mercher, 20 Ebrill
Cymdeithas Tŷ’r Cymry. Cyfarfod
Cyffredinol Blynyddol, yn Nhŷ’r
Cymry, 11 Heol Gordon, am 7.00 pm.
Gwener, 22 Ebrill
A n r h yd e d d u s G ym d e i t h a s y
C ym m r od or i on ( L l u n d a i n ) a
Chymdeithas Cymrodorion Caerdydd.
Darlith gan Dr John Davies i ddathlu
canmlwyddiant Caerdydd yn ddinas a’i
hanner canmlwyddiant yn brifddinas. Yn
Neuadd y Ddinas, Parc Cathays,
Caerdydd, am 7.30 pm.
Mawrth, 26 Ebrill
Darlith Goffa Islwyn (dan nawdd Ysgol
y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd) gan Dr
Huw Walters (Aberystwyth), yn Adeilad
y Dyniaethau, Safle Rhodfa Colum,
Prifysgol Caerdydd, am 5.30 pm.
Anfonwch fanylion ar gyfer y Calendr at
Dr E. Wyn James, 16 Kelston Rd., Yr
Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 2AJ
(Ffôn: 2062 8754; Ebost:
JamesEW@caerdydd.ac.uk).
Mae Calendr y Dinesydd hefyd ar wefan
Menter Caerdydd:
http://www.echlysur.com
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GWINLLAN
GOLLEDIG BUTE
Heddiw mae gwin Cymru yn mynd o
nerth i nerth. Ond wyddoch chi fod
gwinllan o safon i’w gael ar lethrau
gorllewin Caerdydd ganrif yn ôl  gyda
gwin oedd yn ddigon da i ddiwallu
bwrdd Marcwis Bute, un o ddynion
cyfoethoca’r byd ar y pryd? Mae
tywyslyfr newydd ar Gastell Coch, sydd
wedi cael ei ysgrifennu gan David
McLees a’i gyhoeddi gan Cadw yn
olrhain hanes gwinllannoedd y castell ac
yn cynnwys nifer o ddarluniau ac archif
ffotograffiaeth sydd heb eu gweld o’r
blaen.
Ym 1873, awgrymodd yr Arglwydd
Bute y dylai ei brif arddwr, Mr Andrew
Pettigrew, blannu gwinllan yn dilyn y
patrwm Ffrengig. Penderfynwyd mai’r
safle orau i’r winllan oedd llethr yn
wynebu'r de, wedi’i ddraenio yn dda ac
yn cael ei amddiffyn gan goed i’r de
ddwyrain o Gastell Coch. Teithiodd Mr
Pettigrew i winllannoedd Champagne a’r
Medoc gyda llythyrau cyflwyno, i
ddysgu sut i drin gwinllannoedd a
chynhyrchu gwin.
Yng ngwanwyn 1875, plannwyd y
winllan yng Nghastell Coch gyda thair
erw o winwydd, yn tyfu yn agos i’r
ddaear. Dewiswyd dau fath o rawnwin
oedd yn addas i’r hinsawdd: Gamay Noir
a Le Miel Blanc, er mai'r cyntaf o’r rhain
yn unig gafodd eu tyfu yn ddiweddarach.
Bu’r tywydd yn braf am y tair blynedd
gyntaf wrth i’r gwinllannoedd sefydlu.
Er bod y gwin gwyn yn felys ar y
cychwyn, cynhyrchwyd gwin coch erbyn
1893. Ond daeth yr arbrawf i ben maes
tua 1914 gan fod siwgr, cynhwysyn
anhepgor y broses eplesu, yn brin yn
ystod y Rhyfel Mawr.
Gwinllannoedd yr Arglwydd Bute yng
Nghastell Coch, y Bontfaen a
Swanbridge ym Mro Morgannwg oedd
yr unig safleoedd masnachol i
gynhyrchu gwin ym Mhrydain yn ystod
y cyfnod o ddiwedd yr Oesoedd Canol i
dridegau'r ganrif ddiwethaf. Er i stad yr
Arglwydd Bute obeithio ailafael ynddi
wedi’r Ail Ryfel Byd, daeth diwedd ar
gynhyrchu gwin yng nghanol y 1920au.
Cwblhawyd Castell Coch yn 1891, fel
ffrwyth dychymyg y trydydd Marcwis
Bute a’i bensaer ecsentrig Williams
Burgess. Adeiladodd y ddau gastell
rhyfeddol sy’n gymysgfa o ddychymyg
Gothig Fictoraidd a gwaith maen
canoloesol cadarn Dyma sydd wrth
wraidd Castell Coch er mai prin y
defnyddiwyd y castell gan y teulu wedi
marwolaeth y Marcwis.

Dywedodd David McLees, Asesydd
Cyngor Henebion Cadw, “Mae’n
rhyfeddol meddwl bod Caerdydd
unwaith wedi cynhyrchu gwin.
Cynhyrchwyd tua deugain galwyn o win
Castell Coch o’r cynhaeaf cyntaf yn
1877. Roedd y cylchgrawn ‘Punch’ wedi
honni bod angen pedwar dyn i yfed gwin
Castell Coch, dau i ddal yr anffodusyn,
ac un arall i arllwys y gwin lawr ei

wddf! Cafodd y gwin dderbyniad da ac
fe’i cymharwyd â champagne llonydd
gorau'r cyfnod.
“Mae’r tywyslyfr* hwn yn gymar
gwych i unrhyw ymweliad â’r castell ac
mae’r darluniau a’r ffotograffiaeth
drawiadol yn dod a’r castell yn fyw i’r
cof.”
*Ar gael o siopau ‘Cadw’ am £3.25

’Doedden nhw’n ddyddiau da ?
Oes gennych chi unrhyw atgofion neu
luniau am ddigwyddiadau hanesyddol
Caerdydd yr hoffech eu rhannu?
Ydych chi’n cofi o Gemau’r
Gymanwlad a Gemau’r Ymerodraeth
Br ydeini g, Gor ym daith Comin
Greenham neu achlysur agor Stadiwm y
Mileniwm?
Fel rhan
o ddathliadau’r
ca n m l wyd di a n t , m a e Pr osi e ct
Amgueddfa Caerdydd yn creu archif
gymuned  Un Ddinas  lle gallwch
adrodd eich atgofion a’ch straeon am
hynt a helynt Caerdydd dros y
blynyddoedd.
Hoffem i gymaint o bobl â phosib
rann u a tgofi on a l lun ia u o
ddigwyddiadau’r ddinas i’r archif hon.
Rydym hefyd am hybu’r gwaith o
datblygu archifau cymuned. Os ydych
chi’n perthyn i gylch sydd â diddordeb
arbennig yn rhywbeth, a bod gennych
fan cyfarfod, gallwch wneud cais am
nawdd 100% i brynu cyfrifiadur,
meddalwedd commanet a hyfforddiant i
fynd ati i sefydlu eich archif gymuned
eich hun.
I gyfrannu at archif gymuned Un
Ddinas, neu i sefydlu archif gymuned,
ffoniwch Prosiect Amgueddfa Caerdydd
ar 029 2035 3266
Ewch i www.commanet.org am
fanylion i gyflwyno cais am nawdd.
Ewch i www.awardsforall.org.uk am
ragor o wybodaeth am feddalwedd
commanet neu ffoniwch 0845 600 20 40

am becyn cais i gael nawdd hyd at
£5,000.
Cofiwch roi gwybod i ni os ydych
chi’n llwyddo i sefydlu archif gymuned!
Er bod pob croeso i chi gyfrannu stori
Gymraeg, dim ond meddalwedd archifau
cyfrwng Saesneg sydd ar gael ar hyn o
bryd, gwaetha’r modd.
Ewch i wefan Archifdy Morgannwg
sef www.glamro.gov.uk neu ffoniwch
029 2078 0282 – y man cychwyn ar
gyfer archifau Caerdydd.

