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PAPUR DRE
Rhifyn 103

RHAGFYR 2012

Pris 50c

NEGES I THOMAS

Mae Thomas Carl Roberts, un o ddisgyblion Maesincla,
yn dal i gryfhau yn Ysbyty Alderhey ar ôl ei ddamwain bythefnos
yn ôl ar Ffordd Llanberis, ac mae plant yr ysgol yn cofio ato.

NODDWYR Y RHIFYN HWN: CYMEN

NADOLIG LLAWEN I HOLL DDARLLENWYR PAPUR DRE!
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PWY ’DI
PWY...

Pwy sydd Yn y Gadair y mis yma?
Mi fydd pob un wan jac ohonoch chi yn ei
adnabod. Trowch i dudalen 6.

Cadeirydd a Derbyn
Llythyrau
GLYN TOMOS
Borth Wen, Ael y Garth,
Caernarfon, LL55 1HA
(01286) 674980
tomos882@btinternet.com

Y siaradwyr fydd Jill Evans ASE,
Toni Schiavone, Eben Muse a Rhys
Llwyd.

BWRDD GOLYGYDDOL
ROBIN EVANS
(01286) 676963
RHIAN TOMOS
(01286) 674980
TRYSTAN A
CAROLYN IORWERTH
(01286) 676949
R. ELWYN GRIFFITHS
(01286) 674731
JANET ROBERTS
(01286) 669066

Ydach chi isio byw yn
y Gymraeg?

Hysbysebion

Dyna fydd her Cymdeithas yr Iaith mewn
rali fawr fydd yn cael ei chynnal ar y Maes
bore dydd Sadwrn Rhagfyr 15fed am 11 y
bore. Byddant yn gosod her i Lywodraeth
Cymru, pob plaid wleidyddol, awdurdodau
lleol, sefydliadau a chyrff ar draws Cymru a
phob cymuned, gan alw am weithredu ar
fyrder ar fater y Gymraeg a’n cymunedau.

ELERI LØVGREEN
Y Clogwyn, LL55 1HY
Ffôn: 07900 061784
Ffacs: (01286) 677599
eleri.lovgreen@btinternet.com

Cred y Gymdeithas na fydd dyfodol i’r
Gymraeg heb gymunedau daearyddol llemae
canran uchel o siaradwyr yr iaith yn byw

Trysorydd
GWYNDAF ROWLANDS
46 Stryd yr Hendre,
(01286) 678254

Clwb 100
CEREN WILLIAMS
13 Lôn Oleuwen, LL55 2UP
(01286) 676073

Tanysgrifio /
Trefnydd Dosbarthu
ALUN ROBERTS
Melangell, Lôn Sgubor Wen
LL55 1HS
(01286) 677208

Y RHIFYN NESAF
Deunydd i law’r golygyddion perthnasol
NOS LUN – RHAGFYR 31
Os gwelwch yn dda
Daw’r rhifyn nesaf o’r wasg
NOS LUN – IONAWR 14

DEWCH ATOM I BLYGU
PAPUR DRE
Rhifyn: IONAWR
Nid yw’r Bwrdd Golygyddol na’r
noddwyr o angenrheidrwydd yn
cytuno gyda’r farn yn y Papur

Noson Plygu: NOS LUN, IONAWR 14
Yn lle: YSGOL MAESINCLA

Ellis Davies a’i Gwmni
CYFREITHWYR

Yn gwasanaethu
pobl Caernarfon ers
1898

2

gyda’i gilydd. Ar Ragfyr 11eg, fe
welwn ganlyniadau’r cyfrifiad ac
felly gyflwr y Gymraeg yn ein
siroedd ledled Cymru. Yn ôl y
Gymdeithas, dyhead pawb yng
Nghymru yw gwlad lle gallwn ni i
gyd fyw ein bywydau yn Gymraeg
ac mai sicrhau cryfder cymunedau
Cymraeg eu hiaith yw’r unig ffordd
o wireddu’r weledigaeth honno.

Faint o’r gloch: o 5.00 ymlaen

NODDI PAPUR DRE
Os oes unrhyw un arall yn dymuno dod
yn un o’n prif noddwyr, cysylltwch ag
Eleri ar 01286 674314

Stiwdio Gwallt
a Harddwch

27 Stryd Bangor,
Caernarfon LL55 1AT
Ffôn:
(01286) 672437

46 Stryd Llyn, Caernarfon

ellisdavies@btconnect.com

Perchnogion: G Geal a G Evans

Rhif Ffôn:

672999

Cyfle i gyfarfod
cymeriadau a
chyflwynwyr CYW
Mae llyfr newydd Cyw wedi
cyrraedd y siopau! Cyhoeddwyd
Hwyl gyda Cyw a’i Ffrindiau yn
ystod wythnos olaf mis Tachwedd a
nawr mae cyfle i chi gyfarfod rhai
o'r cyflwynwyr a’r cymeriadau
mewn lleoliadau ledled Cymru.
Dydd Gwener, 14 Rhagfyr, bydd
Trystan a Peppa Pinc yn
ymddangos yn siop Na-Nôg
Caernarfon rhwng 4.00 a 5.30.
Mae Hwyl gyda Cyw a’i Ffrindiau
yn llyfr lliwgar fydd yn cynnig
oriau o ddifyrrwch i rai bach ac yn
fargen am £9.99.
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CHWARAEWR IFANC MWYAF ADDAWOL Y CLWB
Cafodd Adam Foulkes, disgybl o Ysgol yr
Hendre, reswm arbennig dros ddathlu
llwyddiant diweddar gyda chlwb pêl-fasged
cadair olwyn Celts Caernarfon.
Cafodd ei enwi’n chwaraewr ifanc mwyaf
addawol y clwb am eleni a phwy alwodd
heibio i gyflwyno’r tlws iddo, neb llai nag
Aled Sion Davies, y Cawr o Gymro o Ben-ybont ar Ogwr, enillydd y fedal aur a’r efydd
yn y gemau Paralympaidd yn Llundain. Mae
darllenwyr Papur Dre yn sicr o gofio Aled am
ei ddathliadau brwdfrydig ar ôl ennill yn ei
Gemau Paralympaidd cyntaf wrth daflu'r
ddisgen 46.14 metr. Roedd y clwb yn hynod
falch o groesawu Aled i’w noson wobrwyo ac
fel y gwelwch o’r balchder yn y llun mae
Adam yn llygadu gwisgo medal aur ei hun
rhyw ddydd.

Isod: Cafodd Aled groeso gan y Maer Tudor Owen
a’r Dirprwy Faer Roy Owen yn yr Institiwt.

PETER HARROP
B.Sc. (Anrh) MCOptom

Tudur Owen
Roberts, Glynne & Co.

OPTOMETRYDD
OPTEGYDD
43, Stryd Llyn, Caernarfon

(01286) 673631
Arweiniad
Ariannol
Annibynnol

 Pensiynau
Arweiniad Ariannol Annibynnol
 Buddsoddiadau
Independent Financial Advice
 Yswiriant Personol
 Cynllunio a Chyngor Ariannol

Y Pantri Cymraeg

Dylan Roberts: Arbenigwr Ariannol
Rhaglen Nia ar Radio Cymru
36 Y Maes, Caernarfon, Gwynedd, LL55
2NN 01286 672011 36 Y Maes, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2NN
www.canllaw.co.uk01286 672011
w
cynllunio@canllaw.co.uk
cynllunio@canllaw.co.uk

Gwasanaeth Cyfeillgar, Profiadol, Lleol a Phroffesiynol:
Gwasanaeth Cyfeillgar, Profiadol, Lleol a Phroffesiynol:
Cysylltwch yn syth i drefnu eich cyfarfod cychwynol yn
C
rhad ac am ddim.

DELICATESSEN

Chwilio am yr anrheg nadolig
perffaith?
Beth am greu eich hamper eich
hun o’r dewis anhygoel
o ddanteithion
sydd gennym i’w cynnig?

Cyfreithwyr
Siambrau Banc Lloyds
Caernarfon
Swyddfeydd ym Mangor,
Porthaethwy a Chaergybi
Ffôn: (01286) 672207

01286 673884

6 Y maes / Castle Square CAERNARFON
www.ypantricymraeg.co.uk

Modurdy

B & K Williams
Lôn Parc / South Road, Caernarfon
Gwynedd LL55 2HP

01286 675557
Ffôn symudol: 07768900447
Ffôn:

Gwasanaeth Cyfeillgar
o’r Safon Orau Bob Amser

CAFFI
BWYTY
BAR
Y Maes, Caernarfon, LL55 2YD

(01286) 673100
3
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NEWYDDION O NODDFA

Tân Gwyllt a Genod Tlws

Clwb Tlws

Trefnwyd Disgo Noson Tân Gwyllt yng
Nghanolfan Noddfa, ar y cyd rhwng Heddlu
Cymunedol newydd Peblig ac Eglwys
Noddfa. Merched Clwb TLWS Eglwys
Noddfa, sydd rhwng 11 a 15 mlwydd oed,
oedd yn gyfrifol am drefniadau arbennig o
dda’r holl noson.

Mae Clwb TLWS Eglwys Noddfa, clwb i
ferched ifanc 11 mlwydd oed a hŷn, wedi bod
yn brysur yn casglu eitemau ar gyfer yr apêl
bocsus esgidiau – Operation Christmas
Child. Cawsom noson hyfryd iawn yng
nghwmni ein gilydd yn pacio ac yn llenwi'r
bocsus. Fe fydd 20 o focsus yn cael eu hanfon
o Eglwys Noddfa eleni i blant bach ar draws
y byd. Da iawn ferched Clwb TLWS!

Roedd dros £15,000 o nawdd ariannol wedi
cael ei rannu rhwng prosiectau i berswadio
pobl ifanc i beidio ag ymddwyn yn
wrthgymdeithasol yng Ngogledd Cymru
dros gyfnod Noson Calan Gaeaf a Noson Tân
Gwyllt.
Eglwys Noddfa oedd un o blith 78 o
brosiectau yng Ngwynedd a gafodd nawdd
gan yr Adran Diogelwch Tân Cymunedol,
Tîm Lleihau Llosgi Bwriadol Gogledd
Cymru a PACT (Ymddiriedolaeth yr Heddlu
a’r Gymuned).
Diolch i bawb am ddod, a diolch arbennig i
Des Mullander am wneud y Disgo ac i
heddlu cymunedol newydd Peblig, Owen a
Marc am eu holl waith caled i sicrhau noson
dda i bawb. Cofiwch ddweud “helo” y tro
nesaf y gwelwch y ddau yn cerdded ein
strydoedd.

Emyr Thomas a’i Fab
CYFREITHWYR
•

O. Gerallt Jones LL.B (HONS)
•

Gail Jones LL.B (HONS)
Cyfreithwraig Gynorthwyol
•

Gwasanaeth Personol ac Agos Atoch
•

4 Stryd y Castell
Caernarfon LL55 1SE
Ffôn: 672307 • Ffacs: 678244
Ebost: office@emyrthomas.fsnet.co.uk
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Camau Cerdd Noddfa
Cafwyd dathliad Nadoligaidd arbennig yn y
Noddfa yn ddiweddar mewn sesiwn
dymhorol o Gamau Cerdd, a hynny dan
arweiniad yr arbenigwraig Marie-Claire
Howorth (uchod).
Mewn prosiect llwyddiannus a ysbrydolwyd
gan Cwmni Cofis Bach, a chyda
chydweithrediad Canolfan Gerdd William
Mathias, Cylch Meithrin Seiont a Pheblig a
Ti a Fi Noddfa, daw tua 30 o blant y
blynyddoedd cynnar ynghyd i fwynhau
rhyfeddod cerddoriaeth bob wythnos. Mae’r
sesiynau’n cyfuno elfennau o sol-ffa, gemau,
hwiangerddi, rhigymau a chaneuon sy’n
gymorth i ddatblygu sgiliau cerddorol
ynghyd â rhifedd a llythrennedd.

Hywel
Williams
Aelod Seneddol
Etholaeth Arfon

CYMORTHFEYDD
Os oes gennych fater yr hoffech ei
drafod gyda'ch AS mewn cymhorthfa,
yna cysylltwch ag ef yn ei swyddfa
yng Nghaernarfon neu ym Mangor:
Swyddfa Etholaeth, 8 Stryd y Castell,
Caernarfon, LL55 1SE
(01286 672 076)
Swyddfa Etholaeth, 70 Stryd Fawr,
Bangor, LL57 1NR (01248 372 948)
Hywel.Williams.MP@parliament.uk

Mae Clwb TLWS yn cyfarfod bob Nos Lun
yng Nghanolfan Noddfa am 5 o’r gloch. Am
fwy o wybodaeth cysylltwch â Llinos Mai
Morris, Gweithiwr Plant ac Ieuenctid Eglwys
Noddfa ar 01286 672257.

Mae’r cynllun hyfryd hwn yn bosib gyda
chymorth ariannol Cronfa Cist Gwynedd,
Cyngor Gwynedd.

CEFNOGWCH
EIN
HYSBYSEBWYR

GWAITH TEILSIO
WALIE A LLORIE
Dewi Rhys (Magwa)
07827 631045
01286 238095

7 Stryd y Plas,
Caernarfon
Gwynedd LL55 1RH
Ffôn:

01286 677771
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YSGOL YR HENDRE

Plant yr Hendre’n helpu
Plant mewn Angen

Teithio’n ôl i’r Gorffennol
Teithiodd plant Blwyddyn 1 Ysgol Yr
Hendre yn ôl mewn amser yn ddiweddar –
draw i Amgueddfa Lloyd George
Llanystumdwy.

YSGOL SANTES HELEN

Cafodd y plant gyfleoedd gwych i ddysgu am
sut i ofalu am anifeiliaid yn ystod ymweliad
Zoopla a dyma nhw’n croesawu creadur
anghyffredin iawn i’r dosbarth.

Fel rhan o waith y tymor, maen nhw wedi
bod yn cymharu’r ysgol heddiw â sut roedd
yr ysgol ers talwm. Mi gawson nhw gyfle i
wisgo gwisg draddodiadol y cyfnod a
gwrando ar yr athro’n dysgu yn null y cyfnod
sef yn awdurdodol ac yn eitha blin!
Ymlaen wedyn i gartref plentyndod Lloyd
George a chael rhyfeddu at y diffyg ‘gajets’
oedd yno.
Er gwaetha’r tywydd gwlyb, roedd y croeso’n
gynnes – diwrnod gwerth chweil a phawb
wedi mwynhau!

CHIROPODYDD

Galwadau i'r Cartref
Richard Thomas, SrCH/HPC
Rhif ffôn symudol:
0797 631 6487
Rhif ffôn cartref:
01758 612384

PLANT PARCIAU
Gofal dydd ar gyfer babanod a
phlant
Oriau agor 8.00yb - 6.00yh, dydd
Llun - dydd Gwener
Gofalwyr cofrestredig Cymraeg
Prydau bwyd o gynnyrch lleol yn
dilyn canllawiau Cyfundrefn Iechyd
y Byd
Awyrgylch cartrefol a chlyd gyda'r
adnoddau diweddaraf
PLANT IACH - PLANT HAPUS PLANT PARCIAU
Rhiain Ackers - 01286 673000
5
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YN Y GADAIR

Nicholas sydd yn y gadair y mis hwn, neu
Santa i chi a fi. Mi gafodd PAPUR DRE
air efo fo pan oedd o yma’n gwneud
’chydig o waith ymchwil ar gyfer y
diwrnod mawr. Tipyn o gês a thafod go
fawr yn ei foch o fel y gwelwch chi!
Pa bryd ’dach chi hapusaf?
Bora ’Dolig pan ma’n sach i’n wag.
Beth yw eich ofn mwyaf?
Y ceirw’n cael byg noswyl Dolig!
Be ’dach chi ddim yn ei hoffi amdanoch
eich hun?
Y diffyg dewis sgin i yn fy wardrob.
Be ’dach chi’n ei gasáu mewn mewn pobl
eraill?
Hymbyg, a phobl sy’n chwerthin am bob
dim. Ho Ho Ho.
Beth oedd y sefyllfa wnaeth wneud i chi
gochi fwyaf?
Rhoi pêl rygbi i Ryan Giggs a thrio llenwi
hosan rhyw ddynas o Gaeathro a hitha’n dal
ynddi hi.

Ar wahân i brynu tŷ, beth yw’r peth drutaf i
chi’i brynu erioed?
Tua 2 biliwn o degana pan aeth y corachod i
gyd ar streic.
Beth yw eich hoff arogl?
Ho-ho ho-de cologne! Na, o ddifri, mins peis
a sheri a cheirw gwlyb.
Be’ ’dach’n fwyaf anobeithiol am ei wneud?
Bod yn ddifrifol. Ho Ho Ho.
Beth ydy’r peth mwyaf ofnadwy mae
rhywun wedi ei ddeud wrthych erioed?
Mae bron yn amhosib deud ond dyma i chi
ambell un:
a) Chdi di’r boi na ar Pobl y Cwm sy’n canu i
‘Mynediad am Ddim’?
b) Dim ots gin i os ydy hi’n Ddolig, ti ddim
yn cael parcio’n fana. A ’dach chi’n iawn … ar
y Maes yn C’narfon gesh i hon’na.
c) Chwythwch i mewn i hwn !
Pwy fasach chi yn eu gwahodd i’ch swper
delfrydol?
Pawb sydd yn unig a Mr Kipling – a mi
wnawn i’n siwr ’i fod o’n aros tan Pasg i
fwyta’i fins peis i gyd.
Tasach chi’n gallu teithio mewn amser, lle
fasach chi’n mynd?
Cyn Oes Crist, Ho Ho Ho. Neu i’r Aifft gan
nad oes ’na gyrn ar byramidiau! Ho ho ho.
Sut ydach chi’n ymlacio? Beth yw eich
hobi?
Casglu rhifau trêns.
Pa un peth fasa’n gwella ansawdd eich
bywyd?
Sled efo to arno fo.
Beth sydd yn eich cadw chi yn effro yn y
nos?
Meri!
Pa gân fasach chi’n hoffi ei chwarae yn eich
c’nebrwng?
Sgin i’m bwriad i farw ar y funud, ond rwbath
am drwyn, gwallt, locsyn gwyn a thrwyn coch
ella? Ho ho ho.
Sut fasach chi’n hoffi cael eich cofio?
Fel dyn bach clên iawn fatha Bobby Haines!
Be’ ’dach chi’n ei wneud i gadw’n ffit?
‘Circuit training’ tua diwedd Rhagfyr a chodi
pwysa gweddill y flwyddyn.

Am gymorth:
i gychwyn prosiect
i gael hyfforddiant
i geisio am grant
i redeg mudiad
i wirfoddoli

cysylltwch â Mantell Gwynedd
– yn cefnogi grwpiau
gwirfoddol a chymunedol
ymholiadau@mantellgwynedd.com
www.mantellgwynedd.com
01286 672626 neu

01341 422575
Elusen Gofrestredig 1068851
Cofrestrwyd yng Nghymru
Cwmni Cyfynedig drwy Warant 3420271
6

Beth yw eich hoff ddilledyn?
Unrhywbeth sydd ddim yn goch.
Pwy fu’r dylanwad mwya’ ar eich bywyd?
Guto Ffowc. Ganddo fod ges i’r syniad o
weithio am ddim ond un diwrnod y
flwyddyn.
Beth oedd eich swydd waetha?
Llenwi silffoedd yn Iceland cyn iddyn nhw’i
throi hi’n siop.
Be fasa eich swydd berffaith?
Dreifar tacsi yn C’narfon. Cael ista ar y Maes
drw’r dydd a phicio i Bontnewydd bob yn
hyn a hyn. Ho ho ho (jôc hogia)!
Be di’r llyfr gorau i chi ei ddarllen?
Fifty Grades of Sleigh.
Pe baech chi’n anifail, be fasa chi?
Sooty … yn sicr dim carw.
Beth yw eich hoff fiwsig?
Unrhyw beth efo cyrn ynddo fo.
Hoff gân?
Band Aid: “I saw Mommy Kissing Santa
Claus”, ond peidiwch â deud wrth Meri!
Beth yw eich hoff le yn Dre ?
Ben Twtil, i gael edmygu’r holl doeau ’na.

Beth yw eich hoff fwyd?
Salad … ar ôl yr holl fins peis.
Tasa chi’n cael y dewis, lle ’sach chi’n
mynd ar y gwylia perffaith?
Easter Island.

Ar gyfer eich holl
anghenion yswiriant
6 Stryd Bangor, Caernarfon
Ffôn: (01286) 677787
Ffacs: (01286) 677629

TOWN CABS
Perchennog:
Brian O’Shaughnessy

TACSI
TACSI
TACSI

Siwrneiau Lleol
Meysydd Awyr
Dydd a Nos
Car 8 person

01286 676091
07831 268995
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LLUN ANDY
AR Y BRIG
Mae Andy Teasdale yn aelod o
Glwb Camera Caernarfon ac fe
enillodd gystadleuaeth ryngwladol
yn ddiweddar am dynnu llun
arbennig iawn.

GO-AHEAD

• CLUDIANT I
FAES AWYR
• 24 AWR Y DYDD
• PRYDLON
TEITHIWCH MEWN STEIL
A DIBYNADWY
• PRIS CYSTADLEUOL

TACSI

Dyma’r tro cyntaf i ffotograffydd o
Ogledd Cymru ennill gwobr o’r
fath.

07760 288009
01286 674400

Ar y dde:
Y llun buddugol
“Hofrennydd Achub”

Dyma Andy’n derbyn Medal Arian
Cymdeithas Ffotograffig Prydain (PAGB)
gan Don Langford,
Llywydd y Gymdeithas.

MERCHED
CAERNARFON
YN ENNILL
CWIS CYMRU

Tyˆ Siocled
Siocled Gorau

SIOE NADOLIG
TUDUR OWEN
17 Stryd y Plas
Nos
Lun, 24ain Rhagfyr
CAERNARFON
am 10:00
01286 675007

Cae Llenor, Lôn Parc,
CAERNARFON, LL55 2HH
Ffôn: (01286) 685300 Ffacs: (01286) 685301

Tîm Merched y Wawr Caernarfon oedd y
buddugol drwy Gymru yn y Cwis Hwyl.
Roedd 9 tîm yn cystadlu yn Seiont Manor a
channoedd drwy Gymru gyfan.
Llongyfarchiadau i Rhiannon Ellis, Annwen
Jones, Eiddwen Roberts, a Ceri Williams am
roi Caernarfon ar y map.

Mwynhewch PAPUR DRE a chofiwch wylio
Sgorio bob pnawn Sadwrn a nos Lun
Rownd a Rownd bob nos Lun a Mercher
HEB ANGHOFIO BOD Y NADOLIG YN NESAU!
Rhifyn arbennig o: Gwlad yr Astra Gwyn
Carolau Llandudno

DODREFN
A LLORIAU

Pob Dim i Ddodrefnu’r Tŷ
Canol y Dref, Caernarfon LL55 1NN
Parcio aml-lawr, 100 metr i ffwrdd
Ffôn: 01286 676040 Oriau Agor Llun - Sadwrn 9.30 - 5.00

Blodyn Tatws

19 Stryd y Plas, Caernarfon

Blodau ﬀres
Blodau ﬀug
Basgedi Gwellt
Cardiau Cyfarch
Cludiant yn lleol
Priodasau a Chnebrwng

01286 673002

Straeon i’r papur.
Anfonwch eich straeon neu unrhyw
luniau difyr am y Dre at Glyn Tomos:
Garreg Lwyd, 7 Bryn Rhos
Rhosbodrual, LL55 2BT
GWYNDAF
WILLIAMS
A’I FAB
(01286)
674980
• Trwsio tomos882@btinternet.com
Esgidiau • Copïo Goriadau • Gosod Strapiau a Batri
Oriawr • Engrafiadau a lysau • Anrhegion i’w engrafu
• Ciosg Lluniau Kodak
CARPEDI

John Williams

Yn ôl at eich gwasanaeth!

27 Stryd Ffôn:
Llyn Caernarfon,
LL55674432
2AD. 01286 675433
(01286)
Symudol: 07721 750958
Sefydlwyd 1972

Cyflenwi a Gosod Carpedi
TEILS CARPED, FEINYL, MATIAU
LLORIAU PREN

7
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‘ROSE COTTAGE’, SOUTH ROAD

DOLIG
PEDWAR A
CHWECH!
Manon Llwyd fu’n diddanu
cynulleidfa 4a6 tro diwethaf

I orffen y tymor bydd gan Pedwar a Chwech
dair noson yng Nghlwb Canol Dre y mis yma
– nos Iau 13 Rhagfyr cawn groesawu’r RACE
HORSES yn ôl i’r Dre, gydag OSIAN
HOWELLS yn cefnogi.

Rose Cottage ydi’r darn ar y chwith
(tu ôl i’r goeden)
34, Stryd Garnons,
Caernarfon,
Gwynedd LL55 2RB.

Nos Iau 21 Rhagfyr bydd Parti Doli 4a6 gyda
grŵp Rhydian a Llŷr Gwyn Lewis HUD, y
band cyffrous o’r Bala CANDELAS, a llais
swynol CASI WYN.

Annwyl Olygydd,
“ROSE COTTAGE”, SOUTH ROAD CAERNARFON.
Yn “Papur Dre” rhifyn 102 ar gyfer Tachwedd 2012, gwelais bod Emyr Jones yn holi ym mha
le yr oedd Rose Cottage gan iddo fethu â chael unrhyw wybodaeth yn y llefydd mwyaf tebygol,
megis gan bostmon ac eraill a oedd yn gybyddus â lleoliad tai yn y dre.
Cyfeiriwyd y cerdyn post, a dyfynnaf, at: Miss A. C. Owen, Rose Cottage, South Rd, Carnarvon,
North Wales, ac fe’i hanfonwyd o Ffrainc yn 1917. Ond, ni chyrhaeddodd ben ei daith. Er hyn,
credaf y gallaf roi eglurhad i’r ymholydd mai Miss Annie Catherine Owen (Hughes wedyn o
Ionawr 1af 1924 ymlaen) oedd fy niweddar fam. Yn y flwyddyn 1898, priododd fy nain a oedd
yn weddw ers pedair blynedd â John Owen, glo fasnachydd ac aethant i fyw i “Rose Cottage”,
Wellington Terrace, Carnarvon. Adeiladwyd y tai hyn tua’r flwyddyn 1838 ac fe’u gwerthwyd ar
ocsiwn, ond mae un o’r tai moethus hynny o’r enw Bryn Eisteddfod yn cynnwys tŷ llai ar y
pen deheuol iddo, a hwnnw a enwyd ar y pryd yn “Rose Cottage”. Erbyn heddiw, fodd bynnag
“Bryn Menai” yw ei enw.
Un stori arall am “Rose Cottage” cyn terfynu. Cofiaf fy mam yn sôn wrthyf am iddi hi a chwaer
iau dderbyn llythyr o Ffrainc yn ystod y Rhyfel Mawr gan ŵr a ddaeth wedyn yn Ddirprwy
Brifathro Ysgol Y Sir Caernarfon, sef Mr Hugh Griffith ac fel hyn yn union y cyfeiriodd y
llythyr: Misses A. a J. Owen, Bwthyn y Rhosyn, Heol y De, Caernarfon, Gogledd Cymru. Do,
fe gyrhaeddodd ben ei daith!
Diolch i Emyr Jones am ei lythyr diddorol yn rhifyn mis Tachwedd ac am sgwrs ddifyr ar y
ffôn y noson y cyhoeddwyd y papur, sef Tachwedd 12fed.
Cofion, T. Meirion Hughes.

Alun Ffred
Jones
Aelod Cynulliad Arfon

CYMORTHFEYDD
Os oes gennych fater yr hoffech ei
drafod gyda’ch AC mewn cymhorthfa,
yna cysylltwch ag o yn ei swyddfa yng
Nghaernarfon neu ym Mangor:
Swyddfa Etholaeth, 8 Stryd y Castell,
Caernarfon, LL55 1SE
01286 - 672 076
Swyddfa Etholaeth, 70 Stryd Fawr,
Bangor, LL57 1NR
01248 - 372 948
alunffred.jones@cymru.gov.uk
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Cynigir hyfforddiant cerddorol
o safon uchel ar amrywiaeth o
offerynnau a llais. Pob lefel.
Croeso cynnes i bob oed
Grwpiau cerdd i blant
18mis i 3oed yn ystod y dydd
Canolfan Gerdd William Mathias
Galeri, Doc Victoria
Caernarfon, Gwynedd LL55 1SQ
(01286) 685230 • post@cgwm.net
Rhif Cofrestredig Elusennol: 1084271

Wedyn nos Sul 23 Rhagfyr mi gawn ni fynd i
ysbryd yr Ŵyl go iawn gyda noson o ganu
carolau a phlygain yng ngofal SIONED
WEBB, ARFON GWILYM a STEPHEN
REES. Cofiwch ddod i fwynhau Nadolig
traddodiadol 4a6 yng Nghlwb Canol Dre!

CIROPODI PODIATRI
Iola Roberts
M.Ch.S. S.R.Ch.

Galwadau i’r cartref
25 mlynedd o brofiad
HPC cofrestredig

symudol:
07771 278633
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Mae’r Nadolig yn nesáu!

… y plant yn d
echrau cynhyrf
u…

arod yn Noddfa …
Mae’r Dyn Eira’n b
… y goeden
wedi’i
haddurno …

… y bwyd yn
y popty …

… Côr Peblig yn ymarfer eu carolau …

… a phlant Salem yn barod
i gyflwyno drama’r Dolig.
9
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Dolig y plant …
re wrthi’n
d
y
d
d
ra
n
cy
n
lio
o
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ys
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n
la
b
ll
Mae ho
…
paratoi’n brysur at y Nadolig

… yn Yr He

… ym Maesincla
… yn Y Gelli

… yng Nghylch M
10
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Yr Hendre

lch Meithrin Y Gelli

… yn Santes Helen

… ac ym Mhendalar!

Ffeiriau Nadolig trosodd 

11
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Mae’n Ffair …

… yn Llanbebli
g

… yn Seilo …
Cafwyd Ffair Nadolig lwyddiannus
iawn eto eleni yn Seilo, a chodwyd
dros £4000 ynddi.
Hoffai’r Pwyllgor ddiolch o galon i
bawb a gefnogodd y Ffair, ac yn
arbennig i Siop Perkins am gael
arddangos y nwyddau yn eu
ffenestr.
Seilo

… ac yn Salem.

Salem

Merched Salem

ENILLWYR
CLWB CANT

I gadw’n gynnes a chlyd cysylltwch â

JOHN HUGHES A’I FAB
Masnachwyr Glo Carmel

Medi
1af
Heledd Iorwerth
2il
Marie Sexton
3ydd Gweneirys Jones
Hydref
1af
L Davies
2il
C Hope
3ydd Eleri Lovgreen

12

01286 882 160
Galwch yn yr iard i weld ein dewis
eang o stôfs traddodiadol a
modern
Cynigwn wasanaeth cyflawn gan
gynghori a gosod eich stôf
Edrychwch ar ein gwefan

www.fflam.biz
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O Sul i Sul
SALEM
Rhagfyr 16: 10 a.m. – Oedfa ieuenctid;
4 p.m. – Cyd addoli yn Seilo.
Rhagfyr 23: 10 a.m. – Oedfa yng ngofal yr
aelodau, cinio bara caws i ddilyn.
5 p.m. – Gwasanaeth Nadolig y plant.
Rhagfyr 25: Bore Nadolig am 9.30 a.m.
Gwasanaeth teulu arferol yn y festri.
Rhagfyr 30: 10 a.m. – Y Gweinidog,
y Parch. J. Ronald Williams.
2013
Ionawr 6: 10 a.m. – Y Gweinidog.
4 p.m. – Gweinidog aelodau Seilo yn cyd
addoli yn festri Capel Salem.
Ionawr 13: 10 a.m. a 4 p.m. – Y Gweinidog.

PLWYF LLANBEBLIG
16 Rhagfyr: Eglwys Santes Fair:
10.30am – Cymun Bendigaid.
Eglwys Llanbeblig: 4pm Gosber a phregeth.
23 Rhagfyr: Eglwys Llanbeblig:
10.30am – Cymun Bendigaid. 6pm – Côr
Eglwys Llanbeblig yn dathlu’r Nadolig.
Noswyl Nadolig: Eglwys Llanbeblig:
11.30pm – Cymun canol nos.
Diwrnod Nadolig: Eglwys Llanbeblig:
7a.m. – Cymun y wawr.
30 Rhagfyr: Feed My Lambs: 10.30am –
Cymun bob oed – croeso cynnes i
deuluoedd a phlant o bob oed; 6pm –
Llithoedd a charolau yng ngolau cannwyll.
2013
6 Ionawr, 2013 (yr Ystwyll):
Eglwys Llanbeblig: 10.30am – Cymun
Bendigaid. 4pm – Gosber a phregeth.
13 Ionawr: Eglwys Llanbeblig: 10.30am –
Cymun Bendigaid. 4pm Gosber a phregeth.

CWMNI LLEOL EFO
CWSMERIAID
O BOB RHAN O’R BYD
Ddwy flynedd yn ôl, fe aeth Sioned ap Gareth
o Ben y Garth ati i sefydlu cwmni a bellach
mae ganddi gwsmeriaid ym mhob rhan o’r
byd.
‘Mi es ati i sefydlu’r cwmni yn 2010’, meddai
Sioned, ‘gan ddechrau drwy fynd i ffeiriau
Nadolig a gwerthu mewn siopau lleol. Mi
wnes i gychwyn drwy wneud lluniau ac
addurniadau wedi’u personoli i blant a
babanod. Daeth cyfle yn fuan i werthu ar wefan Adra (www.adrahome.com), ac yna, cefais
wahoddiad i werthu fy nghynnyrch ar wefan Not on the High Street
(www.notonthehighstreet/sionedapgareth), sydd yn wefan ar gyfer dylunwyr a busnesau bychain.’
’Rwyf wedi datblygu amryw o anrhegion gwahanol dros y ddwy flynedd diwethaf, ac fe
ddewisodd y cwmni fy addurn Nadolig i fod ar dudalen flaen catalog Nadolig y cwmni yn 2011,
a’r flwyddyn yma. Mae’n waith caled, yn enwedig gan fy mod yn gweithio’n rhan amser gyda
Chyngor Gwynedd fel Cydlynydd Partneriaeth Amgylcheddol Gwynedd, ond rwy’n mwynhau
pob eiliad ohono. Dwi hefyd yn falch iawn fy mod yn gallu cynnig popeth yn ddwyieithog.
Mae cwsmeriaid yn dod o bob rhan o’r byd. Dwi newydd anfon anrhegion i Awstralia, UDA,
Sweden a Hong Kong. Dwi’n credu mai’r addurn dwi’n cofio mwy na dim un arall oedd
cwsmer yn gofyn am addurn Nadolig gyda’r neges “A wnei di fy mhriodi?”.
Os am gysylltu gyda Sioned ei chyfeiriad e bost yw: sionedapgareth@hotmail.co.uk

EBENESER
Gwasanaethau am 10 y bore.
Yr Ysgol Sul yn cydredeg.
Rhagfyr 9: Mr Richard Lloyd Jones, Bethel.
Rhagfyr 16: Gwasanaeth Nadolig.
Rhagfyr 23: Y Parch Gwynfor Williams:
Oedfa Gymun.
Rhagfyr 30: Y Parch Reuben Roberts,
Llanwnda.
2013
Ionawr 6: Y Parch Dafydd Hughes,
Rhosbodrual.
Ionawr 13: Mr T Alun Williams,
Rhosbodrual.

SEILO
Rhagfyr 16: Parch Gwenda Richards.
Rhagfyr 23: 10am – Dathlu’r Nadolig;
3pm – Gwasanaeth Nadolig y plant.
Rhagfyr 24: Noswyl Nadolig,
11.30pm – Carol a Chymun. Casgliad tuag at
GISDA.
Rhagfyr 25: 9.30 – Oedfa fer. Casgliad tuag
at GISDA.
Rhagfyr 30: Oedfa bore yn unig.
Parch Megan Williams.
2013
Ionawr 6: Parch Gwenda Richards;
4pm – Uno yn Salem.

Panorama Cymru
19 Stryd y Plas
Arddangosfa o dirluniau trawiadol gan
Geraint Thomas
a ffotograffwyr eraill.
Llogi offer ffotograffig arbenigol.
Argraffu lluniau o safon uchel.
Gwasanaeth fframio.
Gwasanaeth meddalwedd.

Yr Alexandra
Croeso cynnes bob
amser gan Dilys a Ken.
Tafarn gartrefol a chlyd
Cwrw da, gwasanaeth
cyfeillgar
Ffôn: (01286) 672871

01286 674140

OWEN GLYN OWEN CYF
Cigydd i’r Tai Bwyta Gorau
Ffôn: (01286) 672146 • Ffacs: (01286) 677761
2 STRYD BANGOR, CAERNARFON

UN SAFON –
Y SAFON GORAU
AELOD O URDD CIGYDDION

Sefydlwyd 1939

Jason Parry
16 Stryd Bangor
Caernarfon
Ffôn:

(01286) 672366
Symudol:

07900594279

13
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FFILBI
… yn gwylio

a gwrando!

CYFARCHION
Y TYMOR
Wel, mae’r Dolig yma eto a’r holl
rasamatas yn yr archfarchnadau mewn ffwl
swing ers mis Hydref. A chyn i’r trimings
ddod lawr mi fydd yr wyau Pasg yn yr un
siopa. Mae’r ddwy brif Ŵyl Gristnogol yn
cael eu boddi gan natur farus y cwmnia
mawr ma, tydyn? ’Dyn nhw’n gweld dim
ond y cyfle i wneud pres. A gan fod y Pasg
mor bell ar ôl Dolig dyma ni felly yn cael
St Valentine’s Day i lawr ein corn gyddfa
(ond nid Santes Dwynwen, sylwer!). Ac
wedyn weddill y flwyddyn petha fel Sul y
Mamau, Sul y Tadau, Guto Ffowc,
Halowîn. I gyd i wneud yr elw sydd mor
sanctaidd i’r cwmnïa mawr.
Nadolig Llawen amdani am y tro felly.
Ond oni fasa hi’n neis gweld Messrs
Morrisson, Tesco ac Asda a’u tebyg yn rhoi
rhwbath yn ôl i’r gymuned; fel torri 50%
oddi ar brisiau nwyddau i bensiynwyr am
bythefnos dros Dolig neu gynnig gwobrau
da i bob ysgol gynradd yn yr ardal fel eu
bod nhw’n gallu cynnal raffl Nadolig
gwerth chweil. Lot gwell na rhoi dau focs
o stwffing am bris un ’dach chi’m yn
meddwl? Ddigwyddith o? Bah hymbyg.
Rant drosodd!
Yr adeg yma o’r flwyddyn mae pobl (a
llefydd) yn cael gwobrau amrywiol am yr
hyn ddigwyddodd yn ystod y flwyddyn.
Mi ddylai Dre gael ei Rhestr Flynyddol o
Anrhydeddau hefyd. Dyma awgrym neu
ddau.
Sôp Opera y flwyddyn: y Castle /
Castell / Castello. Fel tasa dryg rêd ddim
yn ddigon, cyhoeddi meniw Eidalaidd ond
dim bwyd ar gael am hydoedd. A phan
ddaeth hwnnw (a da oedd o hefyd) fe
ddiffoddwyd y cyflenwad nwy. Mama Mia!

GO-AHEAD

• CLUDIANT I
FAES AWYR
• 24 AWR Y DYDD
• PRYDLON
TEITHIWCH MEWN STEIL
A DIBYNADWY
• PRIS CYSTADLEUOL

TACSI

07760 288009
01286 674400

Croeso cynnes bob dydd
gan

CAFFI CEI
31 Stryd y Bont
Caernarfon
Ffôn: (01286) 672427

Tyˆ Siocled

14Siocled Gorau
17 Stryd y Plas
CAERNARFON
01286 675007

Ond wedyn, arrivederci Castello a
benvenuto Castell (eto) a bwydlen newydd
arall.
Siambyls y flwyddyn: gweler yr uchod!
Siom y flwyddyn: ein dewis o lefydd
bwyta da yn Dre yn mynd yn llai ac yn llai.
Digwyddiad Bizarre y flwyddyn: Caffi Cei
yn troi’n Chainis dros nos, ac yn ôl i Gaffi
Cei yn y bore. Fasa chi wedi cael pris da
am hon’na gan y bwcis rownd gornel! Be
fydd hi nesa tybed? Y Black Boy yn troi’n
Indian? Pwy a ŵyr.
Cynghorydd y flwyddyn: Yn anffodus
ma’r rheithgor dal allan ar hon ys dywed y
Sais. Ond mi fydd ’na enillydd y flwyddyn
nesa gan fy mod i am fynd ati yn 2013 i
gyfri faint o weithiau mae bob un yn gallu
cael eu lluniau yn y C’nafron a Dedli.
Myltitascyr y
flwyddyn: roedd
y panel yma yn
unfrydol, doedd
ond un dewis
posib! Huw
Chemist sydd yn
cael y wobr am
siarad ar y ffôn,
teipio, rhoi ffisig
i bobl, cymryd
prescripsiwn,
sgwrsio efo
cwsmeriad ym mhen draw’r siop, jyglo
tair pêl a balansio plât ar ben ffon i gyd yr
un pryd. Plesar ac adloniant pur!
Nadolig
Llawen diffisig (sori
Huw) i bawb!

SAMARIAID
Mae

Llinell Gymraeg

0300 123 3011
ar gael bob nos rhwng
7.00pm ac 11.00pm

GŴYL FFILM I BLANT A
PHOBL IFANC PICS
(Chwefror 14-17, 2013)
Oes gennych chi ddiddordeb mewn ffilm?
Anfonwch eich ffilmiau byrion i Ŵyl PICS!
Cewch ffilmio ar gamera fideo neu ffôn
symudol; fel unigolyn neu fel rhan o grŵp.
Dewiswch chi pa arddull: Ffuglen, Dogfen,
Arswyd, Comedi, Animeiddio neu Fideo
Pop. Dyddiad cau: 7 Ionawr 2013.
Y GWOBRAU / CATEGORIAU
Cystadleuaeth Sgriptio oed 14-18
(Gwobrau gan Cyfle) 1af £100; 2il £50.00.
Oed Cynradd (Gwobrau gan Cwmni Da)
1af £100; 2il £50.00; 3ydd £25.00.
Oed Uwchradd (Gwobrau gan Antena)
1af £150.00; 2il £100.00; 3ydd £50.00.
Gwobr addewid (Gwobr gan Tinoplis)
£150.00.
Gwobr yr Ŵyl (Gwobr gan Rondo – Prif
Noddwr yr Ŵyl) £500.00
Gwobrwyir yr enillwyr a dangosir y
ffilmiau buddugol ar sgrin fawr theatr
Galeri yn ystod ‘Noson Carped Coch’
(15.02.13). Am ragor o wybodaeth
cysylltwch â pics@galericaernarfon.com neu
lawrlwythwch
y
ffurflen
gais
o
www.gwylffilmpics.com
Ewch ati i roi eich meddwl ar waith!!!

Papur Dre Rhagfyr 2012_PapurDreHydref2010 06/12/2012 12:48 Page 15

AM FUNUD
Yn gynnar iawn ar Radio 4 un bore, mi
glywais i air newydd sbon i mi –
‘McDonaldsisation’. I fathu gair
Cymraeg am y peth, ‘McDonaldseiddio’. McDonald’s ydi’r lle y
medrwch chi, bob amser, brynu’r un
math o bryd, am yr un math o bris,
bwyta wrth yr un math o fwrddd a’r
staff, bob amser, yn gwisgo’r un math o
iwnifform. Fe ddylai’r bwyd ymhob
McDonald’s flasu’n union yr un fath –
a’r un mor seimlyd.
Ar ddechrau’r Ail Ryfel Byd y
sefydlodd y ddau frawd, Richard a
Maurice McDonald, eu tai bwyta
cyflym. Cofiwch, unwaith, yn Ne
Corea, â physgod amrwd, mwy neu lai,
yn symud ar ein platiau ni roedd gweld
yr arwydd McDonald’s ‘fel gweled
wyneb brawd’. O bosibl mai i
McDonald’s yr ewch chithau, leni, i
fwynhau’ch cinio Dolig – McNuggets
cyw iâr, llwyth o sglodion a McFlurry:
Love it To Bits yn bwdin. Ond i godi’ch
calon chi – chi, sy’n gwsmeriaid cyson –
unwaith mewn blwyddyn mae yna’r
fath beth yn bod â Mac Happy Day pan
fydd cyfran o elw un diwrnod yn mynd
at waith dyngarol.
Hwyrach mai un o’n problemau ni fel
eglwysi
a
chapeli
ydi
MacDonaldseiddio. Hynny ydi, fod y
fwydlen mor debyg bob Sul a’r efengyl
mor gyfoethog a’i Christ hi mor fawr.
Wrth gwrs, all y bwyd ei hun, Bara’r
Bywyd, ddim amrywio ond fe all ein
cyflwyniad ni ohono fod yn fwy
perthnasol. A beth, wedyn, am win yr
Ysbryd Glân?
Ond os oes gan McDonald’s 68 miliwn
o gwsmeriaid y dydd mae gan yr
Eglwys Anglicanaidd 77 miliwn o
gwsmeriaid â’u henwau nhw ar y
llyfrau. Wrth gwrs, y gofid ydi nad ydi
miloedd ar filoedd ohonyn nhw byth
yn troi i mewn, y ‘gwin gorau’ neu
beidio, ddim ond ar y Pasg hwyrach ac,
o bosibl, ar Ŵyl y Geni.
HARRI PARRI

YMGYRCH TYFU TASH
YN TASHWEDD!

Yn ystod mis Tachwedd eleni, ymunodd Aled Evans o Ael y Garth, Caernarfon, â’r miloedd
eraill ar draws y wlad i gymryd rhan yn ymgyrch ‘Movember’. Penderfynodd Aled gymryd rhan
yn ymgyrych ‘Tashwedd’ (fel y mae Aled yn ei alw!) am y tro cyntaf eleni er mwyn helpu i godi
ymwybyddiaeth o faterion cancr dynion megis cancr y prostrad a chancr y ceilliau.
‘Tyfu mwstash drwy gydol mis Tachwedd’ – dyna’r syniad’, meddai Aled. ‘Gallwch chi fod mor
greadigol â phosib gyda steil y blewiach cyn belled nad oes barf neu goatee yn cael ei dyfu! Dros
y mis dwi di ceisio steilio y mwstash gan ddefnyddio Freddy Mercury, Magnum PI ac El
Bandito fel fy ysbrydoliaeth!”
Ychwanegodd “Er bod ’na hwyl a lot o dynnu coes ’di bod gyda thyfu’r mwstash, rhaid cofio
pam bod yr ymgyrch dan sylw yn bodoli. Rydyn ni i gyd yn ’nabod rhywun sydd wedi neu sydd
yn dioddef o gancr – yn wir ar lefel bersonol collais fy nhad oherwydd y salwch yn ôl yn 1998.”
“Rheswm amlwg pam y bu i mi gymryd rhan eleni ydi bod cyd-weithiwr i mi yng Nghyngor
Gwynedd ar hyn o bryd yn nghanol brwydr bersonol i drechu cancr y prostrad. Hoffwn feddwl
fod y ffaith fy mod innau ag amryw o gydweithiwr yn y Cyngor wedi cymryd rhan yn yr
ymgyrch yn rhoi cefnogaeth a chryfder iddo yn ystod y cyfnod anodd yma.”
Hoffai Aled ddiolch i bawb sydd wedi’i noddi ac er ei fod bellach wedi shafio’i fwstash (a’i wraig
Sharon yn hynod falch o hynny!), mae dal modd gwneud cyfraniad at yr ymgyrch. Gellir
gwneud hynny drwy ymweld â gwefan Movember Aled: http://mobro.co/aledevans1 neu drwy
fynd a chyfraniad i gartref Aled sef Tŷ Cnau, Ael y Garth, Caernarfon, LL55 1HA.
(Gellir cael rhagor o wybodaeth am ymgyrch Movember ar y wefan http://uk.movember.com/)

GARDDWR YN DRE
Trwsio, twtio, chwynnu a phlannu
Telerau rhesymol
Cysylltwch â

Gwyn Jones . 07881 757533
gwyn27@hotmail.com

NÔL I'R YSGOL efo

Gemwaith o Safon

Trefor Jones
DILLAD YSGOL I FECHGYN A
MERCHED YSGOL SYR HUGH OWEN
AC YSGOL BRYNREFAIL. Dewis
helaeth bob amser mewn stoc.
Crysau chwys o £9.95;
crysau polo o £7.95
Trefor Jones, 8 Y Bont Bridd,
Caernarfon LL55 1AB
01286 676 612

SIOP y PLAS
Dewis cynhwysfawr o
emwaith aur ac arian ar
gyfer pob oed a phoced
Aur Cymru
y Metel (C.Y.M.) a Clogau
Trwsio rhesymol
Stryd y Plas, Caernarfon
(01286) 671030

Ar agor:
Llun, Maw, Merch a
Gwen: 9–5pm
Dydd Iau
9–6pm
Dydd Sul AR GAU
• Arbenigwyr mewn cyflenwi, gosod llefydd tân o
safon yn cynnwys stôfau amldanwydd, llosgi coed,
nwy a thrydan.
• Archwilio simneau â chamera • Sgubo simneiau
Ymgymerir y gwaith gan beirianwyr cymwys a phrofiadol
the-fire-works@btinternet.com

Y Lle Tân
4 Lôn Glanhwfa, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EN

01248 751175
15
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POBOL DRE

y pryd blasus o bysgod a chips. Roedd siopio
i neiniau yn fwy o dasg ond byddai ambell
niwc i’w chael am helpu. Ar ben Stryd y Plas
roedd y becws a mynnai ei nain gael crystyn
perffaith neu ei newid fyddai raid. Prynai
wyau a menyn o fasged wiail gwraig o Sir
Fôn groesai i’r farchnad ar y Stemar Bach.
Gwisgai mewn du o’i chorun i’w sawdl ac
eisteddai ger mynedfa Twll yn y Wal. Yn
siop Joseph Roberts rhaid oedd dweud mai i
Mrs Roberts Castle Ditch roedd o eisiau’r
cig moch, a byddai’n ei sleisio dew ar rif 8
iddi.

Dr Norman Roberts
GLASGOW
Ysgrifennodd Norman Roberts lythyr i
Papur Dre gydag atgofion am Deulu Porth
yr Aur. Holi wedyn pwy oedd y llythyrwr a
deall ei fod yn byw yn yr Alban. Braint i mi
oedd cael copi o’i atgofion (yn Saesneg) am
ei ddyddiau cynnar yn y Dre yn ystod 30au’r
ganrif ddiwethaf. Mae’n gampwaith
llenyddol y dylid ei gyhoeddi. Gyda
chaniatâd Norman, dyma ychydig friwsion
ohono i chi gael blas ar yr hen amser.
PWY YDI NORMAN?
Fe’i ganwyd yn 1926 a’i fagu yn Stryd Shire
Hall. Plymar oedd ei dad Arthur Roberts a’i
daid cyn hynny. Ar ôl gadael y Cownti bu’n
gwasanaethu gyda’r fyddin yn India,
Singapore a Hong Kong. Graddiodd mewn
economeg ym Mhrifysgol Bangor. Dilynodd
gyrsiau mewn llyfrgellyddiaeth a dod yn
ddirprwy lyfrgellydd Sir Gaernarfon yna yn
Lerpwl ac Aberystwyth. Bu’n ddarlithydd
yn Y Bari, Aberystwyth a Phrifysgol
Shefield lle symudodd i fyd y cyfrifydd a
dod yn bennaeth yr adran ymchwil. Mae ei
chwaer Doris Mothersole yn byw yn Lôn
Cefn Du ac mae Dre yn agos iawn at ei
galon.

Doris (Mothersole) a’i brawd Norman Stryd Shire Hall

ROEDD POPETH YN DRE!
Yn ystod ei blentyndod roedd Norman yn
ymwybodol fod Caernarfon yn dref bwysig
gyda nodweddion arbennig. Heb sôn am
gaer Rufeinig a chastell roedd yma dri
sinema, pwll nofio awyr agored, lle bowlio,
lawntiau tenis efo pobol mewn dillad
gwynion yn siarad Saesneg! gwaith nwy

drewllyd, bragdy, dwy efail a marchnadoedd
bwyd ac anifeiliaid prysur. Cedwid y Parc ar
y Morfa mewn cyflwr perffaith. Ar y Cei
roedd y llwythi trefnus o lechi yn le
delfrydol i chwarae cuddio. “Deuai torfeydd
i’r Llys Barn ar adegau fel yn ystod achos yr
Ysgol Fomio yn 1936. Caewyd ein stryd ni a
chefais fy rhwystro rhag mynd adra gan
heddlu diethr, nes dywedodd plismon lleol,
‘Mae o’n iawn, mab Arthur Roberts Plymar
ydi o’.”
Y DOC A’R CEI
Roedd Caernarfon yn dal yn dre forwrol
bwysig. Deuai llongau masnach i’r Doc lle
roedd dwy bont goch symudol a chwchmwd. Yno hefyd roedd melin flawd yn troi
a’r ‘coasters’ yn angori wrth ei hymyl.
Cariwyd coed ar longau i’r iard goed gerllaw.
O’r cei hwyliai’r cwch-patrôl y Beta, a
chychod pysgota o dan Bont yr Aber. Roedd
mynd a dŵad cyson pan laniai’r stemar bach
ac yn yr haf byddai cychod pleser yn galw
wrth y pier. Deuai torf i weld y regata a
phrynu rhaglenni gan y Town Crier ganai
gloch a gweiddi, “A oes Heddwch?”
PENOG PICL A MENYN MÔN
Roedd y ffownten yn byrlymu ar y Maes a
digon o siopau amrywiol fel siop treip a
siopau baco ac un ar stryd Bangor gyda
pheiriant yn malu’r baco yn y ffenest. Yn
ogystal â’r ddwy farchnad, cerddai
gwerthwyr o stryd i stryd fel yr un waeddai
‘Pennog Picl’. Cofiai Norman fynd i nôl
neges i Siop Jones 29 a Star Bach gan fod ei
fam yn cael coel yno yn nyddiau caled y
30au. I Siop Ridyard ar y Stryd Fawr âi i nôl

Roberts y Newyddion
Gemwaith o Safon

44 Y Bont Bridd, Caernarfon

GEMWAITH

01286 672 991
Papurau newydd • cardiau cyfarch • offer
ysgrifennu • Da-da a diodydd • Tlysau arian
a thlysau ffasiwn

Yn newydd eleni – PANDORA
Dewis cynhwysfawr o emwaith
aur ac arian ar gyfer
pob oed a phoced
Aur Cymru
y Metel (C.Y.M.) a Clogau
Trwsio rhesymol
Y Bont Bridd, Caernarfon

(01286) 675733

Ar agor Llun – Sad (5.30am tan yr hwyr)
dydd Sul (5.30am – 12.00). Dosbarthu papurau i’r
drws. Gwasanaeth cyfeillgar bob amser

R. A. JONES A'R MAB
• SIOP DAN CLOC•
37 Stryd Fawr, Caernarfon
2 Llys Penlan, Pwllheli

01286 673121 / 01758 701138
Teganau, modelau - yr enwau mawr i gyd
TEGANAU I BOB OEDRAN
Nwyddau babanod: M&P, Bebecomfort, Cossatto, Jane Chicio a phob math
o ddillad plant 0-6 mlwydd oed.

www.rajonesandson.co.uk
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NADOLIG YN Y 30au
“Ychydig ddyddiau cyn y Dolig, ar ôl holi
mam beth oedd gan Santa Clôs y flwyddyn
honno, caem sgwennu llythyr ato, a’i anfon
i fyny’r simnai. Arferai mam gynilo arian
prin yn y Clwb Dolig, a’u gwario ddau
ddiwrnod cyn yr Ŵyl ar lygod siwgwr,
siocled mewn papur arian, pensiliau lliw,
llyfrau a gemau-bwrdd. Roedd noson cyn
Dolig yn brysur a chyffrous: siopio munud
olaf yn Siop Magi May yn y Stryd Fawr, ac
arogl blawd llif ffresh ar y llawr – tangerîns
wedi eu lapio mewn papur sidan, cnau ac
afalau. Byddai’r siop yn orlawn a phawb
mewn hwyliau da yn dymuno Nadolig
Llawen. Tu allan, dawnsiai fflamau o’r
lampau paraffîn nes rhoi teimlad ein bod yn
byw yn oes Dickens. Dyma noson addurno’r
tŷ. Fel ein cymdogion, nid oedd gennym
goeden. Yn hytrach, yn hongian o’r nenfwd
roedd dau gylch yn ffitio’n gris-groes o fewn
ei gilydd. Lapio rheini wedyn efo papur
crych lliwgar a chlymu’r peli arian, tinsel,
lanteri a chanhwyllau. Byddem yn rhoi
celyn o gwmpas y lle ac uchelwydd uwch
ben y drws i aros am gusan. Cyn mynd i’r
gwely, byddem yn hongian hosan i ddal y
manion bresantau. Byddai Santa Clôs yn
rhoi anrheg ar draed y gwely. Cofiaf gael
injan-dren unwaith a’i chysylltu i’r trydan
heb ofyn am help. Chwythodd yn ddarnau
ar ei thaith gyntaf a thrôdd y cyffro yn siom.
Gŵydd oedd y cig brau a blasus bob amser a
byddai digon o saim gŵydd i fendio pob
afiechyd. Nadolig i’w gofio a Nadolig
Llawen i bawb yn y Dre arbennig.”
MAGI WYN ROBERTS
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LLYFRAU’R ’DOLIG
Mae’r silffoedd llyfrau Cymraeg yn llawn
eto eleni, ac mae’n anhygoel faint o
amrywiaeth sydd ar gael. Nofelau mentrus
gan Alun ‘Cob’ a Dewi Prysor a nofelau
ysgafnach gan Marlyn Samuel a Mari
Jones-Williams. ‘Paned a Chacen’, llyfr
coginio deniadol gan Elliw Gwawr, a
phigion o’r gyfres radio ‘Talwrn y Beirdd’.
Hunangofiant Bethan Gwanas a Dwayne
Peel, a ‘Gair yn ei le’, llyfr trawiadol gan
Gwyn Thomas a Geraint Thomas am 50 o
lefydd llenyddol i fynd i’w gweld. Ac mae
na lawer iawn mwy. Piciwch i’r siopau
llyfrau i weld beth arall sydd ar gael. Ac os
ewch chi, mi fydd na dri llyfr o
ddiddordeb arbennig i ddarllenwyr ‘Papur
Dre’ yno hefyd.
‘Ifan Jones a’r Fedal Gee’ ydi’r casgliad
diweddaraf o straeon am bobol Porth yr
Aur gan Harri Parri. Heb os, dyma un o’r
cyfresi mwyaf pobolgaidd o straeon i gael
eu cyhoeddi dros y blynddoedd diwethaf ,
a’r gamp weithiau ydi trio dyfalu os ydi
rhai o’r cymeriadau a’r digwyddiadau wedi
eu seilio ar bobol a digwyddiadau go iawn
yn nhre Caernarfon.
Pobol go iawn ardal Caernarfon ydi bara
menyn y ffotograffydd Arwyn Roberts,
neu ‘Arwyn Herald’, ac mae ei lyfr
diweddaraf yn llawn dop o luniau o’r
bobol sydd wedi ymddangos ar
dudalennau papurau’r Herald. Roedd
noson gyhoeddi’r llyfr yn Cofi Roc yn
arwydd o ba mor boblogaidd fydd y llyfr
yma , a pha mor dda y mae Arwyn yn
nabod yr ardal, a’i gyfraniad ati dros y
blynyddoedd.
Llyfr sy’n llawn hiwmor ond llyfr sy’n
dangos ochor arall i gymeriad Mari hefyd,
a llyfr sy’n sicr yn dangos fod ganddi
ddawn sgwennu go iawn. Hon ydi ei
chyfrol gyntaf i oedolion, ond y gyntaf o
amryw o lyfrau gobeithio.

Mi fydd na gryn edrach ymlaen wedi bod
at y llyfr nesaf, sef ‘Melysgybolfa Mari’,
casgliad o straeon ac atgofion Mari
Gwilym. Nid hunangofiant, ond pytiau

Hwyl ar y darllen …
difyr tu hwnt mewn
gwahanol. Dyma sut
disgrifio’r llyfr:

sawl
mae

arddull
Mari’n

na-nôg

Y MAES, Caernarfon

‘rhyw fath o gywaith i bawb…pigion yma
ac acw, i un ac oll, yn blant dan gant, gan
obeithio codi gwen yn fwy aml na heb,
hefo ceiniogwerth o ddwyster yma ac acw’.

Cefnogwch Eich Siop Gymraeg!
Popeth Cymraeg o dan un to: Cryno Ddisgiau,
DVDs, Llyfrau, Gemau a Jigsôs, Bagiau i bawb!
Offer cegin, Mwgiau, Cadw-Mi-Gei, Dillad Ysgol,
Hwdis a chrysau-T efo sloganau amrywiol, a
llawer mwy! Gwasanaeth argraffu - gallem
argraffu neges bersonol o’ch dewis ar
grysau/hwdis, mwg, mat llygoden a mwy!
www.na-nog.com 01286 676946
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Darperir yswiriant cartref,
f, car a theithio gan Yswiriant Ageas Cyfy
fynged
dig.
i
wy a Thrydan gan E.ON Energy Solutions Cyfy
fyngedig.
Darperir Nwy
Age UK yw nod masnach Age UK (Elusen rhif 1128267). Defnyddir enw a logo Age UK o dan
gytundeb trwydded rhwng Age UK ac Age UK Enterprises
E
Limited, sef eu cangen gwasanaethau
masnachol. Rhoddir yr elw net i Age UK. Age UK Enterprises Limited, Linhay House, Ashburton,
Devon TQ13 7UP.
P. ID9975 11/10
MP2430V2APR11_ SL036523_12
2_1
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CROESAIR

CLIWIAU HAWS
Ar draws
1. Amddiffynfa (4)
3. Disgrifiad o garrai esgid (8)
9. Safle gorsaf niwclear (5)
10. Siaced Jacob (7)
11. Mae ar ben braich (3)
13. Pentref yng Nghaerfyrddin neu Fôn (9)
14. Dod i ben (6)
16. Anifail mytholegol (1,5)
18. Mae Bryn Fon yn canu am y wlad yma
(5,4)
20. Gweinidog Salem (3)
22. Cafodd Llywelyn loches yma yn 1282 (7)
23. Heb fod yn sâl (5)
25. Cofnod o fywyd o ddydd i ddydd (8)
26. Tenau (4)
I lawr
1. Basged (5)
2. Llwybr mewn capel (3)
4. Arweinydd Plaid Cymru (6)
5. Difywyd (7)
6. Yr hyn gafwyd cyn y llifogydd (5,4)
7. Un o gerddi enwocaf R. Williams Parry
(1,6)
8. Mae’n achosi clefyd y gwair (4)
12. Rhan o Antur Waunfawr (5,4)
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14. Chydig bach (7)
15. Proffwyd neu un heb syniad 7)
17. Disgrifiad o Guinness (4,2)
19. Herc, cam a .... (4)
21. Diwedydd (5)
24. Mae awyr iach yn dod fesul un o’r rhain
(3)
CLIWIAU CRYPTIG
Ar draws
1. Dicell gan actor Americanaidd (mewn
pydew)? (4)
3. Eglwys goll ar ethylenediamine, ond
mae’n dal i gynnal Eisteddfod. (8)
9. Camgymeriad ar y sgwâr, ac mae ar ben!
(5)
10. Annwfn neu nefoedd, efallai, a llyfr da
yn rhacs. (4,3)
11. Ŵyn yn prancio sy’n creu carbon
deuocsid. (3)
13. Maes y dyn, ac El yn dychwelyd i
bentref ger Wrecsam. (9)
14. Arwydd o bwdu, wedi cael cam am lyncu
wy’r Sais… (3,3)
16. … a phum cant a hanner am bedol sy’n
bownsio. (6)
18. Merlot yr eiddil sy’n ddu a gwyn. (4,1,4)
20. Cer i gael dogn o ffisig! (3)
22. Mae Robyn ac Al efo’i gilydd rywsut yn
dangos lle mae’r Faner. (2,5)
23. Pennill Tudur Dylan sy’n enwi’r sant ...
(5)
25. … ac mae un Lloegr a Chatalunya’n stori
nas dryswyd. (4,4)
26. Yn ôl y ddihareb, gall wy neu iâr ddal
dau aderyn. (4)
I lawr
1. Ellyll a welwch gan ddilyn ei waedd. (5)
2. Pa bynnag ffordd yr edrychwn arno,
hwn oedd y cyntaf. (3)
4. Rwy’n mynd gyda darn o farddoniaeth i
gael pren i’r berllan. (6)
5. Un sy’n gweithio i Dduw Lloegr, mewn
siaced heb lewys. (7)
6. A&E, er enghraifft, yn difa 1 arall
rywsut. (9)
7. Ymddolennu tuag adre’n ddu mewn
dryswch. (7)

8. Nwyddau i’w gwerthu am 5c yn yr hen
bres cyn hir. (4)
12. Angen beiro? Cymysgwch finigr â’ch
bys. (9)
14. Gwnes bryd o fwyd, ond fe ddiflannom
ni, felly smaliais. (7)
15. Mae’n braf gweld hwyl Sara yn troi wedi
iddi golli gwynt. (4,3)
17. Corff anllywodraethol sy’n wan ar ôl
cant ar y go. (6)
19. Ai o fewn terfynau Nefyn y gwelaf fam
fy nhad? (4)
21. Cyflym? Yn y nos, ydynt! (5)
24. Treth? Paid â sôn! (3)
ATEBION HAWS TACHWEDD
Ar Draws: 1. Gwylanod. 6. Dyma.
8. Cardod. 9. Rysáit. 10. Swyddfa’r Sir.
12. Llanelli. 14. Tawelu. 15. Maes Garmon.
19. Gwylog. 20. Tystio. 21. Asyn.
22. Ensyniad.
I Lawr: 2. Wyau. 3. Lodes. 4. Nid myfi.
5. Di-rif.6. Distryw. 7. Meirioli.
11. Paradwys. 13. Epsilon. 14. Tomatos.
16. Argae. 17. Noson. 18. Tila.
Enillydd: D. A. Jones, 30 Stryd Margaret,
Caernarfon.
ATEBION CRYPTIG TACHWEDD
Ar draws: 1. Actorion 6. Cadw. 8. Madarch.
9. Morwyn. 10. Awdur nofel. 12. Panama.
14. Pianydd. 15. Dan y tonnau. 19. Marina.
20. Ostler. 21. Giach. 22. Alawon da.
I lawr: 2. Clap. 3. Obama. 4. Iechyd da.
5. Nemor. 6. Cardota. 7. Dwy fenyw. 11.
Calamari. 13. Awyr iach. 14. Pandora. 16.
Osama. 17. Un tro. 18. Seld.
Enillydd: S. Jones, 51 Ffordd Crwys,
Penrhosgarnedd.
Anfonwch eich atebion erbyn diwedd y mis
at Trystan Iorwerth, Graigwen, Lôn Ddewi,
Caernarfon. LL55 1BH. Tocyn llyfr yn
wobr i’r enillydd.
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SEGONTIUM ROVERS

DIOLCH DAN!
Mi wyddom yn iawn bod Cymru wedi colli
yn erbyn y Crysau Duon yn ddiweddar.
Ond roedd na un Cymro o Dre ar ei ennill
y diwrnod hwnnw – diolch i Dan Carter,
maswr Seland Newydd ac o bosib
chwaraewr gorau’r byd. Doedd Carter
ddim yn chwarae yn erbyn Cymru – roedd
o wedi’i anafu – ond roedd ganddo chydig
o docynnau’n sbâr. Ac i ennill y tocynnau
hynny fe roddodd Dan dasg i ddarpar
gefnogwyr ar ei gyfrif Twitter. ‘Pwy all
ddod â’r llun gorau o’r Ddraig Goch i
mi?’

Mae tîm dan 7 oed Segontium Rovers yn ddiolchgar iawn i Caernarfon Wanderers
am y peli gawson nhw’n rhodd ganddynt.

Moduron Menai
Dewis helaeth
o geir o’r ansawdd uchaf
am brisiau
cystadleuol
Ffôn: 678681
Ffôn symudol:

07780 998637
Ffordd y Gogledd,
Caernarfon, Gwynedd LL55 1BE
www.moduronmenai.co.uk

NODDI PAPUR DRE
Mae Papur Dre’n ddiolchgar iawn i brif
noddwyr y papur: Cwmni Da,

Cyngor Tref Caernarfon, Cymen,
Galeri, Rondo a’r Black Boy.

Uchod:
Dan Carter
a’r tocynnau i’r gêm
Chwith:
Y Ddraig fuddugol!
Chwith isod:
Y Twît buddugol
gan Sam, ffrind
Carwyn.

Carwyn Roberts

Cafodd gannoedd yn ymateb a’r enillydd
oedd Draig Carwyn Roberts o Lôn Sgubor
Wen. Mae gan Carwyn datŵ bach del o’r
Ddraig Goch ar ei foch … ddeheuol wrth
reswm! Ac fe’i anfonwyd at y maswr gan ei
ffrind Sam o Goleg UWIC. Yn ôl Dan
Carter felly, Draig Carwyn oedd yn
deilwng o docynnau i’r gêm rhwng Cymru
a’r Crysau Duon. Da iawn Carwyn a diolch
Dan!

Os oes unrhyw un arall yn dymuno dod
yn un o’n prif noddwyr, cysylltwch ag
Eleri ar 01286 674314

FFERYLLFA’R CASTELL

01286 672352
Yr unig fferyllfa annibynnol
yn y dre. Gwasanaeth
agos-atoch o’r safon uchaf.
Cyngor, moddion a
chymwynasgarwch.
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PAPUR DRE

Chwaraeon

PAPUR DRE

COLLI YN ANRHYDEDDUS

Er mai colli fu hanes tîm pêl-droed ieuenctid Dre yn 16 olaf Cwpan Cymru fe wnaeth y bechgyn sioe dda iawn ohoni.
2-0 oedd hi ar yr Oval yn erbyn TNS, y tîm gollodd yn y ffeinal y tymor diwethaf. Yn ôl y sôn mae gan TNS
(o Groesoswallt / Oswestry) academi bêl-droed gref iawn sy’n denu chwaraewyr o ochra Cilgwri (Wirrall), Wrecsam ac Amwythig.
Hynny neu beidio fe ddaliodd hogia Dre, Groeslon, Felin a Llanrug eu gwrthwynebwyr tan y chwarter awr olaf pan sgoriodd
TNS ddwywaith. Seren y gêm i Gaernarfon oedd Nathan Williams gyda Meilir Williams yn y gôl a Siôn Phillips
yn yr amddiffyn yn dynn ar ei sodla.
Da iawn yr hogia i gyd oedd neges y tîm hyfforddi.

Caio
a’r Kiwi
Colli yn erbyn y Crysau Duon neu
beidio, Cofi bach gafodd ddiwrnod i’w
gofio yn Stadiwm y Mileniwm oedd Caio
Parry, disgybl yn Ysgol y Gelli.
Ac i goroni’r achlysur cafodd dynnu ei
lun efo blaenasgellwr y Kiwis,
Liam Messam.

PAPUR DRE I BOBOL DRE

