
PAPUR DRE I BOBOL DRE

Rhifyn 70                                     GORFFENNAF 2009                                  Pris 40c 

PAPUR DREPAPUR DRE

...a Gwaith
tud. 13

Gŵyl...
tud. 6

Hwyl...
tud. 10

BE SY YN Y PAPUR?

‘LE MAES’

Ar ôl misoedd o waith, mae'r maes ar fin cael ei agor yn swyddogol.  "Lle braf - tebyg i sgwariau'r cyfandir", meddai rhai.
"Mae'r wyneb yn rhy anwastad", meddai eraill. A beth am y parcio? Aeth Papur Dre i'r Maes un bore Sadwrn i holi. Mwy ar

dudalen 10.

NODDWYD Y RHIFYN HWN GAN CYMEN
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Cadeirydd a Derbyn
Llythyrau
GLYN TOMOS
Garreg Lwyd, 7 Bryn Rhos
Rhosbodrual, LL55 2BT
(01286) 674980
tomos882@btinternet.com

BWRDD GOLYGYDDOL
ROBIN EVANS
(01286) 676963
RHIAN TOMOS
(01286) 674980
TRYSTAN A
CAROLYN IORWERTH
(01286) 676949
GERAINT LOVGREEN
(01286) 674314 
R. ELWYN GRIFFITHS
(01286) 674731 
CATRIN ROBERTS
(01286) 675834
JANET ROBERTS
(01286) 669066
BETHAN EDWARDS

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

Hysbysebion 
ELERI LOVGREEN
Y Clogwyn, LL55 1HY
Ffôn: 05600 157099
Ffacs: (01286) 677599
eleri.lovgreen@btinternet.com

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

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

PWY ‘DI
PWY...

Stiwdio Gwallt
a Harddwch

46 Stryd Llyn, Caernarfon

Rhif Ffôn: 672999
Perchnogion: G Geal a G Evans

Nid yw’r Bwrdd Golygyddol
na’r noddwyr o

angenrheidrwydd yn cytuno
gyda’r farn yn y Papur

Byddwch yn llawer
gwell allan hefo Ni!Ellis Davies a’i Gwmni

CYFREITHWYR

Yn gwasanaethu
pobl Caernarfon ers

1898

27 Stryd Bangor,
Caernarfon LL55 1AT

Ffôn:
(01286) 672437

ellisdavies@btconnect.com

COFIWCH mai’r rhifyn
yma ydi’r un olaf rwan tan

ddechrau Hydref.
Fel y gwyddoch, 'tydan ni
ddim yn cyhoeddi PAPUR

DRE yn ystod misoedd Awst
a Medi. Os bydd gennych
ddeunydd, yn lluniau neu

straeon, ar gyfer rhifyn
Hydref, anfonwch nhw at

Glyn Tomos, Garreg Lwyd, 7
Bryn Rhos, Rhosbodrual,
Caernarfon, LL55 2BT 

neu e-bostio:
tomos882@btinternet.com

neu un o aelodau eraill y
Bwrdd Golygyddol cyn

diwedd mis Medi.  
Mwynhewch yr haf! 

Welwn ni chi ymhen dau fis   

Y RHIFYN NESAF

EGLWYS SANT
BAGLAN,
LLANFAGLAN AR
AGOR

Annwyl PAPUR DRE 
Bydd Eglwys Sant Baglan (Yr
Hen Eglwys) Llanfaglan ar
draeth y Foryd yn agored i'r
cyhoedd dros benwythnos y
12fed a 13eg o Fedi 2009 o
12:30 tan 4 o'r gloch. Mae hyn
yn rhan o weithgareddau
Treftadaeth Ewrop yn ystod mis
Medi, ac yn gyfle i bobl
ymweld ag un o berlau hynafol
yr ardal. Am 4 o'r gloch
prynhawn Sul 13eg, bydd
cyngerdd yn cael ei gynnal gan
bobl ifanc yr ardal. 
Croeso cynnes i bawb.

IFOR WILLIAMS

POBL ERYRI YN
GWAHODD
EISTEDDFOD YR
URDD I’R SIR YN 2012

Ar ôl cyfarfod unfrydol yn
ddiweddar, bydd Eisteddfod yr
Urdd yn ymweld ag Eryri
unwaith eto yn 2012. Roedd
Pwyllgor Rhanbarth yr Urdd
eisoes wedi trafod y mater ac
yn frwd iawn i’r Eisteddfod
ddychwelyd, ac roedd Cyngor

Gwynedd hefyd wedi datgan
cefnogaeth. Bydd yr Urdd yn
estyn gwahoddiad i bobl,
tirfeddianwyr ac ardaloedd
gynnig safleoedd addas ar
gyfer eu hystyried ar gyfer
maes yr Eisteddfod.

Y cam nesaf fydd sefydlu'r
pwyllgorau amrywiol. Bydd y
cyfarfodydd cychwynnol ar 
22 Medi 2009 yn Ysgol Syr
Hugh Owen. 

Llythyrau

ENILLWYR CLWB CANT
Papur Dre
Mehefin 2009
1af Nia Pyrs                        24
2il  Jennifer Roberts             1
3ydd Gwyddfid Jonea         16

PRISIAU'N CODI
O fis Hydref ymlaen, bydd pris Papur Dre'n codi - am y tro cyntaf

mewn chwe blynedd. Papur Dre yn y siop - 50c. Tanysgrifiad - £6.00 y
flwyddyn. Papur Dre drwy'r post yn y DU - £12. Papur Dre drwy'r post 
dramor - £24. Pris hysbysebu yn y Papur. Maint bach - £55 y flwyddyn
Maint canol - £110 y flwyddyn. Maint mwyaf - £220 y flwyddyn. Pris

hysbysebion misol i'w drafod yn unigol

Sadwrn Gorffennaf 11
Diwrnod ll’nau, peintio murlun yn y cwrt tenis a
pherfformiad! 12:00yh yn Noddfa. 1:30 Perfformiad byr ar
ail-gylchu yn Feed My Lambs
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CAFFI
BWYTY

BAR
Y Maes, Caernarfon, LL55 2YD

(01286) 673100

Siambrau Banc Lloyds
Caernarfon

Swyddfeydd ym Mangor,
Porthaethwy a Chaergybi

Tudur Owen
Roberts, Glynne & Co.

Ffôn: (01286) 672207

Cyfreithwyr

Y Pantri Cymraeg
6 Y Maes, Caernarfon 673884 

Cynnyrch Lleol
Cawsiau, Siocledi, Pate, Cigoedd,
Pysgod, Gwinoedd, Gwirodydd,

Danteithion lu
Hamperi bwyd ac anrhegion

trwy’r flwyddyn
Bar salad a chownter deli ac

amrywiaeth wych o frechdanau ffres
i’w cludo allan

Paratoir bwffes ar gyfer cyfarfodydd,
partïon ayb

Oriau agor: 9.30 – 5.00
Y cyfan o Gymru

www.ypantricymraeg.co.uk 
<http://www.ypantricymraeg.co.uk> 
eandk@ypantricymraeg.plus.com

3

DECHRAU DA

CYSTADLEUAETH DDWYIEITHOG AR SGWENNU YSGRIF
AR Y TESTUN “COFI GWERTH CHWEIL/A WORTHWHILE COFI”.
Bydd y Wefan Caernarfon Online yn cynnal cystadleuaeth sgwennu ysgrif heb fod dros 1000 o eiriau ar y testun uchod a derbynnir
ceisiadau yn y Gymraeg neu yn Saesneg. Cynigir gwobrwyon fel a ganlyn 1af £25, ail £15 a £10 i’r trydydd ac am fwy o fanylion
cysyllter â Caernarfon Online, 16 Pen y Graig, Caernarfon, ffôn  01286 676166, e-bost: mail@Caernarfononline.co.uk. 
I roi syniad i ymgeiswyr o’r math o ysgrif a ddisgwylir, awgrymir iddynt edrych ar golofn fisol hynod boblogaidd Margaret Wyn
Roberts, ‘Pobol Dre’ yn Papur Dre. Dyddiad cau ar gyfer y gystadleuaeth Medi 30, 2009.

Braf gweld busnesau'n mentro yng Nghaernarfon - dyma dri sydd
wedi cael dechrau da.

BWYTA YN 
Y CASTELL
Mae’r Castell
wedi cael ei
weddnewid yn
ddiweddar. Yr
un efo to arno,
hynny yw.
Ac yn y tair
wythnos gynta
ers ail agor
m a e ’ r
c o g y d d i o n ,
Padrig Jones a
Gavin Owen,

wedi paratoi bron i 800 o brydau bwyd,
boed frecwast, ginio neu swper.
Brodor o Gaerdydd ydy Padrig, sefydlodd

dŷ bwyta adnabyddus Le Gallois gydag
aelodau eraill o’i deulu. Cyn hynny bu’n
gweithio yn yr Hilton, Park Lane,
Llundain ac yn un o dai bwyta yr enwog
Marco Pierre White. Mae ganddo hefyd
gysylltiadau â Dre gan fod ei gyfnither
Llinos a’i merch Lowri yn byw yma ers
blynyddoedd. Bydd Lowri yn gweithio yn
y Castell yn achlysurol.
Brodor o Aberpennar (Mountain Ash) ger

Aberdâr ydy Gavin, fu hefyd yn gweithio
yn Le Gallois a Nant Ddu Lodge ar Fannau
Brycheiniog, y gwesty hwnnw mae llawer
ohonoch, siŵr o fod, wedi’i basio ar y
ffordd i Gaerdydd (ond erioed wedi aros
ynddo!)

A barnu oddi wrth boblogrwydd y Castell
mae Padrig a Gavin yn cael cryn hwyl arni.
Mae canmol i’r bwyd a’r cogyddion yn eu
tro yn canmol y cynnyrch cyfan gwbl leol
maen nhw’n ei goginio.

PERCHENNOG NEWYDD
‘BLODYN TATWS’ 

‘Dyma be dwi wedi bod isio gwneud
'rioed.’ Dyna oedd gan Lynda Hughes,
perchennog newydd siop flodau ‘Blodyn
Tatws’ yn 19, Stryd y Plas i’w ddweud wrth
i ohebydd PAPUR DRE alw heibio i’r siop.
Mae hi dros fis bellach ers i Lynda gymryd
drosodd y busnes ac fel hogan o dre mae hi
wrth ei bodd bod y cyfle wedi dod iddi gael
siop ei hun. 

Mae’r siop yn gwerthu blodau ffres ac
artiffisial, blodau mewn basgedi, potiau
blodau, cardiau cyfarch ac atodiadau
blodau – y cyfan ar gyfer unrhyw achlysur
boed yn briodas, yn ddathliad pen-blwydd
neu’n angladd. 

SIOP NEWYDD I’R CRYDD

Yn rhifyn Mis Mai, fe gofiwch fod erthygl
am siop y Crydd, sef Gwyndaf Williams a’i
Fab, yn eich hysbysu eu bod ar fin symud
eu stondin i Stryd Llyn.  Wel, mae'r hogia
bellach yn y siop newydd ac yn gweithio’n
hynod o galed yn trwsio esgidiau, torri
goriadau o bob math, rhoi strapiau a batris
mewn oriawr, engrafiadau a thlysau ar
gyfer pob achlysur, a thrwsio a glanhau
gemwaith.

Hoffai Gwyndaf a’i fab Gerwyn ddiolch o
galon am yr holl gefnogaeth a gafwyd, yn
ogystal ag i Gyngor Gwynedd a
Llywodraeth Cymru am eu grant.  Maen
nhw bellach wedi hen ymgartrefu yma ac
yn edrych ymlaen at eich gweld. 
(Elen Medi)

Padrig Jones (ar y chwith) a Gavin Owen

Y Gegin Fach
5-9 Penllyn, Caernarfon

01286 672165
Dewis helaeth o fwyd ffres,

gan gynnwys brecwast, byrbrydau,
prydau llawn, cawl a chacenni cartref.

Y cyfan mewn awyrgylch Cymreig cartrefol.
Darperir ar gyfer partïon preifat a chyfarfodydd hefyd.

Croeso cynnes gan Alwyn a Pat yn disgwyl pawb.
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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

Emyr Thomas a’i Fab Moduron Menai

Ffôn: 678681
Ffôn symudol:

07780 998637
Ffordd y Gogledd,

Caernarfon, Gwynedd LL55 1BE
www.moduronmenai.co.uk

Dewis helaeth
o geir o’r ansawdd uchaf

am brisiau
cystadleuol

Ffôn: 01286 677771

7B Stryd y Plas,
Caernarfon

Gwynedd LL55 1RH

Croeso cynnes bob dydd
gan

31 Stryd y Bont
Caernarfon

Ffôn: (01286) 672427

CAFFI CEI
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Meddwl am y Dyfodol
Yr adeg yma o'r flwyddyn, bydd
Blwyddyn 12 yn dechrau meddwl am
eu dyfodol

Mi aeth criw ohonyn nhw i Ffair
Addysg Uwch Prifysgolion Prydain yn
Lerpwl yn ddiweddar. A dyma rai
ohonyn nhw'n ymholi ac yn trafod
gyda thiwtoriaid mynediad ar
stondinau'r gwahanol brifysgolion. 

Cynhaliwyd diwrnod paratoi ar gyfer
mynediad i brifysgolion UCAS yn y
brifysgol ym Mangor hefyd a chyfle i
gael blas ar rai o'r cyflwyniadau a'r
darlithoedd.

Ysgol Syr Hugh Owen

Y Gymdeithas Rhieni ac
Athrawon
Llwyddodd y Gymdeithas Rhieni ac
Athrawon i godi £240 tuag at wella
gwedd ardal y neuadd yn yr ysgol drwy
gynnal stondin gwerthu cacennau ar y
maes.  Diolch yn fawr iawn i'r rhieni, y
staff a'r disgyblion a fu'n gweithio mor
galed. Cynhelir Cyfarfod Blynyddol y
Gymdeithas i groesawu rhieni newydd
Nos Fercher, Medi 23 am 6.00 yn yr
ysgol.  Croeso cynnes i bawb

Splash!
Aeth criw o ddisgyblion blwyddyn 9
Syr Hugh draw i Ganolfan Chwaraeon
Dŵr Plas Menai'n ddiweddar i ffilmio
eitem i Asiantaeth yr Amgylchedd.
Nhw oedd yn gyfrifol am ariannu'r
cynllun 'Splash' oedd yn rhedeg yn y
Ganolfan rhwng y  Nadolig a mis
Ebrill. Roedd y cynllun yn caniatáu i
ddisgyblion lleol fwynhau diwrnod o
weithgareddau dŵr am £5 yn unig ac fe
fanteisiodd 36 o ddisgyblion Syr Hugh
ar y cyfle.

Disgyblion yn y llun: (o'r chwith i'r
dde) Lliwen Jones, Cai Pritchard, Siân
Evans, Gerallt Owen, Yasmin Ghaddar,
Lois Hughes.
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Adda ac Efa
ARBENIGWYR GARDDIO

Os am weld eich gardd ar ei gora’
Codwch y ffôn, galwch ADDA ac EFA

Twtio, plannu, chwynnu…
chewch chi neb gwell!

Rhif ffôn: 674400
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Ysgol Y Gelli

Cafodd rhai o fechgyn Blwyddyn 6 gyfle i addurno waliau Ysgol y Gelli gyda Lowri Ifor o
Ysgol Syr Hugh Owen – diolch yn fawr iawn iddi am ei gwaith.

Ysgol Santes Helen

Mwynhaodd y criw yma benwythnos llawn hwyl a phrysurdeb yng Nglan-llyn.  Daeth
cwmni Key Strings i'r ysgol i roi sioe gerddorol. Roedd y sioe yn ddoniol iawn a dysgodd
y plant dermau cerddoriaeth ac am y cyfnodau gwahanol yn hanes cerddoriaeth. Cafodd y
plant gyfle i arddangos eu gwaith celf yn Oriel y llyfrgell am wythnos. Agorwyd yr
arddangosfa'n swyddogol gan Father Santhosh

Pobl Pres
Bu dau dîm o Ysgol Syr Hugh Owen
yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth
'Her Y Farchnad Stoc' yn y brifysgol.
Fe ddaethon nhw'n bumed ac yn
seithfed allan o 25 ysgol a choleg ar
draws Gogledd Cymru. Ar ôl dechrau
gyda £13,000 'roedd rhaid i'r timau
fuddsoddi mewn stoc gan gadw golwg
fanwl ar y newyddion a symudiadau
ariannol y cwmnïau yn ystod y dydd.
Erbyn diwedd yr her, 'roedd y ddau
dîm wedi cyfansoddi portffolio anferth
o dros £50,000 yr un! Felly, os 'dach chi
isio cyngor ariannol yn ystod y
dirwasgiad....

Dau'n ymddeol ar ôl
blynyddoedd o wasanaeth
Ddiwedd Tymor yr Haf, bydd yr ysgol
yn ffarwelio â Mrs Gwenda Morgan
Jones a Mr Iwan Roberts.  Mae Mrs
Gwenda Morgan Jones wedi bod yn
athrawes yn yr adran Addysg
Grefyddol am 35 o flynyddoedd ac mae
Iwan Roberts wedi bod yn Swyddog
Presenoldeb yn yr ysgol am 11
mlynedd.  Diolch yn fawr iawn iddynt
am yr holl waith caled dros y
blynyddoedd a phob lwc iddynt gyda'u
hymddeoliad.

Helpu Plant Zambia
Mae plant Ysgol Syr Hugh Owen wedi
bod yn brysur iawn unwaith eto eleni'n
casglu arian tuag at Ysgol Itala yn
Zambia. Maen nhw wedi casglu'r swm
anhygoel o £7102.96 ac am ddweud
diolch wrth y gymuned leol am ei
chefnogaeth a'r nawdd a gawsant gan
Fanc Barclays.
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Pob Dim i Ddodrefnu’r T ŷ
Canol y Dref, Caernarfon LL55 1NN

Parcio aml-lawr, 100 metr i ffwrdd
Ffôn: 01286 676040 Oriau Agor Llun - Sadwrn 9.30 - 5.00

DODREFN
A LLORIAU

CARPEDI

JJoohhnn WWiilllliiaammss
Yn ôl at eich gwasanaeth! 

Ffôn: (01286) 674432
Symudol: 07721 750958

Sefydlwyd 1972

Cyflenwi a Gosod Carpedi
TEILS CARPED, FEINYL, MATIAU

LLORIAU PREN

MEDI
Bar Coffi

Stryd y Plas (01286) 674383
Bwyd drwy’r dydd

Agored yn hwyr dros y penwythnos
Coctels 2 am bris 1 (8.00 – 10.00)

GWYL GANOL HAF

Pwyllgor yr ŵyl Martin Ellis, Hywel Roberts, Myfi Powell-Jones, Bill
Parry, Tony Y. Williams, Mair  E. Williams.

Yng Ngŵyl Canol Haf Caernarfon eleni roedd llawer o stondinau
yn casglu arian at achosion da wrth werthu nwyddau. Fel rheol,
roedd ffair i’r plant wrth ymyl y Clwb Hwylio a phawb yn
mwynhau gweld Dawnswyr y Gelli oedd wedi eu hyfforddi gan
Karen Pritchard yn eu dillad lliwgar.  Roedd aelodau’r pwyllgor
yn brysur yn codi’r stondinau ac yn gwneud paned.

Ar stondin yr NSPCC dywedodd Mrs Brenda Jones Ffordd
Marchlyn, “Wrth ddarllen hanes John Flynn yn “Pobol Dre”
daeth atgofion o’m plentyndod gan i mi glywed mam yn sôn
llawer am y tân yn Lôn Crwyn a’r hogan fach yn llosgi i
farwolaeth. Mi fyddai yn edrych ymlaen am ddarllen PAPUR
DRE bob mis.” (Llun ar y dudalen flaen: Marie Evans, Brenda
Jones, Ann Evans, June Richardson, Ruth Evans ar Stondin
N.S.P.C.C.) 

MWYNHAU'R CYSTADLU A’R ENNILL
Yn ddiweddar fe drodd lwc a llwyddiant Mrs Iona Jones o
Fethesda Bach yn fantais ariannol o £50 i PAPUR DRE. Yn y

gystadleuaeth Croesair
Diwrnod y Llyfr 2009
croesair Iona Jones oedd un
o’r tri ateb cywir cyntaf i
ddod allan o’r het ac o
ganlyniad, fe enillodd docyn
llyfr gwerth £30 iddi hi ei
hun a £50 i’w phapur bro o’i
dewis. Yn ffodus, i ni Papur
Dre oedd y papur bro hwnnw.

Mae Iona Jones, a arferai fyw yn Ael y Garth, Caernarfon cyn
symud gyda’i gŵr Brian i Fethesda Bach tua dwy flynedd yn ôl,
wedi hen arfer ennill cystadlaethau. Bob penwythnos mae hi'n
cystadlu ar gystadlaethau croesair y Sunday Express a’r  Daily
Telegraph a’r Sunday Telegraph. Dros y blynyddoedd mae hi wedi
ennill gwobr gysur tair gwaith efo’r Express. Tua deng mlynedd
yn ôl mewn cystadleuaeth yn un o’r papurau lleol enillodd wobr o
wyliau 11 diwrnod gwerth bron i £2,000 iddi hi a’i gŵr yng
Ngwlad yr Iesu. Ers hynny mae wedi llwyddo i ennill llu o
wobrau, o ginio am ddim i aros penwythnosau mewn gwestai o
safon. Unwaith, mae wedi llwyddo i gael cwmni Gordon Ramsay
y cogydd enwog yn Llundain.
Ond, yn bwysicach na dim, mae hi wedi ennill cystadleuaeth

croesair PAPUR DRE dair gwaith! Pleser ydi’r holl gystadlu yma
iddi a phan mae hynny yn arwain at lwyddiant yna mae hynny yn
gwneud y cyfan yn werth chweil. 

Siop Iwan
Papurau Newydd • Da-da, Cardiau, Nwyddau Ffansi

Presantau

43 Stryd y Bont Bridd, Caernarfon 

(01286) 673300

ˆ

Iona Jones - Cystadleuydd ac
Enillydd heb ei hail!

Dathlu Llefaru
Ar ôl cipio’r wobr gynta yng nghystadleuaeth llefaru blwyddyn 6
a iau yn Steddfod yr Urdd, Caerdydd fe fu’r criw buddugol o
Adran Tref y Gelli yn dathlu mewn steil. Fe gawson nhw dynnu’u
llun gyda’u medalau a’u tarian gan Geraint Thomas o Stiwdio
Panorama Cymru. Tipyn o syrpreis i’r genod oedd bod Rhydian
Lewis (Jonathan yn Rownd a Rownd ) yno i dynnu llun efo nhw.
Ond roedd hynny’n plesio! Fel y cinio yng ngwesty’r Castell, y
tocynnau llyfrau gan Palas Print a’r trip annisgwyl i Hafan y Môr
Pwllheli. Mae’n werth cystadlu yn Steddfod yr Urdd! 
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Pryd i bawb
Arlwyo at bob achlysur yn
unrhyw leoliad
Bwffe blasus o safon

• Priodas • Cyfarfodydd busnes
• Bedydd/Parti /Te angladd 
• Basged Picnic
• Bwyd yn unig neu gwasanaeth llawn
Cerid Mackinnon Ffôn: 01286 673190
Symudol: 07774 925502

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

PETER HARROP
B.Sc. (Anrh) MCOptom

OPTOMETRYDD
OPTEGYDD

43, Stryd Llyn, Caernarfon

(01286) 673631

GGwwyynnddaaff WWiilllliiaammss aa’’ii FFaabb
15 Penllyn, Caernarfon

(01286) 675433
Trwsio esgidiau, Torri goriadau

Gosod straps a batris oriawr
Engrafiadau a chwpanau ar

gyfer pob achlysur

FFRINDIAU 
YSBYTY ERYRI 

Mae gan dref Caernarfon le i ymfalchïo yn
y gwaith elusennol a wneir gan fudiadau
gwirfoddol lleol ac yn eu plith mae
Ffrindiau Ysbyty Eryri, sydd eleni yn
dathlu deugain mlynedd o wasanaeth
clodwiw. Meddai Mrs Jane Eryl Jones,
Llywydd Ffrindiau Ysbyty Eryri, ‘Y prif
amcan ar hyd y blynyddoedd fu ac yw i godi
arian i brynu offer ar gyfer ac er budd y cleifion’

Llwyddwyd yn ystod y deugain mlynedd
diwethaf i godi miloedd o bunnau – dros
£54,500 i gyd, i brynu amrywiaeth o offer
defnyddiol ar gyfer triniaethau meddygol
neu therapiwtig neu o fantais ar gyfer
nyrsio. Bob prynhawn Sadwrn a Sul
cynigir gwasanaeth te neu goffi a lluniaeth
ysgafn i ymwelwyr y cleifion, gwasanaeth a
werthfawrogir yn fawr.  Gwneir swm
sylweddol bob blwyddyn trwy gynnal bore
coffi gyda byrddau gwerthu a chodir arian
trwy wahanol weithgareddau. Daeth
Ffrindiau Ysbyty Eryri hefyd yn sianel i
roddion er cof am gleifion a fu farw yn yr
ysbyty, yn ogystal ag arian gan gyn-gleifion
a’u teuluoedd i ddiolch am y gofal tyner a
gawsant yno. 

Yn ogystal â Mrs Jane Eryl Jones fel
llywydd, cadeirydd pwyllgor Ffrindiau
Ysbyty Eryri yw Mrs Margaret Haines
gyda Mrs Mair Williams fel Is-Gadeirydd;
Mr John Arthur Jones fel trysorydd, Miss
Enid Lewis Jones fel ysgrifennydd, a Mrs
Dorothy Pritchard a Mrs Olwen Peris
Jones fel trefnwyr rota y gwasanaeth te. 
Os dymuna unrhyw un helpu’r Ffrindiau
mewn unrhyw fodd, cysyllter â'r
ysgrifennydd ar 01286 672931.

JUST NATURAL

Bwydydd Iach a deunydd Bragu
4 Penllyn, Caernarfon

01286 674748
Dewis helaeth o fwydydd iach, bwydydd cyflawn, 

fitaminau ac ychwanegion.
Barod bob amser i archebu nwyddau

sydd ddim yn y siop.
Stoc mwyaf gogledd Cymru o Berlysiau a sbeisiau. 

Cafodd Cadéts Sgwadron Eryri eu
gwobrwyo yn y Baracs ar 26 Mehefin.
Dangoswyd ffilm o’u gweithgareddau awyr
agored yn gleidio a gwersylla. Daeth nifer o
gadéts newydd i’r parêd. Un o hogia’r Dre
sy’n rhoi oriau o’i amser hamdden i’w

ABSEILIO O BEN
TWR MARCWIS  
Abseilio 110 troedfedd lawr Tŵr Marcwis.
Dyna ddaru Erica Jones a Pauline Griffiths
yn ddiweddar er mwyn codi arian at Tŷ
Gobaith. Wrth longyfarch y ddwy mae
angen hefyd llongyfarch Erica ar ei
dyweddïad yn ddiweddar. Mae Erica yn un
o ddarllenwyr Papur Dre ar Dâp. 

hyfforddi ydi Dilwyn Owen, Twtil a gafodd
un o’r gwobrau am ei waith gwirfoddol.
Cadeirydd y noson oedd Richard Foxhall a
gyflwynodd wobr arbennig i Enfys Griffith
un o gyn ddisgyblion Syr Hugh Owen sy’n
gobeithio dilyn gyrfa gyda’r Awyrlu.

GWOBRWYO YN Y BARACS

Carwyn Evans, Nathan Lewis, Sam Evans ac Alfie Griffith gyda’r hyfforddwr Dilwyn Owen
yn y Baracs.

Yn y llun: Pauline (ar y chwith) ac Erica.

ˆ
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Rhif Cofrestredig Elusennol: 1084271

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

A hithau’n nesáu at yr amser pan fydd
cannoedd lawer o ymwelwyr i’w gweld ar
strydoedd ein tref, da oedd clywed am fenter
gan griw o saith o amaturiaid brwdfrydig
sy’n ymhyfrydu yn hanes Caernarfon.
Adnabyddir hwynt fel Treftadaeth Gwydion
ac ar y dechrau nid oeddynt yn awyddus i
ddatgelu eu henwau, ond yn ddiweddarach
newidiasant eu meddwl ac fe gofnodir
enwau'r saith ohonynt  ar waelod yr ysgrif
hon. Daethant at ei gilydd am yr eildro ers
blwyddyn y mileniwm i lunio arddangosfa
hanesyddol o gyfnod y Celtiaid, y
Rhufeiniaid, a’r Canol Oesoedd a chyda sylw
arbennig i hanes morwrol y dref yn ystod y
19 ganrif.
Gan mai yn siop fawr Celtica, Doc Fictoria

y penderfynwyd lleoli’r arddangosfa, yn
naturiol ddigon rhoir sylw arbennig i
adeiladu’r doc o’r cyfnod y gosodwyd y
garreg sylfaen gan y Maer,  Llewelyn Turner.
Yn Nhachwedd 1868 oedd hynny, ddwy
flynedd cyn ei ddyrchafu’n farchog a’i
wneud yn Gwnstabl Castell Caernarfon.
Arddangosir darlun mawr o gynllun a
ddarparwyd ganddo ef, ond a wrthodwyd
gan Ymddiriedolwyr yr Harbwr, gan iddynt
ei ystyried yn rhy uchelgeisiol a chytunwyd
ar gynllun fel y mae’r doc i’w weld heddiw.
Rhydd yr arddangosfa lawer o sylw
haeddiannol pellach i Llewelyn Turner ac
i‘w gyfraniad sylweddol,  ef a’i gyfaill
mynwesol Y Parch J. Crawley Vincent, Ficer
Llanbeblig,  adeg epidemig y colera yng
Nghaernarfon yn 1866/67. Gyda chymorth
lluniau, dangosir pa mor druenus oedd
amodau byw yn y dref yn ystod y cyfnod pan
nad oedd yma gyflenwad digonol o ddŵr
glân na system garthffosiaeth ar gyfer y
trigolion.
Ond i ddychwelyd at brif nodweddion yr
arddangosfa, sef rhoi cipolwg i’r brodor a’r
ymwelydd o’r hen dref fel porthladd allforio
llechi pwysig yn y 19 ganrif, rhoir sylw
dyladwy i gapteiniaid llongau ac i ferch a
enillodd ei phlwy yma fel athrawes a ddysgai
forwriaeth i ddynion ifanc yr oedd eu bryd
ar yrfa forwrol. Cyfeirir at un capten yn
arbennig, Captain John Pritchard a anwyd
ym Mhenllyn yn 1845 ac a aeth i’r môr fel
“cabin boy”ar un o sgwneri Caernarfon yn
13 oed  ac a safodd arholiadau i ddod yn
Feistr ar ei long ei hun. Ymunodd â chwmni
Cunard  yn 1880 ac ar ôl 14 blynedd fel Mêt

dyrchafwyd ef yn Gapten a diweddodd ei
yrfa fel Capten llong fwya’r byd yn ei dydd, y
“Mauretania”. 
Ellen Edwards, a anwyd yn Amlwch ac a

ddaeth i Gaernarfon yn 1830, yn 20 oed i
agor ysgol yn ‘New Street’ i ddysgu
Morwriaeth oedd yr ail. Bu hi a’i merch yn
ddiweddarach yn hynod lwyddiannus yn
trosglwyddo’r  wybodaeth angenrheidiol i
wŷr ifanc  i’w galluogi i sefyll arholiadau i’w
haddasu ar gyfer ysgwyddo cyfrifoldebau fel
swyddogion a chapteiniaid.
Caiff yr awyrennwr a’r iotiwr enwog a aned
yn Stryd y Castell yn 1884 hefyd sylw. Neb
llai, wrth gwrs, na Grŵp Capten Lionel
Wilmot Brabazon Rees, V.C., O.B.E., M.C.,
A.F.C. a chofnodir ei hanes yn gadael Porth
yr Aur ar yr Ail o Orffennaf 1933 yn ei iot
“May” ar ei ben ei hun ac yn hwylio i’r
Bahamas mewn dau fis ac ugain diwrnod.
Am ei wrhydri derbyniodd y “Blue Water
Medal” gan y “Cruising Club of America”
medal sydd bellach yn drysor pennaf ei hen
glwb, sef y Clwb Hwylio Brenhinol Cymreig
ym Mhorth yr Aur.
Hefyd, o safbwynt personol,  balch oeddwn

o weld llun fy nhaid, Joseph Jones, (Cogydd)
yn un o griw y Barc pedwar mast
‘Moeltryfan’ cyn iddynt adael Ynys y Barri
yn Hydref 1893 am Dde America; ei siwrnai
olaf ac ni ddychwelodd adref.  Bu farw o’r
Yellow Fever yn Rio de Janeiro ar Chwefror
9, 1894, bum mis cyn geni fy mam ar
Orffennaf 12.

At ei gilydd mae’r manylion a nodir gan
Gwydion yn gywir ac eithrio blwyddyn
marw Llewelyn Turner ar un o’r paneli, er ei
fod yn gywir ar rai eraill. Mae’n amlwg fod
camargraffu wedi digwydd yma gan y
cofnodir y blynyddoedd  y bu byw fel 1823 –
1905. Y gwir yw mai ar Fedi 19 1903 y bu

RHOI CAERNARFON AR Y MAP HANESYDDOL

TOWN CABS
Perchennog:

Brian O’Shaughnessy

TACSI   
TACSI
TACSI

01286 676091
07831 268995

Siwrneiau Lleol

Meysydd Awyr

Dydd a Nos

Car 7 person

farw yn 80 oed  ac i’w fywgraffiad gan J.
Edmund Vincent “Memories of Llewelyn
Turner” gael ei gyhoeddi rhyw chwe mis
ynghynt. 
Roeddwn yn siomedig braidd na fuasid wedi
llwyddo i gynnwys hanes lansiad y bad
achub “Llanddwyn” (Bae Caernarfon) yn
1866 mewn lle mwy amlwg, yn enwedig ar ôl
i Gwydion gyhoeddi bod hwn yn un o’i
blaenoriaethau. Mae hanes sefydlu bad
achub Caernarfon yn 1815 yn Llanddwyn yn
wybyddus i bawb a ddarllenodd lyfr brodor
o Gaernarfon, y diweddar Ivor Wynne Jones,
“Shipwrecks of North Wales”.  Cyhoeddir yma
ysgythrad a ymddangosodd yn yr Illustrated
London News yn 1866 o fad achub arall y
tynnwyd llun ei lansio yn wreiddiol gan
Joseph Kinsley, un o ffotograffwyr cyntaf
tref Caernarfon. Hwn oedd y John Grey Bell
a lansiwyd ym Medi 1866 ac mae i’w weld yn
y llun sydd yn ffenestr siop y Celtica,
ynghyd â phâr o rwyfau'r cwch. Gresyn ei
bod mor dywyll yno ac mae’n rhy anodd
darllen ei hanes. 
I derfynu, teg egluro mai pwrpas yr
adroddiad hwn yw rhoi i’r darllenwyr
gipolwg ar rai o’r personau a’r digwyddiadau
o bwys yn hanes ein tref. Hynny, a chreu’r
awydd ar drigolion Caernarfon i fynd draw
i’r arddangosfa i ddysgu mwy am ein
treftadaeth. Lle i ddiolch sydd gennym, felly,
bod rhai o’r un meddwl yn ein mysg  ac
maent i’w cymeradwyo am fynd i’r drafferth
i roi'r fath arlwy  ger ein bron ac i’r Celtica
am gytuno i fod yn gartref dros dro, trwy
dymor yr haf i’r arddangosfa hon. Rwy'n
cymell pawb ohonoch, ewch yno yn llu. Ni
ddisgwylir yr un ddimai goch o dâl
mynediad gennych.
Heb amheuaeth, nid yr arddangosfa ei hun
yw llwyddiant pennaf Gwydion, ond y ffaith
iddynt danlinellu’r gwir angen am Ganolfan
Dreftadaeth addas  a theilwng i dref
hanesyddol o bwys fel Caernarfon ac, os yw’r
sibrydion a glywais yn ddiweddar yn wir,
mae’r rhagolygon yn addawol.
T MEIRION HUGHES

O.N. 
I’r rhai ohonoch sydd â diddordeb, dyma enwau’r
saith aelod o Treftadaeth Gwydion yn nhrefn y
wyddor: Banholzer, Karl; Cowell, Gareth;
Davies, Martin; Evans, Aaron; Foster, Tony;
Hunter, Pauline; Wright, Graham.
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Yn ddiweddar, fe gafodd Mr Geraint
Williams, sydd yn frodor o Gaernarfon,
wobr ‘The Ted Wragg Award for Lifetime
Achievement in Wales’. Mae Mr Williams
wedi mwynhau gyrfa o 30 mlynedd fel
prifathro, yr 11 mlynedd diwethaf yn Ysgol
Cynfran, Llysfaen, Bae Colwyn. Mae wedi
gweithio'n galed i greu ysgol hapus lle mae
gan bawb ran i’w chwarae ac mae’n gyson
yn ceisio gwella amgylchiadau ac addysg y
plant a sicrhau cefnogaeth i’r athrawon dan
ei ofal. 

Mae Mr Williams yn fab i’r diweddar Mr
& Mrs E. Emrys Williams, 37 Stryd yr
Hendre, Caernarfon. Mae'n gyn-ddisgybl
Ysgol Syr Hugh Owen ac fe’i hyfforddwyd
yn y Coleg Normal Bangor lle graddiodd fel
Baglor mewn Addysg. 

Fel cyn chwaraewr pêl-droed lled-
broffesiynol mae’n parhau i fod yn hoff
iawn o chwaraeon. Mae’n chwarae pêl
droed yn rheolaidd ac yn aelod o Dîm
Dawnswyr Gwerin Sir Conwy. 

GWOBR AM
GYFRANIAD
ARUTHROL

Athrawes Ardderchog Arall

Mae Rhian Parry Jones o Lanfaglan
newydd ennill Gwobr Rhagoriaeth gan
Lywodraeth y Cynulliad am Hybu'r
Gymraeg yn Ysgol Bryn Elian lle mae'n
ddirprwy Bennaeth ac yn Bennaeth ar yr
Adran Gymraeg. Cyflwynwyd y wobr iddi
gan Jane Hutt, y Gweinidog dros Blant,
Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau.

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.

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

Roedd Sioe Gogledd Cymru'n llwyddiant
eto eleni er ei bod yn wlyb braidd ac roedd
pobol Caernarfon yn amlwg ymhlith yr
enillwyr ym mhob maes. 
Un o'r 'fenga i serennu yn yr adran garddio
oedd Ifan Edwards a enillodd ar dyfu slots
mewn potyn a nionod  a chafodd drydydd
am ei riwbob.  Ond Alun Roberts gafodd y
marciau uchaf am dyfu llysiau gan ennill
gwobrau di-ri!  Margaret Haines oedd
pencampwraig yr adran goginio ac mae
Mel Morris yn amlwg yn giamstar ar
wneud ffyn.  Enillodd plant y dref lwyth o
gwpanau am eu gwaith crefftau a bu hogia
Cadéts Caernarfon yn brysur yn diddanu'r
dorf.

Llongyfarchiadau i'r trefnwyr ac i'r
cystadleuwyr i gyd!

DIGON O SIOE!

Byd Awyr Agored
Dillad ac esgidiau cerdded

Offer campio

01286 677500
Penllyn, Caernarfon.

hefyd yn Stryd Fawr Llanberis
01286 870777
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Mae Cylch Meithrin Seiont a Pheblig a Cylch Ti a
Fi (llun y plant yn cael picnic ar y dudalen flaen)
eisiau diolch i bawb sydd wedi eu cefnogi yn
ariannol dros y misoedd diwethaf. Mae Eiriona
Hughes, Arweinydd y Cylch Meithrin eisiau
diolch i Guto Roberts am rodd ariannol o £225 ar
ôl rhedeg ‘The Great North Run’; Tîm Darts Twtil
a rhieni am gynnal cystadleuaeth dartiau
noddedig a’u rhodd o £370 ac i Glwb Pêl-droed

Ar ôl y gwaith caled o ailwampio'r Maes yn ddiweddar, mi fydd yn cael ei agor yn swyddogol o fewn yr
wythnos. Un bore Sadwrn mi aethon ni i holi be oedd barn pobl am y Maes ar ei newydd wedd....

Tim Walker o Gaeathro
Dwi'n licio'r lle rŵan ar wahân i'r holl geir sy'n cael parcio yma.
Dwi'n licio'r ffaith fod y lle yn agored, mae yma awyrgylch braf.

MAES (PARCIO) NEWYDD?

Caernarfon am eu cefnogaeth yn y gystadleuaeth
‘Stars in your Eyes’. Hefyd yn ddiweddar mae’r
Cylch Meithrin wedi cynnal Taith Beic Noddedig
er mwyn codi arian eu hunain a’r wythnos
diwethaf fe ddaru Karen Evans (Arweinydd Cylch
Ti a Fi) a’r rhieni gynnal taith gerdded noddedig
er mwyn codi arian. Os ydych chi am gael gwybod
rhagor am y Cylch Meithrin neu Cylch Ti a Fi
cysylltwch ag Eiriona ar 07854770569.

DIOLCH O GALON I BAWB
AM EU CEFNOGAETH

Deudwch chi...

Gwynant Roberts o Fangor
Mae'n neis iawn, dyma'r tro cynta i fi fod yma ers blwyddyn neu
ddwy a dwi'n meddwl ei fod yn ddeniadol dros ben. Mae fel bod
ar y cyfandir.

Elsi Owen o Lanrug
Dwi'n meddwl fod y ffownten yn pathetig. Mae'n bechod eu bod
wedi cael gwared ar yr hen ffownten oedd yma ers talwm.

Gwen Griffiths o'r Groeslon
Dwi ddim yn meddwl llawer ohono. Mae'r ffownten ddŵr yn
wirion ac yn wastraff pres. Mi oedd y Maes yn fwy gwastad cynt.
Mae'r grisiau'n beryg ac mae gormod o geir o gwmpas.

Plant Cylch Meithrin ar eu beics
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ddiweddar, mi fydd yn cael ei agor yn swyddogol o fewn yr
 holi be oedd barn pobl am y Maes ar ei newydd wedd....

RCIO) NEWYDD? Deudwch chi...

Glyn ac Elspeth Pritchard o Ynys Môn
Dydan ni ddim yn licio'r parcio a dylai bod yma linellau i
ddangos i ba gyfeiriad mae'r ceir yn mynd. Dydi'r Maes ddim yn
agored fel y dylai fod.

Sally Thomas o Gaernarfon
Mae o'n ofnadwy. Dwi ddim yn licio'r peth dŵr 'ma. Mae o'n rhy
fodern i'r dre ac yn rhy agos i'r gofgolofn. Hefyd dwi ddim yn licio'r
ffaith fod pawb yn parcio yma. Mae'n beryg bywyd yma efo ceir! 

George Meredith o Bontnewydd
Mae'n anodd i bobl ddallt sut i ddod yma efo car. Does dim
llinellau penodol i gyfeirio ceir. Fel arall mae o'n iawn, ond
ddylai neb gael parcio yma. 

Leslie Larsen o Benisarwaun
Dwi'n licio'r Maes a'r seddi i bobl eistedd ynddyn nhw, ond mae'r
lle wedi ei ddifetha'n llwyr efo'r holl geir sy'n parcio yma.

Josh Williams o Cylch Ti a FiPlant Cylch Meithrin ar eu beics Taith gerdded Cylch Meithrin
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I gadw’n gynnes a chlyd cysylltwch â

JOHN HUGHES A’I FAB
Masnachwyr Glo Carmel

01286 882 160
Hefyd yn gwerthu

STÔFS SY’N LLOSGI COED A GLO
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

DATHLU PEN-BLWYDD
Y GANOLFAN 
Roedd y Ganolfan Ddydd yn Maesincla yn
dathlu pen-blwydd arbennig iawn yn
ddiweddar - pum mlynedd ar hugain ers ei
hagor yn swyddogol ar y 12fed o Fai yn
1984. Ar gyfer yr achlysur, gwahoddwyd
cyn staff yn ôl i ymuno gyda mynychwyr a
staff presennol y Ganolfan. Cafwyd pnawn
i’w gofio gyda Dafydd Iwan yn canu a
Bobby Haines, sydd yn driw iawn i’r
ganolfan ac yn dod bob wythnos i gael
sgwrs efo’r defnyddwyr, yn adrodd dipyn o
hen hanesion y ganolfan. Torrwyd y deisen
gan Mrs Bet Huws o Waunfawr sydd wedi
bod yn dod i’r ganolfan ers un mlynedd ar
hugain. 

JOB JASON
Gweithiwr Cymdeithasol efo
Gweithredu Dros Blant
(Action For Children) ydi
Jason Hughes. Erbyn hyn,
mae'n byw ac yn gweithio yng
Nghasnewydd, ond hogyn o'r
dre, cyn-ddisgybl yn Ysgol y
Gelli ac Ysgol Syr Hugh
Owen ydi o, ac mae ei fam a'i
dad yn dal i fyw yma wrth
ymyl hen ysbyty'r bwthyn. Aeth Papur De i'w holi am ei waith.
Beth yn union ydi'ch job chi, Jason?
Hyrwyddo'r gwaith mae'r elusen yn ei wneud efo plant a
theuluoedd, gan obeithio annog pobl i gysylltu â ni a holi mwy am
fod yn ofalwyr maeth. 
Ai  dyma'r math yma o waith roeddech chi am ei wneud erioed?
Roeddwn i wedi meddwl ymuno â'r lluoedd arfog neu wneud
rhywbeth efo hanes neu wleidyddiaeth (efallai nad fyddai hynny'n
ddewis da iawn bellach!). Does dim llawer o bobl yn meddwl am
fod yn weithiwr cymdeithasol a dydy'r sylw negyddol yn y wasg ac
ambell stori erchyll ddim wedi helpu. Ond y gwir ydi bod miloedd
o weithwyr cymdeithasol yn gwneud gwaith rhagorol yn helpu
pobl bob dydd.  Mi wnaeth pobl arbennig fel y Parch Harri Parri
yng Nghapel Seilo ddylanwadu llawer arna'i ac mae'r cysylltiad â'r
gymuned ac elusennau wedi para'n gryf dan y Parch Gwenda
Richards. 
Pa hyfforddiant gathoch chi?
Mi dreuliais i 5 mlynedd yn y Brifysgol.  Erbyn hyn, fe allwch chi
ddod yn weithiwr cymdeithasol mewn tair blynedd, ond dydy'r
hyfforddiant byth yn dod i ben.
Disgrifiwch ddiwrnod cyffredin.

Does dim ffasiwn beth am fod cymaint o amrywiaeth yn y gwaith.
Mi fydda i'n teithio tipyn rhwng y gogledd a'r de, sy'n grêt achos
fedra'i gadw mewn cysylltiad â phopeth sy'n digwydd yn y gogledd.
'Dan ni wedi creu cysylltiad da efo Son et Lumiere yng
Nghaernarfon. Efallai rhyw ddiwrnod y ca'i weld enw Gweithredu
Dros Blant ar hyd wal y castell - byddai hynny'n arbennig iawn i
mi'n bersonol. 
Be 'dach chi'n ei fwynhau fwya am eich gwaith?
Mae'r staff yn fendigedig a phawb yn rhannu'r un delfrydau a'r un
weledigaeth. Dw i wrth fy modd yn gweithio efo pobol ac mae'r
ffaith fod pob diwrnod yn wahanol yn gwneud bywyd yn ddifyr. 
Oes 'na rywbeth nad ydych chi'n ei hoffi?
Mae'n gas gen i'r ffaith bod rhaid i'r swydd fodoli o gwbl. Yn y byd
perffaith, byddai pob plentyn yn byw gyda'i rieni, yn mwynhau
plentyndod a'r ysgol ac yn ffynnu mewn amgylchedd cariadus.
Rydyn ni'n gyndyn fel cymdeithas o fynd i'r afael â phethau fel
esgeuluso plant a thlodi hyd yn oed ar ein stepen drws ni'n hunain. 
A beth am y dyfodol?
Mae'n anodd meddwl am y dyfodol pan 'dach chi'n mwynhau'ch
gwaith. Ond ucha y dringwch chi, mwya o wahaniaeth y gallwch chi
ei wneud. Efallai y bydd hynny o fewn Gweithredu Dros Blant neu
efallai mewn gwleidyddiaeth,  ond dw i hefyd yn sylweddoli erbyn
hyn y gallwch chi wneud gwahaniaeth ar sawl lefel - hyd yn oed
drwy fod yn glên efo'ch cymdogion.
Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i bobl ifanc yng Nghaernarfon sydd
am wneud yr un math o waith â chi?
Cael cymaint o brofiad ag y bo modd a dechrau mor ifanc ag sy'n
bosib. Ceisiwch wneud gwaith gwirfoddol a gwaith yn y gymuned.
Mae rhoi amser yr un mor bwysig â rhoi arian. Mi fyddwn i'n sicr
yn pwyso ar bobl i ystyried bod yn ofalwyr maeth - mae'n rhywbeth
y gall y rhan fwyaf o bobl ei wneud, felly mae'n werth holi am fwy o
wybodaeth.

I gael gwybod mwy am ofal maeth neu waith Gweithredu Dros Blant,
ewch i: www.actionforchildren.org.uk, Gofal Maeth: 0845 200 5162.

Doris Roberts a Lilian Williams (cyn aelodau
staff); y cyn Faeres Y Cynghorydd Myfi
Powell; a Mrs Bet Huws yn torri’r deisen gyda
Idwen Roberts, Rheolwr y Ganolfan 

Jason Hughes a’i fab bach 19 mis
oed, Tomos Henry Hughes
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O Sul i Sul
EBENESER

Gwasanaethau am 10 y bore
Gorff 19 Mr Merfyn Jones, Caernarfon
Gorff 25 Gweinidog, Y Parch Gwynfor
Williams, Gweinyddir y Cymun
Sanctaidd
Awst 2 Mr Carwyn Siddall, Niwbwrch
Awst 9 Mr Dafydd Barker Jones,
Croesoswallt
Awst 16 Y Parch Ddr. Dafydd Wyn
Williams, Bodedern
Awst 23 Y Parch S. O. Hughes, Bae Colwyn
Awst 30 Y Parch Trefor Jones, Caernarfon

SALEM
Gorffennaf 19 Oedfaon yng ngofal yr aelodau.
Gorffennaf 26 10 a.m. a 5 p.m. Parch.
Angharad Roberts, Trefor.
Awst 2   Undebol yn Seilo, Parch.
Christopher Prew, Llangefni
Awst 9  10 a.m. a 5 p.m. Undebol yn Salem Y
Gweinidog Y Parch. J.Ronald Williams.
Awst 16 10 a.m. a 5 p.m. Undebol yn Salem
Gweinidog.
Awst 23  Undebol yn Seilo Parch. William
Davies, Cerrig y Drudion
Awst 30   Undebol yn Seilo Parch. Elfed ap
Nefydd Roberts.

EGLWYS NODDFA
Te bach, Gorffennaf 9fed am 2:30.
Mis Medi yn Noddfa
6 – Oedfa deulu am 3 o’r gloch
13 – Parch Dafydd Andrew Jones
Ysgol Sul am 2:30
20 – Sul Cyngor Eglwysi
27 – Parch Pryderi Llwyd Jones
Ysgol Sul am 2:30

SEILO
19 Gorff Parch Gwenda Richards
26 Gorff 10am Parch Iwan Ll. Jones
5.30pm Wil Lloyd Davies

2 Awst  10am Parch Christopher Prew
5.30 Parch Ioan Wyn Gruffydd

9  Awst Uno yn Salem
16 Awst Uno yn Salem
23 Awst Parch William Davies
30 Awst Parch Dr. Elfed ap Nefydd Roberts

EGLWYSI SANTES FAIR A
LLANBEBLIG 

Gorff. 19: Chweched Sul wedi’r Drindod. 
10.00: Y Cymun Bendigaid (Santes Fair) 
6.00: Hwyrol Weddi (Llanbeblig) 

Gorff. 26: Seithfed Sul wedi’r Drindod 
10.00: Y Foreol Weddi (Llanbeblig) 
6.00: Hwyrol Weddi (Santes Fair) 
Awst 2il:  Wythfed Sul wedi’r Drindod 
10.00: Y Cymun Bendigaid (Llanbeblig) 
6.00:Hwyrol Weddi (Santes Fair) 

Awst 9:  Nawfed Sul wedi’r Drindod 
10.00: Y Foreol Weddi (Santes Fair) 
6.00: Hwyrol Weddi (Llanbeblig) 
Awst 16: Degfed Sul wedi’r Drindod 
10.00: Y Cymun Bendigaid (Santes Fair) 
6.00:Hwyrol Weddi (Llanbeblig) 

Awst 23:Unfed Sul ar Ddeg wedi’r Drindod 
10.00: Y Cymun Bendigaid (Llanbeblig) 
6.00: Hwyrol Weddi (Santes Fair) 
Awst 30:Deuddegfed Sul wedi’r Drindod 
10.30: Cymun Plwyfol Dwyieithog
(Llanbeblig) 

Hywel Williams
Aelod Seneddol

Alun Ffred Jones
Aelod Cynulliad

Etholaeth Caernarfon

CYMORTHFEYDD
Os oes gennych fater yr hoffech ei drafod gyda’r A.S. neu’r A.C.
mewn cymhorthfa, ffoniwch 01286 672076 i wneud apwyntiad 

neu ysgrifennwch atynt: 
Swyddfa Etholaeth, 8 Stryd y Castell, Caernarfon LL55 1SE

neu e-bost: williamshy@parliament.uk
alunffred.jones@wales.gov.uk

NID YW AIL
ORAU YN
DDIGON DA! 
Diwedd mis dwytha fe lansiwyd adroddiad
dan y teitl ‘Nid yw Ail Orau yn Ddigon Da!
mewn cynhadledd yn dwyn yr enw
‘Diwrnod Gwybodaeth am Hyfforddiant’
oedd wedi ei drefnu gan Tŷ Pobl Peblig.
Roedd y Cynghorydd Tudor Owen yn
bresennol i groesawu pawb a’r gŵr gwadd
oedd Alun Ffred Jones AC a Hywel
Williams AS. Adroddiad oedd hwn wedi ei
baratoi gan Val Williams o Sylfaen
Cymunedol Cyf ac wedi cymryd i ystyriaeth
y prosiect ymchwil a wnaed gan
Bartneriaeth Pobl Peblig i gefnogi pobl
ifanc rhwng 16-25 +, sy’n ddi-waith, neu
sydd wedi tan gymhwyso ac sy’n byw yn
ward Peblig i gyfranogi a chyflawni eu
potensial. Mae ymchwil wedi dangos mai
rhai  16-25+ oed sydd yn ddi-waith neu
wedi tan gymhwyso yw’r grŵp mwyaf
agored i niwed gan nad ydynt yn cael eu
cynrychioli fel arfer a chan eu bod yn cael

eu gadael allan o’r ddolen gan yr
asiantaethau amrywiol sydd â’r cyfrifoldeb
o ddarparu’r cymorth angenrheidiol.  Mae
hyn wedi creu meddylfryd ‘ni a nhw’ a
dadrithiad, diffyg hunan hyder, ysgogiad,
dyhead ac ymddiriedaeth ar y naill ochr a’r
llall.  Trwy ymgymryd gyda phrosiect
ymchwil gweithredol chwe mis yn Peblig
crëwyd prosiect peilot sy’n cynnig model
fel ateb i’r materion uchod. Cafwyd cyfle i
drafod cynnwys yr adroddiad a wedyn
roedd gweddill y diwrnod yn agored i’r
cyhoedd fynd o gwmpas stondinau gan
wahanol asiantaethau. (A diolch i'r
merched fu'n brysur yn y gegin – llun ar y
dudalen flaen).

Mark a Josh, 2 o bobl ifanc o’r stad sydd  
wedi bod yn gwneud hyfforddiant gyda Redline
Karting yn Cibyn.
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Lloriau

Ystafelloedd
Arddangos
Cibyn
Caernarfon
(01286) 677757

• Gwasanaeth
Dyfynbris a
Chynllunio am ddim

• Pob gwaith wedi ei
wneud gan ein tîm o
weithwyr
proffesiynol

Amtico,
Karndean
Lloriau Pren

Carpedi
a Rygs

FFFFIILLBBII
… yn gwylio

a gwrando!

COWBOIS CYNGOR
A CIAPS
Mae Llyfgell Dre wedi camu’n ôl i’r 50au
efo adran arbennig o lyfrau Cowbois !
Briliant! Mae hyn yn dangos fod rhamant y
Gorllewin Gwyllt yn dal i fod yn boblogaidd
iawn i’r Cofis. Pwy sa’n meddwl? Ac yn
dilyn anturiaethau Wyatt Harp, ella bysa
llawer o Gofis yn licio rhoi’r nicnêm
Tombstone ar yr Harp. Mae hyn wedyn yn
rhoi lot o bosibiliadau i fwy o enwa
Cowboiaidd yn Dre. Cofiwch bod yr Hole in
the Wall [a’i giang] yma’n barod. Cymerwch
Stryd Llyn, efo’r unig siop ‘sgidiau a dwy
siop crydd, dyma Boot Hill. Salons lliw haul
i ferched a posers - siopa Rawhide. Y co cyrn
(chiropodist) gyferbyn â Cofi Roc -
Tenderfoot. Indian tecawê - Little Big Horn.
Ac os cawn ni ‘deli’ yn Dre sy’n arbenigo
mewn caws, wel Co-chîs amdani. Ond be
am y Maes ? Ar ôl y newid mawr, a’r susdem
drafnidiaeth boncyrs  yr unig enw newydd
addas ydi Dodge ! 
A, sori i fod yn boring, ond “cowbois”
atgoffodd fi. Mae Cyngor Gwynedd, ar ôl
gwario mags i greu’r wanwê na yn Ffordd
Bangor, yn sôn am newid yr holl beth eto !
Pam? Mae’n siwr eu bod nhw wedi gwneud
llwyth o ymchwil cyn y newidiadau
gwreiddiol. A rwan ? Sut mae corff sy’n
gweiddi am arbed arian yn gallu gwastraffu
felma? Ond os ydy’r cyngor yn mynd i
newid y drefn eto, mi ddylian nhw fod yn
ddigon dewr i gau y Maes i draffig, heblaw
am ddeliferis yn fuan yn y bore, a phobl
anabl. Fel arall ddylai neb gael dreifio yno !
Creu ardal i gerddwyr a chael byrdda tu
allan i’r tai bwyta a thafarnau. Gwneud yr
holl le yn debyg i rhyw piazza tramor. Not e
hôp mae’n siwr. Ella dylai pobl Dre gael y
cyfle i drafod susdem drafnidiaeth Dre efo
swyddogion y cyngor. Fetia i y bysa rhyw
Gofi yn rhoi’r atebion mae nhw, yn amlwg,
yn ffeidio’n rocet saiens !
Mae na rai yn poeni bod lingo arbennig Dre
yn diflannu. Mae’r acen yn aros ond mae’r
eirfa yn mynd yn llai. Y peth ydi fod mags, y
pres go iawn, wedi newid cymaint. Tydi niwc
ddim hyd yn oed yn prynu rhech bellach , a
mae magan yn long gon efo sei, hog, hanner
bwl a mwy. Mae sgrîn dal yma, ac ella bydd
Cofis ifanc yn creu enwau newydd  yn lle
ffeifar a tenar ac yn y blaen. Un syniad fysa
lliw y papur: glasun neu
bliwsan, brownun, a
piwsun ella. Gawn ni
weld. 

Tafarn Y MIS
Y golofn sy’n mynd o dafarn i dafarn mewn
ymchwil diddiwedd am y peint perffaith. 
Mis yma:

Y TWLL YN Y WAL
Un o dafarnau hen-ffasiwn y Dre ydi’r Twll
yn y Wal, sydd dan reolaeth y Cofi lleol,
Peter Casey, ers rhyw bum mlynedd
bellach. Yn ystod y cyfnod yma mae’r
dafarn wedi cael enw am fod yn lle

cyfeillgar a hamddenol braf. “Dwi’n lecio
gweithio yma, pobol mwy canol oed sy’n
dod yma, felly does ’na ddim trwbwl a dim
angen bownsars,” medd Robat y barman.
“Mae ’na ddigon o fynd ar y cwrw, a
sbesials y tŷ – dwbl rym, fodca, whisgi neu
gin am £2.70.” Mi wnes i wrthsefyll y
demtasiwn a dewis peint o Ginis, a’i yfed
yng nghwmni dau o’r cwsmeriaid
rheolaidd, Bryn a Haydn.
“Mae’n un o’r pybs brafia yn Dre,” meddai
Bryn, sy’n arfer piciad i mewn am beint
neu ddau cyn mynd i baratoi bwyd yn
Stones dros y ffordd. “Y drwg ydi, mae
tafarnau fel hyn yn marw ar eu traed.”
Fedar neb ddweud hynny am y Twll yn y
Wal, beth bynnag. Er nad ydio’n gwneud
bwyd, mae ganddyn nhw drefniant efo caffi
Jakes drws nesa – mi fedrwch chi archebu
bwyd yn Jakes ac mi ddo’n nhw a’r platiad
draw i’r dafarn ichi.
Mae’n le da i ddod i weld pêl-droed a rygbi
ar sgrin fawr hefyd, yn enwedig os ydi
Lerpwl yn chwarae. Ar adeg gêm mi
wneith Pete drefnu sbred o frechdanau i
bawb, a hefyd ar achlysuron arbennig fel
penblwydd, a hynny heb i neb ofyn. “Mae
hi’n gartrefol yma,” medd Haydn. “Mae’r
staff yn A-1 ac mae ’na glincar o beint i’w
gael. Maen nhw’n edrych ar ôl eu
cwsmeriaid.” Digon gwir – mi ges i groeso
gan Robat, sy’n daid i 14 o wyrion a fynta
heb gyrraedd ei 50 oed!
Dydd Llun, Iau, Gwener, Sadwrn a Sul
ydi’r dyddiau prysura, efo carioci ar nos
Iau ac adloniant ar nos Sul. Ond i mi, mae
eistedd yng nghwmni’r locals am awran yn
ddigon o adloniant ynddo’i hun.

14

Bryn, Robat a Haydn yn rhoi'r byd yn ei le.

www.bwrdd-yr-iaith.org

Cydnabyddir cefnogaeth
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Cyfreithwyr

Parry Davies Clwyd-Jones & Lloyd

Ar gyfer eich holl anghenion cyfreithiol • Gwasanaeth dwyieithog personol a chyfeillgar

Siambrau'r Castell
2A Y Bont Bridd

Caernarfon
(01286) 673381

25 Stryd yr Eglwys
Llangefni
Ynys Môn

(01248) 723106

15 Stryd Salem
Amlwch

Ynys Môn
LL68 9BP

(01407) 831777

Trem y Don
Benllech

Ynys Môn
LL74 8TF

(01248) 852782

Y Gilfach
Stryd Penlan

Pwllhwli
LL53 5DE

(01758) 703000

Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol • Gwasanaeth Amddiffyn Troseddol
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AM FUNUD
Mae hi’n hysbyseb sy’n taro deuddeg ar
yr olwg gyntaf, fel y dylai unrhyw
hysbyseb dda. Fe’m daliodd i, beth
bynnag, ar hanner cam. Dyna ydi anadl
einioes hysbysebu llwyddiannus - dal
pobl. Ond dowch i mi adrodd y stori
ichi o’i chwr. Sefyll ar y pafin ro’n i
gyferbyn â Bargain Booze yn Stryd
Bangor - ac ar fynd o’r tu arall heibio,
wir - pan ddaeth yna glamp o lori o
gyfeiriad y dre a stopio i ddadlwytho
byddin o ganiau a bataliwn o boteli. Ar
hyd ochr y lori mewn llythrennau eglur,
clir roedd yr hysbyseb:‘Make life richer
. . . for the pourer!’. 
Sylwch, mae iddi holl sgiliau hysbysebu
llwyddiannus: sownd beit bachog,
deuoliaeth ystyr, awgrymu’r amhosibl
a’r chwarae ar eiriau. Yn wir, ar gip
sydyn fe allai the pourer awgrymu mai
cyfoethogi’r ‘tlodion’ ydi unig fwriad
Cwmni Bargain Booze. Fel yr
awgrymais i, bwriad hysbyseb dda ydi
dal pobl, newid eu gwerthoedd nhw a
gwagio’u pocedi nhw.
Mae Bargain Booze yn Gwmni anferth
sy’n gwerthu alcohol am brisiau
gostyngol iawn a heb fawr o
gyfyngiadau ar y gwerthu hwnnw - hyd
yn hyn beth bynnag. Maen nhw’n deud
mai cyfanwerthwyr o’r fath sydd fwyaf
cyfrifol am lawer o’r yfed anghyfrifol sy
ar gerdded. Nhw hefyd, meddir, sy’n
bennaf gyfrifol am yr yfed o dan oed
hwnnw sy’n peri fod gan blant mor
ifanc â thair ar ddeg oed, bellach,
broblemau iechyd yn codi oddi ar or-
yfed. Nhw hefyd, meddir, sy’n peri fod
tafarnau’n cau eu drysau cyn amled ag
eglwysi a chapeli. Er mai tafarnau, yn y
tymor byr, sydd fwyaf tebygol o oroesi.
O ddifri rŵan, ai cyfoethogi bywyd y
sawl sy’n drachtio ydi bwriad Bargain
Booze ar Stryd Bangor? Sgersli bilif!
Ond yn fy marn i roedd hi’n glincar o
hysbyseb a dyna pam, wrth gwrs, rydw
i’n dal i’w chofio hi.
Harri Parri

COFIO ‘HUWS GYM’?
Oeddech chi yn Ysgol ‘Sec Mod’
Caernarfon yn 1950? Os oeddech, yna
mae’n debyg eich bod yn cofio ‘Huws Gym’
- yr athro ymarfer corff yno ar y pryd. Yn
enedigol o Ddeiniolen, ac ers blynyddoedd
yn byw yn Ffordd Segontium, fe
ddechreuodd Mr Ellis Hughes ei yrfa fel
Athro Ymarfer Corff yn yr ysgol am
flwyddyn cyn mynd i’r fyddin ac yna ar ôl y
rhyfel dychwelodd yno o 1946 i 1955. Yna
symudodd i swydd Prifathro Ysgol
Penmachno rhwng 1955-62 nes dychwelyd
unwaith yn rhagor i Gaernarfon, a’r tro yma
fel Prifathro Ysgol Maesincla. Arhosodd yn
y swydd honno hyd ei ymddeoliad yn 1980. 

O'i gyfnod yn Ysgol Maesincla, mae gan
Mr Hughes atgofion da am nifer o bêl-
droedwyr addawol ac un ohonynt oedd
Wyn Davies. Mae Mr Hughes yn cofio un
digwyddiad lle roedd rhai o’r disgyblion yn
chwarae pêl-droed yn yr iard. Pêl ledr a

throm yn cael ei chicio o giât yr iard gyda
chymaint o nerth a phwy oedd yno i’w
phenio yn ddidrafferth ond Wyn! Byddai
ergyd y bêl wedi bod yn ormod i unrhyw un
arall. 

Dyma lun o Mr Hughes gyda rhai o
athrawon a disgyblion yr Ysgol Sec Mod
ym mis Hydref 1950. Y Prifathro ar y pryd
oedd Mr Llew Rowlands.        

DIOLCH I DRIGOLION
ARDAL CAERNARFON

Llwyddodd
cangen
Caernarfon o
Sefydliad y
Galon i godi
dros £5,600
tuag at Apêl
Nyrsiau
Gwynedd a
Môn yn
ddiweddar
trwy gasglu o
ddrws-i-
ddrws.

Meddai Mari Edwards, trefnydd y
casgliad drws-i-ddrws ar ran y gangen,
“Mae’n llwyddiant arbennig. 
Dyma’r swm mwyaf erioed i ni ei

gasglu fel cangen trwy fynd o ddrws-i-
ddrws. 
Gall unrhyw un sy’n awyddus i drefnu

digwyddiad codi arian neu i wirfoddoli i
Sefydliad y Galon gysylltu â:
Mabon ap Gwynfor ar 01341 423839 neu
anfon llythyr at Sefydliad y Galon,
Blwch Post 40, Dolgellau, Gwynedd,
LL40 9AL.

Tafarn gartrefol a chlyd
Cwrw da, gwasanaeth cyfeillgar

Ffôn: (01286) 672871

Yr Alexandra
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Gemwaith o Safon

GEMWAITH
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

16

POBOL DRE

Ar ddiwedd tymor yr haf bydd Eirian
Pritchard, prifathrawes Ysgol
Bontnewydd, yn ymddeol ar ôl 35 mlynedd
o wasanaeth diflino i’r un ysgol.
Ymgartrefodd yn syth yng Nghaernarfon
er iddi gael ei magu yn ferch y Mans yn
Aberystwyth. Dilynodd gwrs gwyddor tŷ
ym Mangor gan arbenigo mewn tecstilau
yn ogystal â’r Gymraeg. Cafodd gyfle i
ddatblygu’r ddau bwnc gan fod prifathro
Ysgol Bontnewydd, y diweddar Aled
Roberts, yn arloesol yn ei gyfnod a
rhoddodd benrhyddid i Eirian yn yr Adran
Iau i arloesi mewn gwaith Celf. Yn yr un
modd bu’r cydweithio rhwng  Emily
Hughes a hithau yn ysgwyddo’r
cyfrifoldebau cwricwlaidd ieithyddol yr un
mor llwyddiannus.  Pan ymddeolodd
Olwen Llywelyn, daeth Eirian yn
ddirprwy’r ysgol cyn dilyn Arwel Jones fel
pennaeth. “Roedd ef yn meddu ar yr un
weledigaeth drwy ystyried cryfderau ei
athrawon i gyfoethogi addysg y plant.”
UCHAFBWYNTIAU
Eisteddfod Genedlaethol Caernarfon
1979
Seiliwyd Pasiant y Plant ar “Beibl y Plant
Mewn Lliw” oedd newydd ei gyhoeddi. Yr
olygfa olaf, yr Atgyfodiad oedd rhan ysgol
Bontnewydd. Roedd yn brofiad gwych i
bawb ac Eirian oedd yn gyfrifol am
gynllunio a gwnïo’r gwisgoedd.
Pasiant Llywelyn, Theatr Gwynedd 1982
Pasiant i gofio 700 mlynedd marw

Llywelyn ein Llyw Olaf oedd hwn. Cafodd
Eirian bleser o weithio gyda’i chyn
ddarlithydd, Gwyneth Walter Owen a hwy
a’r tîm oedd yn gyfrifol am greu'r holl
wisgoedd addas i’r cyfnod. 
Eisteddfod yr Urdd Dyffryn Nantlle 1990
Rhyddhawyd Eirian Pritchard a Mair
Hughes Llanrug  am hanner tymor i
gynorthwyo gyda chynhyrchiad pasiant
“Pumed Cainc y Mabinogion” gan Gwenno
Hywyn a Ieuan Parry. Byddai’n creu
gwisgoedd yn ystod unrhyw amser sbâr, ac
ar Sadyrnau byddent yn ymarfer yn Ysgol
Maesincla gyda’r prif actorion. Golygfa’r
Môr oedd gan Ysgol Bont a Catrin
Pritchard Jones oedd y prif gymeriad.
Meddai Eirian, “Roedd cynhyrchiad fel
hwn yn ymestyn y doniau naturiol oedd yn
ein hysgolion.” 
Eisteddfod Eryri 2005
Dewiswyd plant Bontnewydd a Llanrug i
berfformio’r ddawns flodau yn Eisteddfod
Eryri ar safle’r Faenol. Eirian oedd yn
gyfrifol am wnïo’r dilladau a gwneud
penwisgoedd ei hysgol ar gyfer y
seremonïau.
PERFFEITHYDD
Fel y dywedodd Emily Hughes, “Mae
Eirian yn berffeithydd ac yn addysgwraig
uchel iawn ei pharch. Rhoddodd seiliau
cadarn, ymroddiad a gofal i’r plant a
chyfraniad aruthrol at fyd addysg.”  Dyma
rai o’r llwyddiannau ddaeth i’r ysgol yn ei
sgîl: Enillodd Ysgol Bontnewydd
gystadleuaeth Cwis Llyfrau Cenedlaethol
5 gwaith. Golygai hyn fod y plant yn
astudio dau lyfr gwahanol yn fanwl ar gyfer
y tair rownd gan berfformio cyflwyniad
dramatig. Dewiswyd yr ysgol ynghyd ag
Ysgol y Garnedd i gynrychioli Gwynedd
yn Seremoni  Agoriadol y Cynulliad 10
mlynedd yn ôl yng Nghaerdydd –
anrhydedd arbennig. Enillodd yr ysgol Brif
Dlws Celf a Dylunio  sawl gwaith heb sôn

am dlysau celf unigol.  “Roedd hyn yn creu
brwdfrydedd o drosglwyddo celfyddyd i
blant gan roi gwefr i minnau. Dau gyn
ddisgybl sydd wedi amlygu eu hunain ym
myd celf yw Elin Huws a Buddug
Humphreys.

Mae tri pheth yn allweddol bwysig i greu
ysgol hapus a llwyddiannus: yn union fel
triongl bathodyn yr Urdd. Mae’r plant ar y
brig, athrawon yn y canol a rhieni ar y
gwaelod a phawb yn cyd-weithio fel uned.”
DIDDORDEBAU
Er yr holl waith ysgol bu Eirian yn
weithgar mewn meysydd eraill.
Pasiant Seilo: Bu’n actio mewn nifer o’r
Pasiantau a chafodd gyfle arall i gyd-
weithio gyda Gwyneth Owen. Meddai,
“Roedd elfen deuluaidd, gartrefol yng
nghwmnïaeth yr actorion”.
Cwmni Drama Eryri: Cafodd bleser mawr
yn actio o dan gyfarwyddyd John Gwilym
Jones. Buont yn perfformio’n gyson yn
Theatr Seilo, Theatr Gwynedd ac yn
genedlaethol gan ymarfer yn neuadd ysgol
Bontnewydd.
Llefaru: Aelod o barti llefaru “Lleisiau
Llifon”am dros ugain mlynedd.
Clwb Tan y Bont: “Mae chwith ar ei ôl.
Hon oedd canolfan lwyddiannus y 70au yn
y Dre gyda nosweithiau Cymraeg
ardderchog a phrydau blasus mewn basged
heb anghofio  cywion ieir O. P.!  Roedd yn
ei fri adeg Eisteddfod 1979. Daw hynny ag
atgof o’r holl waith smwddio a thrwsio
gwisgoedd yr Orsedd, roedd hi’n boeth a’r
arogl chwys ar y dillad yn fy llethu!”
Dymuniadau gorau i Eirian ar ei hymddeoliad
prysur! Rydan ni’n gwybod y bydd yn dal yn
weithgar mewn sawl maes.
Margaret Wyn Roberts

EIRIAN PRITCHARD,
RHOSBODRUAL

ADNODDAU TELEDU
Ffôn: (01286) 684 300

Ffacs: 684 379
E-bost: ymholiadau@barcud-derwen.co.uk

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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Gemwaith o Safon

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

Y Byd a Ballu
Bûm yn aros yn Gaberonne, prifddinas
Botswana unwaith, lle'r oedd fy mab yn
gweithio. Synnais mor fawr a chyfoethog
oedd y dref o'i chymharu â'r trefydd eraill
yn Affrica y bûm ynddynt. Deiamwndiau
yw cyfoeth Botswana, a'r llywodraeth sy'n
berchen ar hanner y mwynfeydd. Yn y
bedwaredd ganrif ar bymtheg, aeth William
Griffith o'r Felinheli i weithio yno
(Bechuanaland ar y pryd) fel archwiliwr tir i
gwmni deiamwndiau enwog, a rhydd
ddisgrifiad o gyrraedd yr union le â minnau
yn ei lythyrau i'r Genedl Gymreig. Bu'n
ysgrifennu'r rhain am fisoedd, cyn eu
crynhoi mewn llyfr yn 1892. Teithiai ef gyda
phedair wagen, dwy drol, pedwar ugain
ychen, deuddeg dyn gwyn a phedwar ar
ddeg dyn du, neu yn hytrach, yr hyn a eilw
ef, yn ei bwysigrwydd ymerodraethol,
"melynddu gan fwyaf, sef bastardiaid o
Affricaniaid," sef mai dynion gwynion oedd
eu tadau, mae'n debyg. Ond er ei holl
ddywediadau annymunol, yr oedd gan
William Griffith weledigaeth go graff hefyd,
a dywed, "Er cymaint yw dylanwad yr
efengyl, braidd na theimlwn weithiau, wrth
deithio yn y rhannau mwyaf gwareiddiedig
y byddai'n well o'r ddau pe na welsai'r
trueiniaid genhadwr, na chlywed am drefn
achub, gan fod tri o bob pedwar ddaw i
gyffyrddiad â dyn gwyn, yn cael eu gwneud
saith gwaith gwaeth nag oeddynt yn eu
hystâd farbaraidd. Am bob un sydd yn cael
ei Gristioneiddio gan y cenhadwr, ei fod ef
(cynhaliwr teyrnas y diafol) yn gwneud tri
os nad mwy o'r dynion yn feddwon, a'r
merched yn buteiniaid." I gyrraedd
Botswana o dde Affrica, bu raid iddynt fynd
trwy fil o filltiroedd o anialwch a
choedwigoedd.

Fy hoff hanes i o'r llyfr yw un am W.G. yn
cael cinio mewn gwesty yn Mafeking ar ei
daith. Yno yr oedd hen ŵr a atebai bopeth ar
gân neu rigwm ac a elwid "the Poet".
Siaradodd William Griffith Gymraeg ag ef,
ac yn wir, un o'n poetau ni ein hunain oedd!
Hen fardd o'r Rhondda oedd, wedi byw
blynyddoedd yn America hefyd, a
dywedodd iddo unwaith ennill cadair am
bryddest o'r enw "Y Greadigaeth", ac mai
Llewfardd oedd ei enw barddol. Gallai

Trip Te Bach
Eglwys Noddfa
Daw criw hwyliog at ei gilydd yn Noddfa
ddydd Iau olaf bob mis i fwynhau te bach –
cyfle i fwyta a sgwrsio a rhoi’r byd yn ei le
dros baned ac aeth trip yr Haf eleni i Garth
Celyn, Abergwyngregyn – Llys Llywelyn
Fawr.  Cynhelir Te Bach olaf y tymor ddydd
Iau, Gorffennaf 9fed am 2.30 o’r gloch.
Dathliad Diwedd Tymor  Cynhelir dathliad
diwedd Tymor Eglwys Noddfa ar Orffennaf
19. Bydd gweithgareddau amrywiol yn
digwydd rhwng 1:30 a 3 gyda gwasanaeth
arbennig am 3. Am 4 bydd rhywbeth blasus
i’w fwyta i bawb. Croeso cynnes i bawb o bob
oed. Dewch draw i ddeud ‘helô’!
Cynllun Chwarae Haf Cynhelir Cynllun
Chwarae Haf Eglwys Noddfa eleni eto yn
ystod gwyliau’r haf. Cynhelir prynhawn
cofrestru i unrhyw un sydd am gofrestru eu

plant ar gyfer y cynllun ddydd Gwener,
Gorffennaf 17 rhwng 4:30 a 5:30. Mae’n
rhaid cofrestru plant ar y diwrnod hwn
iddynt allu dod i’r cynllun haf yn y gwyliau.

Am fwy o  fanylion am weithgareddau
Eglwys Noddfa, cysylltwch â Mererid neu
Llinos ar 672257.

adrodd ar ei gof farddoniaeth gan Dafydd ap
Gwilym, Goronwy, Owen, "Elusengarwch"
gan Dewi Wyn, a "Dinistr Jeriwsalem" Eben
Fardd. Mi hoffwn fod wedi cael eistedd wrth
fwrdd arall yn y gwesty hwn! GWENLLIAN

Gol: Mae Gwenllian wedi penderfynu rhoi'r
gorau i gyfrannu i Papur Dre ar ôl chwe blynedd
o wasanaeth di-dor. Mae'r Golygydd a'r Bwrdd
yn hynod ddiolchgar iddi am ei chyfraniad.

9-11 Pen Deitsh, Caernarfon Gwynedd LL55 2AU
Ffôn: (01286) 672602 • Ffacs: (01286) 676728

Gwaith artistiaid lleol • Crefftau o Gymru
Anrhegion at bob achlysur • Busnes teulu • Sefydlwyd 1924

Oriel ac Anrhegion
Agored 7 diwrnod yr wythnos. Tocynnau

anrheg ar gael o £1 i fyny
Cynigion arbennig ar lawer o nwyddau

Arddangosfa mis Mai:
gwaith gan Karen Jones

Cheri [15]
Dydd Mercher | Gorffennaf 15 | 2pm a 7.30pm

Gwrthdrawiad y Cewri (Reslo)
Nos Sadwrn | Gorffennaf 18 | 7.30pm

Hel Straeon
Nos Lun | Gorffennaf 20 | 7pm

State of Play [15]
Dydd Mercher | Gorffennaf 22 | 2pm a 7.30pm

Sheelanagig a The Rice Hooligan Orchestra
Nos Sadwrn | Gorffennaf 25 | 8pm

Sesiynnau Lluniadu’r Corff
Dyddiau Llun

Gorffennaf 27 | Awst 3 10 17 a 24 | 10.30am – 2pm

Clwb Haf
Dydd Mercher | Awst 12 | 10.30am – 2.30pm

Ffilmiau Awst : 
Night at the Museum 2 | Angels and Demons | 

Looking for Eric | Harry Potter and the Half Blood Prince

SIOE GLYBIAU GAN
TUDUR OWEN 
Bydd cynhyrchiad Theatr Bara Caws sef
sioe glybiau gan Tudur Owen ‘O’r Tu Ôl’
yn cael ei llwyfannu yn ystod wythnos yr
Eisteddfod. Bydd yn dod i Glwb Pêl-
droed Caernarfon o’r 13 i’r 16eg o
Hydref am 7:30yh. Tocynnau: Huw ar:
01286 675607 / 07818 651752. 
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CLIWIAU HAWS
Ar Draws
1. To o bobl. (10)
6. Dyma chi! (6)
7. --- da lle gellir gwell. (3)
9. Rwy’n tyngu. (2,2,2)
10. --- Hughes, Kath Pobol y Cwm. (3)
11. Goleuadau yn awyr y nos. (3)
14. Aderyn enwog am ei gân. (3)
15. Ocsigen, er enghraifft. (3)
16. ------ yr Heliwr, arweinydd cythrwfl

Merthyr gyda Dic Penderyn. (6)
18. Brawd y cyfansoddwr George Gershwin

ac awdur geiriau ei ganeuon. (3)
19. “Be ------?”, llw ysgafn. (6)
21. Siambrau. (10)
I Lawr
1. Aderyn ifanc. (3)
2. Sarff. (5)
3. Ymyl gwely. (6)
4. “Prifddinas gogledd Cymru”. (6)
5. Yr efaill aflonydd yn chwedl Branwen. (8)
6. Prifddinas y Ffindir. (8)
8. Nawddsant Cymru. (4,4)
9. Llofnodais. (8)
12. Chwarel. (6)
13. Gofod (6)
17. Craffu’n llechwraidd i ganfod

gwybodaeth. (5)
20. Hylif sy’n dod o ffrwyth. (3)

CLIWIAU CRYPTIG
Ar Draws
1 Mynydd bach fel tre sy'n troi'n ganwr

(4,6)
6 Gwneir diod gadarn yma gyda'r bonwr

byr (6)
7. Hogan yn colli'i phen mewn afon(3)
9. Mae'r camra'n tynnu llun mewn eiliad

(6)
10. Mae'n fyr rhywfodd er yn uchel (3)
11. Gorchymyn i fynd i mewn i gae diwair

(3)
14. Drws yn troi ar gyfer cyn AS

Ceidwadol (3)
15. Mab y mab yw'r ateb (3)
16. I fedd oer mae bywyd gwag yn arwain

(6)
18. Merch yn bod yn negyddol yn Ffrainc

(3)
19. Benyw'n cael un tro wrth iti droi i

gyfeiriad rhywbeth (6)
21. Mae arch dyn o dan y pridd. Creadur!

(5,5)
I Lawr
1. Mae'r brenin yn cael gradd ac yn

meddwi yma (3)
2. Sgwrs - dyna geir yn awgrym Gomer (5)
3. Collais bedol yn ystod fy antur ar y

mynydd (6)
4. Mae Rita yn llyncu y pump bisgeden

rhyg (5)
5. Ar fedd Ben, datgelir enw prydydd (4,4)
6. Un i lawr a bachgen yn rhoi bwyd

beunyddiol (4,4)
8. Drwy ei olchi'n ffyrnig mae'n newid yn

llwyr (8)
9. Strew? Eto, dyna'r dryswch (6,2)
12. Ffordd o weithio drwy gylch (6)
13. Yn Oed Crist, mae'r llan hon yn gartref

(6)
17. Dechrau'r eglwys ar Enlli - ni bia'r fan

hon (3,2)
20. Un i lawr ond rhoi'r olaf yn lle'r cyntaf

yn gryno (3)

Atebion Cliwiau Haws Mehefin
Ar draws
1. Cawr. 3. Academig. 8. Lonydd. 9 Ragarug.
11. Noa. 13. Ribidires. 14. Blewyn. 16.
Olrhain. 18. Damhegion. 20. Thus. 22 Un

noson. 23. Wedyn, 25. Tri a Chwech. 26.
Bwyd
I lawr
1. Calan. 2. Wyn. 4. Caribi. 5. Digidol. 7.
Morwriaeth. 7. Y Ddôr. 10. Gosen. 12. Aber
Menai. 14. Bodau. 15. Yn ei sach. 17. Vinnie.
19. Naws. 21. Soned. 24. Duw

Enillydd: Mrs. N. Bassett, 
50 Bron y Garth, Caernarfon

Atebion Cliwiau Cryptig Mehefin
Ar draws
1. Maes. 3. Adroddiad. 8. Ddraig. 9.
Afreswm. 11. Goch. 13. Daearegwyr. 14.
Brahms. 16. Esgimo. 
18. Trachwantu. 20. Toc. 22. Sgwriaf. 23.
Ustus. 25. Athronyddu. 26. Plwg.
I lawr
1. Meddyg. 2. Efa. 4. Diangen. 5. Oerddrws.
6. Iesu Grist. 7. Sgid. 10. Morio. 12.
Chwaraewyr. 14. Betws. 15. Mawrion. 17.
Anafodd. 19. Ufudd. 21. Caseg. 24. Tâl.

Enillydd: M. J. Davies, 
68 Bron y Garth, Caernarfon

Anfonwch eich atebion, erbyn diwedd
y mis, at :
Trystan Iorwerth, Graigwen, 
Lôn Ddewi, Caernarfon LL55 1BH.  
Tocyn Llyfr yn wobr i’r enillydd.

CROESAIR

cymen ebost - cymen@cymen.co.uk 
ffôn - 01286 674 409
ffacs - 01286 677 599

www.cymen.co.uk

•  Cyfieithu  •  Cyfieithu ar y pryd  •
Un o’r cwmnïau cyfieithu uchaf ei barch yng Nghymru sy’n mynd o

nerth i nerth
Enw da am safon, cywirdeb a phrydlondeb

Nifer o gleientiaid rheolaidd - o fudiadau gwirfoddol lleol i gwmnïau
rhyngwladol

Os hoffech chi ymuno â chwmni cyfieithu blaenllaw ac arloesol, mae
croeso i chi gysylltu â ni.

cymen

Cae Llenor, Lôn Parc,
CAERNARFON, LL55 2HH

Ffôn: (01286) 685300 • Ffacs: (01286) 685301

Mae Cwmni Da yn

chwilio am ffermwyr
brwdfrydig i gystadlu am wobr arbennig
iawn mewn cyfres newydd ar S4C. Os
hoffech gystadlu, cysylltwch â thîm Fferm

Ffactor ar (01286) 685300 neu ymwelwch â
www.s4c.co.uk/ffermffactor.

Y dyddiad cau yw Gorffennaf 31, 2009.
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NEWID BYD
Mae’r byd wedi newid yn arw mewn canrif.
A tydi’r byd sgota ddim gwahanol.
Ystyriwch y gêr troelli i ddechrau. Tua
diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg,
genwair bluen a ddefnyddid a honno’n cael
ei thaflu i mewn ac allan â llaw – gwaith
caled oedd angen egni a phrofiad. Sidan
oedd y lein. Ym 1925 dechreuwyd
defnyddio gyt Japan. Roedd yn rhaid prynu
hwn fesul 100 llath. Ym 1948 y
cyrhaeddodd nylon. Wedyn ar ddechrau’r
ganrif ddiwethaf daeth newid yn y rîl.
Ffarweliwyd ag un Malloch a dechreuwyd
defnyddio un a ddyfeisiwyd gan Illingworth
ym 1905, (sy’n debyg iawn i’r un ‘dan ni’n ei
defnyddio heddiw). Yn y cyfnod hwnnw
hefyd y daeth llygaid ar y bachyn. Cyn
hynny llygad gyt oedd ar y plu. Meddyliwch
pa mor hwylus oedd cael llygad dur ar bluen
eog. Wnaeth gwisg y plu eog, fodd bynnag,
ddim newid tan yn ddiweddar iawn. Blew
yn lle plu ydy’r drefn yn aml iawn rŵan.
Rhywbeth arall sydd wedi newid er gwell
ydy’r wedars. Pwy sy’n cofio wedars cynfas?
Roeddan nhw’n ofnadwy o drwm ac yn sâl
iawn am ddal dŵr! Erbyn hyn mae gynnon
ni rai rwber/nylon sydd ddim yn chwysu.
Ond beth am yr afonydd? Newid er gwaeth
mae’r rhain wedi’i wneud. Gyda’r holl
dynnu dŵr a gwella llif nid yw’n afonydd yn
dal eu dŵr ond am ychydig oriau erbyn
heddiw. A chyda’r holl gemegau ar y tir
mae’r nwy a gynhyrchir yn difa pryfaid.
Felly dim bwyd i’r pysgod. Wrth sgwennu
hyn o lith mae’r haul yn tywynnu’n braf -
dim sôn am law. Y llynedd roedd Ifan yn
gweithio goramser bob dydd bron. Ie, efallai
mai’r tywydd ydy’r newid mwyaf i ni
sgotwrs ! Y bluen glasurol dwi am ei
gwisgo’r mis hwn ydy’r Jungle Hornet –
pluen oedd yn cael ei brolio gan Kelson a Dr
Pryce-Tennant. Mae hanes iddi fod yn
effeithiol iawn ar Afon Bryn uwchben
Brynbuga (Usk). Tag – edau aur, Cynffon –
ibis, dwy streip, Butt – pluen goch y bonddu
gyda jungle cock, Corff – deuddeg tro o wlân
melyn a du gyda thread coch y bonddu yn y
canol ac ar y pen. Pluen jungle cock yn y
traed. Hwyl ar y bachu.
GLAS Y DORLAN

GENOD Y GOLFF
Mae hi wedi bod yn fis prysur ar Y Foryd
a’r genod wedi bod yn gwneud yn fawr o’r
tywydd braf. Dyma ganlyniadau’r mis
diwethaf: Elusen y Capten (Tŷ Gobaith);
1.Dilys Davies 2.Donna Jones; Undeb
Golff Cymru (Medal); 1.Olwen Rowlands
2. Tricia Parkin; Fflag Sant Teilo;
Enillydd: Luned Jones; Cwpan Griffith
Evans;  Diwrnod Cyntaf: 1. Rhona
Morris. 2. Karen Copperwaite; Ail
ddiwrnod 1. Rhona Morris;  2. Nan Bate,
Capten y Merched; Enillydd cwpan
Griffith Evans - Rhona Morris;
"Strawberry Rumble" Ymwelwyr 1. Fiona
Parkin a Christina Cook o Harlech; 2.
Glenys Owen ac Elena Davies o
Borthmadog; 3. June Davies a Cath Walsh
o Abergele; Genod Caernarfon: 1. Laura
Williams a Margaret Ellis Davies; 2.
Marion Hughes ac Awen Edwards.

Ar Ddiwrnod y Capten yr enillydd oedd Elin
Parry. Dyma hi yn derbyn ei gwobr gan Mrs.
Nan Bate.

Tydy chwarae tenis mewn cadair olwyn ddim
yn hawdd.

Mae Blwyddyn 12 yn ysgol Syr Hugh
Owen yn cael cyfle bob blwyddyn i ddilyn
cwrs  Arweinwyr Chwaraeon yn y
Gymuned, ac eleni, fel rhan o'r cwrs, mi
drefnon nhw ddiwrnod o weithgareddau
chwaraeon ar gyfer disgyblion blwyddyn 5
ysgolion cynradd y dalgylch. Cafodd y
disgyblion brofiadau di-ri yn cymryd rhan
mewn badminton, tenis, pêl fasged,
rownderi, hoci, cylched ffitrwydd, adeiladu
tîm a phêl-droed. 

Bu disgyblion blwyddyn 10 TGAU
Addysg Gorfforol yr ysgol yn trafod
chwaraeon ar gyfer yr anabl yn eu huned
gwaith, ac fel rhan o'r uned, cawsant y
profiad o chwarae tenis mewn cadair olwyn
o dan hyfforddiant Ceryl Jones. Roedd yn
brofiad gwerthfawr i'r disgyblion
sylweddoli cyn lleied o offer sydd ar gael i’r
anabl a pha mor anodd yw rheoli cadair
olwyn â raced denis yn eich llaw.

Chwaraeon i Bawb!

Fel Papur Dre, bydd
ROWND A ROWND
nôl ym mis Hydref, a
SGORIO nôl ym mis

Awst.

Roberts y Newyddion 
44 Y Bont Bridd, Caernarfon 

01286 672 991 
Papurau newydd • cardiau cyfarch • offer

ysgrifennu • Da-da a diodydd • Tlysau aur ac
arian o Fôn 

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

drws. Gwasanaeth cyfeillgar bob amser

Modurdy
B & K Williams

Lôn Parc/ South Road, Caernarfon
Gwynedd LL55 2HP

Ffôn: 01286 675557
Ffôn symudol: 07768900447

Gwasanaeth Cyfeillgar
o’r Safon Orau Bob Amser
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MYND LAWR YN BETH DA?

Chwaraewraig y chwaraewyr (tîm cyntaf) - Llinos Williams, Chwaraewraig ifanc y flwyddyn - Gwenan Duffy, Chwaraewraig y chwaraewyr (yr
ail dîm) - Enlli Fychan, Sgorwraig uchaf y clwb a phrif chwaraewraig yr adran gyntaf yng Nghynghrair Hoci Gogledd Cymru - Bethan Till
Chwaraewraig y capten - Catrin Owen, Chwaraewraig fwyaf addawol - Beth Rogers

Fuodd na ’rioed ddrwg nag oedd ’na  dda,
meddai’r hen air. Ac ella bod hynny’n
berffaith  wir  yn hanes Clwb Pêl-droed
Caernarfon.

A’r  Caneris wedi gorffen yn ola’ yng
Nghynghrair Cymru y tymor diwethaf ac yn
gorfod disgyn i’r Cymru Alliance, y
cwestiwn mawr rŵan ydy beth am y
dyfodol? Darbis lleol yn erbyn Llangefni,
Llanfairpwll, Bethesda a Chaergybi fydd hi
tymor nesa ac fe all hynny ddod ag un neu
ddau ychwanegol drwy gatiau’r Oval.
Byddai hynny’n newyddion da i’r clwb
ffwtbol a chlwb y cefnogwyr. Gwych o beth

Sêr y Tîm Hoci

George Denham, Cadeirydd Clwb Pêl-droed
Caernarfon - am gael mynd nôl i Gynghrair
Cymru ond eisiau cymysgedd o hogia lleol a
hogia’ dŵad i chwarae i Dre tymor nesa.

hefyd pe bai 'na ychydig o hogia lleol yn dod
nôl i’r garfan. Dyna’r bwriad, yn ôl y
Cadeirydd George Denham.

“Dan ni di penderfynu sdicio efo David
Rowe,” meddai George gan gyfeirio at y
rheolwr o Lerpwl oedd wrth y llyw ddiwedd
tymor diwethaf. “Ond dan ni am iddo fo
ddatblygu tîm sy’n gymysgadd o hogia o
ffwr’ a hogia lleol.” 
Dyna pam bod Derek Roberts o Gaeathro
wedi cael ei benodi yn hyfforddwr ac wrthi
yn ceisio perswadio rhai o hogia’r cylch i
ddod i chwarae i Dre tymor nesa – ambell
un wedi chwarae i Gaernarfon o’r blaen.

“Y syniad ydy bod Derek a’r bois lleol yn
ymarfer fama ac yn ymuno efo David a
hogia ochra Lerpwl unwaith yr wythnos tua
hanner ffordd; Fflint, Bae Colwyn neu rwla
felly.” Problem sydd wedi codi’n barod ydy
bod y sesiwn ymarfer honno wedi bod yn
digwydd yn Wrecsam, sydd ddim cweit
hanner ffordd! Ond mae George yn
gweithio ar hynny.
“Ma raid i ni ffendio hogia sy’ isho chwara

i Dre,” meddai George. “Y commitment,
hwnna ydy o. Ydy, ma Llanelli a Hwlffordd
yn bell, bysus yn ddrud ac ma’r Lîg of Wales
yn lîg anodd iawn, ond fanno dan ni isio
bod”. Ac efo dau neu dri hen ben, llond
dwrn o hogia lleol a rhai o ochra Lerpwl
mae George yn credu y gallai petha weithio.
“Does na neb yn licio cael y drop, ond

doedd y tabl ddim yn deud c’lwydda,
nagoedd?” meddai’r Cadeirydd.

O gofio beth ydy cynlluniau Cymdeithas
Pêl-droed Cymru yn y dyfodol, mae’n
eironig felly mai’r ‘drop’  o bosib oedd y
peth gora allai fod wedi digwydd i’r Caneris.
Ystyriwch hyn: yn nhymor 2010/11 mi
fydd Cynghrair Cymru yn gostwng i 12 tîm
- sef y 10 uchaf  tymor nesa’ a’r ddau sy’n
dod i fyny o’r cynghreiriau is (un o’r de ac
un o’r gogledd). Ennill y Cymru Alliance
tymor nesa ac mi fydd gan Dre gyfle
unwaith eto i fod efo’r mawrion. O bosib
gwell cyfle na phe bae nhw  wedi llwyddo
i aros yn y gynghrair.

Tydy hi ddim cweit mor hawdd â hynny
wrth gwrs, gan fod yn rhaid i bob tîm yn
2010/11 gael yr hyn a elwir yn Domestic
Licence gan UEFA ac mae honno yn
dibynnu ar safon y maes, academi,
goleuadau, ystafelloedd newid, nifer o seddi,
ystafell profi cyffuriau ac ati. Mae’r Oval
mewn sefyllfa gref yn hyn o beth. Yn
ddiweddar fe wariwyd £65,000 ar wella’r
maes – y llif oleuadau, y stand pen yr Hendre
ac mae 'na gynlluniau pellach i wella’r
adnoddau i’r anabl, adeiladu rampiau ac ati.

Ennill y Cymru Alliance tymor nesa
amdani felly. Cael  rhyw 300 i’r Oval bob
wythnos yn ogystal ac mi fydd y Caneris yn
hedfan eto a George, y rheolwr a’r clwb
cefnogwyr yn hapus! 

NODDWYR Y PAPUR
Mae Papur Dre’n ddiolchgar iawn i brif noddwyr y papur: Cwmni Da, Cyngor Tref Caernarfon, Cymen, 

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

Cynhaliodd y clwb ei Gyfarfod Blynyddol gan fanteisio ar y cyfle i
wobrwyo sêr y flwyddyn yn y tîm cyntaf a'r ail dîm.
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