CHWEFROR 2 0 1 0

CRhifyn 7 5

Pris 5 0 c )

Pilaydd U n i g
(Stori t u d 2 )

HEL I HAIIT,

Roedd plant a staff Ysgol yr Hendre'n awyddus i gefnogi apel Haiti ac felly, trefnwyd l'r plant ddod i'r ysgol yn gwisgo dilIad
Iliwgar. Casglwyd E653.88 a hoffai'r Pennaeth, Mr ArweI Jones ddiolch yn fawr i bawb am eu cyfraniadau.
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PWY ‘DI
PWY...
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 LØVGREEN
(01286) 674314
R. ELWYN GRIFFITHS
(01286) 674731
JANET ROBERTS
(01286) 669066

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

Hysbysebion
ELERI LØVGREEN
Y Clogwyn, LL55 1HY
Ffôn: 07900061784
Ffacs: (01286) 677599
eleri.lovgreen@btinternet.com

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

Tanysgrifio / Trefnydd
Dosbarthu

Llythyrau
COFIO’R DELYNORES
EIRIAN
Taliesin
8 The Close
Yr Wyddgrug
CH7 1QA
Annwyl Olygydd
Cefais gopi o’ch Papur Dre
ardderchog (rhifyn Rhagfyr) ac
ynddo roedd llun a hanes y
Delynores Eirian a rhaid oedd
anfon atoch i ychwanegu at yr
holl waith cyfeilio a wnaeth hi
dros y wlad.
Mi weithiodd yn ddiflino am
flynyddoedd lawer hefyd yng
nghapel bach Ty’n y Groes, a
hynny’n wirfoddol. Dysgodd ni
i ganu ar gyfer y Cylchwyl ac
ennill hefyd. Hi oedd yn gyfrifol
am y cynhyrchiad o ‘Cantata yr
Adar’ tua dechrau’r 50au.
Mynnai y safon uchaf a doedden
ni ddim yr hawsaf – coblynnod
bach direidus oeddem yn aml yn
siwr.
Roedd yr addysg
gerddorol a gefais yn y capel
ynghyd â’r gwersi piano gan y
diweddar
Eurwyn
Jones
Llanrwst, o’r radd flaenaf. Dim
ond diolch sydd yn fy nghalon
ac efallai ddim wedi diolch
digon ar y pryd.

Roedd 'na olygfa anarferol un noson oer ddiwedd Ionawr tu allan i
dafarn yr Harp - pibydd unig yn chwythu nerth ei ysgyfaint.
Chafodd o ddim cynulleidfa gref ond fe ddenodd un neu ddau o
weithwyr a chwsmeriaid y tec-awês gerllaw i’r stryd!
Ond y cwestiwn ydy beth oedd yr achlysur? Wel roedd yr ateb syml
ym mar yr Harp lle cafwyd noson hwyliog yn dathlu noson y bardd
enwog Robert Burns. Tra roedd y Cymry yn dathlu dydd Santes
Dwynwen, Burns Night a’r swper er cof amdano oedd yn mynd â
bryd ambell i Albanwr ar wasgar.
Ac fe gafodd selogion yr Harp wisgi neu ddau i ddathlu a’r pleser o
weld a chlywed y pibydd o Fanceinion yn cyfarch yr haggis.

Pibydd palmant yr Harp yn dathlu
‘Burns Night’

Yn gywir iawn
Sera Meirion

ALUN ROBERTS
Melangell, Lôn Sgubor Wen
LL55 1HS
(01286) 677208

PIBYDD YR HARP

Y RHIFYN NESAF

DEWCH
ATOM I
BLYGU
PAPUR DRE
Rhifyn: MAWRTH

Cydnabyddir cefnogaeth

www.bwrdd-yr-iaith.org

Nid yw’r Bwrdd Golygyddol na’r
noddwyr o angenrheidrwydd yn
cytuno gyda’r farn yn y Papur

Ellis Davies a’i Gwmni
CYFREITHWYR

Yn gwasanaethu
pobl Caernarfon ers
1898

2

Daw’r rhifyn nesaf o’r wasg Papur Dre ar
NOS LUN – MAWRTH 15

Noson Plygu:
NOS LUN, MAWRTH 15

Deunydd i law’r golygyddion perthnasol
NOS LUN – MAWRTH 1
os gwelwch yn dda.

Yn lle?
YSGOL MAESINCLA
Faint o’r gloch?
o 5.30 ymlaen

ENILLWYR
CODI ARIAN AT
CLWB
CANT
STEDDFOD
2012
Bydd cyfarfod cyhoeddus ar nos Iau,

Ionawr
Ionawr 2010
28 am 7.00 yn yr Institiwt i
1af
Gerallt
Jones
sefydlu
Pwyllgor
Apêl Lleol i godi 80
arian
Eisteddfod
Genedlaethol Urdd
2ilatHeulwen
Evans
56
Gobaith Cymru yn Eryri yn 2012. Bydd
3ydd C Hope
21
croeso cynnes i bawb.

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

Byddwch yn llawer
gwell allan hefo Ni!
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CASA WENDY

HUW YN
CODI
ARIAN
Diolch i Theatr Bara Caws a Chlwb
Cefnogwyr Pêl-droed Dre fe lwyddodd
y Cynghorydd Huw Edwards i godi
symiau anrhydeddus o arian ar gyfer
tri achos lleol.

Wendy'n coginio efo 'help' Dilwyn
Mae selogion Galeri'n 'nabod wyneb
Wendy Thomas yn dda gan ei bod hi'n
rheolwraig blaen tŷ yno. Ond mae'n wyneb
cyfarwydd i wylwyr S4C hefyd am ei bod hi
wedi ennill Casa Dudley. Mi benderfynodd
Galeri fanteisio ar ddoniau Wendy'n
ddiweddar a chynnal sesiwn goginio ryw
bnawn Sadwrn. Gofynnwyd i'r digrifwr
Dilwyn Morgan roi ‘help llaw’ i Wendy a
diddanu'r gynulleidfa efo ambell jôc. Mi
gawson nhw bnawn wrth eu bodd yn
blasu'r tapas, y caws a'r ham Parma, y
corgimwch garlleg a'r paella cyw iâr.

Roedd pob tocyn wedi'i werthu ac mae
Galeri'n bwriadu cynnal digwyddiad tebyg
cyn bo hir.

Roedd Clwb Pêl-droed Cae Glyn,
Hosbis yn y Cartref a thîm ffwtbol
merched dref ar eu hennill ar ôl sioe
ddiweddaraf Bara Caws yn y Clwb.
Hoffai Huw ddiolch i bawb am bob
cefnogaeth.

Y gynulleidfa'n mwynhau'r wledd

Y Gofalwr, gan Harold Pinter
Cyfieithiad i’r Gymraeg gan Elis Gwyn
Peidiwch â cholli’ch cyfle i weld un o glasuron Harold Pinter yn cael ei pherfformio gan Theatr
Genedlaethol Cymru. The Caretaker oedd y gyntaf o ddramâu Pinter i lwyddo’n artistig a
masnachol gyda’r canlyniad o’i wneud yn enw cyfarwydd trwy Brydain. Trwy ddilyn stori dau frawd
a thrempyn, mae Y Gofalwr yn ymdrin â’r pellter rhwng realaeth a ffantasi, perthynas teulu, a’r
ymdrechion am bãer.

24 – 27 Chwefror 2010
yn Neuadd Dwyfor, Pwllheli
Bydd bysiau yn cael eu trefnu o ardal Bangor a Chaernarfon. I archebu tocynnau
a lle ar y bws, cysylltwch â 01758 704088. I gael gwybodaeth am weddill taith Y Gofalwr, ewchi
www.theatr.com

Tudur Owen
Roberts, Glynne & Co.
Cyfreithwyr
Siambrau Banc Lloyds
Caernarfon
Swyddfeydd ym Mangor,
Porthaethwy a Chaergybi
Ffôn: (01286) 672207

Y Cynghorydd Huw Edwards ar yr Oval
yn cyflwyno siec i Adrian Roberts,
cadeirydd Cae Glyn (ac ar y clawr, Iolo
Evans yn derbyn siec ar ran Hosbis yn y
Cartref)

Y Pantri Cymraeg
DELICATESSEN

CYNNYRCH O GYMRU
Cawsiau, Gwinoedd, Cwrw, Siocled,
Melysion, Rhoddion a Hamperi.
Dewis anhygoel o salad a
brechdanau. Arlwyir ar gyfer
ciniawau busnes ac achlysuron
arbennig.

CAFFI
BWYTY
BAR

6 Y maes / Castle Square CAERNARFON

Y Maes, Caernarfon, LL55 2YD

01286 673884
www.ypantricymraeg.co.uk

(01286) 673100
3

5 OED A DAL I DYFU
Mae’n rhyfedd meddwl ond mae Galeri wedi bod ar agor ers 5 mlynedd bellach a’r
hyn sy’n taro rhywun wrth fynd yno neu wrth fynd heibio’r adeilad ydi fod y cyfnod
yn swnio’n llawer mwy na hynny. Prin mae rhywun yn cofio beth oedd yno cyn yr
adeilad hwn. Ond sut mae Gwyn Roberts, Prif Weithredwr yn teimlo am y 5
mlynedd diwethaf? Aeth Papur Dre i’w holi....
Mewn cyfweliad efo PAPUR DRE ym
mis Mawrth 2005 (cyn yr agoriad
swyddogol) fe ddywedaist ti ‘Dwi’n
teimlo’n reit gyffrous erbyn hyn achos
mae ‘di bod yn broses hir ac yn ddeng
mlynedd o siwrna’. Pum mlynedd ers
hynny wyt ti yn dal i deimlo gyffrous efo’r
hyn mae Galeri wedi ei gyflawni dros y 5
mlynedd dwytha?
Yn bendant mae Galeri wedi dechrau
ennill ei blwyf. Mae’n cymryd amser i
unrhyw beth newydd gael derbyniad ac
roedd yn rhaid i Galeri brofi’i hun. Rydan
ni fel staff wedi gweithio’n galed ennyn
parch a chefnogaeth pobl Caernarfon a’r
cyffiniau ac mae pethau yn argoeli’n dda.

Emyr Thomas a’i Fab
CYFREITHWYR
•

O. Gerallt Jones LL.B (HONS)
•

Gail Jones LL.B (HONS)
Cyfreithwraig Gynorthwyol
•

Gwasanaeth Personol ac Agos Atoch

Hefyd bu i ti ddeud yn yr un cyfweliad’
Mi faswn i’n licio i bobol Caernarfon
gael mwynhau defnyddio Galeri’. Wyt ti’n
teimlo eich bod wedi cyflawni hynny?
Dwi ddim yn credu y bydd modd i ni
ddweud ar unrhyw adeg fod pob un sy’n
byw yng Nghaernarfon wedi bod yn Galeri.
Mae gan bobl ddiddordebau gwahanol ac
mae ‘na ddigon o le i bawb yma wneud eu
pethau eu hunain. Yr hyn rydan ni’n
obeithio sydd yma ydy adeilad hygyrch ac
agored lle mae pawb yn teimlo’n
gyffyrddus yn hytrach na rhyw adeilad
elitaidd lle mae pob dim yn digwydd tu ol
i ddrysau caeedig.

berfformiadau yn digwydd ar yr un pryd ac
roedd y lle yn fwrlwm o fywyd a
phrysurdeb. Wnai byth anghofio’r profiad
braf hwnnw.
Pa ddigwyddiadau yw y rhai mwyaf
poblogaidd wedi bod?
Yn bendant, Llyr Williams, Sioe Tudur
Owen, Rob Bryden.
Oes na unrhyw beth y buaset wedi ei
newid pe buaset yn cael y cyfle eto dros y
5 mlynedd dwytha?
Petaen ni’n gwybod bryd hynny yr hyn dan
ni’n ei wybod rwan, mi fydden ni wedi
ymestyn ochrau a chefn y theatr. Mi fydden
ni wedi dylunio’r theatr mewn ffordd
wahanol. Mi fydden ni hefyd wedi gwneud
y lle yn fwy ecogyfeillgar byth er mwyn
arbed ynni. Ond dwi’n credu bod rhaid i
rywun weithio a bod mewn adeilad cyn
deall yn iawn sut mae’n gweithio.

•

4 Stryd y Castell
Caernarfon LL55 1SE
Ffôn: 672307 • Ffacs: 678244
Ebost: office@emyrthomas.fsnet.co.uk

TAFARN Y CEI
Bar a Bistro ar lan y dŵr
Cinio dydd Sul carferi a bwyd traddodiadol
cartref o'r safon orau. Trefnir ar gyfer pob
math o achlysur.
Y Marina, Y Felinheli
Rhif ffôn: 01248 679128

Be ydi rhai o uchafbwyntiau’r 5 mlynedd
dwytha i chdi?
Yn bersonol roedd gweld Tony Benn yn
siarad yma hefo Guto Harri yn cadeirio yn
brofiad arbennig iawn hynny yw, cael dyn
o’r calibr yna yn dod i Gaernarfon i siarad
o’r
yna hefyd
yn doddwi’n
i Gaernarfon
i siarad
hefocalibr
ni. Ond
cofio sefyll
yma
hefo
ni. Ond rhyw
hefyddro
dwi’n
cofio sefyll
yn y cyntedd
a theimlo
gwefryma
bod
yn
theimlo gwefr bod
’nay cyntedd
3 neurhyw
4 dro
o agyfarfodydd
neu

Croeso cynnes bob dydd
gan

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

DERBYN PAPUR DRE
DRWY’R DRWS!

GWELD Y GWAHANIAETH
1. Tŵr wedi diflannu. 2. Ffenestr
wedi mynd o do Cyngor Arfon.
3. Car ychwanegol ym maes parcio’r
Celt. 4. Drws y Celt wedi troi’n
ffenest. 5. Ynys Môn wedi diflannu.

Pam ddim cael Papur Dre i gyrraedd drwy’r
drws bob mis?
Tanysgrifiad - £6.00 y flwyddyn.
Papur Dre drwy’r post yn y DU - £12.
Papur Dre drwy’r post
dramor - £24.

ATEBION POS TUD. 14

4

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

01286 677771

Nicola Williams hefo Liam (8 mis oed), Llio
(15 mis oed) ac Ena (6 wythnos oed)
Mae’r bwyd yn dda ac mae ’na ddigon o le
yma i’r prams. Mae o’n lle gwych i gyfarfod
ffrindia.

Hywel
Williams
Aelod Seneddol
Etholaeth Caernarfon

CYMORTHFEYDD
Os oes gennych fater yr hoffech ei
drafod gyda’ch AS mewn cymhorthfa,
yna ffoniwch 01286 - 672 076 i wneud
apwyntiad neu ysgrifennwch ato:
Swyddfa Etholaeth, 8 Stryd y Castell,
Caernarfon, LL55 1SE
01286 - 672 076
williamshy@parliament.uk
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Myra Cook o Landwrog ac Anne Evans o
Gaernarfon
Mae’r ddwy yn dod i’r Galeri am baned neu
bryd o fwyd bob bythefnos/tair wythnos ac
hefyd yn mwynhau gweld sioeau a ffilmiau
yma. Lle da am banad a digon o le i eistedd
ar y soffas meddai’r ddwy.
Be ydi’r peth mwy positif mae rhywun
wedi ei ddweud wrthyt am y Galeri?
Ar y dechrau, pan oedd y lle yn cael ei
adeiladu roedd pobl yn dweud ei fod yn rhy
fawr ac yn taflu dŵr oer dros yr hyn oedd
yn mynd i fod yma. Ond mi wnaeth rhyw
ddyn tacsi ddweud wrthai beth amser yn ol
mai problem y Galeri oedd ei fod o’n rhy
fach! Mae’n rhyfedd o fyd!
Ydi
datblygu’r
doc
a
chael
bwytai/meddygfa, siopau wedi bod o
fantais neu anfantais i’r Galeri?
Yn sicr mae’r datblygiadau wedi bod o
fantais i’r Galeri gan ein bod ni rwan ar y
llwybr i rywle arall. Mae’r holl ddatblygiad
wedi cynyddu ein hincwm ni.

Dwi’n sylwi bod sgaffaldiau ar un ochr yr
adeilad. Beth sy’n digwydd yma ?
Rydan ni’n gwneud cefn ac ochrau’r
llwyfan yn fwy er mwyn gallu derbyn
cynhyrchiadau mwy.
Be ydi eich cynlluniau ar gyfer y pum
mlynedd nesaf?
Yr hyn rydan ni am ei wneud yn y dyfodol
agos ydi sefydlogi’r Cwmni. Rydan i’n
cyflogi 40 o staff erbyn hyn ac yn rhentu
20 o swyddfeydd, tai, siopau a bwytai yn y
Dre. Ryda ni’n credu mewn buddsoddi a
chynnal a chadw’r adeiladau yn y Dre er
mwyn hyrwyddo canol y Dre.
Mi fyddai’n braf efallai yn y dyfodol
ymestyn y Galeri yn y ffrynt. Gawn ni
weld!

JUST NATURAL

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

Siop Iwan
Papurau Newydd • Da-da, Cardiau,
Nwyddau Ffansi
Presantau
43 Stryd y Bont Bridd, Caernarfon

(01286) 673300

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.

Adda ac Efa
ARBENIGWYR G ARDDIO

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
5
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CYLCH MEITHRIN SEIONT A PHEBLIG

I’r rhai ohonoch sy’n gyfarwydd â
Chanolfan Noddfa, mi wyddoch fod
Swyddfa Helen Davies, gweinyddwraig y
ganolfan, ar y dde wrth i chi gerdded fewn,
yna’r neuadd ganol ac wedi ei chuddio’n
glyd ochr arall i’r neuadd mae Swyddfa
Eglwys Noddfa lle bydd Llinos a minnau
yn gweithio. Ar fore arferol byddaf yn
cyrraedd y swyddfa, agor y ‘blinds’, rhoi’r
cyfrifiadur ymlaen, gwrando ar unrhyw
negeseuon ffôn ac eistedd wrth fy nesg i
gychwyn ar dipyn o waith. Roedd pethau’n
dra gwahanol fore Mercher diwethaf wrth i
mi gerdded drwy'r neuadd a sylwi fod y
llawr wedi ei orchuddio gan flanced blastig
enfawr a phob math o offer celf ac arlunio
wedi eu gosod allan. Wedi eistedd wrth fy
nesg clywais y gerddoriaeth piano mwyaf
swynol oedd yn gwneud i mi feddwl mod i
mewn clwb jazz ac nid yn Noddfa,
Caernarfon!
Doeddwn i ddim yn breuddwydio, yn
hytrach roedd yn ddiwrnod cyntaf Prosiect
Celf Dechrau’n Deg yng Nghylch Meithrin
Seiont a Pheblig. Mae’n brosiect pum
diwrnod i roi cyfle i blant y cylch gael
profiadau newydd o arlunio, paentio a
cherddoriaeth. Roedd yn gyfle i’r plant
gael mynegi eu hunain mewn ffyrdd hollol

COFIWCH AM
STEDDFOD
Y BONTNEWYDD
Ar ôl darllen hanes Eirian Jones yn
PAPUR DRE cofiodd June Jones, Parc
yr Hendre yr achlysur pan oedd genod
Ysgol Higher Grade yn dawnsio’r
ddawns flodau yn Eisteddfod 1959.
“Roeddan ni’n ymarfer efo Miss
Crossley a’r ddiweddar Mary Pierce,
trefnydd ymarfer corff, ac mi gawson
ni blác i gofio’r achlysur. Cofiaf mor
dlws oedd Telynores Eirian â’i gwallt
cyrliog golau a hi oedd yn canu’r
delyn i ni ddawnsio. Dwi wedi dod i’w
nabod yn dda ers llawer blwyddyn gan
ein bod ein dwy yn aelodau yn Seilo.
Roeddan ni’n hel blodau gwylltion i’w
rhoi yn ein gwalltiau ac o gwmpas ein
gyddfau cyn y seremonïau. Yn Gables,
Rhosbodrual ro’n i’n byw 'radeg
hynny ac roedd digon o flodau yn y
caeau. Roedd ein mamau yn mynd i
festri Engedi i smwddio dillad yr
Orsedd - dipyn o waith.”

newydd ac roedd pawb wrth eu bodd.
Ariennir y prosiect gan Dechrau’n Deg a
threfnwyd y digwyddiad gan Leisa
Williams. Yn arwain y cyfan oedd yr
arlunydd Catrin Williams ac yn cefnogi
staff y cylch oedd athrawes gefnogi
Dechrau’n Deg, Nia Williams. Roedd y
gerddoriaeth anhygoel yr oeddwn wedi
gwirioni arni’n cael ei greu gan y pianydd
jazz Huw Warren oedd yn rhan o’r prosiect
am ddiwrnod. Roedd mor braf gweld plant
y cylch yn mwynhau’r profiad ac yn creu
campweithiau. Diolch i holl staff y cylch
hefyd am eu brwdfrydedd arferol.
MERERID MAIR WILLIAMS

DODREFN
A LLORIAU

Pob Dim i Ddodrefnu’r Tŷ

EISTEDDFOD
GENEDLAETHOL
YR URDD, ERYRI
2012
Cynhelir cyfarfod cyhoeddus yn
yr Instiwt Caernarfon Nos
Fercher, Chwefror 24 2010 am 7
p.m. Pwrpas y cyfarfod ydy
dechrau ar y gwaith o godi arian
at yr Eisteddfod. Croeso cynnes
i bawb.

MEDI
Bar Coffi

Stryd y Plas (01286)

674383

Canol y Dref, Caernarfon LL55 1NN

Bwyd drwy’r dydd

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

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

John Williams

Yn ôl at eich gwasanaeth!
Ffôn: (01286) 674432
Symudol: 07721 750958
Sefydlwyd 1972

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

6
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Llythyrau

ADRAN TREF Y GELLI

CHWILIO AM
FFERMWYR
BRWDFRYDIG
Annwyl ddarllenwyr,
Bydd Fferm Ffactor yn dychwelyd i’r sgrin
fach yn ystod 2010, ac mae’r cwmni
cynhyrchu yn chwilio am ffermwyr
brwdfrydig i gystadlu am deitl Ffermwr
Gorau Cymru a gwobr arbennig iawn.
Rydym yn chwilio am ffermwyr sy’n
gweithio llawn neu rhan amser ar y fferm,
yn ddynion a merched 18 oed a throsodd –
gyda’r profiad a’r gallu amaethyddol i
gystadlu am deitl Fferm Ffactor!
Os hoffech chi gystadlu am y brif wobr o
gerbyd 4x4 newydd sbon a theitl Ffermwr
Gorau Cymru 2010, cysylltwch â thîm
Fferm Ffactor, Cwmni Da, Cae Llenor,
Lôn Parc, Caernarfon, Gwynedd LL55
2HH neu drwy ffonio (01286) 685300 neu
e-bostio
lowri.evans@cwmnida.tv

CEFNOGWCH EIN

Llongyfarchiadau mawr i Bo Leung,
Morgan Rhys Roberts, Morgan Gwyn
Jones a Jac Williams am gael ail yn y ras
cyfnewid cymysg i fechgyn Blynyddoedd
3 a 4 yng Ngala Nofio Genedlaethol yr
Urdd a gynhaliwyd yng Nghaerdydd yn
ddiweddar.
Llwyddodd Jac hefyd i nofio'n dda iawn yn
ei ras unigol. Diolch yn fawr iawn i
Monica Leung am eu hyfforddi.

HYSBYSEBWYR

Darllenwch Papur Dre
a gwyliwch

Rownd a Rownd
a
Sgorio

LLEISIAU’R
AIL RYFEL
BYD
Oeddech chi’n filwr, yn forwr, neu’n
aelod o’r llu awyr yn ystod yr ail ryfel
byd? Oeddech chi adre’n gofalu am y
teulu neu’n gofalu am gleifion? Yn
gweithio mewn ffatri arfau neu’n aelod
o Fyddin y Tir? Yn ifaciwî,
ifaciwi, yn
wrthwynebwr cydwybodol neu’n
‘Bevin Boy’? Sut oedd bywyd yng
Nghymru rhwng 1939 ac 1945? Beth
bynnag fo’ch stori, byddai Cwmni
Da’n falch o glywed gennych.
Ac os oes gennych luniau, llythyrau
neu ddyddiaduron Cymraeg yn adrodd
hanes neu gyfaill yn ystod y cyfnod,
cysylltwch â mi os gwelwch yn dda.
Cysylltwch â Cwmni Da, Cae Llenor,
Lon Parc, Caernarfon LL55 2HH,
ffoniwch 01286 685300 neu anfonwch
ebost at mali.parry-jones@cwmnida.tv

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

Gwyndaf Williams a’i Fab
27 Stryd Llyn, Caernarfon

(01286) 675433
Trwsio esgidiau. Torri goriadau o bob math.
Gosod straps a batris oriawr. Glanhau a
thrwsio gemwaith. Engrafiadau a
chwpanau ar gyfer pob achlysur.

PETER HARROP
B.Sc. (Anrh) MCOptom

OPTOMETRYDD
OPTEGYDD
43, Stryd Llyn, Caernarfon

(01286) 673631
7
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UN O’R HEN DEULUOEDD

Yn dilyn concwest Iorwerth Iaf dros
Gymru, wedi marwolaeth Llywelyn ein
Llyw Olaf trwy frad yng Nghilmeri ar
Ragfyr 11, 1282, daeth nifer sylweddol o
Normaniaid i fyw i Gaernarfon ac yn eu
mysg roedd teulu o’r enw Foxwist. O Swydd
Caer y daethant yma a gellir olrhain eu
hanes yno mor bell yn ôl â 1350. Buont yn y
dref am rai canrifoedd a chredir mai yr olaf
ohonynt i fod yn berchen ar yr hen gartref,
sef Rhif 4 Stryd y Castell, oedd Y Parchedig
Llwyd Foxwist, ficer plwyfi Llanfaglan a
Llanwnda, tua diwedd y ddeunawfed ganrif.
Roedd eu dylanwad yn fawr ar y dref ac
mae’n amlwg iddynt fod yn blwyfolion selog
a pharchus yn Llanbeblig, oherwydd bod
pedwar plac efydd yn yr eglwys yn coffáu
aelodau o’r teulu.
Daeth darlithydd o un o golegau De Cymru
mewn cysylltiad â mi yn ddiweddar gan
gyfeirio at y plac hynaf ohonynt, un wyth
gan ddeng modfedd o led, sef yr un i
Richard Foxwist a oedd yn briod â Johanna,
merch un o deulu Spicer a oedd yn byw yn
Stryd yr Eglwys. Roedd y teulu hwn â chryn
ddylanwad yn y dref a bu un ohonynt yn dal
y swydd o Ganghellor (Exchequer) am dâl o
£50 y flwyddyn. Roedd y darlithydd, Dr.
Madeline Grey yn tynnu sylw at y ffaith bod
darlun wedi ei gerfio ar y plac yn dangos
Richard Foxwist yn dal arwyddlun yn ei law
ac arno Bump Archoll Crist (The Five
Wounds of Christ), ond yn synnu nad oedd
cyfeiriad arno at yr arferiad yn y Canol

Oesoedd o weddïo am faddeuant wrth
fyfyrio ar yr archollion. Rhydd enghraifft
arall o blaciau tebyg i aelodau o deulu
Bulkeley ym Miwmares gan ddod i’r
casgliad mai y Diwygwyr (Reformists) a roes
derfyn ar yr arferiad hwn.
Mae W.H. Jones yn ei lyfr OLD
KARNARVON yn ymdrin â’r teulu
Foxwist, ond nid yw’n sôn dim am Bump
Archoll Crist, er ei fod yn rhoi sylw
arbennig i arfbais y teulu ac yn dyfynnu o’r
Lladin sydd ar y plac. Gwaith anodd yn ôl a
ddeëllir yw ei gyfieithu oherwydd mai
Lladin y Canol Oesoedd ydyw a phrin yw y
rhai sy’n gyfarwydd â’r ffurf yma ar yr iaith.
Soniai ef am lun o wraig sydd yn dal tarian
gyda phump ‘fleur-de-lis’ yn ei llaw, yr hyn a
briodolai i arfbais y teulu Spicer ac yna
ddisgrifiad o arbais y teulu Foxwist “- on a
chevron, a mullet, between three crosslets
fitchées”.
Cyfeiria hefyd at allor-fedd (altar-tomb)
mawr yn Mynwent Eglwys
Llanbeblig yn coffáu Richard
Foxwist arall yn Saesneg y
cyfnod:
“Heare lieth the Bodie of Richard
Foxwist, Gentleman, whoe maried
Elen Dawghter to William Thomas of
Caernarvon, Esqvier and by her had
Three sonnes and foure davghteres; whoe
deseased the 27 daie of December 1615.”
Ar y naill ochr i’r llall o’r arysgrifiad hwn
mae dau gerflun, un o ddyn a thri o fechgyn

a chydag arfbais o’r teulu Foxwist ac ar yr
ochr arall un o wraig a phedair o ferched.
Mae’n amlwg bod arfbais arall yno hefyd,
ond ei fod wedi ei dorri oddi wrth y garreg
wreiddiol. Credir mai arfbais teulu William
Thomas o Gaernarfon oedd hwnnw. Ar ben
y bedd hefyd mae’r llythrennau “Ll.F.” y
credir iddynt gyfeirio at y Parchedig Llwyd
neu Lloyd Foxwist, a fu’n ficer plwyfi
Llanfaglan a Llanwnda yn ystod y rhan olaf
o’r ddeunawfed ganrif.
William Foxwist oedd enw mab hynaf
Richard ac Elen a chredir mai yng
Nghaernarfon y ganed ef, er nad oes modd
profi hynny gan nad yw cofrestrau plwyf
Llanbeblig am y cyfnod ar gael. Addysgwyd
ef ar gyfer gyrfa ym myd y gyfraith a diau
mai ef a droes allan i fod yr enwocaf o’r teulu
oll. Daeth yn rheolwr y Lincoln’s Inn ac yn
Farnwr y Sesiynau Mawr yng Nghymru. Yn
1640 etholwyd ef i’r Senedd fel aelod dros
Fwrdeisdref Caernarfon ac ar ôl dau dymor
cynrychiolodd Ynys Môn. Ymysg
boneddigion eraill, fe’i gwrthodwyd gan y
Col. Pride rhag cymryd rhan yn yr achos yn
erbyn y Brenin Siarl 1af, oherwydd ei “sense
of justice”.
Disgrifid ef fel ‘Piwritan parchus’ ac roedd
yn ddiamau’n gefnogwr brwd o Oliver
Cromwell gan i’w enw ymddangos ymysg y
rhai a weithredodd fel Comisiynydd dros
Gaernarfon, 1657, i godi arian dros y
Protectorate. Ym mis Medi o’r flwyddyn
ddilynol 1658, yn ei swydd fel Barnwr o’r
Sesiynau Mawr ac Aelod Seneddol dros
Abertawe, roedd yn bresennol yn angladd
Cromwell yn Abaty Westminster fel galarwr
anrhydeddus. Fodd bynnag, ni chafodd ei
alw i gyfri am ei gefnogaeth i’r gwrth
frenhinwyr pan orseddwyd Siarl II yn y
flwyddyn 1660. Bu farw William Foxwist yn
1673.
Union gyferbyn â Rhif 4 Stryd y
Castell (Swyddfa’r Cyfreithwyr
Emyr Thomas a’i Fab heddiw)
mae Rhif 3, sef Tŷ-Tref William
Foxwist ac arno mae plac a
osodwyd
gan
Gymdeithas
Ddinesig Tref Caernarfon yn 1982.
Dyma’r geiriad sydd arno: Tŷ -Tref
William Foxwist A.S. 1610-1660 Judge and
Parliamentarian.
T. MEIRION HUGHES

TOWN CABS
Perchennog:
Brian O’Shaughnessy

TACSI
TACSI
TACSI

Siwrneiau Lleol
Meysydd Awyr
Dydd a Nos
Car 7 person

01286 676091
07831 268995
8

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
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DEUDWCH CHI
Gan fod Dydd Mawrth 16 Chwefror yn Ddydd Mawrth crempog, penderfynodd Elen
Medi fynd ati i holi rai o ddisgyblion Ysgol y Gelli beth fuasai nhw’n ei roi ar eu
crempog pe baent yn cael y cyfle. Bu’r atebion yn ddiddorol iawn!
Dafydd Trewyn
Cheesecake cartref
Mam oherwydd ei
fod yn neis. Buaswn
yn
taenu’r
cheesecake dros y
crempog ac yna ei
rowlio fel “wrap”
cyn ei sglaffio!
Ffion Mair
Marshmallows
a
siocled. Dwi wrth fy
modd efo blas y
ddau. Buaswn yn
rhoi’r
siocled
cynnes yn gyntaf a
gosod
y
marshmallows
mewn
patrwm
gwyneb, yna ei rowlio fel sosij rôl cyn ei
lywcio!
Malan Fôn
Mefus,
siwgwr,
marshmallows,
a
siocled wedi toddi.
Dwi wrth fy modd
efo pethau melys
ond mae Mam yn
mynd yn flin os
’dwi’n
bwyta
gormod. Dyna pam y buaswn yn rhoi’r
mefus er mwyn gwneud iddo swnio’n iach
gan obeithio y buasai hynny’n plesio Mam!
Lleucu Bebb
Hufen iâ blas siocled
a mint gyda darnnau
bychan o wispa gold
a mefus. Y rheswm?
Wel oherwydd fod
hufen iâ yn neis ac
yn oer, wispa gold
yn anhygoel o neis a
mefus yn iachus ac yn felys.
yn
yn felys.

Jason Parry
16 Stryd Bangor
Caernarfon
Ffôn:

(01286) 672366
Symudol:

07900594279

Owain Roberts
Chocolate spread a
marshmallows.
Rhoi’r siocled yn
gyntaf cyn gosod y
marshmallows
mewn siâp “O”
wedyn ei rowlio.

Sian Angharad
Siocled wedi toddi,
yna pizza ham a
chaws, bacwn a ci
poeth wedi eu torri’n
ddarnau, siwgwr ar
eu pen, saws siocled
ar ben hwnnw a
marshmallows
i
orffen.

Deian Parry
Williams
Buaswn i yn rhoi
menyn, lemon a
siwgwr oherwydd ei
fod yn flasus iawn.
Os nad ydi Mam yn
gwylio rhoi nutella
dros y cwbl!
Harri Kinnell
Dipyn bach o fenyn
a llond gwlad o
siwgwr.
Rwy’n
bwyta tua 3 ohonynt
ac yna mae Mam yn
gwneud i mi ll’nau
fy nannedd!
Sara Japp
Buaswn yn rhoi
eising blas lemon
drosto. Yn hytrach
na rhoi dŵr i
gymysgu’r
eising
rhoi sudd lemon.
Tywallt sorbet i’r
canol a 4 bisged “kit
kat” yn pwyntio at i
fyny fel tyrau. I goroni’r cyfan rhoi “midget
gem” ar dop pob tŵr. Mmmm blasus.
Tom Oliver
Menyn, siwgwr, siocled wedi toddi a
bisgedi wedi crymblo dros y cwbl. Bydd y

Yr Alexandra
Tafarn gartrefol a chlyd
Cwrw da, gwasanaeth cyfeillgar
Ffôn: (01286) 672871

OWEN GLYN OWEN CYF

Panorama Cymru

Cigydd i’r Tai Bwyta Gorau

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.

Ffôn: (01286) 672146 • Ffacs: (01286) 677761
2 STRYD BANGOR, CAERNARFON

UN SAFON –
Y SAFON GORAU
AELOD O URDD CIGYDDION

Sefydlwyd 1939

menyn, siwgwr a’r siocled yn ei wneud yn
felys a’r bisgedi’n rhoi “crunch” bach neis
iddo.
Ffion Angell
Pob un math o
siocled, hanner wedi
ei doddi ond nid yr
hanner arall. Sorbet
dros
y
cwbl.
Chocolate
fudge
cake,
siwgwr,
marshmallows ar
ben rhain a thaenu
powdr siwgwr eising ar ben y cyfan cyn rhoi
bob math o “sbrincyls” drosto.

Straeon i’r
i’r papur.
papur.
Straeon
Anfonwch eich straeon neu unrhyw
Anfonwch eich straeon neu unrhyw
luniau difyr
difyr am
am yy Dre
Dre at
at Glyn
Glyn Tomos:
Tomos:
luniau
Garreg Lwyd,
Lwyd, 77 Bryn
Bryn Rhos
Rhos
Garreg
Rhosbodrual,
LL55
2BT
Rhosbodrual, LL55 2BT
(01286) 674980
674980
(01286)
tomos882@btinternet.com
tomos882@btinternet.com
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Dyma ddarn o ddechrau'r nofel, pan mae Jaman
Jones y n cyfarfod u n o ' i gymdogion a m y tro
cyntaf:
Daeth dyn a chanddo wallt cochlyd, crychlyd allan o
ddrws Tremfryn, wedi'i wisgo mewn ofarol. Trois i'w
anwybyddu a gwthio'r gift.
'Mae honna'n stiff.'
Roedd y cymydog yn awr wrth fy ymyl, a'i fawd yn ei
fivstash. Dim ond wal ei ardd oedd rhyngom, a llwyn
o rosod lliw machlud haul.
'Y giat dwi'n feddwl.'
Siaradai trwy'i drwyn fel pob sant.
'Ddim yr hen ddynas. Er hod honno reit stiff y tro
dwytha i mi ei gweld hi, a hitha wedi cicio'r bwcad
ers dyddia.'
Arhosodd i m i chwerthin. Ymbalfalais a ' r giat.
Roedd rhan uchaf y glicied wedi rhydu'n dwil, bron,
a'r bar yn sownd yn y rhigol•
'Waeth i chdi heb, washi. Does 'na neb yna. 'Mond ei
liwch hi. Mi gafodd ei chrymetio y diwrnod o'r blaen.
Fawr neb yno, medda'r twrna pan ddoth o yma efo'i
liwch a'i phapura hi. Ond be ti'n ddisgwyl, a hitha'n
gymaint o hen ast oeraidd? Dwi'n synnu bed tan y
Crem wedi cydiad.'
Codais fy mhen. Roedd y sioc a orfod siarad—siarad
Cymraeg, yn enwedig—yn tagu'r geiriau yn fy ngheg.
'Mi fasat ti'n meddwl y basa hi 'di dewis bedd, basat?
A hitha'n agra... ffobig'
Tynnodd ei sbectol a rhwbio'i lygaid yn galed efo'i fys
a'i fawd, fel petai'n cyhuddo'l olwg o fod wedi'i
dwyllo. Roedd olew a baw wedi staenio'n gylchoedd
du o gwmpas ei ewinedd ac wedi treiddio i fan
graciau croen ei fysedd, er bod cnawd ei ddwylo wedi
ei sgrwhio'n lan.
O'r diwedd plygodd e i sbectol a'l I l a n 51 y m
mhoced frest ei ofarol.
'Os nad wyt ti'n hogyn papur, pwy wyt ti, ta? M i
fawn l'n taeru 'mod i 'di dy weld di o'r blaen. Yn
rhywia.'
Gan ddal fy !Jaw ar glicied y giat, carthais fy ngwddw.
Roedd y funud wedi dod.
'Fi ydi...'
Ond doedd dweud pwy oeddwn i, wedi cyhyd ac wedi
i gymaint ddigwydd, ddim yn beth hawdd.
'Fi sy wedi..!
Crychodd y cymydog ei drwyn wrth fy nghymell.
'Wel, deud, myn cythral i, i fi gad deud helo.'
'Fi sy wedi... etifeddu Arvon Villa.'
'Wedi be?'
'Y CY yma. Fi bia fa. RAtan.'
Yn fy chwithdod tellais fy mhen ymlaen at Aryan
Villa. Gwyliodd y cymydog fi a'i enau'n llac.
'O..: daeth rhyw gryndod rhyfedd i'w Wis. 'Chdi wyt
ti!'
A chyn cael cadarnhad trodd ei ben a bloeddio ar dop
, el kis:

4
4
/

Mae'n feiddgar,

wraig, Arfonia Bugbird, a bob yn d
gymdogion a gwneud ffrindiau new
Nghaffi Besanti ac yn nhafarn y Mo

Daw'r ail ddarn o dafam y Mona, lle y mae jaman
yn treulio Ilawer o'i amser a hynny yng nghwmni
criw o selogion digon brith.

‘Bywyd yn nhref Caemarfon heddiw
oedd y r ysbrydoliaeth i Caersaint,'
meddal Angharad, s y ' n d o d y n
wreiddiol o Fethel ond sydd bellach yn
byw y n g Nghaernarfon. ' O n d n i d
portread llythrennol o'r dref sydd yma,'
pwysleisia. ' M a e ' n a d i p y n o
ddychymyg hefyd!'
Gan fod Angharad yn fam i ddau o
blant ifanc, roedd ganddi ddigon o
gyfie wrth wthio pram o gwmpas y dref
i sylwi ac i wrando ar sgyrsiau'r bobl. 'Mae 'na ddigon o
hiwmor yn y nofel, gobeithio! Ond dwi wedi bod yn ofalus i
beidio â rhoi pobol go iawn ynddi hir Cafodd hefyd help a
chefnogaeth gan nifer o bobl wrth ymchwilio i hanes y dref,
gan gynnwys un o golofnwyr Papur Dre, M r T. Meirion
Hughes. 'Dwi'n ddiolchgar iawn iddo, meddai Angharad.
'Mae 'na gyfoeth o hanes a chwedloniaeth am Gaemarfon.
Dwi'n teimlo ei bod yn fraint byw mewn tref mor ddifyr, ac
roeddwn eisiau mynegi'r difyrrwch hwnnw.'
Bydd Caersaint yn cael ei lawnsio yn nhafarn yr Anglesey, nos
Iau, Mawrth 4 am 7 o'r gloch, ac mae croeso cynnes i bawb.

Roedd awyrgylch y Mona'n dew gan wres cyrff a
thamprwydd anadl, a hithau'n noson sioe dan gwyllt
Caersaint. Gwres, tamprwydd —a thwrw: o'r jiwcbocs
ar y naill law roedd Abba yn morio canu ‘Fernando',
ac ar y Ilaw arall roedd Ilais Cymraeg sylwebydd
droed y n bloeddio o deledu'r bar wrth i Gymru
chwarae Georgia. Roedd hyd yn oed chwyrnu Peilat
jones yn cael ei foddi gan y s(Vn.
Gwthiais fy ffordd at y bar, ac wrth aros am sylw
Rhiannon, y farmones, gwrandewais ar baldaruo'r
criw arferol.
'Mae'r peth yn afiach; cyhoeddodd Pepe• 'Rhoid tin
y cradur bach ar dan bob blwyddyn•'
'Pwy?' holodd Pen Menyn.
'Penny-for-the-Guy, siW'r Dduw,' meddai Haydn
Palladium. 'Remember, remember...'
'Be?' meddai PM eto.
‘Guy Fawkes!'
'Cei, tad,' bachodd Heulwen Hwr. 'Os ti'n fodlon
talu.'
Chwarddodd y Ileill, a rhoddodd Heulwen binsiad i
foch fy nhin wrth fy ngweld innau'n gwenu. Ond
roedd golwg bryderus yn dal ar wyneb PM.
'Rhoid ei din o ar dan?' pendronodd dros eiriau Pepe.
'Bob biwydd3rn? Sgynno fo ddim sens i gadw'n glir?'
'Dim y fo'i hun ydi o, y sant hurt,' meddai Phil Golff.
'Copi. Pypet.'
'Copi?'
‘Mimicio fo maen nhw,' eglurodd Haydn, a symud ei
ddwylo'n bypedaidd.
Am be ti'n cwyno, ta, Pepe?' heriodd Heulwen. 'Os
ydi o'n smal.'
'Y syniad sy'n disgysting,' daliodd Pepe ati i ddadlau.
'Y syniad o losgi rhywun achos eu bod nhw wedi
sefyll dros eu daliada.'
'Ti 'mond yn deud hynna achos bod o'n Bopist fatha
chdi,' meddai Haydn.
‘Pisd?' holodd P M , a ' r gobaith a m r i t h y n o
ddealltwriaeth yn goleuo'i wyneb.
‘Trio rhoid democracy ar dfin ddaru'r idiot,' meddai
Phil Golff yn awdurdodol.
'Rhoi lle ar dan?'
'Yr Houses of Parliamentr gwylltiodd Haydn. 'Great
fire of London. 1066.'
'Terrorist oedd y boi,' aeth Phil Golff yn ei flaen.
dyna pam mae o'n haeddu matsian yn ei din.'
'Be, reit i mewn?' cododd Heulwen y gwelityn o
wddw ei photel.
'Fasa'n gneud dim gwahaniaeth i chdi, Heuls, a dv
din di mor boeth yn barod.'
Ond roedd Phil Golff ar gefn ei geffyl. Dechreuodd
bicellu awyrgylch y dafarn a'i welltyn plastig.
'Doedd y cythral ddim gwell nag Osama Bin Laden
heddiw, tasa chdi'n gofyn i fi. A deud y gwir, mi
ddylian ni losgi hwnnw bob 9/11 hefycl. I neud yn
silkr nad ydan ni byth yn anghofio be ddigwyddodd.'
'Be?'
Anwybyddwvd cwestiwn PM.
‘Mi fasa'n anodd cael gafael arno fo, mét,' ysgydwodd
Haydn Palladium ei ben. 'Mae o'n cerddad rownd y
Ile fatha Mwsiemas, efo'i ben mewn fèl ddu. A dim
ond windscreen bach handi yn y top. Fatha Heuis a'i
sbecs.'
Gosododd ei fysedd yn sifip petryal o gwmpas ei
lygaid.
meddiNn, gan fentro rhoi fy mhig yn y sgwrs
cyn talu i Rhiannon am fy mheint.
‘Duw, taw efo dy Gymraeg mawr,' cwynodd Haydn.
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HEN LUN YN CODI LLU O ATGOFION

Os cofiwch chi, yn Papur Dre mis Ionawr,
roedd y llun yma o rai o athrawon yr Ysgol
Ramadeg ers talwm. Doedd y rhestr enwau
ddim yn gyflawn ond mae sawl un o
ddarllenwyr Papur Dre wedi camu i’r
bwlch, yn cynnig yr enwau coll ac yn
dweud tipyn o hanes rhai o’r bobl yn llun.
Daeth un llythyr dienw’n cynnig yr enwau i
gyd – ai dyma’r rhestr gywir? Rhowch
wybod i ni.
Yn y rhes gefn: C.J. Pritchard (Jeep),
Cerddoriaeth a Geometry; Huw Williams,
Mathemateg; S.A.Claridge, Hanes; E H Farrar,
Ffiseg; Major Kerr, Daearyddiaeth a
Botany/Bioleg; B.J.Price, Cemeg; M Davies,
Commercial Studies; W R Jones, Cymraeg ac
Ysgrythur; Cemlyn Williams, Ffrangeg, Lladin
(dosbarthiadau iau – Gym a Peldroed)
Rhes Ganol: Morfudd Williams, Domestic
Science; Miss Ceridwen Jones, Gym; Dilys
Williams, Mathamateg; Laura Humphreys,
Daearyddiaeth; J Howell Williams, Ffrangeg;
Margaret Williams, Daearyddiaeth; Mrs
Marian Roberts, Saesneg; Miss Jean Stott,
Bioleg a Janette Barnett, Ffrangeg a Lladin.
Rhes Flaen: Eluned Ellis Williams, Cymraeg;
Hugh Griffith, Cymraeg; Mr a Mrs E.P.Evans,
Prifathro a’i wraig; Edith Morris, Lladin Iau;
Ida Esling, Saesneg (seniors) a Mary Fine,
Lladin a Phrifathrawes.
Fe gafodd Mr Ieuan Jones o Benar, Ffordd
Porth Waterloo atgofion am athrawon Ysgol
Ramadeg 1943 gan Mrs Margaret Sheldon.
Fe fyddai pobl Caernarfon yn fwy tebygol o’i

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
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chofio fel Margaret Mostyn gan y bu’r teulu
am flynyddoedd yn rhedeg siop fferyllydd
yn Stryd Llyn – lle mae Stead & Simpson
rwan. Mae ers blynyddoedd yn byw yn
Llundain ac fe gafodd Mr Jones lythyr
ganddi gyda’r dweud ei bod hi hefyd yn
cofio Miss Stott ( oedd yn dysgu bioleg). Un
o gyffiniau Manchester oedd hi. Roedd hi
hefyd yn cofio Margaret Williams. Meddai:
“Tipyn o gymeriad oedd Margaret
Williams. Efallai mai ‘part time teacher’
oedd yn ystod y rhyfel yn dysgu German i ni
yn y 6th form. Fedra’i ddim cofio beth oedd
ei hanes cyn dod i’r ysgol ond roedd wedi
trafeilio’r byd ac yn ei gwersi byddai’n sôn
am ei ‘adventures’ ymhob man o’r byd. Un
rwyf yn cofio oedd ei hanes yn mynd i lawr
yr afon Zambesi a bron yn cael ei dal gan
grocodeil! Felly ychydig iawn o German a
ddysgais! Un o Gaernarfon oedd hi yn
enedigol ac yn byw gyda’i chwaer a’i brawd
yng nghyfraith Mr & Mrs Thomas yn
Victoria Road”.
Mae Mr Bryan J Jones, Glennydd, Ffrwd
Cae Du, Bontnewydd yn llenwi mwy o
fylchau....
“Diddorol iawn oedd gweld llun Athrawon
Ysgol Ramadeg, Caernarfon ym mhapur mis
Ionawr. Rhaid eich llongyfarch ar
atgynhyrchiad arbennig o’r llun gwreiddiol.
Y cyntaf o’r chwith yn y rhes gefn oedd
C.J.Pritchard a’r trydydd o’r dde yn yr un
rhes oedd Llew Davies. Yn y rhes ganol,
Miss Ceridwen Jones (Gym) oedd yr ail o’r

chwith, a’r dair i’r dde o Howel Williams
oedd Miss Margaret Williams, Y Fonesig
Marian Goronwy Roberts a Miss Jean Stott.
Y Prifathro oedd Mr. E.P.Evans (nid
Williams).
Daeth y llun ag atgofion melys iawn i mi, a
hefyd cysur bod fy nghof cymaint gwell nag
eiddo fy hen gyfaill Bleddyn Williams.
Roedd Glenys R Jones o Cynefin, Maencoch,
Llanwnda yn adnabod tipyn o’r rhai sy’n
cael eu henwi uchod hefyd. Meddai hi:
Merch o Gaernarfon oedd Miss Margaret
Williams. Wedi graddio a dysgu yn yr
Almaen hyd ddechrau’r rhyfel pan fu rhaid
iddi ddod adre. Dysgu Daearyddiaeth.
Rwy’n meddwl mai athro dros dro yn dysgu
Maths sydd yn y cefn wrth ymyl Hugh
Williams ac mai Mr John Davies, athro
Saesneg ac Economeg (Davies Eco) sydd
wrth ymyl B J Price. Miss Jones Gym sydd
yn y rhes ganol ar y dde i Mr Howel
Williams.
Cawsom fwy o wybodaeth am dair o’r
athrawesau yn y llun gan Meirion Hughes:
Miss Margaret Williams
“Roedd yn byw yn Nhan y Braich, Ffordd
Fictoria, (ger yr hen Drill Hall) - athrawes
Almaeneg a gychwynnodd ddysgu yng
Nghaernarfon yn 1939. Bu hi yn athrawes yn
yr Almaen cyn hynny ac yn ôl a ddeëllir
roedd hi yno pan ddaeth Hitler i rym yn
1933. Fe’i gorfodwyd yn y diwedd i
ddychwelyd i Brydain cyn dechrau'r Ail
Ryfel Byd. Roedd fy mam a hi yn gyfoedion
ac roedd hi’n cofio'i rhieni yn dda. Gyrrwr
trên oedd ei thad ac fel Williams yr Injan yr
adwaenid ef. Yn ôl fy mam bu ef a’i wraig
farw o fewn dyddiau i’w gilydd gan adael
Margaret yn amddifad. Roeddwn i yn
dechrau yn yr ysgol ar yr un diwrnod ag y
dechreuodd hi ddysgu yno sef Medi 5, 1939,
dau ddiwrnod ar ôl i’r rhyfel dorri allan.
Yr agosaf ati hi yw Marian Goronwy Roberts
(Y Fonesig yn ddiweddarach). Nid wyf yn
hollol siŵr beth oedd ei phwnc ond ni
chredaf imi gael gwers ganddi erioed.
Gadewais yr ysgol yng Ngorffennaf 1944, rai
misoedd ar ôl tynnu’r llun.
Nid wyf yn hollol sicr o’r drydedd wraig ond
yn ôl steil y gwallt, credaf mai Mrs. Nancy
Bingley,
athrawes
Saesneg
i’r
dosbarthiadau iau ydyw. Fe fabwysiadodd hi
fachgen o Iddew a oedd hefyd wedi dianc o’r
Almaen yn 1939. Cofiaf ei enw cyntaf, sef
Robert.”
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O Sul i Sul
EGLWYSI LLANBEBLIG
A SANTES FAIR
Chwefror 14: Cwincwagesima
10.00: Y Foreol Weddi (Santes Fair)
6.00: Hwyrol Weddi (Llanbeblig)
Chwefror 21: Y Sul Cyntaf yn y Garawys
10.00: Y Cymun Bendigaid (Santes Fair)
4.00: Gwasanaeth Undebol (Salem)
Chwefror 28: Yr Ail Sul yn y Garawys
10.00: Y Cymun Bendigaid (Llanbeblig)
6.00: Hwyrol Weddi (Santes Fair)
Mawrth 7: Y Trydydd Sul yn y Garawys
10.00: Y Cymun Bendigaid (Llanbeblig)
6.00: Hwyrol Weddi (Santes Fair)
Bore dydd Mercher: 10.00Cymun
Dwyieithog (Santes Fair)
Bore dydd Gwener: 8.30 Cymun
Bendigaid (Llanbeblig)
EGLWYS NODDFA
Oedfaon i gyd yn dechrau am 3 o'r gloch
Chwefror 7 Oedfa Deulu dan ofal Mererid a
Llinos
Ni chynhelir yr Ysgol Sul
Chwefror 14 Gwasanaeth cymun dan ofal
Parch. John Roberts
Ysgol Sul am 2:30
Chwefror 21 Sul Cyngor Eglwysi. Oedfa
Undebol yn Salem am 4
Ni chynhelir gwasanaeth yn Noddfa
Chwefror 28 Dathliad Gŵyl Dewi dan ofal
Llinos a Mererid
1:00 – 2:00 Crefft Gŵyl Dewi i blant ag
oedolion!
2:00 – 3:00 Gwasanaeth
3:00 – Paned a Chacen Gri
Mawrth 7fed – Oedfa dan ofal Owain
Edwards, Coleg y Bala
Ysgol Sul am 2:30
Mawrth 14 Oedfa gymun dan ofal Parch
John Roberts
Ysgol Sul am 2:30
Dydd Iau, Chwefror 25 2:30 Te Bach
SALEM
Chwefror 14 10 a.m. Parch. Alan Wyn
Roberts, Brynsiencyn 4 p.m. Y Gweinidog
Parch. J.Ronald Williams.
Chwefror 21 10 a.m. a 4 p.m. Gweinidog
Chwefror 28 10 a.m. Gweinidog 4 p.m.
Parch. John Pritchard, Llanberis

Byd Awyr Agored
Dillad ac esgidiau cerdded
Offer campio

01286 677500
Penllyn, Caernarfon.
hefyd yn Stryd Fawr Llanberis

01286 870777

CAPEL SEILO
Aelodau’n coginio
Mae Llyfr Rysetiau o rai o hoff brydau
aelodau'r eglwys wedi'i gyhoeddi'n
ddiweddar a gwerthwyd y cyfan bron
mewn un prynhawn.

..Ac yn dathlu
Fe glywsom yn Papur Dre mis Ionawr bod
Mrs Kitty Roberts yn dathlu ei phenblwydd yn 100 oed. Cafodd aelodau Seilo
gyfle i gyd-ddathlu efo un o aelodau
ffyddlonaf yr eglwys yn ddiweddar.
Darparwyd teisen arbennig ar gyfer y
dathlu a chyflwynodd rhai o blant yr
eglwys dusw o flodau iddi. Roedd hi a
phawb arall wrth eu bodd a hyfryd oedd
gwrando arni’n diolch i bawb am eu
caredigrwydd.

Mawrth 7 10 a.m. a 4 p.m. Gweinidog
Mawrth 14 10 a.m. Mererid Mair 4 p.m.
Gweinidog
SEILO
Chwef 14 Parch Ddr. Elwyn Richards
Chwef 21 10am Parch Gwenda Richards
Hwyr: Undebol Eglwysi'r Dref
Chwef 28 Parch John Owen, Rhuthun
Mawrth 7 Parch A. Meirion Roberts
Mawrth 14 Parch Gwenda Richards

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

EBENESER
Oedfa am 10 y bore
Chwefror
21 Y Ddr Tudor Ellis Groeslon
28 Y Gweinidog Gweinyddir y Cymun
Sanctaidd
Mawrth
7 Y Parch Dafydd Hughes Rhosbodrual
14 Miss Nerys Jackson Caernarfon
21 Mr Arwel Williams Caernarfon

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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FFILBI
… yn gwylio
a gwrando!

O BAFIN
I BLYMIO
Mi darodd y gaeaf Dre. Eira a rhew ym
mhobman, a hogia Cyngor Gwynedd yn
gweithio’n galed iawn i geisio cadw’r prif
lonydd ar agor. Ond doedd neb i’w weld yn
poeni rhyw lawer am y Cofis yn cerdded.
Roedd lot o bafins Dre fel gwydr ac elltydd
(hyd yn oed y rhai lleiaf) yn beryg bywyd i
bobl ifanc a chryf, heb sôn am bobl mewn
oed. OK, mae pawb yn deall nad ydy’r eira
a’r rhew yn mynd i bara’n hir iawn yn Dre
ond siawns nad ydy hi’n ddyletswydd ar
ryw gorff cyhoeddus i wneud yn siwr bod y
pafin, o leiaf yng nghanol Dre, yn cael ei
glirio. Roedd ’ na slab o rew wrth bysdop
Netto am ddiwrnodia’. Neb yn gwneud
dim byd amdano ac roedd Crown St, sy’n
arwain o ganol Dre at un o’r prif feysydd
parcio, fel gwydr am ddiwrnodia hefyd.
Mae’n debyg bod maint y broblam drwy’r
sir i gyd yn ei gwneud hi’n amhosib i
Gyngor Gwynedd ddatrys y broblem ac
mae’n siwr y basa maer Landerneau yn
gorfod mynd ar ei dîn a brifo’i coccyx cyn i
Gyngor Dre feddwl am godi llais. Ond mae
na ffordd o goncro hyn i gyd. Mae Canada
yn cael y broblam yma’n flynyddol, ac yno
mae pob busnas a thŷ yn gyfrifol am y pafin
o flaen ei eiddo. Nes bod hynny’n gyfraith
fan hyn be am i bawb wneud hyn yn
wirfoddol ac i gymdogion helpu’r henoed
a’r anabl? Mi fasa petha’n gwella felly.
Hefyd, sgwennwch at eich cynghorwyr a
gofyn iddyn nhw sicrhau fod pob tŷ a
busnas yn Dre yn cael un sach o halen cyn
yr eira mawr nesaf.
Mynd yn ôl i bysdops – ga’i ofyn pam nad
oes gan y bysdop yn Pendist unrhyw fath o
gysgod? Mae hwn yn fysdop prysur mewn
lle agored lle mae’r gwynt a’r glaw yn
chwipio. Efo’r traffig unffordd mae na le i
ledu’r pafin os oes angen a chodi shelter a
mainc fel yn Netto. Mae’n debyg y basa
cost y cysgodle yn gallu dod o’r ffeins mae’r
Waci Wardens yn eu ploncio ar geir wedi
parcio yn y bysdop a’r tacsi-ranc cyfagos!
Ond cofiwch ma Cyngor Gwynedd sy’n
gyfrifol am fysdops, felly tasa nhw’n
penderfynu rhoi cysgodle yma, dyn a ŵyr
pryd ’sa hynny’n digwydd.
I brofi mhwynt - mae na ddiffyg amserlen
yn bysdop Pendist ers misoedd lawer, ond
rhyw bythefnos yn ôl roedd un o weithwyr
y Cyngor yn rhoi blwch ar y polyn i ddal
amserlen. Ydy’r amserlen ei hun wedi
ymddangos? Sgersli bilîf.
Fel Cofis, da ni i gyd yn euog o siarad
Cymraeg efo dipyn o eirfa Saesneg neu efo
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geiria wedi eu Cofieiddio o’r Saesneg. Ond
mae defnyddio dywediadau Saesneg yn
gêm beryg. Un da glywais i, yn ail law, oedd
“When in Rome do as the Spanish do”. Ac
mae ambell i air Saesneg yn creu helynt
hefyd. Mewn sgwrs am fyrst a phlymio mi
glywais y cwestiwn anfarwol : “Where’s
your
cockstop?”
Fedrwch
chi
ddychmygu’r ateb?!

Y Morgan Lloyd a Cheffylau
Rasio mewn Niwl.
Ar wahân i drefnu
gwyliau adnabyddus fel
Gŵyl Gardd Goll, mae’r
Dilwyn Llwyd yn trefnu
gigiau yn y Morgan
Lloyd, a hynny bob nos
Wener. Yn ôl Dilwyn:
“Neshi gychwyn trefnu
tua 10 mis yn ôl achos
oni'm yn teimlo fod yna
ddigon o gigiau yn cael eu trefnu yng
Nghaernarfon. Os bysai rywun arall isho
cychwyn trefnu gigau yn rheolaidd swn i'n
awgrymu iddyn nhw hysbysebu digon, di hi
ddim yn bosib hysbysebu gormod! Erbyn
hyn mae gin ti Facebook, Maes E a
gwefannau eraill i hysbysebu yn ogystal â
rhoi posteri i fyny mewn llefydd cyhoeddus
poblogaidd.”
Yn ôl Dylan Hughes o’r Race Horses, band
a chwaraeodd yn y Morgan Lloyd
ddiweddar:
“Mae’r Morgan Lloyd yn lleoliad grêt ar
gyfer gig oherwydd dyw hi byth yn teimlo
yn wag yno, hyd yn oed pan fydd dim ond 30
o bobl yno. Ond er ei fod yn lle bach, mae dal
digonedd o le yno ar gyfer y gigiau. Does yna
ddim llawer o drefnwyr yn trefnu gigiau yn
rheolaidd pob wythnos, a Dilwyn yw un o’r
unig rhai sydd yn gwneud hynny.”
Felly os ydych chi ffansi cael blas ar
gerddoriaeth o’r Sîn Roc Gymraeg, a hynny
heb dalu am fynediad, ewch draw i’r Morgan
Lloyd bob nos Wener lle bydd bandiau
gorau Cymru yn chwarae yno yn ystod yr
wythnosau nesaf. A chofiwch - mae albwm y
Race Horses, ‘Goodbye Falkbenurg’, allan
yn y siopau o’r 25ain o Ionawr.
OWAIN GRUFFUDD

MAE ’NGHEG I’N GRIMP
AM GREMPOG ….
O fewn yr wythnos, ar yr 16 o Chwefror, mi
fydd hi yn ddydd Mawrth Crempog. Os
nad oes gennych rysait handi mewn llaw
neu os ydach chi awydd trio rysait newydd
dyma un i chi gan Eleri Lloyd sy’n
athrawes Technoleg yn Ysgol Syr Hugh
Owen. Byddai’n dda clywed gennych os
ydi’r rysait yma wedi eich plesio ai peidio.
Gadwch i ni wybod.
CYNHWYSION
100g blawd codi
1 llwy fwrdd o siwgr
1 ŵy
150ml o lefrith
Olew neu fenyn i ffrio y crempog
DULL
1.Gogrwch y blawd i fowlen a chymysgwch
gyda’r siwgr.
2.Ychwanegwch yr ŵy a hanner y llefrith a
churwch y gymysgedd i wneud cytew.
3.Ychwanegwch weddill y llefrith a
churwch nes bydd swigod yn codi i’r
wyneb.
4.Cynheswch fenyn neu olew mewn padell
nes bydd yn boeth. Sychwch y wyneb gyda
darn o bapur cegin.
5. Rhowch lond llwy fwrdd o gytew yn y
badell a choginiwch un ochr. Pan fydd
swigod yn ymddangos ar wyneb y crempog,
trowch hi drosodd gyda chyllell baled a
choginiwch am funud arall nes yn frown
euraidd.
6. Codwch y crempog a’i gosod ar blat
cynnes.
7.Coginiwch weddill y crempogau.
8. Gallwch weini crempogau gyda siwgr a
lemwn, ‘syrup’, jam, saws siocled neu hyd
yn oed ffrwythau ffres.
Gellir
ychwanegu
mwy o lefrith
(100ml arall)
os ydych eisiau
cytew sy’n llai
trwchus.

Lloriau
Carpedi
a Rygs
Amtico,
Karndean
Lloriau Pren

• Gwasanaeth
Dyfynbris a
Chynllunio am ddim
• Pob gwaith wedi ei
wneud gan ein tîm o
weithwyr
proffesiynol
Ystafelloedd
Arddangos
Cibyn
Caernarfon

(01286) 677757
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AM FUNUD

Ei glywed o wnes i’n gyntaf a’i weld o
ychydig eiliadau’n ddiweddarach: ‘W!
Harri Parri! Sudach chi, Mistyr Parri?’
Mi gofiais mai’i glywed o wnes i’r tro
cyntaf erioed a’i weld ychydig funudau
wedyn. Haf braf 1976 oedd hi, minnau
ar symud i Gaernarfon ac wedi galw yn
Ysbyty Gallt y Sil. Ar draws y ward
roedd yna lais yn glywadwy i bawb a
chofi-iaith oedd o’n siarad. Mi ges i’r
croeso cynhesaf posibl: ‘O! Mistyr
Parri, dach chi am ddwad i G’narfon?
Llanbeblig bydda i’n mynd, ia?’
Wedi taro ’nhrwyn i mewn yng
Nghartref Preswyl Gwynfa ro’n i pan
ddaru ni gwrdd unwaith eto. Gan fod ei
stafell i fyny grisiau, ac mai anaml y
daw o i lawr, doeddwn i ddim wedi’i
weld ers tro byd. Fel deudodd Mari
Angel, ‘Dic yn lecio’i space, ia?’ Ac mae
o’n haeddu pob modfedd o hynny.
Un o gymwynaswyr yr hen dre ydi Dic.
Richard Parry yn byw yn 61 Ffordd
Maes Barcer oedd o unwaith. Fu
cefnogwr achosion da tebyg iddo
erioed? Do, mi fu’i enw ym Mhapur
Dre sawl tro. Fe’i gwelid ar gonglau
strydoedd, mewn tafarndai ac wrth
ddrysau siopau yn casglu at rhyw achos
neu’i gilydd. Bob amser yn gofiadwy’i
olwg: yn lliwgar ei wisg, modrwy yn un
glust ac yn cyfarch gwrêng a bonedd
gyda’r un cwrteisi.
Gyda’r blynyddoedd, bu Dic ar sawl
llwyfan yn crwnian canu caneuon
poblogaidd ei ddydd. Mewn oedfaon
yn hen eglwys Llanbeblig fe glywid ei
lais uwch y gweddill yn adrodd pader a
salm yn ôl y gofyn. Roedd yn dda’i
weld o eto yn Hydref bywyd ac yn
gysurus ei fyd. Mor wir ydi’r adnod
hon am Dic a’i ofalwyr ac am eraill: ‘Yn
gymaint â’i wneuthur ohonoch i un o’r
rhai hyn, fy mrodyr lleiaf, i mi y
gwnaethoch .’
HARRI PARRI

AGOR A SYMUD SWYDDFA

Staff Mantell Gwynedd a Barnardo’s Cymru o flaen eu swyddfeydd newydd
Tra bod un mudiad gwirfoddol wedi agor
swyddfa newydd yn ddiweddar mae mudiad
gwirfoddol arall wedi symud i adeilad arall
yn y Dre. Fel mae’n digwydd mae’r ddau
fudiad dan sylw wedi symud i’r un adeilad
newydd. Os ydi hyn yn ddryswch pur i chi
dyma’r eglurhad.
Ydach chi yn cofio Caffi Rochelle’s? Dros y
blynyddoedd dwytha roedd yr adeilad yn
enwog am y sgaffaldiau oedd o’i flaen a’i
gyflwr truenus.Bellach mae’r adeilad wedi ei
adnewyddu yn llwyr tu mewn tra’n cadw ei
gymeriad unigryw tu allan.
Y ddau fudiad sydd wedi symud yno dros yr
wythnos diwethaf yw Mantell Gwynedd a
Barnardo’s Gwynedd.
Mae Mantell Gwynedd wedi symud eu
swyddfa yno o 24-26 Stryd Fawr ers dechrau
Rhagfyr. Er bod y cyfeiriad wedi newid mae
manylion cysylltu fel y rhif ffôn, cyfeiriad e
bost ac ati yn union yr un fath ag o’r blaen.
Yn ôl y staff mae’r swyddfeydd newydd yn
rhagori gan eu bod wedi eu lleoli mewn man
mwy canolog o fewn y Dre sydd yn mynd i
olygu y byddant yn teimlo fwy rhan o
Gaernarfon i ddenu pobl i droi mewn i’r
swyddfa ac mae arosfannau bysus wrth ymyl.
Eu cymdogion yn yr un adeilad yw
Barnardos Cymru ac ychydig wythnosau yn
ôl agorwyd y swyddfa yn swyddogol gan
Hywel Williams, Aelod Seneddol. Hon ydi

swyddfa newydd Gwasanaeth Maethu a
Mabwysiadu Barnardo’s Cymru. Bydd
Barnardo’s yn rhedeg ei Wasanaeth
Mabwysiadu a Maethu ar gyfer Gogledd
Cymru o’r swyddfa er mwyn recriwtio
gofalwyr maeth tymor hir a theuluoedd
mabwysiadol ar gyfer plant o bob oed. Bydd
y Swyddfa yn ganolfan hefyd i wasanaeth
Amser Ni sydd yn cynnig egwyliau byr i
blant, pobl ifanc a’u teuluoedd drwy drefnu
i’r plant a’r bobl ifanc fynd i aros gyda
gofalwyr maeth.
Dywed Yvonne Rodgers, Cyfarwyddwr
Barnardo’s Cymru:
“Mae’r prinder enfawr o ofalwyr maeth yn
arwain at argyfwng ac mae angen mwy o
bobl i gynnig arhosiad yn eu cartrefi a
chynnig lleoliadau maith sefydlog a diogel i
blant. Drwy ail-lansio ein gwasanaeth
maethu a mabwysiadu yng Ngogledd Cymru
rydym yn gobeithio dylanwadu’n bositif ar
ddyfodol plant a chynnig gwasanaeth sydd
yn mynd i’w helpu.”
Bydd wyth aelod o staff yn gweithio yn
Amser Ni, a byddant yn darparu gwasanaeth
cwbl ddwyieithog gan fod y staff i gyd yn
siarad Cymraeg. Felly eu cyfeiriad newydd
yw 23–25 Y Bont Bridd, Caernarfon LL55
2AB. Os hoffech gysylltu â'r gwasanaeth,
ffoniwch 01286 675847 neu ewch i’r wefan –
www.barnardos.org/amserni

DERBYN PAPUR DRE
DRWY’R DRWS!
Pam ddim cael Papur Dre i gyrraedd drwy’r
drws bob mis?
Tanysgrifiad - £6.00 y flwyddyn.
Papur Dre drwy’r post yn y DU - £12.
Papur Dre drwy’r post
dramor - £24.
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POBOL DRE
KAREN
PRITCHARD

Karen gyda’r Grŵp Cymysg yn ymarfer .

Karen Pritchard, Graham Williams (noddwr y
dillad) Awen Mai ac Einir Williams.
DAWNSIO DISGO
Dim ond pythefnos i fynd cyn Eisteddfod
Gylch yr Urdd a dyma’r amser prysuraf i
Karen Pritchard Maes Gwynedd. Mae’n
hyfforddi
dawnswyr
ar
gyfer
6
cystadleuaeth.
Adran Tref y Gelli: Sêr Disglair, Blwyddyn
4 a 5; Perlau Disglair, Blwyddyn 6; Grŵp
Cymysg- fel roc a rôl salsa a gwerin; Dawns
Unigol - Awen Mai Pritchard.
Ysgol Syr Hugh Owen: Tlysau Disglair,
Blwyddyn 7ac8; Dawns Unigol - Annest
Williams.
BALLET efo MISS SWINDON
Ymddiddorodd Karen mewn dawnsio ers
pan gafodd wersi ballet efo Miss Swindon
yng Nghlwb y Rhyddfrydwyr ac roedd hi
hefyd yn perthyn i’r Majorettes. Wedyn aeth
i’r Clwb Ieuenctid ym Mhenrallt lle cafodd
gyfle i gystadlu ac ennill yn unigol a gyda’r
grŵp dawnsio disgo. Yn dilyn hyn
gofynnodd Anita Kirk iddynt ddawnsio
rhwng golygfeydd yn y Pantomeim
Cinderella yn Theatr Seilo. Profiad arall
oedd bod yn un o’r cantorion o Ysgol Syr
Hugh gymerodd ran yn y sioe “Joseff ” yn

Theatr Gwynedd. Ond dawnsio aeth â’i
bryd a bu’n trefnu bysus o Dre ar nos
Sadwrn i fynd i ddawnsfeydd yn Rhyl a
Chaer lle’r enillodd lawer o wobrau am
ddawnsio disgo a chael pres poced go dda.
Pan gafodd blant ei hun, Ffion, Dylan,
Sioned ac Awen Mai, roedd eisiau iddyn
nhw gael profiadau tebyg a phenderfynodd
ddysgu’r plant at Eisteddfodau’r Urdd.
MIWSIG, COLUR A DILLAD
“Sut rydach chi’n cynllunio dawns?”
“Rydw i’n dewis y miwsig i ddechrau ac yn
cyfuno tua pedwar gwahanol ddarn. I
wneud hyn mae Dei y gŵr yn helpu efo’r
cyfrifiadur. Yr ail beth ydi cynllunio ar
bapur, lle mae pawb yn sefyll ar y llwyfan;
mae’r patrymau yn newid mor gyflym - yn
gylchoedd, llinellau a gwahanol siapiau.
Hefyd rhaid meddwl am y symudiadau
corfforol.”
Bydd Karen yn cynllunio’r dillad i gyd ac ar
adeg y perfformiad, hi hefyd sy’n rhoi’r
colur arbennig ar gyfer croen sensitif ar
wynebau’r plant. Llynedd roedd angen i rai
gysgu efo llond pen o rollers er mwyn
edrych fel Shirley Temple!
MWY O DDAWNSIO
Cyn y Pasg cynhelir “Noson o Ddawns” yn
Theatr Seilo. Yn ogystal â grwpiau’r Urdd
bydd dawnswyr bach Angylion Disglair a
grwpiau eraill Karen sy’n ymarfer yn Ysgol

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 aur ac
arian o Fôn

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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Bont yn cymryd rhan gan roi cyfle i bawb
fynd ar y llwyfan. Maen nhw’n gobeithio
ˆ
mynd i Wyl
Gelfyddydol Prestatyn ym
Mehefin ac i Eisteddfod Môn. Yn 2009 mi
welson ni nhw yng Ngŵyl Haf Dre yn
dawnsio ar y prom a hefyd o flaen Siop Na
Nog yn lansio CD ac yn dawnsio ar raglen
deledu “Wedi Saith.”
DILLAD NEWYDD
Mae Karen yn ddiolchgar iawn i Graham
Williams, yr adeiladydd, am noddi’r Grŵp
Dawnsio Cymysg aeth i Eisteddfod yr Urdd
yng Nghaerdydd a phrynu “Hoodies” iddyn
nhw; roedd yn syrpreis gwerth i’w gael.
Edrychwn ymlaen i weld y plant yn dawnsio
mor egniol a lliwgar eto eleni.
TÎM PÊL DROED GENOD
Mae Dei, sy’n gweithio yn Travis Perkins,
hefyd yn brysur gyda phobol ifanc yn y
Clwb Ieuenctid. Ers naw mlynedd bu’n
hyfforddi tîm pêl droed hogia Cae Glyn.
Ond ar nos Lun mae’n dysgu tîm pêl droed
genod dan ddeuddeg yn Syr Hugh, ac mae
nhw’n cael andros o hwyl. Meddai Karen,
“Does gen i ddim mynadd efo ffwtbol ond
chwarae teg i Dei, mae o’n gefn mawr i mi
efo’r dawnsio.” Mae’r ddau yn gwneud
gwaith gwych yn y gymuned ac yn rhoi
oriau bob wythnos i ymarfer efo’r plant. Mi
fyddan nhw’n cofio’r profiadau yma am
byth diolch i Karen a Dei (llun ar y dudalen
flaen)
Magi Wyn Roberts
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GWEITHDY YN ARWAIN AT SIOE BYPEDAU
Cafodd criw o blant o Gaernarfon a’r cyffiniau ddiwrnod arbennig mewn gweithdy pypedau
a gynhaliwyd yn ddiweddar yn y Galeri wedi ei drefnu gan SBARC. Nod y gweithdy oedd
cyflwyno’r llyfr ‘Un Diwrnod Oer’ gan M Christina Butler gan ddefnyddio pypedau. O dan
arweiniad Caroline Roberts a Leisa Mererid bu’r plant yn creu pypedau ac yna’n paratoi a
pherfformio cyflwyniad.

Y plant efo’u pypedau cyn y cyflwyniad

Plant o Gaernarfon efo’u pypedau. O’r chwith i’r dde: Ynyr Pritchard; Alisha Jones; Ffion Angell;
Betsan Angell

Y CHWE GWLAD
Erbyn hyn mae cystadleuaeth y Chwe
Gwlad mor agored ag erioed, gydag o leiaf 4
o’r 6 tim yn credu y gall gipio’r brif wobr. Fe
aeth Owain Gruffudd ar ran PAPUR DRE i
holi rhai o chwaraewyr tim ieuenctid Clwb
Rygbi Caernarfon : pwy maen’nhw yn credu
sydd am guro’r twrnament a pha chwaraewr
fydd yn serennu?
Osian Hughes, Prop
“Dwi’n
meddwl
mai
Ffrainc
fydd
y
pencampwyr
flwyddyn
yma. Ond y chwaraewr
gorau ar y funud ydi Jamie
Heaslip,
sef
wythwr
Iwerddon”
Michael Downey, BlaenAsgellwr
“Rwy’n credu mai Cymru
sydd
am
ennill
y
gystadleuaeth y tro yma
ond Tom Croft, sef blaenasgellwr Lloegr, fydd seren
y gystadleuaeth”
Carwyn Roberts, Maswr
“Iwerddon sydd am guro dwi’n meddwl.Fe
wnaethon nhw ddangos pa mor dda oedden
nhw yn y gemau dros yr Hydref, a rwy’n
credu fod asgellwr y Gweilch, Tommy Bowe,
am serennu iddynt.”
Guto Huws, Blaen-Asgellwr
“Dwi’n meddwl ei bod hi yn gystadleuaeth
agored rhwng Cymru, Lloegr, Iwerddon a
Ffrainc, ond Ffrainc sydd am gipio’r wobr.
Un chwaraewr fydd yn help mawr i hyn, yn
fy marn i, yw Thierry Dusautoir”
Owain Emyr Huws, Ail-Reng
“Ffrainc ydi’r tim sydd yn edrych gryfa’ ar
y funud felly nhw dwi’n meddwl sydd am
ennill, er bod Iwerddon hefyd yn chwarae
yn dda. Cefnwr Iwerddon Rob Kearney
dwi’n meddwl fydd chwaraewr gorau y
gystadleuaeth”
Adam Vaughan Williams, Prop
“Dwi’n meddwl y bydd Jamie Roberts yn ôl
ar ei orau ar gyfer y gystadleuaeth ac mai
Cymru fydd yn fuddugol erbyn diwedd y
gystadleuaeth.”

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
17
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CROESAIR

CLIWIAU HAWS
Ar Draws
1. Un mawr (4)
3. Ysgolheigaidd (8)
8. Gorchudd llaw (5)
9. Cerddoriaeth swnllyd fodern (3,4)
11. Ffordd (3)
13. Un ar ôl y llall (9)
14. Cadw sŵn (6)
16. Tin droi (6)
18. Nam deublyg (5,1,3)
20 Afon yn y de (3)
22. Ysbyty orthopedig (7)
23 Dinas y camlesi (5)
25. Alawon o'r oes o'r blaen (3,5)
26. Diwedd gweddi (4)
I Lawr
1. Anifail yr anialwch (5)
2. Prancwyr y gwanwyn (3)
4. Ynysoedd i'r gogledd o dde America (6)
5. Richard a Dorothy bach (3,1,3)
6. Francis Chichester (5,4)
7. Datgloi (4)
10. Hedyn y dderwen (5)
12. Yn syth o’r ffatri (5,4)
14. Aderyn ysglyfaethus (5)
15. Newid pethau (7)
17. Cân ddefosiynol wych (4,2)
19. Hyfforddi un gwyllt (4)
21. Siarad â chi’ch hun (5)
24. Gwall (3)
CLIWIAU CRYPTIG
Ar Draws
1. Rhai cae yw glaswellt y cofi. (4)
3. Er, wedi’r fflamau, mae 24 yn dilyn
gweithdai crwynwyr. (8)
8. Rhoi tro ar ddiwedd y gân, a swllt am
ddillad isaf. (5)
9. Y dref (a’r ci ynddi) sydd wedi troi’n
gartref i’r clerigwr. (7)
11. Mil am ferch a roddodd enedigaeth. (3)
13. Mil yn glychau blêr o’n cwmpas a wna
hyn. (9)
14. Dau alluog sy’n llafar. (6)
16. Actor B a gafodd ran, do! (5)
18. Creadigaeth MC oer ydw i, bobol
ddoniol. (9)
20. Gw. 1 i lawr.
22. Eglwys y forwyn, gall PG ei dilyn. (7)
23. Peiriant y Weinyddiaeth Amddiffyn o
flaen y ddinas hynafol. (5)
25. Bydd awr ddigalon cyn dyfod cyflwr o
fethu clywed. (8)
26. Ail a geir mewn ymdrech i geisio
meddwl. (4)
I Lawr
1 a 20 ar draws. Bobol! A Twm yn eich plith,
chi yw’r bogail! (5,3)
2. Adlais? Ocê, mae’n dod yn ôl. (3)
4. Joe y milwr yn meddiannu cwt Arfon, a
18

rhoi gwn iddo. (6)
5. Eir ymaith, eir am N149. (7)
6. Gwrthod pawb wrth roi cydnabyddiaeth
am swm o arian? (9)
7. Cyfandir mewn perthynas i America. (4)
10. Deisyfu a cholli pen i gael bod yn un o’r
criw. (5)
12. Gwneud sioe fawr o gyfuno heli ac
ucheldir. (3,1,5)
14. Dart sy’n ymddangos bob yn ail yn “y
Prince Enlli”. (5)
15. Brawd OM wedi troi’n Dduw? (3,4)
17. Yr hurt diddiwedd sy’n sicrhau cywirdeb.
(6)
19. Do, canwyd hyn nesaf. (2,2)
21. Dysgwr o Sais mawr meddw sy’n deffro
rhywun. (5)
24. “Bydd farw,” clywn y Sais yn dweud wrth
hwn. (3)
Atebion Cliwiau Haws Rhagfyr
Ar draws
1. Calan. 4. Ap Glyn. 9. Blwyddyn. 10. Rafin.
11. Elin. 12. Chwyrlïo. 13. Pat. 14. Allor. 16. Y
Sul. 18. Lladd. 20. Newydd Dda. 21. Aber. 24.
Annes. 25. America. 26. Dyddiau. 27.
I lawr
1. Cabledd. 2. Lowri. 3. Naddu. 5.

Parwydydd. 6. Lefelau. 7. Nanmor. 8. Cnicht.
13. Pryddesta. 15. Llawenydd. 17. Anffawd.
18. Llachar. 19. Arwain. 22. Brifo. 23. Herc.
Enillydd: Dilys Pritchard-Jones,
Ynys, Abererch.
Atebion Cliwiau Cryptig Rhagfyr
Ar draws
1. Calan. 4. Basged. 9. Drudwen. 10. Arogl. 11.
Iran 12. Ordnans. 13. Ias. 14. Llaes. 16. Wali.
20. Encilio. 21. Adar. 24. Damia. 25 Gornest.
26. Digoni. 27. Newydd
I lawr
1. Cadair. 2. Leusa. 3. Niwl. 5. Afal Drwg. 6.
Glofaol. 7. Dilysu. 8. Un nos. 13. Isalmaen. 15.
Alcemeg. 17. Hen-dad. 18. Bolgi. 19. Crwtyn.
22. Dienw. 23. Bran
Enillydd: Neb yn gywir
Anfonwch eich atebion, erbyn diwedd
y mis, at :
Trystan Iorwerth, Graigwen,
Lôn Ddewi, Caernarfon LL55 1BH.
Llyfr yn wobr i’r enillydd.

Oes gen ti’r
Fferm Ffactor?

Am fanylion ar sut i gystadlu am deitl Fferm Ffactor 2010
ewch i www.s4c.co.uk/ffermffactor neu cysylltwch a thim
Fferm Ffactor ar (01286) 685300

Cae Llenor, Lôn Parc,
CAERNARFON, LL55 2HH
Ffôn: (01286) 685300 • Ffacs: (01286) 685301
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Cwmni Mawr yn Noddi’r Rhai Bach
Cafodd tîm pêl-droed dan 7 Segontium
Rovers anrheg Dolig hwyr leni gan gwmni
Blu-3 (UK) Ltd. Mae’r cwmni mawr yma
wrthi’n rhoi gwifrau trydan dan y ddaear
yn Eryri ar hyn o bryd ac maen nhw wedi

talu am grysau hyfforddi newydd i’r plant.
Mae rheolwyr y tîm, Barry Bearman, Paul
Griffiths ac Alan Jones yn ddiolchgar iawn
iddyn nhw am eu nawdd ac mae'r plant
wrth eu bodd yn eu crysau newydd.

GENOD
Y GOLFF
Fel y gŵyr darllenwyr PAPUR DRE roedd
2009 yn flwyddyn arbennig iawn yn y Clwb
Golff – blwyddyn y canmlwyddiant. Yn y
llun gwaelod, wele bawb a enillodd wobr
yn adran y merched yn ystod y flwyddyn
hanesyddol. Ac ar ddechrau canrif arall
dyma gapten y merched, Mrs Nan Bate
(isod) yn trosglwyddo’r awenau ar gyfer
2010 i Mrs Llinos Dinwiddy.

Modurdy

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

Ar gyfer eich holl
anghenion yswiriant

01286 675557
Ffôn symudol: 07768900447
Ffôn:

6 Stryd Bangor, Caernarfon
Ffôn: (01286) 677787
Ffacs: (01286) 677629

Gwasanaeth Cyfeillgar
o’r Safon Orau Bob Amser
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Man U yn erbyn Man City, Lerpwl ac
Everton, Chelsea — Arsenal neu hyd yn
oed A.0 ac Inter Milan. Anghofiwch nhw!
Roedd gem darbi fwya'r tymor dros y r
Abar. PSV Goron yn erbyn Teigrod Twtil
yn adran gynta cynghrair y Sul.
Dim taclo caled, dim gweiddi afreolus a
dim anghydweld efo'r dyfarnwr, jyst gem
fach dawel, ddiniwed o ffwtbol rhwng dwy
o dafarnau'r Dre. Ac as coeliwch chi hyn'na
...! Ond a r ôI awr a hanner yn rhychu a
rhegi, pawb yn ffrindia gora yn Y Crown.
Petha fel'na ydy gemau darbi.
Roedd ymosodwr y Teigrod y n adnabod
pawb yn dda iawn, iawn. Nid yn unig fo ydy
rhif naw Twtil ond fo hefyd ydy prif farman

(GARIN

EIDLOU E L T E

Ffiindia gore—cyn cc ar dly gem. Ta i r a ( m e l y n ) G o r o n .
6
;
fl
y Crown. Rhyfedd
o fyd! A c er i ' r alltud
Stephen Lilly, sgorio clincar o gol I Deigrod
•
Twtil, Y Crown
aeth a hi efo goliau gan
Gary Allsop a Gwil Prydderch.
Roedd Twtil yn meddwl yn e u bod
wedi cael ghl arall (am gem gyfartal) tua'r
diwedd, ond roedd na gamsefyll madder
dyfarnwr. A wnaeth na neb gwyno!

NOODWYE PAIPUR
Mae Papur Dre'n ddiolchgar iawn
brif noddw3rr y papur:
Slit hod Stephen 'Lilly' Hughes, pri Jarman
Crown yn chwarae I Teigrod Tutu?

Cwmni Da, Cyngor Tref
Caernarfon, Cymen, Gateri,
Rondo.
Os aes unrhyw un arall yn dymuno
dod yn un o'n prif noddw3rr, cysylltwch
ag Eleri ar 01286 674314

GOGS
Roedd u n o gyn chwaraewyr rygbi
Cymru yn taro pel ar gwrs golff Dre yn
ddiweddar.
Mae G a r i n Jenkins, c y n f a c h w r
Abertawe a Chymru yn ddiwyd y n
helpu'r GOGS i hyrwyddo
Ewropeaidd Y Golden Oldies sy'n cael
ei chynnal yn Dre ym Mis Mehelin.
Ac roedd o yn y clwb rygbi yn cynnal
cynhadledd i ' r wasg. A r e l e i
ddyletswyddau swyddogol, chydig o
oriau ar y cwrs golff fu hi wedyn — yn
curo dau o hogia lleoll
[Cofiwch y bydd G*yi Ewropeaidd yr Hen Hogia a thros fil o 'chwaraewye yn dod i Dre rhwng Mehefin 10-13.
Dim ond pedwar mis i fynd!]
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