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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 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
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

ENILLWYR
CLWB CANT
Chwefror 2010
Rhys Iorwerth 84
T M Hughes 17
Anwen Jones 7

www.bwrdd-yr-iaith.org

Cydnabyddir cefnogaeth
Cyhoeddir rhifyn nesaf 

Papur Dre ar 
NOS LUN - EBRILL 12

Deunydd i law erbyn 
NOS LUN - MAWRTH 29

os gwelwch yn dda.

Y RHIFYN NESAF

DEWCH ATOM I BLYGU
PAPUR DRE
Rhifyn: CHWEFROR 

Noson Plygu: NOS LUN, EBRILL 12

Yn lle? YSGOL MAESINCLA 

Faint o’r gloch?o 5.30 ymlaen 

CYNGERDD HELPU
CRISTNOGION SYDD
WEDI FFOI O IRAC 
7 Nant Ffynnon, 
Nant Peris,  LL55 4UG

Annwyl Gyfeillion  
Ysgrifennaf i ddiolch i bawb a fu
mor hael yn y cyngerdd i helpu
merched y Wladfa yng Nghapel
Rehoboth, Nant Peris, mis
Gorffennaf y llynedd. Eleni mae
cyngerdd arall wedi ei drefnu
yng nghwmni Wil Tân, nos Sul
y Pasg, (4ydd o Ebrill ) am 7 o’r
gloch.  Y tro hwn y nod fydd
helpu Cristnogion sydd wedi
ffoi o Irac, ac i herio Y Swyddfa
Gartref ac Asiantaeth y Ffin,
sy'n bygwth eu gyrru yn ôl i
sefyllfa o berygl mawr. Bydd
mynediad am ddim, ond
gwerthfawrogir cyfraniadau o £5
neu fwy at yr achos. Byddwn yn
rhannu'r arian rhwng rhai
ohonynt sydd mewn cyfyng
gyngor yn y wlad hon, a chronfa
i helpu ffoaduriaid Cristnogol o
Irac. Bydd panad cyn y
cyngerdd am 6.00 o’r gloch. 
Am ragor o fanylion, ffoniwch
01286871218 neu 07718982732
neu ebostio eilian@talktalk.net 
Yn ddiffuant,
Eilian Williams

CYDNABOD GWAITH
CALED KAREN 

Maldwyn, Glan Beuno
Bontnewydd
Annwyl Olygydd,
Roeddwn yn falch iawn o weld
hanes Karen Pritchard yn
PAPUR DRE.  Mae'n gweithio
yn galed iawn gyda'r holl
grwpiau dawnsio ac mae fy nwy
ferch Chloe a Zara yn cael pleser
mawr o gymryd rhan yn y
gweithgareddau llwyfan sydd yn

rhoi hyder iddynt hefyd. Roedd
y plant wrth eu boddau gweld eu
lluniau yn y papur. 
Mae fy merch hynaf wedi cael
profiadau helaeth gwerthfawr
dros y blynyddoedd gan
gynnwys dawnsio ar lwyfan
Eisteddfod Genedlaethol yng
Nghaerdydd.
Cafodd y grwpiau dawnsio dair
gwobr gyntaf a thrydydd yn
Eisteddfod Gylch yr Urdd ac
maent yn edrych ymlaen i'r
Eisteddfod Sir ac i’r Eisteddfod
ei hun yn Ceredigion gobeithio.
Yn gywir 
Clare Jones.

LLUN YSGOL RAMADEG
Annwyl Olygydd,
Diddorol oedd gweld llun o
Eluned Ellis Jones fel un o
athrawon Ysgol Ramadeg
Caernarfon yn Papur Dre. Pan
ddeuthum i gysylltiad â hi
doedd hi ddim ymhell o oed
ymddeol ond roedd ganddi un
cerdyn pwysig arall i'w chwarae.
Llwyddodd i ddarbwyllo

Pwyllgor Addysg Gwynedd a'r
Cyngor Sir yn 1978 i ariannu a
chefnogi ei syniad hi o athrawon
iaith i ymweld ag ysgolion
cynradd y sir. Eu swyddogaeth
fyddai cefnogi ymdrechion
athrawon i integreiddio plant
mewnfudwyr fel eu bod yn
dysgu'r iaith ac yn gallu byw
bywyd llawnach yn eu hardal
mabwysiedig. Daeth yr
Athrawon Bro i fodolaeth.
Bu Eluned yn arwain y tîm hwn
o Athrawon Bro yn gadarn nes
ei hymddeoliad.  Ei "babi" hi
oedd hwn. Roedd pob un o'r

athrawon hyn yn arbennig yn ei
golwg ac roedd hithau yn
annwyl iawn ganddynt hwy.
Bu'n arweinydd cadarn a theg a
chymerai ddiddordeb didwyll
ym mhawb.  Roedd yn un
hawdd i droi ati am gymorth a
rhoddai ei barn yn ddiflewyn ar
dafod.
Datblygodd y Canolfannau
Iaith yn naturiol o ymweliadau
cyson yr Athrawon Bro ag
ysgolion yn yr ardaloedd mwyaf
Cymreig.  Agorwyd y Ganolfan
Iaith gyntaf mewn rhan o Ysgol
Maesincla. Deuai plant yno am
dymor heb fawr ddim Cymraeg
ond erbyn diwedd y tymor
byddent wedi dysgu'r iaith yn
rhugl ac wedi cael andros o
hwyl yn gwneud hynny.  
Mabwysiadwyd syniadau

Eluned Ellis Jones gan
gynghorau eraill drwy Gymru
ac mae'r Canolfannau Iaith yn
fyw ac yn iach yng Ngwynedd
heddiw. Yn sicr bydd i enw
Eluned Ellis Jones le amlwg
iawn yn hanes addysg yng
Ngwynedd ac yn hanes y
Gymraeg.
Yn gywir
Sulwen Edwards
Ô.N. Dymunwn ategu sylwadau
Sulwen Edwards am gyfraniad
anferthol Eluned Ellis Jones i
addysg yn y dref a thu hwnt.
Cawsom ein tair y fraint o fod yn
Athrawon Bro o dan ei gofal yn y
Ganolfan Iaith arloesol ym
Maesincla.
Nesta Llwyd, Tregarth
Margaret W. Roberts Caernarfon

Llythyrau



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
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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.

6 Y maes / Castle Square CAERNARFON

01286 673884
www.ypantricymraeg.co.uk

CROESO I BEGW ELAIN 
Llongyfarchiadau i Catrin a Rhodri
Roberts o 25 Stryd Dinorwig ar
enedigaeth merch fach o’r enw Begw
Elain ar yr 28ain o Ionawr. Mae Catrin yn
aelod gweithgar o Fwrdd Golygyddol
PAPUR DRE ac roeddem i gyd yn falch
iawn o glywed y newyddion da.

BOCSYS ARGYFWNG I
HAITI. CLWB ROTARI’N

DWEUD DIOLCH.
Ar ran y Llywydd Rotarian D Rhys
Prytherch a holl aelodau Clwb Rotari
Caernarfon hoffwn ddiolch o galon i
drigolion y Dref a’r Cyffiniau am eu
hymateb i’r Apêl yma i brynu bocsys
argyfwng yn Haiti.  Diolchwn yn
arbennig i Ysgol Brynrefail, Ysgol
Dyffryn Nantlle ac Ysgol Syr Hugh
Owen am eu cyfraniad tuag at yr apêl
yma.  Yr ydym wedi casglu £6000 ac
mae hyn yn ddigon i brynu 12 bocs
argyfwng sydd yn costio bron i £500 yr
un.  Mae'r deuddeg bocs wedi eu
hanfon.  Mae’r bocsys yma yn cynnwys
pabell ddigon mawr i ddeg person fyw
ynddi, ynghyd a deg sach cysgu,  offer
gwneud bwyd, offer puro dŵr i ddeg
person am chwe mis;  llyfrau ac yn y
blaen i blant;  offer garddio ac offer er
mwyn gwella eu sefyllfa.  Mae Rotary
Rhyngwladol o’r wlad yma wedi anfon
3200 o’r bocsys yma i Haiti yn barod ac
mae pentrefi wedi ei codi wrth
ddefnyddio’r pebyll yma.
Unwaith eto, Diolch o galon am eich
haelioni a’ch cydweithrediad ac am
ymateb mor ardderchog i’r Apêl yma.

Yn gywir,
Rotarian Dafydd J Jones.

Rhodd i PAPUR DRE 
Diolch yn fawr iawn i Emrys W Evans,
Caersws am ei rodd i Papur Dre.

Os gwelsoch chi long fwy nag arfer wedi
docio wrth Bier Landerne yn ddiweddar,
cario cerrig o Borth Penrhyn, Bangor i
Dywyn, Meirionnydd mae hi.
Mae na gynllun gwerth 6 miliwn o bunnau
ar y gweill yn Nhywyn i atgyfnerthu’r
arfordir yno ac mae angen lot fawr o gerrig i
hynny! 60,000 o dunelli o gerrig a dweud y
gwir. Daw’r rhan fwyaf o’r rheiny o chwarel
Penmaenmawr ac yn hytrach na chludo’r
cwbl ar hyd ffyrdd culion Gwynedd mewn
loriau  mae’r rhan helaethaf o’r cerrig yn
cael eu cludo mewn llongau o Fangor.
Daw ambell lwyth hefyd o St Malo, Ffrainc
ac o Norwy. Cwmni arbenigol Sillanpaa
(wedi’i gofrestru yn y Ffindir ond gyda
phencadlys hefyd yng ngwledydd Prydain )
sy’n gwneud y gwaith a Topi, un o longau’r
cwmni hwnnw, sydd wedi bod yn Doc
Fictoria yn ddiweddar. Mae’n gorfod stopio
yn Dre er mwyn i’r peilot llongau, Richard
Jones fynd ar ei bwrdd a’i llywio i fyny a
lawr y Fenai. Gŵr o’r Ffindir yw capten y
Topi ond fe ddaw’r criw o Lithiwania.

CODI PAC
AM PERIW
Mae Lowri Wyn o Ffordd Cwstenin ar
fin cychwyn i Periw yn Ne America.
Fe fydd hi yno am dri mis yn gwneud
‘chydig o waith adeiladu, dysgu mewn
ysgol gynradd a hyd yn oed yn dangos
i rai o blant y wlad sut mae chwarae
rygbi tag!
Mynd i dde America  fel rhan o
Gynllun Platfform 1 mae Lowri –
cynllun gwirfoddol ar y cyd rhwng
Llywodraeth Gwledydd Prydain a
Chymorth Cristnogol.  Gyda hi  yn
Periw mi fydd rhyw ddeg – ddwsin o
bobl ifanc eraill o bob cwr o Brydain.
Pob hwyl i Lowri ar ei thaith.  Diolch
i’r dechnoleg fodern fe gawn beth o’i
hanes  tra bydd hi yn Periw yn rhifyn
mis Mai o PAPUR DRE.

WRTH FYND
EFO TOPI I
DYWYN

CEFNOGWCH EIN HYSBYSEBWYR
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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

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

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

YSGOL SANTES HELEN

Daeth ymwelydd arbennig i'r ysgol - y Prifardd Myrddin ap Dafydd -  er mwyn  lansio llyfr newydd am Santes Dwynwen.  Cafodd plant
blwyddyn 4,5 a 6 gyfle i greu pennill ar gyfer yr achlysur.  Cafodd y plant gyfle i ddysgu am y flwyddyn newydd Tseineaidd. Dyma rai
ohonynt yn cael blasu bwyd amrywiol mewn parti. 

Aeth blwyddyn 2 i ymweld a’r Amgueddfa
Lechi yn Llanberis lle cawsant gyfle i
gamu’n ol i’r gorffennol a chwrdd â
Margiad yr olchwraig a’i helpu i wneud ei
gwaith.

YSGOL MAESINCLA

Dyma rai o blant Maesincla ar eu taith gerdded o’r Groeslon i’r dre.

YSGOL YR
HENDRE
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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

Siop Iwan
Papurau Newydd • Da-da, Cardiau,

Nwyddau Ffansi
Presantau

43 Stryd y Bont Bridd, Caernarfon 

(01286) 673300

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

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. 

YSGOL SYR HUGH

SYR HUGH YN GWNEUD SWN
Cafodd yr ysgol ymweliad yn ddiweddar
gan griw o Ddrymwyr Taiko.  Math
arbennig o ddrymio o Japan yw hyn.
Roedd y disgyblion gymerodd ran yn y
weithgaredd wedi mwynhau'r profiad yn
fawr, a'r ysgol i gyd yn crynu o dan sŵn
y drymio.

SYR HUGH YN Y SENEDD
Aeth pedwar o ddisgyblion
gwleidyddiaeth Ysgol Syr Hugh Owen,

sef Lois Larsson, Chrisdene Roberts,
Luke Bartlett, a Gwilym Huws (finnau)
o dan arweiniad athro gwleidyddiaeth a
phennaeth y chweched dosbarth, Mr.
Cowell, ar drip i Gynhadledd Safon
Uwch / UG yn Tŷ Hywel, Cynulliad
Cenedlaethol Cymru. Yno, clywodd y
disgyblion gyflwyniadau gan nifer o
ffigyrau amlwg ym maes
gwleidyddiaeth, pobl fel Y Gwir Anrh.
Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas AC,
Rhodri Morgan, cyn Brif Weinidog
Cymru yn y Cynulliad, a’r Dr Richard
Wyn Jones,  a roddodd ddarlith ar Blaid
Cymru. ’Roedd disgyblion eraill o
ysgolion led-led Cymru (tua 70 i gyd) yn
bresennol hefyd. Roedd hi’n wych cael
gwrando ar siaradwyr profiadol, dysgu
mwy am faes Gwleidyddiaeth yng
Nghymru a chymryd rhan mewn
trafodaethau yn ymwneud â’r pwnc.
Roedd yn brofiad arbennig. 

..A SYR HUGH YN SGIO
Aeth criw o dros 80 o ddisgyblion ac
athrawon i sgio yn Ffrainc yn ddiweddar
a chafwyd amrywiaeth mawr o ran
tywydd gyda rhan gyntaf yr wythnos yn
braf gan adael i'r criw sgio mewn
heulwen braf am rai dyddiau. Wedyn
daeth y cymylau a'r eira mawr - gyda
throedfedd o eira yn disgyn ar y diwrnod
olaf ar y mynydd. Cafwyd hwyl oddi ar y
llethrau hefyd - yn nofio, bowlio,
chwarae bingo, noson gwisg ffansi  a

charioci. Diolch i Mr Gwion Davies am
ei holl waith trefnu.  

CRIW YN CRYNU!
Ond doedd y tywydd oer ddim yn
ddigon i ddychryn y criw o flwyddyn 7 a
fentrodd i wersyll yr Urdd yng Nglan-
Llyn yn ddiweddar a chawsant gyfle i
gymryd rhan mewn pob math o
weithgareddau cyffrous.

MARI A LOWRI’N SERENNU
Treuliodd Mari Fflur Davies o 7N
benwythnos gyda Charfan Nofio Cymru
yn y Pwll Nofio cenedlaethol yn
Abertawe.  Cafodd y garfan ei rhannu yn
ddau dîm ac fe lwyddodd Mari i ennill
pob un o'i rasus unigol sef y 100m rhydd
a'r 100 Pili Pala ac roedd yn aelod o'r tîm
buddugol mewn dwy ras gyfnewid!
Gyda chanlyniadau fel hyn, nid yw'n
syndod mai ei thîm hi, sef y tîm coch, a
oedd yn fuddugol.

LLONGYFARCHIADAU
A llongyfarchiadau mawr i Lowri Ifor,
Blwyddyn 13 Ysgol Syr Hugh, ar ennill
lle yng Ngholeg Iesu, Rhydychen i
astudio Hanes.  Fe ddisgleiriodd Lowri
yn ei chyfweliad  a llwyddodd i wneud
cryn argraff ar ddarlithwyr y coleg ac
hynny er gwaethaf y gystadleuaeth
ffyrnig am lefydd.  Gwych!

Darllenwch Papur Dre
a gwyliwch 

Rownd a Rownd
a

Sgorio

ˆ



6

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

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

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)

Mae Kevin Williams, Rhoslan, Rhosbodrual
wedi gosod nod iddo’i hun i redeg hanner
marathon Caerdydd ar yr 17eg o Hydref.
Mae’n cyfaddef y bydd hyn yn dipyn o her
iddo oherwydd nid yw wedi rhedeg unrhyw
ras o’r blaen heb sôn am redeg hanner
marathon. 
Mae Kevin, am resymau iechyd, wedi bod
ar ddeiet dros y misoedd diwethaf ac wedi
llwyddo i golli bron i ddwy stôn o bwysau.
Rwan ag yntau wedi penderfynu rhedeg y
marathon bydd gofyn iddo gychwyn ymarfer
a chael ei hun yn ffit ar gyfer y sialens fawr
ym mis Hydref. 
Elusen Barnardos sydd yn trefnu’r

marathon a disgwylir y bydd dros 10,000 o
redwyr yn ymuno yn y ras. Er bod pawb

sydd yn rhedeg yn casglu arian i elusen o’u
dewis mae Kevin wedi dewis Barnardos
Cymru fel ei elusen ef. Mae ganddo reswm
da dros wneud hyn gan ei fod yn gweithio fel
Swyddog Datblygu Uned Bolisi ac Ymchwil
Barnardos Cymru. Mae’n teimlo mai dim
ond teg ydio i’r staff eu hunain godi arian yn
hytrach na disgwyl i bobl eraill wneud
hynny o hyd. 
Mae Kevin wedi gosod targed o £2,000
iddo’i hun ac yn naturiol, o hyn ymlaen tan
y ras ei hun mae yn gobeithio y bydd nifer
yn barod i’w noddi. Os am noddi yna fe
allwch ffonio Kevin ar 07775664177 neu
ewch i wefan Barnardos sef:
www.fundraiseforbarnardos.org.uk/
kevinwilliams.    

RHEDEG HANNER MARATHON CAERDYDD

Kevin Williams – bydd gynno fo ddwy esgid i
redeg!

PROFIAD NEWYDD A
GWAHANOL I BUDDUG

Cafodd Buddug Jones o Rosbodrual gyfle i saethu am y tro cyntaf yn ddiweddar. 
Beth sydd yn arbennig am hynny medde chi? Wel mae Cymdeithas y Deillion ar safle
eu swyddfa ym Mangor wedi agor Canolfan Saethu o safon para-olympaidd ar gyfer
rhai sydd â nam golwg. Roedd gofyn iddi wisgo clustffonau, gwrando ar y sŵn a phan
oedd lefel y sŵn hwnnw yn codi yna byddai hynny yn dangos ei bod yn agos at y
targed. Er ei fod yn dipyn o brofiad nid yw Buddug yn credu y bydd yn gwneud mwy
ohono. Yn hytrach mae’n well ganddi ymuno mewn gweithgareddau awyr agored fel
Clwb Cerdded a Hwylio.  Os oes gan unrhyw un ddiddordeb mewn mynychu’r
Ganolfan Saethu, ymuno mewn gweithgareddau eraill sydd yn cael eu trefnu dan
nawdd Cymdeithas y Deillion Gogledd Cymru neu gynorthwyo efo’r gweithgareddau
hyn yna y rhif ffôn pwysig yw 01248 353604.

CYFLE I
ADNABOD 
YR YSGOL 
YN WELL 
Ar fore dydd Sadwrn, 27ain o Fawrth
rhwng 9.30-12.30 bydd Ysgol Pendalar ar
agor i’r cyhoedd gael cyfle i ddod i adnabod
yr ysgol yn well. Yn ogystal â hyn, bydd
cyfle i weld gwaith y disgyblion ac i fynegi
barn am yr ysgol a’i dyfodol. Bydd cyfle i
wneud hyn dros baned a bydd llu o
stondinau gan gynnwys Castell Bownsio a
Bwyellwyr Gwynedd yno i ddiddanu.
Ewch draw. Bydd croeso cynnes i bawb. 
Hefyd bydd yr ysgol yn datblygu eu
gerddi/ rhandiroedd ymhellach yn ystod y
gwanwyn yma. Mae ganddynt  polytunnel
yn barod. Chwilio maent am wirfoddolwyr
i roi ychydig o help llaw a chynnig
arbenigedd gyda’r estyniad difyr yma i
gwricwlwm yr ysgol. Efallai y bydd modd
gallu cynnig rhandir bychan i rywun sydd
yn fodlon helpu. Os oes gennych
ddiddordeb yna cysylltwch â’r Prifathro,
Mr. Ieuan Roberts, 01286 672141

www.ysgolpendalar.org
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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

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. 

GWAITH CREFFT YM MAESINCLA
Cynhaliwyd arddangosfa o waith crefft preswylwyr Plas Maesincla fu’n mwynhau cyrsiau
gydag Eleri Jones a Linda Jones. Cafwyd diwrnod agored  i weld y gwaith  yn dilyn gyda
phaned a theisennau drefnwyd gan y rheolwraig Janette Tuff. Yn bresennol roedd
ffrindiau, teuluoedd, y maer Y Cynghorydd Hywel Roberts a’r dirprwy faer Y
Cynghorydd Huw Edwards ynghyd â staff y Cyngor ac aelodau o “Engage Cymru” fu’n
noddi a threfnu’r cyrsiau. Roedd pawb wedi mwynhau arlunio, peintio mygiau a gwneud
clustogau lliwgar a’u gwaith yn werth ei weld.

CEFN: Janette Tuff, Ceri Caulcutt, Bernard Giles, Eleri Jones (hyfforddwraig), Esther Roberts. 
BLAEN: Valmai Davies, Goronwy Jones, Elsie Bennett, Olwen Evans, Margaret Jones, Linda
Jones, Lesley Cook

CODI ARIAN AT
AMBIWLANS
AWYR CYMRU 

Mae Jennifer Hanlon, Perchennog Siop
Lotti & Wren yn 7 Stryd y Plas yn
bwriadu codi arian at Ambiwlans Awyr
Cymru trwy redeg Marathon Llundain
ddiwedd mis Ebrill eleni a chynnal
diwrnod o hwyl yn y siop dros y Pasg. 
Ar ôl gwneud sawl cais dros y
blynyddoedd mae hi o’r diwedd wedi
llwyddo i gael rhedeg yn y marathon ac
mae’n edrych ymlaen at fynd i Lundain
a chodi arian ar gyfer elusen leol fel
Ambiwlans Awyr Cymru. Er mwyn codi
cymaint o arian ag sydd bosibl mae’n
awyddus i gael pobl i’w noddi ac fe ellir
gwneud hynny trwy naill ai alw yn y
siop neu ei ffonio 01286 677771. 
Cyn hynny mae hi yn bwriadu cynnal
diwrnod o weithgareddau codi arian yn
y siop at Ambiwlans Awyr Cymru ar
ddydd Sadwrn, Ebrill 3ydd. Bydd
cystadleuaeth Bonet Pasg a hefyd
stondin cacennau. Hefyd bydd y siop yn
cyfrannu 10% o werthiant y diwrnod i’r
elusen. Bydd y cyfan yn cychwyn am
11.00 y bore. Os ydych am gystadlu yn y
gystadleuaeth Bonet Pasg yna dewch â
nhw i’r siop erbyn 12.00 o’r gloch a bydd
enw’r enillydd yn cael ei gyhoeddi am
3.00 o’r gloch. 
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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

TOWN CABS
Perchennog:

Brian O’Shaughnessy

TACSI   
TACSI
TACSI

01286 676091
07831 268995

Siwrneiau Lleol

Meysydd Awyr

Dydd a Nos

Car 7 person

Yn sicr, mae llawer ohonom yn teimlo rhyw
falchder yn y ffaith ein bod wedi ein geni a’n
magu yma yng Nghaernarfon, ond heb
ystyried pa mor bell yn ôl y sefydlwyd ein
gwreiddiau yma. Yn fy achos i fy hun, ac ar
ochr fy mam, ni allaf fynd yn ôl ymhellach
na genedigaeth fy hen daid. Ganwyd ei dad
ef ym mhlwyf Llanwnda yn y flwyddyn
1799. Felly, pwy mewn difri all fy ngalw i yn
Gofi o hir dras?
Mae’n debyg fod hyn yn rhoi cryn ysgytwad
i lawer sy’n galw eu hunain yn Gofis heddiw
ac yn celu’r ffaith na fedrai eu hynafiaid air
o’r Gymraeg a hynny lai na chanrif neu
ddwy yn ôl. Rhaid cofio, wrth gwrs, mai
Normaniaid oedd y mwyafrif o’r rhai a
ymsefydlodd yma yn dilyn concwest
Iorwerth 1af dros Gymru yn 1282. Cofis
Dŵad oeddan’ nhw a bu rhai  yma am
ganrifoedd, ond i bob pwrpas Normaniaid
Prydeinig oeddynt.
Daeth, hefyd, amryw yma i fyw o wahanol
rannau o’r hyn a elwir yn Deyrnas Unedig
heddiw ac am un teulu a hannodd o’r
Iwerddon (Rhan o’r D.U. bryd hynny) y
soniaf yn yr ysgrif hon heddiw. Ar ôl
adeiladu’r Barics ar Ffordd Llanberis yng
nghanol y 19eg ganrif daeth amryw o filwyr
a chyn filwyr o’r Fyddin Brydeinig yma i
fyw. Un o’r teuluoedd hynny  oedd y teulu
Norris.
Ganed John Norris yn Fethard, Queen’s
County, De Iwerddon yn y flwyddyn c.1840.
Enw’r Sir heddiw yw Co. Laois, a yngenir
fel Leesh. Yng nghartef ei fab, Richard
Augustine Norris, Gwesty’r Twtil,
Caernarfon y bu John farw yn 76 oed a
chladdwyd ef ym Mynwent Eglwys
Llanbeblig yn 1916.  Roedd yn hannu o
deulu milwrol a gwasanaethodd ei dad, ei
ewythr a’i frawd yn y fyddin Brydeinig.
Aeth i’r India, gyda’i dad am gyfnod yn 1845
ac yn y flwyddyn 1852, ymunodd â’r 60th
Rifles a dychwelodd i’r India yn 1853 lle bu
am 7 mlynedd. Llanc yn ei arddegau ydoedd
ac fel biwglar y gwasanaethodd pan dorrodd
Y Gwrthryfel Indiaid allan yn Meerut, yn
1857. Roedd ef yn un o’r rhai a roes rybudd
ar ei fiwgl bod y gwrthryfel wedi cychwyn.
Gwrthryfel a fu’n gyfrifol am ladd llawer o

filwyr Prydeinig. Cyflafan o’r fath waethaf!
I ddiweddu ei yrfa yn y fyddin anfonwyd
John Norris i’r Barics yng Nghaernarfon yn
y flwyddyn 1877 a dywedir iddo dreulio 41
o flynyddoedd fel milwr cyn ymddeol yn
1893. Roedd yn gerddor talentog iawn yn ôl
y sôn ac roedd gofyn mawr am ei wasanaeth
mewn sawl band yn y cylch gyda’i offeryn –
y bas dwbl. Bu’n aelod ffyddlon o’r Eglwys
Saesneg, Christ Church, a gwasanaethodd
yno am flynyddoedd fel ‘sacrist’, sef person a
oedd yn gyfrifol am wneud copïau o’r
gerddoriaeth ar gyfer y côr ac a ofalai am y
llyfrau. Roedd ei gynhebrwng yn un i’w
gofio yn y dref ac fe gafodd angladd milwrol
fel y byddid yn disgwyl i un a dreuliodd y
rhan helaethaf o’i oes yn y fyddin.
Ganed Richard Augustine Norris, ei unig
fab, yn Winchester, Hampshire c.1868 ac
roedd ef tua 9 oed pan symudodd y  teulu i
Gaernarfon i fyw. Yn ôl Cyfrifiad 1891
roedd yn  23 oed, trigai yn 1 Thomas Street
a disgrifid ef fel ‘Hotel Manager’. Er nad
ymunodd ef erioed â’r fyddin, yn naturiol
ddigon o herwydd ei fagwraeth, cymerai
ddiddordeb mawr yn ei hanes ac yn enwedig
yn Rhyfel De Affrica (1899 – 1902). Pan
ddaeth y rhyfel i ben, sefydlwyd pwyllgor yn
y dref i fod yn gyfrifol am gasglu arian  i
godi cofgolofn deilwng i goffáu y rhai a
gollodd eu bywydau.  Hefyd, penderfynwyd
gosod cofeb ar fur ger Llys yr Ynadon yn
Neuadd y Sir, Pendeits i gofnodi enwau
pawb a wasanaethodd yn y rhyfel.
Fel aelod o’r pwyllgor hwnnw gwnaeth
Richard Norris waith canmoladwy iawn yn
paratoi rhestr o enwau a manylion pob un o
Gaernarfon a wasanaethodd yn y rhyfel a
chafwyd bod 92 allan o gyfanswm o 188 o
bob rhan o Sir Gaernarfon yn drigolion o’r
dref ei hun. Nid yn unig hynny, ond
datgelodd bod 28 ohonynt  yn dod o
Mountain Street ac eraill heb fod nepell o
ardal Twtil. Diau fod hyn wedi dylanwadu’n
drwm ar y dewis am leoliad i’r gofgolofn, sef
Twtil Bach. Dadorchuddiwyd hi ar y
Sadwrn, Gorffennaf 2, 1904.
Yn dilyn y Rhyfel Byd cyntaf (1914 – 1918)
sefydlwyd pwyllgor unwaith eto i fod yn
gyfrifol am godi cofgolofn mewn man

COFIS DWAD A’U CYFRANIAD

canolig yng Nghaernarfon i goffáu y milwyr
o’r dref a gollwyd, a chodwyd Richard
Norris yn un o dri ysgrifennydd. Y ddau
arall oedd  Richard Williams, Y. H., The
Anchorage a H. R. Phillips, 5, Stryd y Llyn
a’u gwaith hwy oedd rhestru enwau pawb a
fu farw o effeithiau’r rhyfel hyd at y diwrnod
olaf o’r flwyddyn 1920.
Roedd y pwyllgor dan gadeiryddiaeth y
Maer a phenderfynwyd cynnal
cystadleuaeth i benseiri anfon eu cynlluniau
i mewn ar gyfer codi’r gofgolofn sydd i’w
gweld gyferbyn â Chapel y Maes.
Derbyniwyd 5 ymgais a chafwyd aseswr i
ddewis y gorau ohonynt. Dewisodd ef
gynllun gan Rowland Lloyd Jones, Prif
Bensaer y Sir, a derbyniodd yntau £60 fel
gwobr.  Hefyd,  rhoddwyd £12.10 swllt yr un
i’r 4 ymgeisydd arall. Cwmni J. & H.
Patterson, Manchester a ddewiswyd yn
adeiladwyr am y gost o £1,120, a
chwblhawyd y gwaith mewn pryd ar gyfer
Sul y Cofio, Tachwedd 12. 1922. Y Maer Y
Cyng. A.H. Richards a ddadorchuddiodd y
gofeb yn absenoldeb David Lloyd George,
A.S. a oedd yn absennol oherwydd
gwaeledd.
Wel, dyna hanes tad a mab a fu byw yng
Nghaernarfon am gyfnodau hir, ond ni ellir
galw’r un ohonynt yn Gymro, ond pwy a
wad nad oedd y ddau yn deilwng o’u cyfri
yn Gofi.
T. MEIRION HUGHES
Diolch i Geraint Wyn Roberts am fy nghynorthwyo
gyda’i waith ymchwil trylwyr arferol ac i Miss Norah
Davies am y wybodaeth eglwysig.
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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

Tafarn gartrefol a chlyd
Cwrw da, gwasanaeth cyfeillgar

Ffôn: (01286) 672871

Jason Parry
16 Stryd Bangor
Caernarfon

Ffôn:
(01286) 672366
Symudol:

07900594279

Yr Alexandra

Dawnsio, Coginio
a Chreu - y Clwb
Ieuenctid yn
llwyddo eto!
Yr yr ŵyl gelf i glybiau ieuenctid
Gwynedd ym Mhorthmadog yn
ddiweddar, mi fu criw Clwb Ieuenctid
Caernarfon yn dangos eu doniau ac mae
sawl un wedi mynd trwodd i rownd
derfynol Cymru a gynhelir yn y
Drenewydd ym mis Mai.
Rhai o'r buddugwyr oedd Dewi, Carla
ac Emma  a'u tasg nhw oedd gwneud
pryd o fwyd i ddau.

Cafodd Sioned a Carly 1af hefyd am
greu wal graffiti.
Ail oedd y tîm iau yn y dawnsio disgo
ond enillwyd y wobr gyntaf am
ddawnsio parau ac roedd y tîm hŷn yn
fuddugol hefyd. Llongyfarchiadau i
bawb fu'n cystadlu a phob hwyl yn y
rownd derfynol!

Fe barodd gwyliau’r Dolig tan fis
Chwefror i gwpwl o Dre. Fe aeth Vernon
ac Ann Orritt i Awstralia i dreulio mis
neu ddau efo Gary, eu mab, a’r teulu yn
Perth. Dyma’r hanes gan Ann.
Gymrodd hi 22 awr i ni gyrraedd Awstralia
ond roedd o’n werth bob munud wrth i ni
ddod allan o’r awyren i’r haul. Ac am y
ddeufis y buom ni yno roedd hi rhwng 35 a
43 gradd bob dydd ond gydag awel hyfryd
yn dod o’r Indian Ocean. Aros efo Gary’r
mab, ei wraig Mandy (o Ynys Môn) a’r
plant oeddan ni. Mae Ginny yn 13, Patrick
yn 11 a Kelly yn bedair.
Mae Gary yn gweithio mewn swyddfa fel
Contracts Manager i gwmni adeiladu. Mae
o, fel pawb arall yn dechrau gweithio am
6.30 y bora ac yn gorffen tua 3 y pnawn.
Mae’r ysgolion yn cychwyn yn gynt na’n
rhai ni hefyd ac yn cau am dri.
Mi  fu Vernon a finna’n teithio tipyn. Dau
ddiwrnod, er enghraifft, mewn lle o’r enw
Margaret River i’r de o Perth lle mae
cannoedd o aceri o winllanoedd.  Coed
grawnwin am y gwelwch chi, i gyd wedi’u
gorchuddio â myslyn rhag yr adar. A do, fe
gawsom ni brofi ychydig o’r gwin hefyd !
Lle difyr arall oedd Ynys Rottnest ym môr
India, ddim yn anhebyg i Ynys Enlli a rhai
o’r teuluoedd wedi byw yno ers deugain
mlynedd a mwy. Paradwys o le.
Cawsom brofi bwydydd blasus tu hwnt
gyda’r llysiau a’r ffrwythau i gyd yn ffres ac
fel y buasech chi’n disgwyl, fe gawsom ni
bob math o bysgod.
Roedd diwrnod Dolig ar lan y môr yn
brofiad gwahanol iawn. Mynd i’r traeth
ben bore, treulio’r diwrnod cyfan yno cyn
troi am adra ar ôl i’r haul fachlud. Ar y
traeth roedd digon o gysgod ym mhobman,
hyd yn oed i’r safleodd chwarae.
Dau achlysur arall gwerth chweil oedd y
parti nos Calan a’r parti tân gwyllt
Diwrnod Awstralia ar y 26ain o Ionawr. 
Roedd  strydoedd Awstralia i gyd yn lân,
dim sbwriel yn unman, y bobl yn glên a
neb ar frys. Y petrol yn llawer rhatach
hefyd, tua hanner  be  ’dan ni’n ei dalu fan
hyn. 

Fel y basa chi’n dychmygu , roedd gadael
Gary, Mandy a’r plant i ddod adra yn
anodd. Ond mi gawsom ni wyliau da ac fe
ddaeth Vernon adra flwyddyn yn hŷn !

Yr Orritts yn Coogy Beach, Perth. 
(O’r chwith):  Vernon (gafodd ei benblwydd yn
70 yn Awstralia), Mandy, Gary, Ann, Patrick
a Ginny gyda Kelly yn y tu blaen.

NADOLIG HIR YN OZ!



Dathlu Gŵyl Ddewi

Roedd awyrgylch braf a hapus yng 
  

ddydd Sul olaf mis Chwefror, sef y d    

wrth i bawb ddathlu Dydd Gŵyl D
      

weithgareddau yno o ddawnsio g
  

wynebau a llawer mwy. Roedd tusw     

bwrdd a chawl cennin ar gael i bawb
    

drefnu a’i ariannu ar y cyd gan Eglw
  

Gyntaf, Brocer Iaith Peblig a Bw
    

             

YN Y GE  
SANTES H

Dathlodd y babanod

Ddydd Gŵyl Dewi
drwy gael gwasanaeth

yn y bore a choginio
cawl cennin a

chacenau cri yn y

prynhawn. Ac roedd

plant meithrin y bore

a’r pnawn yn smart
iawn yn eu coch!

Danielle a Chloe yng
nghanol y pobi

YN YR HENDRE Jack, Adam a Cai yn cael
blas ar y cawl

Plant meithrin y bore

Plant meithrin y pnawn
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     yng Nghanolfan Noddfa ar

     f y diwrnod cyn Mawrth 1af

     yl Dewi. Roedd pob math o  

   sio gwerin, canu, paentio

     tusw o Gennin Pedr ar bob

       awb. Roedd y dathliad wedi’i

       Eglwys Noddfa, Cymunedau’n

     Bwrdd yr Iaith Gymraeg. 

Shereen McNulley, Llinos Thomas, Mari Lloyd,
Osian, Arwel Jones a Daniel Thomas 

YN NODDFA

Ffrindiau’n
dathlu

Arwel yn dangos ei
liwiau

Pawb yn
mwynhau

Daeth y plant i'r ysgol mewn gwisg draddodiadol Gymreig neu ddilledyn coch i ddathlu

  GELLI A
S HELEN

     l
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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   

Samantha Jane Hibbert (Lôn Ty Gwyn)
ac Annette Williams (Maes Barcer)
Cael mynd allan heb gôt. Synbeiddio  

Megan Hughes (Sgubor Goch) 
Cael roi dillad ar lein yn hytrach na’r
tymbl dreiar

Ann Bohana (Pendalar) gyda’i wyr Riioh
Bohana
Mynd am dro i Foryd 

Bethan Joyce (Groeslon), Bet Morris a
Eleanor Jones (Hyfrydle)
Nosweithiau hir golau. Gweld plant yn
chwarae allan. Cael tipyn o haul. 

DEUDWCH CHI
Efo’r nosweithiau yn ymestyn a’r cennin
pedr yn dechrau blodeuo, aeth PAPUR
DRE draw i Ganolfan Noddfa i holi
trigolion yno be mae nhw yn edrych
ymlaen ato fwyaf ar ôl y gaeaf hir.....

Llongyfarchiadau mawr i ddisgyblion Blwyddyn 3 a 4 Ysgol yr Hendre Caernarfon am eu
llwyddiant yn rhagbrofion Eisteddfod yr Urdd a hynny ar ôl cwta chwech wythnos o
ddysgu'r grefft dan lygaid barcud Aled Roberts o Ddawnswyr Caernarfon. Dyma'r parti
cyntaf ers blynyddoedd o flwyddyn 3 a 4 i gystadlu.
Enilliodd Parti Gwyndaf, Ysgol yr Hendre, y rownd gyntaf yn Ysgol Maesincla yn erbyn
Ysgol Llanrug, Ysgol y Gelli ac Ysgol Santes Helen, Caernarfon. Ymlaen wedyn i'r
'Steddfod Sir ym Mangor a cholli o drwch blewyn wrth ddod yn ail.
Hoffai'r dawnswyr a'u rhieni ddiolch o waelod calon i Eleri Pritchard, arweinydd yr Urdd
i flwyddyn 3 a 4 ac i Gwen Jones am gynorthwyo. Diolch hefyd i Elen Medi ac i Eleri
Morgan am gyfeilio.

Kenny Khan 
Mynd i Dinas Dinlle. Eistedd ar y wal
efo’r teulu o flaen Anglesey.  

DAWNSWYR YR HENDRE
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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

Byd Awyr Agored
Dillad ac esgidiau cerdded

Offer campio

01286 677500
Penllyn, Caernarfon.

hefyd yn Stryd Fawr Llanberis

01286 870777

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

O Sul i Sul
SEILO

Mawrth 21 Parch Meirion Lloyd Davies
Mawrth 28 Parch Gwenda Richards
Ebrill 4 Parch Gwenda Richards
Ebrill 11      Parch Gerallt Lloyd Evans
Ebrill 18      Parch Gwenda Richards
Ebrill 25      Parch Glyn Tudwal Jones

SALEM
Mawrth 21  10 a.m. a 4 p.m. Y Gweinidog,
Parch. J.Ronald Williams.
Mawrth 28  10 a.m. Gweinidog  4 p.m.
Parch. Marcus Robinson, Bethel
Ebrill 2  7 p.m. Nos Wener Groglith.
Ebrill 4 Sul y Pasg 10 a.m. a 5 p.m.
Gweinidog.
Ebrill 11 10 a.m. Athro Euros Wyn Jones,
Llangefni 5 p.m. Gweinidog.

EGLWYS NODDFA
Gwasanaethau am 3 a’r Ysgol Sul am 2:30
oni nodir yn wahanol
Mawrth 21 Parch Eric Jones
Mawrth 28 Parch Marcus Robinson
Dathlu'r Pasg yn Eglwys Noddfa
Ebrill 4ydd Sul y Pasg Prynhawn agored  -
croeso cynnes i bawb
1-3 - Gweithgareddau amrywiol gan
gynnwys gemau a crefft
3  - Gwasanaeth 

CYNLLUN CHWARAE PASG NODDFA
- MWY NAG WY

Cynhelir Cynllun tridiau i blant o 5 - 14 oed
ar Ebrill 6,7 a 8fed. 
Bydd sesiwn y bore ar gyfer plant 8 ac iau a
sesiwn prynhawn i rai dros 8.
Diwrnod cofrestru: Ebrill 1af 4:30 - 5:30.
Bydd yn rhaid cofrestru i gael dod i'r
cynllun. Bydd taflenni yn cael eu dosbarthu
i'r Ysgolion gyda mwy o fanylion yn fuan
neu ffoniwch Llinos ar 672257.

EGLWYSI SANTES FAIR A
LLANBEBLIG 

Mawrth 21 Sul y Dioddefaint 
10.00: Y Cymun Bendigaid (Santes Fair) 
6.00: Hwyrol Weddi (Llanbeblig) 
Mawrth 28 Sul y Blodau 
10.00: Y Foreol Weddi (Llanbeblig) 

6.00:Hwyrol Weddi (Santes Fair) 
Ebrill 4 Sul y Pasg 
10.00: Y Cymun Bendigaid (Llanbeblig a’r
Santes Fair) 
6.00: Gwasanaeth Undebol (Llanbeblig) 
Ebrill 11 Pasg Bach 
10.00: Y Foreol Weddi (Santes Fair) 
6.00: Hwyrol Weddi (Llanbeblig) 
Bore dydd Mercher: 10.00 Cymun
Dwyieithog (Santes Fair) 
Bore dydd Gwener: 08.30 Cymun
Bendigaid (Llanbeblig) 

CYFARFODYDD Y GRAWYS CYNGOR
EGLWYSI CAERNARFON

11:30 – Bydd cinio ysgafn ar gael
7:00 – Bydd paned a bisged ar gael
24 Chwefror: 11:30 Feed My Lambs
Thema: Tywyllwch Ganol Dydd
3 Mawrth: 7:00 Noddfa 
Thema: I’r distawrwydd mawr
10 Mawrth: 11:30 Feed My Lambs
Thema:Y plentyn ar y groes
17 Mawrth:7:00 Capel y Maes 
Thema: Outside a city wall (Cyfarfod
Saesneg/English Meeting)
24 Mawrth: 11:30 Feed My Lambs
Thema: Cyffwrdd â’r Graig
1 Ebrill: Nos Iau Cablyd 7 o’r gloch
Gwasanaeth Cymun yn Eglwys Santes Fair
Gwener Y Groglith 10 o’r gloch Cymun yn
Ebeneser Wedi’r Cymun GORYMDAITH Y
PASG (11 o’r gloch)
Sul y Pasg: 6 o’r gloch Gwasanaeth Undebol
yn Eglwys Llanbeblig

Sul Arbennig (Cyfundeb Gogledd Arfon)
YSGOL TRYFAN, BANGOR, 21 Mawrth
2010, 2.30 – 4.30
Thema: ‘Edrych ymlaen i’r Pasg’

Cylch Rhagorol
Seiont a Pheblig!
Llongyfarchiadau mawr i holl weithwyr a
gwirfoddolwyr Cylch meithrin Seiont a
Pheblig, am dderbyn sêl Cylch Rhagorol
Mudiad Ysgolion Meithrin. Mae’r
dyfarniad yma yn adlewyrchu’r
gwasanaeth rhagorol sydd yn cael ei
gynnig yn y Cylch. Mae’r Ysgol, sydd yn
cael ei gynnal yng Nghanolfan Noddfa,
Peblig, wedi bod ar agor ers dros 30 o
flynyddoedd! Bob dydd, daw llond lle o
blant yr ardal i fwynhau gweithgareddau
a dysgu mewn sefydliad llawn bywyd a
hwyl. Diolch yn arbennig i’r gweithwyr,
ac i’r Arweinydd, Eiriona Rees Hughes,
sydd wedi gweithio yn andros o galed
dros y blynyddoedd. Rydym yn falch
iawn ohonoch! Llongyfarchiadau Mawr.

Dyma rai o weithwyr a phlant y Cylch:

ADNODDAU NEWYDD
I’R YSGOL SUL? 
Mae Dawn Wilks, mam ifanc o
Lansannan, Sir Ddinbych wedi cynhyrchu
llu o adnoddau gweledol ar gyfer yr Ysgol
Sul. Mae hi wedi bod yn arlunio ar gyfer y
Cyngor Ysgolion Sul ers blynyddoedd ac
mewn menter gyffrous ar y cyd hefo
Gobaith i Gymru mae hi wedi creu lluniau
gwreiddiol i ddarlunio nifer o storïau
Beiblaidd. Mae’r gwaith newydd ar gael i’w
lawrlwytho ar ffurf PowerPoint yn rhad ac
am ddim o www.beibl.net.



PETHAU
PERYG A BUDR
Ydy'r  gwaith ar ben wal y fflaiofyr yn dangos
bod plant heddiw yn gwneud pethau llawer
mwy peryg na phlant ers stalwm? Fasa dim
un rhiant yn licio gweld ei blentyn yn y fath
le yn bendant. Ond mae pawb wedi anghofio
am ddringo coed a dringo Crachan Gam fel y
gwnaeth miloedd o Gofis ifanc dros y
blynyddoedd. Mae plant erioed wedi gwneud
giamocs felma, ac mae na fai ar rywun yn
rhywle na chafodd y wal ei hadeiladu fel ei
bod hi’n  saff yn y lle cyntaf. Yn wir mae na
fai ar rywun fod y ffordd ‘osgoi’ erchyll yma
eniwe. Mae hi wedi rhwygo’r Dre yn ddwy.
Roedd pob Cofi isho baipas tu allan i Dre gan
adael i’r hen le fod. Ond na, mi oedd y
powyrs ddat bi yn mynnu eu bod nhw yn
gwybod yn well, ac wele’r fflaiofyr holltodd
Dre. Mae’n eironic felly bod y powyrs ddat bî
rwan yn sôn am ffordd osgoi i Dre a
Bontnewydd. Os daw hi mi fydd ein fflaiofyr
‘osgoi’ ni yn cario lot llai o draffig ac felly yn
ddi bwrpas bron.  Y wers ydy i beidio â
derbyn syniadau llywodraeth ganolog na
lleol heb ymladd am yr ateb gorau i’r bobl
sy’n gorfod byw yma - ni y Cofis. Yn yr un
modd, tydi pensaer y llys newydd ddim wedi
gweithio allan un broblam amlwg. Mae o
wedi anghofio bod na siawns go dda y byddai
nifer fawr o'r cwsmeriad yn smocio ac felly
angen rhywle (ddim yn bell  o’r  drws ffrynt,
nid rownd rhyw gornel) i fynd am smôc. Bob
tro mae na achosion mae’n debyg bod tu
allan i’r llys rwan yn fôr o sdwmps : siawns
na fama ydi'r lle i'r waci wardens wneud pres,
ddim Stryd Llyn! Ond y pwynt ydy, oni
ddylai penseiri  feddwl am hyn wrth
gynllunio pob adeilad newydd neu mi fydd
tu blaen bob un ohonyn nhw yn lefydd budr
a blêr? A sôn am budr a blêr, faint ohonoch
chi welodd y mess tu allan i’r siop wag drws
nesa i’r  siop farwolaeth ar Stryd Bangor?
Mae’n debyg bod gweithwyr wedi bod yno
yn plastro neu beintio, wedi rhoi eu holl
sbwriel, chwara teg, yn dwt mewn bagia du
a’u gosod nhw ar y pafin y tu allan. Pryd
ddigwyddodd hyn, dwi ddim yn gwybod,
ond yn bendant mi fu’r bagia yno am dros
wythnos. Mi gawson nhw’u rhwygo’n ddarna
mân gan wylanod wrth gwrs gan adael
sothach ych a fi ym mhobman ar y pafin.
Ydy, mae o wedi cael ei glirio rwan, ond
siawns na ddylai o wedi cael ei lanhau yn
syth. Mae’n siwr bod na rhywyn o Gyngor
Gwynedd wedi gweld hyn - mae un o’u
swyddfeydd nhw ddigon agos i daflu croen
banana ato! Mae’n siwr hefyd bod aelodau o’r
cyhoedd, heb sôn am berchnogion y siopau
cyfagos, wedi reportio hyn. Pam bod
Gwynedd mor araf? Mae’n chwith ar ôl y
dynion efo tryciau llaw oedd yn arfer cadw’n
strydoedd ni’n lân. Mi roedd dyn a brwsh a
rhaw yn llawer mwy effeithiol na rhyw drycia
bach efo hwfyrs ar y cefn! Dyna be’di barn
Cyngor Sir Ddinbych beth
bynnag. Yn Llangollen
mae’r hen drefn yn dal i
fynd ac mae strydoedd y
dre honno dipyn glanach

na strydoedd Dre.

Gwylio’r gêm mewn steil!
Diolch i Des Mullender am y llun yma o ‘hogia’r Eagles’ wedi eu gwisgo yn andros o
smart mewn 'kilts' Cymreig  ar gyfer gêm gyntaf pencampwriaeth y 6 gwlad eleni.  Mae
yna hen ddathlu  - neu anghofio’r canlyniad! – yn yr Eagles ar gyfer pob gêm Cymru a
chroeso cynnes a hwyl yno bob amser.

O'r chwith i'r dde: Keith a Clayton Hughes, Jamie Roberts a landlord yr Eagles, Clive Jones.

CARTIO I GODI PRES

Yn ddiweddar, daeth Pentraeth Automative a Cartio Dan Do Redline yng Nghaernarfon
at ei gilydd i hel pres i TŷGobaith. Roedd staff Pentraeth yn rasio a Redline yn cyfrannu’r
ffi at yr achos. Llwyddwyd i godi £500 at yr elusen.

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

FFILBI
… yn gwylio
a gwrando!
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CYFEILLION GEFEILLIO

Caernarfon – Landerne
Ymweliad 2010

Gorffennaf 7 – 12

Ydach chi awydd dod ar yr
ymweliad gefeillio eleni? Bydd ‘na
griw o Gaernarfon yn mynd i

Landerne yn Llydaw ar fws a chwch
o Gorffennaf 7 – Gorffennaf 12
2010. Bydd Côr Dre, Dawnswyr
Caernarfon a Geraint Løvgreen a’r
Enw Da yn perfformio yn eu Gãyl
Kann Al Loar yn ystod y cyfnod

hwnnw.

Os hoffech chi gael mwy o fanylion,
cysylltwch ag Eleri (07900061784),

neu anfonwch ebost at
eleri.lovgreen@btinternet.com
CYN DIWEDD MIS MAWRTH.

AM FUNUD
Mae Derek Brockway, y dyn tywydd,
wedi dŵad yn fymryn o seleb. Nid ein
bod ni yn cael gwell tywydd. Coeliwch
neu beidio, ond mae yna rai Cymry sy’n
credu mai fo sy’n penderfynu sut
dywydd ydi hi i fod. Ond i’r Cymry
Cymraeg sy’n gwrando ar y ‘weddar’ yn
Saesneg mae pinsiad o Gymraeg, ‘Hwyl
am y tro’ a ‘Tan y tro nesa’, yn cynhesu’u
calonnau nhw. Ydach chi’n cofio ble
roeddech chi nos Iau, 15 o Hydref 1987?
Roedd angladd y diweddar Gwilym
Roberts, Erw Fair, yn Seilo’r pnawn
hwnnw a’r noson honno ro’n i’n
darlithio ym Mhen Llŷn yn fy hen ysgol
- Ysgol Botwnnog. O ran y tywydd,
roedd hi’n noson fygythiol a’r gwynt yn
codi.  Ond yr un noson fe sicrhaodd
Michael Fish (seleb tywydd enwoca’i
ddydd) wylwyr rhaglenni newyddion y
B.B.C. nad oedd yna gorwynt ar y
gorwel. Yn ystod yr oriau nesaf roedd De
Lloegr i brofi’r corwynt ffyrnicaf er
1703; hyricên a chwalodd gannoedd o
dai, daflodd i lawr 15 miliwn o goed,
achosodd o leiaf 18 o farwolaethau ac
anafu cannoedd lawer o bobl. A Michael
‘Hurricane’ Fish fu’i enw fo byth er
hynny.  Serch yr holl gyfarpar sydd ar
gael dydi proffwydo’r tywydd ddim yn
waith hawdd.  Ond hwyrach bod
proffwydo’r tywydd yn haws na
phroffwydo ynghylch digwyddiadau’r
dydd a thueddiadau’r oes. Felly roedd hi
erioed, mae’n debyg. Meddai Iesu wrth
bobl ei gyfnod o: Gyda’r nos fe
ddywedwch, ‘Bydd yn dywydd teg,
oherwydd mae’r wybren yn goch’. Ac yn
y bore, ‘Bydd yn stormus heddiw,
oherwydd mae’r wybren yn goch ac yn
gymylog.’ Gwyddoch sut i ddehongli’r
ffurfafen, ond ni allwch ddehongli
arwyddion yr amserau. Mi glywsoch, fel
finnau - hyd at syrffed, hwyrach - fod
yna Etholiad Cyffredinol arall ar y
gorwel. Be fydd hi? Brown neu
Cameron, debyg? Ac ambell wyneb
newydd – gobeithio!
HARRI PARRI

GWASANAETH NEWYDD Y SAMARIAID 
Ers 1984 bu’r Samariaid ym Mangor yn gwrando ar bobl
Cymru a thu hwnt sy’n teimlo fel gwneud amdanyn nhw
eu hunain ac yn dioddef problemau emosiynol eraill. 
Nos Lun, 25ain Ionawr 2010 agorwyd Llinell Gymraeg,
gyda chymorth Bwrdd yr Iaith Gymraeg a’r Loteri Fawr.
Y Parchedig Harri Parri, agorodd y llinell yn swyddogol
ar Noson y Santes Dwynwen.   Mae’r llinell ar gyfer y
bobl hynny sy’n teimlo’r angen i gysylltu â ni yn eu
hiaith gyntaf.  Hon yw’r llinell Gymraeg gyntaf i’w hagor
gan y Samariaid ac rydym yn teimlo’n falch iawn ein bod
ni yng Ngwynedd wedi cael y fraint o wneud hynny.
Mae’r llinell ar agor ar gyfer pawb sy’n cael amser anodd
ac yn teimlo’r angen i siarad yn gyfrinachol.  Mae’r
llinell ar agor rhwng 7pm ac 11pm bob nos o’r wythnos.
Y rhif holl bwysig i gysylltu yw 0300 123 3011.

Y Parchedig Harri Parri ar
noson agor Llinell Gymraeg

LLYFR ESBONIO I BLANT
AM ‘LWMP MAM’ 
Mewn cydweithrediad efo Gofal Cancr y
Fron Cymru mae Merched y Wawr wedi
cyhoeddi llyfr ‘Lwmp Mam’. Cyhoeddwyd
y llyfr cyntaf ‘Mummy’s Lump’ beth amser
yn ôl gan yr awdures Gillian Forest.
Cafodd hi gancr ar y fron yn 1990, pan
oedd ei phlant yn 7 a 5 oed.  Er ei bod hi yn
Seiciatrydd Plant, doedd hi ddim yn siŵr
iawn sut i esbonio i’w phlant am ei salwch,
a doedd neb allai roi cyngor iddi ar sut i
ddweud wrthyn nhw ychwaith, a dyna beth
wnaeth ei hysbrydoli hi i fynd ati i
ysgrifennu’r llyfr.  
Sylweddolodd rhai o aelodau Mudiad
Merched y Wawr fod angen mawr am y
llyfr yma trwy gyfrwng y Gymraeg.  Felly
daeth Canghennau a Chlybiau Gwawr at ei
gilydd a thrwy drefnu gwahanol
weithgareddau defnyddiwyd rhan o’r arian
a godwyd i noddi cyhoeddi’r llyfr yn y
Gymraeg. 
Mae llyfr ‘Lwmp Mam’ yn defnyddio
geiriau syml a lluniau bach lliwgar i egluro
i blant beth sy’n digwydd o’r amser pan
geir diagnosis tan ddiwedd y driniaeth.  
Mae’r llyfr hwn yn edrych a theimlo fel
unrhyw  lyfr arall y byddech yn dod ar ei
draws ar silff lyfrau eich plant, ac yn ei
ddarllen iddynt. Bydd 1,000 o gopïau caled
ar gael, ac mae modd cael copi pdf o wefan
Gofal Cancr y Fron hefyd.



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
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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

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

POBOL DRE

STEMAR FACH 
Diolch i’r stemar fach, Caernarfon oedd
“Dre” i lawer o Fôn. Deuai nain Marie
Evans o Ddwyran i’r farchnad ar ddydd
Sadwrn i werthu menyn, wyau a thatws.
Cafodd ei thad, Evan Roberts a’i chwaer
addysg yn Ysgol County a rhaid oedd dod
o’r fferm efo car a cheffyl i ddal y cwch o’r
Foel (Mermaid) a’r amser yn dibynnu ar y
llanw. Cyfarfyddodd â’i wraig Minnie yn
Dre ac ar ôl priodi a chyfnod ym Môn
daethant gyda’i mab Gwilym i Gaernarfon
i agor busnes yn Stryd y Plas tua 1920. 

LEEDS HOUSE
Ganwyd Marie Evans, Llys Gwyn a’i
chwaer Jean Parry, Tan y Mur yn Leeds
House. Mae pawb o bobol Dre sy dros 50
oed yn blasu’r hufen iâ yn barod a chofio’r
byrddau bach yn y cefn i eistedd a sgwrsio
wrth ei fwyta. Meddai Marie, “Doedd dim
llawer o bobol ifanc yn mynd i’r tafarndai a
chynhelid nosweithiau hwyliog yn y cefn
lle deuai criw i gael oxo poeth yn y gaeaf a
chwarae cardiau a draffts. Cofiaf Wally
Jones (ei frawd oedd yn cadw Siop Cae),

Stiwart Whiskin, Hughie a Willie
Griffiths, Wil Baranco a Rovi oedd yn
ymarfer ei driciau cardiau, yn dwad yno’n
gyson.”
Yn ffrynt y siop roedd bwydydd o bob
math un ochor, da-da a sigarets yr ochor
arall a dwy ffrij  i’r hufen iâ.  Mae Marie’n
cofio Dr. Armsden, Cae Llenor yn dod yno
i nôl bwcedaid o hufen iâ i fynd i’r cleifion
ddioddefai o’r diciâu yn ysbyty Bryn
Seiont.“Mi fuo fi yn Ysbyty Gallt-y-sil efo
scarlet fever a bu’r rhan fwyaf o’n dosbarth
yn Ysgol Genod yno efo difftheria a neb yn
cael dŵad i’n gweld. Pwy ddaeth i’r ffenest
un pnawn ond fy nhad efo eis-crîm i ni;
dechreuodd pawb wella wedyn!” Ar ôl
gweld yr oriau hir roedd ei rhieni yn
weithio yn y siop doedd Marie ddim am
fynd i fyd busnes a gweithiai gyda chwmni
yswiriant yn Dre.

SIOP CEI
Ond, wedi cyfarfod Meurig Evans, un o
deulu Vanwil Oil, newidiodd Marie ei
meddwl! Prynodd Meurig Siop Cei (Castle
Gift Shop) yn ogystal a siop arall yn
Llanberis lle magwyd Gwilym, Iwan, Ann
ac Iolo. “Ar ddiwrnod yr Arwisgiad yn 1969
doedd neb yn cael mynd i lawr o’r Maes at
y Cei a bu’r Daily Mirror a’r Daily Express
yn defnyddio ffenestri’r siop i dynnu
lluniau ac anfon storïau i’r papurau,”
meddai Meurig. Gwnaeth Marie
frechdanau i bawb a chawsant ddiwrnod
i’w gofio. Prynodd Meurig fygiau i
gofnodi’r achlysur fesul 2 gross (288) ar y
tro ac roeddan nhw’n gwerthu mewn dim
amser. Pris myg oedd 4 swllt a 3 ceiniog.
Roedd siop y Cei yn brysur iawn gan fod y
bysus yn stopio gerllaw a phawb yn nôl
anrheg cyn mynd adref. “Bûm yn ffodus
iawn o gael Mr A.A.Jones i weithio yno ar
ôl iddo ymddeol o’r Co-op a fedrai ddim
canmol digon amdano.”

SIOP IWAN
Bu’r mab Iwan yn gweithio yn Siop Cei yn
ystod gwyliau’r haf a fo ddilynodd ei dad a
dod yn berchennog. Erbyn hyn mae
ganddo fusnes prysur yn Y Bont Bridd yn
gwerthu papurau newydd, cardiau, da-da
ac anrhegion o bob math.

TEITHIAU MENAI
Siop hapusaf yn Dre? Wel roedd pawb yn
gwenu wrth ddŵad drwy’r drws achos
roeddan nhw’n meddwl am wyliau a’r
genod tu ôl i’r cownter mor glên. Roedd yr
haul yn gwenu oddi ar gloriau’r llyfrau
teithio hefyd.  Mae Ann Jones wedi
gweithio yn Teithiau Menai ers 10
mlynedd a hi yw’r perchennog ers tair
blynedd. “Pan ddechreuais roedd y gwaith
i gyd ar y ffôn, erbyn hyn mae popeth ar y
cyfrifiadur.” Mae llawer o bobol Dre yn
cefnogi’r cwmni i gael sicrwydd y bydd
popeth yn gweithio’n iawn a chael cyngor
wrth ddewis gan Ann, Siân a Catrin. Gellir
prynu tocynnau tren am y prisiau gorau yno
heb orfod mynd i Fangor. Ar hyn o bryd
mae Sbaen a Groeg yn boblogaidd a Thwrci
a’r Aifft yn denu oherwydd prisiau is.

DAL YN BRYSUR
Er fod Marie a Meurig Evans wedi
ymddeol o’r busnes maen nhw’n dal yn
brysur. Mae Marie yn  weithgar gydag
Ymchwil Cancr U.K. ers 30 mlynedd, yr
NSPCC, Cyfeillion Ysbyty Eryri a phob
dydd Mawrth mae yn siop “Age Concern”–
pwy well i werthu ynte?  Bu Meurig yn
gapten a llywydd y Clwb Golff ac mae’n dal
i chwarae. Pleser mawr iddo ydi fod y mab
Gwilym, sy’n brifathro Garndolbenmaen,
yn mynd o gwmpas y cymdeithasau yn
sgwrsio am “Oil Morris Evans” gan
ddangos creiriau a lluniau o fusnes y teulu.
Cafwyd noson ddifyr ganddo yng
Nghymdeithas Hanes Teulu Caernarfon.
Mae ganddyn nhw 13 o wyrion a dwy or-
wyres; gobaith felly y bydd rhai o’r teulu’n
cario’r traddodiad o gadw busnes yn Dre i’r
dyfodol.

Magi Wyn Roberts

MARIE a
MEURIG EVANS
Siopau Tair
Cenhedlaeth.

Siop Iwan  

Ann a Sian Teithiau Menai gyda chwsmeriaid
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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

CYFROL O UNARDDEG STORI
ARSWYD: DRYCHIOLAETHAU
Gwyn Thomas - Gwasg y Bwthyn

Dyma deitl addas ar gyfrol o
unarddeg stori arswyd sy’n
llwyddo i godi croen gŵydd
a pheri iasau o ofn wrth i
rywun eu darllen. Dyma
ddywed rhan o’r broliant ar
gefn y gyfrol:
‘Darllenwch nhw ar ben eich

hun wrth lamp fechan, ac fe fyddwch yn amau
a oes yna ryw bresenoldebau’n llercian yn y
tywyllwch o’ch cwmpas; neu darllenwch nhw
yng ngolau dydd mewn cwmni swnllyd, ac fe
fyddwch yn dal i amau a oes yna ryw fodau …
am ddod i aflonyddu ar eich cyfforddusrwydd
modern’.
Mae’r straeon yn adrodd hanesion
digwyddiadau a phresenoldebau arallfydol
sy’n croesi llwybrau’r cymeriadau. Mae 'na

hen, hen alwad, sef galwad tywyllwch oes a fu
yn tarfu ar fywyd y presennol. Y stori sy’n
cyfleu ac yn darlunio hyn amlycaf i mi yw’r
stori ‘O’r ddaear hen’. Mae yna ffenomenau
rhyfeddol ac arswydus o’r cynfyd cynnar yn
gorgyffwrdd â bywydau heddiw y cymeriadau
yn y stori. Llwydda’r awdur i gynyddu’r
tensiwn wrth ddisgrifio effaith ofn y
cymeriadau drwy gyfrwng eu synhwyrau.
Mae dychymyg y darllenydd wedyn yn
mynnu ei fod yn rhannu’r un profiadau.
Maent yn ‘gweld’ drychiolaethau, yn ‘clywed’
‘sŵn crafu a chwythu’, yn ‘teimlo’ oerfel ac yn
‘arogli’ ‘chwa o oglau cryf … tebyg i’r oglau
oedd yna yn lloches yr eliffantod yn Sw Gaer’.
Mae sawl cymeriad o’r gyfrol yn ceisio herio
ofergoel gan honni esbonio digwyddiadau
‘rhyfeddol’ ond argraff ddigamsyniol y
straeon yw nad oes esboniad ‘rhesymegol’ i’r
digwyddiadau a’r profiadau.
Yn stori gyntaf y gyfrol sydd hefyd yn rhoi ei
henw iddi, sef ‘Hogan fach mewn ffrog goch’,
ceir golwg ar ddigwyddiadau dau deulu mewn
gwahanol gyfnodau a rheiny’n llithro’n

anesboniadwy dros ei gilydd gan eu clymu
ynghyd. Mae ysbryd yr hogan fach mewn
ffrog goch yn cael ei rhyddhau drwy gyfrwng
digwyddiad ym mywyd y teulu arall.
Mae digwyddiadau’r straeon yn cael eu
cyflwyno drwy ddarlunio cyfresi o olygfeydd
byrion bachog llawn deialog sy’n sinematig o
ran arddull ac o’r herwydd yn serio ar feddwl
a dychymyg y darllenydd.  
‘Gwarcheidiol’ yw teitl stori ola’r gyfrol ac
mae’n portreadu presenoldeb sy’n sicrhau
diogelwch y prif gymeriad rhag ymosodiad.
Rwy’n amau nad cyd-ddigwyddiad yw’r ffaith
mai hon yw’r stori sy’n cloi’r gyfrol oherwydd
mae’n cydio yn y gobaith cynnil a awgrymir
yn rhagair yr awdur wrth iddo gyflwyno’r
gyfrol. Nid yw pwerau’r tywyllwch yn cael y
llaw uchaf o bell ffordd oherwydd y mae yna
warchod ar gymeriad y stori hon ac fel y
wyres o artist seithmlwydd oed y mae ei thaid
yn adrodd ei hanes yn ei ragair, y mae yna
awydd ynom i geisio golygiad amgenach sy’n
‘llawen a di-ddagrau’.
IOLA MEDI

ADUNIAD PARTI ERYRI
Cafwyd aduniad  Parti Eryri yng Nghapel Caeathro ar ôl ugain mlynedd ers i’r grŵp noson
lawen poblogaidd gau pen y mwdwl. Yr achlysur oedd gweld fideo grefftus o waith eu
harweinydd llwyfan Rol Williams, Waunfawr. Cadwodd pob tocyn, rhaglen a thoriadau papur
newydd a’i rhoi ynghyd gyda lluniau a chaneuon o’r recordiau a rhaglenni teledu fel “Hob y
Deri Dando” ac “Ysgubor Lawen”. 
Teithiodd y parti ar hyd a lled Cymru yn oes aur y noson lawen a’r cyngherddau mawr yn y
Majestic a’r Plaza.  Roedd yr eitemau doniol yn codi’r to efo chwerthin iach. Parti Eryri ganai
cân groeso Eisteddfod Genedlaethol Caernarfon yn 1979. Roedd nifer helaeth yn dod ac yn dal i
fyw yn Dre ac eraill yn gweithio yma.

COFIWCH AM
STEDDFOD Y BONT
Bydd Steddfod Gadeiriol Y Bontnewydd

yn cael ei chynnal ar 
nos Iau a nos Wener y Groglith (Ebrill 1
& 2) yn y Ganolfan yn Bontnewydd. 
Dechreuir cyfarfod nos Iau am 5.30 a
chyfarfod nos Wener am 6 o’r gloch. 

Straeon i’r papur.
Anfonwch eich straeon neu unrhyw
luniau difyr am y Dre at Glyn Tomos:

Garreg Lwyd, 7 Bryn Rhos
Rhosbodrual, LL55 2BT

(01286) 674980
tomos882@btinternet.com



18

CROESAIR

Cymorth
hyblyg i

03000 6 03000
chif.cymru.gov.uk

Gychwyn 
Eich Busnes

3835 WAG Papir Dre Ad  1/3/10  10:20  Page 1

CLIWIAU HAWS
Ar Draws
1. Nadolig, Pasg ac ati. (7)
5. Modrwy o wallt. (5)
8. Saunders y dramodydd. (5)
9. Wedi cochi. (7)
10. Difyrrwr. (7)
11. Symbol. (5)
12. Llefaru, parablu. (6)
14. Enw ynys ger Abersoch. (6)
17. Dyfrglawdd. (5)
19. ------- Lloyd Roberts, sefydlydd Theatr
Cymru. (7)

22. Natur, anian. (7)
23. Tyfiant ar gerrig. (5)
24. Gair o werthfawrogiad. (5)
25. Sbeis melynfrown. (7)
I Lawr
1. Cyfoeth. (5)
2. Mynydd uchaf Cymru. (2,5)
3. Henrik -----, dramodydd “TŷDol”. (5)
4. Trwmped. (6)
5. Cloi mewn cell. (7)

6. Fel y fagddu. (5)
7. Anghadarnhaol. (7)
12. Morgwn. (7)
13. Pentref ger Pwllheli. (7)
15. Prif dîm pêl-droed y Gogledd. (7)
16. Bywiog, hoenus. (6)
18. Pwytho. (5)
20. Ffrwyth sur. (5)
21. Peth i chwarae ag o. (5)

CLIWIAU CRYPTIG
Ar Draws
1. Nid yw’n glir fel y math o gliwiau isod (7)
5. Mae Emyr bach yn Gog ond yn werthfawr
(5)

8. Bachgen o’r Alban yn ddiddos gartref (5)
9. Aur ar y gwaelod heb ddechrau yn
Llundain a Caerdydd (7)

10. Brains SA di-ben yn meddwi’r ferch o
Gwm Deri (7)

11. Iolo heb ddim un i’w wneud yn gyfan (5)
12. Te i deulu cymysg sy’ heb orffen ei wylio
(6)

14. Mae’n ddrwg ganddo balu ar dir Efa (6)
17. Car mewn glas tra llachar (5)
19. Aderyn oedrannus sy’n mynd ar
wibdaith (3,4)

22. Ma’ dewin yn cyffroi drwy ffeirio (7)
23. Gall dysgwr taer faglu tros rhain (5)
24. Mae un fechan yn y nos yn ernes
rhywfodd (5)

25. Rhoi i goes gŵr math o groeso (7)
I Lawr
1. Symbol ers i un o’r Dre ffoli (5)
2. Bu yn ôl mewn ysgol ragorol (7)
3. Malu wrth roi tro i’r gwyllt (5)
4. Cynrychiolydd di-asgwrn cefn ger
Dolgellau (6)

5. Galwch wneud adeilad yng Nghaernarfon
efo dau lego (7)

6. Gall un meidrol golli 51 (4)
7. Ragarug yn colli a chael un aderyn arall (7)
12. Mae Sarah tu hwnt o wirion a ffroenuchel
(7)

13. Dau liw sy’n hollol glir (2,1,4)

15. Mae gan Sian afr wyllt sy’n gloywi (7)
16. Codi fry er enghraifft gyda 10 hydrogen
(6)

18. Un o bedwar yn mentro colli ei ben (5)
20. Truan gwyllt o anian (5)
21. Mae’n adrodd adnod o gof gyda Marc (5)

Atebion Cliwiau Haws Chwefror
Ar draws
1.Cawr. 3. Academig. 8. Maneg. 9.
Roctrwm. 11. Lôn. 13. Ribidires. 14.
Hewian. 16. Stwnan. 18. Byddar a Mud. 20.
Gwy. 22. Gobowen. 23. Fenis. 25. Hen
Donau. 26 Amen
I lawr
1. Camel. 2. Ŵyn. 4. Caribi. 5. Dic a Dot. 6.
Morwr Unig. 7. Actor. 10. Mesen. 12. Newydd
Sbon. 14. Hebog. 15. Amrywio. 17. Emyn Da.
19. Dofi. 21. Ymson. 24. Nam.

Enillydd: Mrs Lona Jones Hafan, 
Bethesda Bach.

Atebion Cliwiau Cryptig Rhagfyr
Ar draws
1. Blew. 3. Tanerdai. 8. Trôns. 9. Ficerdy. 11.
Mam. 13. Amgylchynu. 14. Parabl. 16.
Brando. 18. Comediwyr. 20. Bol. 22. Llanfair.
23. Modur. 25. Byddardod. 26. Siom.
I lawr
1. Botwm. 2. Eco. 4. Arfogi. 5. Encilir. 6.
Derbynneb. 7. Asia. 10. Ymuno. 12. Môr a
mynydd. 14. Picell. 15. Bod Mawr. 17. Gwirio.
19. Re Mi. 21. Larwm. 24. Dai.

Enillydd:  Leslie McKean, 
25 Y Bryn, Bontnewydd

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



Llwyfan newydd
i ddiwylliant Cymru

Gyfres o raglenni newydd gan
Cwmni Da

Darlledu bob nos Fawrth
am 8.25pm 

Cae Llenor, Lôn Parc,
CAERNARFON, LL55 2HH

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

Mae pobl dros 50 oed yn
ymddiried yng nghynhyrchion

a gwasanaethau
Age Concern

Yswiriant Cartref

Yswiriant Cerbydau a Diffyg ar y Modur

Yswiriant Teithio

Cynllunio Angladd

Cyflenwadau Trydan a Nwy

Am fwy o wybodaeth ymwelwch â ni yn:
Age Concern Gwynedd a Môn
Ty Seiont, Ffordd Santes Helen

Caernarfon, Gwynedd LL55 2YD 
Open: 9am - 5pm

01286 678310
gan ddyfynnu’r cyfeirnod: PAPUR DRE

Os byddwch yn cysylltu a swyddfa Age Concern, byddwch yn ymwneud a chynrychi-
olydd penodedig o Age Concern Enterprises Limited (ACEnt). Mae ACEnt wedi ei aw-
durdodi aʼi reoleiddio gan yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol (FSA) ar gyfer
cyfryngiad yswiriant. Maeʼr Age Concern uchod yn elusen gofrestredig
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GENOD YN CADW'U HADDUNED
Dwi'n siwr fod nifer ohonoch fel fi wedi gwneud adduned flwyddyn newydd i gadw'n fwy
heini eleni, ond gyda mis Mawrth ar y gorwel, a yw'r adduned yma dal yn bod? Nid yw hyn
yn broblem i enethod Blwyddyn 7 ac 8 yr Ysgol. Mae dau weithgaredd newydd wedi eu
cyflwyno fel rhan o'r cynllun 5x60 yn yr ysgol, ac mae'r genod wedi dangos egni mawr gyda
dros 50 ohonynt yn mynychu'r gweithgareddau!  Ddiwedd Ionawr, daeth Gerallt 'Gogs'
Jones, Swyddog Datblygu Criced Eryri, a Nicola Williams o Glwb Criced Bangor draw i
gychwyn sesiynau hyfforddi Criced i enethod blwyddyn 7 ac 8. Ymhen dim, roedd 26 o
enethod wrthi yn ymarfer eu batio a bowlio yn y Gampfa, gyda'r hyfforddwyr wedi eu
syfrdanu gan allu'r genod!  Wyt ti'n meddwl dy fod yn  gallu dawnsio? Yr wythnos ganlynol,
daeth Danielle Cavanagh o Glwb Dawnsio Bethel i'r Neuadd i weld ydy genod Syr Hugh YN
gallu dawnsio - ac yn wir, doedd hi ddim yn disgwyl gweld 27 ohonynt yn dod draw i ymarfer
a dysgu ambell i symudiad newydd (o ia, heb anghofio y rhai ddoth draw "mond i sbïo")! Da
iawn chi genod, a daliwch ati.  Felly dyna dros 50 o enethod wrthi yn cadw'n heini yn Ysgol
Syr Hugh Owen. Dwi'n siwr 'san ni gyd yn dilyn yr esiampl yma, na fyddai raid poeni am
addunedau'r flwyddyn newydd am flynyddoedd i ddod!                                       Trystan Gwilym

Ar gyfer eich holl
anghenion yswiriant

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

YR EOG A’R AMBAREL
A ninnau o fewn dyddiau i gychwyn y
tymor newydd mae digon o amser i dalu
am yr hawl i sgota yn nyfroedd y
Gymdeithas!
Tra’n bod ni’n aros dyma i chi stori wir.
Chydig iawn sydd ar gof a chadw am
ferched yn potsio, ond dyma un hanesyn
ddaeth i’r amlwg yn yr Alban ym 1955.
Hanes dynes ganol oed, athrawes yn yr
ysgol leol a photsiar heb ei hail. Bob tro ar
ôl llif fe ai am dro a phob tro efo ambarel.
Bob tro hefyd arhosai am sbel yn ei hoff
lecyn- ar bont fechan â rhaeadr oddi tani.
Roedd hwn yn lecyn lle’r arhosai sawl un i
weld yr eogiaid yn neidio, felly doedd ddim
yn anarferol yn ymddygiad ein gwrthrych.
Ond un bore fe sylwodd llanc ifanc beth yn
union yr oedd hi’n ei wneud.
Fel y neidiai’r eog, agor ei hambarel wnai’r
athrawes gan ddal y sgodyn YN yr
ambarel! Gwelodd y llanc hyn yn digwydd
sawl tro a bu’n pendroni am hydoedd sut i
gael y wraig i stopio potsio heb orfod
dweud wrth yr heddlu. Byddai sbragio ar
athrawes y pentref yn ei wneud yn berson
amhoblogaidd iawn. Maes o law fe gafodd
syniad ! Dywedodd wrth y wraig dan sylw
(oedd ei hun yn hoff o gario clecs) bod na
stori ar led am rywun yn potsio yn y
pentref ond nad oedd yr awdurdodau yn
gwybod pwy.  Pan ddaeth y llif nesaf i’r
afon  aeth y llanc ifanc i gadw golwg ar y
bont a’r rhaeadr. Welodd o neb na’r un
ambarel !
Ydy, gwir bob 
gair. Hwyl ar 
y bachu a 
chofiwch 
mai 
rhywbeth i 
gadw’r 
glaw draw 
ydy ambarel.
GLAS Y DORLAN

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

COFIWCH CEFNOGI
EIN HYSBYSEBWYR
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CANERIS YN DAL I HEDFAN
Er mai ‘Caernarfon Down’ o bosib fydd
y penawdau ar ddiwedd y tymor, o leia fe
fydd na  Caernafon Town !
Ar ôl pythefnos go gythryblus yn hanes

clwb pêl-droed Caernarfon, mae’n dda
gweld fod y Caneris o leia yn dal i fodoli.
Cael  a chael oedd hi, ond ar ôl
trafodaethau adeiladol, call a chyfeillgar
(a braf oedd clywed hynny) mae criw o
gefnogwyr dan arweiniad Arfon Jones
wedi cymryd gofal o’r clwb oddi wrth y
cyn-gyfarwyddwyr gan sicrhau y bydd na
dîm ar yr Oval tan ddiwedd y tymor a thu
hwnt gobeithio. Ac i arwain y bechgyn ar
y cae rhoddwyd y cyfrifoldeb i Geraint
Williams ac Ernie Talbot, dau abl ac
adnabyddus ym meysydd pêl-droed y
cylch ers blynyddoedd lawer.
Gyda thîm o hogia lleol, fe fydd Geraint

ac Ernie yn siwr o fagu diddordeb,
brwdfrydedd a theyrngarwch ar yr Oval
yn ogystal â denu mwy o gefnogaeth.  Ac
yn y tymor hir efallai yn gallu efelychu y
bwrlwm a’r egni a’r dorf, nid ansylweddol,
sy’n dod i weld hogia Dre yn chwarae
rygbi ar y Morfa.
Roedd na dros 400 yn gwylio’r Cofis yn

curo Nant Conwy. Dyna’r hyn yr hoffai
Arfon, Geraint, Ernie a Papur Dre  ei weld
ar yr Oval hefyd. Ewch i gefnogi’r
Caneris!

Y  tîm rheoli newydd :Geraint Williams (chwith) ac Ernie Talbot

Cofis yn
curo’r
Scarlets
Roedd dau aelod o Glwb Rygbi
Caernarfon mewn gêm hanesyddol ym
Mae Colwyn yn ddiweddar. Roedd
Rhodri Evans ac Aaron Gwyn yn nhîm
dan 16 gogledd Cymru - RGC 1404 –
a  drechodd y Scarlets o 28-7. Hon oedd y
gêm gyntaf erioed i hogia’r  Gogledd
guro’r tîm o dre’r Sosban. Da iawn hogia!

Rhodri (chwith) ac Aaron. 

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

Croeso i’r Morfa, lle trechwyd Nant Conwy o flaen torf sylweddol. Mae croeso i chi ar yr Oval
hefyd!
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