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PAPUR DREPAPUR DRE

UN O GRIW'R WYDDFA

Boed yn cael  ei arestio ym Mhatagonia, yn cael tow gan hofrennydd, yn gwasanaethu mewn rhyfel yn y Dwyrain Canol neu’n
picio am beint dros y Fenai ar hwylfwrdd, mae bywyd Sam Roberts, hyd yn hyn, wedi bod yn un pur amrywiol ac anturus. Ac ar
ôl 37 o flynyddoedd fel un o Wardeniaid Parc Cenedlaethol Eryri mae Sam Roberts wedi ymddeol. Mae’r Wyddfa wedi colli un o’i

chriw. (Stori ar dudalen 6)

BE SY YN Y PAPUR?

Craig Quinnell a Scott  
(stori ar dudalen 4)

Lesley Roberts a Derek
(Stori ar dudalen 16)

Brian Roberts a Garin 
(Stori ar dudalen 10 ac 11)

NODDWYD Y RHIFYN HWN GAN GYNGOR TREF CAERNARFON

SAM ROBERTS
YN YMDDEOL
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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

Mehefin 2010
1af Kevin Williams 46
2il Alun Roberts   9
3ydd Ray Pritchard 38

www.bwrdd-yr-iaith.org

Cydnabyddir cefnogaeth

COFIWCH mai’r rhifyn yma
ydi’r un olaf rŵan tan
ddechrau Hydref. 

Fel y gwyddoch, ’tydan ni
ddim yn cyhoeddi PAPUR
DRE yn ystod misoedd Awst
a Medi. Os bydd gennych
ddeunydd, yn lluniau neu
straeon, ar gyfer rhifyn
Hydref, anfonwch nhw at
Glyn Tomos, Garreg Lwyd, 7
Bryn Rhos, Rhosbodrual,

Caernarfon.
tomos882@btinternet.com
neu un o aelodau eraill y
Bwrdd Golygyddol cyn
diwedd mis Medi. 

Mwynhewch yr haf!
Welwn ni chi ymhen dau fis. 

Y RHIFYN NESAF

CAIS AM ARTISTIAID
Dyma gyfle i arddangos eich
gwaith yn Celf Gŵyl Arall,
arddangosfa gelf weledol a
gynhelir yn ystod penwythnos
23 - 25 Gorffennaf.  Croesewir
gwaith celf mewn unrhyw
gyfrwng ac sy'n ymdrîn ag
unrhyw thema.  I wneud cais,
anfonwch ebost at
celfgwylarall@yahoo.co.uk
erbyn Mehefin 28 2010, gan
gynnwys hyd at 10 delwedd
ddigidol o'r gwaith yr hoffech ei
arddangos a rhestr manylion y
gwaith gan nodi: teitl, cyfrwng,
maint, gofynion arbennig (e.e.
offer, gofod, gosodiad). Os
dewisir eich gwaith, byddwn yn
cysylltu â chi er mwyn trefnu i’w
dderbyn.  Croesewir cynigion
gan artistiaid o ba le bynnag y
bont, ond yr artist ei hun fydd
yn gyfrifol am gludo'r gwaith i'r
safle arddangos, a’i gasglu
wedyn.  Nid oes ffi ymgeisio ond
fe godir tâl arddangos o £10 gan
bob artist.  http://www.facebook
. c om/p a g e s /Gwy l -A r a l l -
another-Festival/12292298
7744109.

£10 AM GYMRYD RHAN
YN YR YMCHWIL!  
Mae Ysgol Seicoleg, Prifysgol
Bangor yn chwilio am unigolion
dwyieithog, dros 60 oed, i
gymryd rhan mewn astudiaeth
sydd yn edrych ar y berthynas
rhwng dwyieithrwydd a deall.
Bydd rhai sy'n cymryd rhan yn
gwneud arbrofion iaith syml ac
yna'n gwneud posau a thasgau
ar sgrin cyfrifiadur. Mae llawer
o'r rhain yn debyg i'r gemau
ymennydd a geir mewn
teclynnau llaw, sydd i fod i
ymarfer ein gallu meddyliol. 
Dylai rhai sydd â diddordeb
mewn cymryd rhan gysylltu â
Ms Emma Hughes ym
Mhrifysgol Bangor trwy e-bost
ar emma.hughes@bangor.ac.uk
neu ar 01248 383820 Gellir

gwneud y profion un ai ym
Mangor mewn man agosach i'r
cartref. 

SÊR Y DYFODOL YN
DWEUD FFARWEL 
Mi fydd gwledd o ddawn
gerddorol i’w fwynhau ar
Orffennaf 22 wrth i Ganolfan
Cerdd William Mathias
lwyfannu cyngerdd haf arbennig
i ddathlu talent eu myfyrwyr
mwyaf disglair. Bydd y
cyngerdd, sy’n cael ei gynnal  yn
Galeri Caernarfon am 7pm yn
arddangos y dalent eithriadol
sy’n cael ei meithrin yng
Ngogledd Cymru ac yn gyfle
olaf i weld sêr y dyfodol yn
perfformio gydag aelodau iau’r
ganolfan cyn iddynt adael yr
ardal am y colegau cerddoriaeth
mwyaf enwog ym Mhrydain ac
Ewrop. Yn ystod y cyngerdd,
bydd canu mewn sawl arddull,
datganiadau ar y delyn, y piano,
y trwmped, y sax a’r ffliwt. Mi
fydd yna unawdwyr, deuawdwyr
ac ensembles yn cynnwys y Côr
Siambr a’r criw o oedolion
arbennig Doniau Cudd o dan
gyfarwyddyd Arfon Wyn. Clywn
felly hufen y Ganolfan yn
cynnwys hefyd rhai ddaeth i’r
brig yn Eisteddfod yr Urdd
Llanerchaeron yn ddiweddar. 
Mae tocynnau ar gael o Swyddfa
Docynnau Galeri, rhif: 01286
685 222. 
www.galericaernarfon.com

A FFARWEL
GLANAETHWY!
Na, tydi Glanaethwy ddim yn
dod i ben ond mi fydd y Côr
Hŷn yn gadael am China’n fuan
i ganu mewn  cystadleuaeth fyd
eang - rhyw fath o Gwpan y byd
i Gorau.
Ac i roi sglein munud-olaf ar
eu caneuon newydd mi fydd y
Côr yn cynnal cyngerdd funud
ola (nid yw yn rhaglen
swyddogol Galeri) arbennig yn
Galeri ar nos Wener 16eg o
Orffennaf. 

PWYLLGOR APÊL CAERNARFON EISTEDDFOD
GENEDLAETHOL YR URDD 2012.
Mae nifer o weithgareddau ar y gweill gogyfer a chodi arian
gogyfer â’r Eisteddfod. Bydd taith trên i gopa’r Wyddfa
Dydd Sadwrn Medi 3ydd. Cychwyn am 9.30 a.m. Pris £20.
Ffoniwch Alun Roberts ar 01286/677208 am docynnau. Bydd
casglu arian yn Tesco ar Sadwrn Hydref 9 fed a pacio bagiau
yn Morrisons Sadwrn Rhagfyr 11. 

Os ydych eisiau helpu i godi targed o £35,000 dewch i
gyfarfod nesa o’r pwyllgor Medi 1af yn Cofi Roc am 7 p.m.
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Pymtheg mlynedd yn ôl y bu Noel
Thomas yn Dre ddiwethaf. Cafodd
amser wrth ei fodd yn aros efo Brian
Williams (Carter) a mynd o gwmpas i
gyfarfod hen ffrindiau. Magwyd Noel
yn stryd Eleanor ac ar ôl graddio mewn
ffiseg ym Mangor gwnaeth ei
ddoethuriaeth yng Nghaergrawnt cyn
symud i Pittsburgh. Priododd
Americanes ac mae’r tri phlentyn yn
byw yn yr Unol Daleithiau.
Gwahoddwyd Noel i Sul y Maer gan y
Cynghorydd Huw Edwards, a chafodd
amser gwych yn y Clwb Hwylio yng
nghwmni aelodau’r Côr Meibion.
Daeth un arall o hogia Dre, Huw Jones
(Coch)  i’w nôl i fynd â fo i’r maes awyr.
“Dyma’r gwyliau gorau gês i ers
blynyddoedd, ac mi fyddai’n ôl yn fuan
eto,” meddai Noel.

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

3

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

Eleni mae GISDA yn dathlu pen blwydd yn
25 oed ac i ddathlu’r garreg filltir yma mae
nifer o ddigwyddiadau wrthi yn cael eu
trefnu.  Penderfynwyd trefnu digwyddiadau
fyddai yn galluogi pawb i gymryd rhan ac yr
un pryd godi ymwybyddiaeth pawb o’r
gwaith mae GISDA fel elusen yn ei wneud. 
Ymysg y syniadau sydd ar y gweill yw cynnal
cystadleuaeth coginio ‘Blas ar GISDA’ ar
ffurf rhaglenni teledu  fel ‘Come Dine with
Me’ a ‘Master Chef ’. 
Y sialens nesaf ydi adnabod enwogion

adnabyddus fel bod pobl ifanc yn gallu
coginio iddynt. Syniad arall ydi trefnu
diwrnod o hwyl i bawb i ddathlu’r ffaith fod
Gisda yn dal i helpu pobl ifanc dros
Wynedd. Fel rhan o’r diwrnod y bwriad ydi
cynnal gemau pêl droed, chwarae
cerddoriaeth a gweithgareddau i bawb o bob
oed. Rhywbeth i’r teulu i gyd fwynhau yn
ogystal â’r cyhoedd. 
Y syniad arall ydi trefnu noson ar ffordd
‘Hawl i holi’ lle bydd modd i’r gynulleidfa
holi panel o bobl am eu pryderon a

phroblemau mae’r bobl ifanc yn eu
hwynebu. Yn y gynulleidfa mi fydd criw o
bobl ifanc GISDA, Digartref Ynys Môn,
pobl ifanc o ysgolion, colegau ac eraill. Mi
fydd y gwahoddiadau yn cael eu hanfon
allan yn fuan i’r gynulleidfa ac aelodau’r
panel. Mi fydd Winston Roddick QC yn
cadeirio’r noson.
Os oes gennych chi ddiddordeb mewn helpu
GISDA efo’r paratoadau ar gyfer y dathliad
yna cysylltwch â:
LowriDundee@gisda.co.uk

Taith i India
Haf o edrych ymlaen at daith go arbennig
sy’n wynebu Derek Roberts. Mae cyn-
reolwr tîm pêl-droed Caernarfon eisoes
wedi cael sawl pigiad rhag afiechydon ar
gyfer ei daith i Hyderabad yn yr India
ddechrau Medi. Ac mae 'na lot mwy o
bigiadau i ddod!
Mae Derek, sy’n aelod o eglwys newydd
Canolfan Gwyrfai (gyda bron i gant o
aelodau) yn Cibyn yn mynd i India gyda
thri arall o Fanceinion ar daith wedi’i
threfnu gan y ‘Life Church’. Pwrpas y
daith, yn ôl Derek, ydy cefnogi rhai o’r

eglwysi lleol yn Hyderabad, ymweld â
gweithio yn rhai o slyms y ddinas, cynnal
cyfarfodydd gyda ieuenctid a helpu gyda’r
cynllun bwydo mewn rhai o’r pentrefi
diarffordd. “Mae ganddon ni ryw syniad o
be sy’ o’n blaenau ni,” meddai Derek, “ond
mae’n siŵr y bydd yn dipyn mwy o agoriad
llygad na’r hyn dan ni’n feddwl. Mae’r
trefnwyr wedi’n rhybuddio y bydd yn rhaid
i ni anghofio am unrhyw foethusrwydd .” 
Ac mae rhai o blant Hyderabad yn siŵr o
gael chwarae ychydig o ffwtbol. Mae
Derek am fynd â llond cês o ddillad
peldroed a 'chydig o beli efo fo. Fe gawn yr
hanes yn rhifyn nesa PAPUR DRE yn yr
Hydref. 

GISDA YN 25 MLWYDD OED 
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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 Arfon

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 MAESINCLA

Daeth cyn ddisgybl o Ysgol yr Hendre,
Nathan Craig (Everton a Chymru),  i
gyflwyno ei grys Cymru dan 21ain i’r ysgol.
Dywedodd Nathan, “Y peth cynta feddyliais
i wedi chwiban olaf ein gêm yn erbyn
Awstria mis diwethaf oedd fy mod am roi fy
nghrys i Ysgol yr Hendre gan fy mod wedi
bod mor hapus yno pan oeddwn i'n
ddisgybl.” Bu Nathan hefyd yn treulio
diwrnod hefo’r plant yn rhedeg twrnament
wyth olaf Cwpan y Byd gan roi medalau i’r
buddugwyr o bob blwyddyn. Roedd
Pennaeth yr ysgol, Arwel Jones, yn falch
iawn o’r rhodd ac o’r amser y treuliodd
Nathan yn yr ysgol; “ Dyn ifanc bonheddig
dros ben yw Nathan, esiampl wych i bob
chwaraewr pêl-droed proffesiynol o’r angen
i gadw cysylltiad clos gyda’ch gwreiddiau a
bod yn falch ohonynt.”

NATHAN YNG 
NGHWPAN Y BYD

Nathan yn arwyddo ei grys Cymru yng nghwmni
rhai o ddisgyblion Ysgol yr Hendre.

Nathan gyda’r disgyblion fu’n cymryd rhan yng Nghwpan y Byd.

Llongyfarchiadau i dîm genethod blwyddyn
3 a thîm bechgyn blwyddyn 6 am ddod yn
fuddugol yng nghystadleuaeth tenis Arfon
ac yna cael cyfle i gystadlu yng
nghystadleuaeth Gogledd Cymru.

Daeth y cyn-chwaraewr rygbi rhyngwladol ,
Scott Quinnell i ymweld ag Ysgol Maesincla
yn ddiweddar i sgwrsio efo disgyblion CA2 .
Roedd o'n pwysleisio pa mor bwysig yw
gofyn am gymorth gan athrawon os nad
ydych yn deall unrhyw waith. Un disgybl a
oedd wrth ei fodd yn cwarfod â'r arwr oedd
Craig Quinnell Jones o flwyddyn 5 - fe
gafodd o ei enwi ar ôl brawd enwog Scott.
(llun ar y dudalen flaen)

Dyma Scott yn rhoi chydig o 'dips' i dîm rygbi
Ysgol Maesincla.

YSGOL YR HENDRE YSGOL Y GELLI

Cynhaliwyd diwrnod cwpan y byd yn Ysgol
Maesincla er mwyn hybu niferoedd cinio
ysgol.  Roedd Anti Bethan yn hapus iawn i
weld dros 200 o blant yn mwynhau cinio
arbennig iawn. Dyma Anti Bethan efo teisen
flasus enfawr.

YSGOL MAESINCLA
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Siop Iwan
Papurau Newydd • Da-da, Cardiau,

Nwyddau Ffansi
Presantau

43 Stryd y Bont Bridd, Caernarfon 

(01286) 673300

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. 

Gwenu wrth gyrraedd
a gwenu wrth adael
Mae fy mhlentyn yn gwenu wrth gyrraedd
ac yn gwenu wrth adael’
‘Mae’r staff yn groesawgar ac mae
awyrgylch gartrefol yno’
Dyna ddisgrifiad dau riant o Gylch
Meithrin y Gelli mewn holiadur yn
ddiweddar a dyna dawelwch meddwl i bob
rhiant sydd â phlentyn yn y Cylch ar hyn o
bryd neu a fydd yn y Cylch yn y dyfodol. A
dweud y gwir, mae Cylch Meithrin y Gelli,
o dan arweiniad medrus Awen Morris , wedi
cael ei ganmol yn fawr mewn dau arolwg
diweddar, un gan Arolygiaeth Gofal a
Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru a’r
llall gan Estyn. Hefo cymaint o sôn y
dyddiau hyn am y Cyfnod Sylfaen mewn
ysgolion cynradd sy’n pwysleisio dysgu
trwy chwarae, fe gafodd y Cylch ei ganmol
am hyrwyddo’r un dulliau dysgu sydd yn
baratoad gwych wrth reswm wrth i’r plant
adael y Cylch a chychwyn addysg ffurfiol.

Mae rhieni’r plant hefyd wedi bod yn
brysur yn ddiweddar yn codi pres ar gyfer
y Cylch. Fe gynhaliwyd Ffair Haf y Cylch
ar Fehefin y 19eg ac yn yr haul cynnes,
llwyddwyd i godi £365 yn ogystal â chael
hwyl wrth neidio ar y castell bownsio, cael
tatŵ, chwarae ar y beics ar yr iard a
manteisio ar ambell i fargen yn y sêl cist
car. Fe gafodd y tadau hefyd gyfle i
ddangos eu ffitrwydd mewn ambell i ras. 
Fe fydd nifer o blant dwy a hanner yn
cychwyn yn y Cylch ym mis Medi eleni ac
mae Awen, Rachel  a Diane yn edrych
ymlaen yn arw at eu croesawu a dod i’w
hadnabod yn ystod y flwyddyn. 
Mae’r Cylch Meithrin ar agor rhwng 8.50
a 10.50 bob bore o ddydd Llun i ddydd
Gwener tra bod y Clwb Cinio ar agor
wedyn i blant y dosbarth meithrin o 11.15
tan 3 bob prynhawn.
Os ydych chi am i’ch plentyn ymuno
hefo’r Cylch neu’r Clwb Cinio a chael
gofal da a llond trol o hwyl cysylltwch
gydag Awen ar 01286 673043. 

CYLCH MEITHRIN Y GELLI

CÔR DRE'N MYND
O NERTH I NERTH
Wedi llwyddiant Côr Dre yn yr Wyl Ban
Geltaidd, gwahoddwyd y côr gan
Gwmni Theatr Sherman Cymru i
gymryd rhan mewn cynhyrchiad o
ddrama gyfoes o’r enw ‘Llwyth’, yn y
Galeri.  
Cyngerdd mawreddog arall gymerodd y
côr ran ynddi oedd Cyngerdd Agoriadol
Eisteddfod Llanrwst.  Yn ôl y trefnwyr
dyna un o’r penwythnosau gorau ers
cryn amser.  Mae’r côr newydd ddod
adre o Landerne yn Llydaw – tref sydd
wedi ei chyfeillio â Chaernarfon. 
Hoffai holl aelodau Côr Dre ddiolch yn
fawr i Angharad Wyn Jones ein
harweinydd am ei gwaith yn ystod y
flwyddyn ddiwethaf ac hefyd i’n
cyfeilyddes, Elin Roberts, am ei
hymroddiad dros y ddwy flynedd
ddiwethaf.  Dymunwn bob llwyddiant i
ti yn y Brifysgol Mis Medi.  
Os hoffech gysylltu â’r côr i drefnu
cyngerdd, noson o adloniant neu
unrhyw ddigwyddiad arall, cysylltwch â
Llinos Roberts ar 01286 831 170. 

ˆ
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Pob Dim i Ddodrefnu’r T ŷ
Canol y Dref, Caernarfon LL55 1NN

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

DODREFN
A LLORIAU

CARPEDI

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

Dim mwy o orfod mynd i Ben y Gwryd bob
bore ac fel warden mewn parc, dim rhagor
chwaith o  ateb cwestiynau fel  “lle ma’r
llewod?” neu “ ydy hi’n saff i ddod allan o’r
car ? !”
Er gwaetha’r cwestiynau dwl mae’r gwaith
wedi bod yn bleser pur, meddai Sam. “ Dwi
wrth fy modd yn cyfarfod pobl. Mae pob
dydd wedi bod yn wahanol, o ran tywydd a
phob dim arall ac nid pawb sy’n cael yr
Wyddfa fel swyddfa!” 
Mae Sam yn adnabod y mynydd yn dda. Ers
1973, pan gychwynnodd ar ei waith fel
warden, mae Sam wedi bod i gopa’r  Wyddfa
o leia unwaith yr wythnos, lleiafswm o 1500
o weithiau. Dau warden oedd ’na pan
gychwynnodd ar ei swydd  -  John Ellis
Roberts ac yntau. Mae 10 erbyn hyn. Ac mae
lot o newid wedi bod ? “Oes”, medd Sam,
“yn y bobl sy’n dŵad yma, ond aros mae’r
mynyddoedd   mawr! Ac mi fydda i hyd yn
oed yn crafu ’mhen weithia mewn niwl. ”

JYST YN GOFI
Cofi ydy Sam, wel “jyst iawn.” Symudodd ei
deulu o Fotwnnog yn Llŷn pan oedd Sam yn
bedair. Yng Nghaernarfon magwyd yr ysfa
anturus ynddo yn gynnar iawn. Roedd ei
dad, Twm, yn un o griw y “cwch salmons” a
byddai’r Sam ifanc wrth ei fodd yn codi
angor a rhaffau ar fow y cwch hwnnw. Yn
wir, yn ddeg oed cawsai’r cyfrifoldeb o fynd
i werthu’r pysgod ar fws dybl decar i Gonwy
i siop Enoch Hughes ac yna’n ôl ei hun bach
efo’r arian. “Mi fydda gen i wad reit dda o
bres yn dwad adra”, meddai.
Yn ddeunaw oed cafodd ei achub (yn

eironig ddigon) gan hofrennydd y llu awyr.
Roedd o’n hwylio drwy Swnt Enlli pan
dorrodd y mast. Galwodd Gwylwyr y
Glannau am hofrennydd a chafodd Sam a’i
ffrind eu towio gan hofrennydd i
Borthdinllaen, lle cafwyd rum bach yn y Tŷ
Coch i ddod dros yr antur.

RHYFEL
Cafodd Sam ei addysg ffurfiol yn Ysgol
Ramadeg Dre. Roedd ei dad am iddo fynd
i’r môr neu fod yn bêl-droediwr (arferai
Twm chwarae i Segontiwm Rangers ac
roedd Sam yn selog ar yr Oval). Ond i’r coleg
yn Lerpwl yr aeth y mab gyda rhyw how fryd
ar fod yn syrfëwr. “Ches i’m gwadd yn ôl yr
ail flwyddyn,” ydy geiriau Sam. Yn hytrach
daeth adra i weithio i bensaer yn Dre. Ond
roedd yr awydd i deithio ac i ddringo - yn
Eryri a thu hwnt - wedi cydio ynddo erbyn
hyn. Ac ar ôl un trip i’r Alpau yn ormod a
dod yn ôl i’w waith yn hwyr, cafodd y sac. 
Dyna pryd yr ymunodd â’r Marines. Bu’n
teithio’r byd: yn rhyfela yn y Dwyrain canol,
yn dringo yn yr Alban, yr Alpau, yr
Himalayas a Malaya. Oddi yno un tro
cafodd hedfan am hanner coron i ddringo
Mount Cook yn Seland Newydd – un o’r
‘perks’ o fod yn y llu awyr. Ar ôl naw
mlynedd roedd yn bryd dod adra, ond i
wneud beth? “Wrth lwc gesh i’r bachiad
perffaith ym 1973,” meddai Sam.

PATAGONIA
Ers hynny bu’n troedio’r Wyddfa a’i chriw
yn ddi-dor, ar wahân i ambell i daith i
Everest (bu yno 3 gwaith gan gyrraedd
uchder o 27,000 troedfedd), i’r Alpau (Mont
Blanc), America (Yosemite) a’r Alban (Old
Man of Hoy a sawl tŵr arall) heb sôn am
gyfrannu i sawl raglen deledu. Wrth wneud
un o’r rheiny - efo Dei a Tom Thomas ymysg
eraill - y cafodd y profiad o fod mewn cell yn
y Gaiman, Patagonia.  “Roeddwn i a Dafydd,
un o’r hogia eraill, wedi cael chydig gormod
i yfed, felly mi gawsom ni lety dros nos gan
y constabiwlar lleol. Ac yno buom ni drwy’r
nos yn dysgu ‘Awn ar y trên bach i ben yr
Wyddfa fawr’ i’n cyd-letywyr o’r Wladfa,”

meddai Sam. “ Bora trannoeth mi ddaeth y
cemist lleol, oedd yn siarad Cymraeg, i gael
gair efo ni a’r magistrato cyn i ni gael ein
rhyddhau!”
Am gyfnod bu Sam â diddordeb mewn
hwylfyrddio hefyd. A gwir bob gair ydy’r
stori amdano yn picio ar draws y Fenai o’i
gartref ym Mhorth Waterloo am beint yn
nhafarn  y Mermaid. Erbyn hyn ei gariad
mawr ydy paragleidio. Eistedd dan ganopi a
hedfan dros Eryri yn edmygu’r mynyddoedd
y bu’n eu tramwyo am 37 mlynedd. Yn
ddiweddar cafodd ei hun yn cyd-hedfan efo
gweilch Glaslyn – profiad anhygoel.
Oherwydd diffyg gwynt  bu’n rhaid iddo
lanio ger Pont Croesor hefyd. Roedd ei gar
yn Llanberis. Ond wrth lwc roedd ei bas bws
ganddo ! 

YMDDEOL
Wrth ymddeol, yng nghwmni ei gyd-
weithwyr - gorffennodd Sam ei araith
ffarwel gyda’i deyrnged nodweddiadol ei
hun i Eryri :
Caraf ei chopâu, ei chymoedda’i llynnoedd.
Caraf ei llethrau, ei chribau a’i chlogwyni.
Caraf fwyaf oll ei chwmpeini. 

Sam ar Mont Blanc yn 1973

Sam yn paragleidio

BYWYD AR YR WYDDFA

PapurGorffennaf2010_PapurDreGorffennaf2010  07/07/2010  10:17  Page 6



7

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)

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. 

YSGOL SYR HUGH

Rhyfedd meddwl fod
cyfnod o saith
mlynedd wedi hedfan
heibio, a’m cyfnod yn
Ysgol Syr Hugh Owen
wedi dod i ben. Ond
wrth adael  mae un
peth yn sicr, mae
gennyf lu o atgofion
melys a phrofiadau
bythgofiadwy yn fy

nghof. Mae’r adran Gerdd wedi rhoi llwyfan
i bobl ifanc yr ysgol ac wedi chwarae rhan
allweddol yn fy natblygiad fel
perfformwraig.
Yn ystod fy nghyfnod yn Syr Hugh, rwyf
wedi cystadlu ag eitem o’r ysgol bron bob
blwyddyn ac rydym wedi llwyddo nifer o
weithiau yn ogystal. Ond nid yr ennill oedd
yn bwysig. Yn ffodus i mi, roedd gennym
flwyddyn dda o ddisgyblion oedd yn barod i
gymryd rhan a chafwyd llawer o hwyl drwy’r
ymarferion. Yn ogystal, rydym wedi
llwyfannu dwy sioe gerdd ers i mi
ddechrau’r ysgol yn 2003 a’r ddwy wedi bod
yn llwyddiant ysgubol. Rhaid peidio
anghofio chwaith yr Eisteddfodau Ysgol
sydd bob amser yn llawn hwyl. Mae
ymroddiad yr athrawon, ac yn benodol yr
Adran Gerdd yn rhoi cyfle i bob disgybl
ddangos eu doniau, yn ogystal â bod yn hwyl
wrth weld yr athrawon yn trio bod yn
ddigri’.
Yn bersonol, un o’m profiadau gorau oedd
yr Eisteddfod Ysgol y llynedd.  Roedd hi’n
braf gweld yr holl ddisgyblion yn
cydweithio. Fi oedd yn arwain Côr Seiont, a
drwy’r ymarferion roeddwn wedi bod yn
dychryn y disgyblion ieuengaf gyda chwiban
i’w cael yn ddistaw!  Mewn un o’r
ymarferion, roeddwn hyd yn oed wedi  taro
pen y gyfeilyddes wrth geisio arwain!
Pob hwyl i’r adran gerdd yn y dyfodol, a
diolch yn fawr i’r holl ysgol am eu
cefnogaeth!
Heledd Lewis

“Mae'r holl brofiadau
a chyfleoedd yr ydw i
wedi eu cael wedi bod
yn wych, ac yn hwyl
bob amser ac wedi fy
helpu i fagu hyder pan
oeddwn yn cystadlu'n
unigol. Hoffwn
ddiolch yn fawr i'r
adran gerdd am bob
cefnogaeth.” 
Siân Eleri Hughes

Yn “Dewin yr Os” fi
oedd yn chwarae rhan
y Dyn Tun. Roedd y
gyfarwyddwraig wedi
gofyn i mi ddefnyddio
llais uwch na’m llais
arferol. Felly, pan
ddechreuais ganu fy
unawd, roedd pawb yn
meddwl mai rhywun

arall oedd yn canu a fi’n meimio! Doedd neb
yn fodlon fy nghredu! Ond mae’r profiadau
hyn, y sioeau cerdd a’r eisteddfodau wedi
f ’annog i barhau i berfformio, ac ella
welwch chi fi yn y West End rhyw ddydd!” 
Rhun Erddyn Davies

“Roedd cael chwarae
rhan y Bwgan Brain yn
sioe gerdd yr ysgol
"Dewin yr Os" yn
brofiad bythgofiadwy i
mi. Roeddwn eisoes
wedi chwarae rhan yn
ein sioe "Gris", ond y
tro yma, roedd yn rhan
fwy a chefais lawer o
hwyl gyda’r criw i gyd.
Dwi wedi cystadlu yn

yr Eisteddfodau Ysgol hefyd, ac mae'r
teimlad o fod yn rhan o rywbeth mor fywiog
yn siŵr o aros yn y cof.” 
Guto Gwyn

A’r ysgol yn ffarwelio â rhai
o’i cherddorion
Glywsoch chi am ddisgybl ysgol yn gallu
cyrraedd Top C? Wel dyna'r nodyn uchel y

mae Siân Eleri Hughes Blwyddyn 13 yn
gallu ei ganu ar ddiwrnod da! Roedd Sian
hefyd yn cystadlu yng nghystadleuaeth y
Rotari a gynhaliwyd ar ddiwedd Mai yn
Theatr Seilo. Dyfarnwyd y drydedd wobr
iddi mewn cystadleuaeth frwd o safon uchel.
Fel un a fu'n cyfrannu'n ddygn yn yr ysgol
dros y saith mlynedd diwethaf rwy'n siŵr i
rai ohonoch ei gweld yn  'Dewin Yr Os' a
lwyfannwyd yn y Galeri yn gynharach eleni.
Ymddangosodd yn y cynhyrchiad hwnnw fel
'Hudoles y De'.   Bu'n hynod o weithgar yng
nghystadlaethau'r Urdd, gan gyfrannu yn
arbennig i'r Ensemble Lleisiol yn darn
unigryw 'Caewch y Drysau- Parodi'r Baned
Oer!'. Daeth y criw o chwech yn 3ydd yn
Eisteddfod Llanerchaeron eleni. 
Enillodd Elin Wyn Roberts gystadleuaeth
Clwb Rotari Caernarfon ddiwedd mis Mai.
Mae Elin yn gobeithio mynd i Conservatoire
Birmingham i astudio'r ffliwt flwyddyn
nesaf. Diolch iddi am ei gwaith allgyrsiol yn
yr ysgol ac yn arbennig yn yr adran
gerddoriaeth fel cyfeilydd ac aelod o'r Band
Jazz dros y blynyddoedd.  
Mae Siôn Owens o flwyddyn 13 wedi
cyflawni campau cerddorol amrywiol iawn
yn ystod y tymor, Mae yn aelod o Fand Pres
Ieuenctid Gwynedd a Môn, a daeth y band
yn Bencampwyr Prydain ar ôl dod yn
fuddugol ym mhrif gystadleuaeth
Pencampwriaeth Bandiau Pres Prydain ym
Manceinion ddiwedd Ebrill.Y trombôn yw
offeryn Siôn yn y band pres ond mae hefyd
yn chwarae gitar bas ac yn aelod o'r grŵp roc
Y Bandana. Bu'r Bandana yn perfformio yn
un o gigs ymylol Penwythnos Mawr Radio 1
ar ôl cael eu dewis fel un o'r grwpiau roc lleol
gorau gan DJs Radio 1.Roedd Siôn hefyd yn
aelod o Ensemble Lleisiol Syr Hugh a
ddaeth yn drydydd yn Eisteddfod
Genedlaethol yr Urdd yn Llanerchaeron.
Pob lwc i'r 3 ohonynt.

Disgyblion yn
ffarwelio â’r ysgol

NODDI’R 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
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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

Dro’n ôl buom yn trafod enwau strydoedd
yng Nghaernarfon ac yn sylwi nad
cyfieithiad o’r enw Saesneg i’r Gymraeg, neu
fel arall, oedd llawer ohonynt. Cymerer
Wesley Street a Stryd John Llwyd er
enghraifft. Hawdd deall yr enw Saesneg gan
mai stryd gyfagos i gapel Ebeneser (Wesla)
ydyw, ond pam Stryd John Llwyd? Cwestiwn
yw hwn a ofynnir yn fynych y dyddiau hyn.
Credir mai yn y flwyddyn 1793 y ganed John
Lloyd, yn fab i William Lloyd, Stryd y Jêl, a
oedd yn gweithio fel cychwr i Swyddogion y
Tollau ger Gwesty’r Anglesey ar y Cei. Yn ôl
Cyfrifiad 1794 a gynhaliwyd ym mis
Mehefin y flwyddyn honno, un plentyn oedd
gan William Lloyd a’i wraig, bryd hynny a
chan fod carreg fedd John Lloyd yn
Llanbeblig yn adrodd iddo fod yn 74 oed
pan fu farw ar Hydref 24, 1867, diau mai
John Lloyd oedd plentyn cyntaf William ac
Anne Lloyd. Hynny er nad yw y Cyfrifiad
arbennig hwnnw yn enwi gwragedd na
phlant, dim ond y gŵr fel penteulu.
Er mai fel pensaer y daeth John Lloyd yn
adnabyddus yng Nghaernarfon a’r cylch, ni
lwyddwyd i ddod o hyd i unrhyw dystiolaeth
iddo gael hyfforddiant yn y maes hwnnw,
ond mae sawl cyfeiriad ato fel adeiladydd a
chredir, fel yn achos eraill yn yr oes honno,
mai hunan-hyfforddedig ydoedd mewn
pensaernïaeth.   
Priododd  â Grace Davies trwy drwydded ar
Fai 23. 1815 yn Eglwys Llanbeblig a ganed
iddynt bedwar o blant sef Anne, Grace,
William ac Eliza. Credir mai yn 1826 y cawn
ei hanes gyntaf fel Pensaer yn cynllunio
Capel Ebeneser, lle bu hefyd yn gyd
Ymddiriedolwr gydag R.M. Preece, tad yr
enwog Syr William Preece. Daeth llawer
iawn o waith i’w ran wedi hynny a dyma
restr o rai ohonynt:
Cyn iddo ymgymeryd â’r gwaith o godi
Capel Ebeneser, cynlluniodd Oleudy
gwyngalchog Tyŷ Mawr ar dir Ynys Môn a
adeiladwyd yn 1824 gan Ymddiriedolwyr

Harbwr Tref Caernarfon. Ychwanegwyd y
lantern yn 1846.
1832. Cynlluniodd y Farchnad yn Stryd y
Plas. Bu raid dymchwel yr hen Blas Mawr,
adeilad a gredid oedd yr hynaf yn nhre
Caernarfon ar y pryd.
1832. Yn ystod yr un flwyddyn, John Lloyd
oedd y pensaer a gynlluniodd Y Gwaith Nwy
ar Ffordd Y Santes Helen. Hwn oedd y
Gwaith Nwy cyntaf yng Nghymru  o dan
reolaeth awdurdod lleol, a’r ail i Fanceinion
trwy’r Deyrnas Unedig.
1836. Cynllunio Neuadd yr Eglwys Feed My
Lambs ac Ysgol y Babanod
1838. Atgyweirio Eglwys St. Ceinwen,
Llangeinwen.
1841. Atgyweirio Holy Trinity Church
Bryngwran.
1850’au cynnar, cynlluniodd Orsafoedd yr
Heddlu yn 1) Brynsiencyn, 2) Dolgellau, 3)
Conwy ac yn 1853 4) Pen Deitsh,
Caernarfon.
1855. Cynlluniodd Y Barics ar Ffordd
Llanberis.
1858. Cynlluniodd Yr Ysgol Frutanaidd ym
Mhenrallt Isa ynghyd â Thŷ’r Gofalwr.
Sylwid o edrych ar Gyfrifiad 1841 bod dau
o’u bedwar plentyn wedi eu geni yn y
1820’au yn Rhuthun, sy’n awgrymu na
threuliodd John Lloyd y cyfan o’i oes yn ei
dref enedigol, ond erbyn genedigaeth yr olaf
o’i blant, Eliza, ym mhlwyf Llanbeblig y
ganed hi.
Mae un hanesyn yn cael ei gofnodi yn y
North Wales Chronicle 26.2.1833 yn dweud i
John Lloyd fynd yn fethdalwr a chael ei
wysio i ymddangos gerbron Comisiynwyr y
Fiat ar ddau ddiwrnod sef Chwefror 25 a’r
1af o Ebrill 1833. Cynhelid y cyfarfodydd
yng nghartref un Mr. James Day, sef y Castle
Hotel ar Faes Caernarfon. Ar y pryd roedd
wedi bod  yn gysylltiedig gyda dau brosiect o
bwys, sef Y Gwaith Nwy ar Ffordd Santes
Helen a’r Farchnad yn Stryd y Plas. Yr
awgrym yw iddo fynd i drafferthion ariannol
mewn cysylltiad â’i fuddsoddiad yn Y
Farchnad. Sylwid hefyd nad fel pensaer, ond
fel “Builder, Dealer and Chapman” y
disgrifid ef.
Cafodd ddwy brofedigaeth yn ymyl ei
gilydd. Yn 1839 bu farw ei wraig, Grace, yn

55 oed ar ôl cystudd hir a’i adael gyda
phedwar o blant  o 13 i 18 oed. Yna ar Fai
11.1841 bu farw ei ferch hynaf , Ann, yn 20
oed. Yn yr un flwyddyn ac ar Awst 25ain ail
briododd John Lloyd gydag Ann Michael,
Rhes Segontium, gyda thrwydded yn Eglwys
Llanbeblig.
Yn ardal Twtil y bu byw am ran helaeth o’i
oes ac ef a gynlluniodd ac a adeiladodd ei
gartref, Frondeg, ac felly hefyd rhai o dai ei
gymdogion. Fo hefyd a oedd yn gyfrifol am
godi tai Wesley Street yn ymyl Capel
Ebeneser a dyma’r enw sy’n ymddangos yng
Nghyfrifiadau ganol y 19eg ganrif a’r enw a
roes y trigolion Cymraeg eu hiaith arni oedd
Stryd John Llwyd. Er i’r tai gwreiddiol gael
ei dymchwel flynyddoedd yn ôl, fel Stryd
John Llwyd yr adnabyddir y stryd o fflatiau
gweddol newydd sydd yno heddiw. Fodd
bynnag, o edrych ar Gofrestrau Claddu
Llanbeblig gellir dod ar draws yr enw yn
Saesneg  John Lloyd Street yn aml. Pam
tybed?
Cyn terfynu yr hanesyn hwn ar John Llwyd,
dylid nodi bod  llawer iawn o sylw wedi ei roi
ar hyd y blynyddoedd i’r ffaith iddo fod yn
Wesleiad ac yn Ymddiriedolwr yng Nghapel
Ebeneser. Fodd bynnag,  cyn diwedd ei oes
mae’n rhaid ei fod wedi troi at yr Eglwys
Wladol gan y dywedir iddo fod yn Warden
yn Eglwys Llanbeblig ac i’w fab, William,
fod yn “sidesman” yn yr Eglwys Saesneg
“Christ Church”.
T MEIRION HUGHES
O.N. Unwaith eto pleser gan yr awdur yw
cydnabod gwaith ymchwil trwyadl ei gyfaill
Geraint Wyn Roberts.

PWY OEDD JOHN LLWYD?

Capel Ebeneser
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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

Darllenwch Papur Dre
a gwyliwch

O’r Gât i’r Plât (efo
Dudley) Sioe Môn a

chyn bo hir Sgorio (ar
ei newydd wedd) ac

Ista’nbwl.

CAR a FAN i'r
FAN a FAN!
A ninnau ’di cael y mis Mehefin brafiaf ers
blynyddoedd, mae carafanwyr Caernarfon
wedi bod yn brysur yn sgwrio a llwytho yn
barod am haf o deithio ac ymlacio. Aeth
Papur Dre i ofyn i ambell berchennog
carafan a champyrfan yn dre.

Richard Morris Jones

Lleucu, a Gruffudd a Wil ar lin Moi

Beth ddaru neud i chi brynu carafan yn y
lle cyntaf ? “Myrrath” llwyr. Roeddwn yn
gweithio i raglen Y Dydd yng Nghlwyd.
Gweld hen garafan yn rhad, a chael Barrie
Roberts, y dyn sain, i’w thynnu i
Landwrog. Dim trefn na chynllunio!
Ers faint mae gynnoch chi garafan? 35 o
flynyddoedd gyda rhai blynyddoedd heb
un yn y canol. Fy ngharafan gyntaf gyda
golau mantelli nwy, oedd yn chwalu wrth
eu tanio gyda matches!
Beth sydd yn arbennig am aros mewn
carafan? Rhyddid i blant, llonyddwch ac
annibyniaeth i Helen a fi, cael mynd i
Aberdaron a Ffrainc yn rheolaidd. Mae
hefyd yn wyliau cymharol rad.
Sut fysach chi yn cynghori rhywun sydd
yn meddwl prynu carafan? Ceisiwch
fenthyg un am benwythnos neu fwy, ewch
gyda ffrindiau sydd yn garafanwyr
profiadol, a phrynwch botel neu ddwy o
win ! 

John Gareth Williams

Erin a Lois yn barod i gychwyn

Ers faint mae’r campyrfan gen ti? Dwy
flynedd.
Pam wnest ti ei brynu? Cael cynnig
campyrfan ail law am bris rhesymol iawn a
gan mod i’n mwynhau trwsio adnewyddu
pethau, mi wnes i benderfyniad ar y funud
a phrynu hi. Mae’r gwaith adnewyddu yn
dal heb ei orffen.
Pa gyngor fyddet ti’n rhoi i rywun sydd
awydd prynu un? Prynu’r un ddrutaf y
gallwch chi ei fforddio, un sydd heb waith
na rhwd arni!
Beth ydi’r peth gorau am fod yn berchen
ar gampyrfan? Cael penderfynu munud
olaf mynd i ffwrdd am y penwythnos heb
orfod meddwl am westy, cysylltu’r garafan
i’r car na gosod pabell!
Pam Volkswagen yn hytrach nag unrhyw
campyrfan arall? Does dim angen dŵr yn
yr injan mewn ambell Volkswagen – ffan
sy’n oeri’r injan – ac felly mae llai o bethau
i fynd yn anghywir ar y rhain. 
(Gol. Ac mae campyrfans Volkswagen yn cŵl a
trendi, yn union fel y perchennog!!)
Beth ydi dy fwriad di hefo’r Campyrfan?

Crwydro Cymru hefo’r genod, mynd i
wyliau fel Pen Draw’r Byd a Wecstoc.
Mynd i Felinheli i weld y Cynghorwyr yn
chwarae!

Owain Bedwyr Williams

Owain ei hun, Cathy ei wraig, Mari y ferch a
Cian y mab.

Beth ddaru neud i chi brynu campyrfan
yn y lle cyntaf? Creisis canol oed y gŵr,
gan ei fod yn wastad eisiau prynu un ar ôl
cael  atgofion melys fel plentyn.  Treulio
amser fel teulu yn yr awyr agored gan
obeithio y byddai’r plant yn cael yr un
profiadau.
Ers faint mae’r campyrfan gynnoch chi?
5 mlynedd.
Beth sydd yn arbennig am fod yn berchen
campyrfan? Y rhyddid i godi pac pan
mae’r awydd yn codi. Mae’n esgus da i gael
y teulu allan o’r tŷ ac un ai mynd i’r traeth
am y diwrnod neu bod yn fwy anturus a
mynd ar wyliau i gampio. Does na’m byd
mwy cŵl na gweld ‘surfboards’ ar ben Sali
ein campyrfan! 
Sut fysach chi yn cynghori rhywun sydd
yn meddwl prynu un? Cael ffrind sy’n
fecanic!! Gwneud gwaith ymchwil cyn
prynu a thrafod gyda pherson sydd eisoes
yn berchen ar gampyrfan.

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

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
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Os na sylwoch chi, fe fu na Wyl Rygbi go anarferol yn Dre fis diwethaf! Yn
ôl y trefnwyr roedd Gwyl Ewropeaidd y Golden Oldies yn llwyddiant
ysgubol. A tydi PAPUR DRE ddim wedi clywed neb yn anghytuno hyd yn
hyn.
Roedd 'na oddeutu 1000 o ‘chwaraewyr’ rygbi yng Nghaernarfon am gyfnod
o bedwar diwrnod. Cafwyd dau ddiwrnod llawn o rygbi ar y dydd Gwener a’r
Sul (ar Y Morfa a chaeau Syr Hugh)  gyda chryn dipyn o yfed a bwyta yn
ystod y cyfnod hefyd. Roedd yn hwb sylweddol i fusnesau’r dref - i’r tai
potas, y gwestai a’r tai bwyta yn arbennig. Ac mae’r straeon yn ddiddiwedd
fel y buasech yn disgwyl.
• Tîm o’r Swistir yn archebu 10 cimwch. Roedden nhw cystal, dyma ofyn am
10 arall!

• 40 o Rwsia yn cerdded i mewn i dŷ  bwyta am 11 y nos isho bwyd. Roedd
yn werth ail-agor y gegin.

• Yr un tŷ  bwyta yn gwneud 117 brecwast un bore.
• Criw o Bortiwgal oedd yn aros yn Llanbêr yn cynnal barbeciw – ar ôl
gwagio’r siop gig leol.

• Sbaenwyr yn dawnsio’r  Fflamenco ym Mhorth yr Aur.
• Cannoedd yn mynd ar y trên bach i Ryd-Ddu ac i ben yr Wyddfa.
• Nifer fawr yn llogi beics.
• Un tŷ  tafarn yn dweud bod y busnes yn ddiogel am rai misoedd o leiaf o
ganlyniad i’r tramorwyr.

• Yn y BBQ yn ystod y seremoni agoriadol yn y Castell fe ddiflannodd 8
mochyn a 2 oen.

HWYL YR HEN H

Tîm Y Gogs

Haka a la Almaen - enillwyr y prif       

Swper i 1200 ar 10       

Chwaraewyr
drama;

Tudur Owen
a Dewi Rhys 

Stocio’r barCôr Meibion Dre, Band Llanrug a thimau o bob cwr o Ewrop

I I I I I
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   HOGIA

  

Dau brop da, ia? Garin Jenkins a

dau o’r Almaen

Lluniau:  Ifan Roberts a John Bowden (Depth Productions)

Do, bu’n benwythnos heb ei ail. Bu’r tywydd yn ffafriol ac ar wahân i ambell
i anaf ar y caeau rygbi – 2 yn torri braich ac un Gwyddel yn cael adferiad
brys i achub ei fywyd – fe aeth y trefniadau yn ddidramgwydd. Llwyddwyd
i gloi’r gweithgareddau mewn steil gyda 1200 yn bwyta ar 103 o fyrddau yn
y Ganolfan Tenis. Mae’r trefnwyr am ddiolch i bawb a helpodd i wneud yr
Wyl yn llwyddiant ac i bobol Dre am eu croeso. Mae’r GOGs – yr hen hogia
lleol fu’n bennaf gyfrifol am y trefniadau- yn edrych ymlaen yn barod at gael
mynd i’r Wyl Ewropeaidd nesaf yn Trieste, Yr Eidal ym 1012, heb orfod
poeni am ddim byd!

      y prif dlws am fynd i ysbryd yr ŵyl

Roedd y daith o’r Ariannin yn hir

   ar 103 o fyrddau yn
 y Ganolfan Tenis

Y Cadeirydd, Emrys Llewelyn Jones, Y Canwriad,
Trystan Gwilym a’r Co mewn Cilt, Gwilym Bee

Dim lot o

fynd ar y

crysau un
fraich

I
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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   

TÎM Y TALWRN
YN Y FFEINAL

Mae tîm Caernarfon wedi cyrraedd rownd
derfynol Talwrn y Beirdd Radio Cymru ar ôl
curo tîm Bro Alaw yn y semi-ffeinal ym
Mryngwran ddiwedd mis dwytha. Dyma’r
tro cyntaf i’r tîm fynd mor bell ers 2002 pan
oedden nhw’n fuddugol yn Eisteddfod
Tyddewi. 
Bydd y ffeinal yn y Babell Lên ar faes
Eisteddfod Genedlaethol Glynebwy ar
ddydd Sadwrn ola’r mis. Be am ddod lawr i
gefnogi’r hogia!

Dyma ddtholiad o
awdl fuddugol Llŷr
Gwyn Lewis a
enillodd gadair
Eisteddfod yr Urdd
iddo.

Tonnau
‘Hyd heli, rhagweld
dilyw…’

O’r radio, mi ddaw marwydos – heddiw
o’r tonfeddi diddos

â thon eigion yn agos
yn nhonnau’r niwl, hanner nos.

Heno, a glywi, fel finnau – alaw
si hei lwli’r llongau

yn darogan, o’r glannau,
y daw glaw, ninnau’n ein gwlâu?

Ym Malin, heno, mae heli’n llenwi
holl lanw fy nghlyw-i.

Rwy’n hwylio; bron na weli
Finisterre drwy’n ffenest i.

*    *    *

Yna’n gynt, gwyntoedd, bwrw aberoedd,
llu o foroedd yn wylo’u llifeiriant
yn hir ac yn hallt, a dwi’n methu dallt
sut, wir, mae’r emrallt yn storm ar amrant.

Pwy loriodd y pileri – haul i gyd,
pwy ddiawl gydiodd ynddi,

fy llong, do, a’i hyrddio hi
yn gwerylgar i’r weilgi?

Ond er pob ton aflonydd,
heb lygedyn, derfyn dydd,
anos, anos o’r hanner
yw nosau swrth dan y sêr,
heb ddiben yn hamddena
yn nŵr hallt, llonydd yr ha’.
Oherwydd, pan fo’r morwr
yn byw ar siawns dawns y dŵr,
fe hoelia’i holl ofalon
i’w chadw hi uwch y don.
Ond â’r ewyn yn llyn llaeth
a’r heli dan reolaeth,
yna, yng nghân gwylanod
mae rhyw ias, rhyw furmur od,
llonyddwch mwll, anniddig,
ennyd o wae hyd y wîg.

Wedi mopio ’da mapiau – yn ferthyr
i ryferthwy tonnau,
dilyn hynt y gwynt sy’n gwau – wyf broffwyd,
wyf ŵr a hudwyd gan gyfeiriadau.

Ond pan fo’r sêr ar ddisberod – a niwl
nes na wela’-i’r gawod

y daw’r sylweddoliad od – pan fo’r daith
yn faith, bod gobaith mewn peidio gwybod.

*    *    *

Ewyn wy’n cydio’r tywod
yn wyrthiol, ac yn gwrthod
y trai, fel pe na bai’n bod.
Ond does na ’mond y môr,
yr eigion gwag ar agor,
un llong heb gannwyll angor.

*    *    *

Bore. Mae’n olau’n barod,
yr haul wedi cylchu’r rhod,
a’m llong egwan, arian i
yn ôl o hwylio’r heli,
a’r radio’n fud. Rydw i’n fôr
o wingo’n sownd wrth angor;
rhyw aros wyf ar dir sych,
adre’n gwneud dim ond edrych
ar afon gwbwl lonydd –
mor frau ydi dechrau’r dydd.

Ond mae llanw’r heddiw hy
yn gyforiog o ’fory,
a daw, rywle, drwy’r heli,
un llong, gan ddod â’i holl li’
ar ei hôl i’r harbwr hwn.
Ni ddal pa dywydd welwn,
ai cesair, haul neu eirlaw,
wn i ddim. Ond gwn, pan ddaw,
daw ar ras, a’i llond, ar wib,
o bwysau’r be’ sy’n bosib.
Ar y gorwel, fe’i gwelaf,
ar ei ben draw, â braw braf,
yn don bell; dyna yw byw.. 

AWDL LLYRˆ
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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

Gorff 11Parch Megan Williams
Gorff 18Parch Gwenda Richards
Gorff 25Parch Gwilym H. Jones (bore)

Karen Owen (hwyr)
Awst 1 Uno yn Salem
Awst 8 Uno yn  Salem
Awst 15 Parch Emlyn Richards
Awst 22 Parch Marcus Robinson
Awst 29 Parch Iwan Ll. Jones

SALEM
Gorffennaf 18 - 10 a.m. Carwyn Sidall,
Bodedern.  5 p.m. I’w lenwi.
Gorffennaf 25 - 10 a.m. a 5 p.m.  Parch.
Reuben Roberts, Bontnewydd.
Awst 1 af  - 10 a.m a 5 p.m Y Gweinidog. Y
Parch. J.Ronald Williams,
Awst 8  10 a 5 p.m. Y Gweinidog.
Awst 15 Undebol yn Seilo.
Awst 22 Undebol yn Seilo.
Awst 29 Undebol yn Seilo.

EGLWYSI SANTES FAIR A
LLANBEBLIG 

Gorffennaf 18:  Trindod 7 
10.00: Y Cymun Bendigaid (Santes Fair) 
6.00: Hwyrol Weddi (Llanbeblig) 
Gorffennaf 25:  Trindod 8
10.00: Y Foreol Weddi (Llanbeblig) 
6.00: Hwyrol Weddi (Llanbeblig) 
Awst 1:  Trindod 9 
10.00: Y Cymun Bendigaid (Llanbeblig)
6.00: Hwyrol Weddi (Llanbeblig)
Awst 8: Trindod 10 
10.00: Y Foreol Weddi (Santes Fair) 
6.00: Hwyrol Weddi (Llanbeblig) 
Awst 15: Trindod 11 
10.00: Y Cymun Bendigaid (Santes Fair) 
6.00: Hwyrol Weddi (Llanbeblig) 
Bore dydd Mercher:
10.00: Cymun Dwyieithog (Santes Fair) 
Bore dydd Gwener: 
8.30: Cymun Bendigaid (Llanbeblig)

Casglu o ddrws i ddrws
Fel mewn llawer i ardal bydd byddin gref o
wirfoddolwyr  yn  casglu . Yn bersonol, dydw
i ddim yn hoffi  casglu ond  ‘rwy’n gwneud
achos  teimlaf  nad yw’n iawn gofyn am
wirfoddolwyr yn yr eglwys heb fy mod i’n
gwneud hefyd. O’m mhrofiad yn  stryd
‘Ffordd y Gogledd’ byddaf yn cael croeso ac
ymateb gan y mwyafrif. Diddorol yw
sylwadau ambell un e.e. gŵr y tŷ ddaeth i’r
drws ac ar ôl dweud fy mod yn casglu’r
amlen roddwyd drwy’r drws ddechrau’r
wythnos  ei ymateb oedd: ”Rydym ar ganol
ein bwyd rŵan ond y Mrs. sy’n gyfrifol am y
pethe' na”.    Mewn cartref  arall ymatebodd
y gŵr: ‘Ma fy Nhaid  yn gwneud yr union
waith yn Rhuthun, dyma’r amlen i chi" a’r
trydydd  tŷ , un nad wyf byth yn hoffi mynd
yno achos ymateb negyddol oeddwn yn ei
gael bob blwyddyn – eleni, dynes oedrannus
ddaeth i’r drws ac ar ôl dweud fy neges
dyma hi’n diflannu ac wedi dod nôl yn rhoi
arian yn fy llaw. Dysgais wers  rhag dod i
gasgliadau cyn rhoi’r cyfle!

Taith Haf Merched Seilo 
Cafodd dau neu dri o ddynion ddod efo
merched Seilo ar eu taith haf y tro yma, ond
roeddan nhw’n talu mwy! Crwydro ym
Miwmaris a chinio yn y Borth cyn symud i
Ganolfan Pritchard Jones yn Niwbwrch.
Prentisiodd John Pritchard Jones yn Siop Y
Nelson cyn symud i Lundain, dechrau
busnes ac agor siop fawr Dickens & Jones.
Nid anghofiodd ei bentref genedigol a fo
hefyd roddodd yr arian i godi’r neuadd
hardd ym Mhrifysgol Bangor.  I Oriel Môn
wedyn i gael teisen gri a phaned a gweld
arddangosfa o bortreadau Kyffin Williams.       

Taith Feicio
Fel arfer, cynhaliwyd Taith Feicio neu Daith
Gerdded  o ddeg milltir ar Lon Feicio,
Eilian.  Am y tro cyntaf ers blynyddoedd,
doedd dim ymateb i’r beicio ond  golygfa
hollol newydd  oedd gweld nifer o goetsys
gyda rhieni neu ffrindiau yno i’w gwthio.
Teimlwyd fod y daith i gyd yn ormod  ond
cytunwyd gwneud peth ohoni. Roeddem yn
griw o bob oed gydag ‘Ivy’, ci tywys y dall, yn

ein plith.  Os oeddem yn ddigalon nad oedd
beicwyr  eleni codwyd ein calonnau drwy
feddwl am y dyfodol – mae  coets heddiw yn
golygu cefnogaeth i’r dyfodol !

Cyngerdd
Gweithgarwch arall oedd  cynnal cyngerdd
Talentau Lleol yn Theatr Seilo   Noson
gartrefol  gydag amrywiaeth o eitemau a
rhai’n cael y cyfle am y tro cyntaf i fod ar
lwyfan oedd yn teimlo’n ‘anferth’ iddynt.

Oedfa undebol dan nawdd y Cyngor Eglwysi
Cawsom gyfle i weld  rhai o’r adnoddau a
baratowyd  gan  Cymorth Cristnogol gogyfer
â’r wythnos eleni a gwahoddwyd merch ifanc,
Shauna Roberts, disgybl o ysgol Tryfan,
Bangor i rannu ei phrofiad pan aeth hi  efo
criw o ieuenctid dan adain  Cymorth
Cristnogol i Sierra Leone . Fe’n
hysbrydolwyd gan ei neges i beidio anghofio'r
geiriau; 'Ffydd  heb weithredoedd  marw yw’.
Parch Ron Williams, Caernarfon

Pen-blwyddi yn Salem
Pan fydd  aelod yn cyrraedd  90 oed  yn

Salem cewch barti
hefyd os
dymunwch!. Dyna
ddigwyddodd  i
Mrs Edith Powel..
Parti hwyr oedd
hwn gan fod Mrs
Powell ddim yn
dda pan gafodd ei
phen-blwydd .
Dechrau'r mis
cafwyd cacen a'r
trimings i gyd!  Os
teimlir  fod
cyrraedd nawdeg
yn garreg filltir,
braidd yn ifanc
ydyw  pan gofiwn
am aelod arall yn y
capel sef  Mrs
Persis James, oedd
yn dathlu ei phen-
blwydd  yn 101.

WYTHNOS CYMORTH CRISTNOGOL YNG NGHAERNARFON
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Yn anffodus nid oes colofn gan Ffilbi y mis
hwn. Does na ddim gwirionedd yn y si ei
fod yn un o’r rhai gafodd eu dal yn ysbїo yn
yr Unol daleithiau yn ddiweddar. Mae’n
ymddiheuro i’w ddilynwyr selog ond yn eu
sicrhau y bydd yn ôl yn cyfrannu i PAPUR
DRE yn yr Hydref ! [gol.] 

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!

14

GWYN Y GARDDWR

BARA CAWS YN
‘STEDDFOD A GALERI  
Mi fydd Theatr Bara Caws yn
llwyfannu drama newydd ‘Merched
Eira’ gan Aled Jones Williams am y tro
cyntaf yn ystod wythnos yr Eisteddfod
Genedlaethol ym mis Awst. 
Yna ym mis Medi bydd y ddrama yn
mynd ar daith gan agor yn y Galeri ar
nos Wener, 3ydd o Fedi. 
Yr actorion yn ‘Merched Eira’ yw
Olwen Rees, Gaynor Morgan Rees a
Martin Thomas gyda Bryn Fôn yn
cyfarwyddo. 

SEGONTIUM ROVERS
Pencampwyr dan 9  

Yng nghystadleuaeth flynyddol Cae
Glyn , a gynhaliwyd ar y Morfa yn
ddiweddar, Segontium Rovers 9A
enillodd y tlws i’r rhai dan 9 oed. Roedd
yn anrheg ffarwel perffaith i’r
hyfforddwr Gerald Reynolds sydd wedi
bod wrthi yn ymarfer yn llwyddiannus
efo’r tîm ers tair blynedd. Ymddeoliad
hapus, Gerald, oddi wrth bawb yn
Segontium Rovers.

Ydach chi angen help yn yr ardd? Wel,
mae cymorth wrth law - a llaw hogyn
gweithgar, lleol ydi honno! Mae Gwyn
Jones, 25 oed, yn gyn ddisgybl yn Ysgol
Syr Hugh Owen, a bu ganddo ddiddordeb
mawr mewn garddio erioed - bu ar
brofiad gwaith yn Seiont Nurseries pan
oedd yn yr ysgol. Ond wnaeth o ddim
meddwl troi ei ddiddordeb yn broffesiwn
tan mynd i Hobart, Tasmania, lle
gwelodd arddwr yn cynnig ei wasanaeth
efo beic a threlar. A dyma feddwl iddo fo’i
hun y gallai’r un math o fusnes weithio
yng Nghaernarfon. A beth oedd yr hogyn
ifanc yma’n gwneud mor bell o dre? Wel,
fel cymaint o’i gyfoedion, cymerodd
flwyddyn i deithio o amgylch Awstralia, a

thra’r oedd o yno, cafodd gyfle i weld rhai
o atyniadau’r wlad - fel Mount Amos a
Wine Glass Bay yn Nhasmania - a mentro
i wneud skydive efo ffrindiau yn Syndey,
snorclo mewn reef lliwgar, a gwneud llu o
ffrindiau newydd. Ond doedd dim modd
teithio am byth, a dyma fo adre erbyn
hyn, a’i fryd ar greu busnes llwyddiannus.
Felly, os ydach chi’n chwilio am weithiwr
caled, cwrtais a siriol, sydd eisoes wedi
llwyddo i ddenu nifer o gwsmeriaid
bodlon - trowch at Gwyn! Ei rif ffôn ydi
07881757533 a’i gyfeiriad e-bost ydi
gwyn27@hotmail.com. Mae o ar gael i
wneud unrhyw beth sydd angen ei wneud
yn yr ardd - does dim joban rhy fawr na
rhy fach iddo roi cynnig arni!

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

Ffôn: (01286) 674980 e-bost:
tomos882@btinternet.com

Cae Llenor, Lôn Parc,
CAERNARFON, LL55 2HH

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

Noson i gofio Gari Williams,
nos Sadwrn Gorffennaf 17eg

am 19.30.

Ras yr Wyddfa nos Sul 25
Gorffennaf am 20:00

Yn Fyw rownd derfynol Fferm
Ffactor 2010 ar nos Iau 29
Gorffennaf, am 20:25
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AM FUNUD Dawnsio Affricanaidd Yn Peblig!

Dychmygais i fyth y byddwn i yn neidio o un ochr o’r neuadd fawr Noddfa i’r llall, yn
symud fy nghorff i’r rhythmau Affricanaidd!! Dydd Sadwrn poeth oedd hi pan fe
groesawyd y grŵp enwog Y Black Umfolosi o Zimbabwe atom i gynnal gweithdy rhythmau
a dawns. Fe ddaeth criw da iawn o blant ac oedolion atom i gymryd rhan ac i fwynhau.  
Cychwynnodd y 5 dyn bywiog ac egnïol wrth ein diddanu gyda rhai o’u caneuon a
cappella hyfryd a swynol. Roedd gen i ‘goose bumps’!!  Aethant ymlaen i’n diddanu
gyda’u dawnsio Gumboot enwog. Feddyliais erioed y bydda’i unrhyw un yn gallu cael
sŵn a rhythmau o’r fath allan o bâr o wellingtons! Fe ddawnsiodd y pump ohonynt gyda’i
gilydd, yn adrodd hanes y gweithwyr o wledydd deheuol yr Affrica a oedd yn mynd i
gloddio am aur a mwynau, hynny wrth symud yn unswydd o un ochr i’r llall, yn neidio,
clapio a tharo eu traed i’r rhythm. D’wn i ddim sut yr oedd rhai ohonynt yn cerdded ar
ôl lluchio eu coesau i fyny cyn uched â’u pennau!! Talent anhygoel.
Cyn hir, roedd yn amser i ni gael tro!  Cyn hir yr oedd Y Black Umfolosi  wedi llwyddo
i’n cael i symud ein cyrff, i ddawnsio ac i gannu i gyd gyda’i gilydd. Cyn ffarwelio gyda’r
grŵp fe gafwyd amser i gyd chwerthin, canu a dawnsio gyda’r grŵp wrth iddynt ein tynnu
i fyny i’r tu blaen i ddangos ein sgiliau dawnsio!  Roedd pawb wedi mwynhau yn arw,
gyda'r Black Umfolosi yn dweud mai pobl Caernarfon yw’r unig bobl y maen nhw wedi
cyfarfod sydd wedi pigo’r rhythmau i fyny mor sydyn! 
Llinos Mai Morris
Gweithiwr Plant a Ieuenctid, Eglwys Noddfa 

Wrth grwydro arfordir Llŷn yn ystod
mis Mehefin mi fûm i’n dilyn hynt sawl
llongddrylliad. Ym mynwent yr eglwys
blwy yn Edern mae yna garreg fedd ac
arni’r geiriau yma:

ER COF AM
19 O FORWYR A FODDODD TRWY

DDRYLLIAD
YR AGER LONG "CYPRIAN" AR

BENRHYN CWMISTIR
HYDREF 14, 1881.

Am oddeutu pump o’r gloch y pnawn y
diwrnod stormus hwnnw o Hydref, a
phethau’n mynd o ddrwg i waeth, fe
benderfynodd y Capten mai’r unig
ddewis oedd gadael y llong i drugaredd
y tonnau ac i bawb nofio am y lan. Pan
oedd o ar weiddi ar i bawb neidio i’r
tonnau fe ddaeth hogyn i’r fei, stowawe,
wedi cuddio’i hun yn howld y llong ar
ddechrau’r fordaith. Roedd yna wregys
achub ar gyfer pob un o’r criw ond dim
un yn ychwanegol. Penderfyniad
anhygoel ddewr y Capten, ar yr awr
dyngedfennol honno, oedd rhoi’i wregys
i’r hogyn a neidio i’r môr heb yr un. Ei
eiriau olaf, meddid - ewch i rhiw.com -
oedd, ‘Mi fedra i nofio i’r lan’ ac wrth y
llanc, 'Neidia!’. Fe ddaeth y llanc i’r lan
yn ddiogel ond boddi fu hanes y Capten.
Roedd y ddau o Lerpwl; y Capten John
Alexander Strachan o Great Crosby a’r
stowawe o Walton.
Ar lwybrau hanes mae yna sawl stori am
hunanaberthau tebyg. Mae esbonio
dewrder o’r fath yn anodd - greddf,
argyhoeddiad, arweiniad y foment?
Meddai Iesu, unwaith, ‘Nid oes gan neb
gariad mwy na hyn, sef bod rhywun yn
rhoi ei einioes dros ei gyfeillion’. O
ystyried stori’r Cyprian a’i Chapten yng
ngoleuni’r adnod, ac yng ngoleuni’r
Groes, mae yna ddimensiwn gwahanol
i’r cyfan. Mewn deufor gyfarfod (a dw i
wedi dewis yr ymadrodd yn ofalus) ble y
byddwn i arni? Neu chithau o ran
hynny. 
HARRI PARRI

CHWIW
Mae tref Caernarfon, a’r ardal sydd o’i chwmpas, yn
cael ei hystyried yn llwyfan pwysig i’r Sîn Roc
Gymraeg, ac mae nifer o leoliadau yn yr ardal yn
cynnig llwyfan a chyfle i fandiau ifanc o bob rhan o
Gymru. Bydd rhai o’r bandiau ifanc addawol yma yn
dod at ei gilydd ar gyfer Taith Bandiau Ifanc ‘Chwiw’
gan gychwyn yn y Fuwch Goch, Caerdydd (22ain o
Orffennaf), Y Bedol, Bethel (23ain o Orffennaf) ac ym
Mhlas Coch, Bala (24ain o Orffennaf). Y bandiau sy’n
cymryd rhan yw Just Like Frank, Crwydro, Candelas
a Y Bandana, gyda phob gig yn costio ₤4 - neu bunt
am bob band (BARGEN!) Felly dewch draw i gael
cyfle i weld sêr y dyfodol. Noson llawn hwyl,
cerddoriaeth o’r safon uchaf a mynediad rhad! 
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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

Daeth Lesley i fyw
i Dre o Landudno
ar ôl iddi briodi
Will John Roberts
o Gae Mur. Bu Will
yn ddyn ambiwlans
am flynyddoedd
ond mae’n gweithio
yn siop Morrisons
erbyn hyn.
H y f f o r d d w y d
Lesley fel nyrs ac

mae’n gwneud gofal cartref ar hyn o bryd,
ond gwaith gwirfoddol sy’n llenwi ei horiau.
YSGOL SUL
Bu Lesley yn aelod yng Nghapel y Maes pan
oedd y plant yn ifanc. Ers dwy flynedd
mae’n weithgar gyda’r Eglwys
Bentecostaidd. Cynhelir y gwasanaethau
yng Nghanolfan Gwyrfai ar stâd Cibyn a
daw tua cant i’r ysgol Sul bob wythnos.
Mae’n cael pleser mawr yn hyfforddi’r plant. 
GIRL GUIDES yn 100 oed
Eleni mae mudiad y “Girl Guides” yn gant
oed, ac mae deng miliwn o aelodau ar draws
y byd erbyn hyn. Bu Lesley yn aelod ers pan
oedd yn blentyn ac mae’n arweinydd clwb
Llanberis ers rhai blynyddoedd. Hi hefyd
ydi arweinydd y Rainbows (5-7 oed) a’r

LESLEY ROBERTS
BRO HELEN

POBOL DRE

Brownies (7-10 oed) yng Nghaernarfon a
cheir cynrychiolaeth o bob ysgol yno, sy’n
helpu plant o wahanol rannau o’r dre i ddod
i adnabod eu gilydd. Maen nhw’n cyfarfod
yn wythnosol yn Feed My Lambs. Yn
ddiweddar bu Lesley ym Mhontyclun gyda
phobol hŷn sy’n dal i weithio gyda’r Guides.
Yno cyfarfu Derek Brockway, dyn y tywydd,
sydd fel Lesley wedi dysgu ac yn defnyddio’r
Gymraeg (llun ar y dudalen flaen). 
COGINIO AR BEN YR WYDDFA
I ddathlu’r canmlwyddiant bu’r Guides lleol
yng Nghanolfan Gelli Gyffwrdd yn cynnal
pob math o weithgareddau. Mi fuon nhw’n
gwneud mygydau lliwgar a chael hwyl yn eu
gwisgo. Ar ôl helfa drysor roedd pawb yn
cael blasu’r deisen pen-blwydd 100 oed.
Aeth rhai i ben yr Wyddfa ar y trên, codi

pabell a choginio bwyd Cymreig ar y copa.
Cynhaliwyd ocsiwn i godi arian hefyd.  Bu’r
arweinyddion yn brysur yn gwnio baner
newydd ac roedd plant Caernarfon wedi
gwirioni efo hi. Mae gan y Guides ganolfan
yn Felin Fach Caeathro lle bydd aelodau o
bell ac agos yn mwynhau dod i gymdeithasu.
DATHLU YN Y CASTELL
Bu rhai o Guides Arfon yn y dathlu mawr yn
Wembley. Ond mae diwrnod arbennig yma
yn Dre fis Hydref pan fyddan nhw’n
gwneud gweithgareddau amrywiol a
gorymdeithio i gastell Caernarfon i
adnewyddu eu haddewidion. Er fod llawer o
waith trefnu mae Lesley yn edrych ymlaen
at y diwrnod arbennig yn Dre.
CATRIN YN INDIA
Prentis trydanwr ydi Deian, mab Lesley ac
mae Catrin y ferch yn gweithio ym
Meithrinfa Parciau. Mae hithau hefyd yn
weithgar gyda’r Guides. Bu yn yr India
llynedd yn dysgu’r Guides yno i nofio a
helpu mewn ysgol i’r byddar ac mewn
Cartref Henoed. Daeth Catrin yn
Bencampwraig y Canmlwyddiant am ei
gwaith caled yn trefnu gweithgareddau’r
dathlu. Ond fydd hi ddim yn Dre ym mis
Hydref gan ei bod yn mynd i weithio i Pune
yn India am saith mis i Ganolfan Byd-eang
y Guides.
Hwyl yn India Catrin ond dowch yn ôl i
Dre i helpu Lesley i gadw’r Guides i fynd
am yr ail ganrif.
MAGI WYN ROBERTS

Teisen Ddathlu100 oed.

Jill Stott, Lesley a’r Rainbows gyda baner newydd.
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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

YSGOL SYR HUGH
Sgwariau i Zambia
Mae Chelsea Campbell, Cai Pritchard a
Jessica Brownley wedi bod yn gweithio'n
ddiwyd yn ystod oriau cinio yn gwau
sgwariau er mwyn gwneud blanced i blant
bach yn Zambia.

Clwb Panad a Chacen
Ac mae clwb panad a chacen yr athrawon
wedi cyfrannu at yr achos hefyd drwy godi
£150. Bydd y pres yn cael ei ddefnyddio i
noddi plentyn yn Zambia i gael addysg am
flwyddyn yn Ysgol Itala, Mkushi.

Ymweliad ag Oriel Dafydd Hardy 
Yn ddiweddar cawsom wahoddiad i ymweld
ag Oriel Dafydd Hardy ar Y Maes yng
Nghaernarfon.  Yno, roedd arddangosfa
gwaith disgyblion o ysgolion y dref.
Agorwyd yr arddangosfa yn swyddogol gan y
cynghorydd W Tudor Owen (Cadeirydd
Cyngor Gwynedd).  Bu disgyblion yr ardal
wrthi’n brysur yn paratoi cerddi gyda’r

bardd Meirion Macintyre Huws, cyn mynd
ati i greu gwaith celf i gyd-fynd â’r cerddi.
Roedd yr arddangosfa yn rhedeg yn yr oriel
tan y pumed ar hugain o fis Mehefin, roedd
yr arddangosfa yn werth i’w gweld a lliw yn
byrlymu o bob cyfeiriad.  Cafodd yr
arddangosfa ei drefnu gan Bartneriaeth
Plant a Phobl Ifanc Gwynedd.  Mae’r oriel ar
agor o ddydd Llun i ddydd Gwener o 10:00
tan 16:00 ag o 10:00 tan 13:00 ar ddydd
Sadwrn.
Manon Fôn Owen ac Owain Fenn-Jones

Ymddeol ar ôl 28 mlynedd
Mae Mrs Sheila Parry yn ymddeol fel
ysgrifenyddes yn YSHO wedi 28 mlynedd o
wasanaeth.  Bydd colled mawr ar ei hol yn
enwedig o ystyried ei gallu rhyfeddol i gofio
enwau a wynebau disgyblion, rhieni ac
ambell nain a thaid (heb sôn am bwy sy'n
perthyn i bwy!)!!  Bu'n gweithio yn yr
ystafell adnoddau yn y dyddiau cynnar, yna
bu yn nerbynfa'r uned hŷn, wedyn cyfnod yn
yr uned iau cyn treulio'r blynyddoedd
diwethaf yn swyddfa Cyfnod Allweddol 3
ym mloc blwyddyn 7.  Peth prin iawn yw
gweld Mrs Parry ar ei phen ei hun, ati hi
bydd y disgyblion iau yn heidio efo'u poen
yn bol, eu cur yn ben a'u ceisiadau i ffonio
mam 'dwi di 'amhofio' mhres cinio'.  O
adnabod Sheila mae'n annhebyg y bydd  yn
gorffwys rhyw lawer ar ôl ymddeol ond mi

fydd yn cael mwy o amser i weu ac mae hi'n
nain i bump blant.  Un peth y dylai hi
ystyried gwneud ydi ysgrifennu llyfr - mae
ganddi nifer o straeon digri a difyr am y
cymeriadau mae hi wedi dod ar eu traws ar
hyd y blynyddoedd.  Bydd colled mawr ar ei
hôl hi ac rydym i gyd yn Syr Hugh, yn
ddisgyblion ac yn staff, yn dymuno'n dda
iddi.   
Timau ar y Trac
Daeth Tîm Bechgyn Blwyddyn 8 yn gyntaf
ym Mhencampwriaeth NASUWT Eryri.
Byddan nhw’n mynd yn eu blaenau ar
Orffennaf 7fed i gynrychioli Eryri yn
Aberhonddu ym Mhencampwriaeth Cymru.
Llongyfarchiadau hefyd i enethod
Blwyddyn 9 a Blwyddyn 10 a ddaeth yn
drydydd.

Mrs Sheila Parry, sydd yn ymddeol 'leni, yn
rhannu'r gwobrau ar ddiwrnod y mabolgampau. 

Richard Lloyd Jones (fu'n cyfieithu'r deunydd i'r Saesneg) a Meirion MacIntyre Huws (y bardd
fu'n gweithio ar y cerddi efo'r plant) a rhai o ddisgyblion Ysgol Pendalar ac Ysgol Santes Helen.
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CROESAIR

CLIWIAU HAWS
Ar draws
1. Selsig Eidalaidd. (6)
4. Gwyntyllu. (5)
6. Ffals. (3)
7. Injan. (8)
8. ---- Rwdins (Angharad Tomos). (4)
11. Sgwrs. (5)
13. Ffwrn fawr. (4)
15. Gêm gardiau a chwaraeir gyda dau
bac. (7)
16. Mamau ein mamau. (7)
17. Gwen ----, arlunydd Cymreig. (4)
19. Enllib. (5)
21. Gweithwyr swyddfa. (4)
24. Ystafelloedd. (8)
25. Ala ---, lôn yng Nghaernarfon. (3)
26. Baldorddi, arthio. (5)
27. Daw cyn bore Mercher. (3,3)
I lawr
1. Rholyn o femrwn. (5)
2. Cartref y Llyfrgell Genedlaethol. (10)
3. Eiddew. (5)
4. The -----, grŵp Mike Peters. (5)
5, 6. Abaty fu’n destun cerdd gan T.
Gwynn Jones. (6,4)
9. Brwydr yn Texas (1836). (5)
10. Asgell. (5)
12. Griddfanais. (10)
13. Petrus. (5)
14. Tref ym Meirionnydd. (1,4)
18. Lleiaf anodd. (6)
19. Slofi. (5)
20. Aderyn brongoch. (5)
22. Rhieni a phlant. (5)
23. Drama chwerthinllyd. (4) 

CLIWIAU CRYPTIG
Ar draws
1. Ynys yn gosod sialens i bentref (6)
4. Ma’ croes yn cawlio’r stori’n llwyr (5)
6. Mae’r trydanwr yn dechrau troi (3)
7. Mae hi’n mynd i ryfel mewn haf allai
fod yn desog (8)
8. Fe ddaeth i’r amlwg cyn i dlodi ddod
(4)
11. Pan ddaw wyth atom ni daw’r aderyn
yn ôl yma (1’1,3)
13. Llaw Elwyn yn cuddio chwa (4)
15. Bara, ham a chawl i dad y llwyth (7)
16.O. N. Mae Ifor yn ddistaw ddrysu’n yr
arholiadau (8)
17. Cychwyn paentio’n las dŷ mawr (4)
19. Mae John annwyl yn cael rhan o
anrhydedd gan y Frenhines ac yn ŵyr i 15

ar draws (5)
21. Dyn a’i nith yn celu perthynas arall
(4)
24. Wrth roi’r bachyn i ti yn dawel, cei
fymryn (5,3)
25. Dechrau ynys newydd ond nid yma (3)
26. Gwnawn hyn oll yn llon ond heb
glodfori uffern (5)
27. Genod Wyddgrug yn cario erfyn
Daniel Owen (6)
I lawr
1. Hywel bach yn hogyn arall (5)
2. dwy ferch yn rhoi pres ar gerrig (6,1,3)
3. Tropyn o law efallai heb ddechrau
dymchwel ar bentre yn Llyn (5)
4. Merch a thŷ del blêr (5)
5. Yn y comin lliwgar cei hyd i’r colur (60
6. Math o gert neu lori Ifas (4)
9. Crefu am ddinistrio y bil o fil (5)
10. Rhwbiais saim ar un siarc digynffon
(5)
12.Y criw croes sy’n geidwadol yng
Nghymru (2, 8)
13. Hanner Dre i hogyn (5)
14. Mae’n boen i falu pren (5)
18. Sant sy’n swnio fel hen gar (6)
19. Sam’n gadael jam pannas yn y
Dwyrain (5)
20. Cant yno’n y cwm (5)
22. Rhagfynegiad a’r Wyddfa’n ei guddio
(5)
23. Oren wedi drysu ymerawdwr (4)

ATEBION HAWS MEHEFIN
Ar draws
1. Bryn Eglwys. 6. Basten. 7. Ysw. 9.

Amdani. 10. Yma. 11. Ulw. 14. Wad. 15.
Wyr. 16. Normal. 18. Dyn. 19. Artist. 21.
Llyfr Darllen.
I lawr
1. Bwa. 2. Ystum. 3. Ein Tad. 4. Lembit. 5.
Ynysybwl. 6. Breuddwyd. 8. Wy ar dost. 9.
Awyrendy. 12. Anogwr. 13. Oriana. 17.
Astell. 20. Sŵn.

Enillydd: Alvara Roberts,
Ffordd Cwstennin, Caernarfon

ATEBION CRYPTIG
Ar draws
1. Caernarfon. 6. Bradwr. 7. Wes. 9.
Afraid. 10. Nwy. 11. Sêr. 14. Obo. 15. Fel.
16. Niwlen. 18. Log. 19. Meddwol. 21.
Trefaldwyn.

I lawr
1. Côr. 2. Endaf. 3. Norman. 4. Rocedi. 5.
Olwynion. 6. Bwystfil. 8. Swyddogol. 9.
Arolygwr. 12. Anelaf. 13. Gwamal. 17.
Eiddew. 20. Oen.

Enillydd: A. Jones, Stryd Margaret, 
Caernarfon

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

Annwyl Bobl Caernarfon,

Braint a hyfrydwch i mi fel Maer tref

Caernarfon yw cael cyfarch PAPUR DRE

am y tro cyntaf.

Hoffwn gymryd y cyfle i ddatgan diolch

i’m rhagflaenydd, y Cynghorydd Hywel

Roberts, am ei Faeroliaeth am y flwyddyn

a aeth heibio.

Dyma’r trydydd tro i mi gael yr anrhydedd o fod yn Faer y

Dref. Hoffwn ddiolch i’m cyd-Gynghorwyr am y fraint a’r

anrhydedd maent wedi’u rhoi ar fy ysgwyddau, a chyda

cymorth y Faeres, Tegwedd, mi ddylai llong y Faeroliaeth

hwylio yn hwylus gydag iechyd a gofal Duw.

Mi glywaf chi’n gofyn y cwestiwn beth ydyw dyletswyddau’r

Maer, wel cynrychioli'r dref ar wahanol fudiadau, cyfarfod â

Meiri eraill ar hyd arfordir y gogledd ac os byddwch yn

ffortunus, cael cyfle i wledda gydag ambell un, cyfrannu yn

ariannol i wahanol elusennau lleol, ond yn bennaf oll, gweithio

ar ran y dref a’i phobl i ddenu mwy o

fusnesau i gymryd diddordeb yn ein tref a

chroesawu ymwelwyr i’n plith.

Hoffwn dynnu sylw at yr ystafelloedd

moethus sydd ar gael i’w llogi am bris

rhesymol o fewn y Cyngor. Dewch draw i’w

gweld ac unrhyw un sydd yn dymuno

presenoldeb y Maer, cysylltwch ag

ysgrifenyddes y Cyngor, Mrs Gwyneth

Morgan ar 01286 6729943.

Yn gywir,

Huw EdwArds, 

Maer Caernarfon
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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

Ar gyfer eich holl
anghenion yswiriant

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

Tybed sawl un ohonoch sydd, fel fi, wedi
edrych ymlaen am ddiwrnod o lonyddwch
yn pysgota ar eich pen eich hun?  Wedi
dewis y lleoliad a’r amser yn ofalus.  Wedi
cyrraedd a gosod y taclau gyda’i gilydd,
dewis y bluen neu’r troellwr.  Taflu’r bluen
i’r lleoliad gorau am fachiad ac aros gan
wybod nad yw amser yn broblem!   
Dyma’r amser hefyd i sylwi ar yr adar a’r
blodau. Edrych ar hwyaden yn cymryd
arni bod un adain wedi cael ei hanafu rhag
ofn i mi sylwi ar ei nyth a sathru’r wyau.
Ar ôl awr neu ddwy, â dim un pysgodyn
wedi cymryd unrhyw sylw o’m plu, bydd y
cefn yn dechrau blino.  Dyna pryd mae’r
hen lais bach yn sibrwd “wst ti be, fe ddylet
fod wedi dechrau yn is i lawr na’r fan hyn.
Does 'na ddim sgodyn yn fama, dos i lawr
i’r gwaelod.”
Ond anwybyddu’r llais fydda’ i gan amlaf
ac ail ddechrau sgota. Cyn i’r amheuaeth
godi eto “Mae’r bluen anghywir gen ti,
ddali di ddim efo honna.  Mae’n amser i ti
drio’r bluen goch neu felyn;  ty’d, newid dy
blu!”
Ydy, mae’r hen lais bach yna yn

ddiddiwedd ond gwn yn iawn, os gwranda’
i arno mae wedi canu arna i. Fe fydd fy holl
ffydd a’m hyder yn y gêr wedi mynd gyda’r
llif. Felly gwnewch eich dewis a pheidiwch
â newid eich meddwl. Mae angen rheswm
a phrofiad i gyfiawnhau newid meddwl.
Anwybyddwch ac anghofiwch am y llais
bach  twyllodrus yna!
Hwyl ar y bachu.

GLAS Y DORLAN

GENOD Y GOLFF
Prif ddigwyddiad y mis diwethaf i ferched
Clwb Golff Dre oedd y diwrnod agored
MIRI MEFUS gyda golffwyr o bob cwr o
Wynedd, Conwy a Môn yn bresennol. Bu
cystadlu brwd ar ddiwrnod braf o haf a
phawb yn mwynhau eu mefus, hufen a
gwydriad o FIZZ ar y diwedd!
Yn adran yr ymwelwyr, dwy o Henllys,
Ynys Môn aeth a hi gyda Llandrillo
yn ail ac Abergele yn drydydd.
Yn adran genod y Dre Liz Wood a Rhona
Morris oedd ar y brig gyda Nan Bate a
Sandra Garnett yn dynn ar eu sodlau.
Roedd y ddau bâr ar 41 o bwyntiau ond Liz
a Rhona enillodd ar sail sgôr y 9 twll olaf.
Dyma weddill ganlyniadau'r mis
Y Cwpan Gwirfoddol (at Sefydliad y
Galon) :1. Liz Wood  2. Rhona Morris
Medal G.U.W : 1.Luned Fôn Jones   2. Liz
Wood
Tlws St. Teilo  : Rhona Morris
Stableford 9 twll :  Nesta Williams.
Powlen Griffith Evans (Cystadleuaeth 36
twll dros ddau ddiwrnod):
Diwrnod cyntaf : 1.Nan Bate 2.Jean
Patrick.
Yr ail ddiwrnod  :1.Laura Williams
2.Karen Copperwaite
Enillydd y Bowlen :1.Karen Copperwaite
2.Tricia Parkins

Liz Wood a Rhona Morris gyda Llinos
Dinwiddy, capten y merched.

C’MON GENOD

Mae tîm pêl-droed genethod Caernarfon
(dan 12 oed)  wedi cael tymor hynod
lwyddiannus eleni, a’r gobaith yw parhau i
fynd o nerth i nerth a sefydlu tîm o dan 14
oed o’r newydd ar gyfer y tymor nesa.  Ar
hyn o bryd does dim tîm o dan 14 oed yng
Nghaernarfon, ac felly dim parhad i’r
genod hynny fydd yn rhy hen i chwarae
ym mis Medi.  
Felly mae hyfforddwr  y tîm dan 12 oed,
Dei Pritchard a chriw bychan o rieni  yn
ceisio mynd ati i recriwtio!  Mae yna
gnewyllyn tîm yn barod gan fod rhai o’r
merched o dan 12 yn symud i fyny ond
mae wirioneddol angen o leiaf 10 i 12 o
ferched eto.  
Felly os oes gennych chi ddiddordeb

mewn chwarae ac ar hyn o bryd ym
mlwyddyn ysgol 8 a 9 yna cysylltwch!  Ar
nos Fawrth yng nghaeau Ysgol Syr Hugh
mae’r tîm yn ymarfer, ac fel arfer bydd
gemau yn cael eu cynnal ar ddyddiau Sul.
Fe fydd y tîm newydd, fel y tîm o dan 12
oed , yn rhan o gynghrair Genethod
Gogledd Cymru sef y North Wales Girls
Football League. 
Felly os ‘dach chi’n dod o Dre neu o fewn
cyrraedd i Gaernarfon ac yn awyddus  i
ymuno â’r sgwad (neu os gallwch helpu
mewn unrhyw fodd gyda hyfforddi, neu
gynnig nawdd hyd yn oed)  yna mae croeso
i chi gysylltu â’r hyfforddwr Dei Pritchard
ar 01286 671611 neu 07917 856442 neu e-
bost: elinevans5@hotmail.com" 

C’mon genod !

CEFNOGWCH EIN
HYSBYSEBWYR
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SYR HUGH A DYFFRYN NANTLLE YN CREU HANES
Cafodd criw o fechgyn blwyddyn 7 yn Syr
Hugh brynhawn o hyfforddiant pur
wahanol yn ddiweddar. Croesawyd Matt
Pritchard, Swyddog Cymunedol tîm
Rygbi'r Gynghrair y Crusaders o
Wrecsam draw i’r Ysgol.
Roedd yr ymweliad yn rhan o’i daith o
amgylch ysgolion Gwynedd ac roedd yn
canmol sgiliau y Cofis ynghyd â’u
parodrwydd i ymroi 100% i’r sesiwn

ymarfer er gwaetha'r caeau caled!
Yn dilyn y sesiwn ymarfer daeth

disgyblion Ysgol Dyffryn Nantlle (a gafodd
hyfforddiant yn y bore) draw am gêm – y
tro cyntaf erioed i’r ddwy ysgol chwarae
rygbi 13 yn erbyn ei gilydd. Wedi taclo
ffyrnig, pasio celfydd, a rhedeg penigamp
gan y ddau dîm, criw Nantlle oedd yn
fuddugol o 5-4 cais. Pwy a ŵyr, efallai fod
’na egin Crusader wedi ymddangos ar

YR OVAL DACLUS
Mae hi’n altro ar yr Oval.
Mae dros £5,000 wedi cael ei wario ar
wyneb y cae a fydd ‘na ddim gemau
cyfeillgar ar Yr Oval cyn dechrau’r tymor
er mwyn i’r gwair newydd gael amser i
ddatblygu’n iawn.
Dros sawl penwythnos mae gwirfoddolwyr
wedi bod yn twtio’r maes a gyda help
cwmni Mulcair mae’r blerwch rhwng y
stand â’r Hendre wedi diflannu. Ac mae
bron popeth yn cael côt o baent!
Mae trafodaethau ar droed hefyd i

ddatblygu cynllun tacluso tu allan i
furiau’r Oval.  
Ddechrau’r tymor nesa y bwriad yw llunio
cynllun busnes 5 mlynedd a
chyfansoddiad.
Mae bwriad i gychwyn cynllun aelodaeth.
Mae ‘Supporters Direct’ a Chanolfan
Gydweithredol Cymru yn cyd-weithio efo’r
pwyllgor i geisio gwireddu hyn erbyn canol
Awst.
Mae Bryn Williams, Pennaeth Chwaraeon
Ysgol Syr Hugh Owen wedi derbyn y swydd
i ddatblygu tîm ieuenctid - y swydd gynta
o’i bath yn y clwb gan greu tîm i chwarae
yng Nghynghrair Ieuenctid Aberconwy.
Yr unig beth sydd fymryn yn ansicr ar y
funud yw pwy fydd y rheolwr ar ôl i Geraint
Williams ymddiswyddo. Os bydd un wedi
ei benodi – neu fel arall – erbyn i chi
ddarllen hyn o bwt yn PAPUR DRE, mae
un peth yn sicr, mi fydd y sawl gaiff y
swydd yn rheoli tîm mewn stadiwm lân a
thaclus gyda’r gorau yn y gogledd !

Bechgyn Dre a Nantlle yn mwynhau rygbi 13eg gyda Matt Pritchard o’r Crusaders (blaen chwith).

gaeau Syr Hugh. 
Trefnwyd y sesiwn gan Trystan Gwilym
(blaen de yn y llun) swyddog ‘5x 60’ yr
ysgol sydd wedi bod yn hybu’r disgyblion i
fwynhau chwaraeon o bob math. Mae
Trystan yn gadael Syr Hugh ar ddiwedd y
tymor hwn ac yn cychwyn ar swydd dysgu
yng Nghonwy fis Medi. Colled i Syr Hugh
ond newyddion da i Ysgol Porth y Felin.
Pob lwc iddo yn ei swydd newydd.

Cafodd disgyblion Ysgol Syr Hugh ddiwrnod hynod o lwyddiannus yn y ‘Regatta
Môr a Mynydd’ a gynhaliwyd ym Mhlas Menai. Daeth Tomos Owen a Ben Lloyd
Roberts yn 1af yn yr Hwylfyrddio ac roedd tîm yr ysgol yn 3ydd gyda’u cyfanswm
pwyntiau mewn cyfuniad o  hwylio, caiacio a hwylfyrddio. 

GWNEUD MÔR A MYNYDD
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