
PENCAMPWYR!

PAPUR DRE I BOBOL DRE

PAPUR DREPAPUR DRE
Rhifyn 88                                          MAI 2011 Pris 50c 

BE SY YN Y PAPUR? COFIS YN CRWYDRO!

A Buddug ym Mhatagonia
(stori tudalen 3)

Lowri yn India
(stori tudalen 7)

Rhodri yn Thailand
(stori tudalen 6)

Mae hi wedi bod yn dymor a hanner i sawl tîm o Gaernarfon.
Tîm rygbi’r Dre yn bencampwyr y gogledd . Yr ail dîm rygbi yn bencampwyr hefyd. Caernarfon Wanderers yn bencampwyr ail
adran y Welsh Alliance (gweler tud 20). Tîm pêl-droed yr Oval wedi atgyfodi a chyrraedd rownd derfynol Cwpan Barritt a’r tîm pêl-
droed merched yn cael tymor llwyddiannus hefyd. Heb sôn am y genod rygbi (gweler tud 20). Llongyfarchiadau iddyn nhw i gyd. 

Tîm rygbi Caernarfon – pencampwyr y gogledd

Caernarfon Wanderers – pencampwyr ail adran y Welsh Alliance

PapurDreMai2011_PapurDreHydref2010  04/05/2011  22:18  Page 1



ChwaraeonChwaraeonPAPUR DRE PAPUR DRE

PAPUR DRE I BOBOL DRE

Y GENOD AR EU GORAU

Fe aeth tîm genod rygbi Dre drwodd i rownd gyn-derfynol Cwpan Cymru, diolch i fuddugoliaeth hynod o gyffrous ar Y Morfa yn
erbyn Gorseinon o gyffiniau Abertawe. Manon Williams oedd yr arwr, yn sgorio pedwar cais, yr ola yn yr eiliadau olaf un i wneud yn
siŵr bod y Cofis yn ennill o 34 -33 (Erbyn ichi ddarllen hwn mi fydd y genod wedi chwarae yn y rownd gyn derfynol ac ennill
gobeithio!)

DATHLU MAWR YN CAE TOP

NODDI PAPUR DRE
Mae Papur Dre’n ddiolchgar iawn i brif

noddwyr y papur: Cwmni Da,
Cyngor Tref Caernarfon, Cymen,
Galeri, Rondo a’r Black Boy. Os
oes unrhyw un arall yn dymuno dod yn
un o’n prif noddwyr, cysylltwch ag

Eleri ar  01286 674314

Manon ‘Jiws’ a sgoriodd bedwar cais yn erbyn
Gorseinon

Leigh Halfpenny, asgellwr Cymru oedd ar y
Morfa yn cefnogi ei gariad, canolwraig
Gorseinon. 

Roedd ’na gryn ddathlu yn Cae Top ar
ôl i Caernarfon Wanderers ennill
pencampwriaeth ail adran y Welsh
Alliance.
Cipiwyd y tlws, gan wthio Bodedern
i’r ail safle, wrth roi cweir go iawn i
Flaenau Ffestiniog o chwe gôl i ddim.
Penllanw tymhorau o waith caled i’r
tîm, y rheolwyr a’r pwyllgor. Hwn
oedd y trydydd tymor yn olynol i
Wanderers fod yn bencampwyr: o
gynghrair Caernarfon a’r Cylch i
gynghrair Gwynedd a rŵan y Welsh
Alliance.

Medal y pencampwyr i Leo, ond hatric i’w
dad, Jonathan Sadler, yn erbyn Blaenau.
Dylan Peters (2 gôl) a Kevin Hughes oedd
y sgorwyr eraill.

Neil Jat (ar y dde), capten clwb y Caernarfon Wanderers a Gareth Griffiths (capten yn
erbyn Stiniog) yn fuddugoliaethus.
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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

Ellis Davies a’i Gwmni
CYFREITHWYR

Yn gwasanaethu
pobl Caernarfon ers

1898

27 Stryd Bangor,
Caernarfon LL55 1AT

Ffôn:
(01286) 672437

ellisdavies@btconnect.com

www.bwrdd-yr-iaith.org

Cydnabyddir cefnogaeth DEWCH ATOM I BLYGU
PAPUR DRE
Rhifyn:  MEHEFIN 

Noson Plygu:  NOS LUN, MEHEFIN 13        

Yn lle: YSGOL MAESINCLA 

Faint o’r gloch: o 5.00 ymlaen

Deunydd i law’r golygyddion perthnasol 
NOS LUN – MAI 31            
Os gwelwch yn dda

Daw’r rhifyn nesaf o’r wasg 
NOS LUN – MEHEFIN 13  

Y RHIFYN NESAF

WEDI CASGLU
DROS WYTH
MIL O BUNNAU 
Yng Nghyfarfod Blynyddol Cangen
Caernarfon a’r Cylch o Sefydliad y Galon yn
ddiweddar diolchodd y Cadeirydd, Dr.
Tudor Ellis i bawb am yr holl gefnogaeth
dros y flwyddyn a chyhoeddodd trysorydd y
Gangen, Richard Parry, fod £8,043.12 wedi’i
gasglu hyd at ddiwedd Mawrth eleni yn
dilyn amrywiol weithgareddau a hefyd nifer
o roddion. Y gweithgaredd cyntaf am eleni
fydd Bore Coffi yn Adeilad yr Institiwt,
Caernarfon fore Gwener, Mai 20fed –
tocynnau yn £1 ar gael gan aelodau’r
Pwyllgor. Bydd y casgliad blynyddol o dŷ i
dŷ yn digwydd rhwng Mehefin 13eg a’r
25ain. 

TROI SYNIADAU
YN BRES 
Yn ddiweddar, lansiwyd pecyn gwaith gan Frocer Iaith
Peblig er mwyn helpu pobl leol i droi eu syniadau yn bres
drwy ddefnyddio un o’u sgiliau sylfaenol sef y Gymraeg.
Mae’r pecyn yn rhoi arweiniad, gwybodaeth am yr help
sydd ar gael, ac yn rhoi esiamplau o drigolion sy’ wedi
mentro a llwyddo. Mae’r pecyn yn gynnyrch gwaith ar y
cyd rhwng Brocer Iaith Peblig a Chwmni TJB Cymru
Cyf. Ariannwyd y cynllun gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg a
Llywodraeth Cynulliad Cymru fel rhan o brosiect Brocer
Iaith Peblig, prosiect a reolir gan Gymdeithas Tai Eryri.
Hoffai Bet Huws, Brocer Iaith Peblig ddiolch i’r
trigolion, asiantaethau, a ‘role models’ a fu’n rhan o’r
broses o ddod â’r gwaith at ei gilydd ac i bawb a ddaeth
i'r lansiad.
Mi gododd y thema ‘Mentro’ mewn trafodaeth efo
trigolion ward Peblig am sut i greu cyfleoedd gwaith gan
ddefnyddio’r Gymraeg, ac mae Cwmni TJB wedi creu
pecyn ymarferol ac addas i’r ardal. 
Os am wybodaeth bellach am y pecyn a sut i’w
ddefnyddio yna cysylltwch â Bet ar bet@taieryri.co.uk
neu ffoniwch 078248322923.

Bet Huws, Brocer Iaith Peblig efo Gareth Thomas a Cynan
Jones o Gwmni TJB Cymru Cyf.

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

ˆ

ENILLWYR CLWB CANT
Ebrill 2011
1af    Anwen Jones  7
2il     Dan Pyrs     23
3ydd Liz Daniel   72
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CAFFI
BWYTY

BAR
Y Maes, Caernarfon, LL55 2YD

(01286) 673100

Siambrau Banc Lloyds
Caernarfon

Swyddfeydd ym Mangor,
Porthaethwy a Chaergybi

Tudur Owen
Roberts, Glynne & Co.

Ffôn: (01286) 672207

Cyfreithwyr

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

Dros y Pasg
teithiodd criw o
ardal Caernarfon
dros 7,000 o
filltiroedd i
Batagonia ar
daith a drefnwyd
gan Dafydd
Owen o’r
Groeslon i hel
pres at
Eisteddfod Eryri
2012. Roedd
Mirain Rhys yn
un o’r teithwyr
talog:
Un neu ddau o

ddyddiau i mewn i’n gwibdaith o amgylch
Patagonia, fe gawsom brofiad gwefreiddiol o
glywed y genhedlaeth nesaf o siaradwyr
Cymraeg y Wladfa’n canu i ni. Disgyblion
plant Ysgol yr Hendre, Trelew oedden nhw,
ac fe gawsom groeso cynnes iawn ganddyn
nhw, eu rhieni a’r athrawon sy’n eu dysgu. 
Wrth ochr Capel Moriah safai safle newydd
yr ysgol, sy’n cael ei hadeiladu o’r newydd i
ddysgu dros 70 o blant drwy’r Gymraeg. Fe
gawsom sgwrs gyda Nia Wynne, sydd wedi
dod i Batagonia i ddysgu am flwyddyn. Mae
hi’n wreiddiol o Gaernarfon ac wedi bod yn
y Wladfa am dros ddau fis bellach. Mynegai
ei boddhad wrth ddysgu Cymraeg i’r plant

a’u gweld yn datblygu yn eu sgiliau iaith, a’u
dealltwriaeth o ddiwylliant Cymru. 
Roedd yr ysgol yn teithio dros y paith i
Esquel yn ystod yr wythnos honno i gystadlu
mewn Eisteddfod er mwyn dangos eu
talentau mewn cystadlaethau megis dawnsio
gwerin ac adrodd. Er fy mod yn ymfalchïo
wrth glywed y Gymraeg hanner ffordd
rownd y byd, roedd hi’n brofiad hollol
swreal ac anodd i ddod i arfer â hi! Ond ar ôl
sgwrsio gyda rhai o rieni’r plant a darganfod
pa mor bwysig oedd dysgu iaith a hanes
Cymru i’w plant, sylweddolais mor bwysig
oedd hi ein bod ni yno, yn dystion i’r hyn
sy’n digwydd yn Trelew; twf yn adfywiad yr
iaith drwy’r plant. 
Ar ôl gwrando ar y plant yn canu ‘Cân
Hosanna’ i ni, fe wnaethom gyflwyno

cyfraniad ariannol tuag at adeilad newydd
Ysgol yr Hendre, gan mai cyllid rhannol
mae’r fenter yn ei dderbyn gan lywodraeth
Argentina. Pleser oedd cyfarfod â’r criw, a
chael helpu mewn ffordd fach i barhau
traddodiadau dros ganrif oed yn y Wladfa.

Carwyn Jones yn
canmol menter GISDA
Cafodd criw o bobl ifanc GISDA gyfle i
gyfarfod â Carwyn Jones ym Mhlas Menai’n
ddiweddar. Roedden nhw yno i gyflwyno’u
syniadau am fusnes ac un o’r syniadau
hynny yw creu wal ddringo. 
Roedd Carwyn Jones yn amlwg wedi’i
blesio hefo gwaith caled y bobl ifanc.
Meddai: “Rydych wedi dangos i bobl eraill
pa mor anodd yw’r amgylchiadau ar y
funud,  ond bod cyfle rŵan i bethau wella.”
Aeth yn ei flaen i ddweud “Y peth pwysig
ydi: mae’r syniadau yma i gyd yn syniadau
yr ydych chi wedi eu creu. Does neb wedi
gwneud hyn drosoch chi.” 
Mae’r fenter wedi cael arian ychwanegol at
y prosiect er mwyn galluogi’r grŵp i
weithio hefo Ymgynghorydd Busnes. 
Y bwriad ydi ymchwilio a gwneud
ceisiadau am grantiau er mwyn iddyn nhw
allu cychwyn busnes cyffrous.
Yn ogystal â chychwyn busnes eu hunain,
bydd y grŵp yn cael cyfle i fynychu cwrs i
ddysgu bod yn hyfforddwyr dringo ac
ennill cymhwyster hyfforddi er mwyn bod
yn barod ar gyfer y busnes.

Val Williams o Sylfaen, Carwyn Jones, Harri
Morris a Gethin Evans o Gisda.

HENDRE ARALL

Buddug, Nia Wynne a Mirain ar safle’r ysgol
newydd.

Buddug Jones yn
cyflwyno’r rhodd ariannol
i gynrychiolwyr Ysgol yr
Hendre, Trelew

PapurDreMai2011_PapurDreHydref2010  04/05/2011  22:21  Page 3



4

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

7 Stryd y Plas,
Caernarfon

Gwynedd LL55 1RH

Hywel
Williams
Aelod Seneddol
Etholaeth Arfon

CYMORTHFEYDD
Os oes gennych fater yr hoffech ei

drafod gyda'ch AS mewn

cymhorthfa, yna cysylltwch ag ef yn

ei swyddfa yng Nghaernarfon neu

ym Mangor:

Swyddfa Etholaeth, 8 Stryd y

Castell, Caernarfon, LL55 1SE

(01286 672 076)

Swyddfa Etholaeth, 70 Stryd Fawr,

Bangor, LL57 1NR (01248 372 948)

williamshy@parliament.uk

YSGOL SANTES HELEN

John, yr ail o’r dde, oedd enillydd rownd
derfynol y twrnament gwyddbwyll a gynhaliwyd
cyn y gwyliau. 

Dyma blant Blwyddyn 6 yn mwynhau eu
hunain yng Nghaerdydd yn ymweld â’r Senedd
a Stadiwm y Mileniwm.

Cefnogwch Eich Siop Gymraeg! 
Popeth Cymraeg o dan un to: Cryno Ddisgiau,

DVDs,  Llyfrau,  Gemau a Jigsôs, Bagiau i bawb!
Offer cegin,  Mwgiau,  Cadw-Mi-Gei,  Dillad Ysgol,

Hwdis a chrysau-T efo sloganau  amrywiol, a
llawer mwy! Gwasanaeth argraffu - gallem

argraffu neges bersonol o’ch dewis ar
grysau/hwdis, mwg, mat llygoden a mwy! 

www.na-nog.com  01286 676946
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Enillodd tîm pêl-droed yr ysgol y twrnament i
ysgolion Catholig yn y Rhyl. Llongyfarchiadau!

YSGOL Y GELLI
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Croeso cynnes bob dydd
gan

31 Stryd y Bont
Caernarfon

Ffôn: (01286) 672427

Caffi Cei

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. 

Problem
Compiwtar?
Angen cymorth?
Eisiau meddalwedd

am ddim?

Ffoniwch 
John Fraser

01286
676645

Darllenwch Papur Dre a gwyliwch

PORTHPENWAIG
o Ben Llŷn : nos Sul am 9pm

PERTHYN
o bob cwr o Gymru

nos Fercher am 9pm
SGORIO

o Gymru a thu hwnt
bnawn Sadwrn a nos Lun am 10pm 

TAITH GERDDED EISTEDDFOD ERYRI 2012

YSGOL YR HENDRE

Bu holl ysgolion y dre ar daith gerdded ar hyd Lôn Eifion ar drothwy'r Cyhoeddi a chodi cannoedd at yr apêl.

Cynhaliwyd cystadleuaeth gwneud Bonet neu
Gerdyn Pasg yn Ysgol yr Hendre a dyma’r plant
yn dathlu eu llwyddiant ac yn derbyn eu
gwobrau yn y Disgo.  Da iawn chi!

Straeon i’r papur
Anfonwch at Glyn Tomos, 
Ffôn: (01286) 674980

e-bost: tomos882@btinternet.com
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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

GO-AHEAD
TACSI

07760 288009
01286 674400

• CLUDIANT I
FAES AWYR

• 24 AWR Y DYDD
• PRYDLON

A DIBYNADWY
• PRIS CYSTADLEUOL

TEITHIWCH MEWN STEIL

Ty Siocledˆ
Siocled Gorau

17 Stryd y Plas
CAERNARFON
01286 675007

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

Blodyn Tatws
19 Stryd y Plas, Caernarfon

01286 673002

GWYNDAF WILLIAMS A’I FAB
• Trwsio Esgidiau • Copïo Goriadau • Gosod Strapiau a Batri

Oriawr •  Engrafiadau a lysau • Anrhegion i’w engrafu
• Ciosg Lluniau Kodak

27 Stryd Llyn Caernarfon, LL55 2AD. 01286 675433

CÔR DRE YN
YR WYL BAN
GELTAIDD

Côr Dre gafodd lwyddiant yn yr Wyl
Ban Geltaidd - ail yn y gystadleuaeth
i'r corau gyda chyfeiliant ac ail yn y
gystadleuaeth i'r corau heb gyfeiliant.

Fe ellir dweud bod y diolch i’r Llu Awyr
pam bod Rhodri Hughes, cyn ddisgybl, 22
oed o Ysgol Syr Hugh Owen, ac o Bryn
Rhos, Rhosbodrual wedi cael blas
gwirioneddol ar drafeilio’r byd. Ar ôl
graddio yn UWIC, Caerdydd, ymuno â’r
Llu Awyr oedd y bwriad ond pan na ddaru
hynny ddigwydd dyma benderfynu codi pac
a mynd ar ei liwt ei hun i Awstralia. Mis
Ionawr 2010 oedd hynny.  
Cyn mynd i Awstralia roedd wedi arwyddo
gydag asiantaeth gwaith ar y ffermydd yno.
‘Mi wnes hedfan i Sydney a gweithio ar
fferm lefrith am 6 mis. Roeddwn yn
gweithio 6 diwrnod yr wythnos o 6.00 tan
5.00 bob dydd a hynny yng nghwmni
gweithwyr o wledydd eraill. Roeddem yn
byw mewn bynglo ar dir y fferm ac yn
rhannu tŷ efo tri, un o Ffrainc, un o Rwsia
a’r llall o Sweden. Roedd digonedd o waith
ar gael tu allan i’r dinasoedd mawr. Cyndyn
yw yr Awstraliaid eu hunain i weithio yn y
wlad. Gwell ganddynt fyw yn y ddinas a
mwynhau bywyd lan y môr a’r haul.
Dywedir bod oddeutu 4 miliwn o
Almaenwyr yn byw ac yn gweithio yn

Awstralia. Mae digon o waith ar gael yn y
wlad. Roedd un perchen garej yn dweud ei
fod yn hedfan gweithwyr o Nigeria i weithio
iddo! 
Yna ar ddiwedd 6 mis o waith, cododd
Rhodri ei bac eto a chrwydro Fiji, Thailand,
Cambodia, Vietnam a Laos, gwledydd yn
dibynnu yn helaeth ar dwristiaid. (Tynnwyd
y  llun ohono ar y dudalen flaen yn Chiang
Mai, Gogledd Thailand, mewn lle a elwir yn
Tiger Kingdom lle nad oedd y teigrod yn
cael cyffuriau). Yna ar ôl dau fis hedfanodd
Rhodri yn ôl i Awstralia ac i Perth y tro
hwn.  Arhosodd yno am gyfnod cyn symud
ymlaen i Melbourne ac yna Adelaide ac fyny
drwy ganol Awstralia i Darwin. Yna am dri
mis ers y Nadolig, a hynny ar y ffordd adra

Roedd yr hogyn bach sydd efo Rhodri  ar ochr y
lôn ar ei ben ei hun ym mhentref Mikadi sydd ar
lan Llyn Malawi, Malawi 

fe aeth i Affrica a thrafeilio trwy Kenya,
Tanzania, Malawi, Zambia, Botswana,
Namibia a De Affrig’. Yn ystod y daith hwn
mi lwyddodd i gyrraedd copa mynydd
Kilimanjaro.   
Bellach, ac yntau adra efo’i rieni yn
Rhosbodrual, y daith nesaf yw Seland
Newydd. Ei fwriad yw codi pac unwaith eto
ar y 3ydd o Fai a hynny i weithio y tro yma.
Mae’n gobeithio tra y bydd yno y caiff gyfle
i weld gemau rygbi Cwpan y Byd. Hefyd
mae’n gobeithio cael cyfle i wirfoddoli
mewn ambell i stadiwm lle bydd y gemau
rygbi yn cael eu cynnal.  
Ar ôl Seland Newydd ai dyna fydd diwedd
y teithio? ‘Na dwi ddim yn meddwl’,
meddai Rhodri. ‘Mae gen i awydd mynd i
grwydro India, China, Japan a De America’.
Ydi mae’r awydd i grwydro wedi llwyr afael
yn Rhodri! 

AWYDD CRWYDRO WEDI GAFAEL

ˆ

ˆ

Cofiwch gefnogi
ein hysbysebwyr

NODDFA NEWYDD
Ar ôl misoedd o aros a dyheu mae
estyniad newydd Canolfan Noddfa YN
BAROD! Mae staff y ganolfan, y Cylch
Meithrin ac Eglwys Noddfa wedi llwyr
anghofio am sŵn y driliau, diwrnodau
heb wres yng nghanol Mis Ionawr ac
adeiladwyr a gweithwyr yn cerdded nôl
a ’mlaen fel tasa nhw adra (!) Yr unig
beth sy'n bwysig rŵan ydy fod gan
Gylch Meithrin Seiont a Pheblig
gartref newydd hynod o foethus, bod
yno ddwy ystafell gynhadledd newydd
sbon danlli a bod gweddill y Ganolfan
wedi cael adfywiad.
Mae pobl Peblig yn andros o glên ac yn
awyddus i rannu'r Ganolfan newydd
hon efo pawb yn dre, felly, peidiwch a
bod yn swil - dewch draw i gael gweld,
neu cysylltwch â Helen yn y swyddfa i
gael sgwrs; 674713.
Bydd agoriad swyddogol y ganolfan ar
ei newydd wedd yn cael ei gynnal ar
Ddydd Sadwrn, Mai 21 rhwng 12 a 3
gyda'r 'torri rhuban' yn digwydd am 1
o’r gloch y p’nawn. Croeso cynnes i
bawb!

Mererid - Eglwys Noddfa
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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

GO-AHEAD
TACSI

07760 288009
01286 674400

• CLUDIANT I
FAES AWYR

• 24 AWR Y DYDD
• PRYDLON

A DIBYNADWY
• PRIS CYSTADLEUOL

TEITHIWCH MEWN STEIL

Ty Siocledˆ
Siocled Gorau

17 Stryd y Plas
CAERNARFON
01286 675007

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

Blodyn Tatws
19 Stryd y Plas, Caernarfon

01286 673002

GWYNDAF WILLIAMS A’I FAB
• Trwsio Esgidiau • Copïo Goriadau • Gosod Strapiau a Batri

Oriawr •  Engrafiadau a lysau • Anrhegion i’w engrafu
• Ciosg Lluniau Kodak

27 Stryd Llyn Caernarfon, LL55 2AD. 01286 675433

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

Yn fy ngwaith fel Gweithiwr Cymdeithasol
gyda Thîm Gwasanaeth Oedolion,
Gwasanaethau Cymdeithasol, Cyngor
Gwynedd  dw i’n cydweithio yn rheolaidd
hefo Dr Bobby Kurian, seiciatrydd sy’n
hanu o Kerala, talaith yn Ne India.  Mae Dr.
Bobby Kurian yn unigolyn sydd yn rhoi
llawer o’i amser ac ymdrech nid yn unig i’w
waith bob dydd yma ond  mae’n manteisio
ar bob cyfle i wella safonau byw gartref yn
India.
Gyda hanesion am liwiau a diwylliant
cyfoethog India gan Siân Rhun Griffiths, fy
nghydweithwraig  a gwybodaeth bellach am
brosiectau Bobby Kurian, roedd yr awydd i
dreulio amser yn yr India yn gryf iawn.
Felly ar y 29ain o Ionawr 2011 cychwynnais
ar fy nhaith i India gyda fy nghydweithwyr
Siân Rhun a Gwenan Jones, dwy
Weithwraig  Gymdeithasol  a Ceri Morton,
Therapydd Galwedigaethol.
Roedd y daith gyntaf o’r maes awyr yn
brofiad anhygoel! Nid oedd llawer o siarad
ar y daith 4 awr i Kottayam. Yn gyntaf,

roedd y bedair ohonom yn flinedig iawn; yn
ail roedd cael ein cyflwyno i’r byd newydd
yma drwy ffenestri’r tacsi yn wledd i’r
synhwyrau ac yn mynnu fy holl sylw. Yn
drydydd  roedd y profiad cyntaf o ffyrdd a
dreifio India yn brofiad a hanner! Dysgom
yn sydyn iawn nad oes neb yn defnyddio
‘indicator’ ac roedd synau'r holl gyrn ar y
daith gyntaf yn fyddarol!  
Yn syth wedi i ni gyrraedd Kottayam, a heb
lawer o gwsg, cawsom y cyfle i fod yn rhan o
brosiect oedd yn magu hyder a
chysylltiadau i blant ifanc oedd yn dangos
gallu academaidd arbennig ond oedd â
chefndiroedd hynod o dlawd. Roedd cael
treulio amser hefo’r plant yma a’u teuluoedd
yn eu cartrefi yn uchafbwynt bythgofiadwy
i mi. Roedd y plant yn wynebu sefyllfaoedd
anodd iawn ond, yn ddyddiol,  drwy
gymorth y prosiect, roeddynt yn hynod o
hapus ac yn bositif eu hagwedd.  
Roedd llawer o’m hamser yn India yn cael
ei dreulio'n gweithio yn un o brif brosiectau
Bobby, sef canolfan Ashabavan, canolfan  i
ferched dros 18 oed gydag anabledd dysgu.
Roedd Bobby wedi esbonio mai'r grŵp yma
oedd y grŵp mwyaf bregus a gwan o fewn eu
cymdeithas. Yn gyntaf, oherwydd safle
israddol y ferch ac yn ail, oherwydd y stigma
sydd o amgylch anabledd dysgu, gyda llawer

o deuluoedd yn cuddio bodolaeth plentyn
ag anabledd hyd yn oed rhag y teulu ei
hunan. Tra yno, treuliasom ein hamser yn
gwneud amryw o weithgareddau hefo’r
merched. Roedd eu diwrnod yn dilyn
patrwm o ddysgu sgiliau sylfaenol byw,
gweddïo a chanu, chwaraeon ac yn y
prynhawn gwaith crefft.  Yn wir, fe
ddatblygom berthynas agos iawn gyda staff
a merched y ganolfan ac roedd yn anodd
iawn dweud hwyl fawr. Roedd ambell i
ddeigryn ar y diwrnod olaf wrth i ni
ffarwelio.
Ni chefais fy siomi hefo’r lliwiau llachar a’r
bwrlwm oedd ym mhob man. Yn union fel
y disgwyl, cefais amryw o brofiadau
bythgofiadwy. Roedd pob unigolyn am y
gorau i sicrhau fod ein hymweliad yn cael ei
lenwi hefo pob math o brofiadau a daethom
i ddeall yn sydyn yr ystyr tu ôl i’w dywediad
poblogaidd ‘y gwestai yw Duw’. Dwi erioed
o’r blaen wedi dod ar draws pobl mor
groesawgar a gofalus yn y ffordd roeddynt
yn ein gwarchod a’n difetha. 
Bydd sŵn cyrn y ceir, atgofion cerdded y
strydoedd poeth, prysur, lliwgar a llawn
arogl sbeisiau yn aros yn y cof am gyfnod hir
iawn.  Ond yn fwy byth bydd cyfeillgarwch
a gwerthoedd pobl India yn rhywbeth na
wna i fyth eu hanghofio.

STRYDOEDD POETH A SBEISYS 
Taith fythgofiadwy, fydd yn aros yn y cof am
flynyddoedd. Dyna gasgliadau Lowri Mair
Williams o Gaernarfon a thair arall fu yn
India yn gweithio ddechrau’r flwyddyn eleni.
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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 8 person

Un o’r diddordebau a welodd gynnydd
sylweddol yn ei aelodau yn ystod chwarter
olaf yr ugeinfed ganrif yw’r un sy’n olrhain
hanes teulu, neu Hel Achau fel y’i gelwir.
Mae’n dal yr un mor boblogaidd heddiw ac
o’r herwydd penderfynais ofyn i
chwilotwraig brofiadol ac ysgrifenyddes
Cangen Caernarfon o Gymdeithas
Teuluoedd Gwynedd i rannu ei phrofiad â
darllenwyr y golofn hon.
Gofynnais i Miss Norah Davies, 14, Rhes
Segontiwm, am gynghorion ar gyfer rhai
sy’n bwriadu neu eisoes wedi cychwyn hel
eu hachau, ond yn wynebu anawsterau:
Norah, beth fyddai eich cynghorion chi i’r
rhai hyn?
• I gychwyn, buaswn yn eu hannog i gasglu
hynny  o wybodaeth sydd ar gael gan
aelodau o’r teulu sy’n dal yn fyw, neu gan
berthnasau agos iddynt.

• Holi’r teulu a oes dogfennau swyddogol ar
gael i dystio i’r hyn a glywyd gan y tyst
neu un yn perthyn yn agos iddo ef neu hi.

• Penderfynu ar ba riant y dylid cychwyn y
gwaith ymchwil er arbed creu dryswch
rhwng rhai yn perthyn i un ochr neu’r
llall o’r teulu.

• Cychwyn gyda’r cyfrifiad olaf i gael ei
gyhoeddi er ceisio dod o hyd i fanylion am
aelodau o deulu y rhiant dan sylw.

• Canlyn ymlaen i edrych trwy hen
gyfrifiadau yn ôl fesul 10 mlynedd i
olrhain hanes y teulu hyd at 1841 os yn
bosib’. Rhydd hyn wybodaeth am y plant
a fagwyd dros gyfnod a’u lleoliad ar y
goeden deulu.

• Dylid cofio mai o 1841 – 1911 yw
dyddiadau y cyfrifiadau a gyhoeddwyd,
ond ar yr un pryd ni ddylid anwybyddu
dau gyfrifiad arall o bwys a gyhoeddwyd
yn 1794 a 1801. Hynny er mai ychydig o
wybodaeth a geir arnynt a dim ond
pennaeth y teulu a enwir ac yna gwraig a
nifer y plant a morynion a gweision os yn
berthnasol. Mater o gyfri pennau yn
hytrach na rhoi enwau a manylion y
deiliaid oll yn y tŷ.”

Ychwanegodd Norah fel a ganlyn:
“Dyna’n fras yr hyn a ellid ei gael o’r
Cyfrifiadau Swyddogol, ond pedair blynedd
cyn cyhoeddi Cyfrifiad 1841 cyflwynwyd
deddf newydd yn gorfodi pawb i gofrestru
pob genedigaeth, priodas a marwolaeth yn
1837. Hon oedd y flwyddyn y gorseddwyd
Fictoria yn Frenhines Prydain a’r
Ymerodraeth.
Mae’r wybodaeth ar gael mewn archifdai,
llyfrgelloedd ac, ers tro bellach, ar y
cyfrifiadur ar y safle “Free B.M.D” (Births,
Marriages and Deaths). O’i chymharu â’r
hen oes mae hyn yn gam pwysig ymlaen
oherwydd, heddiw, gellir drwy glicio botwm
a rhoi blwyddyn geni, priodi neu farw
unigolyn, ddod o hyd i fanylion gwerthfawr.
Ond un peth y dylid ei bwysleisio er sicrhau
llwyddiant yw mai o’r bedd i’r crud y dylid
archwilio, nid fel arall. Mae hyn yn ffordd o
osgoi syrthio i drap a mynd i ddilyn
ffynonellau anghywir!
Pwysleisir hefyd na cheir yr union

ddyddiad geni, priodi neu farwolaeth ar y
ffynhonnell hon. Rhestrir hwynt yn ôl trefn
y wyddor o dan y chwarter o'r flwyddyn y
bu’r digwyddiad ac i ddod o hyd i’r union
ddyddiad rhaid cysylltu â Chofrestrydd y
Plwyf ac archebu’r tystysgrif priodol.
Dyddiadau y chwarteri yw: Ionawr 1 –
Mawrth 31; Ebrill 1 – Mehefin 30;
Gorffennaf 1 – Medi 30 a Hydref 1 –
Rhagfyr 31.
Cyn i’r ddeddf hon ddod i rym eglwysi’r
plwyf oedd yn gyfrifol am gadw record o
fedyddiadau, priodasau a chladdedigaethau
ac mae’r ffynhonnell hon yn un werthfawr
dros ben a llawer o’r wybodaeth wedi cael ei
llungopïo a’i throsglwyddo i ofal archifdai
cyfagos. Yna, gyda’r cynnydd mewn
addoldai anghydffurfiol, daeth y capeli yn
gyfrifol am gadw’r un math o wybodaeth,

ond gyda’r gostyngiad yn nifer y capeli hyn
dros y blynyddoedd aeth rhai ar ddifancoll,
er bod eraill ar gael yn y Llyfrgell
Genedlaethol yn Aberystwyth ac ambell un
mewn archifdai hyd y wlad. Bydd llawer o
bobl dre yn llawenhau o wybod bod y cyfan
o’r dogfennau o hen Gapel Moreia,
Caernarfon, wedi cael eu hachub o’r tân a
ddifrododd yr addoldy yn 1976 ac ar gael yn
Archifdy Caernarfon.”
Diolch yn fawr i chi Norah. Mae’n syndod
faint o wybodaeth angenrheidiol a
lwyddoch i’w roi mewn byr eiriau ac a fydd
yn fuddiol dros ben i rai’n bwriadu olrhain
hanes eu teulu. Cyn terfynu a oes gennych
ragor o sylwadau neu gynghorion i gynnig
iddynt?
“Wel oes. Dylwn fod wedi cyfeirio at y ffaith
bod llawer o wybodaeth ar gael mewn hen
rifynnau o bapurau newydd lleol ac y dylid
bob amser edrych ynddynt yn yr archifdai
am achlysuron, megis priodas, genedigaeth
ac yn enwedig claddedigaethau lle ceir yn
aml deyrnged i’r ymadawedig yn rhoi
braslun o uchelbwyntiau ei fywyd neu ei
bywyd.
Yn ail buaswn yn eu cynghori i ymuno â
chymdeithas sy’n arbenigo yn y pwnc fel
Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd
sy’n cyhoeddi dau gylchgrawn yn flynyddol
ac yn rhestru llawer mwy o wybodaeth na
ellid ei gynnwys yn yr erthygl hon. Mae
Cangen Caernarfon o’r Gymdeithas yn
cyfarfod yn Ystafell Gymdeithasol y
Llyfrgell am 7 o’r gloch y Nos Iau olaf o bob
mis trwy’r Gaeaf ac fe geir anerchiadau gan
haneswyr a chwilotwyr profiadol.”
Gair i gall, yn  wir, a gwn y bydd y
darllenwyr yn edrych ymlaen am wybod
rhagor am y pwnc hwn yn rhifyn Mehefin o
Papur Dre, lle bydd Norah yn  helaethu ar ei
phrofiad fel chwilotwraig ac yn rhoi
enghreifftiau o anawsterau y daeth ar eu
traws wrth olrhain hanes ei theulu.
Os bydd rhai ohonoch wedi cael eich
hysgogi i ddysgu mwy am y pwnc hwn,
awgrymaf ichi ymuno â Changen
Caernarfon o Gymdeithas Teuluoedd
Gwynedd, trwy fynd i un o’r cyfarfodydd yn
y Llyfrgell. Cynhelir y cyfarfod nesaf ar y
Nos Iau olaf o fis Medi sef y 29ain am 7 o’r
gloch yn brydlon. 

T MEIRION HUGHES

HEL ACHAU

Norah Davies, Gwreiddiau Gwynedd
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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.
01286 674140

OWEN GLYN OWEN CYF
Cigydd i’r Tai Bwyta Gorau

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

UN SAFON –
Y SAFON GORAU

AELOD O URDD CIGYDDION

Sefydlwyd 1939

Tafarn gartrefol a chlyd
Cwrw da, gwasanaeth cyfeillgar

Ffôn: (01286) 672871

Jason Parry
16 Stryd Bangor
Caernarfon

Ffôn:
(01286) 672366
Symudol:

07900594279

Yr Alexandra

GO-AHEAD
TACSI

07760 288009
01286 674400

• CLUDIANT I
FAES AWYR

• 24 AWR Y DYDD
• PRYDLON

A DIBYNADWY
• PRIS CYSTADLEUOL

TEITHIWCH MEWN STEIL

Ty Siocledˆ
Siocled Gorau

17 Stryd y Plas
CAERNARFON
01286 675007

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

Blodyn Tatws
19 Stryd y Plas, Caernarfon

01286 673002

GWYNDAF WILLIAMS A’I FAB
• Trwsio Esgidiau • Copïo Goriadau • Gosod Strapiau a Batri

Oriawr •  Engrafiadau a lysau • Anrhegion i’w engrafu
• Ciosg Lluniau Kodak

27 Stryd Llyn Caernarfon, LL55 2AD. 01286 675433

GO-AHEAD
TACSI

07760 288009
01286 674400

• CLUDIANT I
FAES AWYR

• 24 AWR Y DYDD
• PRYDLON

A DIBYNADWY
• PRIS CYSTADLEUOL

TEITHIWCH MEWN STEIL

Ty Siocledˆ
Siocled Gorau

17 Stryd y Plas
CAERNARFON
01286 675007

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

Blodyn Tatws
19 Stryd y Plas, Caernarfon

01286 673002

GWYNDAF WILLIAMS A’I FAB
• Trwsio Esgidiau • Copïo Goriadau • Gosod Strapiau a Batri

Oriawr •  Engrafiadau a lysau • Anrhegion i’w engrafu
• Ciosg Lluniau Kodak

27 Stryd Llyn Caernarfon, LL55 2AD. 01286 675433

Parc Sgêtbords
Mae’n gyfrinach. Ond ‘Teyrnas Rhwng’ ydi
parc sgêtbords Coed Helen. 
Mae ffiniau syth a rhwydi saff y cyrtiau tenis
wedi hen fynd. Y Rhwng sy’n diffinio’r lle
heddiw. 
Rhwng naw a phymtheg ydi oed trigolion
Teyrnas Rhwng. Ac maen nhw fwyaf eu
hunain rhwng daear a nef - yn hofran yn y
gofod gwag sydd rhwng brig un ramp a’r un
nesaf, eu holwynion yn troi trwy’r aer a’r
byrddau duon yn syrffio tonnau’r gwynt. 
Wrth eu gwylio yn hedfan trwy’r nunlle
dirgel a dros-dro hwnnw, mae amser ei hun
yn stopio. Mae sgrechfeydd plant bach y cae
swings yn pylu, sgwrsio’r picnicwyr yn
distewi, a seiren Pont yr Abar yn pellhau -
nes daw crash y sgêtbord ar y tir, sgrwnsh
olwynion ar darmac, a rheg o ryddhad, neu
o siom. 
Wedyn bydd amser yn dechrau eto...
Tresmasu y mae pawb sy’n rhy hen neu’n
rhy ifanc. Buan y bydd plant bach yn blino
ar drio dringo’r llethrau metel. Bydd pawb
dros ddeunaw bacio’n ôl - i ddiogelwch eu
ceir neu hyd yn oed i’r coed. Ond nid
sgêtbordwyr ydi pawb sy’n perthyn: mae
rhai yma i fwynhau cymundeb ac i rannu
cyfrinachau.
Mae gan Deyrnas Rhwng ei rheolau ei hun,
a’r rheiny’n tynnu’n groes i reolau iechyd a
diogelwch y Cyngor. Dydi’r  hysbysfwrdd
plastig ddim ond yno i’w anwybyddu. Yr
unig ‘ddillad gwarchod’ welwch chi ydi
crysau-T sgleiniog. Yr unig ‘helmedau

caled’ ydi capiau pig. A’r unig iaith ydi iaith
y graffiti - iaith sydd rhwng protest a
dathliad - ac mae honno’n annealladwy i
bawb ond sgêtbordwyr y dre. Pwy neu beth
ydi Soda, the Cofi Wars? Pam yn y byd
mae’r Crwban Lliwgar yn gwenu? Ai yr un
un ydi Dion Bach a’r Peintiwr Bach? Ai
darllenwr y graffiti ydi’r Lembo? A phwy
sy’n gorchymyn Neud nid Deud? Dim ond
trigolion Teyrnas Rhwng sy’n gwybod.
Ar adeg o Rwng y mae’r parc sgêtbords ar ei
orau, wrth gwrs. Rhwng cau’r ysgol ac amser
te. Rhwng dau olau. Rhwng gwanwyn a haf
- pan fydd Coed Helen wrthi’n deilio, ac
oglau garlleg gwyllt yn sur, braidd, yn y
ffroen. Os mentrwch chi yno bryd hynny,
efallai y cewch chi gip ar Deyrnas Rhwng.
Oedwch i wylio’r sgêtbords yn hofran
rhwng daear a nef.
Bydd amser yn stopio. A byddwch
chithau, dresmaswr, yn cofio am
gyfrinachau Teyrnas Rhwng, ac am y
llefydd bach rhwng hynny fu mor bwysig
inni i gyd yn y cyfnod dirgel a dros-dro
rhwng bod yn blentyn a dod i oed.

CORNELI BACH Y DRE

01286 672352
Yr unig fferyllfa annibynnol

yn y dre. Gwasanaeth
agos-atoch o’r safon uchaf.

Cyngor, moddion a
chymwynasgarwch.

FFeryllFa’r Castell

gan Angharad Price
Mae dau arlunydd sy’n
byw yng Nghaernarfon -
Steve Pablo a Thomas Sam
Pedro - wedi dangos tipyn
o fentergarwch ac wedi
agor stiwdio waith ar y cyd
yn Neuadd yr Hen
Farchnad.  Mae Thomas
Sam Pedro yn arlunydd o

Sbaen ac mae Steve Pablo, sy’n enedigol o
Gaernarfon, yn wyneb cyfarwydd mewn
gwyliau ‘blŵs’ ledled Prydain lle bydd yn
gwerthu ei ddarluniau o gerddorion - ac yn
perfformio ambell dro hefyd!  Mae’n
dechrau dod yn wyneb cyfarwydd i
gystadleuaeth Cân i Gymru erbyn hyn
hefyd.  Daeth yn drydydd ddwy flynedd yn
ôl a llwyddodd i gyrraedd yr wyth olaf eto
eleni gyda’r gân ‘Fy Mhlentyn I’.  Mae
darluniau Steve a Thomas yn cael eu
harddangos ochr yn ochr yn y stiwdio.  Er
bod gwahaniaethau amlwg rhwng arddull y
ddau arlunydd, mae arlunio yn agos iawn at
galonnau’r ddau ohonynt.  Yr oedd
ganddynt arddangosfa yn ddiweddar yn
Galeria Arte Imagen, oriel gelfyddyd fodern,
yn A Coruña, Sbaen a theimlai Steve ei bod
wedi bod yn fraint cael llofnodi llun bach o’i
eiddo yn llyfr yr oriel a gweld ei enw yn
ymddangos ymysg rhai o arlunwyr
blaenllaw Sbaen.  Yn dilyn llwyddiant yr
arddangosfa honno, penderfynodd y ddau
gydweithio a sefydlu stiwdio yng
Nghaernarfon. Mae Steve eisoes yn cynnal
clwb celf bob nos Lun rhwng 7 a 9, lle bydd
yr aelodau yn arbrofi gyda gwahanol
dechnegau, yn fwyaf arbennig olew, dyfrlliw,
pastel, lluniadu, acrylig ac ati.  Mae croeso i
chi gysylltu â Steve os oes diddordeb
gennych mewn ymuno â’r clwb, naill ai drwy
alw yn y stiwdio neu drwy ymweld â’r wefan:
artpablo.com.  Mae drws y stiwdio bellach ar
agor ac mae’n werth galw i mewn i’r Hen
Farchnad i weld yr arddangosfa drawiadol
sydd yno. Cynhelir yr agoriad swyddogol
nos Wener 20fed o Fai am 7 o’r gloch a bydd
croeso mawr yno i unrhyw un sy’n
ymddiddori mewn celf.      

STIWDIO
PABLO A PEDRO

Pablo
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Mae’r wyl yn dyfod
£35,000

£14,000

Os bydd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd y flwy
ddyn nesa

hanner cystal â gŵyl y cyhoeddi yna mi fydd yn chwip
 o achlysur.

Roedd miloedd – hyd at chwe mil medden nhw – yn go
rymdeithio

o Ddoc Fictoria i’r Castell. Daeth adrannau ac ysgolio
n o bob cwr

o Arfon a Llŷn ac Eifionydd i dynnu sylw pawb at y
 ffaith bod

Prifwyl yr Urdd yn dod i feysydd braf Glynllifon 
y flwyddyn

nesaf. Roedd hi ar yr union safle ym 1991.

ˆ

Clamp o

Gyngerdd
Nos Wener

, 20 Mai 20
11 yng Ngh

apel

Salem, Cae
rnarfon am

 7 o’r gloch
. 

Eitemau ga
n 

GORAU CA
ERNARFO

N: 

Côr Meibio
n, Côr Cof

nod, Côr D
re.

Ysgolion: G
elli, Hendr

e, Maesinc
la,

Santes Hel
en, Ysgol S

yr Hugh O
wen. 

Unawdwyr
: 

Meinir Ro
berts ac El

en Gwenll
ian

Tocyn £5 P
lant £3.

Elw’r noson
 at apêl leol

Eisteddfod
 yr Urdd

Tocynnau a
r werth yn 

yr ysgolion
 a

Chwmni Se
ren Arian, 

Y Maes,

Caernarfon

Mae'r gro
nfa'n cyny

ddu!
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   d! TAITH GERDDED NODDEDIG

CLWB MYNYDDA CYMRU
Bydd Clwb Mynydda Cymru yn trefnu taith gerdded

 noddedig (Taith

Goffa Llew ap Gwent) o gwmpas ffiniau ardal Eistedd
fod yr Urdd Eryri

ddydd Sadwrn, Mehefin 11. Bydd yr holl arian yn
 mynd i goffrau

Eisteddfod yr Urdd Eryri 2012.

Gallwch gasglu i’ch pwyllgor apêl lleol neu i’r gronfa 
ganolog. 

Bydd naw taith wahanol yn cychwyn am 9.30 y bore. 
 

I gael manylion y teithiau, cysylltwch ag Alun Robert
s 01286 677208 

PWYSIG: Cofiwch hysbysu arweinydd/ion y daith os 
ydych yn meddwl

cerdded. Eich cyfrifoldeb chi fydd canfod eich ffordd
 adref ar ddiwedd

y daith.

LANSIO LLYFR
NORMAN CLOSS
Nos Fercher Mai 18, Canolfan

Llanberis am 8pm. Lansio Cyfrol

Cerddi'r Garreg Ateb, Norman Closs.

Arweinydd y Noson, Dei Tomos.

Bydd y gyfrol ar werth am £5 yr un a'r

elw i'w rannu rhwng Plas Pengwaith a

Tharged Llanberis at Eisteddfod Eryri

2012. Croeso cynnes i bawb.
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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   

CIROPODI PODIATRI

Iola Roberts

M.Ch.S.  S.R.Ch.

Galwadau i’r cartref

25 mlynedd o brofiad

HPC cofrestredig

symudol:

07771 278633

Sgynnoch chi hen luniau yn y tŷ sydd wedi pylu? Neu luniau efo
darnau ar goll? Neu ella fod un o’r plant wedi sgriblan dros lun
gwerthfawr neu rywun wedi colli tropyn o goffi dros eich llun
priodas. Peidiwch â phoeni – bosib iawn y gall Colin Barker eich
helpu chi.
Gweithio efo cwmni Antena ar raglen Uned 5 oedd Colin tan i’r
gyfres ddod i ben ac fe benderfynodd o gychwyn ar fenter newydd
efo cymorth gan gynllun Llwyddo yng Ngwynedd. Mi aeth o ati i
ddysgu sut i drwsio a gwella lluniau drwy ddarllen llyfrau a dilyn
gwersi ar-lein ac erbyn hyn mae ganddo fo’i fusnes ei hun yn Twtil
o’r enw Adluniad.
Meddai Colin: “Mae hi'n bosib gwella’r rhan fwyaf o luniau os nad

yw'r llun wedi’i ddifrodi gormod e.e. ailosod rhannau coll, cael
gwared ar namau fel marciau beiro neu unrhyw fath o staen.”
Yn y llun yma o Bontnewydd, mi fu’n rhaid iddo fo gael gwared ar
grafiadau, cywiro'r lliw ac wedyn ailosod y rhannau o'r llun oedd ar
goll. Roedd hi'n bosib ail-greu rhannau o'r adeiladau drwy 'glonio'
rhannau o'r llun oedd dal yn gyflawn. Yr unig beth sy’n hollol
amhosib yw ail-greu wynebau pobl sydd ar goll yn gyfan gwbl. 

Y stori tu ôl i’r llun
Y peth difyrraf am y gwaith yn ôl Colin yw ei fod yn cael cyfle i
gyfarfod â phobl wahanol a phob un o’r rheini a’i stori am lun.
Meddai “Yn ddiweddar, mi ges i alwad ffôn gan rywun oedd wedi
’nabod aelodau o'i theulu ar yr hysbyseb roeddwn i wedi’i dosbarthu
o gwmpas yr ardal. Roedd y 4 llun wedi'u dewis ar hap o blith rhyw
300 o hen luniau mewn bocs roedd nain wedi’i gadw dros y
blynyddoedd, felly roedd o’n dipyn o gyd-ddigwyddiad - yn
enwedig gan fod y lluniau hyn dros drigain oed o leia.” 
Mae Colin yn gweithio hefyd fel dylunydd graffeg llawrydd ac yn
cynhyrchu amrywiaeth o waith, o logos i cartwnau. Mae o newydd
gwblhau darluniau ar gyfer llyfr addysgiadol yn Siapan – llyfr a
sgwennwyd gan ei gefnder sy’n athro Saesneg yn Nagoya.
Felly, os oes gennych chi hen lun yn rhywle isio’i drwsio neu os
ydych chi’n chwilio am rywun i wneud logo neu gartŵn, cysylltwch
â Colin 01286 675416, post@adluniad.co.uk. Mae ’na fwy o
enghreifftiau o’i waith i’w gweld hefyd ar ei wefan
www.adluniad.co.uk.

Bywyd Newydd
i Hen Luniau

Dal trên i Fangor...??

Yn anffodus, does dim gwirionedd yn y si fod y gwasanaeth
trên i Fangor yn ailddechrau.
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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
EBENESER

Gwasanaeth am 10 y bore
Mai 
15  Mr Eurfryn Davies, Ynys Môn 
22  Y Gweinidog, Y Parch. Gwynfor
Williams  
29  Mr. Arwel Williams, Caernarfon  
Mehefin
5  Mr. Dafydd Barker Jones, Croesoswallt

CAERSALEM 
www.caersalem.com

Mai 15: 10am
Rhys Llwyd, 5.30pm - Denis Young
Mai 22: 10am
Dewi Tudur, 5.30pm - John Robinson
Mai 29: 10am
Arwel Jones, 5.30pm - Kent Morris
Mehefin 5: 10am John Treharne, 
5.30pm - Rhys Llwyd

SALEM
Mai 15: 10 a.m. a 5 p.m. 
Y Gweinidog, y Parch. J.Ronald Williams
Mai 22: 10 a.m. Y Gweinidog, 5 p.m.
Y Parch. John Lewis Jones, Bae Colwyn.
Mai 29: 10 a.m. a 5 p.m. Y Gweinidog
Mehefin 5: 10 a.m. a 5 p.m. Y Gweinidog.

SEILO
Mai 8    Parch Robert Parry
Mai 15  10am Parch Gwenda Richards, 5.30
Oedfa Undebol
Mai 22  10am Parch trefor Jones, 5,30 Mr
A.W. Roberts
Mai 29  Parch Gerallt Lloyd Evans
Meh 5   Parch Gwenda Richards

NODDFA
Gwasanaeth am 3 Ysgol Sul am 2:30 oni
nodir yn wahanol
Bydd paned ar ôl pob gwasanaeth
Mai 15fed - Gwasanaeth Cymorth Cristnogol
am 3 o'r gloch.
Ni chynhelir yr Ysgol Sul
Mai 22 - Parch Gwenda Richards
Mai 29 - Parch Olwen Williams
Mehefin 5ed - Cymun - Parch John Roberts

Ar gyfer eich holl
anghenion yswiriant

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

Derbyn Aelodau yn Seilo

Cafwyd oedfa hyfryd yn Seilo ar fore Sul y Pasg pryd y derbyniwyd pedwar ar ddeg o bobol
ifanc yn gyflawn aelodau o eglwys yr Arglwydd Iesu Grist.  Cymerwyd rhan yn yr oedfa gan
Dr  Gwyn Lewis, Catrin Hughes, Euros Clwyd Jones a Meinir Wyn Roberts.  Cyflwynwyd
tystysgrif a Beibl i’r ieuenctid gan Dr Gwyn Lewis, ysgrifennydd yr eglwys.  Yr organydd
oedd Alun Llwyd.  Y rhai a dderbyniwyd oedd: Daniel Sion Hughes,  Catrin Mair Hughes,
Delyth Wyn Jones; Elenid Rhys Williams; Gwen Angharad Thomas; Manon Fôn Owen;
Rhiannon Wyn Roberts; Gwen Ffion Owens; Eirian Haf Owens; Owen Alun Puw Williams;
Sara Pennant; Elli Meleri Jones; Manon Wyn Roberts; Efa Non Davies. Llongyfarchwn hwy
a dymuno bendith Duw ar eu llwybr.

Cynhaliwyd gorymdaith y Pasg drwy'r dre ar
ddydd Gwener y Groglith dan ofal Cyngor
Eglwysi'r Dre.

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

PASG YNG
NGHAERNARFON 
Cafwyd digon o gyfle eleni  i ddathlu'r Pasg
yn y Dre. Trefnwyd gwasanaethau gan yr
eglwysi'n unigol a rhai dan adain Cyngor
Eglwysi'r Dref. Y Cyngor Eglwysi oedd yn
gyfrifol am oedfa nos Iau Cablyd. Cynhelir
yr oedfa y rhan fwyaf o’r amser yn Eglwys
y Santes  Fair ond eleni fe’i cynhaliwyd yn
Festri capel Salem. Wedi cyrraedd y festri
yr hyn oedd yn eich wynebu oedd cylch o
gadeiriau gyda bwrdd hir isel a lliain gwyn
ac arno  roedd  tywel, bowlen, jwg o ddŵr,
Beibl oedd ar agor ym mhennod 17 o
Efengyl Ioan,  bara a gwin. Wrth fyfyrio ar
rhain fe’n hatgoffwyd o'r cysylltiad oedd
rhyngddynt â’r hyn ddigwyddodd yn yr
Oruwchystafell noson cyn i Grist gael ei
groeshoelio.  Ddydd Gwener y Groglith
cychwynnwyd y gweithgareddau gydag
oedfa Gymun yn Ebeneser gyda'r
Orymdaith o amgylch y dref yn dilyn. 
Braf oedd gweld  cynifer yn gorymdeithio

gyda chroestoriad  oedran  rhwng  dwy  a
phedwar ugain oed! Ar yr Orymdaith
arhoswyd i ddarllen o'r Ysgrythur a chanu
emyn. Gweithgarwch olaf y Cyngor oedd
oedfa Undebol nos Sul y Pasg yn Ebeneser.
Braf oedd y cyfle i fynegi unwaith eto hen
gyffes gyfarwydd o Wasanaeth Pasg yr
Eglwys Uniongred: 'Crist a gyfododd! Efe
a gyfododd yn wir!'  
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SÂL YN Y BORE.
Wel, mae na lecsiwn i’r Cynulliad wedi bod,
a lecsiwn arall nad oedd neb i’w weld yn ei
dallt. Da di’r Cynulliad, bys pasus i’r henoed
a presgriptions am ddim i bawb. Rhyfedd sut
mae’r pobl oedd ddim isho’r cynulliad (ac
sy’n dal i’w slagio fo) yn berffaith barod i
ddefnyddio’r bys pas ar ôl cyrraedd 60 ac yn
cymryd eu ffisig am ddim yn y cemist. Ta
waeth, mae’r Cynulliad wedi mynd un cam
ymhellach rŵan. Pan ddeffrais i’n
ddiweddar ar ôl seshiwn hegar ofnadwy, fy
mhen i’n curo, fy mrên yn trio dengid a
ngheg i fel tu mewn i hosan tramp, mi
gofiais i am y Cynulliad. Daeth rhywbeth o’n
i di glywed ar y radio yn ôl i mi fel fflach.
I lawr â fi i’r siop gemist a gofyn am y
morning afftyr pil. Dyma’r boi yn sbio’n od
arnaf i dros ei sbectol gan ofyn ‘pam?’
Eglurais ym mod i’n sâl fel ci ar ôl meddwi’n
dwll y noson gynt. Doeddwn i ddim yn cofio
rhyw lawer o ddiwedd y noson  a mod i felly
isho’r morning afftyr pil...am ’i bod hi’n
morning afftyr! Roedd o’n sbïo arna’ i rŵan
fel tasa na gyrn yn tyfu allan o’n nhalcen i, ac
eglurodd fod y bilsan mond ar gael i fodins.
Secsism ta be? ‘R’on i ar fin dechra dadla am
y busnas secsism yma pan sylweddolais fod
pawb arall yn y siop yn sbïo arnaf fi yr un
fath â’r cemist. Teimlais fy nhalcen. Doedd
’na ddim cyrn a ffwr’ â fi reit handi i gael rî-
thinc. Cyn i mi roi’n nhroed ar y pafin
clywais lot o chwerthin tu ôl i mi. Chwerthin
am ben rhywun sâl - dyna ’chi bobl neis! Dw
i am sgwennu at 'yn Aelod Cynulliad ni i
gwyno. Pam ddylia fodins sy’n meddwi gael
eu ffafrio?  Morning afftyr pils i bawb plîs !
Mae rhaid deud mai cryn siom – a sioc -
oedd methiant Barcud. Meddyliwch am yr
holl arian sydd wedi diflannu o’r economi
leol. Mae 'na fai yn rhywle, ond does neb yn
gallu egluro’n iawn beth oedd y broblam.
Oedd 'na fai ar y Cynulliad? Pam gadael i
Barcud fynd i’r wal a rhoi cytundeb
darlledu’r Cynulliad i gwmni o Lundain?
Oni ddylia’r Asembli ffafrio cwmnïa
Cymreig? Ond dim ond un o broblemau
Barcud oedd hyn’na mae’n siŵr, beryg bod
'na lawer o resymau eraill dros fethiant y
cwmni. Rŵan mae stiwdio Barcud, yn ôl pob
tebyg, yn mynd i gael ei throi yn ganolfan
ddringo o safon. Grêt i weld rhywbeth yn
tyfu o shambyls Barcud.
Yn olaf, mi ddylai Llywodraeth y Cynulliad
feddwl am enw newydd yn Saesneg. Welsh
Assembly Government yn lond ceg, tydi?
Felly WAG sydd yn cael ei ddefnyddio. I
bron pob dyn WAG ydi fodins a gwragedd
[wives and girlfriends] pêl-droedwyr
cyfoethog, hynny ydy, llwyth o bimbos yn
meddwi mewn chydig iawn o ddillad. Mi
allai hyn greu hedleins od
iawn yn y papurau: “WAG
gives Free Morning After
Pills to WAGS!” 

HOLI’R
CYNGHORWYR 
Roy Owen

Enw: William Roy Owen
Ymhle cawsoch chi’ch magu?
Yng Nghaernarfon.
Sgynnoch chi deulu a beth yw eu hanes?
Mae gen i bartner, Margaret, merch sy’n
byw yn Wrecsam, dau o wyrion ac un
wyres; mam a dad yn byw yn Llanwnda a
dau frawd ac un chwaer.
Beth ydych chi’n ei hoffi am fod yn
Gynghorydd Sir?
Gweithio hefo pob math o bobl a gallu
gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl.  Dw i
hefyd yn mwynhau bod yn Arweinydd
Portffolio Dysgu Gydol Oes, yn aelod o
Fwrdd Cyngor Gwynedd ac Arweinydd y
Grŵp Annibynnol.  Mae hyn yn fy nghadw
yn brysur iawn!
Beth ydych chi fwyaf balch ohono ers
eich ethol yn Gynghorydd Sir? 

Ysgol newydd i’r Hendre a gweithio gyda
llawer o brosiectau llwyddiannus arall yng
Nghaernarfon.
Pwy ydy’ch arwr?  
Fy nhad.
Beth ydy’ch atgof hapusaf fel plentyn?
Cael fy nwyn i fyny mewn awyrgylch teulu
hapus braf gyda’m brodyr a’m chwaer.
Beth ydy’r teclyn pwysicaf yn eich eiddo? 
Fy nghyfrifiadur!
Beth ydy’ch hoff bryd bwyd?
Cyri a reis
Beth hoffech chi ei weld yn digwydd yng
Nghaernarfon yn y dyfodol?
Mwy o waith i bobl yr ardal, pobl ifanc yn
gallu fforddio i brynu cartref a chymuned
ddiogel i bawb.
Pa dri pherson fuasech yn eu gwahodd
am bryd o fwyd?
Syr Alex Ferguson, Tywysog William a
Tudur Owen!
Beth sydd yn eich tristáu/gwylltio am
Gymru?
Diffyg cadw ein pobl ifanc oherwydd nad
oes waith iddynt.
Beth sy’n gwneud i chi chwerthin?
Rhaglen gomedi “Only Fools and Horses”!
Pa ddigwyddiad wnaeth achosi mwyaf o
embaras i chi?
Y noson wnes i gael fy sefydlu fel Maer
Caernarfon yn 2004 - roeddwn i wedi
anghofio fy sbectol darllen!
Beth/pwy fu/yw’r dylanwad mwya ar eich
bywyd?
Fy mam - am ei bod hi wedi bod yna i’m
helpu bob tro a gwneud yn siŵr mod i’n
llwyddo.

FFILBI
… yn gwylio
a gwrando!

14

´

´
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AM FUNUD

Dydi Ann Widdecombe mo’r siriolaf o
ferched; ddim yn fath o bersonoliaeth
yr hoffwn i ddeffro yn ei hwynebu hi ar
yr un gobenydd.   Dyna’r argraff a geir
o’i gwylio neu’i gwrando.   Ond cyn
ymddeol, bu’n Aelod Seneddol
adnabyddus am ymron i chwarter
canrif.  Cyn belled ag mae’i
gwleidyddiaeth hi yn y cwestiwn, gwaed
glas iawn sydd yn ei gwythiennau.  Eto,
fe dorrodd lwybr unig iddi’i hun ar sawl
cwestiwn a’r llwybr hwnnw, ar dro, yn
un amhoblogaidd i’w gerdded.
O’i gwylio a’i gwrando gellid ei
dychmygu’n rhoi blaen troed i unrhyw
gwrcath a ddeuai i’w gardd.  Ond y
gwrthwyneb ydi’r gwir.  Mae’n ffond
ryfeddol o anifeiliaid ac roedd hi’n un
o’r ychydig aelodau o’r Blaid Geidwadol
a wrthwynebai hela llwynogod gyda
chŵn.  Tali-ho!  Dyna oedd cri bron bob
Ceidwadwr arall.  Ond nid Ann
Widdecombe.
Fel eraill ohonom - ar yr awyr fel ar y
sgrîn - mae ganddi lais fel hoelen ar sinc
ond daeth hwnnw’n llais cyfarwydd i
bawb sy’n ymddiddori yng
ngwleidyddiaeth y dydd.  Yn wir, wedi
iddi gael ei llusgo a’i lluchio o gwmpas
gan un Anton du Beke ar Come
Dancing daeth yn fwy adnabyddus fyth!
Yn ddiweddar, bu’n cyflwyno rhaglen
o’r enw Does Christianity Have a Future?
ar BBC1 a dyna ddaeth â hi yn ôl i’m
meddwl i.  Cyn belled ag mae ei
Christnogaeth hi’i hun yn y cwestiwn
newidiodd gwch ynghanol yr afon.
Wedi hanner oes yn Anglican selog,
ddeunaw mlynedd yn ôl trodd at yr
Eglwys Gatholig.  Yr hyn a’i gyrrodd
hi’n derfynol dros y dibyn oedd i’r
Anglicaniaid benderfynu ordeinio
gwragedd.  Cam rhesymol iawn oedd yr
ordeinio hwnnw yn fy marn i.
Ond y rheswm sylfaenol dros iddi
newid ei chôt, meddai hi, oedd ‘nad
ydi’r Eglwys Gatholig yn pryderu dim
am fod yn amhoblogaidd’.  Ond fe
ddylai hi bryderu.  Be am yr helyntion
ynglŷn â chamdrin plant?

HARRI PARRI

Dros 50? Medrwch
ymddiried yng Nghynnyrch
a Gwasanaethau 

I gael mwy o fanylion ymwelwch 
â ni yn:
Age Concern Gwynedd a Mon, 
Ty Seiont, Ffordd, 
Santes Helen
Caernarfon LL55 2YD

Tel: 01286 678310
neu ffoniwch: 0800 085 3741
neu ymwelwch â: 
www.ageconcern.org.uk/products

Age UK yw’r grym newydd sy’n uno Age Concern a Help the Aged. Mae teulu Age UK
yn cynnwys Age Scotland, Age Cymru ac Age NI.

Age Concern Enterprises Limited, Astral House, 1268 London Road, SW16 4ER

Darperir yr Yswiriant Cartref, Car a Theithio gan Fortis Insurance Limited.
Darperir yr Yswiriant Rhag Torri i Lawr gan Europ Assistance Holdings Limited.

ACOWAL880V2JUL10_CS024825_10 

YSWIRIANT CARTREF

GWASANAETH LARWM
PERSONOL

YSWIRIANT CAR

YSWIRIANT TEITHIO

NWY A THRYDAN

YSWIRIANT RHAG
TORRI I LAWR

CYNLLUNIAU ANGLADD

GWYLIAU

Ar agor:
Llun, Maw, Merch a

Gwen: 9–5pm
Dydd Iau
9–6pm

Dydd Sul AR GAU

• Arbenigwyr mewn cyflenwi, gosod llefydd tân o
safon yn cynnwys stôfau amldanwydd, llosgi coed,

nwy a thrydan.
• Archwilio simneau â chamera

• Sgubo simneiau
Ymgymerir y gwaith gan beirianwyr cymwys a phrofiadol

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

012848 751175

Mi fydd bydd Mr Gwynfor Lloyd Griffiths yn lansio ei nofel ‘Llofrudd yn y Pentre Bach’ yn
Llyfrgell Caernarfon ar yr 20fed o Fai, am 2 o’r gloch. 
Nofel hollol ddychmygol yw hon, yn dwyn i gof ddigwyddiadau ym mywyd y cyn gwnstabl
Arthur Rowlands a’r peryglon a wynebodd, weithiau yn annisgwyl.Cyn dditectif yw Mr
Gwynfor Lloyd Griffiths ac wedi cyhoeddi dau lyfr yn barod sef  ‘Y Daliwr Lladron’ a’r
‘Thief Taker’. Bydd y  nofel yn cael ei chyflwyno i Arthur Rowlands yn y Llyfrgell. 
Croeso i bawb. 

AR Y FFERM
Bydd Fferm Hendy, Caernarfon yn cynnal diwrnod
agored ar yr 28ain o Fai o 11.00 y bore tan 3.00 y pnawn.
Bydd cyfle i gael gweld yr anifeiliaid - gwartheg godro,
lloi bach, defaid, wyn bach, Blodwen yr hwch, cneifio
defaid, godro buwch a thrip rownd y fferm mewn tractor
a threlar. Bydd caws a sgytlaeth am ddim trwy
garedigrwydd Hufenfa De Arfon. Bydd yna dâl
mynediad bychan a’r cwbwl yn mynd tuag at nawdd
Eryri i Sioe Fawr Llanelwedd 2011. Croeso i bawb! 

Llongyfarchiadau i Arwel Rees Williams
sy'n dod o Rosbodrual yn wreiddiol ac yn
darlithio yng Ngholeg Menai Bangor.
Mae o newydd gwblhau Marathon
Llundain mewn 3 awr 58 munud.
Llwyddodd i godi £1300 at elusen sy'n
codi arian ar gyfer gweithgareddau awyr
agored i blant difreintiedig. Os hoffech
chi gyfrannu, ewch i:
justgiving.com/arwelreeswilliams.

LANSIO NOFEL ARBENNIG

CYRRAEDD Y NOD
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Ond cawsant hwyl hefyd. Roedd Malcolm,
Cemlyn Owen a’r criw wedi diffodd tân
mewn simdda yn y Felinheli pan gawsant
neges i fynd i dynnu buwch o beiriant llawn
o slwtsh. Cemlyn y newydd-ddyfodiad
anfonwyd i ganol y baw gwartheg meddal,
drewllyd a rhoi rhaff rownd bol y fuwch!
Feed My Lambs
Malcolm oedd wrth wraidd cynllun

adnewyddu “Feed My Lambs.”  Wedi
blynyddoedd o ymdrech llwyddwyd i gael
grant y Loteri. “Mae’n ôl yn ei hen ogoniant
rŵan a llawer o gymdeithasau yn cyfarfod
yno. Rydan ni’n lwcus iawn o’n gofalwr
cydwybodol, Gwilym Roberts Cae Haidd.”
Mae cyfleusterau yno i baratoi bwyd i 80 o
bobol  a bydd y Gymdeithas Gorawl yn
edrych ymlaen am y cyri cyw iâr wedi ei
baratoi gan y tîm o’r eglwys.  Dair gwaith y
flwyddyn, cynhelir Cinio’r Plwyf yno a
dynion yr eglwys sy’n coginio efo Malcolm
yn eu goruchwylio yn paratoi’r cawl, y cig a’r
llysiau. Y Ficer Jeffrey Hughes sy’n gwneud
y grefi a’r cwstard a’r Rheithor Rodger
Donaldson ydi’r prif weinydd.  Ond rhaid
cael help bach gan y merched efo’r pwdin a
Julie i gadw trefn a gwneud yn siŵr nad ydi
Malcolm yn codi sosbenni trwm efo’i gefn
gwan.
Ynad Heddwch
Mae Malcolm yn Ynad Heddwch ers 14
mlynedd. Fel Cadeirydd y Fainc fo fydd yn
gofyn y cwestiynau a phenderfynu’r
ddedfryd ynghyd â dau Ynad arall. “Byddwn
yn delio efo materion fel troseddau moduro
a methiant i dalu trwyddedau. Ni sy’n
dechrau proses y gyfraith a byddwn yn
trosglwyddo rhai achosion i Lys y Goron.
Gwaith gwirfoddol yw hyn - mae’n fraint
ond yn gyfrifoldeb mawr”.
Chwaraeon
Fel cyn aelod o dimau criced a Hoci Dynion
Dinas Bangor mae Malcolm yn dal i
fwynhau chwaraeon. Mae’n ysgrifennydd
Cynghrair Dartiau Caernarfon ac yn ymlacio
wrth deithio mewn bws o Dre i gefnogi
Manchester United. Gwell na dim yw
cwmni’r teulu yn cynnwys  Tristian y mab
sy’n Geidwad y Castell a’i wraig Helen a’r
ferch Siân sy’n gweithio yn ei bentref –
Caeathro.

MAGI WYN ROBERTS

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

Roedd gwên ar wyneb Malcolm Jones -
edrychai ymlaen at fynd i nôl Thomas Aled
a Torri Ellen o’r ysgol i gael te efo Taid a
Nain. Pleser oedd ei longyfarch o a’i wraig
Jane am gael eu hail ethol yn Wardeiniaid y
Plwyf. Maen nhw’n gweithio’n ddiflino ym
mhob agwedd ar waith yr eglwys. 
Magu yng Nghaeathro 
Ond i Ysgol Sul Capel Caeathro yr âi
Malcolm pan yn blentyn. Roedd cymdeithas
glos yn y pentref a’r plant yn cydgerdded i’r
ysgol wledig ac ar ddydd Mercher cai’r rhai
lwcus eu cludo mewn fan yng nghanol y bara
a’r byns! “Mam Richard Morris (Hogia’r
Wyddfa) oedd y gogyddes a dw i’n dal i gofio
blas da y tatws stwnsh a menyn efo salad a
corned beef!”
Ar ôl gadael yr ysgol yn bymtheg oed cafodd
Malcolm brentisiaeth i wneud offer
peiriannol yn Saunders-Roe Beaumaris.
Teithiai ar feic i Dre i ddal bws saith o’r
Maes. Roedd y cwmni yn arbenigo gyda
chychod ac yn gwneud gwaith i’r Llynges.
Syrthio Mewn Cariad
Mynychai Malcolm y Coleg Technegol
unwaith yr wythnos. “Cofiaf fy mod yn

MALCOLM JONES
FFORDD FICTORIA

POBOL DRE gwrando ar fiwsig Dave Clark Five yn ystod
un awr ginio pan welais hogan ddel yn
cerdded i mewn i’r cantîn.” Ar gwrs nyrsio
yn Ysbyty C&A roedd Jane o bentref Bryn
ger Carmel, ac ni fu troi’n ôl wedyn. Cafodd
Malcolm waith yn Llandygai yn gwneud a
thrwsio offer i 'Hi Speed Plastics' (Peblig).
Cyflogwyd tua mil o weithwyr yn y ffatri yn
Dre a merched oedd yn trin y peiriannau.
Dyma oes aur ffatrïoedd yr ardal a digon o
waith ar gael. Roedd Malcolm hefyd ar
alwad fel dyn tân rhan amser ac yn Swyddog
Diogelwch i’r Cwmni.
Dyn Tân
Yn nechrau’r 70au penderfynodd Malcolm
newid cyfeiriad a mynd yn Ddyn Tân llawn
amser. Dilynodd gwrs hyfforddiant yn
Llantrisant cyn ymuno â Gwasanaeth Tân
Sir Gaernarfon.  Ymgartrefodd Malcolm a
Jane yn Ffordd Victoria lle maent yn byw o
hyd. Achlysur anodd oedd Streic Fawr y
Dynion Tân yn 1976. Roedd y 'Green
Goddess' ar gael yn y Barics pe digwyddai
trychineb ac roedd dau ddyn tân yn cysgu yn
yr Orsaf. “Diolch byth na fu unrhyw dân
difrifol adeg y streic, ond dwi’n cofio sawl un
ddaru newid llawer ar Gaernarfon.”
Roedd Malcolm yn un o’r rhai cyntaf i
gyrraedd tanau mawr y Dre.  “Cofiaf Billy
Williams a finna yn mynd i Castle House
oedd yn rhan o adeiladau’r Cyngor Sir.
Doedd dim i’w weld o’r ffrynt ond roedd y tu
mewn yn wenfflam. Dechreuodd tân
Majestic yn y nos a chwith meddwl fod y lle
wedi ei ddinistrio ond i ni y peth pwysicaf
oedd na chollodd neb ei fywyd.” Aethant i
ddiffodd tân erchyll yn Swyddfeydd Yr
Herald gan roi’r beipen ddŵr i mewn o’r
Maes, ond roedd y tân eisoes wedi cynnau yn
y gwaelod a chododd y fflamau yn gyflym.
“Cofiaf fod cymaint o wres yn dod o dân
Siop Nelson nes bod ffenestri Caffi Harpers
dros y ffordd yn cracio.”
Bu llawer o Danau Meibion Glyndwr yn yr
ardal hefyd. “Tai gwag oedd yn cael eu
targedu ond roedd perygl mawr i’r Hogia
Tân gan ein bod  weithiau yn darganfod
offer heb danio.”  Dim ond 2 berson fu farw
mewn tân yn ystod gyrfa Malcolm. Roedd
un trychineb ar Ffordd Llanbeblig ar
ddiwrnod Nadolig. Achubodd y dynion sawl
bywyd drwy adfywio’r galon a defnyddio
ocsigen.

Jane a Malcolm
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HOFFI COFFI... (A CHACEN)

Yn ddiweddar, cynhaliwyd bore coffi  yn stafell athrawon Ysgol Syr Hugh Owen a thrwy
werthu cacennau,  nwyddau’r Urdd a chardiau cyfarch Lois Roberts llwyddwyd i godi
£100 tuag at Gronfa Caernarfon Eisteddfod yr Urdd Eryri 2012. Diolch i bawb wnaeth
wneud cacennau a’u bwyta!

PA WYTH O BOBL
FYDDECH CHI’N
HOFFI TREULIO’R
NOSON GYDA NHW? 
Mae Cancer Research UK yn annog  pawb
yng Ngwynedd a Môn i ddod o hyd i tua
wyth o bobl maen nhw eisiau treulio’r noson
gyda nhw. Hyn i gyd er mwyn achos
arbennig o dda. 
Mae’r elusen yn annog ffrindiau, teulu a
chydweithwyr i ddod at ei gilydd i ffurfio
tîm ar gyfer y Ras Gyfnewid Am Fywyd,
dathliad unigryw o fywyd a gobaith sy’n uno
cymdeithasau i geisio gorchfygu cancr.
Dyma’r ail dro mae Ras Gyfnewid Am
Fywyd Gwynedd a Môn wedi ei chynnal.
Mae angen timau rhwng wyth a phymtheg o
bobl, o bob cefndir ac o bob oedran a
ffitrwydd, i gymryd rhan  ar Faes Chwaraeon
Treborth, Bangor dros benwythnos Sadwrn
Mehefin 25 2011. Yn ystod y digwyddiad ei
hun bydd aelodau'r tîm yn cymryd eu tro i
gerdded o amgylch trac tra bo pawb arall yn
mwynhau'r gweithgareddau hwyliog sydd
wedi eu trefnu. Gan fod y Ras Gyfnewid Am
Fywyd yn parhau yn ddi-dor drwy’r nos, gall
aelodau'r tîm sydd ddim ar y trac gymryd y
cyfle i orffwys, fwyta, neu gysgu yn y pebyll
sydd wedi eu gosod wrth y trac.
Am fwy o wybodaeth am sut i gymryd rhan
yn y Ras Gyfnewid Am Fywyd  ewch i
www.cancerresearchuk.org/relay neu galwch
08716 41 26 02. Neu ffoniwch un o’n
Cadeiryddion Timau Gwirfoddol  Tony
Thomas (07980793505) neu Tracey Wright
(01407833203).

17

POBL RHOSBODRUAL YN CODI PRES
Dros benwythnos y Pasg, daeth criw o bobl Rhosbodrual at ei gilydd i drefnu bore coffi a
chodwyd £110 tuag at Eisteddfod yr Urdd Eryri 2012. Fe alwodd Alun Ffred Jones,
ymgeisydd Plaid Cymru i’r Cynulliad heibio a chafwyd cyfle i gael sgwrs dros baned a
chacen. Diolch i bawb am gefnogi.

Gormod o ddewis!

SGWRS DROS BANAD
Cafodd criw sy’n dysgu Cymraeg yng
Nghaernarfon a’r cyffiniau gyfle i ymarfer
yr iaith dros banad yn Palas Print. Croeso i
unrhyw un sy’n dysgu neu wedi dysgu
ddod i’r sesiwn anffurfiol nesa a gynhelir
fore Gwener 13 Mai.

Cofiwch gefnogi ein hysbysebwyr
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CROESAIR

CLIWIAU HAWS
Ar draws
1. Cartref y llyfrgell genedlaethol (10)
6. Mae’n cynnal y to (6)
7. Hanner sŵn cloc (3)
9. Rhoi mwythau (6)
10. Ar lan hwn mae fy nghariad yn byw (3)
11. Rhywun hynod o ddiflas (3)
14. Ac ef yn y gogledd (1, 2)
15. Nid yw’n wyllt(3)
16. Fersiwn Ffrainc o dafarndai (6)
18. Brecwast maethlon (3)
19. Sŵn y gath (6)
21. Rhywun sy’ ddim yn dilyn y dorf (10)
I lawr
1. Nid ... yw popeth melyn (3)
2. Awdur Byd Go Iawn Un Nos Ola Leuad
(5)
3. Y deuddegfed dydd wedi’r Dolig (6)
4. Pobl nad ydynt yn denau (6)

5. Gwneud wynebau (8)
6. Sut mae cariad pur yn parhau (3,2,3)
8. Trempyn (8)
9. Un o ganeuon enwocaf R. S. Hughes (5, 3)
12. Preswylfeydd mynachod (6)
13. Teithio (6)
17. Bardd o’r Groe (6)
20. Yr hyn yr ydych yn ei anadlu (3)

CLIWIAU CRYPTIG
Ar draws
1. Pwy sy’n dilyn pen cam? Rochdale yn
bennaf, y tîm buddugol. (10)
6. Cant gwallgo yn yr oes o’r blaen. (6)
7. W, rhwng gogledd a gorllewin mae
edrychiad blin. (3)
9. Cyn llyncu Non ymddengys creadur
aflonydd. (6)
10. Yr ydwyf yn dal mwy nag un. (3)
11. Fo a gwraig – y gyntaf. (3)
14. Dim ar ôl gradd uwch mae’r Cadeirydd.
(3)
15. Gŵr 11 a ddaw heb ben Wil. (3)
16. Ai alawon sydd i’w clywed ar y môr? (6)
18. 500 + 1 + 1000 = 0. (3)
19. Pan ti’n tynnu allan o’r rasus TT mae’n
troi’n gymhleth. (6)
21. Dymchwel y festri ddur wna’r syrfëwr. (10)
I lawr
1. Cwestiwn sy’n ymddangos yn fympwyol.
(3)
2. Mae’n baradwys yn y pentref yn Llŷn. (5)
3. Bore da! Ni sydd o’i hamgylch. (6)
4. Maent yn bwyta glaswellt ar ôl chwalu’r
Tarpon. (6)
5. Mygu? Do, ym mhrysurdeb yr ymryson.
(8)
6. Gwas y bugail (Fic, ei dad, yn rhyfedd

iawn). (2,6)
8. Bod dan yr afon ar bedol sant, dyna sy’n
glyfar! (8)
12. Malwyd traed sant i roi cae rygbi ac
ysgol. (6)
13. Llu Siân yn troi i ganu’n
ddigynghanedd. (6)
17. Mae’r chwaraewr i’w weld yn tynnu
cataract o’r llygad. (5)
20. Corff o ddur wedi’i siapio. (3)
ATEBION CLIWIAU CRYPTIG
EBRILL
Ar draws
5. Dwy hen wraig. 7. Y ddwy. 8. Crisialu. 9.
Chwiorydd. 11. Y Boda. 13. Olwen. 14.
Alabama. 16. Helygain. 17. Nadu. 18. I ben
yr Wyddfa.
I lawr
1. Fyny. 2. Nercwys. 3. Owain. 4. Mari a
Bob. 5. Dydd Gŵyl Ddewi. 6. gwlad y
medra. 10. Olewydden. 12. Glaniwn. 15.
Cans. 17. Naddu.

Enillydd: Dilys Pritchard-Jones, Ynys, 
Abererch. 

ATEBION CLIWIAU HAWS MAWRTH
Ar Draws
5. Llanbrynmair. 7. Cybi. 8. Sandalau. 9.
Arallfyd. 11. Arian. 13. Saint. 14. Ffeithiol.
16. Athrofaol. 17. Cynt. 18. Gwersi’r bore. 
I Lawr
1. Ynni. 2. Crystyn. 3. A nyni. 4. Bara brith.
5. Llwybr Llaethog. 6. Ryan a Ronnie. 10.
Llanddoged. 12. Pedlera. 15. Faust. 17. Cloc.

Enillydd: Eirian Williams, Pentycelyn,
Rhostryfan

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

Cofis ar y Cae Ras
Fe gafodd tîm rygbi dan 10 oed Caernarfon
dipyn o fraint yn ddiweddar. 
Nhw oedd yn creu'r osgordd ar gyfer tîm
rygbi tri-ar-ddeg y Rhyfelwyr Celtaidd
wrth iddyn nhw redeg allan ar y Cae Ras

yn Wrecsam.
Fe deithiodd 12 o'r tîm draw i Wrecsam a
chael amser wrth eu bodd yn cyfarfod â
rhai o'r chwaraewr cyn chwifio baneri'r
Rhyfelwyr wrth iddyn nhw ddod i'r cae.  
Yn anffodus, er cymaint yr hwyl gafodd y
Cofis ifanc, colli oedd hanes y Rhyfelwyr
yn erbyn y Wigan Warriors.

Gemwaith o Safon

SIOP y PLAS
Dewis cynhwysfawr o
emwaith aur ac arian ar
gyfer pob oed a phoced

Aur Cymru
y Metel (C.Y.M.) a Clogau

Trwsio rhesymol
Stryd y Plas, Caernarfon

(01286) 671030

Y Cofis ifanc efo rhai o sêr y Crusaders

Y tîm dan 10 yn y twnel ar y Cae Ras
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GARDDWR YN DRE
Trwsio, twtio, chwynnu a phlannu

Telerau rhesymol

Cysylltwch â 
Gwyn Jones . 07881 757533

gwyn27@hotmail.com

Y ‘Magnificent Sevens’! 

Dyma dîm  dan 12 Ysgol Syr Hugh Owen a fu'n fuddugol yn y gystadleuaeth 7 bob
ochr a gynhaliwyd ar y Morfa yn ddiweddar. Roedd hi’n gystadleuaeth rhwng rhai
o ysgolion yr hen Sir Gaernarfon sef Ysgol Brynrefail, Llanrug, Dyffryn Nantlle,
Penygroes, Botwnnog, Friars ac Ysgol Tryfan, Bangor. 
Trefnwyd yr achlysur gan aelodau o dîm cynta’ Clwb Rygbi Caernarfon gan gynnwys
Gareth Thirsk, Gareth Patchett a Dafydd Roberts. Ar y diwrnod, bu Carwyn Roberts
a Kelvin Morris yn helpu hefyd.
Gan fod y fenter wedi bod yn llwyddiant y bwriad yw trefnu cystadleuaeth arall yn y
dyfodol agos gyda mwy o dimau.

AUR AC ARIAN I
FRAWD A CHWAER
Roedd pencampwriaeth Rasus Cyfnewid
Cymru yn y Bontfaen ger Caerdydd yn
achlysur llwyddiannus iawn i frawd a
chwaer o Gaernarfon. Rasus 2km ar y
ffordd oedden nhw ac roedd Lara Cain
yn y tîm a gipiodd y fedal aur i enethod
dan 13 oed. Roedd ei brawd Ryan yn
nhîm y bechgyn o’r un oed a lwyddodd i
gael y fedal arian. Mae’r ddau yn
ddisgyblion yn Ysgol Syr Hugh ond yn
cynrychioli Clwb Rhedeg Menai yn y
bencampwriaeth yn y Bontfaen.

Beth amser yn ôl, gofynnwyd i mi tybed
sawl 'sgotwr oedd yn defnyddio pluen sych
pan oedd tonnau ar wyneb llyn. Yn amlach
na pheidio defnyddir pluen sych ond pan
fo’r gwynt wedi gostegu a wyneb y dŵr yn
gymharol lonydd. Ond mae modd
defnyddio un sych mewn gwynt rhesymol.
Ar ddiwrnod felly ewch am y chwilen
greenwell glory, pluen dywyll gyda thraed
ceiliog caled. Mae traed caled yn
angenrheidiol gan y bydd y bluen ar y dŵr
yn hwy na phluen afon. Hefyd caiff ei
thaflu ymhellach.
Pluen addas arall yw’r hen  ffefrynnau,
coch y bonddu a chynffon ffesant – y ddwy
o faint 10-12 (neu 14 mewn awel ysgafn).
Pluen heb ei hail o fis Awst ymlaen ydy’r
pry’ teiliwr (daddy-longlegs).
Fel y gwyddom, y trafferth mwyaf wrth
bysgota â phluen sych mewn afon ydy llif
croes a hwnnw’n newid cyfeiriad yn aml.
Yr un yw’r broblem ar lyn, ond mai gwynt
sy’n achosi’r trafferth. Felly mae’n
hanfodol nad ydy’r 'sgodyn yn gweld y lein
cyn cael cip ar y bluen. Daliwch yr enwair
yn ddigon uchel fel bod y lein yn ‘rhoi’
ychydig. Cofiwch hefyd bod pysgodyn yn
wynebu i fyny afon a’r bluen am i lawr efo’r
lli. Ond ar lyn mae’n anodd dweud o ba
gyfeiriad y daw’r pysgodyn. Ambell waith
daw’n syth atoch, dro arall yn hollol groes.
Gan hynny gwell cael rîl sy’n rhydd ac yn
barod i redeg. Fel hyn mae’n haws ac mae
gwell siawns o fachu mwy pan fydd y
gwynt o’r ochr. Mae’r bluen yn hwylio’n
fwy naturiol o’r ochr hefyd. Tipyn anos ydy
taflu allan pan fydd y gwynt wedi codi ond
mae’r pysgota’n well gan fod y plu yn mynd
o flaen y lein a’r blaenllinyn. Cofiwch
hefyd, pan gyfyd y pysgodyn weithiau fe
fydd ei drwyn yn taro’r blaenllinyn cyn y
bluen. Dyma pryd y byddid yn cwyno bod
y pysgod yn codi’n fyr a ddim yn gafael. Ar
adegau fel hyn mae’n werth rhoi mymryn o
sebon ar y blaenllinyn er mwyn iddo
suddo.
Hwyl ar y bachu.

GLAS Y DORLAN

Cae Llenor, Lôn Parc,
CAERNARFON, LL55 2HH

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

Sut mae Cofis yn siarad?
Bydd dwy gyfres newydd
yn ceisio ateb hynny:

Ar Lafar
golwg ar iaith Caernarfon a
rhannau eraill o Gymru

Noson ar Lafar
noson o adloniant o glwb
pêldroed Caernarfon gyda

Dewi Rhys a Mari Gwilym yn
darllen darnau o Chwedlau
Pendeitsh, Dyddiadur Dyn

Dwad a mwy
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