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PAPUR DRE
Rhifyn 90

GORFFENNAF 2011

Pris 50c

BE SY YN Y PAPUR?

Cerdded
(stori tudalen 15)

Rhedeg
(stori tudalen 7)

Cicio
(stori tudalen 20)

DIGON O SIOE

Oedd, mi oedd Begw a’i ffrindiau a Smwt i ci’n wen o glust i glust yn Sioe Caernarfon ar ôl ennill gwobr gyntaf, ail a thrydydd yn
adran y cŵn. Efo Begw Maelor Owen (sy’n gwisgo’r rhosynnau), mae Elin, Medi a Cian.
Roedd y trefnwyr wrth eu bodd hefyd gan fod 2000 wedi dod drwy'r gatiau, a’r haul yn tywynnu'n braf ar ffordd Bethel. (Rhagor o
luniau’r Sioe ar dudalen 10)

PAPUR DRE I BOBOL DRE
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PAPUR DRE

Chwaraeon

PAPUR DRE

ˆ

GWYL I GOFIO BOB
Cynhaliwyd Gŵyl y Gogs eleni er cof am y cyn-gynghorydd
Bob Anderson.
Bu Bob yn gefnogol i dîm yr hen hogia am sawl blwyddyn ac
fe wisgodd y crys amryliw, di-chwaeth unwaith neu ddwy!
Pedwar tîm fu’n cymryd rhan eleni, Y Gogs o Dre,
Llandudno, Dinbych y Pysgod (Tenby) a’r Ageing Pandas o
Ddulyn. Ar ddiwrnod heulog braf, cychwynwyd y
gweithgareddau gan y Maer, Ioan Thomas (gweler tudalen
flaen). Cyfartal oedd pob gêm (yn nhraddodiad y Golden
Oldies!) ond rhoddwyd y tlws er cof am Bob i’r Gwyddelod
ˆ - a chyrraedd yn hwyr!
am fynd i wir ysbryd yr Wyl
Ar ddiwedd y gweithgareddau hefyd cyflwynwyd £500 yr un i
ˆ Ewropeaidd
bedair elusen – arian oedd yn weddill ar ôl yr Wyl
fawr gynhaliwyd yn Dre y llynedd.
Brian Roberts (chwith) a Mopy’r Draig yn cyflwyno £500 yr
un i Ymchwil Cancr y Fron (Cronfa Andrew Craig), Ian
Roberts o Ambiwlans Awyr Cymru a Tim Anderson (Cronfa
Goffa Bob ei dad). Aeth y £500 arall i Ysgol Pendalar, oedd yn
cynnal eu diwrnod agored yr un diwrnod.

PEDWAR CAP I IOLO Y DREIGIAU AR Y MORFA
Cafwyd ymweliad gan rai o
garfan rygbi Dreigiau Gwent
â’r
Morfa yn ddiweddar.
Roedd y deheuwyr yn beicio
rownd Cymru i hel arian at
achosion da. Ymysg y reidwyr
roedd y cyn chwaraewr
rhyngwladol Colin Charvis a
chanolwr y Dreigiau, Rhodri
Gomer Davies. Cyn cyrraedd
Caernarfon roedden nhw wedi

Doedd pencampwriaeth rygbi dan 20 oed y byd yn yr Eidal yn
ddiweddar ddim yn un hynod o lwyddiannus i dîm Cymru a
dweud y lleiaf. Er i’r bechgyn guro’r Eidal o dros hanner can
pwynt fe gofiwch hefyd i Gymru fach golli 92-0 yn erbyn y
Crysau Duon! Roedd y gystadleuaeth, fodd bynnag, yn destun
llawenydd i Gaernarfon ac yn garreg filltir hynod o bwysig yng
ngyrfa un o gyn-chwarawyr Clwb Dre a chyn-ddisgybl yn Syr
Hugh Owen. Yn ystod y bencampwriaeth fe enillodd Iolo
Evans, Parciau, 4 cap wrth chwarae yn erbyn yr Ariannin,
Seland Newydd, Yr Eidal ac Iwerddon.
Mae Iolo wedi bod yn rhan o Academi y Sgarlets yn Llanelli ers
dwy flynedd tra, ar yr un pryd, yn cael ei addysg yng Ngholeg
Sir Gâr. Yn ystod y tymor a aeth heibio bu’n chwarae i
Langennech ac i dîm adran gynta Llanelli. Ac yntau ond yn
ddeunaw oed, gobeithio y daw llawer mwy o gapiau i’w ran.
Yn y llun mae rhieni balch. Iolo gyda Moira ac Ifan, Parciau.

reidio o Fro Morgannwg i
Ruthun. Yna draw i Dre. O’u
blaenau roedd taith i Aberystwyth
yna ’mlaen i Dŷ Ddewi, ar draws i
Abertawe ac yna nôl i Fro
Morgannwg. Fe gawson nhw
groeso twymgalon yn y Clwb
Rygbi a chyn cael llond bol o chili
gan Paul Taylor fe fuon nhw’n
hyfforddi ’chydig gyda rhai o
aelodau ieuengaf y clwb.

Hogia Gwent a hogia dan 12 Dre

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

PAPUR DRE I BOBOL DRE
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PWY ‘DI
PWY...
Cadeirydd a Derbyn
Llythyrau
GLYN TOMOS
Garreg Lwyd, 7 Bryn Rhos
Rhosbodrual, LL55 2BT
(01286) 674980
tomos882@btinternet.com

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

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

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

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

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

Cydnabyddir cefnogaeth

www.bwrdd-yr-iaith.org

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

Llythyrau
DYSGU CYMRAEG I OEDOLION
Adnabod rhywun di-Gymraeg sy’n byw yn eich
cymuned?
Annwyl Ddarllenwyr
Ydych chi’n adnabod rhywun di-Gymraeg sy’n byw yn
eich cymuned? Os felly gwnewch dro da â hwy ac
awgrymwch eu bod yn mynychu dosbarth dysgu
Cymraeg i Oedolion.
Mae Coleg Menai yn cynnig nifer o opsiynau – sesiynau
blasu, i ddosbarthiadau dydd a nos mewn amryw o
safleoedd ar draws Gogledd Gwynedd a Môn. Mae’r
dosbarthiadau yn rhai hwyliog ond addysgol!
Am fwy o wybodaeth gellir cysylltu â mi ar 01407 765755
neu
symudol
07971820705,
neu
e
bost:
llinos.jones@menai.ac.uk
Yn gywir
Llinos Mair Jones
Swyddog Recriwtio Cymraeg i Oedolion, Coleg Menai

CYNGERDD
CYMRU – LLYDAW
Nos Wener, Gorffennaf 22,
8.00
Theatr Seilo, Caernarfon
Côr Dre, Dawnswyr
Caernarfon, Bagad Bro
Landerne, Dawnswyr Landerne
Tocynnau - £5 a £3
Yn Palas Print, Stryd y Plas
neu gan Eleri (07900061784)

CHWILIO AM GYN DDISGYBLION
BLWYDDYN 1957
Annwyl PAPUR DRE
Rydym yn chwilio am gyn ddisgyblion Ysgol Syr Huw
Owen blwyddyn 1957 blwyddyn gyntaf, a rhai a ddaeth
yn rhan o'r dosbarth yma yn y flwyddyn.
Cynhelir cyfarfod yng Nghlwb Hwylio Caernarfon ar
Fedi y 3ydd am 7 y.h. Pawb sydd â diddordeb neu gydag
unrhyw wybodaeth am ddisgyblion ac yn byw i ffwrdd o
Gaernarfon i gysylltu â ni os gwelwch yn dda.
Yr eiddoch yn gywir,
Cyng Menna Wyn Thomas/
nee Roberts 01286671214
Mrs Sylvia James /
nee Parry 01286677381

Y RHIFYN NESAF
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, LL55
2BT neu ebostio: tomos882@btinternet.com neu un o
aelodau eraill y Bwrdd Golygyddol cyn diwedd mis
Medi.
Mwynhewch yr haf! Welwn ni chi ymhen dau fis.

Ellis Davies a’i Gwmni
CYFREITHWYR

Yn gwasanaethu
pobl Caernarfon ers
1898

2

CYFEILLION GEFEILLIO

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

Stiwdio Gwallt
a Harddwch

27 Stryd Bangor,
Caernarfon LL55 1AT
Ffôn:
(01286) 672437

46 Stryd Llyn, Caernarfon

ellisdavies@btconnect.com

Perchnogion: G Geal a G Evans

Rhif Ffôn:

672999

CODI PRISIAU POSTIO
Yn anffodus, oherwydd bod prisiau
postio’n cynyddu, bydd cost postio
PAPUR DRE i unrhyw ran o Brydain ac
Ewrop yn ddrutach o fis Hydref ymlaen,
sef £15. Y gost i weddill y byd fydd £27.
Os ydych chi am drafod hyn ymhellach
cysylltwch ag Alun Roberts ar:
(01286) 677208

OS DACH CHI'N DYSGU
CYMRAEG
neu'n nabod rhywun sy'n dysgu...
Sesiwn sgwrsio yn Palas Print rhwng
9.45 a 10.45 ar y boreau Gwener hyn:
Gorff 22, Awst 12 ac Awst 26. Croeso i
ddysgwyr o bob safon ac i Gymry
Cymraeg i sgwrsio â nhw.

ENILLWYR CLWB CANT
Mehefin 2011
1af M Kelly
2il
B C Tilley
3ydd L Williams

74
6
47
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CONCRO CANCR

OCSIWN WEDI CODI
SWM ENFAWR
Bu Ocsiwn Fawr Cylch Meithrin y Gelli yn
y Black Boy yn llwyddiant ysgubol a
llwyddwyd i godi dros £9,000 yn cynnwys
£3,000 punt am bunt a noddwyd gan fanc
Santander. Mae'r Pwyllgor yn ddiolchgar
dros ben i Dafydd Hardy yr arwerthwr, staff
Santander ac i bawb a gyfrannodd ym mhob
ffordd.

Mae tri o Gynghorwyr Ward Cadnant, sydd hefyd yn gyn-feiri, wedi concro cancr. I ddiolch,
bu Huw Edwards, Myfi Powell-Jones a Hywel Roberts yn cerdded trac athletau Treborth
cyn i’r timau cyfnewid redeg am 24 awr. Cawsant eu noddi i godi arian at ymchwil cancr.
Cadeirydd Pwyllgor Trefnu Arfon a Môn ydi Katherine Owen, Clerc y Dref.
Yn y llun mae Hywel Roberts, Myfi Powell-Jones a Huw Edwards

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

Bydd Gŵyl Arall yn digwydd eto yn y dre
dros benwythnos Gorffennaf 15-17. Mae
hi'n
benwythnos
llawn
dop
o
ddigwyddiadau mewn sawl lleoliad. O
ffilmiau yn adeilad Porth Mawr i weithdai
celf, digrifwyr, awduron, beirdd a
chantorion mae'r trefnwyr yn gaddo
rhywbeth at ddant pawb. Neuadd y
Farchnad fydd prif leoliad y digwyddiadau
nosweithiol, gyda'r gantores wych Lleuwen
Steffan yn dychwelyd o Lydaw i berfformio
set ar y noson agoriadol a nosweithiau
Sadwrn a Sul yn gaddo rhagor o adloniant
yng nghwmni Siân James, Glyn Wise a
llond bol o chwerthin a hwyl yng nghwmni
Pod. Mae beirdd ac awduron yn cael lle
blaenllaw dros y penwythnos ynghyd ag
artistiad gweledol, cyfle i fynd ar deithiau
natur a hanes, darlith wyddonol a chyfle i
weld nifer o ddramâu byrion. Mynnwch
gopi o'r rhaglen yn fuan ac archebwch
docynnau o siop neu wefan Palas Print.
Bydd offer cyfieithu ar gael i nifer o'r
sesiynau diolch i garedigrwydd Cymen.

Y Pantri Cymraeg
DELICATESSEN

CYNNYRCh O GYMRu
Cawsiau, Gwinoedd, Cwrw, Siocled,
Melysion, Rhoddion a hamperi.
Dewis anhygoel o salad a
brechdanau. Arlwyir ar gyfer
ciniawau busnes ac achlysuron
arbennig.

CAFFI
BWYTY
BAR

6 Y Maes / Castle Square CAERNARFON

Y Maes, Caernarfon, LL55 2YD

01286 673884
www.ypantricymraeg.co.uk

(01286) 673100
3
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YSGOL SYR HUGH
Ffitrwydd i bawb

Mabolgampau’r Ysgol

Agorwyd yr ystafell ffitrwydd newydd
yn y Ganolfan Tenis yn ddiweddar gan
y pencampwr saethu paralympaidd,
Matt Skelhon. Aeth 24 o ddisgyblion
blwyddyn 12 Syr Hugh yno i
gynorthwyo i lansio 'Insport'
a
Champau'r Teulu’n swyddogol. Mi
fuon nhw’n arwain campau megis pêlfasged cadair olwyn, tenis cadair
olwyn, ymarferion ffitrwydd a
saethyddiaeth glywedol ar gyfer y
deillion.

Pencampwyr y diwrnod oedd:
Blwyddyn 7 - Chloe Jones ac Ellis
Roberts
Blwyddyn 8 - Mari Davies a Cai
Holdsworth
Blwyddyn 9 - Rhodri Evans a Kim
Parry
Blwyddyn 10 - Cal Macdonald a
Gemma Parry
Capteiniad y tŷ buddugol - Menai Ceri Owen a Cal Macdonald
Athletwr y Diwrnod - Cai Holdsworth
(yr ail o'r chwith yn y rhes flaen)
Ymdrech y diwrnod - Sam Yeomans
Cai a Ceri

Sam Yeomans

Pencampwyr

Darganfyddwyr Blwyddyn 9

Emyr Tho mas a’i Fab
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

4

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

na-nôg

Hywel
Williams

Y MAES, Caernarfon

Mae pedair o Flwyddyn 9 wedi bod yn
treulio’u Sadyrnau’n dysgu am bob
math o bethau newydd fel aelodau o
Glwb Darganfod Gwyddoniaeth.
Ymysg y meysydd y mae Ffion Parry,
Heather Ashton, Sian Roberts a Catrin
Parry wedi bod yn eu hastudio mae
dillad
electronig,
gwyddoniaeth
fforensig a bywyd creaduriaid y môr.

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

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

01286 677771
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Paratoi'r ffordd
Er mwyn paratoi ar gyfer addysg uwch,
bu aelodau o'r chweched dosbarth mewn
Ffair Addysg Uwch ym mhrifysgol
Lerpwl lle 'roedd gan dros gant a hanner
o brifysgolion Prydain stondinau i
gynghori y myfyrwyr.
Hefyd cawsant fynychu diwrnod UCAS
(system ceisiadau i brifysgolion) ym
mhrifysgol Bangor lle cawsant gyngor a
hyfforddiant am sut i wneud cais
llwyddiannus i brifysgolion.

Her y farchnad Stoc

Arddangosfa Gelf

Bu dau dîm o'r chweched dosbarth yn
cystadlu mewn cystadleuaeth a
noddwyd gan HSBC ym mhrifysgol
Bangor. Pwrpas y gystadleuaeth oedd
hybu menter a dysgu, sut i reoli cyllid a
buddsoddi yn y farchnad stoc.
Bu'r timau yn chwarae rôl broceriaid
stoc drwy brynu a gwerthu stociau
cwmnïau yn ogystal ag arian tramor. Ar
ddiwedd diwrnod o fasnachu daeth y
grŵp allan o'r fenter yn dangos elw o
£96,000. O blith 28 o ysgolion a
cholegau gogledd Cymru, daeth un tîm
yn ail a'r llall yn chweched. Yn y llun,
o'r chwith Wil Clowes, Rhodri
Shorney, Carwyn Jones, Lloyd Steele ac
Osian Jones o'r tîm a ddaeth yn ail.

Cynhaliwyd arddangosfa yn Ysgol Syr
Hugh yn ddiweddar er mwyn rhoi cyfle i
fyfyrwyr Celf, Graffeg a Ffotograffiaeth
TGAU, Uwch Gyfrannol ac Uwch
arddangos eu gwaith. Roedd pawb yn
cytuno fod y safon yn uchel iawn. Dyma
rai o staff yr Adran Gelf.

CYLCH MEITHRIN Y GELLI

CODI DROS £300 AT ACHOS DA

Darllenwch Papur Dre a gwyliwch
????????????

Cymerodd plant Cylch Meithrin a Chlwb
Cinio y Gelli ran yn Nhaith Gerdded Fawr
Barnardo's yn ddiweddar. Drwy wneud
taith fer noddedig gyda'u sgwters a'u beics
'roedd y plant yn codi arian ar gyfer gwaith
'Blynyddoedd
Cynnar'
Barnardo's.
Llongyfarchiadau mawr iddynt i gyd am
lwyddo i godi dros £300 at yr achos da!

Croeso cynnes bob dydd
gan

Caffi Cei
31 Stryd y Bont
Caernarfon
Ffôn: (01286) 672427

Siop Iwan

JUST NATURAL

Papurau Newydd • Da-da, Cardiau,
Nwyddau Ffansi
Presantau

Bwydydd Iach a deunydd Bragu

43 Stryd y Bont Bridd, Caernarfon

(01286) 673300

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.

5
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DIDDORDEBAU
ANARFEROL EIN
DARLLENWYR

Mae dosbarthu Papur Dre yn sicr yn dod â
chymdogion at ei gilydd ac o’r herwydd
rydym yn dod i wybod llawer mwy am y
naill a’r llall. Dyna i chi John Richards, sy’n
byw yng Nghae Gwyn, ei hoff ddiddordeb o
ydy adeiladu modelau o fadau achub!
Pan oedd ei ffrindiau ers talwm wedi mopio
gyda airfix, badau achub oedd yn mynd a
bryd John. Mae’n ymfalchïo mai ef sy’n
adeiladu’r cydrannau ei hun yn ogystal â

Alun Ffred
Jones

chynllunio’r modelau i raddfa.
Nid ef yw’r unig berson yn yr ardal sydd
wedi gwirioni ar fadau achub. Mae clybiau
yn cael eu cynnal yng Nghaergybi a Bae
Colwyn i bobl gyda’r un diddordeb a dwy
waith y flwyddyn cynhelir Cynhadledd
Genedlaethol yn Southport. Ond os ewch i
Lanberis ar fore Sul, gallwch weld John a’i
ffrindiau yn hwylio’u cychod ar y llyn ac yn
ymlacio wrth eu llywio gyda remote control.

Clwb Arlunio
Caernarfon
Bydd arddangosfa o waith Clwb
Arlunio Caernarfon ym Mynydd
Gwefru, Llanberis ar 25 Gorffennaf.
Cyfle i weld a phrynu lluniau gan
artistiaid lleol. Croeso i bawb.

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

Problem
Compiwtar?
Angen cymorth?
Eisiau meddalwedd
am ddim?
Ffoniwch
John Fraser

01286
676645

DODREFN
A LLORIAU

Pob Dim i Ddodrefnu’r Tŷ
Canol y Dref, Caernarfon LL55 1NN
Parcio aml-lawr, 100 metr i ffwrdd
Ffôn: 01286 676040 Oriau Agor Llun - Sadwrn 9.30 - 5.00

Dydy John ddim o’r farn y dylai’r R.N.L.I.
gael ei hariannu gan bwrs y wlad. Cred fod yr
R.N.L.I. uwchlaw gwleidyddiaeth ac ar hyn
o bryd mae’n cael digon o gyfraniadau i’w
chadw i fynd. Dysgais mai ym Mhrydain
Fawr y cafwyd y badau achub cyntaf pan
sefydlodd Sir William Hilary yr R.N.L.I. ar
ôl gweld cymaint o fywydau yn cael eu colli
ger Ynys Manaw. Mae’r hen fadau
yn cael eu
• CLUDIANT
I
hallforio i Siapan – rhyfedd o fyd.
FAES AWYR

GO-AHEAD
TACSI

• 24 AWR Y DYDD
• PRYDLON
TEITHIWCH MEWN STEIL
A DIBYNADWY
• PRIS CYSTADLEUOL

DOD Â’R
07760 288009
YMDDIRIEDOLAETH
01286 674400
I BEN

Mae Megan Williams, sydd wedi bod
yn
gyfrifol
am
weinyddu
Ymddiriedolaeth Warburton wedi
dweud wrth PAPUR DRE bod
penderfyniad wedi ei wneud i ddod â
gwaith yr Ymddiriedolaeth i ben.
Cyn dod â’r cyfan i ben mae hi yn
awyddus i rannu efo pawb sydd wedi
cefnogi yr holl weithgareddau codi
Siocled
arian ynGorau
enw’r Ymddiriedolaeth sut
mae’r arian a gasglwyd er cof am
Graham
wedi ei wario. Fe
17
Stryd y Warburton
Plas
aeth £4,400 i’r Tîm Dibyniaeth Uchel
CAERNARFON
01286
yn y675007
gymuned i brynu offer
arbenigol, £1,000 i feddygfa Bron
Seiont a £1,097 i Gymorth Llaw.
Hoffai Mrs Williams ddiolch i bawb
am bob cymorth.

Tyˆ Siocled

Blodyn Tatws

19 Stryd y Plas, Caernarfon

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

01286 673002
CARPEDI

John Williams

Yn ôl at eich gwasanaeth!
Ffôn: (01286) 674432
Symudol:WILLIAMS
07721 750958
GWYNDAF
A’I FAB
Sefydlwyd
1972
• Trwsio Esgidiau • Copïo
Goriadau
• Gosod Strapiau a Batri
Oriawr
• Engrafiadauaa lysau
• Anrhegion
i’w engrafu
Cyflenwi
Gosod
Carpedi
•
Ciosg
Lluniau
Kodak
TEILS CARPED, FEINYL, MATIAU
LLORIAU PREN

6
27 Stryd Llyn Caernarfon, LL55 2AD. 01286 675433
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CWBLHAU ‘RAS
DROED ANODDAF
Y BYD’
Fis Ebrill, fe gwblhaodd Alan Edwards ras
156 milltir y Marathon des Sables yn
anialwch y Sahara ym Morocco. Fe
lwyddodd i orffen y ras yn safle 198 allan o
850 o gystadleuwyr gan godi yn agos i
£4,000 at elusen Mencap.
Dywedodd Alan, sydd yn byw yng
Nghaernarfon, “roedd gorffen y ras yn
deimlad anhygoel, ac ar ôl dwy flynedd o
baratoi ac ymarfer, roedd hi’n brofiad
emosiynol iawn cael y medal o gwmpas fy
ngwddw ar y linell derfyn” (llun ar y
dudalen flaen).
Bu’n rhaid iddo redeg 156 o filltiroedd
mewn chwe diwrnod yn niffeithwch y
Sahara, gyda’r gwres yn cyrraedd 54 gradd
celsiws ar adegau. Rhan anoddaf y ras oedd
rhedeg mewn twyni tywod a gorfod cario ei
holl offer ar ei gefn mewn rycsac trwy gydol
y ras. Roedd hyn yn cynnwys ei holl fwyd,
diod, offer coginio, cysgu a meddygol – a’r
unig gefnogaeth oedd gwasanaethau
meddygol ar ddiwedd y dydd.

Eisteddfod yr Urdd, Eryri
2012 - y diweddaraf….
Mae'r coffrau'n dechrau
llenwi - llwyddwyd i godi
swm dda yn Sioe Caernarfon
- £150 ar y stondin
gacennauI
• CLUDIANT
a dros £300 ar y Tombola
–
FAES AWYR
24 AWR
Y DYDD
diolch yn •fawr
i bawb
a
TACSI
• PRYDLON
gyfrannodd gacennau a nwyddau.

GO-AHEAD

Y rhedwyr yn wynebu artaith y Sahara.

A DIBYNADWY
• PRIS CYSTADLEUOL

TEITHIWCH MEWN STEIL

07760 288009
01286 674400

“Roedd y ras yn lot anoddach nag oeddwn
yn ei ddisgwyl” meddai “ond roedd yn
brofiad bythgofiadwy – er na fuaswn yn ei
wneud eto!”
Hoffai Alan ddiolch i bawb o dre oedd yn
ddigon hael i’w noddi i gymeryd rhan yn yr
her.

Tyˆ Siocled
Siocled Gorau

Croeso cynnes adra i Alan gan Cara, ei hogan
fach.

17 Stryd y Plas
CAERNARFON
01286 675007

Catrin yn codi dros £2000 i'r NSPCC
Modurdy

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

Blodyn Tatws

19 Stryd y Plas, Caernarfon

O'r chwith i'r dde: Margaret Ellis-Davies, Lowri Evans (Trysorydd); Rhiannon Owen (Cadeirydd);
Mari Edwards; Catrin Prys-Jones; Frances Williams, Blodwen Thomas.
Roedd rhedeg Marathon Llundain yn dipyn o gamp i Catrin Prys-Jones - ac ar ddiwedd
saith awr o redeg, roedd wedi llwyddo i godi dros ddwy fil o bunnoedd i gangen leol yr
NSPCC. Dyma'r criw diolchgar yn derbyn y siec swmpus gan Catrin.

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

01286 673002
01286
675557
Ffôn symudol: 07768900447
Ffôn:

Gwasanaeth Cyfeillgar
o’r Safon Orau Bob Amser

Am gymorth:

GWYNDAF WILLIAMS A’I FAB

i gychwyn prosiect
i gael hyfforddiant
i geisio am grant
i redeg mudiad
i wirfoddoli

• Trwsio Esgidiau • Copïo Goriadau • Gosod Strapiau a Batri
Oriawr • Engrafiadau a lysau • Anrhegion i’w engrafu
• Ciosg Lluniau Kodak

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

27 Stryd Llyn Caernarfon, LL55 2AD. 01286 675433

PETER HARROP
B.Sc. (Anrh) MCOptom

OPTOMETRYDD
OPTEGYDD
43, Stryd Llyn, Caernarfon

(01286) 673631
7
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CAERNARFON EIN CYNDEIDIAU

I ddiweddu’r nawfed flwyddyn o fodolaeth
Papur Dre meddyliais y byddai’n briodol
rhoi bras olwg i ddarllenwyr cyson y golofn
hon o fel yr edrychai rhannau o’r dref tua
therfyn y ddeunawfed ganrif a chanol y
bedwaredd ganrif ar bymtheg. Dyma’r
cyfnod y gwelwyd cynnydd sylweddol o
bron i dri chant y cant ym mhoblogaeth
plwyf Llanbeblig, sef o ychydig dros 3,600
yn 1801 i dros 9,500 yn 1861. O’r flwyddyn
1283 ymlaen, tref Normanaidd i bob
pwrpas oedd tref Caernarfon a chyda llawer
o deuluoedd cefnogol i’r Brenin Iorwerth
1af yn dal pob swydd o bwys yn y dref.
Cymerodd
ganrifoedd
lawer
iddi
ddychwelyd i ddwylaw’r brodorion fel
petai, a chynnydd yn y fasnach lechi a
phwysigrwydd Caernarfon fel porthladd i’w
hallforio a fu bennaf gyfrifol am hynny.
BOOT STREET
Y tu allan i furiau’r dref ychydig iawn o
adeiladu a fu ar wahân i Stryd y Porth
Mawr, Clwt y Mawn, Stryd Fangor a Phont
Bridd ac union gyferbyn â Chlwt y Mawn ar
y rhan letaf o Stryd Fangor adeiladwyd
stryd o bedwar o dai fel ynys ar ganol Stryd
Fangor a gelwid hi yn “Boot Street”, “Boot”
ar ôl enw’r dafarn ar ben y stryd. Clywais
rai’n dweud bod llun o “Wellington Boot”
ar yr arwyddfwrdd uwchben drws y dafarn.
Eraill yn dweud mai o’r enw Cymraeg,
‘Bwth’ y daeth yr enw, sef Pen Bwth, enw

siop fferyllydd ar gornel y Pendist gyda
Stryd Fangor, lle’r arferai Swyddfa Bruce
Edwards fod tan yn ddiweddar. Tynnwyd y
rhes dai i lawr adeg adeiladu y Pafiliwn yn
1877. Gŵr a gadwai Westy’r Prince of Wales
oedd piau’r tai ac roedd y tenantiaid yn
gwrthod symud allan. Cafodd yntau syniad
a chynigiodd bryd bwyd iddynt yn ei westy
a hynny o ddiod y gallent ei yfed yn rhad ac
am ddim. Cytunodd y tenantiaid ac ni
chawsai drafferth i’w cael i symud wedyn.
Bydd o ddiddordeb i rai llengar yn eich
mysg i wybod bod Robyn Ddu Eryri,
(Robert Parry) wedi cael ei eni yng Nghwrt
y Boot ac, yn ei eiriau ei hun dywed, “yn y
tu pellaf ar yr ochr dde, tua thri o’r gloch y
bore ar Chwefror 7, 1804.” Mae Robyn ei
hyn yn ei fywgraffiad yn dweud mai oddi
yma y claddwyd ei dad ac i’w fam ei anfon ar
neges ar ddydd yr angladd ac ar y ffordd
iddo ddod i gyfarfod â gwraig yn canu cloch.
Hi oedd y bellringer a gyhoeddai angladdau
gan annog pobl i fynd i gynorthwyo a
chyfrannu tuag at y gost yng
nghynebryngau'r tlodion.
CLWT Y MAWN
Roedd yr ardal hon, sef ardal Clwt y Mawn
yn rhan eithaf prysur o’r dref yn ystod y
bedwaredd ganrif ar bymtheg. Byddai pobl
y wlad yn dod i’r dref i werthu mawn ar
fyrddau yno fel tanwydd i drigolion y dref a
dyna sut y cafwyd yr enw Cymraeg a
chyfieithiwyd ef i Saesneg fel Turf Square.
Roedd hyn yn ystod blynyddoedd cynnar y
ganrif pan oedd glo yn brin ac yn ddrud.
Erbyn 1852 roedd y rheilffordd wedi
cyrraedd Caernarfon ac yn y flwyddyn 1869,
cychwynnwyd ar gynllun i’w hymestyn i
gyfeiriad Llanberis ac Afonwen. Golygai
hyn bod rhaid dymchwel llawer o adeiladau
yn Stryd y Goron ac yng nghefn Stryd
Fangor, adeiladu pont o dan Clwt y Mawn a
gwneud twnel o dan y Maes. Yng ngheg y
twnel o dan Cofi Roc gwelir distyn haearn
gyda’r dyddiad 1869 ac enw’r gwneuthurwr
“De Winton” arno.
GARDD YR AFON
Ardal arall yr effeithiwyd arni gan y
rheilffordd oedd Gardd yr Afon. Hon oedd
Afon Cadnant a lifai trwy saith bwa yn y

Bont Bridd ac o dan yr hen dref i gyfeiriad
Afon Menai. Dymchwelwyd llawer o dai
yno a phuteindai oedd y mwyafrif ohonynt.
Yn naturiol ddigon roedd crefyddwyr brwd
y dref yn gorfoleddu bod hyn yn digwydd,
dim ond i gael eu siomi o ddeall i’r trigolion
symud i ardal arall o’r dref, Tan yr Allt, a
chario ymlaen gyda’r un ffordd o fyw.
Yr enw Saesneg a roed ar Gardd yr Afon
oedd yr un a ddefnyddir heddiw, sef Mill
Lane a hynny am yr arferai Melin Ddŵr fod
yn ymyl.
STRYD Y PRICIAU SAETHU
Cyn gadael yr ardal o gwmpas Clwt y Mawn,
dylid cyfeirio at hen enw sy’n dyddio’n ôl i’r
canol oesoedd ac a ddyfynnir wedi ei
Seisnigeiddio ar fap John Speed (1610), ond
yr honnir iddo fod yn hŷn na hynny hyd yn
oed. Penrallt Isaf yw’r enw Cymraeg arni
heddiw, ond Prickey Sithy yw’r enw ar fap
John Speed, ymgais ar sillafu Priciau
Saethu, fel y swniai yng nghlust rhywun
anghyfarwydd â’r iaith Gymraeg.
Eithaf teg, clywaf rai yn dweud, ond yn
gofyn: ‘Pam galw’r stryd yn Stryd y Priciau
Saethu?’ Mae’r ateb i’r cwestiwn yn amlwg
gan mai i’r stryd hon yr arferai saethyddion
ddod gyda’u bwa a saeth i ymarfer. Yn
Lloegr yr enw a roed ar leoedd cyffelyb oedd
‘Butts’ ac mae llawer ohonynt yn bodoli yno
a’r enw wedi goroesi hyd heddiw.
LLANVORE LANE
Ar fap Speed hefyd gwelir mai yr enw ar
Stryd Fangor yw ‘Llanvore Lane’ ac
unwaith eto ymgais ar Seisnigeiddio'r gair
Cymraeg ‘Llanfair’ ydyw, sef cyfeiriad at y
plwyf agosaf i Lanbeblig, Llanfair Isgaer,
sydd â’i ffin o fewn llai na dwy filltir o’r dref
ar ffordd Fangor. Mae’n debyg mai y gŵr
enwocaf yr oedd ei gartref o fewn ffiniau
Llanfair Isgaer sef ‘Parkia’, ac a fu’n Faer
Caernarfon o 1859 – 1870 oedd Syr
Llewelyn Turner.
T MEIRION HUGHES

Straeon i’r papur
Anfonwch at Glyn Tomos,
Ffôn: (01286) 674980
e-bost: tomos882@btinternet.com

TOWN CABS
Perchennog:
Brian O’Shaughnessy

TACSI
TACSI
TACSI

Siwrneiau Lleol
Meysydd Awyr
Dydd a Nos
Car 8 person

01286 676091
07831 268995
8

Cynigir hyfforddiant cerddorol
o safon uchel ar amrywiaeth o
offerynnau a llais. Pob lefel.
Croeso cynnes i bob oed
Grwpiau cerdd i blant
18mis i 3oed yn ystod y dydd
Canolfan Gerdd William Mathias
Galeri, Doc Victoria
Caernarfon, Gwynedd LL55 1SQ
(01286) 685230 • post@cgwm.net
Rhif Cofrestredig Elusennol: 1084271
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CORNELI BACH Y DRE
gan Angharad Price

Ffownten Y Maes
Be sy’n tynnu plant at ddŵr? Dydi plant
Caernarfon ddim yn eithriad. Babis
sigledig, plant bach busneslyd, hogia a
genod sy’n chwilio am hwyl - mae ffowntan

YMWELIAD Y LLYDAWYR
Yn ôl yr addewid, dyma dipyn mwy o
wybodaeth am ymweliad ein cyfeillion o
Landerne, Llydaw â Chaernarfon ddiwedd y
mis. Mi fyddan nhw’n cyrraedd y Clwb
Rygbi yn hwyr nos Iau, Gorffennaf 21, ar ôl
siwrne faith mewn bws a chwch - mi fydd na
ddiod a chroeso cynnes yn disgwyl amdanyn
nhw. Hyd yn hyn, mae na 17 o deuluoedd
wedi estyn croeso iddyn nhw. Mae’r
dawnswyr, yn ôl eu dewis eu hunain, yn aros
yn Totters. Os hoffech chi gael rhai i aros efo
chi, dydi hi ddim rhy hwyr i gysylltu efo
Eleri (674314).
Ar y dydd Gwener, mi fyddan nhw’n cael
blas ar waith mudiadau gwirfoddol yng
Nghaernarfon, ac mae Mantell Gwynedd
wedi bod yn hynod o gefnogol yn hyn o
beth. Byddant hefyd yn mynd ar daith
dywys Tyr’d am Dro Co, yng ngofal Emrys a
Gwyn Parry. Gyda’r nos, mi fydd cyngerdd
Cymru-Llydaw yn cael ei gynnal yn Theatr
Seilo. Yn cymryd rhan bydd Côr Dre,
Dawnswyr Caernarfon, Bagad Landerne a

Jason Parry
16 Stryd Bangor
Caernarfon
Ffôn:

(01286) 672366
Symudol:

07900594279

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

y Maes yn eu tynnu nhw i gyd. Eu ffowntan
nhw ydi hi bellach.
Dipyn o glown ydi hi, nid fel yr hen un
sych ar ben Stryd Llyn. Mae ei goleuadau
fin nos fel golau syrcas, ac mae hithau’n
giamocs i gyd. Dwy res o ddeuddeg jet
ddŵr, a’r rheiny’n cambyhafio. Weithiau’n
crymu’n ufudd at ei gilydd. Weithiau’n
chwistrellu ar fympwy. Weithiau’n sbydu.
Weithiau’n poeri. Ac weithiau’n stopio’n
llwyr - cyn saethu’n sydyn eto.
Dim rhyfedd bod y plant yn gwirioni. Mae
hi mor anwadal ag oedolion, ond yn llawer
mwy o hwyl. Ac mae’r plant wrth eu bodd
yn ei herio. Herio’r dŵr i stopio. Herio’r
dŵr i ailddechrau. Herio eu hunain - a’i
gilydd - i redeg trwyddi. Trio dyfalu’r
patrwm. Mentro syllu i lygad y ffynnon… a
chael trochfa.
Ac er gwaetha’r gweiddi, gwlychu ydi’r

nod. Cael eich bedyddio, drosodd a
throsodd, yn un o blant y dre - hyd yn oed
pan mae’n oer, a’r cnawd yn las.
Ond yn yr haf y mae hi ar ei gorau. Mae
ffowntan y Maes yn fwy o lan-môr i blant y
dre nag y bu traeth Foryd erioed, a
theuluoedd cyfan yn dod ati. Plant mewn
dillad nofio a fflip-fflops. Mamau a thadau,
neiniau a theidiau yn llenwi’r meinciau
sydd o flaen y banc. Tywelion ar y pafin.
Bocsys picnic o flaen y senotaff. Hufen iâ.
Cwrw oer. Ambell KFC. Gwylanod yn
hofran. A thrwy’r cyfan, sŵn dŵr yn
sblasio. Plant yn bloeddio. Rhieni’n
siarsio.
Mae pawb sy’n mynd heibio yn oedi i
wylio’r sioe: y siopwyr prysur, y bobl ifanc
fwy swil, y pensiynwyr hiraethus, y rhieni
sy’n twt-twtian, y twristiaid sy’n gwenu…
Ond dydi plant y ffowntan yn sylwi dim,
ond ar ei gilydd, ac ar y dŵr sy’n diferyd
drostyn nhw ac yn eu bedyddio o’r
newydd. Dŵr eu ffowntan nhw. A honno
yn ei hwyl ar ganol Maes y dre.

Dawnswyr Landerne. £5 a £3 fydd y
tocynnau, ac maent ar gael ym Mhalas Print.
Gobeithio y bydd cynulleidfa deilwng yno
i’w cefnogi! Ar y dydd Sadwrn, mi fyddan
nhw’n dawnsio ac yn perfformio yn yr orsaf
cyn mynd am daith i Waunfawr a Llanberis,
i berfformio eto. Nos Sadwrn, mi fydd yna
noson a thwmpath gwerin yn y Clwb Rygbi
(tocynnau £5 yn Palas Print – i gynnwys
bwyd). Ar y dydd Sul, mi fyddant yn mynd i
oedfa mewn capel/eglwys o’u dewis cyn
perfformio o flaen Bwyty’r Castell am
2.30pm brynhawn Sul. Mi fyddan nhw’n
dychwelyd i Landerne ben bore dydd Llun,
wedi cael ymweliad i’w gofio, gobeithio!

FFeryllFa’r Castell

GO-AHEAD

01286 672352

Yr unig fferyllfa• CLUDIANT
annibynnolI
yn y dre. Gwasanaeth
FAES AWYR
DYDD
TACSIagos-atoch• 24
o’r AWR
safonYuchaf.
• PRYDLON
moddion a
TEITHIWCH MEWN STEIL Cyngor,
A DIBYNADWY
• chymwynasgarwch.
PRIS CYSTADLEUOL

Yr Alexandra
Tafarn gartrefol a chlyd
Cwrw da, gwasanaeth cyfeillgar

07760 288009
• CLUDIANT I
674400
GO-AHEAD 01286 FAES
AWYR
TACSI

• 24 AWR Y DYDD
• PRYDLON
TEITHIWCH MEWN STEIL
A DIBYNADWY
• PRIS CYSTADLEUOL

07760 288009
01286 674400

Ffôn: (01286) 672871

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

Tyˆ Siocled
Siocled Gorau

17 Stryd y Plas
CAERNARFON
01286 675007

Tyˆ Siocled
Siocled Gorau

17 Stryd y Plas
CAERNARFON
01286 675007

9
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Sioe Dda!

Roedd Sioe Caernarfon ar
Ffordd Bethel yn llwyddiant
mawr eleni gyda mwy na 50 o
stondinau, a phawb i’w gweld
yn mwynhau eu hunain yn
arw yn yr heulwen braf.

Alun Roberts, enillydd y cwpan
am y llysiau gorau ac am y blodau
gorau yn y sioe.

Y Farch
Mae’r farchnad sy’n cael ei
chynnal ar y Maes bob dydd
Llun a dydd Sadwrn wedi cae
tipyn o sylw yn y wasg yn
ddiweddar, wrth i’r stondinwy
ffair
y
fod
gwyno
digwyddiadau eraill yn cymryd
lle eu stondinau ar un o adegau
prysura’r flwyddyn. Ond pw
sy’n cadw’r stondinau yn
farchnad? Aeth ‘Papur Dre
draw i gael gweld pwy sy’
gwerthu be’ ……

Stondin ddillad Martin a Susan

- genod y
O’r chwith i’r dde: Anthea, Menna a June
Eryri.
d
ddfo
Eiste
stondin Tombola a gododd £300 at

Mae Martin a Susan Thorn o Ddeganw
i farchnad Dre ers 5 mlynedd, ac yn
pob math o ddillad ffasiynol ar gyfer m
Er eu bod nhw’n cael cefnogaeth dda
bobol leol, sydd yn help i’w cadw
flwyddyn, maen nhw'n teimlo nad y
cystal rŵan, a bod ’na fylchau i’w gw
Maes.

Gemwaith Paul Roberts

Beca Elen Evans fu’n
cystadlu drwy wneud
model o gath a pheintio
llwy bren.

Wyn Davies – newydd ennill
persawr ar y stondin Tombola “wneith y sent ‘ma’n siwtio i
tybad?

Cymro Cymraeg o Landudno ydi P
gwerthu gemwaith ar gyfer genod
ifanc ar ei stondin – breichleda
chlipiau gwallt o bob math. Mi r
ffansïo cael gweithio ar farchnad er
yn blentyn, ac mi ddath y cyfle tua
ôl. Cyn hynny roedd Paul yn we
Bedyddwyr – tipyn o newid byd fe

PapurDreGorffennaf2011_PapurDreHydref2010 07/07/2011 08:31 Page 11

chnad Anghyffredin
l ei
dydd
cael
g yn
nwyr
a
d
mry
egau
pwy
yn y
Dre’
sy’n

dr a
Stondinau Teulu’r Khans (Nwyddau Lle
Charpedi)

ym marchnad
Mae Mirwas Khan wedi bod yn gwerthu
ei wyneb o a’i
Caernarfon ers tua 45 o flynyddoedd, ac mae
Gaernarfon ym
feibion yn gyfarwydd ar Y Maes. Symudodd i
ôl hynny. Yn ôl
1960 gan gychwyn ar y stondin 5 mlynedd ar
teimlo fod y
’n
Mirwas, mae petha’n anodd heddiw, ac mae
oedd.
siopau mawr yn lladd y Stryd Fawr a’r marchnad

Tommy Riley – Ffrwythau a Llysiau

oedd yn 15 oed a
Symudodd Tommy o Lerpwl i’r Felinheli pan
thau yn dre am
phriododd ferch leol. Roedd ganddo siop ffrwy
ar y maes am
din
ston
al
ugain mlynedd, ac mae’r teulu wedi cynn
dwl fod
med
my’n
bron i 35 o flynyddoedd. Mae Tom
l, ac yn lle i ddŵad
marchnadoedd yn cynnig ‘day-out’ difyr i bobo
ogi marchnad Dre,
gefn
i
au
am sgwrs a phanad, ac mae o am barh
ch mor wag.
ond yn teimlo embaras fod y lle wedi mynd i edra

Stondin Anifeiliaid Anwes

san
anwy yn dod
yn gwerthu
fer merched.
dda iawn gan
cadw trwy ’r
ad ydi petha
w gweld ar y

Ar ôl iddyn nhw ymddeol i Ben Llŷn, dechreuodd
Phillip a Dorothy fusnes yn gwerthu pob math o
bethau ar gyfer anifeiliaid anwes, ac maen nhw'n dod
i farchnad Caernarfon ers 10 mlynedd bellach.

Crefftau a Chardiau
Mae Shel a Dave yn byw ym Mlaenau Ffestiniog ac yn
dod i’r farchnad ers dwy flynedd. Maen nhw’n gwerthu
pob math o grefftau, cardiau at bob achlysur, ac yn
gweld y farchnad yn dipyn prysurach yn yr haf nag ydi
hi yn y gaeaf.

ydi Paul ac mae’n
enod a merched
hledau lliwgar a
Mi roedd o wedi
ad ers pan oedd o
tua 5 mlynedd yn
n weinidog hefo’r
d felly!

afalau,
carpedi,
Sosejis,
breichledi, handbags, bwyd ci a
na
mae
Oes,
blowsus.
i’w
a
beth
o
amrywiaeth eang
cael ar Y Maes bob Dydd Llun a
Dydd Sadwrn, ac mae 'na bobol
ddifyr yn eu gwerthu nhw hefyd!
Ewch draw i gefnogi’r cwmnïau
sydd wedi bod yn rhan o fywyd
busnes y Dre ers blynyddoedd
mawr, ac er mai tenau ydi hi ar y
Maes ambell Sadwrn mi fysa
hi’n dipyn gwacach a llai lliwgar
heb y farchnad.

Stondin
gig
Masseys
Dec hreu odd
Mike Massey,
n 35 o flynyddoedd yn ôl,
o Abergele, werthu cig ar farchnad Caernarfo
i’w weld ar y stondin. Pan
ond erbyn heddiw Mark, un o’i feibion, sydd
seys yn gwerthu hynny
oedd y farchnad yn ei hanterth mi fydda’r Mas
h y p’nawn, gan redeg tair
o gig oedd ganddyn nhw erbyn tua un o’r gloc
nod. Mae’n nhw’n dal
stondin mewn tair marchnad wahanol yr un diwr
nos y flwyddyn.
i fynd i 5 marchnad bob wythnos am 50 wyth
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YSGOL SANTES HELEN

Roedd plant blwyddyn 3 wedi gwirioni'n cael gweld y dorch Olympaidd.

Dyma blant yr ysgol yn mwynhau eu hunain yng Ngwersyll yr Urdd
Glanllyn.

Y ffordd naturiol o drin twymyn y gwair

Daeth criw o fyfyrwyr o Lynllifon i helpu'r plant i blannu planhigion yn
ein gardd newydd. Diolch yn fawr iddynt am bob cymorth.

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
12

Mae’r haul yn tywynnu, y blodau yn eu gogoniant – a chithau’n
tisian fel ffŵl. Mae arbenigwyr yn addo haf poenus i’r 18 miliwn o
bobl sy’n dioddef twymyn y gwair ym Mhrydain. Mae twymyn y
gwair yn cael ei achosi gan y ffordd y mae ein system imiwnedd yn
adweithio i baill planhigion. Mae ein corff yn ymosod ar y
gronynnau drwy ryddhau histamin sydd yn achosi’r hen
symptomau annifyr yna o lygaid yn cosi a dyfrio, tisian a methu
anadlu drwy’r trwyn. Yn ffodus, mae yna nifer o foddion naturiol
sy’n gallu cynnig gwellhad cyflym a sylweddol, heb i chi deimlo’n
gysglyd a dioddef sgil-effeithiau eraill deunydd fferyllol. Dewiswch
chi! Mae Quercetin yn faetholyn naturiol sydd i’w gael mewn
ffrwythau a llysiau, efo fitamin C, sydd â nodweddion gwrth-llidiol,
gwrth-ocsidydd a gwrth-histamin. Fitamin B5 ydi’r prif faetholyn
sy’n bwydo’r chwarennau adrenal. Mae ei angen ar y chwarennau
adrenal i gynhyrchu hormonau steroid, ac mae’n bosib mai dyna
pam y gelwir B5 y fitamin gwrth-straen. Bydd Aml-fitamin a Mwyn
dyddiol yn gwarantu bod eich corff yn cael y maetholion hanfodol
sydd eu hangen i hybu eich system imiwnedd a gwarchod rhag
diffygion. Mae cyfuno Quercetin a Fitamin C yn gallu bod yn
fuddiol iawn. Mae Fitamin C hefyd yn helpu’r corff ddadwenwyno
histaminau, ac mae’n lleddfu anawsterau anadlu.
Ceisiwch osgoi cynhyrchion llaeth, gan eu bod yn creu mwcws, sy’n
ei gwneud hi’n anodd i chi anadlu. Mae llus yn llawn fflafonoid a
elwir yn antho-cyanoside. Mae hwn yn gwella llif y gwaed sy’n
golygu bod mwy o ocsigen yn mynd i’r llygaid ac yn gwneud iddynt
gosi llai. Mae yfed digon o ddŵr yn helpu i fflysio alergeddau o’r
corff.
DEWCH DRAW I’R SIOP, JUST NATURAL, AM GYNGOR.
DANGOSWCH YR ERTHYGL HON, AC MI GEWCH CHI 10%
ODDI AR BOB CYNNYRCH.

CIROPODI PODIATRI
Iola Roberts
M.Ch.S. S.R.Ch.
Galwadau i’r cartref
25 mlynedd o brofiad
HPC cofrestredig

symudol:
07771 278633
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O Sul i Sul
SALEM
Gorffennaf 17: 10 a.m. Eurfin Davies,
Porthaethwy; 5 p.m. y Gweinidog, Y Parch.
J. Ronald Williams
Gorffennaf 24: 10 a.m. a 5 p.m. y Parch.
Ieuan Davies
Gorffennaf 31: 10 a.m. a 5 p.m. y Parch.
Richard Henry Lewis, Aberystwyth.
Awst 7: Undebol yn Salem, y Gweinidog.
Awst 14: Undebol yn Salem, y Gweinidog
Awst 21: Undebol yn Seilo, y Parch.
Meirion Lloyd Davies, Pwllheli
Awst 28: Undebol yn Seilo Parch Robert
Roberts, Nefyn.

Gorff 17
Gorff 24
Gorff 31
Awst 7
Awst 14
Awst 21
Awst 28

SEILO
Parch Gwenda Richards
Parch William Davies
Parch Iwan Ll. Jones
Uno yn Salem
Uno yn Salem
Parch Meirion Lloyd Davies
Parch R.O.Roberts

EGLWYS NODDFA
Dathliad yr Haf
Cynhelir gwasanaeth teulu arbennig i gloi
tymor yr Ysgol Sul ar Orffennaf 17eg am 3
o’r gloch. Dewch i ymuno â phawb yn
Eglwys Noddfa i foli a chael hwyl. Ar ôl y
gwasanaeth bydd cyfle i gael paned a pethau
blasus i’w bwyta! Croeso cynnes i bawb.
Cynhelir gwasanaeth ar Orffennaf 24 am 3
o’r gloch. O Orffennaf 31 ymlaen byddwn yn
cael cyfle i gyd-addoli gyda Seilo a Salem.
Bydd gwasanaeth cynta’r tymor newydd yn
cael ei gynnal ar Fedi 4 am 3 o’r gloch dan
ofal Mererid.
EBENESER
Gwasanaethau am 10 y bore
Gorffennaf
17
Mr Merfyn Jones Caernarfon
24
Y Parch Gwynfor Williams
Gweinyddir y Cymun Sanctaidd
31
Dr Tudur Ellis Groeslon
Awst
7
Y Parch Ifor Jones Bae Colwyn

14 Mr Carwyn Siddall Niwbwrch
21 Y Parch Iwan Llewellyn Jones,
Porthmadog
28 Parch Ddr Dafydd Wyn William
Bodedern
CAERSALEM
www.caersalem.com
Gorffennaf 17
10am - Rhys Llwyd, 5.30pm - Denis Young
Gorffennaf 24
10am - Kent Morris , 5.30pm - John Roberts
Gorffennaf 31
10am a 5.30pm - Arwel Jones
Awst 7
10am a 5.30pm - John Robinson
Awst 14
10am - I'w gadarnhau
5.30pm - John Roberts
Awst 21
10am a 5.30pm - Denis Young
Awst 28
10am a 5.30pm - John Robinson
Manylion ynglŷn a chyfarfodydd canol
wythnos ar ein gwefan ynghyd a
phodlediadau o bregethau diweddar.
EGLWYSI SANTES FAIR A
LLANBEBLIG
Gorffennaf 17
10.30 Cymun Bendigaid – Santes Fair
4.00 Gosber a Phregeth – Llanbeblig
Gorffennaf 24
10.30 Gwasanaeth gyda’r Llydawyr –
Llanbeblig
4.00 Gosber a Phregeth
Gorffennaf 31
10.30 Cymun Pob Oed – Feed My Lambs
4.00 Gosber a Phregeth – Llanbeblig
Awst 7
10.30 Cymun Bendigaid – Llanbeblig
4.00 Gosber a Phregeth
Awst 14
10.30 Cymun Bendigaid – Llanbeblig
4.00 Gosber a Phregeth
Awst 21
10.30 Y Foreol Weddi – Santes Fair
4.00 Cymun Bendigaid – Llanbeblig
Awst 28
10.30 Cymun Bendigaid – Llanbeblig
4.00 Gosber a Phregeth – Llanbeblig

£300 I’R EMYN
DÔN FUDDUGOL
Eleni mae’r rhaglen Dechrau Canu,
Dechrau Canmol yn dathlu hanner canrif o
ganu a mawl gyda chystadleuaeth
arbennig i nodi’r achlysur.
Y gystadleuaeth yw cyfansoddi emyn dôn
i gyd fynd â geiriau gan y Prifardd Siôn
Aled sydd wedi eu cyfansoddi’n arbennig
ar gyfer y dathlu. Mae gwobr o £300 i’r
emyn dôn fuddugol. Dyddiad cau yw
dydd Gwener 16 Medi, a dylech anfon
eich cynigion at:
Emyn Dathlu, Dechrau Canu Dechrau
Canmol, Lancaster House, Maesycoed
Road,
Caerdydd, CF14 4TT neu at
dechraucanudechraucanmol@avantimedia.tv

GWAHODDIAD I’R
CYFARFOD SEFYDLU

Estynnir gwahoddiad cynnes i gyfarfod
sefydlu ac ordeinio Rhys Llwyd yn
Weinidog ar Eglwysi Bedyddiedig
Caersalem Caernarfon, Calfaria Penygroes
ac Ebeneser Llanllyfni.
10 Medi 2011 am 1.30pm
Canolfan Ebeneser, Caernarfon
Te i ddilyn yng Nghaersalem.

Sioe Fach y Patsh
Byw yn yr Ardd
13 Awst 2011
Rhosgadfan

Moduron Menai
Dewis helaeth
o geir o’r ansawdd uchaf
am brisiau
cystadleuol
Ar gyfer eich holl
anghenion yswiriant

Ffôn: 678681
Ffôn symudol:

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

07780 998637
Ffordd y Gogledd,
Caernarfon, Gwynedd LL55 1BE
www.moduronmenai.co.uk

Cystadlaethau llysiau,
ffrwythau, blodau, gwin,
siytni, a jam cartref.
Cystadleuaeth i blant.
Stondinau ac
arddangosfeydd.
Cerddoriaeth fyw. Bwydydd a
llawer o hwyl i’r teulu cyfan.

Cae Llenor, Lôn Parc,
CAERNARFON, LL55 2HH
Ffôn: (01286) 685300
Ffacs: (01286) 685301

13
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FFILBI
… yn gwylio

a gwrando!

CADERNID
GWYNEDD A
PHETHAU ERAILL
Mae’r stori yn y Caernarfon a Dedli am
orfod ail-wneud darnau o’r Bont Bridd, ac
ella’r Maes hefyd, yn gwneud i rywun
feddwl unwaith eto sut mae hi tua’r Cyngor
Sir ’na. Mae na sawl gair yn llamu i’r
meddwl. Un ydy shambyls. Doedd ‘na neb
yn gyfrifol am cwaliti control pan naethon
nhw’r gwaith tro cynta deudwch? Ond
chwara teg mae ’na aelod o staff y Cyngor
yn brolio fod y contractwyr yn gwneud y
gwaith am ddim tro yma am mai eu bai
nhw oedd o. Bah hymbyg! Codi pais ma
nhw’n galw peth felly, ia? Ychydig yn ôl
roedd ’na sôn am uno Cyngor Gwynedd a
Chyngor Sir Fôn am fod ’na broblemau ar
yr ynys. Mam bach. Cowbois a Cliques,
mae’n swnio fel pyb newydd efo enw
gwirion fatha Slyg a Lettys neu Mars Bar a
Tepwyrm.
Un o’r pethau eraill sy’ di ’nharo fi efo’r
stori yma ydy’r ffordd mae cynghorwyr
lleol yn meddwl bod cael llun yn papur yn
bwysig. Pob clod i Huw Edwards ac Endaf
Cooke am gwffio yn erbyn y shambyls ond
roedd eu lluniau yn cuddio’r stryd mae
nhw’n poeni amdani! Ma’ pob Cofi yn
nabod wymab y cynghorwyr lleol i gyd
erbyn hyn siawns.
Da waeth, pwy sy’n cofio Caernarfon Town
yn yr FA Cup ac yn chwarae tri tîm o
Gynghrair Lloegr? Mae o’n teimlo fel
amser maith yn ôl. Gweld yn y C a D fod y
Caneris wedi seinio chwaraewyr newydd ar
gyfer y tymor nesa – o Nefyn a Llanberis a
Bermo. Do, mi fu’r gwymp yn fawr, ond
gobeithio bydd yr atgyfodiad yn dechrau
tymor nesaf a’r torfeydd yn llifo’n ôl i’r
Oval.
Yn y golofn mis dwytha mi soniais am
Benrallt Isaf [Sowth Penrallt] heb ddeud
un peth. Mae hi’n stryd fudr iawn ‘di
mynd. Mae pawb yn cadw eu bins yn y
stryd drwy’r amser. Mae sawl un yn orlawn
yn aml – lot o bobl yn pasio ac yn rhoi
bagiau chips ac ati ynddyn nhw. Felly be
sy’n digwydd wedyn (fel mewn sawl man
arall hyd Dre) mae’r llygod mawr yn yr
awyr – y gwylanod - yn dod i chwilota am
fwyd gan daflu sbwriel i bob man. Reit aml
mae na ganiau cwrw gwag ar y pafin hefyd.
Yn y bôn mae’r stryd yn mynd i edrych yn
sgryffi. Ac efo fflatiau newydd yn Gronant
mi fydd ’na fwy fyth o fins. Tybed fasa
Cyngor Gwynedd yn gallu meddwl am
ffordd o adeiladu locars mewn dau neu dri
lle ar y stryd. Ond
gyrru rhywun i llnau
y
pafin
gynta!
Cwaliti
control,
hwnna ydy o!
14

Diolch Elaine
LLONGYFARCHIADAU MAWR i
Elaine Bohana Davies am gasglu £1200.00
tuag at elusen epilepsi. Bu Elaine, Andrew,
Cai, Katie, Erin a'r teulu i gyd yn hynod o
brysur yn trefnu gweithgareddau i godi
arian yn ystod y misoedd diwethaf. Hoffai
Elaine ddiolch i bawb wnaeth gyfrannu
tuag at yr apel a hoffai Eglwys Noddfa
ddweud “DA IAWN ELAINE!

Gweithredu
dros blant
Daeth nifer dda o aelodau a phlant Eglwys
Ebeneser, Caernarfon ac eraill ynghyd i
Barc Glynllifon yn ddiweddar ar gyfer
Taith Noddedig a drefnwyd gan Mr Robin
Jones Bethel, er cof am y diweddar Mr
Elfed Hughes, Parc Muriau, ac i godi arian
at gymdeithas Gweithredu Dros Blant.
Roedd Elfed yn Arolygwr Ysgol Sul a
Blaenor gweithgar yn Ebeneser am
flynyddoedd a'r Gymdeithas hon yn agos
iawn at ei galon. Llwyddwyd i gasglu £748
at yr achos a diolch i Mr Robin Jones am ei
drefniadau trylwyr ac i swyddogion y
Gymdeithas am eu presenoldeb a'u
cyfraniad.

LLYFR GWERTH
EI DDARLLEN
Wel, Gymru Fach. Lolfa
£3.95 Gan Lleucu Roberts
Dyma lyfr am ddau fachgen
sy’n byw mewn pentref o’r
enw
Llan-hir
yng
Nghanolbarth Cymru.
Nid yw’r ddau yn ffrindiau
a nhw yw’r unig hogiau sydd ym
mlwyddyn saith sy’n byw yn y pentref.
Mae un yn Gog a’r llall yn Hwntw, a dyna’r
rheswm pam nad ydynt yn ffrindiau.
Mae Tudur yn dod o Gaernarfon, ac mae
Gwion yn dod o’r Tymbl ger Llanelli. Mae
Gwion wedi disgyn mewn cariad gyda
chwaer Tudur sef Eurgain, ac mae hynny
yn gwneud y sefyllfa yn waeth.
Mae teulu o Lundain yn symud i fyw i
Lan-hir, ac mae Tudur a Gwion yn
brwydro i fod yn ffrind pennaf i Kyle (sef y
Sais.) Mae’r awdur wedi llwyddo i gyfleu
stori anturus, ddiddorol, doniol, a difyr
mewn iaith a hiwmor syml ac ysgafn i
ddarllenwyr yn eu harddegau.
Yn wir, unwaith dechreuais ddarllen y
llyfr hwn, roedd hi’n anodd iawn i mi roi y
llyfr lawr. Rwyf wedi mwynhau ei ddarllen
yn fawr ac yn argymell i fy ffrindiau i’w
ddarllen! Y gair gorau i’w ddisgrifio fyddai
“Gwych.”
DAFYDD TREWYN

Cofiwch gefnogi ein hysbysebwyr
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AM FUNUD
Ddeufis yn ôl bu
farw Our ’Enry.
Doedd dim pwynt
imi sgwennu coffâd
dwys amdano i
golofnau’r Goleuad
ac felly dyma
fanteisio ar y gofod
ym Mhapur Dre.
Arwriaeth y dyn i
rywun fel fi oedd
nid ei ddwrn dur ’Enry’s ’Ammer - ond ei gamp yn troi
bywyd yn chwedl.
Roedd hi’n stori dylwyth teg ar lawer
ystyr: hanes am hogyn tlawd o gyffiniau’r
Elephant and Castle - heb fawr ddim yn ei
ben, ar y pryd - yn dŵad yn enw i’w gofio
a’i ddathlu. Ar un wedd, fe ddaeth Henry
Cooper yn enw ar gorn un slap (ond un a
deithiai, meddir, drideg milltir yr awr) a
landiodd ar glicied gên Cassius Clay a’i
lorio - heb ei drechu.
Ond i mi, sy’n methu â gweld unrhyw
ddiwylliant mewn taro un arall yn
anymwybodol yn enw hwyl, y pethau a
gyflawnodd tu allan i’r sgwâr focsio a
darodd ddeuddeg . Yn arbennig hwyrach
ei gefnogaeth i achosion da, yn benodol i
ddifyrru bywyd plant na chafodd iechyd
neu gyfle teg. A be am ei dafod aur o?
Yn y Saithdegau roedd Our ’Enry yn
dadlau ar deledu, mewn gornest a oedd
wedi’i threfnu ymlaen llaw, parthed
moesoldeb neu anfoesoldeb bocsio. Yr
enwog Edith Summerskill oedd yn
dadlau yn ei erbyn, a minnau’n cydweld
â’i rhesymeg hi, ond wedi’i gyrru i gongl
fe aeth hi gam yn rhy bell. Meddai hi
wrtho, ‘Ydach chi wedi edrach yn y drych
a gweld cyflwr eich trwyn?’ Yr ateb ddaru
daro deuddeg, ‘Wel, ydach chi? Bocsio
ydi fy esgus i. Be ydi’ch un chi?’
A dyma gyfle imi ddyfynnu o’r Gair:
Peidiwch â barnu, rhag ichwi gael eich barnu;
oherwydd fel y byddwch chwi’n barnu y cewch
chwithau eich barnu, ac â’r mesur a rowch y
rhoir i chwithau.
HARRI PARRI

TEITHIAU O AMGYLCH FFIN ’STEDDFOD ERYRI
Un o syniadau gorau Alun Roberts, prif ddosbarthwr Papur Dre, oedd trefnu teithiau o
amgylch ffin Eisteddfod Genedlaethol Eryri a chael cannoedd o bobl yn cerdded ar yr un
diwrnod i godi pres i’r ’Steddfod. Yn ddiweddar trefnodd Alun naw taith arall, ond y tro
hwn, o gwmpas ffin Eisteddfod yr Urdd 2012 er mwyn cofio am un o aelodau anwylaf Clwb
Myndda Cymru, y diweddar Llew ap Gwent a gollodd ei fywyd y llynedd wrth ddringo yn
Eryri.
Roedd nifer o Dre wedi ymuno ar y teithiau gydag Alun yn arwain taith o Benygroes i
Fangor, George Jones o Ben y Garth yn arwain taith o Abergwyngregyn i Ogwen a Rhiannon
Jones, Cae Gwyn yn helpu gyda’r daith o Lanbedrog i Aberdaron. Cafwyd diwrnod
bendigedig o gerdded a phawb mewn hwyliau da. Ymunodd sawl aelod o deulu Llew ar y
daith o Lanbedrog i Aberdaron.

Rhai o'r dre fu ar y daith.

Gwobrau Gwirfoddolwyr y Flwyddyn 2011
Yn flynyddol bellach, gwelir y Wobr arbennig yma fel cyfle i gydnabod a gwobrwyo pobl
sydd wedi gwneud cyfraniad arbennig i’w cymunedau. Mae’r wobr yn cael ei gweinyddu gan
Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru. Ym mis Chwefror eleni, gosodwyd her i bobl ar
draws Cymru i enwebu rhai sydd wedi eu hysbrydoli gyda’r hyn mae rhywun arall yn ei
wneud yn wirfoddol.

JUNE TAYLOR
yn gwirfoddoli gyda Thŷ Peblig, Caernarfon.
Fel gwirfoddolwraig, mae June yn rhedeg y Prosiect Bwyd Cydweithredol yn Nhŷ Peblig prosiect sy’nannog pobl i fyw yn iach, ac sydd yn gysylltiedig â’r Clwb Garddio. Mae hi
hefyd yn helpu gyda digwyddiadau eraill megis Diwrnodau Hwyl, Noson Tân Gwyllt, a
chinio Nadolig yn ogystal â bod yn rhan o Bwyllgor y Bartneriaeth. Drwy wirfoddoli, mae
hi wedi helpu pobl Ward Peblig yn ogystal â hi ei hun - gellir gweld y gwahaniaeth yn ei
hunanhyder a’i hagwedd at fywyd. Llongyfarchiadau June!
(Wedi ei henwebu gan Linda Jones, Tŷ Pobl Peblig)

Pedwarawd Telyn yn Eglwys y Santes Fair
Nos Lun, Gorffennaf 25 am 7.30 - Noson yng nghwmni Pedwarawd Telyn 'CLOUDS' yn
cynnwys y delynores leol, Elfair Grug. Am ragor o fanylion, cysylltwch â Gweno ar 01286
669309.

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
15
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POBOL DRE
BRANWEN LLOYD
EDWARDS
Capten Llong, Pensaer, Ceidwad Tafarn,
Arweinydd Côr, Codwr Canu, Blaenoriaid
a Dirprwy Brifathrawes – dyma rai o’r
teulu wnaeth gyfraniad pwysig i
Gaernarfon.
TEULU PATENT SLIP
Caernarfon oedd un o’r llefydd cyntaf (tua
1832) i gael y ddyfais Patent Slip i symud
llongau i dir sych yn y dyddiau cyn
adeiladu’r harbwr. Gerllaw, lle mae’r bont
fach goch heddiw roedd tafarn Patent Slip
lle magwyd Ann, hen nain Branwen
Edwards. Priododd ddau gapten llong a’i
hail ŵr Capten William Evans oedd hen daid
Branwen. Bu rhai eraill o’r teulu’n byw yn
Patent Slip Terrace yn ardal Glan y Môr.
TYNFA’R PAFILIWN
“Roedd y Pafiliwn yn le pwysig i ni ers
talwm a dwi’n cofio grŵp o Ysgol y
Genethod yn cymryd rhan yno adeg
Eisteddfod Genedlaethol 1935. Chwarae
castanets yn y band taro roedd Joan Thomas
a finna i gefndir miwsig gan Handel. Dro
arall dysgodd Miss Bishop, trefnydd ymarfer
corff, ni i wneud campau a chawsom
berfformio yn y Pafiliwn. Byddai
arddangosfeydd cwmnïau Rowntrees a
Bovril yn denu tyrfa i’r stondinau siocled.
Yn y canol roedd meri-go-rownd efo ceffylau

Walter Thomas, taid Branwen, codwr canu yn
Ebeneser am 56 mlynedd

bach a phethau eraill i’r plant gael hwyl.
Cofiaf hefyd orymdeithio efo’r Urdd gyda’m
ffrind Mair, chwaer Meurig Williams drwy’r
dref i’r castell. Roedd y pafiliwn dan ei sang
pan glywais Fand Pres Fodens yn chwarae a
Lloyd George yn areithio.”
TORNADO YN CODI’R TO
Ar ôl cyfnod yn dysgu yn Lerpwl a
Waunfawr daeth Branwen yn ôl i’w hen
ysgol fel athrawes gyda Miss Parry yn
bennaeth. “Wnai byth anghofio’r diwrnod y
cododd to sinc y Pafiliwn a malu’n deilchion
pan chwythodd tornado drwy’r dre. Roedd
darnau o fetel yn chwrlïo fel dail tua’r ysgol.
Rhedodd pawb i’r seler i guddio tan i’r storm
ostegu.”
Chwalfa fawr oedd symud i Ysgol y Gelli a
bu Branwen Edwards oedd yn ddirprwy
erbyn hynny, a’r staff yn hynod o brysur yn
cario cyfarpar i’r ysgol newydd.
Cydweithiodd yn hapus yn y dosbarth gydag
Eirian Larsen a’r prifathrawon, Gwennie
Jones, Gwilym Hughes ac Alun Roberts.
Mae dyled llawer o’r Dre yn fawr iddi ac
mae’n ymfalchio fod pawb yn medru darllen
ac ysgrifennu cyn mynd o’i dosbarth. “Mi
wnes i fwynhau dysgu a does dim byd gwell
gen i na bod rhywun yn dod ata’i a dweud, '
Roeddach chi’n fy nysgu i ers talwm,' a
cheisio cofio enwau a hanes plant eraill oedd
yn yr un dosbarth.”
TEITHIO A THARO I MEWN
Ambell ddiwrnod bydd Branwen yn
gweithio yn siop Ymchwil Cancr ar Stryd
Llyn. Mae wrth ei bodd yn 'Taro i Mewn' a
chael pryd o fwyd a sgwrs gyda’i ffrindiau i
ddilyn. Pleser arall ydi teithio yng nghwmni
Kate Williams ac Eira Owain. Un gwyliau
bythgofiadwy oedd i Dde America yn
cynnwys Buenos Aires, Y Falklands, Chile a
Phatagonia. Eleni mae’n edrych ymlaen am
ymweld ag Ynys Wyth.
“Rydan ni’n ffodus iawn o gael Galeri yn y
dre. Yn ddiweddar mwynheais y ffilm 'The
King’s Speech' a hefyd 'Awen y Gwanwyn'
sef gwaith creadigol pobol hŷn ysgogwyd
gan y Prifardd Meirion MacIntyre Huws a’r
awdur Harri Parri. Cawsant eu darllen i
gyfeiliant y pianydd Iwan Llywelyn Jones.”

Roberts y Newyddion
44 Y Bont Bridd, Caernarfon

GEMWAITH

01286 672 991
Papurau newydd • cardiau cyfarch • offer
ysgrifennu • Da-da a diodydd • Tlysau aur ac
arian o Fôn

Dewis cynhwysfawr o emwaith
aur ac arian ar gyfer
pob oed a phoced
Aur Cymru
y Metel (C.Y.M.) a Clogau
Trwsio rhesymol
Y Bont Bridd, Caernarfon

(01286) 675733

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

R. A. JONES A'R MAB
• SIOP DAN CLOC•
37 Stryd Fawr, Caernarfon
2 Llys Penlan, Pwllheli

01286 673121 / 01758 701138
Teganau, modelau - yr enwau mawr i gyd
TEGANAU I BOB OEDRAN
Nwyddau babanod: M&P, Bebecomfort, Cossatto, Jane Chicio a phob math
o ddillad plant 0-6 mlwydd oed.

www.rajonesandson.co.uk
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TILSLEY A CHAPEL EBENESER
Mae Branwen ynghyd ag Olwen Jones yn
athrawon Ysgol Sul sydd wedi mwynhau
Rali Fehefin y Dalgylch a’r te parti i’r plant
yn y festri. Mae’n flaenores yn Ebeneser ers
cyfnod Y Parch.Gwilym Tilsley. “Roedd yn
berson arbennig a charedig dros ben. Pob tro
y deuai fy chwaer Medi, oedd yn nyrsio yn
Lerpwl, adref byddai Mr Tilsley yn dod yma
i’w gweld a rhoddodd ei lun yng ngwisg yr
Archdderwydd i ni Nadolig 1969 ac mae’n
dal gen i. Cof annwyl hefyd am Pennant
Davies.” Roedd ei thaid Walter Thomas yn
godwr canu am 56 o flynyddoedd ac yn aelod
o gôr enwog John Williams ganodd yn
Arwisgiad 1911. “Cafodd Grace fy nain 'sunstroke' yn yr haul tanbaid. Bu taid yn canu
efo’r côr yn Windsor i Queen Victoria a’r
Kaiser.” Mae gan Branwen sawl baton o’i
eiddo gan iddo yntau arwain corau yn y
Dre.
Roedd John Lloyd y pensaer enwog
gynlluniodd Gapel Ebeneser hefyd yn
berthynas i Branwen. Bu’n ymddiriedolwr y
capel gyda thad Syr William Preece. Mae
Branwen sy’n cario’r enw Lloyd a’i nith
Carys Medi Houghton fu’n hel yr achau yn
hynod falch o gael eu galw yn deulu Patent
Slip.
MAGI WYN ROBERTS

Gemwaith o Safon

Yn newydd eleni – PANDORA

Branwen Edwards efo llun o’r Archdderwydd
Tilsley
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Gwyliau Bach i’r Côr Meibion Marathon Roc
Cofis Mawr 2011
Noddfa 18-21 Gorffennaf
efo

Ed Holden, Steve Pablo, Dan Amor
Am ddim i bobl ifanc 12-21 oed ardal
Peblig.
Cyfle i weithio efo cerddorion proffesiynol
tuag at berfformiad yn Galeri ar y nos Iau
ar y cyd â SBARC. Dowch i chwarae Gitar,
Gitar fas, Drymiau,
Allweddellau... neu ddefnyddio'ch Llais a
Rapio, Beatbocsio!
Lle i nifer cyfyngedig. Y rhai cyntaf i
gofrestru geith le.
Un nos Fawrth ym mis Mawrth 2010 roedd
Dr Juergen a Mrs Rosemary Frey o
Ddornheim, yr Almaen ar eu gwyliau yng
Nghaernarfon a dyma nhw’n mynd i
wrando ar y Côr Meibion yn ymarfer yn
Galeri. Ym mis Mai wedyn derbyniodd y
Côr wahoddiad ganddynt i fynd i ganu
mewn Cyngherddau yn ardal Thuringia,
sydd rhyw dair awr o Frankfurt yn nwyrain
yr Almaen, ac maen nhw’n mynd y mis
yma. Bydd y Côr yn aros yn Erfurt, sef prif
ddinas ardal Thuringia. Mae hi'n dref
gyda thraddodiad diwylliannol hynafol –
yno y bu Martin Luther yn byw ac yn cael
ei addysg. Mae heddiw yn dref bwysig a

phrysur yng nghanolbarth yr Almaen ac
Ewrop.
Mae tri chyngerdd wedi eu trefnu; y cyntaf
yn Langeweisen, tref fechan ar gyrion
Erfurt, yr ail yn Erfurt a'r trydydd ar nos
Sul Gorffennaf 31ain yn Dornheim. Hwn
fydd y cyngerdd pwysicaf gan fod y Côr yn
canu yn Eglwys St.Bartholomaus, lle bu i
Johann Sebastian Bach briodi ei gyfnither
Maria Barbara Bach yn 17.10.1707. Mae'r
eglwys heddiw yn cael ei hadnabod fel
“Eglwys Goffa” i Johann Sebastian Bach.
Gan fod y Côr yn aros yn yr ardal am ryw
wythnos, mae teithiau wedi eu trefnu i
Berlin a Colditz.

Côr newydd Peblig

Cysylltwch efo Mared (07789 886937) neu
Sioned (07879 202547) neu galwch i mewn
yn Noddfa i gael ffurflen gofrestru:
(01286 672257)

CLWB 200 y
Clwb Rygbi
Enillwyr y mis yma:
Glyn (Carmel) Thomas, Twtil (£50)
Richard Williams, Y Felinheli (£30)
Alan Hughes, Penygroes (£20)
AM £2 y mis, mae croeso i unrhyw un
ymuno â’r Clwb 200.
Cysylltwch â’r Trysorydd ar 01286 674513

Straeon i’r papur
Anfonwch at Glyn Tomos,
Ffôn: (01286) 674980
e-bost: tomos882@btinternet.com

Cafwyd noson lwyddiannus a hwyliog yn y Noddfa ym Mheblig ar ddechrau Mehefin pan
gynhaliwyd noson i sefydlu côr newydd sbon ym Mheblig. Daeth criw ynghyd i gyd-ganu a
mwynhau. Roedd y côr dan ofal profiadol yr arweinydd brwdfrydig Mererid Mair a chafwyd
cyfle i ddysgu caneuon cyfoes ynghyd â hen ffefrynnau gwerin. Cafwyd noson werth chweil,
ac roedd yn gyfle arbennig nid yn unig i forio canu ond i gael hwyl yn cymdeithasu!
Bydd y côr yn parhau i gwrdd ar nosweithiau Iau yn y Noddfa rhwng 7-8 o’r gloch.
Dewch yn llu! Am fanylion pellach – ffoniwch 01286 672257

GARDDWR YN DRE
Trwsio, twtio, chwynnu a phlannu
Telerau rhesymol
Cysylltwch â

Gwyn Jones . 07881 757533
gwyn27@hotmail.com
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CROESAIR

CLIWIAU HAWS
Ar Draws
1. Ansoddair i ddisgrifio cyllell (6)
4. Pentre sy’n ffinio â Llwynhendy (5)
7. Ceir un o’r rhain ger pob chwarel yn yr
ardal hon (5,1,4)
8. Mi rydych yn llenwi un o’r rhain yn awr
(4)
9. Holl amrantau'r sêr ddywedant …. y nos
(2,3)
11. Disgrifiad o goron rygbi'r gwledydd
Celtaidd (7)
13. Helium, neon neu argon (3,4)
15. Claude …., arlunydd o Ffrainc (5)
17. Nid dod (4)
18. Cyfnod yn nheitl un o ffilmiau enwog
Marilyn Monroe (4, 6)
20. Diwedd dydd (5)
21. Yr hyn wnewch i gam (6)
I Lawr
1. Y balerina Dame .... Fonteyn (6)
2. O dan y fan hon (4)
3. O fwytewch chi hwn byddwch yn sâl neu
farw (7)
4. Nid llyffant (5)
5. Llestr pren ar gyfer trin menyn (3)
6. Yr hyn sy’n dal dau ddarn o fetel at ei
gilydd (5)
7. Gwneud sŵn mawr trwy’r trwyn (6)

10. Sawl ffordd (6)
12. Gweithred yr un sy’n gwau (7)
14. Merched yn y canolbarth (6)
15. Ffrwyth y dderwen (5)
16. Lle i daflu sbwriel (5)
17. Pwsi ... mew (4)
19. Gwefr (3)
CLIWIAU CRYPTIG
Ar draws
1. Wedi dau mae cant a deg yn gadael eu
ceir. (6)
4. Dechrau canu o flaen y Plu sy’n uno dau.
(5)
7. Wedi yfed yn ddiddiwedd mae Lili wedi
llyncu hen lol yn y fan yma. (1,9)
8. Nefol Dad, mae eto’n mynd yn dywyllach
mewn rhan o siop Siân. (4)
9. Ffrwyth arall a geir o wasgu melon. (5)
11. Dau yn cynnal parti sydd heb ddechrau
yw’r ehediaid miniog. (7)
13. Ai diflas ydi canolbwyntio ar alaw
unigol? (7)
15. Y llywydd a’r tonydd o flaen mil mewn
lle drwg. (5)
17. Nid Tada ond dwy radd uwch. (4)
18. Arwydd “No music, men!” – i gerbydau
yn unig! (3, 7)
20. Afiaith yr Aelod sy’n derbyn clod. (5)
21. Mynd oddi yma i gael dal gwartheg. (6)
I lawr
1. Nodyn mwyn y ddiod Ffrengig. (6)
2. Rwyt yn dwyn i gof un ohonom ni! (4)
3. Cynnyrch wyau moel a du yn gymysg. (7)
4. 100 marc sydd bellaf o’r ymylon. (5)
5. Gofyniad taer am wybodaeth am leoliad? (3)
6. Gwelir undeb y Saeson yn syth. (5)
7. Un glân yw trydydd aelod y Drindod. (6)
10. Mae Marion yn gwirioni am aelod o
fand Arfon Wyn. (6)
12. Chwech a phump sy’n ddau ger pen
Nefyn rywsut. (7)
14. Anwadal a di-ddal yw’r bore yng
nghartre’r ysgyfarnog. (6)
15. Callia, gall twrnai da sy’n sefyll ar ei ben
ei ddal! (5)
16. Ieir gwyllt sydd wedi marw’n gyntaf yn
y drain. (5)

17. Ond nid ‘dod’ yw’r ferf yn ‘Myn Duw,
mi a wn y daw’. (4)
19. Bachgen sy’n agos at galon Emma
Bunton. (3)
Atebion Haws Mehefin
Ar draws
1. Barcud. 4. Ochrau. 6. Gŵr. 7. Cenfaint. 8.
Llwnc. 11. Nodyn. 13. Taid. 15. Enw merch.
16. Cusanodd. 17. Ebol. 19. Annog. 21. Slic.
24. Galatiad. 25. Wcw. 26. Collen. 27.
Radiwm.
I lawr
1. Brain. 2. Caernarfon. 3. Dyfed. 4. Osian.
5. Retina. 6. Gwall. 9. Wyneb. 10. Cwmwl.
12. Ymlusgiaid. 13. Traws. 14. Ifori. 18.
Oergell. 19. Amlen. 20. Natur. 22. Larwm.
23. Cliw.
Enillydd: Lona Jones, Bethesda Bach.
Atebion Cryptig Mehefin
Ar draws
1. Porffor. 4. Bochau. 6. Sur. 7. Ynys Enlli. 8.
Maip. 11. Y Dodo. 13. Cosi. 15. Lliw haul.
16. Llanddwyn. 17. Edam. 19. Clawr. 21.
Gron. 24. La Boheme. 25. Aur. 26. Tenau.
27. Dau ddyn.
I lawr
1.Profi. 2. Ffon symudol. 3. Rasio. 4. Bondo.
5. Chwilio. 6. Saim. 9. Asiad. 10. Paham. 12.
Deiagramau. 13. Caddug. 14. Swyno. 18.
Awelon. 19. Cibau. 20. Ar hyd. 22. Ronan.
23. Nawr.
Enillydd: Gareth Wyn Huws, Twtil.

CROESAIR DIWRNOD Y LLYFR 2011
Enillwyd y tocynnau llyfr gwerth £30 yr un
am y tri ateb cywir cyntaf a dynnwyd o'r het
gan:
Gwyneth Evans, Botwnnog (Llanw Llŷn)
Hefin Owen, Pentrefoelas (Yr Odyn)
S. M. Jenkins, Llwyndafydd (Y Gambo)
Bydd y tri phapur bro yn derbyn siec am
£50 yr un. Be amdani flwyddyn nesa
groeseirwyr Papur Dre?

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

Gwefan
Segontium Rovers
Gyda chymorth caredig Gwyliau Seren
Arian, mae Clwb Segontium Rovers wedi
creu ei wefan ei hun lle y gall rhieni weld y
wybodaeth ddiweddaraf am y clwb sef:

www.segontiumroversjfc.org.uk
Mae'r clwb newydd ddathlu ei ben-blwydd
yn 26 oed ac mae nifer o hen luniau timau'r
gorffennol i'w gweld drwy glicio ar 'club' ac
wedyn ar 'club history'. Dyma lun o'r tîm
cyntaf erioed.
Os hoffai unrhyw un helpu'r clwb mewn
unrhyw ffordd, fel hyfforddwr, fel aelod o'r
pwyllgor, neu os oes gennych hen
luniau/hanesion timau neu chwaraewyr
Segontium y gorffennol, cysylltwch â'r
cadeirydd, Aaron Evans inni eu rhoi ar y
wefan. Gallwch gysylltu drwy'r wefan neu
drwy ffonio 01286 677588.
18
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GENOD Y GOLFF
Uchafbwynt pob blwyddyn yw Diwrnod y Capten y Merched. Diwrnod Joan Massey
oedd hi eleni a chafwyd mwynhad mawr o'r chwarae, y cinio ardderchog a'r tywydd
braf. Dyma'r canlyniadau: Y brif gystadleuath – 1.Liz Wood. 2. Sheila Thorman. 3. Awen Edwards, 4.Laura
Williams.

Beth yw’r abwyd gorau i fachu eog? Troellwr,
pluen, pry genwair ta beth?
Yr ateb syml – tydw i , na neb arall chwaith,
ddim yn gwybod! Ond mae gan y mwyafrif
o bysgotwyr sydd â rhywfaint o brofiad
syniad go dda.
Cymerwch un sy’n dechrau pysgota eogiaid.
Ei gwestiwn tebygol cyntaf fyddai : “Beth
mae yn ei fwyta?”
Pe gwyddem yr ateb, cymaint haws fyddai
gwybod beth i’w roi ar y blaen llinyn.
Ond nid yw eog na sewin yn bwyta pan
fyddant yn yr afon – na’r môr o ran hynny ac mae hynny’n creu penbleth i ni i gyd !
Er mor anodd ydyw, rhaid peidio â thorri
calon, fodd bynnag ; mae modd ei fachu –
weithiau ! Un o atyniadau sgota ydy’r
ansicrwydd a’r anwybodaeth wrth geisio
bachu pysgodyn gwyllt ac o bob deg eog yn
yr afon rydym yn lwcus tu hwnt os yw un yn
fodlon gafael yn ein pluen.
Mae yna un hen ddywediad sy’n datgan: os
yw’r dydd yn olau, heulog, defnyddier bluen
olau. Ond os yw’n ddiwrnod cymylog a
thywyll, wel pluen dywyll amdani.
Serch hynny mae pluen dywyll yn
ddefnyddiol ar unrhyw fath o ddiwrnod.
Un rhybudd bach - os bachwch chi eog neu
sewin ar bluen, yna y mae hi wedi darfod
arnoch chi ! Fe fyddwch wedi dal y clwy y
mae’n amhosib cael gwared ag o.
Byddwch, mi fyddwch yn gwylio i weld a oes
lli yn yr afon am weddill eich oes.
Gan hynny ‘oes na bysgod yn dod i fyny ?’
fydd ar eich meddwl o fis Gorffennaf i
ddiwedd y tymor. Ond peidiwch a phoeni,
nid chi fydd yr unig un yn gofyn y cwestiwn!
Hwyl ar y bachu
GLAS Y DORLAN

Cafwyd tair enillydd pluen: Laura Williams, Ann Lloyd a Marion Hughes.
Agosaf at y pin ar y 5ed twll : Ann Lloyd, ac ar y 12fed twll, Linda Thomas
Agosaf at y lein ar yr 16fed twll : Linda Thomas
Enillydd y gêm 10 twll : Hilda Roberts

Mrs Joan Massey, capten y merched
(chwith) a Mrs Lis Wood enillydd gwobr y
Capten gyda 41 pwynt.

Dyma ddwy chwaer hapus iawn o Glwb
Golff Caernarfon. Sheila Thorman a'i
chwaer Dilys How (yn y llun gyda Joan
Massey capten y merched) enillodd
gystadleuaeth Mefus Mehefin eleni gyda sgôr
o 33 pwynt.

NOSON WOBRWYO’R CLWB RYGBI
Bu’r tymor a aeth heibio yn un o’r rhai mwyaf llwyddiannus erioed i’r Clwb Rygbi
gyda’r tîm cynta a’r ail yn bencampwyr a’r merched yn cyrraedd rownd derfynol
cwpan Cymru ymhlith yr uchafbwyntiau. Yn dilyn tymor i’w gofio cafwyd noson
wobrwyo benigamp yng ngwesty Meifod.
Dyma rai a aeth adref efo rhywbeth i’w roi ar silff ben tân !
ADRAN IEUENCTID.
Chwaraewr addawol
Guto Huws
Chwaraewr y flwyddyn
Gareth Prebble
Chwaraewr y chwaraewyr
Carwyn Roberts
YR AIL DIM.
Addawol
Dominic Yau
Chwaraewr y flwyddyn
Bleddyn Jones
Chwaraewr y chwaraewyr
Mathew Thomas
TIM CYNTAF.
Addawol
Robert John Williams
Chwaraewr y flwyddyn
Trystan Gwilym
Chwaraewr y chwaraewyr
Lance Owen

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

Hogia’r tim cynta (o’r chwith) Trystan, Lance, Robert John.
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