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PAPUR DRE
Rhifyn 94

IONAWR 2012

Pris 50c

DWYLO
DROS Y MÔR
Dan Pyrs yn Tanzania.
Stori ar dudalen 10.

BLWYDDYN NEWYDD DDA!
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PAPUR DRE

Chwaraeon

PAPUR DRE

GELYNION A FFRINDIAU PENNAF
TREF CAERNARFON 2-0 CAERNARFON WANDERERS
Efallai mai Barcelona enillodd yr El Clasico yn erbyn Real
Madrid ychydig wythnosau yn ôl ond Clwb Dre enillodd yr El
Cofico dros wyliau’r Dolig. Dwy i ddim i’r Caneris oedd hi yn
erbyn Wanderers.
Cymraeg oedd iaith y gêm, bron pawb yn adnabod ei gilydd a
sawl ffrind yn wynebu ffrind yn Darbi Dre. Ond go brin bod
dau gyfaill closiach na Nathan Craig a Dylan Roberts, ill dau yn
ffrindiau pennaf ers eu dyddiau yn Ysgol yr Hendre.
Dylan, golgeidwad Wanderers, oedd seren y gêm heb os, yn
gwneud cryn hanner dwsin o arbediadau gwych ond ni allai
wneud dim i rwystro gôl gynta Dre, peniad gan.... Nathan wrth
gwrs!
Darren Phillips sgoriodd yr ail i’r Caneris o flaen torf gref o bum
cant a mwy!

Dau dîm, dau ffrind a dwy i ddim i Dre. Dylan (chwith)
a Nathan ar ôl y gêm.

Top: Wanderers yn ymosod.
Dde: Dre yn ymosod a Dylan ar flaena'i draed yn y gôl

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

CYFLE I BRYNU CRYSAU T NOSON I'CH DYDDIADUR
Noson yng nghwmni Myrddin ap Dafydd a
A HWDIS YR URDD
Geraint Løvgreen yn Y Castell, Chwefror 10,
Os oes gennych arian sbâr ddechrau’r flwyddyn, yna beth
gwell na phrynu crys-T a Hwdis yr Urdd. Mae digon
ohonynt ar werth yn Siop Gray Thomas ac yn Celtica.
Mae mynd mawr wedi bod arnynt yn barod ac efo’r
Steddfod ar y gorwel yna dyma eich cyfle i’w prynu.
Bwriedir cynnal siop i godi arian at y Steddfod yng
Nghaernarfon yn ystod y Gwanwyn. Mwy o fanylion i
ddod.

8pm. Tocynnau £15 (yn cynnwys bwyd) gan
Wil Lloyd Davies 671802 neu Eleri
Lovgreen (674314) Elw at Eisteddfod Eryri
2012.

PWY SY YN Y GADAIR TRO
YMA TYBED? (Mae'r ateb ar dudalen 7!)

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

BLWYDDYN NEWYDD
A CHYFLE NEWYDD
Os ydach chi am wella eich cyfle am waith
drwy wella eich sgiliau Cymraeg yna mae Tŷ
Pobol Peblig yn cynnig jyst y peth i chi.
Ar Ionawr 26 mi fydd cwrs newydd Iaith
Gwaith! yn cael ei gynnal yno gyda’r bwriad
o helpu pobol i sgwennu CVs a llythyrau
chwilio am waith, yn ogystal â rhoi tips ar sut
i greu argraff dda. Hefyd, mi fydd 'na gyfle i
gael profiad gwaith go iawn. Mi fu’r cwrs yn
llwyddiannus iawn tro dwytha’ efo pobol yn
mynd yn eu blaena’ i betha’ gwell.
Cysylltwch efo Bet yn Tŷ Pobol Peblig,
bet@taieryri.co.uk neu ffoniwch / tecstiwch
07824832923.

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

Straeon i’r papur
Anfonwch at Glyn Tomos:
Garreg Lwyd, 7 Bryn Rhos, Rhosbodrual, LL55 2BT
(01286) 674980 tomos882@btinternet.com

Y RHIFYN NESAF

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

Deunydd i law'r golygyddion perthnasol
NOS FERCHER – IONAWR 30
Os gwelwch yn dda
Daw'r rhifyn nesaf o'r wasg
NOS LUN – CHWEFROR 13

Ellis Davies a’i Gwmni
CYFREITHWYR

Yn gwasanaethu
pobl Caernarfon ers
1898

2

DEWCH ATOM I BLYGU
PAPUR DRE
Rhifyn: IONAWR
Noson Plygu:
NOS LUN, CHWEFROR 13
Yn lle: YSGOL MAESINCLA
Faint o’r gloch: o 5.00 ymlaen

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

Tudur Owen
Roberts, Glynne & Co.
Cyfreithwyr
Siambrau Banc Lloyds
Caernarfon
Swyddfeydd ym Mangor,
Porthaethwy a Chaergybi
Ffôn: (01286) 672207
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LLONGYFARCHIADAU
CYNGOR GWYNEDD
O ddechrau mis Ionawr ymlaen mi fydd
tystysgrifau dwyieithog (yn y Gymraeg a
Saesneg gefn wrth gefn) ar gael i bawb sydd
yn mynychu gwersi gymnasteg yn y
Ganolfan Hamdden yng Nghaernarfon. Mae
Gwasanaeth Hamdden Cyngor Gwynedd
wedi cael caniatâd i gyfieithu’r tystysgrifau
oedd hyd yma yn uniaith Saesneg gan y
British Gymnastics. Diolch i’r Cyngor am
sicrhau y bydd tystysgrifau dwyieithog ar
gael ac i’r rhieni a fu’n pwyso i sicrhau
tystysgrifau yn iaith eu plant.
Newydd da arall yw bod y Ganolfan
Hamdden yn gweithio tuag at sicrhau y
bydd tystysgrifau nofio yn y Gymraeg ar gael
o fewn yr ychydig fisoedd nesaf hefyd. Felly
da iawn Cyngor Gwynedd.

Yr hyfforddwyr a rhai o'r plant fydd yn cael tystysgrifau dwyieithog.

Anrhydedd i Nia’r Ddôl
Athrawes yn ysgol yr Hendre yw Nia Wynne
Griffith o Lanfaglan – Ysgol yr Hendre yn
Nhrelew ym Mhatagonia .
Fe gafodd hi anrhydedd go arbennig yn
ddiweddar pan urddwyd hi i’r Orsedd yn
Eisteddfod y Wladfa. Ei henw yng ngorsedd
yw Nia'r Ddôl.
Mae Nia yn ôl yng Nghymru ar hyn o bryd
gan ei bod yn wyliau haf arni ond bydd yn
dychwelyd cyn bo hir i dreulio blwyddyn
arall yn dysgu yn Nhrelew.

AR RENT
Fflatiau braf un ystafell wely ddwbl yn nhre
Caernarfon. Stryd y Farchnad a Stryd Fawr.
Hefyd fflat studio-agored. Ar gael
efo neu heb ddodrefn yn ôl y dewis. Rhenti rhesymol.
Ffoniwch Eleri ar 01286 830117
neu 07796125710.

CEFNOGWCH EIN HYSBYSEBWYR
Modurdy

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

01286 675557
Ffôn symudol: 07768900447
Ffôn:

Gwasanaeth Cyfeillgar
o’r Safon Orau Bob Amser

CAFFI
BWYTY
BAR
Y Maes, Caernarfon, LL55 2YD

(01286) 673100
3
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YSGOL SANTES HELEN

YSGOL MAESINCLA

Llongyfarchiadau i Tomos Wyn sydd wedi
cael ei ddewis i fod yn rhan o gôr Only Kids
Allowed. Bydd y côr yn perfformio yn
Theatr y Mileniwm, Caerdydd ym mis
Ebrill.

CYFLE I YMUNO Â CHLWB YR URDD
Mae Ysgol Maesincla wedi sefydlu Clwb yr Urdd lle mae cyfle i’r aelodau gyfarfod bob
pythefnos i gymryd rhan mewn gweithgareddau amrywiol. Cafwyd llawer o hwyl yn y
sesiwn gemau!! Bu bron i rai gael eu bwyta gan y siarc!! Dydd Iau olaf y tymor, cafwyd
parti 'Dolig gwerth chweil! Cafwyd llawer o gemau parti a llond bol o fwyd blasus.
Mae croeso i unrhyw blentyn o flwyddyn 2 i 6 Ysgol Maesincla ymaelodi â'r Urdd yn y
Flwyddyn Newydd. Bydd cyfle iddynt gymryd rhan mewn amryw o gystadlaethau
chwaraeon a chelf a chrefft yn ogystal â mynychu clwb yr Urdd bob bythefnos AM
DDIM! Ellen (Athrawes Blwyddyn 1 a 2)

FFeryllFa’r Castell

01286 672352
Yr unig fferyllfa annibynnol
yn y dre. Gwasanaeth
agos-atoch o’r safon uchaf.
Cyngor, moddion a
chymwynasgarwch.
Maen nhw ym mhobman...cyfieithiadau od!
Beth am osgoi hynny a throi at yr arbenigwyr
iaith? Cyfieithu o bob math ar eich stepan drws.

Chloe Griffith enillodd y gystadleuaeth a
drefnwyd gan y Cyngor am y llusern orau
yn yr Hen Farchnad cyn y Nadolig. Roedd
hi wrth ei bodd yn cael mynd â'r gwpan
adref.

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

Ffôn: 01286 674409
E-bost: Cymen@cymen.co.uk
Cymen, Twll yn y Wal, Caernarfon, Gwynedd LL55 1RF

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)
Hywel.Williams.MP@parliament.uk

GWAITH TEILSIO
WALIE A LLORIE
Dewi Rhys (Magwa)
07827 631045
01286 238095

COFIWCH GEFNOGI
EIN HYSBYSEBWYR
Os hoffech chi hysbysebu,
cysylltwch ag
Eleri: 01286 674314

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

01286 677771
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YSGOL SYR HUGH

Cyngerdd Campus
Unwaith eto roedd Cyngerdd Nadolig yr ysgol yn noson i’w chofio gydag eitemau
cerddorol i godi’r to a chyflwyniadau llafar penigamp – yr union beth i’n paratoi at yr
ˆ
Wyl.
Ar ddiwedd y noson, dangosodd y gynulleidfa eu gwerthfawrogiad drwy godi ar eu
traed i gymeradwyo. Diolch yn fawr iawn i bawb a weithiodd mor galed i'w gwneud hi’n
noson mor lwyddiannus.

Dylan Rhys yn Ne Affrica ac India
Ar ôl bod yn Ne Affrica a’r India am 10 mis, mae pob eiliad wedi'i storio yn fy
nghof ac anodd iawn ydy dewis llond llaw o uchafbwyntiau gan fod cymaint
ohonyn nhw. O fewn y 10 mis cefais brofiadau lu o weithio mewn cymunedau
Cristnogol a seciwlar - o weithio mewn ysgolion cynradd di-fraint yn Ne Affrica
i weithio yng nghanol llwythau ymhell ym mynyddoedd De India. Rydw i wedi
gweithio gyda sawl person sy’n dod o gefndiroedd gwahanol ac ar un cyfnod wedi
bod yn yr un ystafell gydag 16 o bobl ifanc o 16 o wledydd gwahanol. Roeddem
ni’n rhannu rhyw 27 o ieithoedd. Anhygoel. O’r herwydd dwi’n hynod ddiolchgar
i Gyngor y Genhadaeth Fyd-eang am adael i mi fod yn rhan o’r cynllun a’m
hanfonodd i bellafoedd byd. Mae fy ffordd i o feddwl am ein cymunedau bychain
ni yng Nghymru wedi newid bellach. Dwi wedi dod i sylweddoli mai gwan iawn
yw ein ffydd ni o’i chymharu â ffydd pobl yn y gwledydd dwyreiniol. Ar ôl fy
mhrofiadau, y dasg i mi rŵan fydd ceisio agor drws neu ddau nôl yma yng
Nghymru.

LLE YN DRE 2012?
1

2

3

4

5

6

Nodwch lle
maen nhw yn
y blychau
isod?

1
2
3
4
5
6

Co-westiwns:
7. Roedd ’na 3 siop fawr yn dre yn y19eg
ganrif. Y Nelson Emporium oedd un, beth
oedd enwau’r lleill?
8. Beth oedd enw’r ferch a ddysgodd
forwriaeth yn Nghaernarfon am dros 60
mlynedd?
9. Ar y Maes. Be sy’n dilyn: Pater Noster?
10. Lle mae ‘Lloft yr Hol’?
11. Ym mha glwb daeth gyrfa pêl-droed
Wyn Davies i ben?
12. Beth oedd enw’r llong betrol ola i ddod
i’r lanfa yn dre a phryd?
13. Be yn iaith y Cofi ydi Strew?
14. Be oedd ‘Y Codi’?
15. Pa lôn oedd yn rhedeg o Lundain i
Segontiwm?
Atebion ar y chwith.
5

Co-westiwns:
7. 1.Yr Afr Aur 2.Yr Angor Aur
Lluniau:
1. Morgan Lloyd
2. Simne Maes Glas ar Y Maes
4. To Corbetts Y Bwci
5. Y Ffowntan
3. Ar waelod Ffordd Sgubor Goch
6. Newbrough Terrace
ATEBION ‘LLE’N Y DRE?’

8. Ellen Edwards
9. Qui Es in Caelum Sanctificater Nome
Tuūm
10. Hen enw ar y Farchnad dan do.
11. Dinas Bangor
12. M.V. Beckenham 1989
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Help ar ben arall y lein
Profodd sylfaenydd y Samariaid, Y Parch.
Dr Chad Varah, fod rhoi cyfle i bobl siarad
am eu gwewyr meddwl, tristwch neu
anobaith yn gyfrwng iddynt ysgafnhau’r
baich hwnnw. O fewn deng mlynedd o
sefydlu’r gwasanaeth roedd nifer y rhai oedd
yn gwneud amdanynt eu hunain wedi
lleihau o draean.
Mae’n wasanaeth sy’n rhoi cefnogaeth
emosiynol gyfrinachol, ac mae’r gwasanaeth
ar gael ddydd a nos bob dydd o’r wythnos
boed yn sgwrs ffôn, e-bost, llythyr, neges
destun neu gyfarfod wyneb yn wyneb.
Dyma eiriau o brofiad rhai sydd wedi
disgrifio eu gwerthfawrogiad o wasanaeth y
Samariaid.
Stori Gwen
Cefais fy mwlio drwy fy nghyfnod yn yr
ysgol uwchradd. Bwlio corfforol a
meddyliol.
Er i mi ddweud wrth yr athrawon a’m
rhieni, ac er y gofynnwyd i’r merched oedd
yn fy mwlio i roi’r gorau iddi, dal ati wnaeth
y bwlio.
Roeddwn yn ffodus o gael cefnogaeth fy
rhieni ond yr oeddwn yn dal i feio a dibrisio
fy hun. Un noson penderfynais ffonio’r
Samariaid a finnau ond yn 16 oed a chael
rhannu’r cwbl. Nid oeddwn yn medru
stopio crio oherwydd cymaint oedd y
rhyddhad o gael sôn am yr holl boen oedd
wedi’i gloi o’m mewn.
Golygodd hyn y gallwn fod â’r cryfder i fynd
ymlaen gyda fy addysg mewn coleg drama a
chael gyrfa fel actores. Rwyf yn awr yn 26
mlwydd oed.

Stori Sali
Rwy’n dioddef o’r anhwylder deubegynol
ers tua saith mlynedd a does fawr o
gefnogaeth ar gael i’r rhai sydd gyda’r cyflwr
hwn. Er bod ffrindiau a theulu yn ofalus
ohonof, nid ydynt yn medru deall yr
afiechyd na rhoi gwir gefnogaeth i mi. Mae’r
Samariaid wedi bod o gymorth
amhrisiadwy i mi.
Mae’r Samariaid wedi gwrando arnaf yn
ddiamod ac yn ddiragfarn. Maent yn rhoi'r
cyfle i mi siarad a thrafod yr hyn sy’n
digwydd yn fy mywyd o ddydd i ddydd.
Galluogodd hyn i mi fedru trafod a delio
gydag emosiynau anodd iawn, ac mae’r
Samariaid yno pan fydd eu hangen.
Stori Bryn
Rhoddodd y Samariaid gymaint o help i mi,
oherwydd oni bai am eu help mae’n debygol
na fyddwn i yma heddiw. Roeddwn mor
isel. Diolch yn fawr i chi am fod yno pan
oedd popeth arall wedi methu. Mi fyddwn
yn ei gymeradwyo i unrhyw un.
Y Samariaid
Y cwmni yn yr unigrwydd,
Y cyfaill tu ôl i’r llen,
Y deall a’r cydymdeimlad,
Y llais pan fo’r byd ar ben.
Y gwrando, nid y pregethu,
Y glust, ddim y tafod rhydd,
Y disgwyl yn amyneddgar,
Y cysur ar derfyn dydd.
Eifion Lloyd Jones

MERCHED
Y WAWR
IONAWR 10
Brethyn Cartref a bwrdd gwerthu
CHWEFROR 14
Gwerthuso Trysorau efo Nia Wyn
Williams
MAWRTH 13
Cinio Gŵyl Ddewi gyda Gwyn
Llywelyn
Croeso i aelodau newydd ddod atom
i'r Institiwt am 7.30

CYLCH
LLENYDDOL
CAERNARFON A
GWYRFAI
• CLUDIANT I
GO-AHEAD
FAES AWYR
Nos
Fawrth, Ionawr 17, 7.30 yn

• 24 AWR Y DYDD
TACSI
Ystafell
Gymuned y Llyfrgell
• PRYDLON
KAREN
'Siarad trwy
ei Het'.
TEITHIWCHOWEN;
MEWN STEIL
A DIBYNADWY

• PRIS CYSTADLEUOL

07760 288009
01286 674400

Cangen Newydd
y Ceidwadwyr?
Tyˆ Siocled
Siocled Gorau

17 Stryd y Plas
CAERNARFON
01286 675007

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

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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YN Y GADAIR

Yn y gadair y mis hwn mae Huw Tudor
Roberts, un o feibion mabwysiedig,
prysuraf Dre – a anwyd yng Nghaergybi, a
fagwyd ym Mhenygroes ac sy’n byw yn
Llanrug ers ugain mlynedd. Ond sydd
hefyd, fel y gŵyr holl ddarllenwyr PAPUR
DRE siŵr o fod, yn fferyllydd ar Y Maes.
Pryd ydach chi hapusaf ?
Mi fasa Ceris fy ngwraig yn dweud ‘yn y
gwaith’ gan mai yno yr ydw i y rhan fwyaf
o’r amser!
Beth yw eich ofn mwyaf ?
Fel dwi’n heneiddio fy ofn mwyaf ydy colli
fy iechyd fy hun.
Beth yw eich cof cynharaf ?
Y cof plentyn o fod yn nhŷ nain yn cael fy
sbwylio. Bwyta ‘wine gums’ ac edrych ar y
teledu.
Pa nodwedd 'dach chi ddim yn ei hoffi
amdanoch chi eich hun?
Dwi ddim yn licio gwisgo sbectols. Mi
rydwi yn eu gwisgo nhw ers pan o’n i’n
ddwy oed. Mi rydw i wedi trio contact
lensus ond dwi’n anobeithiol... dwy law
chwith!
Ar wahân i brynu tŷ , be 'di’r peth drutaf i
chi ei brynu erioed?
Ddeuddeng mlynedd yn ôl fe brynais i

mewn i fusnes Fferyllfa’r Castell yng
nghanol
Caernarfon.
Roedd
o’n
benderfyniad mawr a dwi’n diolch yn fawr
iawn i drigolion C’narfon a’r cylch am eu
cefnogaeth.
Beth yw eich hoff arogl?
Cig eidion yn y popty yn barod am ginio
dydd Sul.
Pe baech chi’n gallu teithio mewn amser, i
ble byddech chi’n mynd?
Mi faswn i’n mynd ymlaen mewn amser,
does dim pwrpas mynd yn ôl, y dyfodol sy’n
bwysig.
Sut y byddwch chi’n ymlacio neu beth yw
eich hobi?
Mi fyddai’n ymlacio efo glasiad o win coch
o flaen y teledu ar benwythnosau. Sgen i
ddim amser i hobis...mae hynny’n wendid
gen i.
Beth sydd yn eich cadw yn effro yn y nos?
Yn fy ngwaith bob dydd mae methu â
chysgu yn broblem fawr i nifer fawr o
gwsmeriaid. Mae’n rhaid i mi ddeud nad
ydw i’n cael problam cysgu o gwbl. Dwi mor
falch o gael cyrraedd fy ngwely, er bod
hynny yn lot rhy hwyr yn aml!
Sut byddech chi yn hoffi cael eich cofio?
Fel rhywun sy ‘di gneud ei orau dros eraill.
Be’ ’dach chi fwyaf anobeithiol am ei
wneud?
Dwi’n anobeithiol efo DIY, sy’n syndod gan

fod taid yn saer coed. Mi dwi’n dibynnu ar
fy nhad yng nghyfraith rŵan. Mae’n cael ei
dalu mewn wisgi cyn noswylio pan fydd o’n
aros acw yn Llanrug.
Be di’r llyfr gorau i chi ei ddarllen?
Mi rydw i wrth fy modd efo llyfra coginio,
mae gen i gasgliad go lew. Ond y Nadolig
yma mi ges i ‘Cyfrinachau Llynnoedd Eryri’
ac mae o’n edrych yn wych.
Pe baech chi’n anifail be fyddech chi?
Wiwer – er mwyn cael cysgu drwy’r gaeaf.
Beth yw eich hoff le yn Dre?
Y siop chemist ar y Maes!
Be ydy’r anhwylder mwyaf cyffredin yn
Dre?
Mae’r rhan fwyaf ohonom ni yn cael
trafferth efo dŵr poeth neu’r stumog nawr
ac yn y man. Mi fydda’ i yn ceisio hybu
cwsmeriaid i fwyta brecwast. Does dim byd
gwell na phowlen o uwd ac, os oes amser, ŵy
wedi’i ferwi. Mae’n syndod faint o bobl sy’n
mynd heb frecwast.

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.

GRAY-THOMAS
9-11 Pen Deitsh a 16 Stryd y Plas
Caernarfon

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.

01286 672602
www.gray-thomas.co.uk
ANRHEGION ARBENNIG A CHARDIAU AT BOB
ACHLYSUR • ORIEL, NWYDDAU CELF A
GWASANAETH FFRAMIO • AWYRGYLCH
GYFEILLGAR ... DEWCH I MEWN AM SBEC

Croeso cynnes bob dydd
gan

COFIWCH CEFNOGI
EIN HYSBYSEBWYR

Caffi Cei

Os hoffech chi hysbysebu, cysylltwch ag
Eleri: 01286 674314

31 Stryd y Bont
Caernarfon
Ffôn: (01286) 672427

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

Darllenwch Papur Dre
a chofiwch wylio

ROWND A ROWND
rownd y flwyddyn yn 2012
bob nos Lun a nos Fercher am 6.30
ar S4c
heb anghofio
Sgorio, Dudley a Tîm Talent

Elusen Gofrestredig 1068851
Cofrestrwyd yng Nghymru
Cwmni Cyfynedig drwy Warant 3420271
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DYDDIADUR COFI YN Y RHUTHR AM AUR (4)
AWSTRALIA AC ADRE’N ÔL
Wedi glanio yn Melbourne, rhaid oedd i’r
ddau gyfaill feddwl am ennill bywoliaeth.
Cafodd Isaac Parry waith fel cigydd yno, yn
ôl ei ŵyr, Y Barnwr Emyr Parry, sy’n byw yn
Sir Fôn. Almaenwr oedd perchennog y siop
a dysgodd ei daid lawer ganddo am goginio
cigoedd oer ac roedd yn arbenigo ym maes
Selsig Almaenig.
Un bwriad oedd gan ei gyfaill Owen Owen, a
hynny oedd mynd i chwilio am aur a
gadawodd foethusrwydd y ddinas am fywyd
caled yn y “Bush”. Anodd mesur ei
lwyddiant, ond gwyddys i sicrwydd iddo
ddod o hyd i aur.
Beth amser yn ddiweddarach, aeth brawd
Owen, sef John, i Melbourne a llwyddodd i
gael gwaith i drin cig gydag Isaac yn siop yr
Almaenwr. Yn anffodus, fodd bynnag, aeth
John yn wael a bu raid iddo dreulio cyfnod
gweddol hir mewn ysbyty. Gorfodwyd Owen
i dalu am ei ofal yno ac wedi iddo wella’n
ddigon da, talodd hefyd am docyn iddo ar
long i ddychwelyd adref. Gwnaeth hyn dwll
sylweddol yn enillion Owen a bu raid iddo
fynd yn ôl i’r mwynfeydd i gloddio am ragor
o aur.
O’r tri gŵr alltud, John a fu’r cyntaf i
ddychwelyd adref gan mai byr fu ei arhosiad
yn Awstralia oherwydd ei afiechyd. Ni
wyddys pa un ai Owen ynteu Isaac oedd yr
ail i ddychwelyd, ond deellir i Isaac gael
gwaith ar y morglawdd yng Nghaergybi tua
dechrau’r 1890au. Cyfarfu â’i wraig, Mary
Owen o Langefni ar yr Ynys. Priododd y
ddau yn 1894 a ganed tri o blant yno iddynt
rhwng 1895 ac 1898, sef Jane, William ac
Ebenezer.

Medal Gee

Taid Pool Lane

Opal

Erbyn Cyfrifiad 1901 ceir mai yn Beulah
Square, Caernarfon, yr oedd y teulu’n byw
ac roeddent wedi symud i Margaret Street
erbyn Cyfrifiad 1911, Ond wedi hynny eu
cysylltiad ag 20, Pen y Graig (Pool Lane) a
gofia’r genhedlaeth hŷn ohonom. Yn ôl y
ddau gyfrifiad hefyd cyfeirir at Isaac Parry
fel “Butcher” ac fel “Worker” y’i disgrifir yn
1901, lle bu’n rheolwr i gwmni Lake & Co.
yn y Bontrug, ond fel “Employer” yn 1911.
Dyna gychwyn busnes a ddaeth yn hynod
lwyddiannus gyda siop yn 8, Stryd y Porth
Mawr a ffatri yn lle mae fflatiau Glan-y-môr
heddiw. Bu’r teulu yn hynod ffyddlon i
Gapel Seilo, Caernarfon. Cafodd Isaac Parry
y Fedal Gee am ffyddlondeb o dros hanner
canrif fel disgybl ac athro i’r Ysgol Sul, a bu
Mrs. Mary Parry yn dysgu’r A-B-C i’r
dosbarth ieuengaf am flynyddoedd lawer.
Mae’r Barnwr, Emyr Parry yn cofio i’w dad
a’i fam, Mr. a Mrs. Ebenezer Parry, fynd
hefo Isaac Parry i gael ei arwisgo â’r fedal ac
ar ddechrau’r 1950au oedd hynny.
Cadarnheir hyn gan Mr Elwyn Robinson,
blaenor yn Seilo a oedd yn Ysgrifennydd
ifanc yr Ysgol Sul tua 16 oed ar y pryd ac a
alwyd i’r fyddin yn 18 oed yn Nhachwedd
1952.
Yn y flwyddyn 1890 y credir i Owen
ddychwelyd adref gan i ŵr o’r enw Owen
Owen fod ar restr teithwyr llong o'r enw
“Salier” a hwyliodd o Awstralia i Brydain
bryd hynny. Ni chafwyd hyd i’w enw ar
Gyfrifiad 1891, fodd bynnag, ond efallai
nad oedd wedi cyrraedd adref mewn pryd i
gynnwys ei enw ar gyfer y rhestr am 1891.
Mae Cyfrifiad 1901 yn fwy dadlennol ac yn
ei ddisgrifio fel “Coach Builder” ac

“Employer” tra disgrifiwyd ef fel “Joiner”,
20 oed, ar Gyfrifiad 1881. Mae felly’n
amlwg iddo wneud digon o arian yn
Awstralia i ddechrau busnes ar ei liwt ei
hun a chyflogi un neu ragor i’w
gynorthwyo. Gyda’r cynnydd yn nifer y ceir
ar y ffordd aeth Owen i bartneriaeth hefo’i
frawd John ac adwaenid y busnes fel O. & J.
Owen, Glo Fasnachwyr, ond daliodd i
gadw’r gweithdy ar dir Gwesty’r Royal, lle
byddai yn gwneud gwaith saer am
flynyddoedd lawer ac ymhell ar ôl cyrraedd
oed pensiwn. Ei brif ddyletswydd gyda’r
busnes glo oedd arolygu’r gwaith o lwytho’r
glo i sachau a’u pwyso. Ei frawd oedd yn
gyfrifol am y swyddfa ar Stryd Fangor.
I mi, glaslanc yn fy arddegau, braint oedd
cael mynd yng nghwmni fy rhieni yn
achlysurol i ymweld ag Yncl Owen. Ni
phriododd ac ymgartrefodd gyda’i chwaer
a’i gŵr, Mr. a Mrs. Rees Hughes, yn
Maesteg, Stryd y Faenol , Caernarfon.
Byddai yn mynd â fi i’w ystafell i ddangos
ei ‘drysorau’ imi ac roedd hynny fel agor y
llenni ar Ogof Aladdin, credwch fi, a diolch
eto i Mrs. Carys Richards am luniau o rai
ohonynt. Maent yn siarad drostynt eu
hunain!
Yn ystod ei gyfnod yn Awstralia roedd
Owen Owen wedi dod i gysylltiad â
thylwyth yn perthyn i’r Aborigine o’r enw
Warijerie. (Dywedir bod 60 ffordd o
sillafu’r enw hwn) a chanddynt hwy y
cafodd y ddau ‘boomerang’ sydd i’w gweld
yn un o’r darluniau. Mewn man cyfagos y
dywedir iddo ddod o hyd i’r ‘opal’
gwerthfawr yn y darlun arall.
Roeddwn i yn 20 oed ac yn y Llu Awyr pan
fu farw Yncl Owen ac roeddwn adref ar y
pryd a chofiaf fod yn ei gynhebrwng yn
Hydref 1948. Fe’i claddwyd yn 87 mlwydd
oed ym mynwent Caeathro ac yno hefyd y
claddwyd ei hen gyfaill, Isaac Parry yn 95
oed yn y flwyddyn 1957. Dau Gofi anturus
yn wir!
T. MEIRION HUGHES
O.N. Yn ychwanegol at y rhai a enwyd eisoes,
diolchaf hefyd i’r canlynol am eu cymorth i mi
tra oeddwn yn paratoi yr hanesyn hwn sydd
mewn pedair rhan:Dr. Gwyn Parry, Penygroes,
am lun o’i daid Isaac Parry; Y Cyng. Alun
Roberts am ganiatáu imi dynnu llun o Fedal
Gee o eiddo’i fam; Mr. Keith Morris, Carnarvon
Traders am enw’r llongau “Port Adelaide of
London” a “Salier” a’r manylion am enwau’r
teithwyr oedd arnynt.Hefyd am gopïau o’r
Cyfrifiadau perthnasol o 1881 hyd 1911.

Alun Ffred
Jones
Aelod Cynulliad Arfon

CYMORTHFEYDD
Os oes gennych fater yr hoffech ei
drafod gyda’ch AC mewn cymhorthfa,
yna cysylltwch ag o yn ei swyddfa yng
Nghaernarfon neu ym Mangor:
Swyddfa Etholaeth, 8 Stryd y Castell,
Caernarfon, LL55 1SE
01286 - 672 076
Swyddfa Etholaeth, 70 Stryd Fawr,
Bangor, LL57 1NR
01248 - 372 948
alunffred.jones@cymru.gov.uk
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Uncle Owen

Dau fwmerang

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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POBOL DRE

yn llawer uwch ar gyfer y twristiaid!”
Symud wedyn o Rugby i Gaernarfon. Fel
aelod o Glwb Mynydda Rugby ddeuai i
fwthyn yng Nghwm Eigiau yn gyson
edrychai Martin ymlaen am fyw gerllaw.
Roedd yn adnabod aelodau Clwb Mynydda
Porthmadog ac fel ieithydd dysgodd lawer o
Gymraeg wrth wrando arnynt yn siarad. Y
prosiect cyntaf i’r ddau ar ôl symud i Dre
oedd mynychu cwrs Cymraeg ym Mhrifysgol
Bangor.

PAM A MARTIN
SCARRATT

Pam ac Eiddwen yng nghinio Merched y Wawr
yn siarad Alsatian, tafodiaith o’r Almaeneg ac
roeddwn i’n dysgu Saesneg iddyn nhw ac
ymarfer fy Ffrangeg. Gan fod Martin yn
Freiburg, taith rhyw ddwyawr i ffwrdd,
byddwn yn dal i’w weld pob penwythnos. Ar
ymweliad â Colmar yn 1965, yn drist iawn,
doedd fawr neb yn siarad Alsatian gan fod
Ffrangeg wedi ei gorfodi yno.”
Pam a Martin ar ben tŵr Cadeirlan Salamanca
Roedd sgwrsio â Pam Scarratt fel darllen llyfr
na fedrwch ei roi o’r neilltu. Bu hi a’i gŵr
Martin yn mynydda yn Eryri ers degawdau a
thair blynedd ar ddeg yn ôl daeth cyfle i
ymgartrefu yma a mwynhau’r arfordir a’r
mynyddoedd yn llawn. Meddai un ffrind,
“Peidiwch â mynd i fyw i Gaernarfon, mae
pawb yn siarad Cymraeg yno.” Atebodd
Martin, “Y peth cyntaf rydan ni am wneud
ydi dysgu Cymraeg i gael ymuno mewn pob
math o weithgareddau.” Ac felly y bu.
TŴR CADEIRLAN DURHAM
Aeth Pam i Brifysgol Durham i astudio
Ffrangeg ac Almaeneg. “Cyn dechrau’r cwrs
aeth criw ohonom i ben tŵr y Gadeirlan ac
yno siaradais â Martin, myfyriwr newydd
arall, am y tro cyntaf. Dywedais wrth fy
ffrind, 'Mi f ’aswn i’n medru ei briodi o!'
Chwarddodd hi, ond dyna ddigwyddodd. Yr
wythnos wedyn roeddwn mor falch o weld
fod Martin yn yr un adran â fi.”
SIARAD ALSATIAN!
“Ar fy mlwyddyn allan yn 1958 euthum i
Colmar yn Alsace, Ffrainc, sydd ar y ffin
gyda’r Almaen. Roedd y mwyafrif o’r bobol

YNNI GWYRDD
Wedi blwyddyn fel athrawes yn Brighton,
priododd Pam a Martin a symud i Rugby lle
buont am 37 o flynyddoedd. Bu Pam yn
dysgu Ffrangeg a Martin yn athro Almaeneg
yn yr un ysgol cyn iddo gael ei benodi yn
Swyddog Addysg yn Warwick. Astudiodd
Mark, eu hunig fab yr un ieithoedd â’i rieni
yn ogystal ag economeg yng Nghaergrawnt.
Mae ganddo fusnes datblygu systemau
cyfrifiadurol. Un o’i gynlluniau yw trên
arbennig 'Energy Union' llawn cyfrifiaduron
a fideos sy’n teithio o le i le drwy Ewrop i
addysgu pobol ifanc sut i fyw yn wyrdd.
Cerddoriaeth fodern sy’n trosglwyddo’r
neges. Ynni o’r haul ddefnyddir i bopeth.
PRAGUE
Ymddeolodd Pam a Martin adeg chwalu’r
Undeb Sofietaidd. Daeth annibyniaeth i
wledydd Dwyrain Ewrop a’r angen am
athrawon i ddysgu Saesneg yn Prague.
Neidiodd y ddau at sialens newydd i gynnal
cyrsiau brys i bobol broffesiynol,
perchnogion gwestai a threfnwyr teithio.
“Buom yno am flwyddyn ond rhaid oedd
dysgu digon o’r iaith Tsiec yn gyntaf.
Gwelsom fod prisiau yn y siopau wedi eu
hysgrifennu mewn geiriau a bod y ffigurau

Yr Alexandra
Croeso cynnes bob
amser gan Dilys a Ken.
Tafarn gartrefol a chlyd
Cwrw da, gwasanaeth
cyfeillgar
Ffôn: (01286) 672871

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

Jason Parry
16 Stryd Bangor
Caernarfon
Ffôn:

(01286) 672366
Symudol:

07900594279

MERCHED Y WAWR a LANDERNE
Pam Scarratt ydi trysorydd Merched y Wawr
Caernarfon ers dwy flynedd a gwnaeth lawer
o ffrindiau ers ymaelodi. “Dwi’n clywed
siaradwyr efo iaith dda yn y cyfarfodydd ac
yn dysgu mwy.” Ers blynyddoedd mae’r
ddau yn aelodau o Bwyllgor Gefeillio’r Dre
ac yn cyfieithu i’r Ffrangeg. Maent wedi
mwynhau yr holl ymweliadau â Landerne yn
Llydaw. Diddordeb arall ydi gwrando ar
fiwsig clasurol a jazz a mynychu Galeri a
chyngherddau ym Mhrifysgol Bangor.
DAL I DDYSGU
Bob blwyddyn byddant yn mynd am fis i’r
Almaen, Ffrainc neu Sbaen. Meddai Pam,
“Mi fyddwn yn mynd ar gyrsiau i gadw i fyny
efo geirfa newydd a newidiadau sy’n digwydd
ym mhob iaith. Pan ddechreuais ddysgu
Sbaeneg cefais gwrs carlam, 25 awr yr
wythnos am 3 mis a dysgais fwy o Sbaeneg
yn y cyfnod yma na 5 mlynedd o ddysgu
Cymraeg, am fod eu dulliau yn well ac yn fwy
modern.” Tra’n teithio Ewrop daeth i
adnabod pobol o bob rhan o’r byd sy’n dilyn
Astudiaethau Celtaidd ac yn dysgu Cymraeg.
HWYLIO
Pan oedd Martin yn blentyn bach daeth i
Ddyffryn Ardudwy fel ifaciwî ac er nad oedd
yn ymwybodol o gofio dim Cymraeg
sylweddolodd fod rhai pethau wedi aros yn y
cof. Ar hyn o bryd mae’n mynychu cyrsiau
hwylio ym Mhlas Menai. “Nid yw’r coesau
mor ystwyth i gerdded mynyddoedd erbyn
hyn a rhaid meddwl am antur arall!” Oes,
mae pennod newydd ar fin agor ym
mywydau diddorol Pam a Martin.
Magi Wyn Roberts

GO-AHEAD

• CLUDIANT I
FAES AWYR
• 24 AWR Y DYDD
• PRYDLON
TEITHIWCH MEWN STEIL
A DIBYNADWY
• PRIS CYSTADLEUOL

TACSI

07760 288009
01286 674400

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.

Tyˆ Siocled
01286 674140
Siocled Gorau

17 Stryd y Plas
CAERNARFON
01286 675007
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Hogia Dre ar Daith
yn ystod 2011 ac wedi cael profiadau
Mae tri o hogia'r dre wedi bod ar grwydr
5)
bythgofiadwy (stori Dylan Rhys ar dudalen

Mae Paul Downey newydd ddod adr
a i
Gaernarfon ar ôl treulio tri mis yn gwn
eud
gwaith gwirfoddol hefo’r cwmni ‘Globa
l
Vision International’ yn India. Dyma ychydi
g
o'i hanes.
Ar ôl gorffen cwrs Rheolaeth Busnes yng
Ngholeg Menai,
Bangor, roeddwn yn benderfynol o weld ychy
dig ar y byd a
chael blas ar fywyd gwahanol. Roedd gen i ddid
dordeb mewn
gweithio hefo oedolion a phlant mew
n gwledydd
difreintiedig, ac wrth chwilio am syniadau
ar y We, mi
welish i fod na gyfle i wneud hynny hefo cwm
ni o’r enw GVI,
sy’n ceisio gwella safonau byw a rhoi addysg
i bobol dlawd.
Gan fy mod wedi bod ar wyliau hefo’r teulu
yn India, roedd
gen i awydd mynd yn ôl i’r wlad honno, a dyna
sut y ces i’r
cyfle i dreulio tri mis yn Nhalaith Kerala yn
Ne India.
Mi nesh i deithio i India ar fy mhen fy hun,
oedd yn brofiad
a deud y lleiaf! Hedfan i Dubai gyntaf , ac
ymlaen wedyn i
faes awyr Kuchin yn India. Dal tacsi o’r mae
s awyr, a theithio
tua 40 munud i bentref Fort Kochi lle roed
d yr ysgol yr
oeddwn yn mynd i weithio ynddi.
Roedd 'na tua 600 o blant rhwng 4 ac 16 oed
yn yr ysgol. Yn
ogystal ag athrawon lleol roedd na 9 o wirf
oddolwyr o bob
rhan o’r byd yn helpu yno, a’r rheini yn new
id yn rheolaidd.
Yn fy nghriw i roedd na bobol ifanc o Aws
tria, America a
Lloegr, ac erbyn hyn dwi’n ystyried y rhain i
gyd yn ffrindiau
am oes.
Helpu’r plant hefo’u Saesneg a’u Mathemateg
oedd ein prif
waith, ac mi fyddwn i a’r tîm yn cynllunio gwei
thgareddau ac
ymarferion i lenwi’r diwrnod o 9 y bora tan
4 y prynhawn,
bump diwrnod yr wythnos. Dwi’n deall rŵan
faint o waith
oedd gan athrawon Syr Hugh! Roeddan ni
hefyd yn gorfod
dysgu ychydig o iaith yr ardal sef Malialan,
oedd yn dipyn o

Paul yn dysgu

Dosbarth yn ysgol Paul

o’n gwaith oedd gweithio
sialens a deud y lleiaf. Rhan arall
d yn rhan o’r ysgol, a
mewn cartra i blant amddifad, oed
od ifanc bob bora.
gorfod gwneud brecwast i 45 o gen
mewn tai yn y pentref,
Roedd y gwirfoddolwyr i gyd yn byw
hun. Y joban ola cyn
ac roedd hynny yn brofiad ynddo’i
‘cockroaches’ oddi ar lawr
mynd i ngwely bob nos oedd hel y
poeth ar gael bob amser
y llofft, a toedd 'na ddim dŵr
blem arall oedd fod y
chwaith er mwyn cael cawod. Pro
r am gyfnod bob dydd. I
trydan yn cael ei ddiffodd yn llwy
cael cawod boeth adra,
rywun fel fi sydd wrth ei fodd yn
enwedig mewn gwres o
roedd hynny’n dipyn o broblem, yn
tua 40-45 gradd!
r roeddan ni’n bwyta lot
Gan ein bod yn weddol agos at y mô
bwyta cig, gan ei fod yn
fawr o bysgod. Anaml yr oeddan ni’n
ddim problemau hefo fy
ddrud i’w brynu. A naddo, ches i
ia , ond mi gesh i lond
stumog o gwbwl tra oeddwn i yn Ind
stwff am hir iawn eto.
bol ar reis – dwi ddim isio gweld y
ia dwi’n meddwl fy mod
Wrth edrach yn ôl ar fy amser yn Ind
i gwneud ffrindiau am
i wedi cael profiad bythgofiadwy, wed
pethau bach bob dydd yn
oes, ac wedi dysgu gwerthfawrogi
eto? Byswn yn
well. Fyswn i’n mynd yn ôl yno
bendant, ond ar wyliau y tro nesaf.

Munud o lonydd
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Tanzania oedd cartref Dan Pyrs am dri
mis - dyma beth o'i hanes.
Roeddwn wedi clywed bod llawer o blant Tanz
ania yn credu
mai pobl croenddu wedi'u plicio oedd pobl wyn.
Mae'n siŵ r
mai dyna pam oedd pawb mor awyddus i’m
cyffwrdd pan
gyrhaeddais gynta!
Roedd yr ysgol allan yn y wlad, yng Ngogledd
Tanzania, yn
ffinio â’r Serengeti a ddim yn bell o Lyn Victo
ria. Yma,
roeddwn am fod yn byw a dysgu mathemateg
a chwaraeon
am dri mis. Dim ond 4 o blant oedd yn yr ysgo
l ar y dechrau
ond erbyn heddiw mae dros 500 o blant yn yr
ysgol breswyl
yma sy'n cael ei rhedeg bellach gan Vict
oria a’i gŵr,
Majogoro, y prifathro.
Yn ystod fy wythnos gyntaf cefais fod yn rhan
o’r bwrlwm
yn syth. Roeddwn yn gyfrifol am addurno’r neua
dd ar gyfer
y seremoni graddio, tynnu lluniau’r plant
a mynd i’r
farchnad i brynu buwch i’w lladd ar gyfer y wled
d. Cefais
eiriadur Kiswahili gan un o’r athrawon ond er bod
y plant yn
trio fy helpu, prin iawn ydy fy nealltwriaeth
o’r iaith ar
ddiwedd y tri mis.
Er mai'r ysgol yw'r 4edd orau drwy’r wlad, roed
d hi’n anodd
credu hynny yn ystod fy nyddiau cyntaf. Roed
dwn yn dysgu
60 o blant mewn ambell i ddosbarth ac roedd
dysgu mesur
iddyn nhw’n anodd iawn gan mai dim ond un
ffon fedr oedd
yna i’r holl ysgol. Roedd dysgu chwaraeon i ddos
barthiadau
mor fawr yn dipyn o gamp hefyd a phethau
fel rhedeg efo
potel ar eich pen a ras wy ar lwy ar y cwricwlw
m.
Er bod y dosbarthiadau mor fawr doed
d yna ddim
cambyhafio a hynny mae'n debyg am fod
yr ysgol yn
defnyddio’r gansen. Profiad annymunol iawn
oedd gwylio
un o’r plant yn cael ei gosbi. Roedd y plant yn
awyddus iawn
i ddysgu a safon eu mathemateg a'u sgiliau chwa
raeon yn
uchel iawn. Treulient ddwyawr bob nos yn
gwneud eu
gwaith cartref ac yn helpu ei gilydd.

Dan ac un o'i ddisgyblion bach
I fy nghroesawu, trefnodd Majogoro gem gyfeillgar rhwng
athrawon yr ysgol a’r pentref cyfagos. Daeth pob un o’r 500
o blant i gefnogi ond roeddem 2 – 0 i lawr ar ôl 20 munud.
Cawsom un gôl cyn hanner amser a 5 munud i mewn i’r ail
hanner sgoriais i’w gwneud yn 2 – 2. Rhedodd y plant i gyd
ar y cae i ddathlu. Profiad swreal na anghofia i byth.
Cychwynnai’r ysgol am 7.30 bob bore gyda’r plant yn canu’r
anthem a chân yr ysgol, Ugali a bins neu reis a bins oedd i
ginio bob dydd. Roedd ugali’n beth diflas iawn iawn, hadau
wedi eu malu’n fan a’u berwi. Wrth lwc roedd Leah, mam
Victoria yn dipyn o gogydd ac yn llwyddo gwneud ugali
gweddol flasus!

d
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Majogoro'r Prifathro a Dan

Dan yn dysgu mathemateg

Does neb yn poeni rhyw lawer am amser yn Tanzania a
cefais brofiad o hyn pan ges i wahoddiad i briodas. 10 o’r
gloch oedd ar y gwahoddiad a roeddwn yn fy set yn yr eglwys
yn brydlon ond chyrhaeddodd y rhan fwyaf o’r bobl ddim
tan 12.00! Ond pan gychwynnodd y gwasanaeth roedd o’n
brofiad anhygoel. Pawb yn lliwgar iawn a canu bendigedig.
Doedd dim byd yn ormod o drafferth yma, neb yn rhy
brysur i helpu a phobl yn llawer pwysicach na phethau
ganddynt. Rwyf wedi gwneud criw o ffrindiau da iawn yno
a gobeithio bydd rhai ohonynt yn cael cyfle i deithio i
Gaernarfon i mi gael estyn yr un croeso iddyn nhw.
Plant Ysgol Olympus
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Y GWYLIWR YN Y TŴR
Tybed sawl gwaith ’dach chi wedi cerdded ar hyd Doc Fictoria gan feddwl : ‘sgwn i be
mae’r docfeistr yn ei wneud yn y tŵr bach na?’ Mi aeth PAPUR DRE i holi.

Mae gwyliwr yn y tŵr.

Dychmygwch bod gennych chi gwch a ffansi
aros yn Doc Fictoria. Y Doc ydy’r gwesty a
thŵr y Docfeistr ydy’r dderbynfa!
Dyna un ffordd o ddisgrifio un o
ddyletswyddau Mark Shackleton, y
Docfeistr. Fo sy’n ateb cais pob cwch (ar
radio VHF) am gael dod i mewn i ddocio ac
yn dweud wrth bob ymwelydd lle’n union i
fynd. Fo hefyd sy’n anfonebu pob ‘cwsmer’.
Rhan o’i waith yn ogystal ydy edrych ar ôl y
pontŵns a’r tir o gwmpas yr harbwr ynghyd
â chadw llygaid ar yr holl gychod sydd wedi
angori. Heb anghofio wrth gwrs y swydd
bwysig honno o godi a gostwng giât neu
ddôr y Doc. (Gostwng yn fflat mae hi gyda
llaw ac yn cael ei rheoli gan banel a botymau
yn y tŵr). Fe ddigwydd hynny ddwy awr a
hanner cyn a theirawr ar ôl pob penllanw,
sy’n golygu mai rhyw bump awr dda sydd ar
gael bob tro i ddod i mewn ac allan o’r Doc.
Mae’r giât yn golygu bod o leiaf 2 fetr o
ddŵr wastad yn Noc Fictoria.
Dyna’r drefn ers i Gyngor Arfon (ar y pryd)
ddatblygu’r Doc – ei garthu, codi’r pontŵns
a’r ddôr – a’i agor ar ei newydd wedd ym mis
Ebrill 1997. Cyngor Gwynedd erbyn hyn

I gadw’n gynnes a chlyd cysylltwch â

JOHN HUGHES A’I FAB
Masnachwyr Glo Carmel

01286 882 160
Hefyd yn gwerthu
STÔFS SY’N LLOSGI COED A GLO
Galwch yn yr iard i weld ein dewis
eang o stôfs traddodiadol a
modern
Cynigwn wasanaeth cyflawn gan
gynghori a gosod eich stôf
Edrychwch ar ein gwefan

www.fflam.biz
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Richard Jones, yr Harbwr Feistr a ‘bos’ y
Docfeistr swil, Mark Shackleton!

‘Handlan’ electronig giât y Doc.

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

symudol:
07771 278633

yw’r perchennog ond ei fod yn cael ei redeg
gan Ymddiriedolaeth yr Harbwr (Harbour
Trust). Iddyn nhw mae Mark yn gweithio a’i
feistr yntau ydy meistr arall, Richard Jones
yr Harbwr Feistr.
Richard sy’n gofalu am y môr a’r glannau, y
bwis a’r goleuadau o Fae Caernarfon hyd at
Bont Britannia. Fo hefyd, fel ei dad a’i daid,
ydy peilot Afon Menai.
“Mae'na 49 o gychod parhaol wedi angori ar
ochr ddeheuol y Doc,” meddai Richard “a lle
i 52 ar yr ochr ogleddol sydd newydd gael ei
gorffen. Mi fydd 'na ryw wyth i naw cant o
gychod yn ymweld â’r Doc dros yr haf, sy’n
cyfateb i tua pum mil o nosweithiau i gyd.”
Mae hynny yn incwm da i’r Cyngor ac i’r
Dre ac yn gryn dipyn o waith i’r Docfeistr !
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O Sul i Sul
SALEM
Ionawr 15,10 a.m. y Gweinidog, y Parch J.
Ronald Williams; 5 .30 p.m. cydaddoli gyda
Seilo.
Ionawr 22, 10 a.m Oedfa yng ngofal yr
aelodau 4 p.m. Gweinidog
Ionawr 29 , 10 a.m. a 4 p.m. y Gweinidog.
Chwefror 5, 10 a.m. y Gweinidog 4 p.m.
cydaddoli gyda Seilo yn Slem
Chwefror 12, 10 a.m. Oedfa yng ngofal yr
aelodau 4 p.m. gweinidog.
EGLWYS NODDFA
Gwasanaethau am 3, Ysgol Sul am 2.30.
Ionawr 15ed , uno yn Llanbeblig am 10 o’r
gloch. Gwasanaeth eglwys Noddfa am 3.
Gwasanaeth yng ngofal Mererid.
Ionawr 22, Parch Eric Jones, Bangor .
Ionawr 29, Parch Jim Clarke, LlanfairPwll.
Chwefror 5, Oedfa Deulu, ni chynhelir yr
Ysgol Sul.
Chwefror 12, Oedfa Gymun dan ofal y Parch
John Roberts.
EGLWYSI SANTES FAIR A
LLANBEBLIG
Dydd Sul, 15 Ionawr
Eglwys Santes Fair - 10.30am Cymun
Bendigaid
Eglwys Llanbeblig - 4pm Gosber a phregeth
Dydd Sul, 22 Ionawr
Eglwys Llanbeblig - 10.30am Cymun
Bendigaid ar gân
Eglwys Llanbeblig - 4pm Gosber a phregeth
Dydd Sul, 29 Ionawr
Feed My Lambs - 10.30am Cymun pob oed
Eglwys Llanbeblig - 4pm Gosber a phregeth
Dydd Sul, 5 Chwefror
Eglwys Llanbeblig - 10.30am Cymun ar gân
Eglwys Llanbeblig - 4pm Gosber a phregeth
SEILO
Ion 15 Gweinidog (Oedfa Und. Eglwys
Llanbeblig bore)
Ion 22 Parch Iorwerth Jones Owen
Ion 29 Mr Dafydd Tudur
Chwe 5 Gweinidog / Uno yn Salem 4pm
Chwe 12 Parch Dewi Morris

CLWB DARLLEN PEBLIG
Mae Clwb darllen Peblig wedi bod yn cwrdd unwaith yr wythnos yn Noddfa, ac wedi tyfu i fod
yn glwb llwyddiannus iawn erbyn hyn. Mae’r clwb yn gyfle i blant blwyddyn 3 i 6 o’r ysgol
gynradd, i ddod at ei gilydd i gael llawer iawn o hwyl drwy ddarllen. Dyma lun o rhai o’r plant
yn ystod ein clwb diwethaf cyn y Nadolig, gyda’r plant yn rhoi ‘thumbs up’ i’r llyfr ‘Dewi,
Dwpsi a’r Aur’. Hoffwn ddiolch i Katie Bohana am ddod atom fel gwirfoddolwr ifanc. Os oes
gennych ddiddordeb mewn ymuno gyda ni yn y clwb, fe fyddwn yn ail gychwyn nos Fercher y
11eg o Ionawr rhwng 4 a 5 y prynhawn.

Wythnos Weddi dros
Undeb Cristnogol

Trefniadau Cyngor Eglwysi
Caernarfon

Cynhelir yr Wythnos Weddi dros Undeb
Cristnogol Ionawr 16-20.
Daw thema’r Wythnos Weddi am Undeb
Cristnogol 2012 o eglwysi Gwlad Pwyl, a fu’n
myfyrio ar brofiadau cenedl y Pwyliaid ac,
yn arbennig, ar sut y newidiwyd ac y
trawsffurfiwyd hi gan aml droeon ei hanes a
sut y cynhaliwyd hi gan ei ffydd. Y mae
newid hefyd yn rhywbeth sydd wrth galon y
mudiad eciwmenaidd. Pan fyddwn yn
gweddïo am i’r eglwys fod yn un, byddwn yn
gweddïo am i’r eglwysi yr ydym ni’n eu
hadnabod ac sydd mor gyfarwydd inni gael
eu newid wrth iddynt gydweddu’n agosach â
Christ. Y mae hon yn weledigaeth gyffrous,
ond y mae hefyd yn un heriol. Ymhellach,
pan fyddwn yn gweddïo am yr undod
trawsffurfiol hwn, byddwn yn gweddïo
hefyd am newid yn y byd. Eleni, yr ydym yn
falch bod Cymorth Cristnogol, am y tro
cyntaf, wedi cymryd rhan yn y gwaith o
baratoi’r deunyddiau hyn at yr Wythnos
Weddi am Undeb Cristnogol ac fe gewch yn
yr adnoddau rai cyfeiriadau pwysig at waith
hanfodol Cymorth Cristnogol yn lleddfu
tlodi ac yn newid ein byd i fod yn un mwy
cyfiawn.

Bydd y Cyngor yn cynnal gwasanaeth
Undebol ar Ionawr 15fed yn Llanbeblig am
10:30. Ionawr 16-20 Cynhelir cyfarfodydd
Gweddi yn dechrau am 10:00. Dydd Llun Seilo; Dydd Mawrth - Salem;
Dydd
Mercher - Noddfa; Dydd Iau - Feed My
Lambs; Dydd Gwener - Ebeneser.

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

GWLEDD O GANU
AR NOS SUL
Os ydach chi yn ffan mawr o Ysgol
Glanaethwy a Chôr Seiriol yna Neuadd
Pritchard Jones, Bangor nos Sul, 5ed o
Chwefror am 7.00 o’r gloch ydi’r lle i chi.
Yno byddant yn perfformio fel rhan o Apêl
Bangor tuag at Eisteddfod yr Urdd. Pris y
tocynnau yw £10 (£5 i blant, myfyrwyr a
Phensiynwyr). Mae gwledd o noson yn
eich disgwyl. Tocynnau ar werth yn Siop
Palas Print, Caernarfon.

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

Blwyddyn Newydd Dda
i'n holl wylwyr a chofiwch
wylio rhaglenni Cwmni Da
yn 2012, gan gynnwys
Sioe Tudur, Fferm Ffactor,
Pethe
a sawl un arall.

Cae Llenor, Lôn Parc,
CAERNARFON, LL55 2HH
Ffôn: (01286) 685300
Ffacs: (01286) 685301
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FFILBI Dal fy llygaid
… yn gwylio

a gwrando!
SBIO ’MLAEN A
GOBEITHIO
Blwyddyn Newydd Dda! A gobeithio bydd
hon yn flwyddyn well i ganol Dre. Mae na
lot o sôn wedi bod am adnewyddu
‘strydoedd mawr’ Prydain yn ddiweddar.
Mae archfarchnadoedd enfawr tu allan i’r
canol wedi effeithio ar gymaint o lefydd ac
mae’r llywodraeth wedi gofyn i ryw fodan
drio’i sortio fo? Ei sortio? Gwyddoniaeth
rocedi!? Not! Yn ein tref fach ni mi fasa
trio datrys y broblem parcio yn un ffordd
ymlaen. Ond, a mae hwn yn OND mawr, i
hynny ddigwydd mi fasa’n rhaid i
Gwynedd a’i Gyngor weld goleuni a
meddwl am bobl fusnes y sir o flaen y
cwmnia mawr. Ydy hi ddim yn bosib,
deudwch, rhoi yr awr gyntaf am ddim
mewn maes parcio gan adael i rywun bicio
i rhyw siop neu ddwy? Neu wneud un o’r
meysydd parcio yn ddim ond awr efo slang
go hegar am fynd dros amser. Os 'dach
chi’n dreifio mae’n haws mynd i
Morrison’s neu Tesco i nôl torth o fara nag
ydy hi i Carlton. Mae’n rhaid newid hyn
neu mi fydd canol Dre, a sawl tref arall, yn
y pen draw, yn marw’n ara’ deg. Ydi
Cyngor Gwynedd yn ddigon dewr i wneud
y fath bethau? Cofiwch fod Gwynedd wedi
rhoi ticed parcio ar un o’i Llyfrgelloedd
Symudol ei hun tu ôl i Asda!
Mae Liz yn rhoi gongs allan efo’r flwyddyn
newydd ac ella dylai Dre wneud yr un peth.
Pyb gorau’r flwyddyn: pob un heblaw am
Wetherspoons, am drio cario mlaen mewn
cyfnod mor galed.
Pyb clyfra’r flwyddyn: Wetherspoons am
godi prisiau bron run fath â phob pyb arall
ond yn dal i lwyddo i berswadio pobl bod y
lle’n dal yn rhad ofnadwy.
Dolur llygad Dre: y sgaffold tu allan i siop
Johnny a’r Harp dros ffordd. Inyff sed.
Bwci y flwyddyn: Gormod o ddewis.
Siom y flwyddyn: Caernarfon Town FC o
weld sut ma’ Bangor City FC yn 'i wneud.
Bechod. Ond roedd gêm ola Bangor yn
Farrar Road ar Sgorio a beth oedd i’w weld
wedi’i beintio ar y cae ond CTFC!
Cofi’r flwyddyn felly: pwy bynnag
beintiodd o !
Mae na sôn am sdeshons teledu lleol. Mae
Bangor wrth gwrs wedi cael ei enwi ond
dim C’narfon. Oherwydd natur y ddinas,
Saesneg fasa’r gwasanaeth rhan fwyaf yn
Bangor ma’ siŵr felly pam na fedrwn ni
gael un Cymraeg i Dre a’r cyffinia? Dim
byd yn erbyn Bangor [honast] ond mi
ddylai Arfon Gymraeg gael ei sianel hefyd!
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Mae fy hen daid, J. W. Jones, y
newyddiadurwr a’r awdur (Andronicus, enw
barddol) wedi ei gladdu yn hen fynwent
Llanbeblig. O’r Bala deuai Andronicus
oedd yn byw hefo’i deulu yn 25 Stryd Llyn
sydd yn siop deliffôns erbyn hyn. O’i wely
yn y fan honno y byddai’n sgwennu i’r
papurau newydd, yn enwedig i’r Herald
Gymraeg ac i’w dŷ y byddai ei gyfeillion a
phobol y dre yn galw am banad a sgwrs.
Sgrifennodd gyfrol ‘Adgofion Andronicus’ a
sgrifennwyd cofiant iddo o’r enw ‘Yn y
Trên’.
Dwi wedi bod yn chwilio am ei fedd ers
amser bellach, a’r diwrnod o’r blaen, wrth
gerdded rhwng y beddfeini, gwelais y golofn
hardd a’r geiriau isod arno:
Er cof serchog am J W Jones (Andronicws)
yr hwn a fu farw Mehefin 15ed 1895 yn 53
mlwydd oed. Hefyd ei wraig Ann ac aelodau
eraill o’i deulu.
Oddi tano mae’r gerdd ddienw:

A chysidro fod J. W. yn gaeth i’w wely efo
cricmala difrifol yn 46 oed, mae’n rhyfeddol
ei fod wedi gallu cynhyrchu cymaint dros y
blynyddoedd.
Ym mynwent Llanbeblig yng nghwmni
Andronicus mae dynion busnes y dref a’u
gwragedd a’u plant. Mae 'na feddau
llongwyr ym mhob man fel, Cpt John Evans
of Carnarvon died aged 36. Ac yn goron ar
lawer o’r beddi mae beddfaen Ellen
Edwards a’i theulu. Dynes arbennig oedd
hon a dreuliodd dros 60 mlynedd yn dysgu
morwriaeth i fechgyn y dre a’r ardal.
A be' sy’n dal fy llygaid yn barhaus ydi’r holl
straeon sydd yma o hyd i’w darllen yn y
fynwent ar y cerrig beddi. Mae hanesion yr
hen dre a’i phobol dan ein trwynau yma,
dim ond i ni edrych.
EMRYS LL JONES

Mae’n amlwg bod
Dolig wedi bod yn
ormod i rai!

Llenor iawn oedd yn llawn o rinweddau,
Feddai naws crefydd yn ei ysgrifau,
Hudodd wynfydedd yn ei ofidiau
A’i aml ingoedd. I ymyl ei angau:
Rhoes her i gyfyngderau, - a gweithiodd,
Nes y diweddodd ei holl gystuddiau.

Cofiwch gefnogi ein hysbysebwyr
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AM FUNUD
Mae hi’n bosibl ichi fynd i un
archfarchnad i brynu nwyddau a mynd
i archfarchnad arall i brynu’r un
nwyddau’n union ond fod yr enwau ar y
pacedi’n wahanol.
Yr un ydi’r
cynnyrch; enw’r brand ydi’r unig
wahaniaeth. Wrth gwrs, fe all y prisiau
amrywio.
Dyna ymhle mae’r
gystadleuaeth yn dŵad i mewn.
A hyd y gwela i, dydi crefydda yng
nghapeli Cymru fawr gwahanol. Fe all
addolwr fynd i Fethel un bore Sul,
symud i Ferea’r Sul sy’n dilyn ac i
Fethania’r Sul canlynol. Yr un Beibl a
ddefnyddir, fe genir o’r un llyfr emynau
a hwyrach mai’r un pregethwr fydd yn
arwain y tri gwasanaeth gan draddodi’r
un neges. Y brandio, unwaith eto, ydi’r
gwahaniaeth.
Dyna sy’n cadw’r
gystadleuaeth yn fyw.
Mae yna o hyd yng Nghymru siopau
sy’n ceisio cystadlu ar lefel wahanol gan
gynnig cynnyrch, meddir, sy’n unigryw
ac o ansawdd gwahanol. Yn amlach na
pheidio, siopau bach ydyn nhw sy’n
byw ar gredu fod yr hyn a gynigir
ganddyn nhw yn nes at y pridd. Yn
union fel mae yna ychydig eglwysi o
hyd sy’n credu’u bod nhw – a nhw’n
unig – yn cynnig efengyl sydd ddim ar
gael gan neb arall. Nid pawb gaiff sefyll
tu ôl i gownter siop felly! A fydd eu
cwsmeriaid nhw ddim yn crwydro o
siop i siop i chwilio am frand gwahanol
o drefn gwasanaeth neu ffurf ar addoli.
Y drafodaeth gyhoeddus ar hyn o bryd
(ac enwad yr Annibynwyr, hyd y gwela
i, yn arwain y drafodaeth) ydi sut mae
ennill cwsmeriaid newydd i eglwysi
sy’n prysur gau. Un tric ydi dwyn
cwsmeriaid oddi ar ein gilydd. Ond mi
fydda i’n gofyn i mi fy hun weithiau,
wrth ein bod ni’n cystadlu mor fydol –
a hynny’n enw brand yn unig – ydan
ni’n haeddu byw? Mae diwedd a
dechrau blwyddyn yn gyfle i gymryd
stoc.
HARRI PARRI

O Gaernarfon i Kenya
Yn y flwyddyn newydd, bydd merch o’r dre,
Elen Bradley-Roberts, yn newid ei chartref yn
yr Hendre am dref Homabay ar lannau Llyn
Victoria yn Kenya. Bydd Elen yn cymryd rhan
mewn cynllun ieuenctid a drefnir gan VSO i
ddysgu sgiliau i bobl ifanc ddi-waith leol er
mwyn eu galluogi i gael swyddi a thrwy hynny
iddyn nhw allu cynnal eu teuluoedd.
Dywed Elen;
“Dwi’n edrych ymlaen yn fawr at gymryd rhan
yn y cynllun gan obeithio gwneud gwahaniaeth
gwirioneddol i fywydau pobl. Dwi hefyd yn
edrych ymlaen at ddysgu am ddiwylliant
newydd, yn enwedig gan y byddaf yn byw yn y
gymuned gyda theulu lleol. Dwi’n siŵr y byddaf
yn mwynhau gweld eu gwlad hyfryd ond dwi
ddim yn edrych ymlaen at yr holl “injections”
sy’n rhaid i mi eu cael cyn mynd!"
Fel rhan o’r cynllun, cyn cychwn dramor, bydd
Elen yn helpu i godi arian tuag at waith VSO
gyda rhai o bobl dlota’r byd drwy seiclo
cylchdaith 50 milltir rhwng cestyll Caernarfon a
Chricieth.
Os ydych am ei noddi gallwch gyfrannu £3 trwy
decstio VCSC66 £3 i 70070. neu fe gewch
gyfrannu ar wefan:

http://www.justgiving.com/Elen-Bradley-Roberts
Mae Elen yn diolch i unrhyw un sy’n cefnogi gwaith hollbwysig VSO

GOLWG AR GYNLLUN CYFFROUS
Erbyn hyn, mae’n bosib i bawb sydd
ag i-ddyfais (i-ffôn neu i-pad neu ipod, er enghraifft) brynu cylchgrawn
Golwg a’i ddarllen yn electronig ar
eich dyfais symudol bob wythnos.
Dyma’r App cynta’ erioed i gael ei
lansio gan gylchgrawn Cymraeg –
apGolwg! Mae’n ffordd newydd
sbon o brynu’r cylchgrawn a chael
ambell i beth ychwanegol.
Felly, ewch amdani – apiwch, i fod
yn rhan o’r datblygiad hanesyddol
hwn. Ewch i wefan i-tunes a
chwilota am ap-Golwg, neu am fwy o
wybodaeth
ebostiwch
marchnata@golwg.com

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
the-fire-works@btinternet.com

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

01248 751175
15

PapurDreIonawr2012_PapurDreHydref2010 04/01/2012 13:57 Page 16

CLWB 4 a 6 - RHYWBETH AT DDANT PAWB

Helyntion Jôs y Ficar

Y Bandana

Y Niwl

Mae Clwb 4 a 6 yn mynd o nerth i nerth. Nosweithiau o adloniant amrywiol sy'n cael eu cynnal yng Nghlwb Canol Dre yw'r Clwb sydd
ar agor i bawb. Roedd y ddwy noson a gynhaliwyd i gloi'r tymor cyntaf ym mis Rhagfyr yn rhai da iawn - Wali Tomos a Geraint
Løvgreen yn difyrru'r gynulleidfa ar y 15fed ac wedyn Helyntion Jôs y Ficar, Y Bandana a'r Niwl yn rhoi pawb yn eu hwyliau ar gyfer
yr ŵyl ar yr 22ain. Mae rhywbeth at ddant pawb yng Nghlwb Pedwar a Chwech bob yn ail nos Iau - cerddoriaeth - comedi - sgyrsiau.
NOSON GYNTAF Y TYMOR NEWYDD: Nos Iau Ionawr 12
Bydd Nici Beech yn cyflwyno Geraint Panorama yn trafod ei lyfr newydd ac yn arddangos rhai o'i luniau, a Gwyneth Glyn yn ein
diddanu yn ei ffordd ddihafal ei hun. Noson wych i gyfarch 2012!
Welwn ni chi yno!

Os cawsoch chi docyn llyfr yn bresant dolig, dyma ambell awgrym....
RHOI SYLW I TAID
Mae'n siŵr bod sawl un wedi mwynhau'r
gyfrol Nain/Mamgu a gyhoeddwyd y
llynedd ond er mwyn cadw'r ddysgl yn
wastad - roedd angen rhoi sylw i Taid
hefyd. Mae gan sawl un o gyfranwyr y
gyfrol newydd hon gysylltiad â
Chaernarfon.
Cofi sy'n byw yng Nghaerdydd yw Rhys
Iorwerth ond un o gwm Llynfi oedd Cyril,
ei dad-cu ar ochr ei fam - weldar a thipyn o
gymeriad yn ôl yr hanes. Dim ond pedair
oed oedd Rhys pan fu farw ei dad-cu ond
mae'r storïau amdano'n fyw yn ei gof. Yn yr
ysgrif, cawn glywed am Cyril yn ymweld â
thafarn yr Alexandra yng Nghaernarfon.
Ac yntau'n sefyll wrth y bar yn codi'i beint,
dyma un o'r selogion lleol yn gofyn iddo a

Roberts y Newyddion
Gemwaith o Safon

44 Y Bont Bridd, Caernarfon

GEMWAITH

01286 672 991
Papurau newydd • cardiau cyfarch • offer
ysgrifennu • Da-da a diodydd • Tlysau arian
a thlysau ffasiwn

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

(01286) 675733

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

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

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

www.rajonesandson.co.uk
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oedd wedi bod yn Burma yn ystod y rhyfel.
Roedd yn ei gofio'n iawn.
Y ddau gyfrannwr arall sydd â chysylltiad
â Chaernarfon yw Gwyn Llewelyn a
Dafydd Iwan. Un o ‘fois y Cilie’ oedd tadcu Dafydd Iwan; ganddo ef y cafodd Alun
ei frawd, yr Aelod Cynulliad, yr enw
‘Ffred’, ac roedd y Fred Jones hwn yn un
o’r chwech a sefydlodd Blaid Genedlaethol
Cymru ’nôl yn 1925.
Ond ‘dafad ddu’ y teulu oedd Tomi Tan
Tŵr, taid Gwyn Llewelyn, a dim ond trwy
lythyr bywiog a lliwgar gan brifardd y
cafodd Gwyn yr hanesion amdano.
Taid / Tad-cu. Awduron amrywiol.
Gwasg Gwynedd, £6.95 Ar gael o’ch siop
lyfrau leol neu www.gwales.com.
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TONY AC ALOMA’N PRYNU’R CELT?
Tua chanol Rhagfyr cafodd criw bach yn siop
Palas Print y pleser o weld Dyl Mei yn
sgwrsio gyda Tony ac Aloma. Roedd y ddau
wedi dod drosodd i ogledd Cymru am y
dydd i sôn am eu llyfr newydd, “Cofion
Gorau”, ac mewn hwyliau da wrth ateb
cwestiynau gogleisiol y cerddor ifanc sy’n
byw yn Dre ers tro.
Ella bod Dyl Mei wedi cael llwyddiant mawr
yn y blynyddoedd diweddar efo grwpiau fel
Pep le Pew a Genod Droog, ond roedd o’n
gegrwth pan gafodd wybod bod dwy record
gynta’r ddeuawd o Sir Fôn wedi gwerthu
dros 70,000 o gopïau rhyngddyn nhw mewn
blwyddyn yn y 1960au. “Fysa hynna’n
ddigon i fynd â chi i ben y siartiau Prydeinig

y dyddiau yma,” meddai.
Ac er mai rhedeg gwesty’r Gresham yn
Blackpool y mae’r ddau erbyn hyn, ateb
Tony pan holwyd o be fasa fo’n neud efo’r
pres ’tasan nhw’n cael y math yna o
lwyddiant heddiw oedd: “Prynu Gwesty’r
Celt yn G’narfon ’ma!”
I gloi awran fach ddifyr yng nghwmni’r tri,
cododd Gwyneth Glyn ei gitâr ac ymuno efo
Dafydd Emyr ei gŵr i ganu rhai o ganeuon
enwocaf Tony ac Aloma, yn cynnwys “Dim
ond ti a mi” a “Tri Mochyn Bach”.
Tony ac Aloma: Cofion Gorau - Y Lolfa,
£14.95.

ADOLYGWYR IFANC
Mi wnaeth rhai o blant Ysgol y Gelli adolygu llyfrau ar gyfer y Nadolig inni yn rhifyn
Rhagfyr ond fe anghofion ni gynnwys eu llun. Gobeithio'u bod nhw i gyd wedi cael y llyfrau
roedden nhw'n gobeithio'u cael gan Siôn Corn.

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

01286 676645

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

Gwyn Jones . 07881 757533
gwyn27@hotmail.com

Caffi Cibyn

TUDUR OWEN –
DANGOS FY HUN

Ychydig cyn y Nadolig daeth criw draw i
Galeri ar gyfer noson cyhoeddi llyfr
newydd y digrifwr a’r diddanwr Tudur
Owen. Yn eu plith roedd y criw yma o
gyn-chwaraewyr Clwb Rygbi Caernarfon,
fu’n chwarae i’r Dre yn yr un tîm â Tudur.
Gwasg Gwynedd sy’n cyhoeddi ‘Tudur
Owen : Dangos fy hun’, ac mae’n rhan o’r
gyfres ‘Nabod’. Llyfrau lliwgar, llawn
lluniau sy’n gyfle i ddarllenwyr ddod i
adnabod pobol amlwg trwy gyfres o
atgofion gan y gwrthrych ei hun, yn
ogystal â phobol sy’n eu hadnabod yn dda.
Bethan Gwanas oedd yn arwain y noson,
ac yn holi Tudur am ei fywyd a’i waith, a
chafodd y criw o Glwb Rygbi Caernarfon
gyfle i hel atgofion yn ystod y noson
hefyd. Ond yn ôl pob sôn, toedd pob stori
oedd ganddyn nhw ddim yn addas i’w
hadrodd yn gyhoeddus. Efallai mai dyna
pam y bu’n rhaid i’r criw dreulio sawl awr
yn trafod yr atgofion hynny o gwmpas y
dref wedyn, ac, fel mae’r llun yn awgrymu,
mi gawson nhw ddigon o hwyl yn gwneud
hynny.

Cynnyrch a gwasanaethau
priodol ar gyfer y rhai
dros 50 oed
F15'0',2020#$ F15'0',20
F15'0',2#'2&'- F57&07",
F07+3#01-,-* F7,**3,'3,%*""3

Mae Caffi Cibyn yn gaffi glân a chyfeillgar lle gallwch
fwynhau brecwast llawn, rôls brecwast, paninis,
brechdanau, brechdanau wedi’u tostio, byrgers ac
amrywiaeth o brydau blasus - neu beth am baned o
de, coffi, cappuccino, neu latte? Mae prydau llysieuol
hefyd ar gael.
Oriau agor: Llun - Gwener 7yb - 3yh
Sadwrn: 8yb - 1.30

+ 0'1&# 057+#"'%#2&A#5!&'B
Age Concern Gwynedd a Mon
Ty Seiont, Ffordd, Santes Helen, Caernarfon LL55 2YD
Ffôn: klmsqqrsnlk
(ar agor 9am–5pm Mon–Fri)
Neu ffoniwch kskkkspnrolneu ewch i
555@%#3)@-0%@3)G.0-"3!21

Rhif ffon: 01286 674649
Mae Caffi Cibyn ar Stad Ddiwydiannol Cibyn, drws nesa i
W.M.O'Grady • Cafodd y caffi sgôr hylendid bwyd o 5

Darperir yswiriant cartref, car a theithio gan Yswiriant Ageas Cyfyngedig.
Darperir Nwy a Thrydan gan E.ON Energy Solutions Cyfyngedig.
Age UK yw nod masnach Age UK (Elusen rhif 1128267). Defnyddir enw a logo Age UK o dan
gytundeb trwydded rhwng Age UK ac Age UK Enterprises Limited, sef eu cangen gwasanaethau
masnachol. Rhoddir yr elw net i Age UK. Age UK Enterprises Limited, Linhay House, Ashburton,
Devon TQ13 7UP. ID9975 11/10
MP2430V2APR11_ SL031618_11_1
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Cyhoeddir atebion croeseiriau Rhagfyr Papur Dre yn y rhifyn nesa - felly os nad ydych chi wedi cael cyfle dros yr ŵyl i orffen eich
croesair, mae gennych tan ddiwedd mis Ionawr i wneud hynny.

CROESAIR DIWRNOD Y LLYFR 2012
Cynhelir Diwrnod y Llyfr eleni ar 1 Mawrth, ac mae’r Cyngor Llyfrau wedi trefnu croesair arbennig ar
gyfer holl bapurau bro Cymru. Bydd gwobrau o docynnau llyfrau gwerth £30 yr un ar gael i DRI
enillydd lwcus a bydd papurau bro’r tri enillydd yn derbyn siec o £50 yr un. Felly, dyma gyfle i
dderbyn gwobr bersonol a chefnogi’ch papur bro yr un pryd!
AR DRAWS
1 Enw awdur y nofel Pantglas (7, 6)
7 a 28 ar draws.
Argraffiad newydd o gerddi Waldo
a gyhoeddwyd yn 2010 (4, 4)
9 a 29
Byd o Beryglon: 1. Perygl ar _ _ _ _ _ _ _ _,
nofel gyffrous i ddarllenwyr 9–12 oed (4, 4)
10 Bachgen yn _ _ _ _, nofel gan
Morris Gleitzman (1, 3)
12 Enw cyntaf awdur Hen Blant Bach,
Nofel y Mis Ebrill 2011 (4)
13 Siôn Bach _ _ _ _ _, cymeriad yng
Nghyfres y Dyn Papur Newydd (5)
14 Enw canol awdur y gyfrol o gerddi
Amheus o Angylion (5)
16 Merch _ _ _ _, nofel gan Sonia Edwards (4)
20 Hanes y cymeriad lliwgar Russell
Jones, _ _ _ _ _ fy Myd (5)
21 Gweler 22 i lawr
24 Y Dewin _ _ _ _, stori i blant gan Margaret
Davies yn y gyfres Darllen Stori (4)
26 Enw cyntaf awdur O Dro i Dro,
casgliad o bedair dawns (5)
27 Enw cyntaf cantores enwog, gwrthrych
cyfrol gan Ilid Anne Jones (5)
28 Gweler 7 ar draws
29 Gweler 9 ar draws
30 _ _ _ _ Deuddeg, cyfrol o hwiangerddi (4)
32 Enw cyntaf awdur y gyfrol Blwyddyn
Fan Hyn a Fan Draw (4)
34 Bardd Plant Cymru 2010–2011 (4, 3, 6)
I LAWR
1 Enw llawn Appy, y rheolwr pêl-droed a
gyhoeddodd ei hunangofiant yn 2011 (7, 8)
2 Dolenni _ _ _, casgliad o ryddiaith
gan Owen Martell (3)
3 Cyfrol gan Alan Llwyd – Sut
i Greu _ _ _ _ _ (5)
4 Enw cyntaf arlunydd ac awdur y
gyfrol Mynyddoedd Eryri (3)
5 Iaith y _ _ _ _ _ _ – Dyfyniadau Ynglŷn â’r
Iaith Gymraeg gan Gwilym Lloyd Edwards (6)
6 Hunangofiant Sharon Morgan (5, 3, 7)
8 Cyfenw golygydd y gyfrol
Sachaid o Limrigau (5)
11 Cyfrol liwgar o gerddi doniol i
blant gan 34 ar draws (3)
12 Enw cyntaf un o brif gymeriadau’r
gyfrol Dyddiadur Dripsyn (4)

1

2

3

4

7

8

11

12

13

14

17

15

18

19

20

21

22

23

25

6

9

10

16

5

24

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Cofiwch mai un llythyren yw CH, DD, NG, LL, RH, TH

15 Enw cyntaf awdur y gyfrol
ddoniol Pwy Faga Ddefed? (4)
17 Theleri _ _ _, hunangofiant 34 ar draws (3)
18 Rhag Pob _ _ _ _ – Cofiant Gwynfor
Evans gan Rhys Evans (4)
19 Enw cyntaf awdur Bydoedd – Cofiant
Cyfnod, Llyfr y Flwyddyn 2011 (3)
22 a 21 ar draws
Hunangofiant cantores dalentog o Lanerfyl
– rhif 34 yng Nghyfres y Cewri (4, 5)
23 Enw cyntaf awdur y gyfrol Neb Ond Ni
– enillydd y Fedal Ryddiaith 2011 (5)
25 Nofel ar gyfer yr arddegau ac oedolion yng
Nghyfres y Dderwen gan Lleucu Roberts (6)
26 Rhy _ _ _ – Storïau Byrion
gan Bobi Jones (3)

28 Pedwaredd nofel Manon Steffan Ros (5)
31 Cyfaill Jos yn Rebels Ceir Rasio a rhai o
gyfrolau eraill cyfres Bechgyn am Byth (3)
33 Traed _ _ _, nofel gan Mari Emlyn (3).

Gall chwilio gwefan www.gwales.com
eich helpu gyda’r atebion

gwales.com
llyfrau ar-lein
Cyngor Llyfrau Cymru

Welsh Books Council

ENW
CYFEIRIAD

DIWRNOD Y

LLYFR
ENW’R PAPUR BRO
Anfonwch y croesair at: Croesair Papur Bro, Cyngor Llyfrau Cymru, Castell Brychan, Aberystwyth, Ceredigion,
SY23 2JB, erbyn 30 Ebrill 2012. Gofalwch nodi eich enw a’ch cyfeiriad ac enw’ch papur bro lleol.
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LLYSGENNAD IFANC
Mae cael fy enwebu i fod yn ‘Llysgennad
Ifanc Aur’ dros Wynedd yn fraint enfawr ac
yn agor cymaint o ddrysau i mi. Cefais fy
enwebu gan yr ysgol i fod yn Llysgennad
Ifanc am fy mod wedi gwneud gwaith
gwirfoddol yn y gymuned drwy chwaraeon.
'Rwyf wedi bod yn dysgu ac yn hyfforddi
dawns, pêl-rwyd, hoci, gymnasteg ac
athletau yn wirfoddol ar gyfer yr Urdd, yr
ysgol ac ymgyrch 5x60 ers pedair blynedd
bellach ac wedi ennill cymwysterau wrth
wneud hynny.
Fy ngwaith fel Llysgennad fydd hyrwyddo
Gemau Olympaidd a Pharalympaidd
Llundain 2012. Mae hyn yn golygu fy mod
yn ceisio annog plant i gyfrannu mwy at
chwaraeon yn yr ysgol a hefyd mewn clybiau
lleol a gwersi hyfforddi. Byddaf hefyd yn
lledaenu ymwybyddiaeth am werthoedd y

gemau Olympaidd sef; parch, dewrder,
cyfeillgarwch, bod yn benderfynol,
cydraddoldeb, ysbrydoliaeth a rhagoriaeth.
Ar hyn o bryd 'rwyf i, ynghyd â Chwarae
Cymru, yn ceisio sefydlu diwrnodau
chwaraeon sy’n canolbwyntio ar y
gwerthoedd penodol hyn. Rydym yn ceisio
trefnu treiathalon i ysgolion lleol, diwrnod
mabolgampau gemau paralympaidd a gala
nofio. Rwyf hefyd yn gweithio gyda’r Adran
Addysg Gorfforol i gychwyn Cyngor
Chwaraeon Ysgol i gael barn a syniadau'r
disgyblion.
Drwy gynnig chwaraeon newydd a
chynnwys pawb, rwy’n gobeithio byddaf yn
gwneud fy swydd o godi ymwybyddiaeth
Gemau Llundain 2012 a chael plant y
gymuned i fwynhau chwaraeon gan anelu at
gyrraedd y safon orau. Elin Catrin

BLWYDDYN NEWYDD - DILLAD NEWYDD

Mae tîm dan 11 Segontium Rovers wrth eu boddau â'u tracwisg newydd a noddwyd gan Dafydd Hardy. Yn y llun mae un o
Gyfarwyddwyr y Cwmni, Richard Thomas. Hoffai'r clwb ddiolch i gwmni Dafydd Hardy am ei haelioni.

Gemwaith o Safon

TOWN CABS

SIOP y PLAS

Perchennog:
Brian O’Shaughnessy

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

TACSI
TACSI
TACSI

Siwrneiau Lleol
Meysydd Awyr
Dydd a Nos
Car 8 person

01286 676091
07831 268995

Arweiniad
Ariannol
Annibynnol
 Pensiynau
Arweiniad Ariannol Annibynnol
 Buddsoddiadau
Independent Financial Advice
 Yswiriant Personol
 Pensiynau
 Cynllunio a Chyngor
Ariannol
 Buddsoddiadau
 Yswiriant Personol

Dylan Roberts: Arbenigwr
Ariannol
 Cynllunio a Chyngor
Ariannol
Rhaglen Nia ar Radio Cymru
Dylan Roberts: Arbenigwr Ariannol Rhaglen Nia ar Radio Cymru
36 Y Maes, Caernarfon,
Gwynedd, LL55
2NN 01286 672011 36 Y Maes, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2NN
www.canllaw.co.uk01286 672011
www.canllaw.co.uk
cynllunio@canllaw.co.uk
cynllunio@canllaw.co.uk

Gwasanaeth Cyfeillgar, Profiadol, Lleol a Phroffesiynol:
Gwasanaeth Cyfeillgar, Profiadol, Lleol a Phroffesiynol:
Cysylltwch yn syth i drefnu eich cyfarfod cychwynol yn
Cysylltwch yn syth i drefnu eich cyfarfod cychwynol yn rhad ac am ddim.
rhad ac am ddim.
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