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Cadeirydd a Derbyn
Llythyrau
GLYN TOMOS
Garreg Lwyd, 7 Bryn Rhos
Rhosbodrual, LL55 2BT
(01286) 674980
tomos882@btinternet.com

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

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

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

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

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

PWY ‘DI
PWY...

Stiwdio Gwallt
a Harddwch

46 Stryd Llyn, Caernarfon

Rhif Ffôn: 672999
Perchnogion: G Geal a G Evans

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

Ellis Davies a’i Gwmni
CYFREITHWYR

Yn gwasanaethu
pobl Caernarfon ers

1898

27 Stryd Bangor,
Caernarfon LL55 1AT

Ffôn:
(01286) 672437

ellisdavies@btconnect.com

www.bwrdd-yr-iaith.org

Cydnabyddir cefnogaeth

DEWCH ATOM I BLYGU
PAPUR DRE
Rhifyn: MAWRTH    

Noson Plygu:

NOS LUN, MAWRTH 12         

Yn lle: YSGOL MAESINCLA 

Faint o’r gloch: o 5.00 ymlaen 

Deunydd i law'r golygyddion perthnasol
NOS FERCHER – CHWEFROR 27  

Os gwelwch yn dda
Daw'r rhifyn nesaf o'r wasg
NOS LUN –  MAWRTH 12

Y RHIFYN NESAF

CYNNIG ARBENNIG I
DDENU EISTEDDFODWYR -
tri thocyn am bris dau!
Gyda chwe mis i fynd cyn i Eisteddfod Genedlaethol Bro
Morgannwg agor ei giatiau, mae’r Brifwyl wedi cyhoeddi
manylion cynllun arbennig sy’n cynnig bargen i unrhyw
un fydd yn prynu tocynnau Maes am ddeuddydd.
Eleni, am y tro cyntaf, bydd yr Eisteddfod yn rhedeg
cynllun tridiau ar y Maes am bris deuddydd. Bydd modd
archebu tocynnau ar lein - www.eisteddfod.org.uk - a
thrwy’r llinell docynnau – 0845 4090 800 – o 1 Mawrth
ymlaen. Bydd y cynllun yn dod i ben ar 1 Gorffennaf.

Taith i Rwsia
gyda chriw o Gymry Cymraeg 

29 Medi – 6 Hydref

Wedi llwyddiant ysgubol taith yr Urdd i
Batagonia y Pasg diwethaf pryd y
llwyddwyd i wneud elw sylweddol i'r
Eisteddfod, ’rydym yn awr yn trefnu taith
i Moscow a St Petersberg ar y 29 Medi – 6
Hydref 2012 i godi arian tuag at Gŵn
Tywys i’r deillion.

Eisoes mae 35 wedi rhoi eu henwau i
ymuno a'r daith, ond mae gennym ddal le
i 10 arall, felly cynta i'r felin..... 
Pris y daith fydd £1,525, yn cynnwys:-
• Bws i'r maes awyr • Hedfan rhyngwladol
a mewnol. • Taith trên foethus o Moscow i
St Petersberg (yn ystod y dydd). • Gwestai
4 seren gan gynnwys brecwast a phryd nos.
• Tywysydd proffesiynol a mynediad i brif
atyniadau'r ddwy ddinas hardd.

Os am fwy o fanylion gan gynnwys trefn y
daith a ffurflen gais, cysylltwch a Dafydd
Owen, Arwelfa, Bryn Rhos, Y Groeslon,
Caernarfon, Gwynedd LL54 7DL.  

01286 881911 Dydd  01286 830081 Nos
07771525690 Symudol

neu - dafydd@gwasgdwyfor.demon.co.uk

CYLCH LLENYDDOL
CAERNARFON A GWYRFAI

Chwefror 21 - 7.30, Llyfrgell Caernarfon,  Glenda Carr,
‘Hen Enwau’.

PWY SY YN Y GADAIR TRO
YMA TYBED? 
Mae gan ei deulu fusnes yn y dre ac mae gynno fo bâr
o ddwylo saff iawn!  Mae'r ateb ar dudalen 7.

Siambrau Banc Lloyds
Caernarfon

Swyddfeydd ym Mangor,
Porthaethwy a Chaergybi

Tudur Owen
Roberts, Glynne & Co.

Ffôn: (01286) 672207

Cyfreithwyr
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CAFFI
BWYTY

BAR
Y Maes, Caernarfon, LL55 2YD

(01286) 673100

3

Modurdy
B & K Williams

Lôn Parc/ South Road, Caernarfon
Gwynedd LL55 2HP

Ffôn: 01286 675557
Ffôn symudol:07768900447

Gwasanaeth Cyfeillgar
o’r Safon Orau Bob Amser

Os gwnaethoch chi ’rioed gyfarfod Ieuan
Lewis a’i wraig Lyn fyddech chi ddim yn
debygol o anghofio hynny. Bu Ieuan yn
gweithio i’r Cyngor yng Nghaernarfon am
flynyddoedd cyn iddo ymddeol yn 2003 a
symud i Gei Newydd, ardal enedigol Lyn.
Pan oedd yn byw yn dre, byddai croeso
twymgalon a llond bol o hwyl i bawb yn
Gwynys, Llys Meirion.
Un da oedd Ieuan erioed am dynnu llun ac
roedd ei gartref o hyd yn llawn o'i waith celf.
Byddai’n efelychu ac arbrofi gyda gwahanol
arddulliau. Wedi iddo ymddeol estynnodd ei
ddiddordeb i arlunio tafarndai enwog
Cymru. Cychwynnodd gyda’r Harbwrfeistr
yn Aberaeron ac mae’r llun gwreiddiol i’w
weld ar y wal yn y dafarn enwog honno sy’n
ymddangos ar ein sgrin deledu ar y gyfres
Teulu. Mae printiadau cyfyngedig i’w cael ar
werth yn Oriel Kooywood Caerdydd. 
Mae ei ymdrechion diweddaraf wedi
ymestyn i’r Anglesey yng Nghaernarfon a
thafarn y Tŷ Coch ym Mhorthdinllaen. Yn y
lluniau gwelir cymeriadau lleol a chiplun o
fywyd yr ardal.  Ar Fawrth 24ain, bydd
ganddo arddangosfa o’i  waith yn cychwyn
yn Oriel Tonnau ym Mhwllheli. 
Ieuan Lewis a'i lun o'r Anglesey. Os craffwch
chi'n ofalus, fe welwch chi Gôr Meibion
Caernarfon ar y chwith, poster yn hysbysebu
Geraint Lovgreen yn y ffenest a rhesiaid o
gymeriadau Caernarfon.

LLUN O’R 
ANGLESEY

AGOR YSTAFELL
HYFFORDDI NEWYDD 
Bydd Cwmni Ifanc Tŷ'r Ysgol yn cynnal noson agored i bobl
ifanc rhwng 11 a 25 oed ar y 6ed o Fawrth am 7 o’r gloch i
ddangos yr ystafell hyfforddi newydd sydd yno a pha
wasanaethau mae nhw’n gallu eu cynnig. Croeso i bawb alw
heibio. Hefyd bydd diwrnod agored i bawb ddydd Sadwrn 3ydd
o Fawrth am 1 o’r gloch.

Cysylltwch â Simone Allsop (01286) 672045 i gael gwybod rhagor.
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CYFREITHWYR
•

O. Gerallt Jones LL.B (HONS)
•

Gail Jones LL.B (HONS)
Cyfreithwraig Gynorthwyol

•

Gwasanaeth Personol ac Agos Atoch
•

4 Stryd y Castell
Caernarfon LL55 1SE

Ffôn: 672307 • Ffacs: 678244
Ebost: office@emyrthomas.fsnet.co.uk

Emyr Thomas a’i Fab

Ffôn: 01286 677771

7 Stryd y Plas,
Caernarfon

Gwynedd LL55 1RH

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

Hywel
Williams
Aelod Seneddol
Etholaeth Arfon

Môr o liw yn Ysgol y Gelli
I ddathlu pen-blwydd yr Urdd yn 90 oed,
bu plant y Gelli'n canu caneuon yr Urdd,
yn gwisgo coch, gwyn a gwyrdd, a hyd yn
oed yn bwyta teisennau coch, gwyn a
gwyrdd! Ond dillad pinc oedd piau hi
ddydd Santes Dwynwen pan fuon nhw'n
gwrando ar hanes y santes ac yn dathlu
dydd y cariadon.

Newyddion Cylch Meithrin y Gelli
Cyn y Nadolig bu rhieni a ffrindiau’r Cylch yn brysur iawn yn coginio cacennau a
bisgedi a’u gwerthu ar Faes Caernarfon.  Llogwyd y stondin gan Glwb Llewod
Caernarfon.  Casglwyd dros £200 tuag at gronfa’r Cylch, a diolch yn fawr iawn i
Carltons, Caernarfon, a Becws Cwm y Glo am gyfrannu rhai o’r danteithion.  
Bu dathlu mawr ar ddiwrnod Santes Dwynwen fis Ionawr pan fu’r plant yn creu
cardiau ac addurniadau i’w rhieni, a phawb yn gwisgo rhywbeth coch. 
Yn gynharach fis yma, bu criw o famau, tadau, neiniau a theidiau, a ffrindiau plant
y Cylch yn gweithio’n galed iawn yn pacio bagiau ym Morrisons Caernarfon.
Diolch i staff a rheolwr Morrisons am eu parodrwydd i roi’r cyfle i’r Cylch godi
arian a diolch i bawb fu'n helpu.
Rydym yn trefnu nifer o weithgareddau eraill ar gyfer y tymor hwn hefyd fel noson
Bingo a noson cadw’n heini.  Ond y digwyddiad mwyaf y tymor hwn fydd Helfa
Wyau brynhawn Sadwrn, 31 Mawrth.  Bydd cyfle i’r plant a’u rhieni, teulu a
ffrindiau ddod ynghyd o gwmpas y Cylch (dan do os bydd y tywydd yn arw) i
fwynhau awr ddifyr neu ddwy i chwilio am wyau cudd.  Bydd cyfle hefyd i fwynhau
paned a chacen, a siawns i ennill gwobr werth chweil yn y raffl.

YSGOL Y GELLI

COFIWCH GEFNOGI
EIN HYSBYSEBWYR

Os hoffech chi hysbysebu,
cysylltwch ag

Eleri: 01286 674314

01286 672352
Yr unig fferyllfa annibynnol

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

Cyngor, moddion a
chymwynasgarwch.

FFeryllFa’r Castell

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. 
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Gwyl Ffilmiau PICS
Cafwyd noson ardderchog yn Galeri pan gynhaliwyd Gŵyl Ffilmiau Pics yn
ddiweddar. Daeth y ffilm ‘Lwsyr’ yn gyntaf o restr fer o bum ffilm o’r sector
uwchradd ac fe’i dewiswyd yn ‘Ffilm y Bobol’ gan y gynulleidfa a oedd yn
bresennol ar y noson.  Roedd beirniaid yr ŵyl yn canmol yn fawr ymdrechion y criw
o flwyddyn 10 Ysgol Syr Hugh Owen a fu’n gyfrifol am bob agwedd o’r
cynhyrchiad.  

Georgia Pugh, Ayrton Roberts, Reece Williams, Jack Elis a Steven Gove.

Iwan Llywelyn Jones
Bydd Ysgol Syr Hugh yn croesawu’r
pianydd byd-enwog Iwan Llywelyn Jones i'r
ysgol yn ystod mis Chwefror. Bydd yn
ymweld â blwyddyn 13 i drafod y maes
astudiaeth ‘Ravel’. 

Sgiliau Gwaith
Mae myfyrwyr Blwyddyn 10 sy'n dilyn y cwrs BTEC ‘Sgiliau Gwaith’ wedi dechrau
eu cais i ennill Cymhwyster Gweithgareddau Awyr Agored John Muir fel rhan o’u
hymdrechion i ddatblygu eu sgiliau allweddol.  Un o’r gweithgareddau mwyaf
poblogaidd ydi cyfeiriannu a’r enillwyr ar y dydd oedd Liam Evans, Liam
Lockwood, Jack Elis ac Adam Thomas.

Gweithdy AppleMac
Mae myfyrwyr Blwyddyn 10 sy'n Bu
Cwmni Bocswn o Ynys Môn yn ymweld â
disgyblion cerdd Blwyddyn 9. Cafodd tua
40 o ddisgyblion gyfle i drafod
cyfrifiaduron AppleMac a chreu eu
cerddoriaeth eu hunain gan ddefnyddio'r
meddalwedd Garageband..

YSGOL SYR HUGH

Maen nhw ym mhobman...cyfieithiadau od!
Beth am osgoi hynny a throi at yr arbenigwyr

iaith? Cyfieithu o bob math ar eich stepan drws.

Ffôn: 01286 674409
E-bost:  Cymen@cymen.co.uk

Cymen, Twll yn y Wal, Caernarfon, Gwynedd LL55 1RF

Dewi Rhys (Magwa)
07827 631045
01286 238095

GWAITH TEILSIO
WALIE A LLORIE

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

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

DODREFN
A LLORIAU

CARPEDI

John Williams
Yn ôl at eich gwasanaeth! 
Ffôn: (01286) 674432
Symudol: 07721 750958

Sefydlwyd 1972

Cyflenwi a Gosod Carpedi
TEILS CARPED, FEINYL, MATIAU

LLORIAU PREN

GO-AHEAD
TACSI

07760 288009
01286 674400

• CLUDIANT I
FAES AWYR

• 24 AWR Y DYDD
• PRYDLON

A DIBYNADWY
• PRIS CYSTADLEUOL

TEITHIWCH MEWN STEIL

Ty Siocledˆ
Siocled Gorau

17 Stryd y Plas
CAERNARFON
01286 675007

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

Blodyn Tatws
19 Stryd y Plas, Caernarfon

01286 673002

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

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

27 Stryd Llyn Caernarfon, LL55 2AD. 01286 675433

Ddiwedd mis Mawrth eleni, mi fydd y
Parchedig Jeffrey Hughes, Ficer Plwyf
Rheithorol Llanbeblig yn ymddeol. Cafodd
ei drwyddedu fel Ficer ar y Plwyf ar y 3ydd
o Fedi 1985 gan y Gwir Barchedig Barry
Morgan, Esgob Bangor. Ond nid dyma oedd
y tro cyntaf iddo wasanaethu yn y plwyf.
Bu’n gurad yma rhwng 1976-1978 pan oedd
y Canon Glyndwr Williams yn Rheithor a’r
Parchedig Evan Trefor Jones yn Ficer. 
‘Dros y 27 mlynedd diwethaf mae tipyn o
newidiadau wedi bod o fewn y plwyf.
Caewyd Eglwys Crist ar gyfer gwasanaethau
yn 1995. Fe’i gwerthwyd ac mae hi bellach
wedi ei throi yn Hwylfan. Hefyd erbyn hyn
mae Eglwys St.Ioan, Waunfawr wedi cau.
Rydym wedi gweld lleihad yn nifer
etholwyr a hefyd ymhlith y rhai sy’n dod i’r
gwasanaethau. Llai o wasanaethau ar y Sul
nag a fu yn y gorffennol. Llawer gormod o
wasanaethau wedi bod ar gael. Rhoi agwedd
o grefydd yr Archfarchnad. Gormod o
ddewis ar gael ac felly ddim gymaint o
ymroddiad efallai!’ 

‘Ar nodyn mwy gobeithiol,’ meddai, ‘Mae’n
braf cael ‘Feed my Lambs’ wedi’i
adnewyddu a chymaint o ddefnydd yn cael
ei wneud ohoni. Anodd cael plwyf o’r maint
yma heb Neuadd i gynnal gweithgareddau.’
Sut deimlad ydi ymddeol? ‘Teimlad cymysg
iawn sydd gen i wrth ymddeol,’ meddai.
‘Edrych ymlaen ar un llaw, a dim ar y llaw
arall. Yr hyn dwi’n edrych ymlaen ato fwyaf
yw medru trefnu fy nyddiadur fy hun!’ 

EDRYCH YMLAEN AT DREFNU
EI DDYDDIADUR EI HUN

Bydd siop nwyddau ail law yn agor yn 12
Stryd y Plas dydd Iau Mawrth y 1af  ac
mae rhai o blant Pendalar wedi bod yn
brysur yn paratoi'r ffenestr ac yn ei
haddurno at ddydd Gŵyl Ddewi.
Bydd yr elw'n mynd at Eisteddfod yr Urdd
Eryri 2012 ac mae'r dre'n prysur agosáu at
gyrraedd ei tharged. Y siop fydd un o'r
ymgyrchoedd olaf i godi pres ac felly
gobeithio y bydd pawb yn y dre'n gwneud
ymdrech i'w chefnogi.
Os oes gennych unrhyw nwyddau tuag at
yr apêl, bydd y siop ar agor dydd Llun
Chwefror 27 i'w derbyn o 10 o'r gloch
ymlaen - cyfle da i glirio'r tŷ yn y
gwanwyn! Ac wrth gwrs, o ddydd Gŵyl
Dewi ymlaen - cyfle i gael bargen!

Ffrindiau Mr Urdd
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Am gymorth:
i gychwyn prosiect
i gael hyfforddiant
i geisio am grant
i redeg mudiad
i wirfoddoli

cysylltwch â Mantell Gwynedd
– yn cefnogi grwpiau

gwirfoddol a chymunedol

ymholiadau@mantellgwynedd.com
www.mantellgwynedd.com
01286 672626 neu
01341 422575

Elusen Gofrestredig 1068851
Cofrestrwyd yng Nghymru

Cwmni Cyfynedig drwy Warant 3420271

Y mis hwn, cawn ddod i adnabod Neil
Perkins yn well. Mae Neil yn gyn-ddisgybl
yn Ysgol Syr Hugh Owen ac yn gweithio
gyda’i dad, perchennog siop ddodrefn nid
anenwog yn Dre. Neil hefyd ydy gôlgeidwad
tîm pêl-droed Caernarfon, ffaith sydd wedi
dylanwadu ar ambell i ateb!

Ble ’dach chi’n byw rŵan?
Llanllyfni. 
Pa bryd ydach chi hapusa’?
Efo’r teulu yn gwylio Man Utd.
Beth yw eich ofn mwyaf?
Cŵn.
Beth yw eich cof cynharaf?
Cael fy mrathu gan gi!
Beth yw'r peth pwysicaf sydd gennych? 
Gwenllian Haf [merch fach flwydd oed Neil
a’i wraig Sioned. Gol]
Beth yw eich hoff arogl?
Garlleg.
Beth yw’r peth mwyaf ofnadwy mae
rhywun wedi ei ddeud wrthych erioed?
Alla i ddim ailadrodd rhai o'r petha ofnadwy
sy'n cael eu deud y tu ôl i'r gôl!!
Pwy fasach chi yn eu gwahodd i'r swper
delfrydol? 
Peter Schmeichel, Mohammed Ali, Steve

Jobs, Richard Branson a Neil Jenkins.
Sut ydach chi'n ymlacio?
Chwarae [ymlacio o fath!] a gwylio pêl-
droed.
Beth sydd yn eich cadw yn effro yn y nos?
Gwenllian Haf!!
Pa gân fasach chi'n hoffi ei chwarae yn
eich angladd?
‘This is the one’ gan Stone Roses
Pwy fu'r dylanwad mwya' ar eich bywyd?
Dad.
Be di'r llyfr gorau i chi ei darllen?
Hunangofiant Richard Branson. 
Pwy yw eich hoff fand?
Oasis.
Beth yw eich hoff fwyd?
Stêc a chips.
Beth yw eich hoff ddillad?
Jeans a crys polo.
Pa un peth fasa'n gwella ansawdd eich
bywyd?
Yr ateb amlwg – ennill y loteri!
Pa un oedd y gêm bêl-droed waethaf – a’r
orau - i chi chwarae ynddi erioed?
Colli efo tîm ysgol Syr Hugh Owen yn
ffeinal cwpan Cymru 2002. A’r orau oedd
honno yn erbyn Caernarfon Wanderers y
llynedd pan enillodd y Caneris  y darbi
gyntaf erioed a hynny o flaen torf o bron i
ddwy fil. 
Be’ dach chi ddim yn ei hoffi amdanoch
chi eich hun?
Fy nghluniau mawr !
Pe gallech deithio mewn amser i ble
fyddech chi’n mynd?
Nôl i 1999 i ffeinal cynghrair y pencampwyr
yn Barcelona (pan enillodd Man Utd wrth
gwrs!)

YN Y GADAIR

Darllenwch Papur Dre
a chofiwch wylio ein rhaglenni ar S4C

Rownd a Rownd – bob nos Lun a Mercher 
Sgorio – bob Sadwrn a Llun

Sam Hughes: Cowboi Penfro
gyda John Pierce Jones

Chwefror 19 a 26

heb anghofio cyfres arall o
INDIAN DOCTOR
ar BBC1 Chwefror 27

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. 

Bwydydd Iach a
deunydd Bragu

COFIWCH CEFNOGI
EIN HYSBYSEBWYR

ENILLWYR CLWB CANT
Ionawr 2012
1af  Margaret Parry 73
2il Gwyddfid Jones 16
3ydd Nia Pyrs    24

 

 

                                      

 

                  Arweiniad Ariannol Annibynnol 

                   Independent Financial Advice 

 Pensiynau 
 Buddsoddiadau 
 Yswiriant Personol 
 Cynllunio a Chyngor Ariannol 
 
Dylan Roberts: Arbenigwr Ariannol Rhaglen Nia ar Radio Cymru 

                       36 Y Maes, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2NN      

                       01286 672011 

                       www.canllaw.co.uk 

                       cynllunio@canllaw.co.uk 

                       Gwasanaeth Cyfeillgar, Profiadol, Lleol a Phroffesiynol:  

Cysylltwch yn syth i drefnu eich cyfarfod cychwynol yn rhad ac am ddim. 

 

 

 Pensiynau
 Buddsoddiadau
 Yswiriant Personol
 Cynllunio a Chyngor Ariannol

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

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

Arweiniad
Ariannol
Annibynnol

TOWN CABS
Perchennog:

Brian O’Shaughnessy

TACSI   
TACSI
TACSI

01286 676091
07831 268995

Siwrneiau Lleol

Meysydd Awyr

Dydd a Nos

Car 8 person
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Alun Ffred
Jones

Aelod Cynulliad Arfon

CYMORTHFEYDD
Os oes gennych fater yr hoffech ei

drafod gyda’ch AC mewn cymhorthfa,

yna cysylltwch ag o yn ei swyddfa yng

Nghaernarfon neu ym Mangor:

Swyddfa Etholaeth, 8 Stryd y Castell,

Caernarfon, LL55 1SE

01286 - 672 076

Swyddfa Etholaeth,  70 Stryd Fawr,

Bangor, LL57 1NR

01248 - 372 948

alunffred.jones@cymru.gov.uk

Fe ddylem ni, y rhai sy’n byw yma, fod yn
hynod ddiolchgar i ŵr o’r enw W.H. Jones
am gofnodi peth o hen hanes ein tref mewn
llyfryn tra gwerthfawr yn y flwyddyn 1881.
Argraffwyd ef yn Saesneg Old Karnarvon
gan frodor o’r dref,  Hugh Humphreys,
(1817 - 1896), Y Maes, a oedd yn un o
argraffwyr enwocaf Cymru yn y bedwaredd
ganrif ar bymtheg. Diolch i’r diweddar
Eirug Wyn a oedd yn berchennog Siop y
Pentan, Stryd y Porth Mawr, oherwydd yn
1984 cafwyd ail argraffiad ac erbyn heddiw
nid oes modd cael gafael ar yr un copi am
bris rhesymol. Deallaf fod Amazon yn gofyn
£37 am un.
Cofnoda W.H. Jones hanes y strydoedd yn ôl
trefn y wyddor, gan ddechrau gyda “Bangor
Street”. Yn y canol oesoedd rhoddwyd yr
enw “Llanvore Lane” arni a dyna fel y
cyfeirir ati ar hen fap John Speed a
gyhoeddwyd yn y flwyddyn 1610. Llygriad
o’r gair Cymraeg “Llanfair” yw “Llanvore” a
chyfeirio y mae’r awdur at enw’r plwyf
agosaf at Lanbeblig, sydd yn terfynu lai na
dwy filltir o’r dref ar Ffordd Fangor, sef
“Llanuair Is Kaer” neu “Llanfair Is Gaer”
mewn Cymraeg mwy diweddar.
Rhydd y llyfr sylw arbennig i ben ucha’r
stryd, sef ardal Pendref, gan gyfeirio at Gapel
yr Annibynwyr o’r un enw ac yna Gwesty’r
Celt fel y’i gelwir heddiw a’r hen Briordy a
safai gyferbyn â’r gwesty. Ni chytunai'r
awdur ag oedran y Priordy a oedd, yn ôl un
ffynhonnell, yn dyddio’n ôl i 1360. Seiliai ei
ddadl ar y ffaith mai pensaernïaeth o gyfnod
Elizabeth 1af oedd i’r adeilad. Ar y llaw arall
adeiladwyd y gwesty yn ystod blynyddoedd
cynnar y bedwaredd ganrif ar bymtheg a’r
enw a roed arno bryd hynny oedd Uxbridge
Arms Hotel ar ôl yr Iarll Uxbridge a
ddyrchafwyd yn Ardalydd Môn yn dilyn ei
wrhydri pan gollodd ei goes yn ystod
Brwydr Waterlŵ. Ef oedd y prif swyddog o
dan y Dug Wellington.
Ond y stori fwyaf cyffrous am ddyddiau
cynnar y gwesty yw’r un yn y flwyddyn 1824,
pan ddaeth ymwelydd i aros yno yn ystod
Cyfarfod Blynyddol y Methodistiaid yn y
dref. Roedd wedi bod yn gwrando ar rai
pregethwyr huawdl yn trafod mynediad i
Deyrnas Nefoedd ac wedi iddo ddychwelyd

i’r gwesty, gofynnodd i’r “Boots” am fenthyg
bwyell. Wedi ei chael aeth i’w ystafell ac
agorodd y ffenestr a rhoes ei law dde ar y
lintel a thorrodd hi ymaith.  Ymhen yrhawg
aeth rhai o weinyddion y gwesty i’w ystafell
a’r hyn a ddywedodd wrthynt oedd nad oedd
wedi gorffen ei waith ac y dylai hefyd fod
wedi tynnu ymaith ei lygad, gan ychwanegu
“Gyda’r rhai hyn ni allaf gael mynediad i
Deyrnas Nefoedd.” Gwers inni oll i beidio â
chymryd rhai o ddyfyniadau’r Beibl yn
llythrennol.
Hen hanes y Priordy, hanes cynnar Gwesty’r
Uxbridge, a gedy hynny hanes y Capel
Anghydffurfiol, Pendref, a roes yr enw i’r
rhan hon o Stryd Fangor. Enwad yr
Annibynwyr oedd y cyntaf o’r enwadau i
gael ei sefydlu yng Nghaernarfon a buont
mewn bodolaeth ers cychwyn y 18fed ganrif
ym Mhenrallt ac yna yn ardal Treffynnon.
Cychwynnodd gŵr o’r enw Y Parch. Daniel
Phillips o Sir Gaerfyrddin achos ym
Mhwllheli yn 1694 ac yn ddiweddarach
daeth i genhadu yng Nghaernarfon lle bu’n
eithaf llwyddiannus, ac yn 1791 codwyd
Capel Pendref. Llwyddiannus yn
ddiamheuol, ond nid gwaith hawdd gan fod
gwrthwynebiad ffyrnig i unrhyw ffurf ar
Anghydffurfiaeth yn bodoli ar y pryd. Troes
y gwrthwynebiad yn elyniaeth ac ar un
achlysur pan oedd y Parch. Daniel Phillips

yn pregethu yn yr awyr agored, taniwyd
ergyd o wn ato. Trwy lwc aeth yr ergyd
heibio iddo, ond yn beryglus o agos i’w glust.
Nid dyna ddiwedd y casineb a ddangoswyd
tuag ato ef a’i olynwyr chwaith a’r enw a roes
pobl y dref ar Daniel Phillips oedd Ioan
Fedyddiwr yr Anghydffurfwyr yng
Nghaernarfon. Bu farw yn 1722 ac fe ddaeth
Mr John Thomas i fugeilio'r Achos, ac yn
ddiweddarach priododd yntau gyda gweddw
Daniel Phillips. Un o’r enw Mr Edwards a’i
dilynodd ef fel Bugail ac roedd hefyd yn
cadw ysgol yn y dref, ond bu raid iddo
ymddiswyddo ar ôl helynt un noswaith gyda
ficer Plwyf Llanbeblig, y Parch. William
Williams, a aeth i’w gartref yn hwyr y nos
gyda chriw o ddynion afreolus a’i fygwth.
Cyhuddwyd ef o ddenu anghydffurfwyr o
rannau eraill o Gymru i’r dref i bregethu ac
efengylu a bu raid iddo ymddangos gerbron
Llys yr Esgob. Gwnaed ei fywyd yn
annioddefol ac aeth i Fôn i agor ysgol yno yn
1752. Fodd bynnag, wedi adeiladu Capel
Pendref yn 1791 aeth yr Achos o nerth i
nerth a bu yno weinidogion gweithgar
drwy’r 19eg ganrif gyda’r gynulleidfa yn
tyfu’n sylweddol. Cymaint oedd y
llwyddiant nes bu raid ailadeiladu’r capel
ddwywaith yn ystod hanner cyntaf y 19eg
ganrif, sef yn 1819 ac yn 1838. Yna yn 1862
bu raid ei ehangu eto a hynny yn yr un
flwyddyn y codwyd Capel Salem ym
Mhenygraig.
Diwedda W.H. Jones ei hanes am  Stryd
Fangor gyda chyfeiriad at adeiladu’r
Pafiliwn yn 1877 ar gyfer cartrefu’r
Eisteddfod Genedlaethol yn yr un flwyddyn.
Rhydd fanylion am y gost o adeiladu ar
ddarn o dir a elwid yn Cae Twtil a’r ffordd yr
aed ati i werthu cyfranddaliadau a sawl
manylyn arall a oedd yn berthnasol i’r
digwyddiad hanesyddol hwnnw. Ond stori
arall ydi honno.

HEN STRYDOEDD Y DRE A’U CYFRINACHAU

Rhif Cofrestredig Elusennol: 1084271

Cynigir hyfforddiant cerddorol
o safon uchel ar amrywiaeth o 
offerynnau a llais. Pob lefel.
Croeso cynnes i bob oed
Grwpiau cerdd i blant

18mis i 3oed yn ystod y dydd

Canolfan Gerdd William Mathias
Galeri, Doc Victoria
Caernarfon, Gwynedd LL55 1SQ
(01286) 685230 • post@cgwm.net

Stryd Bangor

COFIWCH CEFNOGI
EIN HYSBYSEBWYR

Os hoffech chi hysbysebu, cysylltwch ag
Eleri: 01286 674314
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Panorama Cymru
19 Stryd y Plas

Arddangosfa o dirluniau trawiadol gan
Geraint Thomas

a ffotograffwyr eraill.
Llogi offer ffotograffig arbenigol.

Argraffu lluniau o safon uchel.
Gwasanaeth fframio.

Gwasanaeth meddalwedd.
01286 674140

OWEN GLYN OWEN CYF
Cigydd i’r Tai Bwyta Gorau

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

UN SAFON –
Y SAFON GORAU

AELOD O URDD CIGYDDION

Sefydlwyd 1939

Jason Parry
16 Stryd Bangor
Caernarfon

Ffôn:
(01286) 672366
Symudol:

07900594279

Yr Alexandra GO-AHEAD
TACSI

07760 288009
01286 674400

• CLUDIANT I
FAES AWYR

• 24 AWR Y DYDD
• PRYDLON

A DIBYNADWY
• PRIS CYSTADLEUOL

TEITHIWCH MEWN STEIL

Ty Siocledˆ
Siocled Gorau

17 Stryd y Plas
CAERNARFON
01286 675007

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

Blodyn Tatws
19 Stryd y Plas, Caernarfon

01286 673002

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

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

27 Stryd Llyn Caernarfon, LL55 2AD. 01286 675433

Bydd dwy actores sy’n byw yng
Nghaernarfon yn perfformio yn lleol gyda
thaith genedlaethol cynhyrchiad diweddaraf
Cwmni’r Frân Wen y Gwanwyn yma.  
Ym mis Mawrth eleni bydd Lowri Gwynne
a Catrin Mara yn Galeri i berfformio Fala
Surion - addasiad llwyfan Cymraeg o un o
lyfrau ffuglen cyfoes gorau Cymru, Fresh
Apples gan Rachel Trezise, a enillodd wobr
fawreddog EDS Dylan Thomas yn 2006.
Mae’r sioe, sy’n cael ei chynhyrchu gan
Gwmni’r Frân Wen, Ynys Môn, yn gasgliad
o straeon byrion emosiynol, pwerus a
miniog wedi’i seilio ar fywyd arddegau yn y
Gymru gyfoes.  
Bydd taith genedlaethol Fala Surion yn dod
i Galeri, Caernarfon ar y 9fed a’r 10fed o
Fawrth ac mae rhai o actorion gorau Cymru
ymhlith y cast. Ynghyd â Lowri a Catrin,
fu’n actio efo’i  gilydd ar gyfres Talcen Caled,
mae Rhodri Meilir fu’n actio yng nghyfres
boblogaidd y BBC My Family, Dyfrig Evans
sy’n gyn-aelod o’r band Topper a Rhodri
Miles a enillodd y wobr Artist Rhyngwladol
Gorau yn yr Hollywood Fringe Festival yn

2010 am ei bortread o’r actor eiconig
Richard Burton. Seren arall ymhlith y cast
yw Carys Eleri o Teulu, S4C a’r actores
lwyfan Lynwen Haf Roberts. 
“Mae Fresh Apples yn archwiliad o fywyd
trefol pobl yn eu harddegau. Fe gafodd
emosiwn amrwd ac uniongyrchol y nofel
effaith ddwys arna i,” dywed Lowri. “Mae
'na adegau o chwerthin yn y llyfr, sy’n
cynyddu tynerwch y straeon. Ond law yn
llaw â’r chwerthin mae 'na ryw wythïen
dywyll sy’n gwneud i chi gwestiynu
diniweidrwydd glasoed,” ychwanega Catrin. 
Mynnwch eich tocynnau yn Galeri. 

ADOLYGIAD 
Cyn y Nadolig cyhoeddwyd
nofel hanesyddol Barato sy’n
ddilyniant i’r nofel
boblogaidd Pieta, gan Gwen
Pritchard Jones. Dyma
adolygiad o’r llyfr gan Ffion
Jones.
Dyma ail nofel Gwen

Pritchard Jones sy’n sôn am hanes Maria
Stella Petronilla, a briododd Arglwydd
Newborough a symud i fyw i Lynllifon. Ail
hanner ei bywyd sydd dan sylw y tro hwn,
pan oedd yn byw ym Mharis ac yn ceisio
profi’r honiadau iddi gael ei chyfnewid pan
oedd yn fabi. Ochr yn ochr â stori
hanesyddol Maria Stella, ceir stori
ddychmygol Elin Mair, Cymraes ifanc sy’n
gweithio fel morwyn bersonol i’r
Arglwyddes. Cawn gipolwg ar sefyllfa
wleidyddol Ffrainc yr adeg honno drwy
lygaid y forwyn ifanc, sef cyfnod yn llawn
gwrthryfel a chythrwfl, sy'n hynod o
ddiddorol. Ychydig yn anodd ei dilyn oedd
y stori ar adegau – doeddwn i ddim bob
amser yn siŵr pwy oedd pwy na beth yn
union oedd goblygiadau'r cyfnewid, ond
roedd y goeden deulu a’r llinell amser ar
ddechrau a diwedd y nofel yn ddefnyddiol
iawn bryd hynny!
Cyhoeddir gan Wasg y Bwthyn,
Caernarfon, £9.95. Ar gael o’ch siop lyfrau
leol neu www.gwales.com

Ydach chi wedi clywed pobol yn sôn am
bentre Landerne, tref efeillio Caernarfon?
Ydach chi wedi ystyried sut le sydd yno?
Wel, dyma’ch cyfle i weld drosoch eich hun!
Mae'r Cyfeillion Gefeillio wrthi'n trefnu
ymweliad eleni, felly os hoffech chi wybod
sut i ymuno â'r criw, a fydd yn aros efo
teuluoedd yn Landerne, cysylltwch efo
Emrys (672070) neu Eleri (674314). Rhyw
£120 y pen fydd cost y daith, a byddwn yn
teithio yno ar Gorffennaf 12 ac yn
dychwelyd ar Gorffennaf 16.

Ymweliad â
Landerne 2012

GENOD DRE MEWN
CYNHYRCHIAD
CENEDLAETHOL 

Croeso cynnes bob
amser gan Dilys a Ken. 
Tafarn gartrefol a chlyd
Cwrw da, gwasanaeth

cyfeillgar
Ffôn: (01286) 672871
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Cymry ddim yn mentro?
Bywyd newydd i'r hen farchnad

Mae bwrlwm prynu a gwerthu i’w weld a’i
glywed unwaith eto yn Neuadd y Farchnad
gyda lansio menter newydd gyffrous.
Mae nifer o grefftwyr a dylunwyr yr ardal
wedi dod at ei gilydd i greu marchnad
unigryw a fydd yn cael ei chynnal yn Neuadd
y Farchnad ar ddydd Sadwrn cyntaf  bob mis,
o ddeg y bore hyd bedwar y prynhawn.
Meddai Siwan Haf o gwmni gemwaith
‘bOtwm’, un o gyd-drefnwyr y fenter, “Mi
fydd y farchnad cynnyrch lleol hon yn cynnig
profiad siopa unigryw a hefyd yn cefnogi ac
yn arddangos talentau lleol. Bydd cyfle i chi
sgwrsio efo’r crefftwyr a thrafod eich
anghenion. Gallwch chi gomisiynu gwaith
ganddyn nhw os 'dach chi’n chwilio am
anrheg arbennig.”
Meddai Lois Prys o gwmni ‘Tecstiliau Lois
Prys’, “Ro’n i’n rhan o'r farchnad Nadolig yn
Neuadd y Farchnad. Mi roedd yn ddiwrnod
gwerth chweil, gydag awyrgylch arbennig ac
unigryw.”
I gael gwybod rhagor, ewch i
www.facebook.com/marchnadneuaddyfarch
nad. 
Am fanylion i stondinwyr, cysylltwch â
Siwan ar  botwm@live.co.uk

TEC   
Cyn              

erio              

gwn                

y d            

gyn         

Ma      

DIGON O SIOE
Mae gan Nia Hughes

o Bwllheli bedwar o

blant ac felly roedd

gwneud rhywbeth

gartre'n apelio. Hobi

oedd gwneud y

clustogau a'r byntin i

ddechrau a dim ond

ers rhyw bedwar mis y

mae hi wrthi.  Mewn

ffeiriau crefft y mae

hi'n gwerthu fwyaf ac

fe ddaeth dau o'r

plant, Sioned a Dewi i

Gaernarfon i'w helpu.

ADERYN MELYS
Yng nghanol y stondinau g  

cardiau roedd un stondin 

iawn - stondin Lynwen  

Ynys Môn sy'n gwneud 

'vegan'. Mae Lynwen yn  

gaffis ac yn derbyn archeb   

sy'n trefnu digwyddiad  

bedydd. Mae'n mwynhau   

hynny i'w weld yn y ffo   

addurno'i chacennau. M  

cynnig gwasanaeth gwn  

priodas yn y dyfodol agos

Mae Aderyn-Melys ar Fa

Fe aeth Papur Dre am dro i'r farchnad

i weld beth oedd ar gael yno CYFARCHION
CYFARCHION
Yn Twtil mae Llinos Roberts yn byw 

ac fe ddechreuodd

wneud bagiau a chardiau efo cyfarchio
n arnyn nhw ryw

flwyddyn yn ôl fel hobi. Erbyn hyn, ma
e'r hobi wedi troi'n

fusnes ac yn ogystal â'r bagiau gwin, 
bagiau anrhegion a

chardiau, mae'n gwneud gwahoddiadau 
priodas a fframiau.

Mae'r cyfan yn lliwgar ac yn gyfoes yr olw
g.

www.cyfarchion.com

CER-I-DYN
Mae Ceri George yn mwynhau 'potsian yn y

tŷ' yn gwneud cardiau. Fe wnaeth hi ei

gwahoddiadau priodas ei hun ac mae'n

gwneud cardiau i'w ffrindiau a'i theulu.

Mewn ffeiriau ysgol a ffeiriau lleol y bydd

hi'n gwerthu gan amlaf
Mae Cer-i-dyn ar Facebook
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TECSTILIAU LOIS PRYS
Cynllunydd setiau a gwisgoedd ydi Lois o

nd mae wedi mwynhau gwnïo a gwaith lla
w

erioed. Anrhegion unigryw ar gyfer y c
artref sydd ganddi a'r rheini i gyd wedi

'u

gwneud â llaw - drychau a phyrsiau bach a
 chlustogau a'r cyfan yn gwerthu'n dda. Yn

y dyfodol mae'n gobeithio cynllunio'i 
defnyddiau ei hun ac ymuno â chriw 

o

gynllunwyr a chrefftwyr eraill mewn gwe
ithdy yng Nglynllifon. 

Mae Tecstiliau Lois Prys ar Facebook

JANGLERINS
Gweithio mewn syrjeri mae Elin Mai

r Roberts ac fe

ddechreuodd hi siapio clai arian i wne
ud clustdlysau a

mwclis yn ei hamser sbâr ryw flwyddyn 
yn ôl. Ond mae'r

hobi'n prysur droi'n fusnes gan ei bo
d hi bellach yn

gwerthu ei gemwaith mewn pedair siop y
n ogystal ag yn y

farchnad yma yng Nghaernarfon. Calon
 fach gywrain ar

gadwyn denau sy'n gwerthu orau ganddi.
 

www.janglerins.co.uk

 
   au gemwaith a'r

   ndin gwahanol

   wen Hughes o

   neud cacennau

   yn gwerthu i

    chebion gan bobl

  diad arbennig fel

  nhau celf ac mae

    y ffordd mae hi'n

 . Mae'n gobeithio

  gwneud cacennau

    agos.

  ar Facebook

Ymwelwyr
o Siapan
Ac wrth i Papur Dre grwydro o

gwmpas y stondinau, fe ddaeth

Hywel Williams yr Aelod

Seneddol i mewn gyda dau aelod o

Lysgenhadaeth Japan a oedd yn

ymweld â'r ardal am ddau

ddiwrnod. Roedden nhw wrth eu bodd y
ng

Nghaernarfon ac wedi dotio'n gweld po
bl

ifanc yr ardal yn dod at ei gilydd  i werth
u

eu crefftau a rhoi bywyd newydd i'r h
en

farchnad. Fe brynon nhw sawl peth wr
th

grwydro o gwmpas hefyd!

bOtwm
Mae Siwan Haf a Bethan Elin wedi bod wrthi
ers tua tair blynedd bellach. Creu gemwaith
gwahanol gan ddefnyddio botymau oedden
nhw i ddechrau ac mae hynny'n mynd o nerth
i nerth. Erbyn hyn maen nhw wedi datblygu'r
busnes gan greu fframiau, lluniau a chardiau
hefyd. Mewn ffeiriau crefftau maen nhw'n
gwerthu'n bennaf. 
botwm@live.co.uk

DyfalDonc
Dau artist yw Morgan a Rebecca Griffith

 sydd

wedi dychwelyd i Gymru ar ôl cyfn
od yn

Llundain. Maen nhw'n defnyddio col
lage a

chyfrwng cymysg i greu cardiau a bathod
ynnau

pin ac maen nhw'n creu eu gwaith
 celf

gwreiddiol eu hunain ar emwaith pren.
  Mae

ganddyn nhw ddiddordeb mewn delw
eddau

retro/vintage ac mi fyddan nhw'n chwilot
a drwy

lyfrau mewn siopau ail law i ddod o hyd i 
bethau

i'w defnyddio yn eu gwaith.  

http://www.etsy.com/shop/DyfalDonc

LORA WYN TAYLOR
Un o'r Groeslon yw Lora ac mae hi'n defnyddio weiren, tecstiliau
ac enamel i greu gemwaith cain a chywrain.  Ar ôl graddio mewn
Dylunio 3D yn Loughborough mae hi wedi penderfynu mentro
gwneud gyrfa yn y maes. Mae'n gweithio gartref ac mewn
gweithdy ym Miwmares lle mae siop yn gwerthu ei gemwaith.
Mae Lora Wyn ar Facebook
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I gadw’n gynnes a chlyd cysylltwch â

JOHN HUGHES A’I FAB
Masnachwyr Glo Carmel

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

www.fflam.biz   

CIROPODI PODIATRI

Iola Roberts

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

Galwadau i’r cartref

25 mlynedd o brofiad

HPC cofrestredig

symudol:

07771 278633

YSGOL Y GELLI v GWEDDILL Y BYD – YNG NGHAERDYDD!
Nid yn aml mae tîm pêl-droed yn chwarae
gêm gartref 170 o filltiroedd oddi cartref.
Ond dyna ddigwyddodd yn ddiweddar wrth
i dîm o gyn-ddisgyblion Ysgol y Gelli herio
tîm gweddill y Byd yng Nghaerdydd. Yr
achlysur? Gêm i ddathlu pen-blwydd
Gwilym Lovgreen a Gwyndaf Jones yn 30
oed. Roedd na dipyn o duchan gan y ddau
dîm yn ôl y sôn ond cafwyd llwyth o goliau.
Dan lygad barcud y dyfarnwr, Marc (y Siarc)
Lloyd Davies, cafwyd gôl gofiadwy yr un
gan Hywel Iorwerth a Rhys Iorwerth, cyn i
Huw Geraint Jones sgorio gôl y gêm (i'w
rwyd ei hun, yn anffodus). Ond gwnaeth yn
iawn am hynny drwy sgorio'r Gôl Aur, i
ennill y gem i Ysgol y Gelli, 5-4, yn yr amser
ychwanegol. Roedd y cyn brifathro, Mr
Alun Roberts, wedi gwneud yn siŵr y
byddai gan ei gyn-ddisgyblion ddigon o
nerth drwy anfon dau dun o fisgedi siocled
i'w cynnal!

DEALL YSTYR
DIGARTREF
Cafodd disgyblion blwyddyn 10, Ysgol
Syr Hugh Owen sydd yn astudio ar gyfer
cymhwyster y BAC, ymweliadau gan
weithwyr o'r elusen lleol Gisda yn
ddiweddar. Bu Mel Phillips a Harri
Morris, dau o gyn-ddisgyblion ysgol Syr
Hugh, yn sôn wrth y disgyblion am yr holl
waith da mae'r elusen yn ei wneud gyda
phobl ifanc yr ardal. Cawsant hefyd
wybodaeth a ffeithiau diddorol am fod yn
ddigartref, a beth yw'r gwir ddiffiniad o
berson sydd yn ddigartref. Gwnaed y
profiad yn fwy credadwy gan fod Harri
sydd bellach yn fentor cyfoed gyda Gisda
yn gyn-ddefnyddiwr y gwasanaeth ac yn
arfer bod yn ddigartref ei hun. Yn
ddiddorol iawn, cafodd rhai o'r disgyblion
hyd yn oed brofi sut beth fyddai bod yn
ddigartref wrth iddynt eistedd mewn tent
a gwisgo'r blancedi arian pwrpasol i
gadw'n gynnes! Yn sicr bu'r cyflwyniad yn
agoriad llygaid ac yn werthfawr iawn. 

Y criw tipyn yn hŷn yn dathlu pen-blwydd y ddau'n 30 yng Nghaerdydd. Gwyndaf yn y tu blaen yn
gafael yn y bêl a Gwil ar y dde iddo.

Gêm bêl-droed yn y Ganolfan Hamdden oedd y drefn pan fyddai Gwil a Gwyndaf yn rhannu eu parti
pen-blwydd yn blant.  Gwil sydd yng nghanol y rhes ganol mewn llwyd a Gwyndaf mewn coch ar y
chwith iddo.
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Moduron Menai

Ffôn: 678681
Ffôn symudol:

07780 998637
Ffordd y Gogledd,

Caernarfon, Gwynedd LL55 1BE
www.moduronmenai.co.uk

Dewis helaeth
o geir o’r ansawdd uchaf

am brisiau
cystadleuol

O Sul i Sul

Ar gyfer eich holl
anghenion yswiriant

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

Cae Llenor, Lôn Parc,
CAERNARFON, LL55 2HH

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

Mae Sioe Tudur Owen yn chwilio am
gystadleuwyr i fod yn rhan o gwis

gwybodaeth cyffredinol newydd sbon fydd
yn rhan o sioe Tudur ar S4C. Tîm o dau

berson a bydd angen i’r ddau sy’n cystadlu
adnabod eu gilydd yn gymharol dda er
mwyn cael cyfle i ennill £1,000!  Gallwch
fod yn ffrindiau da, cydweithwyr, neu’n

perthyn.  Os ydych chi awydd cystadlu neu
os hoffech enwebu rhywun i gystadlu,

cysylltwch â Jenny Matulla yn Cwmni Da.
jenny.matulla@cwmnida.tv

(01286) 685 300
Mae’r cwis yn argoeli i fod yn dipyn o hwyl
felly dewch ‘mlaen -  falle mai chi fydd yn

mynd adref dipyn yn gyfoethocach!

Mynnwch eich tocyn i fod yn rhan o
gynulleidfa Sioe Tudur Owen yn y Galeri

yng Nghaernarfon
10fed, 11eg a’r 12fed o Chwefror a’r 27ain,

28ain a’r 29ain o Chwefror 2012
Amser: 7.00

Tocynnau £3.00 (ar gael drwy Galeri)
01286 685 222

www.galericaernarfon.com 

SEILO
Chwefror 19 Parch Gwenda Richards

Oedfa Undebol Ebeneser
Chwefror 26 Parch Christopher Prew
Mawrth 4 Parch Gwenda Richards

Uno yn Salem (4)
Mawrth 11 Mr Rhodri Glyn

SALEM
Bydd holl wasanaethau’r Capel yn cael eu
cynnal yn y festri yn ystod y mis yma. Mae’r
capel yn cael ei beintio ar gyfer penblwydd
yr achos yn 150.
Chwefror 19: 10 a.m. Gweinidog Parch.
J.Ronald Williams; 5.30 p.m. ymuno yn
Seilo.
Chwefror 26: 10 a.m. Gweinidog; 4 p.m.
Parch. Iorwerth Jones Owen.
Mawrth 4: 10 a.m. a 4 p.m. Gweinidog
(Aelodau Seilo yn ymuno yn Salem am 4
p.m.)
Mawrth 11: 10 a.m. Parch. Iorwerth Jones
Owen; 4 p.m. Gweinidog.

EBENESER 
Gwasanaethau am 10 y bore gyda'r Ysgol Sul
yn cydredeg.
Chwefror 19: Y Parch Trefor Lloyd Jones,
Caernarfon.
Chwefror 26: Y Parch Gwynfor Williams.
Gweinyddir y Cymun Sanctaidd.
Mawrth 4: Mr Eurfryn Davies, Llandegfan.
Mawrth 11: Y Parch John Gwilym Jones,
Caerfyrddin.

EGLWYSI’R SANTES FAIR A
LLANBEBLIG 

19 Chwefror : Santes Fair - 10.30am Cymun
Eglwys Llanbeblig - 4yh Gosber a phregeth
Dydd Mercher, 22 Chwefror: Santes Fair -
10am Cymun dydd Mercher y Lludw
26 Chwefror: Eglwys Llanbeblig - 10.30am
Cymun; 4yh Gosber a phregeth.
4 Mawrth: Eglwys Llanbeblig - 10.30am
Cymun; 4yh Gosber a phregeth
11 Mawrth: Eglwys Llanbeblig - 10.30am
Cymun; 4yh Gosber a phregeth

CAERSALEM 
www.caersalem.com

Chwefror 19: 10am - Rhys Llwyd
5.30pm - John Robinson
Chwefror 26: 10am - Arwel Jones
5.30pm - Rhys Llwyd
Mawrth 4: 10am - Rhys Llwyd
5.30pm - Andrew Settatree
Mawrth 11: 10am - Kent Morris
5.30pm - Rhys Llwyd
Manylion ynglŷn â chyfarfodydd canol
wythnos ar ein gwefan ynghyd â
phodlediadau o bregethau diweddar.

CANU YNG NGHÔR
CENEDLAETHOL
CYMRU 
Llongyfarchiadau i Fflur Harman ar gael ei
dewis i ganu yng Nghôr Cenedlaethol
Cymru. Bydd Fflur yn treulio’r hanner
tymor yn ymarfer gyda’r côr cyn perfformio
mewn cyngerdd yn Wrecsam ar y 18fed o
Chwefror.

Mae’r tymor pysgota bron ar ddechrau. Y
diwrnod mawr yw’r  3ydd  o Fawrth ar yr
afonydd a’r 17eg ar y llynnoedd. Gobeithio
y cawn ni dymor mwy llwyddiannus na’r
tymor diwethaf, er, mi ddaw â phleser i ni
gyd ’run fath reit siŵr. Gadewch i ni
atgoffa’n hunain o’r pethau bychain hynny
mae’n rhaid i ni eu gwneud cyn y diwrnod
mawr.
Yn gyntaf, ydych chi wedi trwsio’r twll
bach yna a oedd yn y wêdars? Ydych chi’n
cofio’r  teimlad hwnnw tua diwedd y tymor
diwethaf pan oedd y dŵr oer yna yn
llenwi’r goes dde? A beth am y nylon ’na i
wneud y blaenllinyn drwy’r tymor? Ydy
hwnnw’n barod? Os yw’r  hen un wedi cael
haul ac wedi breuo yna colli pysgod da fydd
eich hanes. Nid oes angen bod yn
grintachlyd a phris nylon mor rhad.
Y peth arall hanfodol i’w gael yw y plu.
Mae gofyn cawio neu brynu’r rhain yn
ddigon buan fel bod gennych y rhai mwyaf
defnyddiol cyn dechrau’r  tymor.
Cofiwch hefyd fod angen anfon tâl
aelodaeth i’r Gymdeithas cyn y 1af o
Fawrth.  Yr un yw’r swm i’w dalu ers tair
blynedd ac mae’n  rhaid diolch i’r pwyllgor
am hynny.
Yr un gost â’r llynedd yw cost y drwydded
bysgota hefyd.

Hwyl ar y bachu – pan gewch chi!

GLAS Y DORLAN

NODDFA
Oedfaon am 3 Ysgol Sul am 2:30 oni nodir
yn wahanol

Chwefror 19 Parch Deian Evans
Chwefror 26 Mererid Mair
Mawrth 4 Dathlu Gwyl Ddewi - ni
chynhelir yr Ysgol Sul Mawrth 11 Parch
John Roberts

PapurDreChwefror2012_PapurDreHydref2010  09/02/2012  21:28  Page 13



FFILBI
… yn gwylio
a gwrando!
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DIM SUM BYTH ETO
Siom fawr oedd gweld Chinatown bach Y
Maes yn cau mor sydyn. Beth bynnag bo'r
rheswm mae o’n golled fawr i Dre ac yn troi
Y Maes bron yn Ghost Town. Pump adeilad
gwag rwan yn y rhes, rhes  lle dylai busnas
lwyddo. Gobeithio na fydd 'na fandaleiddio,
bordio ffenestri a ballu. Ar ôl gwario cymaint
ar y Maes, erchyll fyddai hynny. 
Pwy fasa â diddordeb yn Chinatown tybed?
Wetherspoons arall? Neu fersiwn
Wetherspoons o byb pobl ifanc, Lloyd’s
Nymbyr Won? Ella bydd Starbucks yn
landio i werthu coffi anhygoel o ddrud.
Mae’n siŵr bod Tesco bychan, Tesco Express
yn bosibilrwydd arall. Mewn byd perffaith
mi ddylai Dre gael bwyty Cantonîs da
newydd ar Y Maes. Roedd yr Honour wedi
llwyddo am flynyddoedd, felly mae’r galw
yna. Y peth pwysig ydi i’r lle gael ei lenwi’n
sydyn ynghyd â’r pedwar lle gwag arall (sy’n
cynnwys hen swyddfa  Silver Star). Ella dylai
Cyngor Gwynedd gynnig trethi call, am
gyfnod, i drïo denu pobl i fuddsoddi yn Y
Maes. Yn bendant mi fasa unrhyw beth yn
well na rhes o ‘sterling boards’ hyll.
Mae Tesco Express yn siop-y-gornel fawr, yn
ateb anghenion y bobl leol.  Ychydig
flynyddoedd yn ôl roedd yna Gofi yng
Nghaerdydd yn chwilio am sebon neu
bowdwr golchi. I mewn â fo i’r Tesco Express
lleol gan edrych o’i gwmpas. Ar draws y siop
gwelodd yr arwydd ‘Polish’. “A ha,”
meddyliodd, “mae sebon a phowdwr golchi
fel arfer wrth ymyl y polish”. Ond bu raid
iddo grafu pen ar ôl cyrraedd y silff dan sylw.
Dim son am Pledge na’i debyg, dim ond
llwyth o sosejes ‘gwahanol’, cigoedd oer a
thuniau bwyd, i gyd efo enwau yn llond o
Ws Xs Ys a Zs. Bwydydd o Wlad Pwyl wrth
gwrs. Wel sôn am deimlo rêl pen bach. Yn
amlwg, roedd 'na nifer go lew o Bwyliaid yn
byw yn agos i’r siop a Tesco, felly, wedi
gweld marchnad i fwydydd Pwylaidd. A
pham lai? 
Tasa na Tesco Express yn landio ar Y Maes
pa fwydydd fasa nhw’n eu gwerthu i gadw’r
Cofis yn hapus tybed? Oes yna fwyd Cofi?
Yn draddodiadol lobsgows oedd un o
brydau’r gaeaf [sy’n well byth wedi’i ail
dw’mo]. Ac mae’n debyg bod pysgod ffresh,
rhad, fel penwaig yn boblogaidd ers stalwm.
Y piti ydi fod Cofis wedi mynd i fwyta fel
pawb arall. Mae’r archfarchnadoedd wedi
dod â bwydydd rhad o bob rhan o’r byd tra
bod prydau ein cyndadau wedi cael eu
anghofio’n llwyr. Ydan ni’n fwy tebygol
rŵan o fwyta sosej Pwylaidd na treip neu
‘brawn’? Dwylo i fyny unrhyw un sydd wedi
bwyta ‘brawn’ yn y ddegawd ddiwethaf.
Dwylo i fyny unrhyw
un dan hanner cant
sydd wedi clywed am
‘brawn’. Naddo? Llawn
cystal, ella, fasa ambell
un yn ei ddweud!

Dal fy llygaid
Y Maes Glas  Mae’r Maes yng Nghaernarfon
wedi bod yn ganolbwynt y dref ers
canrifoedd. Nid yn unig mae wedi cynnal y
farchnad dros y blynyddoedd ond ffeiri
gwartheg yn y boreau a cheffylau yn gynnar
yn y pnawniau, talwrn ceiliogod ac ymladd
teirw. Roedd yn fan i groesawu’r hogia yn ôl
o’r rhyfel ac yma roedd bysus 10.00 yn
gadael am y wlad ac yn llecyn rhoi sws nos
dawch i’r cariad neu gael ffeit efo Cofis ’lâd!
Dyma fan cyfarfod Jack, Irfon, Jeff, Ifor a
Sam. Bob un yn Gofi neu Cofis Lâd ia! Os
ewch am dro ar draws y Maes yng
Nghaernarfon ar unrhyw ddwrnod  heblaw
dydd Sul, fe welwch nhw yno. Pump glew
yn taro sgwrs.
Ar un adeg roeddent yn pwyso ar y ‘Queen
Mary’, sef y ffens oedd yn debyg i ddec y
llong enwog honno wrth ymyl adeilad Pater
Noster! Ond pan mae hi’n pistyllio efo glaw,

yna byddant mewn caffi yn cael panad ac yn
rhoi’r byd yn ei le. 
Mae testunau eu sgyrsiau yn ddigon i lenwi
Encyclopedia Britannica, mi fyddan’ nhw’n
sôn am ffwtbol, traffic, nofel ddiweddara
Salman Rushdie a hydnoed trafod be mae’r
Maer yn wneud ar ben to Cofi Roc!  
Ond y prif bwnc trafod ydi lle mae’r ffens a
arferai fod yn le delfrydol i bwyso arni i
gynnal sgwrs neu ddadl wedi mynd, a pam
nad oes un arall wedi ei chodi yn ei lle? 
Hefyd, mae’r llecyn lle mae’r criw yn
ymgynnull yn gallu bod braidd yn beryglus.
Yn amal, mae ’na blant yn rhedeg yn wyllt o
gyfeiriad adeiladau’r Pater Noster, heb
edrych i lle mae nhw’n mynd. Fel arfer, i
gyfeiriad y ffowntan mae nhw’n ’nelu, heb
feddwl bod ’na geir yn mynd heibio. 
Ond mae’r criw hamddenol wastad yn dal fy
llygaid a deud ‘sumai’. Maent yn gyfeillion
ac yn Gofis, a dyna be ydi Cofi. Mae’n
golygu cyfaill. Ond stori arall ydi honno.
EMRYS LL JONES

Croeso cynnes bob dydd
gan

31 Stryd y Bont
Caernarfon

Ffôn: (01286) 672427

Caffi Cei

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

Caernarfon

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
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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

AM FUNUD

Mae yna hobi newydd ar gerdded.  Yr
enw Saesneg ar y rhai sy’n dilyn y
difyrrwch hwnnw ydi stargazers – ‘sêr-
syllwyr’, am wn i, yn Gymraeg.   Yn y
gyfres deledu, Stargazing Live – a
ddenodd  3.8 miliwn o wylwyr – fe
berswadiwyd pentrefwyr Dulverton
yng Ngwlad yr Haf i ddiffodd pob golau
iddyn nhw gael syllu ar y sêr.  Aeth y lle
yn dawel ac yn dywyll ond, yn anffodus,
roedd hi’n rhy gymylog i neb fedru
gweld yr un seren. 
Weithiau, pan fydda i’n teithio Pen
Llŷn yn hwyr y nos mi fydda i’n
diffodd injan y car a chamu allan i’r
nos.  Mae’r un dau beth yn fy
nghyfareddu i bob tro.  Y peth cyntaf
ydi’r tywyllwch mawr: dim ond
llygedyn o olau ffenestr tŷ ffarm draw
yn y pellter ac ambell i seren.  Yr ail
beth ydi’r tawelwch llwyr, ar wahân i
fref dafad neu gyfarthiad ci, hwyrach.
Dydi Caernarfon ddim yn Bromenâd
Blackpool o bell ffordd ond dydi o
chwaith ddim yn bendraw Llŷn wedi
iddi nosi.  Mae yno o hyd dawelwch i’w
glywed.
O dro i dro, mae’r rhan fwyaf ohonom
yn chwilio am dawelwch.
I ble yr ei di, fab y fföedigaeth,
A’th gar salŵn yn hymian ar y rhiw
A lludded yn dy lygaid?
Rwy’n chwilio am y Cwm,
Tu draw i’r cymoedd,
Am Gwm Tawelwch . . .
Ac ambell waith mi fûm innau’n
chwilio am y ‘Cwm’ hwnnw.  
Ond mae tangnefedd yn brofiad sy’n
rhagori ar dawelwch; yn rhywbeth i’w
dderbyn yn fwy na cheisio’i greu neu
chwilio amdano.  Y sêr-syllwyr cyntaf
imi glywed amdanyn nhw’n blentyn
oedd y Doethion a fu’n dilyn y seren o’r
dwyrain hyd nes iddi ‘aros uwchlaw’r
man lle’r oedd y plentyn’.  Y plentyn
hwnnw, wedi iddo dyfu’n ddyn, a
ddywedodd ‘Yr wyf fi yn rhoi i chwi fy
nhangnefedd i fy hun’. 

HARRI PARRI

Cae Groes, Henwalia
Nid un, ond tair cornel sydd yma. Ac er mai
‘Beulah Square’ ydi’r enw Saesneg, triongl
sy’n rhoi ei gymeriad i’r lle. Tair cornel tair
stryd: Stryd yr Hendre, rhan o Res
Assheton a thalcen trionglog Capel Beulah.
Ac fel pob triongl, mae hwn hefyd yn hud i
gyd, ac yn mesur pethau cymhleth.
Dyma un o rannau deliaf y dre. Ac eto, prin
y daw neb o’r tu allan yma. Er y traffig
trwm ar  Lôn Parc a Ffordd Cwstennin, ac
er y ceir a’r cefnogwyr sy’n dod i’r Oval
ddau ganllath i ffwrdd, mae Cae Groes ei
hun yn ynys o dawelwch. 
Roedd yma unwaith gapel - Beulah (1886)
- a’i lond o Fethodistiaid Henwalia. Byddai
Cae Groes wedi bod yn sŵn i gyd bryd
hynny. Holl fynd a dod y gwasanaethau a’r
pregethau. Sŵn plant yn yr ysgol Sul.
Tuchan y seiat. Siffrwd cyfarfod gweddi.
Ond mae’r sŵn hwnnw wedi mynd: Beulah
bellach wedi cau, a Chae Groes wedi
distewi. 
Heddiw, wrth edrych ar y capel sydd
bellach yn dŷ-byw, mae trionglau pellach
yn tynnu’ch sylw: triongl y to-bach ar y
drws, a thriongl mawr y to ei hun, y siâp
arbennig sy’n creu swyn pob capel. Mae fel
petai’r ddau driongl yn rhoi to ar y
tawelwch. Fel triongl strydoedd Cae Groes -

a thriongl enwog Bermuda - maent yn
llyncu’r sŵn ac yn ei gadw’n gyfrin.
Cae Groes heddiw ydi sgwâr tawelaf
Caernarfon. Pwy fasa’n meddwl mai dyma
ran brysuraf y dre, yn yr oes honno pan
oedd yr ‘hen waliau’ yn waliau newydd?
Ffordd hyn y byddai morwyr y Rhufeiniaid
yn mynd yn eu cannoedd, wrth gerdded yn
ôl ac ymlaen rhwng calon Segontiwm a’r
porthladd prysur islaw. Yn y blynyddoedd
hynny byddai ardal Cae Groes yn fywyd i
gyd: yn llawn tai, gwestai, tafarndai,
warysau, a phob math o lefydd eraill sydd
i’w gweld ger porthladdoedd. A byddai sŵn
wedi llenwi’r lle: caneuon llongwyr a
bloeddiadau llwythwyr, heb sôn am synau
amrywiol pawb a rannai eu busnes...
Prin ydi olion y Rhufeiniaid yma heddiw,
er bod tinc egsotig i’r pinwydd tywyll ar
ben Stryd yr Hendre. Ond os craffwch ar
seiliau’r waliau yn ardal Cae Groes,
meddai’r haneswyr, mi welwch gerrig yr
hen Segontiwm yn cynnal waliau heddiw.
Ac os clustfeiniwch, meddan nhw, ar noson
dawel, pan fydd cefnogwyr yr Oval wedi
mynd a thraffig Lôn Parc wedi tewi, mi
glywch chi sŵn y milwyr a’r morwyr yn
tramp-trampio heibio, fel y bydden nhw
gynt. A dyna pryd y bydd triongl hud Cae
Groes yn datgelu ei gyfrinachau, a cherrig
Henwalia’n dechrau siarad.

CORNELI BACH Y DRE
gan Angharad Price
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Gemwaith o Safon

GEMWAITH
Yn newydd eleni – PANDORA

Dewis cynhwysfawr o emwaith
aur ac arian ar gyfer 
pob oed a phoced
Aur Cymru

y Metel (C.Y.M.) a Clogau
Trwsio rhesymol

Y Bont Bridd, Caernarfon
(01286) 675733

16

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

01286 673121 / 01758 701138
Teganau, modelau - yr enwau mawr i gyd

TEGANAU I BOB OEDRAN
Nwyddau babanod: M&P, Bebecomfort, Cossatto, Jane Chicio a phob math

o ddillad plant 0-6 mlwydd oed.

www.rajonesandson.co.uk

Roberts y Newyddion 
44 Y Bont Bridd, Caernarfon 

01286 672 991 

Papurau newydd • cardiau cyfarch • offer
ysgrifennu • Da-da a diodydd • Tlysau arian

a thlysau ffasiwn 

Ar agor  Llun – Sad (5.30am tan yr hwyr)

dydd Sul (5.30am – 12.00). Dosbarthu papurau i’r
drws. Gwasanaeth cyfeillgar bob amser

Harri Parri a Manon Llwyd i Theatr Felin
Fach daeth Elizabeth yno. Atgoffodd ni am
Basiant Merched Anrhydedd gan E. Tegla
Davies wnaethon ni yn Moreia, a hithau yn
actio Elizabeth Barrett-Browning, Ceri yn
Joan of Arc a finna yn y parti canu. 
CERI  Nyrsio yn Llundain
Cadwodd Ceri ac Elizabeth gysylltiad agos
ers tyfu i fyny ym Moreia ac mi fyddan nhw
a’u gwŷr Bleddyn a Maldwyn yn cyfarfod yn
rheolaidd. “Aeth y ddwy ohonom i’r Royal
London Hospital yn yr East End i’n
hyfforddi fel nyrsus. Ein dwy fam oedd yn
adnabod y Matron, Miss Gwyneth Ceris
Jones o Fangor a theimlo ein bod yn ddiogel
dan ei hadain hi er na welsom lawer ohoni.
Rhaid oedd treulio tri mis yn Nhŷ Tredegar
i gael ein trwytho yn y pethau sylfaenol cyn
ein gollwng i’r ysbyty mawr. Roedd ein
gwisg yn destun oriau o hyfforddiant - dim
colur; gwallt oddi ar y goler; yr hem
unarddeg modfedd o’r llawr a sgidiau brown
efo 5 twll crïa o Siop Daniel Neil. Dysgwyd
ni sut i ymddwyn a sut i llnau go iawn a’r
hyfforddwraig yn ein dilyn efo dyster
GWYN a gwae ni petai llwch arno!
Disgyblaeth lem ond doedd dim sôn am
heintiau yn yr ysbytai chwaith. Unwaith y
buom o’n dwy ar yr un ward a digon bratiog
oedd ein Saesneg. Cyrhaeddodd Elizabeth
yn hwyr un bore a dyma’r  eglurhad, 'Very
sorry Sister, but I twisted my ffêr!' Sôn am
chwerthin a dyna wnawn ni bob tro rydan
ni’n cyfarfod.” 
Soniodd Elisabeth am yr adeg roedd hi â’i
bryd ar fynd yn genhades, a Ceri aeth efo hi
i India House i holi am Assam cyn iddi fynd
i Ysgol Feddygaeth Trofannol yn Lerpwl.
Ond cyfarfu â Maldwyn oedd yn fyfyriwr
meddygaeth, a daeth tro ar fyd. Aeth
Wendon hefyd i weithio i Lerpwl o Goleg
Llandrillo a mynychu Capel Edge Lane heb
wybod fod Elizabeth yn aelod yn Heathfield
Road. Symudodd Elizabeth i Gaerfyrddin
lle magwyd ei dau fab ac mae’n dal yn
flaenores weithgar yng nghapel bach y
Dryslwyn.  
Diolch Ceri am drefnu’r aduniad ac am
atgofion melys, cyfeillgarwch a dylanwadau
gwerthfawr gawsom yng nghwmni Teulu
Tudor.

MAGI WYN ROBERTS

Roedd hwyl a chwerthin yn Y Celt pan
ddaeth tair ffrind o’r Dre ar wahanol
gyfnodau o fywyd Elizabeth Tudor i’w
chyfarfod. Yn Nhŷ Fry, Ffordd Llanbeblig
magwyd hi yn ferch i Mrs Ann Tudor a’r
Parch Stephen Tudor gweinidog Moreia
1935-1962. “Fi oedd y Cofi gan fod Gwen,
John a Huw yn blant yn dod yma. Cawsom
amser hapus iawn yn tyfu i fyny yng
Nghaernarfon ac roedd yn sioc fawr i ni fel
teulu pan losgodd Moreia.” Ysgrifennodd y
Parch John Tudor lythyr o Taiwan ar ôl y
drychineb, 'Nid y lle a ddaw i’m golwg yn
gyntaf oll, ond yn hytrach personau, y
cymeriadau neilltuol hynny a fu’n ymwneud
â’r lle, ac er i’r lle fynd yn wreichion nid yw’r
personau hynny byth wedi eu colli'. (Muriau
Cof)
WENDON  Ffrind Ysgol
“Dwi ar bigau’r drain gan nad ydw i wedi
gweld Wendon ers dyddiau ysgol. Tybed
fyddan ni’n nabod ein gilydd?” meddai
Elizabeth. Pan gyrhaeddodd roedd y ddwy’n
deud, “Ti ddim wedi newid dim!” 
“Roeddan ni’n ffrindiau gorau ac yn eistedd
efo’n gilydd ers dyddiau Ysgol Babanod
Twtil. Roedd Elizabeth yn llawn bywyd a
byth a beunydd yn cael ffrae am siarad yn y
dosbarth! Mi fyddwn i wrth fy modd yn

ELIZABETH
TUDOR GRIFFITH 
A’I HEN
FFRINDIAU!

POBOL DRE

mynd i Tŷ Fry, am fod croeso mawr yno a
digon o le i chwarae. Un diwrnod daeth Mr
Tudor allan o’r stydi a dweud, ‘Ferched bach
wnewch chi beidio bod mor swnllyd.’
Roeddan ni’n chwerthin mwy wedyn a
rhywfodd mi syrthion ni hanner ffordd  i
lawr y grisiau, a phawb wedi dychryn, ond
doeddan ni fawr gwaeth! Yn yr ardd gefn lle
roeddan ni’n chwarae roedd y teulu’n cadw
ieir a mochyn am fod rasions bwyd ar ôl y
rhyfel. Yna dechreuodd Huw gadw gwenyn
ac mi gês i fraw ei weld mewn dillad gwyn o’i
gorun i’w sawdl.” Mae Huw a’i wraig Gaynor,
un o genod Dre, yn byw ym Mhwllheli.
Cofiai Elizabeth fel roeddan nhw’n mynd i
randir tad Wendon yn Cae Corn Hir. Erbyn
hyn mae ei nith Anna Jane, merch Gwen yn
byw ar y safle lle’r oeddan nhw’n chwarae ers
talwm.
MARGARET  Capel Moreia
Cefais fraint a phrofiadau i’w trysori wrth
ymuno â Dosbarth Cymunwyr Ieuanc y
Parch Stephen Tudor a dosbarth ysgol Sul Dr
Gwyn Griffith. Yna daeth Ellis R. Jones i’n
dysgu ac roedd yntau yn deall ffordd i arwain
pobol ifanc. Sefydlodd glwb i ni yn y festri, a
dyma’r cyfnod y deuais yn ffrind i Elizabeth.
Roeddan ni’n chwerthin wrth gofio am y
tafod bustach anferth roedd fy nhad, oedd yn
gigydd, wedi ei droi a’i glymu i Mrs Tudor ei
ferwi ar gyfer sosial y capel. Sôn am wledd a
blas y tafod yma’n werth ei fwyta!
Cofio trip ysgol Sul i’r Rhyl ar y trên orlawn.
I’r Marine Lake yn syth a phawb o bob oed
yn anelu at stondin gwobrau i drio cael lwc.
Enillodd Mrs Tudor bowlen. 'Bingo,'
meddai’r dyn a dyna ni wedi chwarae’r gêm
bechadurus am y tro cynta!  Pan aeth criw
Seilo i berfformio pasiant 'Ieuan Gwyllt' gan

Wendon Thomas ac Elizabeth Tudor, canol rhes
flaen.

Ceri Williams, Wendon Thomas, Elizabeth
Tudor Griffith, Margaret Roberts
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GARDDWR YN DRE
Trwsio, twtio, chwynnu a phlannu

Telerau rhesymol
Cysylltwch â 

Gwyn Jones . 07881 757533
gwyn27@hotmail.com

Caffi Cibyn

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
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

Cynnyrch a gwasanaethau 
priodol ar gyfer y rhai 
dros 50 oed

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

Age Concern Gwynedd a Mon
Ty Seiont, Ffordd, Santes Helen, Caernarfon LL55 2YD
Ffôn:  
(ar agor 9am–5pm Mon–Fri)

Neu ffoniwch neu ewch i 

Problem
Compiwtar?
Angen cymorth?
Eisiau meddalwedd

am ddim?
Ffoniwch John Fraser

01286 676645

CLWB 4 a 6

Mae nosweithiau Clwb Pedwar a
Chwech yn cael eu cynnal bob yn ail nos
Iau yng Nghlwb Canol Dre ac yn cynnig
adloniant amrywiol - rhywbeth at ddant
pawb. Ym mis Ionawr, Meinir Gwilym
oedd yn canu ac Ian Gill yn holi Alun
Cob am ei nofel newydd.

Nos Iau Chwefror 23: GWIBDAITH
HEN FRAN a JOHN PIERCE JONES 

Nos Iau Mawrth 8: MR HUW ac
EURON GRIFFITH

Mis yma: CAFFI CEGIN
Mae ’na ddau fath o bobol yn y byd ’ma – y
bore-godwyr a’r rhai sy’n hoff o’u gwely. I’r
ail grŵp dydi caffi sydd ddim ond yn
gwneud brecwast tan 11.00 neu ryw amser
mympwyol felly yn da i ddim. Ond na
phoener, mae Caffi Cegin, i fyny’r grisiau
yn Neuadd y Farchnad, yn gaffi sy’n
darparu ar gyfer y rhai mwy diog yn ein
plith.
Dydi caffi Nici Beech ddim fel rheol yn
agor tan tua hanner dydd ond gyda
brecwast mor fawr ar y fwydlen fyddwch
chi ddim angen cinio. Brecwast arferol ges i
(£4) yn hytrach na’r un mawr (£6) ond
roedd yn blatiad go iawn o facwn cartref a
sosej porc-a-chennin o siop Wil Bwtsh, ŵy o
sir Fôn, madarch a ffa pob, gyda thost bara
becws Pesda, y becws sy’n cael ei redeg gan
NACRO dan gynllun helpu pobl sydd wedi
bod yn y carchar.
Mi ges i sgwrs efo Emrys Llewelyn, oedd
wedi picio i mewn am goffi ac i brynu torth
o’r bara iach arbennig yma, sydd ar gael i’w
ordro. Braf oedd cael llond tebot o de efo
dail te go iawn, a dewis o chwe math o de,
ond biti bod caead y tebot wedi syrthio i
mewn i ’mhanad. Am £1.80 mae rhywun yn
disgwyl tebot chydig bach mwy ystyriol.
Soniodd Nici wrtha’i am y Sadyrnau
Scrabble mae hi’n gobeithio fydd yn
ddigwyddiad rheolaidd yno. Roedd chwech
o sgrablwyr brwd wedi bod yno’n chwarae y
dydd Sadwrn cynt. Mae wi-fi yn y caffi
hefyd, a chyfrifiadur at ddefnydd
cwsmeriaid.

Diwrnod oer iawn oedd hi pan es i yno, a’r
gwresogydd bach yn y caffi’n ei chael hi’n
anodd torri’r ias, ond ar ôl mwynhau
brecwast gwerth chweil (y bacwn yn
arbennig) mi es allan wedi cynhesu drwof.

taith gohebydd Papur Dre o amgylch llefydd brecwast yn Dre.BRECWASTA
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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

GENOD Y GOLFF

Y cyn gapten, Mrs Joan Massey yn cyflwyno Tlws y Capten i’r capten newydd, Mrs Trish
Parkin.

CROESAIR

CLIWIAU HAWS
Ar Draws
Ar draws:
1. Llysiau (5)
4. Adweithio (6)
9. Pres ar ôl cael cam (7)
10. Gorchudd llawr (5)
11. Yr afon sy'n llifo drwy Florence (4)
12. Eli (7)
13. Hapus (3)
14. Ffon bywyd (4)
16. Arswydo (4)
18. Anifeiliaid yn y winllan? (3)
20. Yn y rhain dydy rhywun ddim yn
blentyn nac yn oedolyn (7)
21. Ioan Thomas? (4)
24. Sleisen (5)
25. Cyfandir (7)
26. Llyfr a rhaglen deledu am rygbi
merched (6)
27. Enw cyntaf Rhif 10 enwog o Iwerddon (5)

I lawr
1. Y dyn sy'n enwog am olchi'i ddwylo (6)
2. Roedd 'na un mawr yn Iwerddon yn y
19eg ganrif (5)
3. Math o fara (4)

5. Oren? (8)
6. Ynad o fath yn Rhufain (7)
7. Cyfenw'r chwiorydd enwog o Haworth (6)
8. Cariad Culhwch (5)
13. Lleoliad eisteddfod enwog (8)
15. Heb fam na thad (7)
17. Gweddi'r Hindw (6)
18. Heb yngan gair (5)
19. Blodyn neu enw rhywun (6)
22. Natur rhywun (5)
23. Porsche, Mini a Rover (4)

CLIWIAU CRYPTIG
Ar draws
1. Eto mewn record hir, yn ôl mewn llestr.
(5)
4. Gwaharddiad a gair negyddol i Fyffe! (6)
9. Mae un si ryfedd y gwelwn luniau’n
symud ynddynt. (7)
10. Wysg fy nghefn, gwnaf arian o faw Ledi
Di, heb Didi. (5)
11. Yn Oes Crist y Lladin sy’n farnwr. (4)
12. Dwy linell sy’n gwneud tîm. (7)
13. Mae Pat a Dora’n coleddu’r cyntaf o’r
Drindod. (3)
14. Caer droia yn fesur o dir. (4)
16. Gwaedd o boen, a sêt yn wag am fis. (4)
18. Y miniog bach sydd i’w glywed yn llai
na thipyn. (3)
20. Ysgol dda sy’n troi’n hyfforddiadol. (7)
21. Lle i fwyta yn Ffrainc a Ffindir. (4)
24. Iâr G.T. yn chwarae offeryn. (5)
25. Gyda hwn y clywais bod Edward bach
yn diota. (7)
26. Dringo ynghudd mewn cwm yn y ddau
gylch. (6)
27. Merch sy’n rhoi pum cant mewn poen.
(5)
I lawr
1. Mae’r rhaeadr yn rhemp is tŷ Llwyd. (6)
2. Beth sy’n denu dyn at gwch gwaith heb
gwt. (5)
3. I gael golau mae angen 50 amp! (4)
5. Bro mebyd James Hook, a neb araf, yn
rhyfedd iawn! (8)
6. Mor anllad nes codi stêm? (7)

7. Fo, Gari, wedi gwylltio, sy’n codi gwn. (6)
8. Un bedol mewn mil a hanner, neu 60
eiliad. (5)
13. Tri-ar-ddeg yn troi i ddangos tosturi ar
ôl ffeirio un am bedol. (8)
15. Rhaid bwyta mwy na hwn (7) i gael
hwn! (4,3)
17. Enwi pentref yn ardal Corwen? M,
gallwn, rywsut! (6)
18. Cwarel o wydr yn dal hanner cant, mae’n
amlwg. (5)
19. Un flewog ydi Siani sydd ym
Mhwllheli’n dysgu. (6)
22. Af dan ddawnsio’n ddrwg iawn. (5)
23. Heb 549 o Rufeiniaid, aiff y dilynol
ddim ymlaen. (2, 2)

Atebion Haws Rhagfyr
Ar draws: 1. Wrecsam. 5. Degol. 8. Gethin.
9. Refeniw. 10. Neiniau. 11. Dulyn. 12.
Pedwar. 14. Elerydd. 17. Shane. 19. Enllibio.
22. Anwesodd. 23. Berwi. 24. Tŷ bach. 25.
Madison.
I lawr: 1. Wigan. 2. Eithriad. 3. Senni. 4.
Morfudd. 5. Dyfodol. 6. Ganol. 7.
Lawenydd. 12. Pasiant. 13. Abersoch. 15.
Roberts. 18. Ar wib. 20. Llabed. 21. Osian.

Enillydd: Joan Edwards, 1 Maes y 
Bwthyn, Lôn Ddewi, Caernarfon

Atebion Cryptig Rhagfyr
Ar draws: 1. Nadolig. 5. Mamau. 8. Wedyn.
9. Ymlusgo. 10. Namyn un. 11. Menyw. 12.
Camlas. 14. Anadin. 17. Midas. 19.
Maharen. 22. Roberto. 23. Lonydd. 24.
Nodau. 25. Adneuon. I lawr: 1. Newyn. 2.
Dad a mam. 3. Lenin. 4. Gwynnu. 5.
Melamin. 6. Mesen. 7. Un olwyn. 12.
Cameron. 13. Amserau. 15. Deryn Du. 16.
Ymdodda. 18. Debyd. 20. Halen. 21.
Noddwn.

Enillydd:  Mrs Elen McKean, 
25 Y Bryn, Bontnewydd

Anfonwch eich atebion erbyn diwedd y mis at Trystan Iorwerth, Graig Wen, Lôn Ddewi, Caernarfon. Ll55 1BH.
Tocyn llyfr yn wobr i’r enillydd.

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

e-bost: tomos882@btinternet.com
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CAP CYNTA I
LLION A GWAITH
CALED I TOMOS
Cafodd Llion Jones, disgybl ym mlwyddyn
13 yn Ysgol Syr Hugh ei ddewis i chwarae i
dîm dan 18 Ysgolion Cymru. Enillodd
Llion, sydd hefyd yn chwarae i dîm Tref
Caernarfon, ei gap cyntaf  mewn
buddugoliaeth ardderchog yn erbyn Lloegr
o 2 gôl i ddim.  Y gobaith yw y bydd Llion
yn cael ei ddewis i chwarae yn y ‘Century
Shield’ nesa, honno yn erbyn Iwerddon ac
yn fyw ar sianel deledu Sky.

Llion Jones, wedi cael ei gap cyntaf

MARED YNG
NGHARFAN
CYMRU
Un arall o ddisgyblion Syr Hugh sy’n cael
llwyddiant ar y meysydd peldroed ydy
Mared Jones o flwyddyn 9. Mae hi wedi bod
yn brysur iawn yn ddiweddar yng Ngwersyll
Ymarfer Tîm Pêl-droed merched Cymru
dan 16.  Bu’n cymryd rhan mewn sesiynau a
oedd yn canolbwyntio ar basio a darllen y
gêm am bedwar diwrnod ar gaeau Gerddi
Soffia yng Nghaerdydd. Wedi dod adref mae
Mared rwan yn gorfod cadw at drefn ymarfer
gaeth a chadw cofnod ar-lein o’i harferion
bwyta. Mae hi hefyd yn dilyn cwrs hyfforddi
ar-lein gan dderbyn cefnogaeth arbenigol yn

Mae Morgan Williams wedi bod yn cymryd
camau breision ym myd y bêl hirgron yn
ddiweddar.  Yn dilyn ei lwyddiant fel
Chwaraewr y Tymor i dîm dan 16 RGC 1404
mae’r maswr wedi ymddangos i dîm dan 18
y rhanbarth er mai dim ond un ar bymtheg
oed ydi o.  Mae Morgan yn teithio i Fae
Colwyn i ymarfer ddwywaith yr wythnos ac
mae wedi ennill Ysgoloriaeth Academi
Undeb Rygbi Cymru i fynd i astudio i Goleg
Llandrillo neu i Ysgol Rydal.

sgil hyn. Y cam nesaf gobeithio ydy cael ei
chynnwys yng ngharfan Pencampwriaeth y
Gwledydd Celtaidd ym mis Mawrth ac yna
cael cap pellach yn Sweden ym mis
Tachwedd.

Mared Jones – yn croesi bysedd. 

Morgan, y maswr disglair.

Carfan Pêl-droed dan 16 Cymru
Mae Tomos Owen, disgybl ym mlwyddyn 10
wedi bod yn brysur hefyd. Mi fu o’n cymryd
rhan yng ngwersyll ymarfer Carfan Pêl-
droed dan 16 Cymru yn Ngwesty’r Fro ar
gyrion Caerdydd. Bu Tomos, sy’n chwarae
canol cae i Bontnewydd, yn ymarfer a
chymysgu am bedwar diwrnod gyda
chwaraewyr sydd eisoes ar lyfrau rhai o’r
clybiau mawr fel Lerpwl, Everton, Abertawe
a Chaerdydd. Ond doedd bywyd ddim yn fêl
i gyd fodd bynnag. Bu raid i Tomos greu
amser i’w waith ysgol yng nghanol y
sesiynau hyfforddi llafurus a’r bathiau rhew.

Tomos yn cynrychioli tîm Gogledd Cymru, oedd
wedi cael benthyg cit Cymru!

LLWYDDIANT A MWY O LWYDDIANT
PÊLDROED BECHGYN PÊLDROED MERCHED

RYGBI
ENNILL
YSGOLORIAETH

SEGONTIUM ROVERS

Tîm dan 7 oed Segontium Rovers yn eu cit newydd a noddwyd gan McDonald's gyda
pherchennog y fasnachfraint yng Nghaernarfon, Phil Lowndes (ar y dde).
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CYMRU’N CURO IWERDDON (DDWYWAITH)

Ddwyawr cyn i dîm rygbi Cymru drechu
Iwerddon yn Nulyn roedd ’na
fuddugoliaeth nodedig arall yn erbyn y
Gwyddelod – honno ar y Morfa.
Fe enillodd tîm dan 13 Caernarfon yn
erbyn tîm Catholic Universities Schools o
hanner can pwynt gydag Ellis John
Roberts o’r Hendre yn sgorio pedwar cais.
Dim ond cael a chael gafodd y tîm
cenedlaethol wrth gwrs!

Tom Jones ar ei ffordd i sgorio un o 9 cais Dre.

Y tîm dan 13 a gurodd y Gwyddelod.

CANERI YN TROI’N WYLAN
Mae Nathan Craig wedi gadael y
Caneris a’r Oval gan dderbyn
cytundeb tan ddiwedd y tymor
gyda Torquay United, un o brif
glybiau Adran 2 yn Lloegr.
Fe fydd yn teimlo reit gartrefol yn
Nyfnaint, fodd bynnag, gan fod
Torquay, fel Caernarfon yn
chwarae mewn crysau melyn. Yn
ogystal, eu llysenw ydy’r
Gwylanod!
Bu Nathan, gafodd ei ryddhau gan
Everton yr haf diwethaf, ar dreial
am bythenfos yn Torquay cyn cael
cynnig pellach. “Mae o’n haeddu’r
cyfle,” meddai rheolwr y
Gwylanod Martin Ling.
Datgelodd y rheolwr hefyd bod un
o gyn gyd-chwaraewyr Nathan yn
Everton, Eunan O’Kane o Ogledd
Iwerddon, wedi cael peth
dylanwad ar ei benderfyniad.
Nathan ydy’r ail chwaraewr o’r
Oval i chwarae i Torquay. Ar ôl
cyfnod efo’r Barri fe ymunodd y
cyn-Ganeri arall hwnnw, Eifion
Williams, â’r clwb o dde-orllewin
Lloegr ym 1999.
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