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Cadeirydd a Derbyn
Llythyrau
GLYN TOMOS
Borth Wen, Ael y Garth,
Caernarfon, LL55 1HA
(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

DEWCH ATOM I BLYGU
PAPUR DRE

Rhifyn:  GORFFENNAF                 

Noson Plygu: 

NOS LUN, GORFFENNAF 9             

Yn lle: YSGOL MAESINCLA 

Faint o’r gloch: o 5.00 ymlaen 

Deunydd i law’r golygyddion perthnasol 
NOS LUN – 25 MEHEFIN            
Os gwelwch yn dda

Daw’r rhifyn nesaf o’r wasg 
NOS LUN – 9 GORFFENNAF

Y RHIFYN NESAF

PWY SY YN Y GADAIR Y MIS YMA? 
Cliw: Os na fedrwch chi weld, ella fod angen sbectol
arnoch chi!

Annwyl PAPUR DRE 
Roedd yr ysgrif am ‘Teulu Pritchard Brothers’ yn
rhifyn Mai yn un diddorol iawn ac i mi yn bersonol
yn un addysgiadol dros ben er i mi fyw yn agos iddynt
yn stryd Shire Hall.  Brodyr hollol wahanol eu natur
ond cymeriadau oll. Mi ydw i ac Olwen fy chwaer yn
rhai o nifer o blant a achubwyd ym Mhorth yr Aur
gan Bob. Nid unwaith, ond ddwywaith. Yr ail waith
ar fin boddi ar waelod y Fenai yn ôl fy nhad. 
Roedd mam y brodyr yn gymeriad hefyd. Fel arfer fe
eisteddai hi wrth ddrws y siop, yn amddiffyn ystafell
yn llawn o hen ddodrefn. A phob amser hefo hen
'trilby' ar ei phen! Hefyd rwy’n cofio Richard
Pritchard fel bachgen direidus yn hoffi storiâu am y
jyngl!!  Diolch i Magi Wyn am ddeffro cofion bore
oes. Cofion cynnes, Norman Roberts.

YDACH CHI'N COFIO
NOSON LANSIO S4C
YN 1982? 
Os ydach chi, yna mae gan Cwmni Da
ddiddordeb mewn clywed gennych
oherwydd maent yn chwilio am atgofion
pobl am raglenni S4C ar gyfer rhaglen
fydd yn dathlu pen-blwydd y sianel yn 30
oed eleni.
* Ydych chi’n cofio ble roeddech chi
noson lawnsio S4C nôl ym mis Tachwedd
1982? Beth am ei phen-blwydd yn ddeg
neu'n ugain oed?
* Pa raglenni ydych chi wedi eu mwynhau
fwyaf ar S4C? A oes unrhyw ddigwyddiad
arbennig neu raglen benodol sy’n aros yn
y cof? A oes unrhyw raglen wedi gwneud i
chi chwerthin neu grio llond eich bol?
* A oes gennych chi hoff gyflwynwyr neu
actorion sydd wedi ymddangos ar S4C ers
i’r sianel gychwyn nôl ym 1982?
* Ydych chi erioed wedi ymddangos ar un
o raglenni S4C? Beth yw eich atgofion o’r
profiad hwnnw? Ydych chi wedi cyfarfod
â chymar neu ennill gwobr fawr trwy
gyfrwng un o’i rhaglenni? A oes gennych
chi unrhyw atgofion am raglen ar S4C
gafodd ei ffilmio yn eich ardal chi?
Cysylltwch â Cwmni Da, Hen Ysgol
Aberpwll, Ffordd Bangor, Y Felinheli,
Gwynedd LL56 4JS. Ffôn 01248 671167
neu E-bost meinir.williams@cwmnida.tv

Siambrau Banc Lloyds
Caernarfon

Swyddfeydd ym Mangor,
Porthaethwy a Chaergybi

Tudur Owen
Roberts, Glynne & Co.

Ffôn: (01286) 672207

Cyfreithwyr

ENILLWYR CLWB CANT
Mai 2012
1af      Wil Davies    60
2il        Howard Jones  40
3ydd    Kevin Williams  46

Llythyrau
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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

Mae'r tywydd braf wedi bod yn denu criwiau i
grwydro llwybrau'r dre'n ddiweddar....

Cerdded dros Zambia
Ym mis Gorffennaf eleni, bydd 14 o ddisgyblion a thair athrawes o
Ysgol Syr Hugh yn ymweld ag Ysgol Itala, Mkushi, Zambia.
Sefydlwyd Itala gan Tony Foster ac Adam Williams (cyn athrawon
gyda Albert Mwansa, athro lleol o Mkushi) yn 2001, er mwyn rhoi
cyfle i blant yr ardal gael addysg. Mae'r berthynas rhwng Ysgol Itala
a Syr Hugh erbyn hyn yn agos iawn oherwydd parodrwydd a haelioni
disgyblion a thrigolion yr ardal i godi arian tuag at gynnal a
datblygu'r ysgol yn Mkushi.
Un o'r gweithgareddau diweddar oedd taith gerdded noddedig pan
fu'r disgyblion yn cerdded ar hyd Lôn Eifion i gyfeiriad Plas Menai.
Roedd yn amlwg fod pawb wedi mwynhau eu hunain. Diolch i bawb
gymerodd ran.

Cerdded i lenwi'r Coffrau 
Bu timau Clwb Pêl-droed Segontium Rovers yn cerdded hefyd i godi
pres i'r clwb, a llwyddwyd i godi dros £700. Mae'r Cadeirydd, Aaron
Evans, am ddiolch i'r plant a'u rhieni ac i bawb a'u cefnogodd.

Cerdded i wella’u Cymraeg
Mae 'na griwiau sy'n dysgu Cymraeg yn yr ardal yn aml yn hel at ei
gilydd mewn gwahanol fannau (Palas Print yn dre, er enghraifft) i
ymarfer eu Cymraeg a chymdeithasu. Yn ddiweddar, mae 'na
deithiau cerdded wedi'u trefnu hefyd lle bydd y dysgwyr yn
mwynhau'r awyr iach ac yn cael cyfle i sgwrsio'n naturiol efo'i gilydd
a siaradwyr iaith gyntaf. Dyma sgwennodd Augusta Craig (yr un sy'n
gwisgo cap yn y llun) am ei phrofiad yn cerdded ar hyd y foryd.
Ar ddiwrnod syndod o heulog, cychwynnodd dwsin o ddysgwyr
awyddus (a rhai geiriaduron cerdded – h.y. tiwtoriaid) o gastell
Caernarfon ar hyd lan y môr i Lanfaglan.  Roedd pawb ar lefelau
gwahanol felly roedd hi’n gyfle gwych i ddysgu pethau newydd a
magu hyder trwy helpu dysgwyr eraill.  Cyrhaeddon ni Sant Baglan,
eglwys sy’n eiddo i Friends of Friendless Churches.  Ar ôl ceisio
edrych i mewn trwy’r ffenest darganfuon ni bod y drws ar agor a
siaradodd y gofalwr am yr adeilad.  Cerddon ni’n ôl drwy’r llwybr
cyhoeddus ar hyd y rheilffordd i gaffi’r Fron Goch.  Roedd y
llwybrau’n hawdd i’w cerdded efo golygfeydd hyfryd.  Dw i’n eu
hargymell nhw …. os ydy hi’n braf!

CRIWIAU’N CERDDED

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

cyfeillgar
Ffôn: (01286) 672871

Croeso cynnes bob dydd
gan

31 Stryd y Bont
Caernarfon

Ffôn: (01286) 672427

Caffi Cei

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
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Mae'r dre'n goch gwyn a gwyrdd a garej Alun Roberts yn wag ar ôl gwerthu'r

byntin i gyd! Tyrrodd y tyrfaoedd i Barc Glynllifon ac. er gwaethaf y traffig,

mae'n amlwg bod pobl Caernarfon wedi cael hwyl ar ôl cyrraedd. 

     

      

    
    

     

  

    

    
  

CAERNARFON YN CROESAW    
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Roedd pobl y dre'n mw
ynhau'r tywydd braf

hefyd pan alwodd y ffl
am heibio.

Cafodd tair o ferched 
Ysgol Syr

Hugh Owen eu dewis 
i dywys y

Ffagl Olympaidd  - Ka
tie

Bohana, Elin Catrin a
 Mabli

Williams. Fel rhan o'u
 gwaith fel

Llysgenhadon Ifanc, c
afodd

Mabli Williams ac Eli
n Catrin

gyfle i gyfarfod â'r nof
iwr

Olympaidd David Dav
ies.

Trwy Lanffestiniog y

cafodd Katie Bohana

Davies, sy'n 12 oed,

gario'r Ffagl "Mae

Katie yn dod i'r clybia
u

yma yn Noddfa,"

meddai Llinos Morris
,

Gweithiwr Plant ac

Ieuenctid Eglwys

Noddfa, "ac mae hi'n

helpwr arbennig iawn

gyda chlybiau'r plant

bychain.“Roedd yn

briliant ei gweld ddoe
,

ac roedd dau gar a

bws 33 sedd wedi

mynd yr holl ffordd o

Gapel Noddfa i

Lanffestiniog i'w

chefnogi, yn ogystal

â bws mini llawn o'i

ffrindiau o'r Ysgol"

Da iawn, Katie, ti'n

ysbrydoliaeth i ni i

gyd!

Llun gan Mr Mel

Morris

CAERNARFON YN CROESAWU’R EISTEDDFOD A’R FFLAM

(O'r chwith i'r dde): Rachel Coyne, Rebecca Coyne, Meg Browning a

Trefor Edwards
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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

DAL FY
LLYGAID
Tyrau
Mae’r Dref yn llawn o dyrau. Edrychwch o
unrhyw gyfeiriad ac mi welwch nhw:
tyrau’r Castell, a thyrau muriau’r dref,
tyrau’r eglwysi a'r capeli ac adeiladau eraill
o amgylch y lle, ac mae 'na fwy na digon o
risiau i’w dringo.  
Mae 'na 13 tŵr yn y castell ac mae gan bob
tŵr enwau sy’n disgrifio’r rheswm am eu
bodolaeth: Tŵr y Ffynnon, Tŵr y Sistern,
Tŵr y Frenhines, ac wrth gwrs y tŵr
amlycaf, sef Tŵr yr Eryr, ond fel Tŵr Othon
y dylai gael ei adnabod. Othon de Grandson
oedd prif gadfridog y brenin Edward y
Cyntaf a fo oedd ei gyfaill pennaf hefyd ac
fe enwodd Edward y tŵr ar ôl ei gyfaill. 
Os edrychwch ar furiau a thyrau’r castell mi
welwch ffenestri ac os ewch i mewn i’r
castell, fe welwch rywbeth reit arbennig sef
Bwa Caernarfon. Dyma ddisgrifiad ohono
mewn llyfryn i dwristiaid o 1961: "Another
peculiarity popping up in many places is the
Caernarvon arch; this is no arch but consists of
a flat lintel upon two small corbels instead of
coming to a pointed or rounded arch". Yn ei
lyfr Crusader Castles a gyhoeddwyd yn
1936, fe ddywedodd T.E. Lawrence yn syml
iawn wrth ysgrifennu am Gaernarfon,
“Mae’r fwa ysgwyddog yn amlwg ym mhob
cyntedd a passage”. 
Mae ’na 10 tŵr ar y muriau a thair porth –
Porth y Maes Glas, y Porth Mawr a Porth yr
Aur (Porth y Môr). Porth y Maes oedd y
mynediad a ddefnyddid o ddydd i ddydd a
thrwy’r porth yma y daeth Madog ap
Llywelyn a’i filwyr i ymosod a chwalu’r dref
a’r castell oedd wrthi'n cael eu hadeiladu yn
1294. Y Porth Mawr oedd Trysorlys y
Normaniaid, nid y lle mwya poblogaidd
yng Ngwynedd. Dros y blynyddoedd mae
wedi bod yn Guild Hall, lle byddai Guilds
Caernarfon yn cyfarfod. Roedd 4 prif Guild
yn y dref, y Marchnadwyr, y Menygwyr, y
Nyddwyr a’r Gwneuthurwyr Rhaffau . Yna
daeth yr hen Guild Hall yn bictiwrs a theatr
ac roedd fy mam yn ogystal â phawb arall
yn ei galw’n ‘Watch and Scratch’ oherwydd

yr holl chwain oedd yn y seti! A dyna ddod
at Borth yr Aur: mae 'na ddau reswm am yr
enw: y cyntaf yw pan mae’r haul yn
machlud trwy’r Porth yn y gwanwyn a’r
hydref mae i'w weld trwy’r Porth, felly nid
San Francisco yw’r unig le efo Golden
Gate! Hefyd yn nyddiau’r llongau byddai
ceidwad yn disgwyl yn nhŷ Porth yr Aur a
phan welai long yn dod i angori gerllaw
byddai’n codi toll ar y capten am ei
nwyddau.
Wrth fynd ar hyd y muriau gallwch sylwi ar
batrwm ‘grid’ y dref gaerog, lle mae pedair
stryd yn arwain o’r castell tuag at y muriau
hynny (Pepper Lane a Twll yn y Wal, Stryd
4 a 6 a Stryd y Plas, Stryd y Farchnad a
Stryd y Castell yna Stryd yr Eglwys a Stryd
y Jêl ac un stryd arall (Stryd Fawr yn
arwain o’r Porth Mawr i Borth yr Aur.
Mae’n bosib cerdded ar hyd un rhan o’r
muriau sy’n rhedeg o eglwys y Santes Fair
i’r tŵr sydd uwchben y Black Boy (gyda
thywysydd wrth reswm). 
O dyrau’r Castell fe welwch ddatblygiad y
Cei Llechi, yr Harbwr, a’r Dref ei hun. Ac o
Gastell Bach gallwch weld yr holl dref o’ch
blaen, yn gylch. 
Dydi copa Pen Twtil ddim yn dŵr, ond
mae’n werth ei nodi yma gan fod ’na olygfa
wych o’r dre oddi yno.
O fama gwelir pam fod y Normaniaid wedi
lleoli’r Castell a’r Dref yn lle mae o. Mae ’na
dair afon i’w gweld, sef Seiont, Menai a
Chadnant, sydd bellach o dan y Dref a
hefyd Deitch mawr, oedd gyda’i gilydd yn
gwneud penrhyn o safle’r Dref. Gallwch
weld hefyd sut mae Caernarfon wedi
’mestyn i bump cyfeiriad o ganol yr hen
Dref tuag at Bangor, Bethel, Llanberis,

Beddgelert a Phorthmadog yn union fel y
disgrifiwyd gan Ifor ap Glyn yn ei gerdd
Bysedd Caernarfon o’r gyfrol Cerddi Map yr
Underground - Gwasg Carreg Gwalch 2001.

Trowch y dre ar ei phen
A gwelwch Gaernarfon
Fel machlud ar y map,
A’i lonydd yn belydrau allan i’r wlad,
I Fangor a Bethel,
Pwllheli, Llanbêr a Weun.

Ewch am dro i “Ben Twt” fel mae bobol
leol yn galw Pen Twtil ar ddiwrnod braf ac
mae’r Dref a’r byd o’ch blaen. Bydd
rhywbeth y sicr o ddal eich llygaid.

EMRYS LLEWELYN

Castall Bach

Wrth i nosweithiau 4 a 6 nesáu at ddiwedd
eu tymor, mae ’na ddwy noson arall i fynd
cyn yr haf. I’n diddanu nos Iau yma (14
Mehefin) bydd Steve Eaves yn canu, a bydd
ei ferch Manon Ros yn trafod ei llyfr
diweddaraf. Wedyn ymhen pythefnos (28
Mehefin) cawn gau pen y mwdwl yn sŵn
miwsig hamddenol Gildas. Os cawn ni
gystal nosweithiau ag a gawsom mis dwytha
gyda Trwbador, Eilir Pierce, Aneirin
Karadog a Dafydd Iwan mi fydd yn werth
troi allan. Dowch yn llu felly i Glwb Canol
Dre; nosweithiau’n dechrau am 8.00.

Un o selogion y Clwb, Michael Aaron Hughes,
gyda Dafydd Iwan a Hefin Elis y mis dwytha.

NOSON 4 A 6
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Cefnogwch ein
hysbysebwyr

Y DWBL I’R AIL DÎM
Fel y sonias o’r blaen mae na newidiadau lu
wedi bod yn y byd pysgota yn ystod yr
hanner can mlynedd diwethaf. Nid dim ond
y gêr. Ystyriwch yr afonydd a’r llynoedd a’r
hawliau i bysgota arnyn nhw.
Fel cofia’r rhai hŷn ohonoch, roedd hi’n
bosib pysgota’n rhad iawn (am ddim
weithiau) yn y parthau hyn ym mhumdegau
hwyr a chwedegau’r ganrif ddiwethaf. Ond
yna fe ddaeth yr angen i greu Cymdeithas
Pysgota Seiont, Gwyrfai a Llyfni. Hebddi
mi fyddai’r pysgotwyr lleol wedi colli eu
hawliau beryg a chymdeithasau o Loegr
wedi dod yn berchen arnyn nhw i gyd.
Cyn sefydlu’r Gymdeithas, fodd bynnag,
roedd y rhan helaeth o’n llynoedd a’n
afonydd yn gwbwl breifat heb obaith yn y
byd o’u pysgota. Tan 1969 roedd Llyn
Daethwch yn hollol breifat, ond Afon Hwch
ac Afon Waen wedi cael eu hagor i’r
cyhoedd. Roedd darnau helaeth o Lyn
Padarn wedi cael ei agor i ni sgotwrs hefyd
ac yn pysgota’n dda – brithyll gwyllt yn
bachu’n weddol gyson, heb sôn am y
torgoch (oedd yn cael ei or-bysgota gyda
thrigain o bysgod mewn noson yn
gyffredin).  Roedd Llyn Peris wedi dod i
bysgota’n dda iawn ond i chi gael caniatâd i
fynd arno. Erbyn hyn mae wedi’i ddifetha’n
llwyr.
Yn Afon Seiont roedd eogiaid yn dod i
fyny’r afon o’r trydydd lli ym mis Mai ac
erbyn mis Mehefin roedd y gwyniaid yn
cadw cwmpeini iddyn nhw. Roedd y lli yn
para llawer hwy na heddiw. Mae’n rhaid
cyfaddef mai ychydig iawn oedd yn pysgota
pluen yn rheolaidd yn y chwedegau. Roedd
bron pawb yn pysgota gyda throellau ac
ambell un yn defnyddio bachau oedd yn
ddigon mawr i angori’r Queen Mary !
Pan ddechreuais i bysgota’r afon roedd darn
Glan Gwna hefyd yn gwbwl breifat gyda Mr
McIver yn gipar arno.
Llyn preifat arall oedd Llyn Dywarchen
ynghyd â thalp anferth o Lyn Cwellyn.
Fel mae pethau wedi newid. Mae gennym
felly le i ddiolch i’r pysgotwyr cynnar am
greu’r Gymdeithas er mwyn i ni gael y
pleser o daflu pluen i’r dyfroedd ein hunain
nawr ac yn y man.
Hwyl ar y bachu.

GLAS Y DORLAN

Y pencampwyr dwbl

Dau gwpan mewn dwy gystadleuaeth i gapten Myfyr Jones a'r ail dîm.

Coronodd ail dîm rygbi Caernarfon y tymor trwy gipio Cwpan Gwynedd. Fe drechodd yr
hogia ail dîm Llangefni (yn hawdd!) yn y ffeinal ym Mhorthaethwy. Roeddan nhw eisoes
wedi cipio'r Bencampwriaeth. Y gamp lawn!

01286 672352
Yr unig fferyllfa annibynnol

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

Cyngor, moddion a
chymwynasgarwch.

FFeryllFa’r Castell
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DA IAWN HOGAN... A HOGIA’!

DA IAWN MÊT!
Mae hi wedi bod yn bythefnos o falchder a llwyddiant i ddau ffrind agos o Gaernarfon. 
Cadarnhaodd Clwb Pêl-droed Torquay, o ail adran Lloegr, eu bod nhw wedi cynnig dwy
flynedd o gytundeb i’r chwaraewr canol cae o Dre, Nathan Craig. Bu Nathan, sydd wedi
cynrychioli Cymru ar sawl lefel (gan gynnwys y tîm dan 21) yn ne Lloegr am chwe mis
ar gyfnod prawf. Fe blesiodd y rheolwr, Martin Ling, mae’n amlwg. Bydd Nathan yn
ailddechrau ymarfer ar gyfer y tymor nesaf yn Torquay ar Orffennaf y 12fed.
Yr un pryd, cafodd ei ffrind agos, Dylan Roberts, gôl-geidwad Caernarfon Wanderers,
newyddion gwych hefyd. Mae Dylan, sy’n fyfyriwr plastro yng Ngholeg Llandrillo,

wedi cael ei ddewis yng ngharfan Pêl-droed
Gwledydd Prydain i’r byddar. Bu am dreial yn
Abertawe cyn cael gwybod ei fod yn y garfan i
chwarae yn erbyn Gwlad Groeg ym mis Medi.
Mae honno’n gêm ragbrofol ar gyfer y
Deaflympics 2013 a gynhelir yn Budapest,
Hwngari.
Newyddion gwych i’r ddau beldroediwr sy’n
ffrindiau clos ers eu dyddiau yn Ysgol yr
Hendre ac yn chwarae i Segontiwm Rovers. Mae
Ysgol yr Hendre bellach, wrth gwrs, wedi
symud  i’r hyn a oedd yn Cae Phillips. Yno yr
arferai’r hogia gicio pêl o fore gwyn tan nos.
Daliwch i gicio’n llwyddiannus hogia!
Llun: Nathan (chwith) a Dylan yn Cae Top gyda’r
hen Gae Phillips (Ysgol yr Hendre!) yn y cefndir.

Mae’n dda gweld pobl o Dre – o bob oed – yn llwyddo. Boed yn cario’r fflam Olympaidd,
yn Steddfod yr Urdd, ar y meysydd chwarae neu mewn unrhyw faes arall. Dyma i chi
ddim ond tri sydd wedi gwneud eu marc yn ystod yr wythnosau diwethaf. Y pêl-
droedwyr Nathan Craig a Dylan Roberts a’r rhedwraig o Ysgol yr Hendre, Alys Rees
Jones. ALYS YN

ENNILL
Merch go arbennig enillodd Ras Traws
Gwlad Genethod Blwyddyn 3, Ysgolion
Eryri a Chonwy 2012.
Ar Stad y Faenol, cipiwyd y wobr gyntaf
gan Alys Rees Jones, 8 oed o Ysgol yr
Hendre. Does dim enw o Dre wedi bod ar
y darian tan eleni.
Am bedair blynedd (rhwng 2 a 6 oed) bu
Alys ar steroids a chemotherapi am ei bod
yn dioddef o ‘juvenile arthritis’, felly
roedd ennill y ras yma yn golygu llawer
iawn iddi. Ac mae’r llun ohoni gyda’r
darian ar ei ffordd i Ysbyty Alder Hey yn
Lerpwl i ddiolch i’r meddygon a’r nyrsus
yno ac i ddangos bod y plentyn arbennig
yma wedi goresgyn afiechyd difrifol. Mae
Alys newydd fod yn gweld arbenigwr yn
Lerpwl lle cafodd y newyddion y bu’n
disgwyl amdano ers talwm. Mae hi rŵan
yn barod i gael tynnu’r  ‘portacath’. Bydd
hyn yn digwydd dros yr haf, eto yn Alder
Hey.
Wedyn allan â hi i ennill mwy o rasus !

Alys Rees Jones, y gyntaf o Gaernarfon i ennill
y ras i enethod blwyddyn 3.. 
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